
wrzesień 2017 • nr 7 (169)

MIESIĘCZNIK PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SKAWINIE
 Redakcja

Schola 
w Warszawie

29 września to święto Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała. To dzień imienin naszych księży: Rafała i Michał. 
Zatem pragniemy im złożyć serdeczne życzenia, 
zwłaszcza, że obaj dopiero rozpoczynają posługę 
w naszej parafii. Czcigodni Solenizanci! Życzymy 
opieki Świętych Archaniołów na wszystkich drogach 
waszego życia. Niech tan czas posługi w naszej 
parafii przybliży Was do Pana Boga i pozwoli 
uświęcać się w służbie bliźnim.
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3 – 5 lipca 
W tych dniach odbyła się pielgrzymka na Węgry osób 

zaangażowanych w ubiegłoroczne Dni Młodzieży. Młodzież mogła 
zwiedzić Eger, Budapeszt i Miszkolc. 

10 – 15 lipca 
Młodzież z KSM – u uczestniczyła w wyjeździe formacyjno – re-

kreacyjnym nad morzem. Przez 5 dni korzystaliśmy z uroków 
polskiego morza w miejscowości Trzęsacz.  Więcej na str. 18.

17 – 20 lipca 
Nasza schola „Sygnaturka” wraz z ministrantami pod opieką 

ks. Piotra miała okazję zwiedzić naszą Stolicę.  Więcej na str. 18.

***

XXXVI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Tradycyjnie jak co roku w święto Przemienienia Pańskiego 

wyruszyła kolejna, 36 już Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Z naszej parafii wyruszył jej szósty człon skawińsko – 
czernichowski.  

Nowy wikariusz ks. Rafał Piórkowski
W święto MB Częstochowskiej rozpoczął swoją posługę 

w naszej parafii ks. Rafał Piórkowski. Przyszedł on na miejsce 
ks. Grzegorza Walaszka, którego pożegnaliśmy w czerwcu. 
Ks. Rafał Pochodzi z Makowa Podhalańskiego, a ostatnio posługi-
wał na parafii w Mszanie Dolnej.  

Ks. diakon Michał Mleczek
W tym roku do naszej parafii na roczną praktykę diakońską 

został skierowany ks. diakon Michał Mleczek. Przez najbliższy rok 
będzie wdrażał się w pracę duszpasterską, aby w czerwcu 2018 r. 
przyjąć święcenia kapłańskie. Wywiad z księdzem Michałem 
Mleczek można przeczytać na stronie 9.
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Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej 
działająca przy parafii 

śś. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
zaprasza na Mszę św. rozpoczynającą rok 

formacyjny 2017/18  
22 września o godz. 18.00. 

Wspólnota powstała w Roku Wiary 2012. Jej opiekunem jest 
proboszcz ks. Edward Ćmiel. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu w kościele po Mszy św. Rozważania prowadzi 
ks. Edward. Uczestnictwo we wspólnocie polega na rozważaniu 
przez poszczególne osoby jednej stacji Drogi Krzyżowej od nie-
dzieli do soboty. Każda grupa liczy 15 osób. Piętnasta stacja to 
Zmartwychwstanie. Po rozważaniu stacji odmawia się Koronkę 
do Trójcy Świętej. Obecnie wspólnota liczy pełne cztery grupy 
15 – osobowe i zaczęła formować się piąta grupa. Wszystkich 
chętnych do pójścia Drogą Krzyżową z Matką Bożą z a Jej Synem 
zapraszamy na Mszę i spotkanie. 

Osoba kontaktowa: Alicja Górka (tel. 661 – 098 – 413).

Św. Maria Magdalena – Korabniki

W dniu św. Patronki Magdaleny 22 VII 2017 r. 
mieszkańcy Górnych Korabnik licznie uczestniczyli 
we Mszy św. Pobożne, drogie i miłe Panie od kilkudziesięciu 
lat organizują to nabożeństwo i zapłać im Panie Boże za to.
 I my z serca dziękujemy. Mam nadzieję i prośbę, żeby 
mieszkańcy ul. Batalionów Chłopskich dołączyli do tych 
uroczystości, bo było ich mało… Mam nadzieję, że 
Opatrzność pozwoli iż w przyszłym roku będzie nas więcej. 
Św. Maria Magdalena tak bardzo umiłowała Pana Jezusa, 
a Jezus ją, że po Zmartwychwstaniu pierwszy się jej ukazał…

Szczęść Boże
parafianin Eugeniusz Józef Bednarz

Seniorzy i juniorzy Elektrowni Skawina

Radosnym sercem wspartym modlitwą dziękuję 
wszystkim uczestnikom Mszy św. w dniu 14 sierpnia z racji 
naszego Patrona św. Maksymiliana Marii Kolbego. A mo-
dliliśmy się za wszystkich pracowników (żyjących i zmar-
łych), emerytów i rencistów ich mężów, żony i dzieci.  
Pragnieniem naszym i życzeniem jest na następny rok 2018 
znowu wziąć udział w Mszy św. (jeśli będziemy żyli, bo jest 
nas już coraz mniej…). Za pomoc w zorganizowaniu 
nabożeństwa serdecznie ściskam dłonie Pani H. G.,  
przyjaciołom - kolegom: D. B. oraz S. A. Dziękuję przybranej 
córce  W.E. za modlitwę.

Szczęść Boże
parafianin Eugeniusz Józef Bednarz

Z nowym rokiem szkolnym i duszpasterskim witamy na nowo naszych Czytelników. Jak to po 
wakacjach bywa, przychodzi czas na wspomnienia. Dlatego ten numer gazety zdominowany jest przez 
relacje z rożnych wakacyjnych wojaży i wydarzeń, które przez te letnie miesiące się działy. A było ich 
sporo. Do tych ważniejszych należą niewątpliwie zmiany w składzie księży w naszej parafii. W czerwcu 
pożegnaliśmy księdza Grzegorza Walaszka, a w jego miejsce pod koniec sierpnia powitaliśmy księdza 
Rafała Piórkowskiego. Oprócz niego do pomocy w duszpasterstwie i na roczną praktykę został do nas 
skierowany ks. diakon Michał Mleczek. Wszystko to spowodowało niewielkie zmiany w obowiązkach 
poszczególnych księży. Myślę, że wszystkim wyjdą one na dobre. W tym numerze publikujemy wywiad 
z ks. Michałem. W następnym, za miesiąc będzie wywiad z ks. Rafałem. Wszystko po to by przybliżyć 
ich sylwetki, by dali się nieco poznać. 

Z innej beczki to trzeba wspomnieć o wydarzeniu jakie czeka nas w najbliższą niedzielę tj. 
10 września. Chodzi o poświęcenie naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Prymas Polski ks. kard. 
August Hlond w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej (8 września 1946 r.) 
pokazał drogę ratunku dla naszej Ojczyzny, która była zalewana przez „czerwoną zarazę”. Polska jako 
jeden z pierwszych krajów po wojnie poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi. Teraz taki akt, 
a właściwie jego odnowienie na płaszczyźnie ogólnopolskiej dokonało się na 100-lecie objawień 
fatimskich i miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem 
6 czerwca tego roku. Podczas Mszy św. w tym dniu księża biskupi Kościoła w Polsce ponowili akt 
poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. 10 września, to samo uczynią wszystkie 
parafie  w Polsce. W naszej parafii uczynimy to po każdej Mszy św. w niedzielę. Oto treść tego aktu:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi
O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa 
ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto 
mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za 
grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby 

życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, 
postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na  Twoją  prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą – na 
różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie-
ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w 
łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić 
wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym 
wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku 
małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, 
zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież 
nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, 
jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od 
Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy 
człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – 
będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by 
duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby 
życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym 
znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – 
przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na 
nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
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Szanowni Czytelnicy, 
Nasza gazeta utrzymuje się i funkcjonuje dzięki 

Waszym ofiarom, za które bardzo dziękujemy. 
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach 
każdy grosz się liczy i że dla Was wydanie nawet 
pięciu czy sześciu złotych dodatkowo na miesiąc to 
już dużo. Niestety, koszt wydania gazety nie jest też 
mały. Dlatego (niestety wbrew temu, co kiedyś 
obiecywaliśmy) prosimy o wsparcie także różne 
instytucje i firmy.

Na chwilę obecną wspierają nas: 

MATCHEM 2000 Sp. z o.o.
ul. Hallerów 14b
32-050 Skawina

Usługowy Zakład 
Blacharsko-Izolacyjny
IZOL-STAN
ul. Gościnna 36A
35-314 Rzeszów
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Kazanie ks. proboszcza
Wywiad z ks. Michałem Mleczek

9
9

   spotkania

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola 
Twojego Syna. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się 
Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Celowo publikujemy treść tego aktu, by każdy z nas mógł go osobiście „przemodlić” i uczynić swoim osobistym zawierzeniem Maryi. W czasach 
gdy zło atakuje bezpardonowo człowieka na wszystkich frontach naszego życia, walka z nim w osamotnieniu skazana jest na klęskę. Dlatego gorąco 
zachęcamy wszystkich zatroskanych o własne zbawienie, wzięli sobie ten apel do serca i Sercu Maryi zawierzyli los swej duszy.

Ks. Marek Suder



3 – 5 lipca 
W tych dniach odbyła się pielgrzymka na Węgry osób 

zaangażowanych w ubiegłoroczne Dni Młodzieży. Młodzież mogła 
zwiedzić Eger, Budapeszt i Miszkolc. 

10 – 15 lipca 
Młodzież z KSM – u uczestniczyła w wyjeździe formacyjno – re-

kreacyjnym nad morzem. Przez 5 dni korzystaliśmy z uroków 
polskiego morza w miejscowości Trzęsacz.  Więcej na str. 18.

17 – 20 lipca 
Nasza schola „Sygnaturka” wraz z ministrantami pod opieką 

ks. Piotra miała okazję zwiedzić naszą Stolicę.  Więcej na str. 18.

***

XXXVI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Tradycyjnie jak co roku w święto Przemienienia Pańskiego 

wyruszyła kolejna, 36 już Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Z naszej parafii wyruszył jej szósty człon skawińsko – 
czernichowski.  

Nowy wikariusz ks. Rafał Piórkowski
W święto MB Częstochowskiej rozpoczął swoją posługę 

w naszej parafii ks. Rafał Piórkowski. Przyszedł on na miejsce 
ks. Grzegorza Walaszka, którego pożegnaliśmy w czerwcu. 
Ks. Rafał Pochodzi z Makowa Podhalańskiego, a ostatnio posługi-
wał na parafii w Mszanie Dolnej.  

Ks. diakon Michał Mleczek
W tym roku do naszej parafii na roczną praktykę diakońską 

został skierowany ks. diakon Michał Mleczek. Przez najbliższy rok 
będzie wdrażał się w pracę duszpasterską, aby w czerwcu 2018 r. 
przyjąć święcenia kapłańskie. Wywiad z księdzem Michałem 
Mleczek można przeczytać na stronie 9.
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Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej 
działająca przy parafii 

śś. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
zaprasza na Mszę św. rozpoczynającą rok 

formacyjny 2017/18  
22 września o godz. 18.00. 

Wspólnota powstała w Roku Wiary 2012. Jej opiekunem jest 
proboszcz ks. Edward Ćmiel. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu w kościele po Mszy św. Rozważania prowadzi 
ks. Edward. Uczestnictwo we wspólnocie polega na rozważaniu 
przez poszczególne osoby jednej stacji Drogi Krzyżowej od nie-
dzieli do soboty. Każda grupa liczy 15 osób. Piętnasta stacja to 
Zmartwychwstanie. Po rozważaniu stacji odmawia się Koronkę 
do Trójcy Świętej. Obecnie wspólnota liczy pełne cztery grupy 
15 – osobowe i zaczęła formować się piąta grupa. Wszystkich 
chętnych do pójścia Drogą Krzyżową z Matką Bożą z a Jej Synem 
zapraszamy na Mszę i spotkanie. 

Osoba kontaktowa: Alicja Górka (tel. 661 – 098 – 413).

Św. Maria Magdalena – Korabniki

W dniu św. Patronki Magdaleny 22 VII 2017 r. 
mieszkańcy Górnych Korabnik licznie uczestniczyli 
we Mszy św. Pobożne, drogie i miłe Panie od kilkudziesięciu 
lat organizują to nabożeństwo i zapłać im Panie Boże za to.
 I my z serca dziękujemy. Mam nadzieję i prośbę, żeby 
mieszkańcy ul. Batalionów Chłopskich dołączyli do tych 
uroczystości, bo było ich mało… Mam nadzieję, że 
Opatrzność pozwoli iż w przyszłym roku będzie nas więcej. 
Św. Maria Magdalena tak bardzo umiłowała Pana Jezusa, 
a Jezus ją, że po Zmartwychwstaniu pierwszy się jej ukazał…

Szczęść Boże
parafianin Eugeniusz Józef Bednarz

Seniorzy i juniorzy Elektrowni Skawina

Radosnym sercem wspartym modlitwą dziękuję 
wszystkim uczestnikom Mszy św. w dniu 14 sierpnia z racji 
naszego Patrona św. Maksymiliana Marii Kolbego. A mo-
dliliśmy się za wszystkich pracowników (żyjących i zmar-
łych), emerytów i rencistów ich mężów, żony i dzieci.  
Pragnieniem naszym i życzeniem jest na następny rok 2018 
znowu wziąć udział w Mszy św. (jeśli będziemy żyli, bo jest 
nas już coraz mniej…). Za pomoc w zorganizowaniu 
nabożeństwa serdecznie ściskam dłonie Pani H. G.,  
przyjaciołom - kolegom: D. B. oraz S. A. Dziękuję przybranej 
córce  W.E. za modlitwę.

Szczęść Boże
parafianin Eugeniusz Józef Bednarz

Z nowym rokiem szkolnym i duszpasterskim witamy na nowo naszych Czytelników. Jak to po 
wakacjach bywa, przychodzi czas na wspomnienia. Dlatego ten numer gazety zdominowany jest przez 
relacje z rożnych wakacyjnych wojaży i wydarzeń, które przez te letnie miesiące się działy. A było ich 
sporo. Do tych ważniejszych należą niewątpliwie zmiany w składzie księży w naszej parafii. W czerwcu 
pożegnaliśmy księdza Grzegorza Walaszka, a w jego miejsce pod koniec sierpnia powitaliśmy księdza 
Rafała Piórkowskiego. Oprócz niego do pomocy w duszpasterstwie i na roczną praktykę został do nas 
skierowany ks. diakon Michał Mleczek. Wszystko to spowodowało niewielkie zmiany w obowiązkach 
poszczególnych księży. Myślę, że wszystkim wyjdą one na dobre. W tym numerze publikujemy wywiad 
z ks. Michałem. W następnym, za miesiąc będzie wywiad z ks. Rafałem. Wszystko po to by przybliżyć 
ich sylwetki, by dali się nieco poznać. 

Z innej beczki to trzeba wspomnieć o wydarzeniu jakie czeka nas w najbliższą niedzielę tj. 
10 września. Chodzi o poświęcenie naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Prymas Polski ks. kard. 
August Hlond w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej (8 września 1946 r.) 
pokazał drogę ratunku dla naszej Ojczyzny, która była zalewana przez „czerwoną zarazę”. Polska jako 
jeden z pierwszych krajów po wojnie poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi. Teraz taki akt, 
a właściwie jego odnowienie na płaszczyźnie ogólnopolskiej dokonało się na 100-lecie objawień 
fatimskich i miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem 
6 czerwca tego roku. Podczas Mszy św. w tym dniu księża biskupi Kościoła w Polsce ponowili akt 
poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. 10 września, to samo uczynią wszystkie 
parafie  w Polsce. W naszej parafii uczynimy to po każdej Mszy św. w niedzielę. Oto treść tego aktu:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi
O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa 
ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto 
mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za 
grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby 

życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, 
postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na  Twoją  prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą – na 
różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie-
ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w 
łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić 
wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym 
wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku 
małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, 
zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież 
nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, 
jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od 
Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy 
człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – 
będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by 
duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby 
życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym 
znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – 
przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na 
nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
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Szanowni Czytelnicy, 
Nasza gazeta utrzymuje się i funkcjonuje dzięki 

Waszym ofiarom, za które bardzo dziękujemy. 
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach 
każdy grosz się liczy i że dla Was wydanie nawet 
pięciu czy sześciu złotych dodatkowo na miesiąc to 
już dużo. Niestety, koszt wydania gazety nie jest też 
mały. Dlatego (niestety wbrew temu, co kiedyś 
obiecywaliśmy) prosimy o wsparcie także różne 
instytucje i firmy.

Na chwilę obecną wspierają nas: 

MATCHEM 2000 Sp. z o.o.
ul. Hallerów 14b
32-050 Skawina

Usługowy Zakład 
Blacharsko-Izolacyjny
IZOL-STAN
ul. Gościnna 36A
35-314 Rzeszów
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Kazanie ks. proboszcza
Wywiad z ks. Michałem Mleczek

9
9

   spotkania

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola 
Twojego Syna. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się 
Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Celowo publikujemy treść tego aktu, by każdy z nas mógł go osobiście „przemodlić” i uczynić swoim osobistym zawierzeniem Maryi. W czasach 
gdy zło atakuje bezpardonowo człowieka na wszystkich frontach naszego życia, walka z nim w osamotnieniu skazana jest na klęskę. Dlatego gorąco 
zachęcamy wszystkich zatroskanych o własne zbawienie, wzięli sobie ten apel do serca i Sercu Maryi zawierzyli los swej duszy.

Ks. Marek Suder



jakieś znaczenie w Ewangelii? Zapewne ten wypływa z miłości i tylko taki ma sen, 
tak. Być może ich istnienie oraz fakt, że i może odnieść skutek. 
Jezus w nich bywał było zapowiedzią tego, A więc po pierwsze: idź i upomnij brata 
co wydarzy się potem za sprawą św. Pawła: w cztery oczy. Najpierw należy upomnieć 
że Ewangelia będzie niesiona do Greków, grzeszącego na osobności, tak by grzech się 
a potem na cały świat. nie rozniósł i jednocześnie tak, by grzesznik 

nie czuł się napiętnowany w środowisku. 
Takie upomnienie ma największe szanse 
powodzenia! W innym wypadku grzesznik 
poczuje się osaczony i zacznie walczyć, 
i zamknie się na zbawienne upomnienie. 
Jeśli takie upomnienie nie odniesie skutku, 

Jedną z najtrudniejszych sztuk w chrze- wówczas: „weź dwóch lub trzech (świad-
ścijaństwie, obok umiejętności przeba- ków)”. Chodzi tu o to, by osoba upominana 
czania i miłości nieprzyjaciół, jest sztuka miała przekonanie, iż to co robi złego nie 
upominania. Może nie była by ona tak jest tylko subiektywnie sklasyfikowane jako 
trudną, gdyby nie powszechne niemal dziś grzech przez jedną osobę (upominają-
przekonanie, że mój grzech jest moją spra- cego), ale że jest złem obiektywnym, że inni 
wą i tylko moją. Ewentualnie jest to sprawa także ten czyn oceniają jako grzech. Nie 

Ostatnio pisałem o wielkim wrzodzie na między mną a Bogiem i wszystkim pozo- zawsze przecież oskarżyciel musi mieć 
szlachetnym obliczu ziemi Izraela, za który stałym wara od tego. Zasada ta wyrażana rację, lecz jeśli podobne zdanie wyrażają 
to wrzód uważani byli Samarytanie. Ale to jest w mniej lub bardziej dosadny sposób także inni, to coś musi być na rzeczy… Jeśli 
nie wszystkie „sąsiedzkie” zmartwienia (np. nikt mi nie będzie pod pierzynę zaglą- i to jednak nie poskutkuje, wówczas należy 
Żydów. Oprócz uciążliwych Samarytan dał…) i czyni się z niej jakieś prawo „po- „iść i donieść Kościołowi” czyli wspólnocie. 
uwierały Izraelitów jeszcze małe pryszcze, nadboskie” i ponadludzkie, swego rodzaju Innymi słowy należy grzech uczynić publi-
a były nimi tak zwane „miasta greckie”. osobiste podwórko na którym mogę czynić cznym tak, by wszyscy o nim wiedzieli 
Co to były za twory? Ano były to pozo- co chcę. W myśl tej zasady każdy (lub i wszyscy mogli ustrzec się na przyszłość 
stałości dawnej świetności Greków, którzy niemal każdy) grzech traktowany jest jako podobnego grzechu. Wspólnota w takiej 
pod wodzą Aleksandra Macedońskiego coś prywatnego, osobistego i nikt nie ma sytuacji może pozbawić grzesznika pew-
swego czasu zawojowali pół świata. W tym prawa mieszać się do życia takiego grze- nych praw i przywilejów jakie mu wcześniej 
pół światku znalazła się także żydowska sznika w żaden sposób. Na pierwszy rzut przysługiwały (np. udziału w Komunii św.), 
Palestyna i choć za czasów Jezusa potęga oka możnaby przyznać rację tak myślącej ale nie znaczy to, że go odrzuca totalnie 
Grecji już dawno obrócona była w pył, to osobie. No bo w końcu każdy ma prawo iść i skazuje na potępienie. Taki grzesznik ma 
jednak jej pozostałości się ostały w postaci do piekła, jeśli chce… Pytanie jednak jest być traktowany „jak poganin i celnik”, a jak 
kilku miast. Były one tolerowane przez inne: czy ja jako chrześcijanin mam prawo wiemy Jezus miłował i tych i tych, choć nie 
Rzymian i z bólem serca musieli tolerować milczeć, gdy mój brat (świadomie lub nie) pochwalał ich postępowania. Co więcej, 
je także Żydzi. Chodzi tu o tzw. DEKA- stacza się ku potępieniu? Czy mogę obo- troszczył się o ich zbawienie jeszcze 
POLIS czyli dziesięć miast (deka - polis), jętnie obserwować, gdy mój brat, za bardziej! Dlatego taki człowiek winien być 
które choć leżały na terytorium Palestyny, którego oddał życie Chrystus, robi wszy- otoczony jeszcze większą troską i modlitwą 
to jednak nie należały do Żydów, lecz stko, by zniweczyć Jego mękę i zaprze- niż wcześniej, bo w stanie grzechu jest on 
zamieszkiwane były głównie przez Greków paścić Bożą łaskę skazując się na wieczne jak zagubiona owca lub syn marnotrawny, 
(a jedno przez Scytów). Kilka z nich leżało potępienie? W imię jakiej wartości mam których się poszukuje lub na których się 
na lewym (wschodnim) brzegu Jordanu, być obojętny gdy ktoś czyni zło? czeka. Przecież w ostateczności chodzi o to, 
w tzw. Transjordani, a kilka na zachodzie. Wobec tak postawionych pytań Jezus by grzesznik się nawrócił, a nie o to by 
Co to za miasta? Należały do nich: Hippos, daje bardzo jednoznaczną odpowiedź: spotkała go dotkliwa kara za jego grzech. 
Geraza, Pella, Gadara, Filadelfia i po „jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź Sprawę kary należy pozostawić Panu Bogu.
drugiej stronie, bliżej Morza Śródziemne- i upomnij go!” Nie ma innej alternatywy dla 
go: Akka, Gaza, Cezarea, Sebaste a także tych słów! Nie ma żadnego uzasadnienia Ks. Marek Suder
zamieszkałe przez Scytów - Scytopolis. Do wobec obojętności na grzech, a jednym 
tego związku należał także Damaszek, choć z tzw. grzechów cudzych jest milczenie, 
ten był już daleko na północy. Rzymianie bierność lub zgoda na to, że ktoś inny 
nadali tym miastom osobne prawa tak, że grzeszy. 
ich mieszkańcy mogli się rządzić niezależ- Oczywiście, wszyscy zwolennicy praw 
nie od władz żydowskich. Można je porów- człowieka i piewcy absolutyzacji ludzkiej 
nać w pewnej mierze do przedwojennego wolności będą rozrywać tu szaty z obu-
Wolnego Miasta Gdańsk. Przez kilka rzenia, ale prawda jest taka, że nikt nie ma 
wieków Żydzi próbowali zjudaizować te prawa mówić, że mój grzech jest moją 
miasta i przerobić je na swoją modłę, ale prywatną sprawą. Każdy grzech, nawet ten 
bezskutecznie. We wszystkich tych mia- popełniony w największym ukryciu i do-
stach Żydzi stanowili mniejszość, byli tyczący na pozór wyłącznie grzeszącego nie 
jedynie tolerowani, choć leżały one na jest grzechem prywatnym, lecz jest raną 
terenie Palestyny! Również Jezus na pewno zadaną Mistycznemu Ciału Chrystusa, 
odwiedził przynajmniej jedno lub dwa którego cząstką jest każdy człowiek. Dla-
spośród nich. Kiedyś słyszałem, że spośród tego nie ma grzechów prywatnych w zna-
wszystkich swoich sąsiadów Żydzi żyją czeniu takich, które nie powinny nikogo 
w zgodzie tylko z jednym: z Morzem innego obchodzić! I stąd też wypływa ten 
Śródziemnym… Jak więc nie trudno się trudny, a czasami przykry i niewdzięczny 
domyśleć mieszkańcy tych miast żyli obowiązek upomnienia braterskiego.
w nieustannym konflikcie z Żydami. Rzy- Jezus w ogóle nie polemizuje z tym 
mianie oczywiście umiejętnie wykorzy- obowiązkiem. On tylko precyzuje jak ten 
stywali te antagonizmy. Czy miały te miasta obowiązek należy wypełnić. A obowiązek 
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A: Czym były 
„miasta greckie”?

B: „Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go
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XXIV Niedziela Zwykła
17 września 2017 r.

Syr 27, 30 – 28,7; Rz 14, 7 – 9;
Mt 18, 21 – 35;

XXIII Niedziela Zwykła
10 września 2017 r.

Ez 33, 7 – 9; Rz 13, 8 – 10;
Mt 18, 15 – 20;

Czytając tę ewangelię nasuwa nam się 
zasadnicze pytanie: czy mam prawo upo-
minać bliźniego? Dzisiejsza ewangelia 

człowiekiem”, gdyż tobie podarowano dług, mówi o tym, że powinniśmy napomnieć 
swojego brata, jeśli czyni zło. Upomnienie a ty nie uczyniłeś tego ze swoim sługą! 
zawsze jest próbą ratunku dla danego Nauczmy się darowania długów wobec 
człowieka, jeśli kłamie, kradnie, zdradza, tych, którzy są nam winni, gdyż wobec 
klnie… itp. Nawet powinniśmy donieść samego Boga wszyscy jesteśmy dłużni-
Kościołowi, jeśli dany chrześcijanin nie kami. To On wciąż nam wszystko daruje, 
poprawia się i dalej czyni zło. Jednak prawo jest miłosierny, nie oczekuje procentów, 
do upomnienia posiada tylko ta osoba, przebacza i każdego dnia daje nam nowy 
która sama potrafi być bez zarzutu. Przede kredyt zaufania.
wszystkim powinna zacząć od siebie, jeśli 
jej świadectwo życia zaprzecza jej pra-
wości, to upomnienie niewiele znaczy. Nie 
pomaga, nawet szkodzi. Bezwzględny 
warunek skutecznego upomnienia, to czy-
nienie wszystkiego w duchu miłości. Tylko 
miłość potrafi łagodzić słowa, aby nie ranić, 
zrozumieć błąd i doprowadzić do zmiany Przypowieść ta jest szczególnie wy-życia, do nawrócenia. mowna, gdyż Jezus porównuje winnice do 

Królestwa niebieskiego, gdzie zostali 
zatrudnieni do pracy przy zbiorach ro-
botnicy. Jedni pracowali od rana i umówili 
się, że otrzymają jednego denara, drudzy 
przyszli około trzeciej godziny i też za pracę 
mieli otrzymać jednego denara, a ci co przy-
szli pod wieczór również otrzymali taką Przebaczenie to forma wielkiego miło-
samą kwotę. Kiedy przyszło do zapłaty, sierdzia, trudno jest nam wybaczać zwła-
zaczęli szemrać, że to niesprawiedliwe, szcza w naszym współczesnym świecie. 
lecz właściciel im powiedział: „Przyjacielu! Drobne przewinienia jest łatwiej przeba-
Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze czyć, ale zmierzyć się z przebaczeniem 
mną o jednego denara?” I jeszcze dodał, zdrady, braku miłości, oszustwa, czy nawet 
że może uczynić ze swoją własnością co zbrodni jest bardzo trudno. A Jezus 
zechce. Trudno utrzymać to w ramach odpowiada Piotrowi, że „Nie twierdzę, że 
sprawiedliwości, a jednak wszyscy jesteś-siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy.” 
my zaproszeni do pracy w winnicy pańskiej. trzeba wybaczać bliźniemu. Przytacza też 
Jedni od początku swojego życia, inni przypowieść o dłużniku, który był winien 
w połowie, a jeszcze inni pod koniec swojej dziesięć tysięcy talentów. I król ulitował się 
drogi. To radość bycia w Królestwie Nie-nad nim i mu darował dług. Natomiast ów 
bieskim ukryta jest w Miłosierdziu Bożym, dłużnik, kiedy spotkał swojego dłużnika nie 
to nieskończona troska Boga oparta na umiał mu darować długu, lecz wtrącił go do 
ogromnej Miłości daje szansę każdemu więzienia. Doniesiono to królowi i wtedy 
człowiekowi.rozgniewany oznajmił mu: „Jesteś złym 

XXV Niedziela Zwykła
24 września 2017 r.

Iz 55, 6 – 9; Flp 1, 20c – 24.27a;
Mt 20, 1 – 16a;

Katechetka: Ewa Ziemiańska

NOWY PRZYDZIAŁ 
OBOWIĄZKÓW 

DUSZPASTERSKICH
W związku ze zmianą wikariusza 

w naszej parafii uległ także niewielkiej 
zmianie przydział obowiązków dusz-
pasterskich poszczególnych kapłanów. Po-
niżej prezentujemy jego nową wersję. 
Prosimy przedstawicieli poszczególnych 
grup, by z wszelkimi sprawami kierowali 
się bezpośrednio do swojego opiekuna.

KS. PROBOSZCZ:
– Czciciele Bożego Miłosierdzia
– Rada Parafialna
– Róże Różańcowe
– Caritas
– dyżur we wtorki

KS. MAREK:
– Oaza Rodzin
– Gazeta parafialna
– Strona internetowa
– Ogłoszenia parafialne
– katecheza w ZSTiE
– dyżur w czwartki

KS. PIOTR:
– Ministranci i lektorzy
– Schola „Sygnaturka”
– przygotowanie dzieci do I Komunii św.
– kwadrans liturgiczny w niedziele
– katecheza w SP nr 2
– dyżur w poniedziałki

KS. RAFAŁ:
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
– Chrześcijański Ośrodek Kultury
– Rodzina Radia Maryja
– Koło Misyjne
– przygotowanie do bierzmowania
– katecheza w gimnazjum
– dyżur w środy

KS. DIAKON MICHAŁ:
– wszystkie grupy wg specjalnego grafiku 

jako pomoc księdza odpowiedzialnego 
oraz katecheza w gimnazjum

Nasza gazeta 
dostępna jest również

w Sklepie pod Brzozami 
Ryszard Fidziński, 

ul. Bukowska 1F w Skawinie



jakieś znaczenie w Ewangelii? Zapewne ten wypływa z miłości i tylko taki ma sen, 
tak. Być może ich istnienie oraz fakt, że i może odnieść skutek. 
Jezus w nich bywał było zapowiedzią tego, A więc po pierwsze: idź i upomnij brata 
co wydarzy się potem za sprawą św. Pawła: w cztery oczy. Najpierw należy upomnieć 
że Ewangelia będzie niesiona do Greków, grzeszącego na osobności, tak by grzech się 
a potem na cały świat. nie rozniósł i jednocześnie tak, by grzesznik 

nie czuł się napiętnowany w środowisku. 
Takie upomnienie ma największe szanse 
powodzenia! W innym wypadku grzesznik 
poczuje się osaczony i zacznie walczyć, 
i zamknie się na zbawienne upomnienie. 
Jeśli takie upomnienie nie odniesie skutku, 

Jedną z najtrudniejszych sztuk w chrze- wówczas: „weź dwóch lub trzech (świad-
ścijaństwie, obok umiejętności przeba- ków)”. Chodzi tu o to, by osoba upominana 
czania i miłości nieprzyjaciół, jest sztuka miała przekonanie, iż to co robi złego nie 
upominania. Może nie była by ona tak jest tylko subiektywnie sklasyfikowane jako 
trudną, gdyby nie powszechne niemal dziś grzech przez jedną osobę (upominają-
przekonanie, że mój grzech jest moją spra- cego), ale że jest złem obiektywnym, że inni 
wą i tylko moją. Ewentualnie jest to sprawa także ten czyn oceniają jako grzech. Nie 

Ostatnio pisałem o wielkim wrzodzie na między mną a Bogiem i wszystkim pozo- zawsze przecież oskarżyciel musi mieć 
szlachetnym obliczu ziemi Izraela, za który stałym wara od tego. Zasada ta wyrażana rację, lecz jeśli podobne zdanie wyrażają 
to wrzód uważani byli Samarytanie. Ale to jest w mniej lub bardziej dosadny sposób także inni, to coś musi być na rzeczy… Jeśli 
nie wszystkie „sąsiedzkie” zmartwienia (np. nikt mi nie będzie pod pierzynę zaglą- i to jednak nie poskutkuje, wówczas należy 
Żydów. Oprócz uciążliwych Samarytan dał…) i czyni się z niej jakieś prawo „po- „iść i donieść Kościołowi” czyli wspólnocie. 
uwierały Izraelitów jeszcze małe pryszcze, nadboskie” i ponadludzkie, swego rodzaju Innymi słowy należy grzech uczynić publi-
a były nimi tak zwane „miasta greckie”. osobiste podwórko na którym mogę czynić cznym tak, by wszyscy o nim wiedzieli 
Co to były za twory? Ano były to pozo- co chcę. W myśl tej zasady każdy (lub i wszyscy mogli ustrzec się na przyszłość 
stałości dawnej świetności Greków, którzy niemal każdy) grzech traktowany jest jako podobnego grzechu. Wspólnota w takiej 
pod wodzą Aleksandra Macedońskiego coś prywatnego, osobistego i nikt nie ma sytuacji może pozbawić grzesznika pew-
swego czasu zawojowali pół świata. W tym prawa mieszać się do życia takiego grze- nych praw i przywilejów jakie mu wcześniej 
pół światku znalazła się także żydowska sznika w żaden sposób. Na pierwszy rzut przysługiwały (np. udziału w Komunii św.), 
Palestyna i choć za czasów Jezusa potęga oka możnaby przyznać rację tak myślącej ale nie znaczy to, że go odrzuca totalnie 
Grecji już dawno obrócona była w pył, to osobie. No bo w końcu każdy ma prawo iść i skazuje na potępienie. Taki grzesznik ma 
jednak jej pozostałości się ostały w postaci do piekła, jeśli chce… Pytanie jednak jest być traktowany „jak poganin i celnik”, a jak 
kilku miast. Były one tolerowane przez inne: czy ja jako chrześcijanin mam prawo wiemy Jezus miłował i tych i tych, choć nie 
Rzymian i z bólem serca musieli tolerować milczeć, gdy mój brat (świadomie lub nie) pochwalał ich postępowania. Co więcej, 
je także Żydzi. Chodzi tu o tzw. DEKA- stacza się ku potępieniu? Czy mogę obo- troszczył się o ich zbawienie jeszcze 
POLIS czyli dziesięć miast (deka - polis), jętnie obserwować, gdy mój brat, za bardziej! Dlatego taki człowiek winien być 
które choć leżały na terytorium Palestyny, którego oddał życie Chrystus, robi wszy- otoczony jeszcze większą troską i modlitwą 
to jednak nie należały do Żydów, lecz stko, by zniweczyć Jego mękę i zaprze- niż wcześniej, bo w stanie grzechu jest on 
zamieszkiwane były głównie przez Greków paścić Bożą łaskę skazując się na wieczne jak zagubiona owca lub syn marnotrawny, 
(a jedno przez Scytów). Kilka z nich leżało potępienie? W imię jakiej wartości mam których się poszukuje lub na których się 
na lewym (wschodnim) brzegu Jordanu, być obojętny gdy ktoś czyni zło? czeka. Przecież w ostateczności chodzi o to, 
w tzw. Transjordani, a kilka na zachodzie. Wobec tak postawionych pytań Jezus by grzesznik się nawrócił, a nie o to by 
Co to za miasta? Należały do nich: Hippos, daje bardzo jednoznaczną odpowiedź: spotkała go dotkliwa kara za jego grzech. 
Geraza, Pella, Gadara, Filadelfia i po „jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź Sprawę kary należy pozostawić Panu Bogu.
drugiej stronie, bliżej Morza Śródziemne- i upomnij go!” Nie ma innej alternatywy dla 
go: Akka, Gaza, Cezarea, Sebaste a także tych słów! Nie ma żadnego uzasadnienia Ks. Marek Suder
zamieszkałe przez Scytów - Scytopolis. Do wobec obojętności na grzech, a jednym 
tego związku należał także Damaszek, choć z tzw. grzechów cudzych jest milczenie, 
ten był już daleko na północy. Rzymianie bierność lub zgoda na to, że ktoś inny 
nadali tym miastom osobne prawa tak, że grzeszy. 
ich mieszkańcy mogli się rządzić niezależ- Oczywiście, wszyscy zwolennicy praw 
nie od władz żydowskich. Można je porów- człowieka i piewcy absolutyzacji ludzkiej 
nać w pewnej mierze do przedwojennego wolności będą rozrywać tu szaty z obu-
Wolnego Miasta Gdańsk. Przez kilka rzenia, ale prawda jest taka, że nikt nie ma 
wieków Żydzi próbowali zjudaizować te prawa mówić, że mój grzech jest moją 
miasta i przerobić je na swoją modłę, ale prywatną sprawą. Każdy grzech, nawet ten 
bezskutecznie. We wszystkich tych mia- popełniony w największym ukryciu i do-
stach Żydzi stanowili mniejszość, byli tyczący na pozór wyłącznie grzeszącego nie 
jedynie tolerowani, choć leżały one na jest grzechem prywatnym, lecz jest raną 
terenie Palestyny! Również Jezus na pewno zadaną Mistycznemu Ciału Chrystusa, 
odwiedził przynajmniej jedno lub dwa którego cząstką jest każdy człowiek. Dla-
spośród nich. Kiedyś słyszałem, że spośród tego nie ma grzechów prywatnych w zna-
wszystkich swoich sąsiadów Żydzi żyją czeniu takich, które nie powinny nikogo 
w zgodzie tylko z jednym: z Morzem innego obchodzić! I stąd też wypływa ten 
Śródziemnym… Jak więc nie trudno się trudny, a czasami przykry i niewdzięczny 
domyśleć mieszkańcy tych miast żyli obowiązek upomnienia braterskiego.
w nieustannym konflikcie z Żydami. Rzy- Jezus w ogóle nie polemizuje z tym 
mianie oczywiście umiejętnie wykorzy- obowiązkiem. On tylko precyzuje jak ten 
stywali te antagonizmy. Czy miały te miasta obowiązek należy wypełnić. A obowiązek 

religia6

Cz.  29

A: Czym były 
„miasta greckie”?

B: „Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go

w cztery oczy”
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XXIV Niedziela Zwykła
17 września 2017 r.

Syr 27, 30 – 28,7; Rz 14, 7 – 9;
Mt 18, 21 – 35;

XXIII Niedziela Zwykła
10 września 2017 r.

Ez 33, 7 – 9; Rz 13, 8 – 10;
Mt 18, 15 – 20;

Czytając tę ewangelię nasuwa nam się 
zasadnicze pytanie: czy mam prawo upo-
minać bliźniego? Dzisiejsza ewangelia 

człowiekiem”, gdyż tobie podarowano dług, mówi o tym, że powinniśmy napomnieć 
swojego brata, jeśli czyni zło. Upomnienie a ty nie uczyniłeś tego ze swoim sługą! 
zawsze jest próbą ratunku dla danego Nauczmy się darowania długów wobec 
człowieka, jeśli kłamie, kradnie, zdradza, tych, którzy są nam winni, gdyż wobec 
klnie… itp. Nawet powinniśmy donieść samego Boga wszyscy jesteśmy dłużni-
Kościołowi, jeśli dany chrześcijanin nie kami. To On wciąż nam wszystko daruje, 
poprawia się i dalej czyni zło. Jednak prawo jest miłosierny, nie oczekuje procentów, 
do upomnienia posiada tylko ta osoba, przebacza i każdego dnia daje nam nowy 
która sama potrafi być bez zarzutu. Przede kredyt zaufania.
wszystkim powinna zacząć od siebie, jeśli 
jej świadectwo życia zaprzecza jej pra-
wości, to upomnienie niewiele znaczy. Nie 
pomaga, nawet szkodzi. Bezwzględny 
warunek skutecznego upomnienia, to czy-
nienie wszystkiego w duchu miłości. Tylko 
miłość potrafi łagodzić słowa, aby nie ranić, 
zrozumieć błąd i doprowadzić do zmiany Przypowieść ta jest szczególnie wy-życia, do nawrócenia. mowna, gdyż Jezus porównuje winnice do 

Królestwa niebieskiego, gdzie zostali 
zatrudnieni do pracy przy zbiorach ro-
botnicy. Jedni pracowali od rana i umówili 
się, że otrzymają jednego denara, drudzy 
przyszli około trzeciej godziny i też za pracę 
mieli otrzymać jednego denara, a ci co przy-
szli pod wieczór również otrzymali taką Przebaczenie to forma wielkiego miło-
samą kwotę. Kiedy przyszło do zapłaty, sierdzia, trudno jest nam wybaczać zwła-
zaczęli szemrać, że to niesprawiedliwe, szcza w naszym współczesnym świecie. 
lecz właściciel im powiedział: „Przyjacielu! Drobne przewinienia jest łatwiej przeba-
Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze czyć, ale zmierzyć się z przebaczeniem 
mną o jednego denara?” I jeszcze dodał, zdrady, braku miłości, oszustwa, czy nawet 
że może uczynić ze swoją własnością co zbrodni jest bardzo trudno. A Jezus 
zechce. Trudno utrzymać to w ramach odpowiada Piotrowi, że „Nie twierdzę, że 
sprawiedliwości, a jednak wszyscy jesteś-siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy.” 
my zaproszeni do pracy w winnicy pańskiej. trzeba wybaczać bliźniemu. Przytacza też 
Jedni od początku swojego życia, inni przypowieść o dłużniku, który był winien 
w połowie, a jeszcze inni pod koniec swojej dziesięć tysięcy talentów. I król ulitował się 
drogi. To radość bycia w Królestwie Nie-nad nim i mu darował dług. Natomiast ów 
bieskim ukryta jest w Miłosierdziu Bożym, dłużnik, kiedy spotkał swojego dłużnika nie 
to nieskończona troska Boga oparta na umiał mu darować długu, lecz wtrącił go do 
ogromnej Miłości daje szansę każdemu więzienia. Doniesiono to królowi i wtedy 
człowiekowi.rozgniewany oznajmił mu: „Jesteś złym 

XXV Niedziela Zwykła
24 września 2017 r.

Iz 55, 6 – 9; Flp 1, 20c – 24.27a;
Mt 20, 1 – 16a;

Katechetka: Ewa Ziemiańska

NOWY PRZYDZIAŁ 
OBOWIĄZKÓW 

DUSZPASTERSKICH
W związku ze zmianą wikariusza 

w naszej parafii uległ także niewielkiej 
zmianie przydział obowiązków dusz-
pasterskich poszczególnych kapłanów. Po-
niżej prezentujemy jego nową wersję. 
Prosimy przedstawicieli poszczególnych 
grup, by z wszelkimi sprawami kierowali 
się bezpośrednio do swojego opiekuna.

KS. PROBOSZCZ:
– Czciciele Bożego Miłosierdzia
– Rada Parafialna
– Róże Różańcowe
– Caritas
– dyżur we wtorki

KS. MAREK:
– Oaza Rodzin
– Gazeta parafialna
– Strona internetowa
– Ogłoszenia parafialne
– katecheza w ZSTiE
– dyżur w czwartki

KS. PIOTR:
– Ministranci i lektorzy
– Schola „Sygnaturka”
– przygotowanie dzieci do I Komunii św.
– kwadrans liturgiczny w niedziele
– katecheza w SP nr 2
– dyżur w poniedziałki

KS. RAFAŁ:
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
– Chrześcijański Ośrodek Kultury
– Rodzina Radia Maryja
– Koło Misyjne
– przygotowanie do bierzmowania
– katecheza w gimnazjum
– dyżur w środy

KS. DIAKON MICHAŁ:
– wszystkie grupy wg specjalnego grafiku 

jako pomoc księdza odpowiedzialnego 
oraz katecheza w gimnazjum

Nasza gazeta 
dostępna jest również

w Sklepie pod Brzozami 
Ryszard Fidziński, 

ul. Bukowska 1F w Skawinie
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Jaki jest mój Bóg? Ja sam tak naprawdę pierwszy raz 
„Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy przeczytałem Biblię 6 lat temu mając 55 Zauważmy, w jak podstępny sposób 
i któż się oprze potędze Twojego ramienia? lat... Pismo Święte oczywiście było w moim działa szatan, jak rozpala w ludziach na-
Nad wszystkim masz litość, bo wszystko domu, stało w biblioteczce czyściutkie, miętność bycia Bogiem. Pierwszy upadek 
w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy niedotykane. Obecnie – już tak nie wygląda, człowieka najboleśniej dotyka tej sfery 
ludzi, by się nawrócili. Oszczędzasz wszy-jest pokreślone, z osobistym komentarzem. ludzkiej woli i sumienia, w której rozgrywa 
stko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośnikuBardzo często, gdy czytam, nie rozumiem się walka o spełnianie woli Bożej lub 
życia!” (Mdr 11) . własnej. Jest uchyleniem drzwi Złemu i je-tekstu, ktoś mądry powiedział jednak, że 

nie muszę rozumieć, ale zapamiętać. Dla Mój Bóg jest wszechmogący, jedyne go pozornym sukcesem. Jest realizacją wła-
uporządkowania swojej wiary musiałem co Go ogranicza, to dar wolnej woli dany snego interesu, prowadzonego z pominię-
zbudować sobie filary, na których ona jest człowiekowi. Bez wolnej woli nie ma pełni ciem woli Boga. Kolejne „skłony” w kie-
zbudowana, może dlatego, że mam wy- miłości. Miłość ma być świadoma i odpo- runku Złego właśnie tu mają swój początek. 
kształcenie techniczne i umysł ścisły. Nur- wiedzialna. Następne upadki i powtarzające się grze-
towały mnie między innymi pytania: czy chy, utrwalają to pierwsze „otwarcie 

Pierwotny stan szczęścia. żywy Bóg istnieje, jak wyglądało stworze- drzwi”, które (na nieszczęście!) mogą 
„A zasadziwszy ogród w Edenie na wscho-nie świata i człowieka, co się stało w Raju pozostać otwarte na stałe. Sumienie jest za-
dzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka. Na i jakie są tego konsekwencje. Podstawowe głuszane osobistymi pragnieniami i dąże-
rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie pytanie egzystencjalne brzmiało jednak: niami. Człowiek, mimo swej wolności, go-
drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc ro-czy należę do Boga – królestwa miłości, czy dzi się być jednym z wielu, którzy myślą 
dzące oraz drzewo życia w środku tego do Szatana – królestwa kłamstwa i destru- i żyją tak samo – wedle społecznie akcepto-
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. kcji. Odpowiedzi na te pytania otrzymuję, wanych kryteriów postępowania. Po-
A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: studiując Biblię. wszechna staje się zazdrość, obojętność 
«Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo- wobec cierpienia, niezdrowa konkurencja, 

Czy Bóg istnieje? żesz spożywać do woli, ale z drzewa pozna- nadmierna troska o własne dobro, wreszcie 
„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nia dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy bierność i zgoda na ewidentne zło w ota-
nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz». czającym nas świecie. 
zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na (Rdz 2). Święty Jakub Apostoł poucza nas 
dzieła nie poznali Twórcy” (Mdr 13). Bóg stawia człowiekowi wymagania, w swoim liście „Kto doznaje pokusy, 
Komentarz zbędny – strzał w dziesiątkę. dba o jego dobro, nakazuje unikania pew- niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg 

nych zachowań. Mojżeszowi przekazał bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani 
Stworzenie świata i człowieka. przykazania w Dekalogu. Bóg, stwórca też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość 

„ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. człowieka wie co dla niego jest dobre, ma wystawia każdego na pokusę i nęci.  Następ-
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka miłować Boga i bliźniego. nie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, 
na Nasz obraz, podobnego Nam. Stworzył a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Upadek pierwszych ludzi. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiło-
Boży go stworzył. I tak się stało. A Bóg „A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie wani!” (Jk 1, 13–16)
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. 

Grzech i jego konsekwencje. dobre.” (Rdz 1) On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście 
„Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś Z tego fragmentu wynika, że Bóg Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci obdarza człowieka wielką miłością i  zaufa- wszystkich drzew tego ogrodu?»  Niewiasta 
zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: niem, bo pozwala mu panować nad wszy- odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego 
«Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, stkim, co stworzył. Bóg stworzył świat dla ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drze-
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». człowieka! wa, które jest w środku ogrodu, Bóg po-
Wtedy Pan Bóg do niewiasty powiedział: wiedział: Nie wolno wam jeść z niego, 
«Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 
twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pew-
dzieci,.. ». Do mężczyzny zaś rzekł: przeklęta no nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 
niech będzie ziemia z twego powodu: w tru-spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się 
dzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali do-
siebie po wszystkie dni twego życia. (Rdz 6).bro i zło». (Rdz 6).

Dwa Królestwa 
– rzeczywistość, w której żyjemy.

Słowo Boże, Pismo Święte – to Księga ciągle żywa, która ciągle objawia, 
pokazuje, ciągle zachwyca i właściwie ciągle jest nieodkryta. To Księga nie tyle 
o kimś kiedyś co o nas dzisiaj. „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod 
natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.” (KKK 81). Bo Biblia to historia 
Boga i człowieka, opisuje relacje panujące tu na ziemi. A my nie umiemy 
korzystać z tej wiedzy. Uważnie ją studiując i żyjąc słowem Bożym 
zdobędziemy wiedzę niezbędną do spełnionego i szczęśliwego. 

Dokończenie na str. 25
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dotrzymać danego słowa. Czytając ten Dz.1550Postanowienia można rozpo-
fragment zastanówmy się jak u mnie jest cząć w dowolnym czasie swego „W chwilach wątpliwych nie będę z sądzeniem innych, pobłażliwością, cier-życia, nie tylko wtedy, gdy zaczyna działać, ale starannie szukać wyjaś-pliwością – pewnie trochę na bakier.

nienia u duchownych, a szczególnie się nowy rok lub adwent, przecież 
u swego kierownika. Nie tłumaczyć się one dotyczą naszego życia, kształ- Dz.389 – 391
na czynione zarzuty i robione uwagi tują nas, naszą osobowość. Warto „Miłość musi być wzajemna. Jeżeli przez kogokolwiek, chyba w tym wy-

zacząć od małych postanowień, Pan Jezus za mnie wykosztował całą padku, jeżeli będę wprost pytana, aby 
bo te nawet małe, ale zrealizo- gorycz, to ja, oblubienica Jego, na dać świadectwo prawdzie. Z wielką 

dowód swojej miłości ku Niemu cierpliwością wysłuchiwać wynurzeń wane mogą stać się początkiem 
przyjmę wszystkie gorycze. Kto umie innych, przyjmować ich cierpienia, dużych zmian w naszym życiu. 
przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask krzepiąc ich na duchu, a swoje własne 
od Boga. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle cierpienia topić w najlitościwszym 
razy szczerze przebaczę. Sercu Jezusa. Nigdy nie wychodzić 
Łączność z duszami otrzymałyśmy z głębin Jego miłosierdzia, wprowa-Postanowienia 

na chrzcie św. Śmierć zacieśnia mi- dzając w nie świat cały.”pomagają uwierzyć przede łość.Powinnam być zawsze pomocą 
wszystkim w siebie, dla innych. Jeżeli będę dobrą zakon-

nicą, to będę pożyteczna nie tylko że właśnie ja potrafię.
Zakonowi, ale i całej Ojczyźnie.”

Faustyna daje nam tu szereg wska-Dz. 253 zówek, co do wzajemnej miłości, przeba-
czenia, co też okazuje się ważnym aspek-„Nie sądzić nigdy nikogo, dla in-
tem w naszym życiu, bo...nych mieć oko pobłażliwe, a dla siebie 

surowe. Do Boga odnosić wszystko, 
a w oczach własnych czuć się tym, czym bez wybaczenia
jestem – to jest największą nędzą i ni- nie ma miłości, cością. W cierpieniach zachowywać 

Ważne jest to ,aby w chwilach gdy się cierpliwie i spokojnie, wiedząc, że poszanowania 
ogarnie nas zwątpienie nie ulegać, tylko wszystko z czasem przeminie.”
walczyć ze swoją słabością. Gdy ktoś zwra-i tak naprawdę nie ma też zbyt dużego 
ca nam uwagę na nasze postępowa-W swoim życiu robimy naprawdę dużo pożytku z danego człowieka. Właściwie bez 
nie wysłuchać cierpliwie, być może inni postanowień. W rezultacie bardzo mała przebaczenia ciężko być dobrym, gdy siedzi 
postrzegają nas w innym świetle, a to możecząstka jest realizowana, bo… i właśnie w nas zawiść. I tak jak niejednokrotnie już 
nam pokazać inny punkt widzenia i my-tutaj zatrzymując się przypomnijmy sobie zwracała na to uwagę siostra Faustyna, 
ślenia. Takie działanie uczy nas między ile dajemy sobie wymówek, czemu zrezy- powinniśmy sami popracować nad sobą, 
innymi cierpliwości jak również posza-gnowaliśmy z rzeczy, które chcieliśmy zro- swoimi relacjami, bo tej pracy nikt za nas 
nowania drugiego człowieka, który jest bić. Ciężko u samego siebie wyegzekwować nie wykona.
wolny i może mieć odmienne zdanie. pracę, którą powinniśmy wykonać i sami 
Więc...też przez to widzimy jak trudno nam jest 

zanim ocenimy kogoś, 
zastanówmy się czy mamy rację, 

czy też może zbłądziliśmy 
i potrzebujemy sami dla siebie 

pomocy i modlitwy.

Czciciele Miłosierdzia Bożego: 
Ewa Rycaj.
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Jaki jest mój Bóg? Ja sam tak naprawdę pierwszy raz 
„Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy przeczytałem Biblię 6 lat temu mając 55 Zauważmy, w jak podstępny sposób 
i któż się oprze potędze Twojego ramienia? lat... Pismo Święte oczywiście było w moim działa szatan, jak rozpala w ludziach na-
Nad wszystkim masz litość, bo wszystko domu, stało w biblioteczce czyściutkie, miętność bycia Bogiem. Pierwszy upadek 
w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy niedotykane. Obecnie – już tak nie wygląda, człowieka najboleśniej dotyka tej sfery 
ludzi, by się nawrócili. Oszczędzasz wszy-jest pokreślone, z osobistym komentarzem. ludzkiej woli i sumienia, w której rozgrywa 
stko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośnikuBardzo często, gdy czytam, nie rozumiem się walka o spełnianie woli Bożej lub 
życia!” (Mdr 11) . własnej. Jest uchyleniem drzwi Złemu i je-tekstu, ktoś mądry powiedział jednak, że 

nie muszę rozumieć, ale zapamiętać. Dla Mój Bóg jest wszechmogący, jedyne go pozornym sukcesem. Jest realizacją wła-
uporządkowania swojej wiary musiałem co Go ogranicza, to dar wolnej woli dany snego interesu, prowadzonego z pominię-
zbudować sobie filary, na których ona jest człowiekowi. Bez wolnej woli nie ma pełni ciem woli Boga. Kolejne „skłony” w kie-
zbudowana, może dlatego, że mam wy- miłości. Miłość ma być świadoma i odpo- runku Złego właśnie tu mają swój początek. 
kształcenie techniczne i umysł ścisły. Nur- wiedzialna. Następne upadki i powtarzające się grze-
towały mnie między innymi pytania: czy chy, utrwalają to pierwsze „otwarcie 

Pierwotny stan szczęścia. żywy Bóg istnieje, jak wyglądało stworze- drzwi”, które (na nieszczęście!) mogą 
„A zasadziwszy ogród w Edenie na wscho-nie świata i człowieka, co się stało w Raju pozostać otwarte na stałe. Sumienie jest za-
dzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka. Na i jakie są tego konsekwencje. Podstawowe głuszane osobistymi pragnieniami i dąże-
rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie pytanie egzystencjalne brzmiało jednak: niami. Człowiek, mimo swej wolności, go-
drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc ro-czy należę do Boga – królestwa miłości, czy dzi się być jednym z wielu, którzy myślą 
dzące oraz drzewo życia w środku tego do Szatana – królestwa kłamstwa i destru- i żyją tak samo – wedle społecznie akcepto-
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. kcji. Odpowiedzi na te pytania otrzymuję, wanych kryteriów postępowania. Po-
A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: studiując Biblię. wszechna staje się zazdrość, obojętność 
«Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo- wobec cierpienia, niezdrowa konkurencja, 

Czy Bóg istnieje? żesz spożywać do woli, ale z drzewa pozna- nadmierna troska o własne dobro, wreszcie 
„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nia dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy bierność i zgoda na ewidentne zło w ota-
nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz». czającym nas świecie. 
zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na (Rdz 2). Święty Jakub Apostoł poucza nas 
dzieła nie poznali Twórcy” (Mdr 13). Bóg stawia człowiekowi wymagania, w swoim liście „Kto doznaje pokusy, 
Komentarz zbędny – strzał w dziesiątkę. dba o jego dobro, nakazuje unikania pew- niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg 

nych zachowań. Mojżeszowi przekazał bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani 
Stworzenie świata i człowieka. przykazania w Dekalogu. Bóg, stwórca też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość 

„ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. człowieka wie co dla niego jest dobre, ma wystawia każdego na pokusę i nęci.  Następ-
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka miłować Boga i bliźniego. nie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, 
na Nasz obraz, podobnego Nam. Stworzył a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Upadek pierwszych ludzi. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiło-
Boży go stworzył. I tak się stało. A Bóg „A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie wani!” (Jk 1, 13–16)
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. 

Grzech i jego konsekwencje. dobre.” (Rdz 1) On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście 
„Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś Z tego fragmentu wynika, że Bóg Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci obdarza człowieka wielką miłością i  zaufa- wszystkich drzew tego ogrodu?»  Niewiasta 
zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: niem, bo pozwala mu panować nad wszy- odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego 
«Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, stkim, co stworzył. Bóg stworzył świat dla ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drze-
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». człowieka! wa, które jest w środku ogrodu, Bóg po-
Wtedy Pan Bóg do niewiasty powiedział: wiedział: Nie wolno wam jeść z niego, 
«Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 
twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pew-
dzieci,.. ». Do mężczyzny zaś rzekł: przeklęta no nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 
niech będzie ziemia z twego powodu: w tru-spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się 
dzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali do-
siebie po wszystkie dni twego życia. (Rdz 6).bro i zło». (Rdz 6).

Dwa Królestwa 
– rzeczywistość, w której żyjemy.

Słowo Boże, Pismo Święte – to Księga ciągle żywa, która ciągle objawia, 
pokazuje, ciągle zachwyca i właściwie ciągle jest nieodkryta. To Księga nie tyle 
o kimś kiedyś co o nas dzisiaj. „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod 
natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.” (KKK 81). Bo Biblia to historia 
Boga i człowieka, opisuje relacje panujące tu na ziemi. A my nie umiemy 
korzystać z tej wiedzy. Uważnie ją studiując i żyjąc słowem Bożym 
zdobędziemy wiedzę niezbędną do spełnionego i szczęśliwego. 
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dotrzymać danego słowa. Czytając ten Dz.1550Postanowienia można rozpo-
fragment zastanówmy się jak u mnie jest cząć w dowolnym czasie swego „W chwilach wątpliwych nie będę z sądzeniem innych, pobłażliwością, cier-życia, nie tylko wtedy, gdy zaczyna działać, ale starannie szukać wyjaś-pliwością – pewnie trochę na bakier.

nienia u duchownych, a szczególnie się nowy rok lub adwent, przecież 
u swego kierownika. Nie tłumaczyć się one dotyczą naszego życia, kształ- Dz.389 – 391
na czynione zarzuty i robione uwagi tują nas, naszą osobowość. Warto „Miłość musi być wzajemna. Jeżeli przez kogokolwiek, chyba w tym wy-

zacząć od małych postanowień, Pan Jezus za mnie wykosztował całą padku, jeżeli będę wprost pytana, aby 
bo te nawet małe, ale zrealizo- gorycz, to ja, oblubienica Jego, na dać świadectwo prawdzie. Z wielką 

dowód swojej miłości ku Niemu cierpliwością wysłuchiwać wynurzeń wane mogą stać się początkiem 
przyjmę wszystkie gorycze. Kto umie innych, przyjmować ich cierpienia, dużych zmian w naszym życiu. 
przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask krzepiąc ich na duchu, a swoje własne 
od Boga. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle cierpienia topić w najlitościwszym 
razy szczerze przebaczę. Sercu Jezusa. Nigdy nie wychodzić 
Łączność z duszami otrzymałyśmy z głębin Jego miłosierdzia, wprowa-Postanowienia 

na chrzcie św. Śmierć zacieśnia mi- dzając w nie świat cały.”pomagają uwierzyć przede łość.Powinnam być zawsze pomocą 
wszystkim w siebie, dla innych. Jeżeli będę dobrą zakon-

nicą, to będę pożyteczna nie tylko że właśnie ja potrafię.
Zakonowi, ale i całej Ojczyźnie.”

Faustyna daje nam tu szereg wska-Dz. 253 zówek, co do wzajemnej miłości, przeba-
czenia, co też okazuje się ważnym aspek-„Nie sądzić nigdy nikogo, dla in-
tem w naszym życiu, bo...nych mieć oko pobłażliwe, a dla siebie 

surowe. Do Boga odnosić wszystko, 
a w oczach własnych czuć się tym, czym bez wybaczenia
jestem – to jest największą nędzą i ni- nie ma miłości, cością. W cierpieniach zachowywać 

Ważne jest to ,aby w chwilach gdy się cierpliwie i spokojnie, wiedząc, że poszanowania 
ogarnie nas zwątpienie nie ulegać, tylko wszystko z czasem przeminie.”
walczyć ze swoją słabością. Gdy ktoś zwra-i tak naprawdę nie ma też zbyt dużego 
ca nam uwagę na nasze postępowa-W swoim życiu robimy naprawdę dużo pożytku z danego człowieka. Właściwie bez 
nie wysłuchać cierpliwie, być może inni postanowień. W rezultacie bardzo mała przebaczenia ciężko być dobrym, gdy siedzi 
postrzegają nas w innym świetle, a to możecząstka jest realizowana, bo… i właśnie w nas zawiść. I tak jak niejednokrotnie już 
nam pokazać inny punkt widzenia i my-tutaj zatrzymując się przypomnijmy sobie zwracała na to uwagę siostra Faustyna, 
ślenia. Takie działanie uczy nas między ile dajemy sobie wymówek, czemu zrezy- powinniśmy sami popracować nad sobą, 
innymi cierpliwości jak również posza-gnowaliśmy z rzeczy, które chcieliśmy zro- swoimi relacjami, bo tej pracy nikt za nas 
nowania drugiego człowieka, który jest bić. Ciężko u samego siebie wyegzekwować nie wykona.
wolny i może mieć odmienne zdanie. pracę, którą powinniśmy wykonać i sami 
Więc...też przez to widzimy jak trudno nam jest 

zanim ocenimy kogoś, 
zastanówmy się czy mamy rację, 

czy też może zbłądziliśmy 
i potrzebujemy sami dla siebie 

pomocy i modlitwy.

Czciciele Miłosierdzia Bożego: 
Ewa Rycaj.
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R.: Korzystając z okazji, że Ksiądz dziadkami (to byłoby niemożliwe), więc 
wspomniał o powołaniu, prosimy, aby musiałem wybrać opcję trzecią – zupełnie 

inną diecezję. Wybrałem więc tą diecezję coś powiedzieć o swoim powołaniu.
i to seminarium, które uważałem za D.: Zawsze jest mi ciężko opowiadać 
najlepsze. Po pięciu latach, które minęły o swoim powołaniu, bo mogę go streścić  
od wstąpienia do seminarium mogę w jednym zdaniu: 
powiedzieć, że nigdy tej decyzji nie żało-

Jak miałem 7 lat wałem.
chciałem zostać księdzem 

R.: Pewnie dla Księdza kleryka był to 
– więc poszedłem do seminarium! Tak, to ciężki czas – tak daleko od rodziny – 
jest moje powołanie. Nie mogę nic więcej w miejscu, w którym się nikogo nie zna?
opowiadać – o wielkich wątpliwościach, D.: Wbrew pozorom, nie! Gdy byłem mały, 
lub o dziewczynie, którą zostawiłem – bo zwiedzaliśmy z rodziną Kraków i chodzi-
tego wszystkiego nie było w moim życiu. liśmy po Tatrach. Dlatego kojarzyłem te 
Nie zostałem powołany, jak Paweł pod miejsca z wakacjami – do dzisiaj je rozpoz-
Damaszkiem, ale jak inni uczniowie, którzy naje! Czuję się jak na urlopie, który nie chce 
jakoś zawsze wiedzieli, że ich miejsce jest się skończyć. Poza tym, czuję się w Polsce 
u boku Chrystusa. To podobieństwo do o wiele swobodniej niż w Niemczech. 
innych uczniów oznacza jednak również, że Pomimo długiego czasu, który spędziłem 

i z Kaszub. Lecz rodzice wyjechali w 1989 pomimo świadomości swojego powołania, w Niemczech, w moich żyłach płynie pol-
roku do Niemiec, gdzie się urodziłem. Tam dużo czasu zmarnowałem uciekając – nie ska krew. Ja nie wyjechałem do Polski – ja 
chodziłem normalnie do szkoły i zdałem od powołania, ale – od krzyża. wróciłem do Polski. Wiadomo, że rozstanie 
niemiecką maturę. z rodziną zawsze jest bolesne. Jednak jest 

R.: Czym jest dla Księdza powołanie? ono nieuniknione i potrzebne, nawet dla 
R.: Więc dlaczego Ksiądz nie poszedł D.: Realizacja powołania, to dla mnie tego, który zakłada swoją własną rodzinę. 
do seminarium w Niemczech?przeżywanie swojego własnego życia. To jest Na szczęście w naszych czasach technika 
D.: Ponieważ z wielu rzeczy musiałbym tam życie według reguły: „Chcę być sobą”. Ale pomaga, aby to rozstanie było jak najła-
zrezygnować. W rodzinie byłem wycho-proszę tego nie mylić ze zasadą „Róbta co godniejsze. Regularnie dzwonię do domu 
wany według polskich tradycji – Majów-chceta”, bo różnica jest zasadnicza. Bóg i piszę e-maile, aby mieć z nimi kontakt. 
ki, nabożeństwa czerwcowe, Godzinki, stworzył każdego z nas. Jednak nie stworzył Czasami nawet szybciej dolecę samolo-

kolejny egzemplarz człowieka szarego tem do domu niż inni klerycy, stojący 
i nie-określonego, lecz człowieka, w tym samym czasie w korkach na Za-
który urodzi się w określonym czasie kopiance.
i miejscu, z takimi a nie innymi talen-

R.: Skawina – to już kolejny etap tami i wadami. Bóg wpisał w życie 
formacji seminaryjnej. Czy mógł-każdego z nas od początku pewną 
by Ksiądz opowiadać o miejscach, historię i pewien plan. Dlatego życie 
w których mógł zbierać doświad-zgodne z tym planem jest przeżywa-
czenie duszpasterskie?niem swojego własnego życia – bo 
D.: Pierwszym takim miejscem była nikomu innemu Bóg nie dał dokładnie 
parafia św. Józefa w Krakowie na takie życie jakie ja dostałem.
Podgórzu. Ponieważ nie miałem ro-

R.: Jednak czasami są pewne dziny na terenie diecezji, przełożeni 
trudności w realizacji tego planu seminarium wybrali mi tę parafię jako 
życia, który nam Pan Bóg daje. Czy parafię „rodzinną”. Tam spędzałem co 
Ksiądz diakon mógłby nam coś roku wiele tygodni w czasie wolnym od 
opowiadać o swojej drodze do zajęć uczelnianych i poznałem parafię 
seminarium? od poszewki. Szczególną wdzięczność 
D.: Do krakowskiego seminarium czuję wobec proboszcza i wikarych, 
trafiłem dosyć okrężną drogą. Moja którzy mnie przyjęli z wielką życzli-
rodzina pochodzi z okolic Bydgoszczy wością. Kolejnym miejscem rozwoju 

stała się parafia w Choczni koło 
Wadowic. Tam spędziłem w zeszłym 
roku miesięczną praktykę, podczas 
której uczyłem także w szkole. Całkiem 
inna specyfika parafii – bardziej 
wiejskiej niż miejskiej – dała mi 
możliwość rozwoju.Gorzkie Żale. W niemieckim semi-

narium tego wszystkiego nie ma! Pa- R.: A teraz Skawina – do Miłosierdzia rokrotnie odwiedzałem seminaria Bożego!w Niemczech, ale zauważyłem tam, 
D.: Tak – można się śmiać, ale Miłosierdzie że czuję się bardziej Polakiem niż 
Boże miało wielki wpływ na to, że się tu Niemcem.
znalazłem. Pierwotnie miałem być w Kra-
kowie na osiedlu Oficerskim – gdzie parafia R.: W takim razie normalnym byłoby 
jest także pod wezwaniem Miłosierdzia wrócić do swoich dziadków na północ 
Bożego. Pod wieloma względami miałbym Polski.
tam prościej. 10 minut na piechotę do D.: W normalnym wypadku tak, jednak 
mieszkania rodzinnego. Szybki dojazd do istnieje podstawowy problem: jedni 
seminarium. Byłoby mi tam bardzo wygod-dziadkowie mieszkają w diecezji 
nie. Jednak Bóg jest miłosierny, a nie litoś-pelplińskiej, drudzy w bydgoskiej – nie 
ciwy i dlatego nie oszczędza człowieka, byłem w stanie wybrać pomiędzy G
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 Chrystus jest światłością. 
Tu na ziemi często zauważam, 
że jestem dla siebie tajemnicą.

Często nie wiem, dlaczego się tak, 
a nie inaczej zachowuję. 

Zauważam, że żyję 
jakby w pomieszczeniu, 

w którym nie ma światła. 
Na sądzie ostatecznym przyjdzie 
Chrystus jako światło i w końcu 

zobaczę swoje serce
 – kim tak naprawdę jestem! 

”

Dlatego Niebo 
jest dla mnie pełnią życia.
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15 sierpnia łączy cały świat chrześcijański w hołdzie dla Matki 
Najświętszej. Już od starożytności było to święto zaśnięcia Matki 
Bożej zapoczątkowane na wschodzie – Palestynie i Bizancjum 
i rozpowszechnione w całym kościele. Powszechnie wierzono, że 
Matka Boża nie umarła, lecz tylko zasnęła i została zabrana do 
nieba. To powszechne przekonanie wyznawców Chrystusa 
potwierdził papież Pius XII, który w roku 1950 ogłosił dogmat 
o Wniebowzięciu NMP.

Od X wieku przyjął się obrzęd, w którym w dniu Wnie-
bowzięcia NMP święci się zioła, kwiaty i kłosy – gdyż święto to 
wypada w czasie żniw. Święto stało się okazją do podziękowania 
za plony tej, której wstawiennictwo wypraszali uprawiający rolę: 
ziemianie i chłopi.

Od 1920 roku data 15 sierpnia w Polsce to wydarzenie 
niezwykłe, zwycięstwo nad armią sowiecką w tzw. bitwie 
warszawskiej, zwanej też cudem nad Wisłą przypisywaną 
wstawiennictwu Matki Bożej. Przychodzi więc dzisiaj do Matki 
Bożej cały świat chrześcijański czcząc  jej niezwykły przywilej 
wolności od śmierci i udziału w Królestwie niebieskim, gdzie wraz 
z duszą i ciałem zasiada po prawicy swego Syna – nieśmiertelnego 
Króla Wieków.

Przychodzi dzisiaj nasz naród, by czcić Ją jako Matkę Bożą 
Zielną, a także Królową i Hetmankę. Jednoczy Ona wszystkie 
stany: tych, którzy żywią i tych, co bronią spodziewając się 
osiągnięcia niebieskiej Ojczyzny, gdzie króluje nasza Matka. 
Równocześnie nie przestajemy troszczyć się o naszą ziemską 
ojczyznę, by była dostatnia dla swoich synów i córek, by była też 
wolna i bezpieczna dla wszystkich jej dzieci. Stąd spotkanie przy 
Matce Bożej tych, którzy żywią z tymi, którzy jej bronią. Bowiem 
nasz naród ma w swoich genach przywiązanie do ziemi, 
a zarazem przywiązanie do wolności. Ten duch ludowy pozostaje 
w harmonii z duchem rycerskim.

Największym zdumieniem bolszewickiej armii idącej ze 
wschodu w kierunku Europy Zachodniej było to, że Polacy nie dali 
się nabrać na rzekome wyzwolenie spod wyzysku „panów”, a do 
walki z „czerwoną zarazą” stanęli na ochotnika polscy chłopi 
ramię w ramię z ziemianami. To ten spontaniczny zryw ludu miał 
duży wpływ na militarne zwycięstwo Polski 15 sierpnia 1920 r.

Rycerski duch Polaków wygrał z komunistyczną utopią raju 
na ziemi, budowanego bez Boga, a wręcz przeciw Niemu.

Dziś dziękujemy Bogu, że Maryja Hetmanka była i jest 
wsparciem dla niezłomnego ducha narodu. W naszym trudnych 
czasach dla Ojczyzny prosimy, by nas wspierała i prowadziła, 
chroniła przed zagrożeniami zewnętrznym, ale także wewnętrzny-
mi tak, jak obroniła nas w czasach potopu szwedzkiego, jak przed 
97 laty w czasach potopu sowieckiego. By nam wszystkich 
ukazywała ostateczny cel życia – Ojczyznę niebieską.  Amen.

Ks. Proboszcz Włodzimierz Łukowicz

Kazanie 
Ks. Proboszcza 
Włodzimierza 
Łukowicza 
wygłoszone 
w dniu 
Wniebowzięcia 
NMP

Wywiad z księdzem Michałem Mleczek, 
odbywającym praktykę diakońską w Skawinie.

Niebo jest pełnią życia...

Redakcja (R): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Diakon (D): Na wieki wieków.  Amen.

R.: Księże diakonie, zacznijmy nietypowo od pytania dotyczącego 
naszego końca. Jak według Księdza wygląda Niebo?
D.: Niełatwo odpowiadać na takie pytanie – jednak spróbuję. Do 
mnie przemawiają dwa obrazy Nieba. Po pierwsze Niebo jako miej-
sce wspólnoty i relacji. W Niebie jestem z Bogiem i przez Niego 
ze wszystkimi świętymi. Ciężko to opisać, ale może pomoże kontrast 
piekła, by stało się to troszeczkę jaśniej. Czym jest piekło? To jest 
miejsce  którym jestem sam – gdzie z nikim nie mogę poro-
zmawiać. Jest to wielkie miasto, z wieloma mieszkaniami – ale 
wszystkie puste. Niebo jest więc miejscem wielkiej i silnej wspólnoty 
kochających ludzi.

Drugi obraz jest bardziej chrystologiczny. Chrystus jest świa-
tłością. Tu na ziemi często zauważam, że jestem dla siebie tajemnicą. 
Często nie wiem, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuję. Zau-
ważam, że żyję jakby w pomieszczeniu, w którym nie ma światła. 
Na sądzie ostatecznym przyjdzie Chrystus jako światło i w końcu 
zobaczę swoje serce – kim tak naprawdę jestem! Dlatego Niebo jest 
dla mnie pełnią życia. Tam będę żył swoim życiem – już nie będę 
odgrywał (podświadomie) jakąś „rolę swojego życia”. Tam będzie 
życie  w Prawdzie.

R.: Jak się zatem tam dostać?
D.: Idąc za tymi obrazami uważam, że najważniejsze to miłość i po-
kora. Jeśli wierzymy w Boga, który nie jest samotny – bo przecież są 
w Nim trzy osoby – to musimy się tu na ziemi uczyć prawdziwej 
miłości. Jak to najlepiej zrobić? Brać sobie przykład z Chrystusa – 
szczególnie Chrystusa ukrzyżowanego. Tam widać, że miłość musi 
boleć. Ale jest to ból uzdrawiający, bo otwiera na drugiego człowieka. 
Dlaczego miłość boli? Ponieważ tam przestajemy się koncentrować 
na sobie i nas swoich problemach. Dlatego jest nam potrzebna 
pokora. Św. Teresa z Awila mówiła, że pokora to stanięcie w Prawdzie. 
Według mnie jest ważne, żebyśmy korzystali z czasu na tym świecie, 
aby zrozumieć, że nie jesteśmy pępkiem świata, ale ludźmi 
z powołaniem. Każdy z nas ma jakieś zadanie na tym świecie, które 
zostało mu powierzone. Jeśli w pokorze poznaję kim tak naprawdę 
jestem i co powinienem na tym świecie robić, będę takim, jakim Bóg 
mnie stworzył.

– w
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R.: Korzystając z okazji, że Ksiądz dziadkami (to byłoby niemożliwe), więc 
wspomniał o powołaniu, prosimy, aby musiałem wybrać opcję trzecią – zupełnie 

inną diecezję. Wybrałem więc tą diecezję coś powiedzieć o swoim powołaniu.
i to seminarium, które uważałem za D.: Zawsze jest mi ciężko opowiadać 
najlepsze. Po pięciu latach, które minęły o swoim powołaniu, bo mogę go streścić  
od wstąpienia do seminarium mogę w jednym zdaniu: 
powiedzieć, że nigdy tej decyzji nie żało-

Jak miałem 7 lat wałem.
chciałem zostać księdzem 

R.: Pewnie dla Księdza kleryka był to 
– więc poszedłem do seminarium! Tak, to ciężki czas – tak daleko od rodziny – 
jest moje powołanie. Nie mogę nic więcej w miejscu, w którym się nikogo nie zna?
opowiadać – o wielkich wątpliwościach, D.: Wbrew pozorom, nie! Gdy byłem mały, 
lub o dziewczynie, którą zostawiłem – bo zwiedzaliśmy z rodziną Kraków i chodzi-
tego wszystkiego nie było w moim życiu. liśmy po Tatrach. Dlatego kojarzyłem te 
Nie zostałem powołany, jak Paweł pod miejsca z wakacjami – do dzisiaj je rozpoz-
Damaszkiem, ale jak inni uczniowie, którzy naje! Czuję się jak na urlopie, który nie chce 
jakoś zawsze wiedzieli, że ich miejsce jest się skończyć. Poza tym, czuję się w Polsce 
u boku Chrystusa. To podobieństwo do o wiele swobodniej niż w Niemczech. 
innych uczniów oznacza jednak również, że Pomimo długiego czasu, który spędziłem 

i z Kaszub. Lecz rodzice wyjechali w 1989 pomimo świadomości swojego powołania, w Niemczech, w moich żyłach płynie pol-
roku do Niemiec, gdzie się urodziłem. Tam dużo czasu zmarnowałem uciekając – nie ska krew. Ja nie wyjechałem do Polski – ja 
chodziłem normalnie do szkoły i zdałem od powołania, ale – od krzyża. wróciłem do Polski. Wiadomo, że rozstanie 
niemiecką maturę. z rodziną zawsze jest bolesne. Jednak jest 

R.: Czym jest dla Księdza powołanie? ono nieuniknione i potrzebne, nawet dla 
R.: Więc dlaczego Ksiądz nie poszedł D.: Realizacja powołania, to dla mnie tego, który zakłada swoją własną rodzinę. 
do seminarium w Niemczech?przeżywanie swojego własnego życia. To jest Na szczęście w naszych czasach technika 
D.: Ponieważ z wielu rzeczy musiałbym tam życie według reguły: „Chcę być sobą”. Ale pomaga, aby to rozstanie było jak najła-
zrezygnować. W rodzinie byłem wycho-proszę tego nie mylić ze zasadą „Róbta co godniejsze. Regularnie dzwonię do domu 
wany według polskich tradycji – Majów-chceta”, bo różnica jest zasadnicza. Bóg i piszę e-maile, aby mieć z nimi kontakt. 
ki, nabożeństwa czerwcowe, Godzinki, stworzył każdego z nas. Jednak nie stworzył Czasami nawet szybciej dolecę samolo-

kolejny egzemplarz człowieka szarego tem do domu niż inni klerycy, stojący 
i nie-określonego, lecz człowieka, w tym samym czasie w korkach na Za-
który urodzi się w określonym czasie kopiance.
i miejscu, z takimi a nie innymi talen-

R.: Skawina – to już kolejny etap tami i wadami. Bóg wpisał w życie 
formacji seminaryjnej. Czy mógł-każdego z nas od początku pewną 
by Ksiądz opowiadać o miejscach, historię i pewien plan. Dlatego życie 
w których mógł zbierać doświad-zgodne z tym planem jest przeżywa-
czenie duszpasterskie?niem swojego własnego życia – bo 
D.: Pierwszym takim miejscem była nikomu innemu Bóg nie dał dokładnie 
parafia św. Józefa w Krakowie na takie życie jakie ja dostałem.
Podgórzu. Ponieważ nie miałem ro-

R.: Jednak czasami są pewne dziny na terenie diecezji, przełożeni 
trudności w realizacji tego planu seminarium wybrali mi tę parafię jako 
życia, który nam Pan Bóg daje. Czy parafię „rodzinną”. Tam spędzałem co 
Ksiądz diakon mógłby nam coś roku wiele tygodni w czasie wolnym od 
opowiadać o swojej drodze do zajęć uczelnianych i poznałem parafię 
seminarium? od poszewki. Szczególną wdzięczność 
D.: Do krakowskiego seminarium czuję wobec proboszcza i wikarych, 
trafiłem dosyć okrężną drogą. Moja którzy mnie przyjęli z wielką życzli-
rodzina pochodzi z okolic Bydgoszczy wością. Kolejnym miejscem rozwoju 

stała się parafia w Choczni koło 
Wadowic. Tam spędziłem w zeszłym 
roku miesięczną praktykę, podczas 
której uczyłem także w szkole. Całkiem 
inna specyfika parafii – bardziej 
wiejskiej niż miejskiej – dała mi 
możliwość rozwoju.Gorzkie Żale. W niemieckim semi-

narium tego wszystkiego nie ma! Pa- R.: A teraz Skawina – do Miłosierdzia rokrotnie odwiedzałem seminaria Bożego!w Niemczech, ale zauważyłem tam, 
D.: Tak – można się śmiać, ale Miłosierdzie że czuję się bardziej Polakiem niż 
Boże miało wielki wpływ na to, że się tu Niemcem.
znalazłem. Pierwotnie miałem być w Kra-
kowie na osiedlu Oficerskim – gdzie parafia R.: W takim razie normalnym byłoby 
jest także pod wezwaniem Miłosierdzia wrócić do swoich dziadków na północ 
Bożego. Pod wieloma względami miałbym Polski.
tam prościej. 10 minut na piechotę do D.: W normalnym wypadku tak, jednak 
mieszkania rodzinnego. Szybki dojazd do istnieje podstawowy problem: jedni 
seminarium. Byłoby mi tam bardzo wygod-dziadkowie mieszkają w diecezji 
nie. Jednak Bóg jest miłosierny, a nie litoś-pelplińskiej, drudzy w bydgoskiej – nie 
ciwy i dlatego nie oszczędza człowieka, byłem w stanie wybrać pomiędzy G
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 Chrystus jest światłością. 
Tu na ziemi często zauważam, 
że jestem dla siebie tajemnicą.

Często nie wiem, dlaczego się tak, 
a nie inaczej zachowuję. 

Zauważam, że żyję 
jakby w pomieszczeniu, 

w którym nie ma światła. 
Na sądzie ostatecznym przyjdzie 
Chrystus jako światło i w końcu 

zobaczę swoje serce
 – kim tak naprawdę jestem! 

”

Dlatego Niebo 
jest dla mnie pełnią życia.
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15 sierpnia łączy cały świat chrześcijański w hołdzie dla Matki 
Najświętszej. Już od starożytności było to święto zaśnięcia Matki 
Bożej zapoczątkowane na wschodzie – Palestynie i Bizancjum 
i rozpowszechnione w całym kościele. Powszechnie wierzono, że 
Matka Boża nie umarła, lecz tylko zasnęła i została zabrana do 
nieba. To powszechne przekonanie wyznawców Chrystusa 
potwierdził papież Pius XII, który w roku 1950 ogłosił dogmat 
o Wniebowzięciu NMP.

Od X wieku przyjął się obrzęd, w którym w dniu Wnie-
bowzięcia NMP święci się zioła, kwiaty i kłosy – gdyż święto to 
wypada w czasie żniw. Święto stało się okazją do podziękowania 
za plony tej, której wstawiennictwo wypraszali uprawiający rolę: 
ziemianie i chłopi.

Od 1920 roku data 15 sierpnia w Polsce to wydarzenie 
niezwykłe, zwycięstwo nad armią sowiecką w tzw. bitwie 
warszawskiej, zwanej też cudem nad Wisłą przypisywaną 
wstawiennictwu Matki Bożej. Przychodzi więc dzisiaj do Matki 
Bożej cały świat chrześcijański czcząc  jej niezwykły przywilej 
wolności od śmierci i udziału w Królestwie niebieskim, gdzie wraz 
z duszą i ciałem zasiada po prawicy swego Syna – nieśmiertelnego 
Króla Wieków.

Przychodzi dzisiaj nasz naród, by czcić Ją jako Matkę Bożą 
Zielną, a także Królową i Hetmankę. Jednoczy Ona wszystkie 
stany: tych, którzy żywią i tych, co bronią spodziewając się 
osiągnięcia niebieskiej Ojczyzny, gdzie króluje nasza Matka. 
Równocześnie nie przestajemy troszczyć się o naszą ziemską 
ojczyznę, by była dostatnia dla swoich synów i córek, by była też 
wolna i bezpieczna dla wszystkich jej dzieci. Stąd spotkanie przy 
Matce Bożej tych, którzy żywią z tymi, którzy jej bronią. Bowiem 
nasz naród ma w swoich genach przywiązanie do ziemi, 
a zarazem przywiązanie do wolności. Ten duch ludowy pozostaje 
w harmonii z duchem rycerskim.

Największym zdumieniem bolszewickiej armii idącej ze 
wschodu w kierunku Europy Zachodniej było to, że Polacy nie dali 
się nabrać na rzekome wyzwolenie spod wyzysku „panów”, a do 
walki z „czerwoną zarazą” stanęli na ochotnika polscy chłopi 
ramię w ramię z ziemianami. To ten spontaniczny zryw ludu miał 
duży wpływ na militarne zwycięstwo Polski 15 sierpnia 1920 r.

Rycerski duch Polaków wygrał z komunistyczną utopią raju 
na ziemi, budowanego bez Boga, a wręcz przeciw Niemu.

Dziś dziękujemy Bogu, że Maryja Hetmanka była i jest 
wsparciem dla niezłomnego ducha narodu. W naszym trudnych 
czasach dla Ojczyzny prosimy, by nas wspierała i prowadziła, 
chroniła przed zagrożeniami zewnętrznym, ale także wewnętrzny-
mi tak, jak obroniła nas w czasach potopu szwedzkiego, jak przed 
97 laty w czasach potopu sowieckiego. By nam wszystkich 
ukazywała ostateczny cel życia – Ojczyznę niebieską.  Amen.

Ks. Proboszcz Włodzimierz Łukowicz

Kazanie 
Ks. Proboszcza 
Włodzimierza 
Łukowicza 
wygłoszone 
w dniu 
Wniebowzięcia 
NMP

Wywiad z księdzem Michałem Mleczek, 
odbywającym praktykę diakońską w Skawinie.

Niebo jest pełnią życia...

Redakcja (R): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Diakon (D): Na wieki wieków.  Amen.

R.: Księże diakonie, zacznijmy nietypowo od pytania dotyczącego 
naszego końca. Jak według Księdza wygląda Niebo?
D.: Niełatwo odpowiadać na takie pytanie – jednak spróbuję. Do 
mnie przemawiają dwa obrazy Nieba. Po pierwsze Niebo jako miej-
sce wspólnoty i relacji. W Niebie jestem z Bogiem i przez Niego 
ze wszystkimi świętymi. Ciężko to opisać, ale może pomoże kontrast 
piekła, by stało się to troszeczkę jaśniej. Czym jest piekło? To jest 
miejsce  którym jestem sam – gdzie z nikim nie mogę poro-
zmawiać. Jest to wielkie miasto, z wieloma mieszkaniami – ale 
wszystkie puste. Niebo jest więc miejscem wielkiej i silnej wspólnoty 
kochających ludzi.

Drugi obraz jest bardziej chrystologiczny. Chrystus jest świa-
tłością. Tu na ziemi często zauważam, że jestem dla siebie tajemnicą. 
Często nie wiem, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuję. Zau-
ważam, że żyję jakby w pomieszczeniu, w którym nie ma światła. 
Na sądzie ostatecznym przyjdzie Chrystus jako światło i w końcu 
zobaczę swoje serce – kim tak naprawdę jestem! Dlatego Niebo jest 
dla mnie pełnią życia. Tam będę żył swoim życiem – już nie będę 
odgrywał (podświadomie) jakąś „rolę swojego życia”. Tam będzie 
życie  w Prawdzie.

R.: Jak się zatem tam dostać?
D.: Idąc za tymi obrazami uważam, że najważniejsze to miłość i po-
kora. Jeśli wierzymy w Boga, który nie jest samotny – bo przecież są 
w Nim trzy osoby – to musimy się tu na ziemi uczyć prawdziwej 
miłości. Jak to najlepiej zrobić? Brać sobie przykład z Chrystusa – 
szczególnie Chrystusa ukrzyżowanego. Tam widać, że miłość musi 
boleć. Ale jest to ból uzdrawiający, bo otwiera na drugiego człowieka. 
Dlaczego miłość boli? Ponieważ tam przestajemy się koncentrować 
na sobie i nas swoich problemach. Dlatego jest nam potrzebna 
pokora. Św. Teresa z Awila mówiła, że pokora to stanięcie w Prawdzie. 
Według mnie jest ważne, żebyśmy korzystali z czasu na tym świecie, 
aby zrozumieć, że nie jesteśmy pępkiem świata, ale ludźmi 
z powołaniem. Każdy z nas ma jakieś zadanie na tym świecie, które 
zostało mu powierzone. Jeśli w pokorze poznaję kim tak naprawdę 
jestem i co powinienem na tym świecie robić, będę takim, jakim Bóg 
mnie stworzył.

– w
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WITAM!
– i młodszego i starszego

Serdecznie witam i za-
chęcam do sięgnięcia po 
Pismo Święte, na podstawie 
którego powstała dzisiejsza 
krzyżówka. Powstała ona 
w oparciu o Księgę Psalmów 
rozdziały 106. Życzę powo-
dzenia.

Prawidłowym rozwiąza-
niem z poprzedniego numeru 
było hasło: SŁUŻCIE PANU 
Z WESELEM, które nade-
słali do nas: Danuta Durałek, 
Józefa Woźna, Sylwia Kuro-
wska, Janina Gędźba, Danu-
ta Zając, Zofia Książek, Kata-
rzyna Maj, Janina Freiberg 
oraz Stanisława Spólnik. 
W drodze losowania nagrody 
w postaci książki otrzymują: 
Józefa Woźna oraz Janina 
Gędźba.

HASŁO:  Prawidłowe 
rozwiązanie utworzą szare 
kratki ponumerowane od 
1 do 20. Rozwiązanie należy 
przesłać na adres redakcji 
do 20 września, podając swo-
je imię, nazwisko oraz adres. 
Nagrody można odebrać
w zakrystii w I i II niedzielę 
po ukazaniu się numeru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hasło:

Pionowo:
1. Kto się wstawił za ludem Pana? (Ps 106)
2. Rozdaje autografy.
3. Autentyczne zdarzenie.
5. Jacy są ludzie strzegący przykazań? (Ps 106)
7. Niejedna w alfabecie.
9. Kręci głową.

13. Niejeden za lokomotywą.
14. Pracuje w młynie.
18. Materiał opatrunkowy.
19. Obok wiary i nadziei.
20. „Chwalcie Pana bo…” (Ps 106)
21. Jakości lub drogowy.
22. Główny posiłek dnia.

1
1
1
1
1
1

Poziomo:
4. Dom ślimaka.
6. Jednostka wojskowa.
8. Co zrobiono u stóp Horebu? (Ps 106)

10. Nie podpisany to anonim.
11. Z czyjej ręki Pan ocali naród wybrany? (Ps 106)
12. Ptak, symbol mądrości.
15. Co Pan wysłuchiwał od swego ludu? (Ps 106)
16. Szkło powiększające.
17. W czyje ręce Pan oddał swój naród? (Ps 106)
18. Czym Pan zapłonął przeciwko swemu ludowi? (Ps 106)
21. Co pan zesłał na naród wybrany? (Ps 106)
23. Walczy z dobrem.
24. Koralowa skała podwodna.
25. Co Pan wzbudził dla swego ludu? (Ps 106)
26. Czym się skalała ziemia? (Ps 106)
27. Co pokryło wrogów ludu wybranego? (Ps 106)

1
1
1

1 2 3 4 5

6 7

8

10

11

12 13 14

15 16

17 18 19

20

21 22 23

24 25

26

27
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Katarzyna Kurlet

R.: Idąc za tą myślą, niech nam Ksiądz 
diakon powie: jak możemy Księdzu 
pomóc w drodze do Nieba – z wielkiej 
litery?
D.: Być sobą. Wierzę, że są tutaj ludzie, 
którzy pragną Boga. Jestem o tym prze-
konany, że właśnie spotkania z ludźmi, 
którzy walczą o taką pokorę, pomogą mi 
stawić czoło także porażkom, które zda-
rzają się nawet w najszczęśliwszym życiu.

R.: Oby ich było jak najmniej! Bardzo 
dziękuję za rozmowę i życzę wspania-
łego i szczęśliwego czasu, tu – w Ska-
winie!
D.: Bóg zapłać! Chociaż dopiero początek, 
nie wątpię, że Skawina i parafia Bożego 
Miłosierdzia mile zapadną mi w pamięć.

lecz go kształtuje – podobnie do szlifierza, 
kształtującego klejnot z diamentu. Toteż 
jestem szczęśliwy, że Bóg mnie nie zostawił 
w Krakowie, ale mnie wezwał do Skawiny, 
gdzie będę mógł się znacznie więcej 
nauczyć niż w Krakowie. Jestem o tym 
przekonany, bo za każdym razem, gdy 
Bóg mnie zaskakiwał, to wiele na tym 
skorzystałem.

R.: A może Ksiądz zdradzić, w jaki spo-
sób Bóg Księdza już kiedyś zaskoczył?
D.: Dużo dałoby się opowiadać… Przykła-
dowo posługi, które zostały mi powierzone 
w seminarium. Na pierwszym roku zosta-
łem nagle kaplicznym (to taki kościelny, 
tylko, że w kaplicy seminaryjnej). Jak zaczy-
nałem w ogóle nie wiedziałem co, gdzie i jak 
przygotować. Jednak z czasem wiele się 
nauczyłem. Potem zmienili mi funkcję 
i byłem odpowiedzialny za seminaryjną 
stronę internetową. W prawdzie znam się 
na komputerach – ale strona internetowa 
to całkiem inna bajka. Znowu musiałem się 
zapoznać czymś całkiem nowym. Jednak 
gdyby nie to „wrzucenie do zimnej wody” – 
kiedy bym się tyle nauczył?

R.: To znaczy, że Ksiądz ma zaintereso-
wania informatyczne?
D.: Tak, lubię sobie czasami „porozma-
wiać” z komputerem, pisząc jakiś program.

R.: A jakie są inne zainteresowania 
Księdza?
D.: Wielką moją pasją jest chodzenie po 
górach. O ile jeszcze przed seminarium 
często bywałem w Tatrach, to przez ostat-
nie lata bardzo polubiłem Beskidy. Często 
wykorzystuję wolne chwile, aby wyrwać się 
nad ranem z Krakowa i być trochę bliżej 
nieba.
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Ślimak Maślak od wieczora, to pobudki była pora,
w domku siedzi myśląc, gdybym pływał szybko niczym ryby,
albo w ptaszka się zamienił, fruwał, życie swe odmienił.
Nie chce dłużej dźwigać domek, w prawo, w lewo, w każdą stronę,
z nim pospieszyć się nie może. Przejęty wszedł między zboże.
Podąży on do sąsiada też ślimaka, z nim pogada.
Śliz przyjacielem od lat i wysłucha jego rad.
Idzie, to się zatrzymuje, wtem jakby z dala coś czuje.
Oczy na czułkach wystawił i poznał, to ślimak Drabik.
Jest odważny, co też powie, że ptaszkiem być marzę sobie.
Drabik wysłuchał, rzekł grzecznie: jeśli chcesz tego koniecznie
wyskocz z domku i fruń w górę, ponad drzewa, aż pod chmurę,
choć ja wolę zostać sobą … i popełzał sunąć nogą.
Niby odważny, a tchórz. Do Śliza muszę iść już.
Maślak wie, Śliz mu podpowie, chyba znajdzie go w ogrodzie.
Jest, liść sałaty zajada, przeszkadzać mu nie wypada.
Lecz ślimak Śliz go zaprosił, zjedli razem i poprosił,
aby mówił z czym przychodzi, jaki problem się mu zrodził?
Maślak zamiar swój wyjawił i zaskoczył Śliza, sprawił
 zamęt w głowie, osłupienie… dziwne jest twoje marzenie.
Po namyśle… śmiałek z ciebie, wyskocz z muszli, fruń ku niebie!
Ucieszył się z odpowiedzi, wyskoczył z domku i siedzi
wysoko na czubku drzewa, jest ptaszkiem, ale nie śpiewa.
Wystraszył się wysokości, oj Drabikowi zazdrości
jego mądrości życiowej. Zamknie oczy, schowa głowę
bo świat mu wiruje cały, ach gdzie jego dom wspaniały?!
Miał go i po ziemi chodził, skąd ten pomysł mu się zrodził!?

K.Woźniak

Marzył zostać znów ślimakiem, z muszlą na plecach, Maślakiem.
Warto być sobą, zrozumiał, a w zmienianiu się mieć umiar!
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WITAM!
– i młodszego i starszego

Serdecznie witam i za-
chęcam do sięgnięcia po 
Pismo Święte, na podstawie 
którego powstała dzisiejsza 
krzyżówka. Powstała ona 
w oparciu o Księgę Psalmów 
rozdziały 106. Życzę powo-
dzenia.

Prawidłowym rozwiąza-
niem z poprzedniego numeru 
było hasło: SŁUŻCIE PANU 
Z WESELEM, które nade-
słali do nas: Danuta Durałek, 
Józefa Woźna, Sylwia Kuro-
wska, Janina Gędźba, Danu-
ta Zając, Zofia Książek, Kata-
rzyna Maj, Janina Freiberg 
oraz Stanisława Spólnik. 
W drodze losowania nagrody 
w postaci książki otrzymują: 
Józefa Woźna oraz Janina 
Gędźba.

HASŁO:  Prawidłowe 
rozwiązanie utworzą szare 
kratki ponumerowane od 
1 do 20. Rozwiązanie należy 
przesłać na adres redakcji 
do 20 września, podając swo-
je imię, nazwisko oraz adres. 
Nagrody można odebrać
w zakrystii w I i II niedzielę 
po ukazaniu się numeru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hasło:

Pionowo:
1. Kto się wstawił za ludem Pana? (Ps 106)
2. Rozdaje autografy.
3. Autentyczne zdarzenie.
5. Jacy są ludzie strzegący przykazań? (Ps 106)
7. Niejedna w alfabecie.
9. Kręci głową.

13. Niejeden za lokomotywą.
14. Pracuje w młynie.
18. Materiał opatrunkowy.
19. Obok wiary i nadziei.
20. „Chwalcie Pana bo…” (Ps 106)
21. Jakości lub drogowy.
22. Główny posiłek dnia.

1
1
1
1
1
1

Poziomo:
4. Dom ślimaka.
6. Jednostka wojskowa.
8. Co zrobiono u stóp Horebu? (Ps 106)

10. Nie podpisany to anonim.
11. Z czyjej ręki Pan ocali naród wybrany? (Ps 106)
12. Ptak, symbol mądrości.
15. Co Pan wysłuchiwał od swego ludu? (Ps 106)
16. Szkło powiększające.
17. W czyje ręce Pan oddał swój naród? (Ps 106)
18. Czym Pan zapłonął przeciwko swemu ludowi? (Ps 106)
21. Co pan zesłał na naród wybrany? (Ps 106)
23. Walczy z dobrem.
24. Koralowa skała podwodna.
25. Co Pan wzbudził dla swego ludu? (Ps 106)
26. Czym się skalała ziemia? (Ps 106)
27. Co pokryło wrogów ludu wybranego? (Ps 106)
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Katarzyna Kurlet

R.: Idąc za tą myślą, niech nam Ksiądz 
diakon powie: jak możemy Księdzu 
pomóc w drodze do Nieba – z wielkiej 
litery?
D.: Być sobą. Wierzę, że są tutaj ludzie, 
którzy pragną Boga. Jestem o tym prze-
konany, że właśnie spotkania z ludźmi, 
którzy walczą o taką pokorę, pomogą mi 
stawić czoło także porażkom, które zda-
rzają się nawet w najszczęśliwszym życiu.

R.: Oby ich było jak najmniej! Bardzo 
dziękuję za rozmowę i życzę wspania-
łego i szczęśliwego czasu, tu – w Ska-
winie!
D.: Bóg zapłać! Chociaż dopiero początek, 
nie wątpię, że Skawina i parafia Bożego 
Miłosierdzia mile zapadną mi w pamięć.

lecz go kształtuje – podobnie do szlifierza, 
kształtującego klejnot z diamentu. Toteż 
jestem szczęśliwy, że Bóg mnie nie zostawił 
w Krakowie, ale mnie wezwał do Skawiny, 
gdzie będę mógł się znacznie więcej 
nauczyć niż w Krakowie. Jestem o tym 
przekonany, bo za każdym razem, gdy 
Bóg mnie zaskakiwał, to wiele na tym 
skorzystałem.

R.: A może Ksiądz zdradzić, w jaki spo-
sób Bóg Księdza już kiedyś zaskoczył?
D.: Dużo dałoby się opowiadać… Przykła-
dowo posługi, które zostały mi powierzone 
w seminarium. Na pierwszym roku zosta-
łem nagle kaplicznym (to taki kościelny, 
tylko, że w kaplicy seminaryjnej). Jak zaczy-
nałem w ogóle nie wiedziałem co, gdzie i jak 
przygotować. Jednak z czasem wiele się 
nauczyłem. Potem zmienili mi funkcję 
i byłem odpowiedzialny za seminaryjną 
stronę internetową. W prawdzie znam się 
na komputerach – ale strona internetowa 
to całkiem inna bajka. Znowu musiałem się 
zapoznać czymś całkiem nowym. Jednak 
gdyby nie to „wrzucenie do zimnej wody” – 
kiedy bym się tyle nauczył?

R.: To znaczy, że Ksiądz ma zaintereso-
wania informatyczne?
D.: Tak, lubię sobie czasami „porozma-
wiać” z komputerem, pisząc jakiś program.

R.: A jakie są inne zainteresowania 
Księdza?
D.: Wielką moją pasją jest chodzenie po 
górach. O ile jeszcze przed seminarium 
często bywałem w Tatrach, to przez ostat-
nie lata bardzo polubiłem Beskidy. Często 
wykorzystuję wolne chwile, aby wyrwać się 
nad ranem z Krakowa i być trochę bliżej 
nieba.
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Ślimak Maślak od wieczora, to pobudki była pora,
w domku siedzi myśląc, gdybym pływał szybko niczym ryby,
albo w ptaszka się zamienił, fruwał, życie swe odmienił.
Nie chce dłużej dźwigać domek, w prawo, w lewo, w każdą stronę,
z nim pospieszyć się nie może. Przejęty wszedł między zboże.
Podąży on do sąsiada też ślimaka, z nim pogada.
Śliz przyjacielem od lat i wysłucha jego rad.
Idzie, to się zatrzymuje, wtem jakby z dala coś czuje.
Oczy na czułkach wystawił i poznał, to ślimak Drabik.
Jest odważny, co też powie, że ptaszkiem być marzę sobie.
Drabik wysłuchał, rzekł grzecznie: jeśli chcesz tego koniecznie
wyskocz z domku i fruń w górę, ponad drzewa, aż pod chmurę,
choć ja wolę zostać sobą … i popełzał sunąć nogą.
Niby odważny, a tchórz. Do Śliza muszę iść już.
Maślak wie, Śliz mu podpowie, chyba znajdzie go w ogrodzie.
Jest, liść sałaty zajada, przeszkadzać mu nie wypada.
Lecz ślimak Śliz go zaprosił, zjedli razem i poprosił,
aby mówił z czym przychodzi, jaki problem się mu zrodził?
Maślak zamiar swój wyjawił i zaskoczył Śliza, sprawił
 zamęt w głowie, osłupienie… dziwne jest twoje marzenie.
Po namyśle… śmiałek z ciebie, wyskocz z muszli, fruń ku niebie!
Ucieszył się z odpowiedzi, wyskoczył z domku i siedzi
wysoko na czubku drzewa, jest ptaszkiem, ale nie śpiewa.
Wystraszył się wysokości, oj Drabikowi zazdrości
jego mądrości życiowej. Zamknie oczy, schowa głowę
bo świat mu wiruje cały, ach gdzie jego dom wspaniały?!
Miał go i po ziemi chodził, skąd ten pomysł mu się zrodził!?

K.Woźniak

Marzył zostać znów ślimakiem, z muszlą na plecach, Maślakiem.
Warto być sobą, zrozumiał, a w zmienianiu się mieć umiar!
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To już ostatnia część streszczająca (powiedziałabym w małym 
stopniu) książkę ks. Tischnera „Nadzieja czeka na słowo”, ale to 
też zachęta dla Czytelników naszej gazety, żeby przeczytali 
całość, jeżeli te streszczenia zdołały ich zainteresować.

Ks. Tischner

„Nadzieja czeka na słowo”

Jaką więź proponuje nam nasze chrze- ludzi, jeśli jednak w pewnym momencie to przestrzeń do tajemnicy łaski. I tak na 
ścijaństwo, bo musimy wiedzieć, że prze- naszego życia cierpienie zacznie nas łączyć, tle ewangelii, jaką obietnicę daje nam 
ciwieństwem chrześcijaństwa jest po- to wtedy będzie to nasza ofiara. Jest Chrystus, otóż On zapowiada trud, cier-
gaństwo. Jaka zatem jest różnica między w ewangelii takie powiedzenie „Jeśli chcesz pienie, męczeństwo, obiecuje niepokój 
chrześcijaństwem a pogaństwem. Z chrze- możesz...” i to pokazuje, że nic się nikomu sumienia, odpowiedzialność za drugiego 
ścijańskiego punktu widzenia chodzi o ab- nie narzuca, bo jeśli naprawdę chcesz, to człowieka, za głodujących, jak sobie z tym 
solutną niewiarę w słowo, tylko w fatum. możesz. Jeżeli chodzi o ewangelię, to prze- wszystkim poradzić? Znakomity mistyk 
Kiedy pojawiło się chrześcijaństwo na świat cież chodzi o spotkanie Boga z człowie- Eckhart mówi, że najpotężniejsza, wszech-
przyszło słowo, a wiara w słowo jest bardzo kiem, kluczem ewangelii jest słowo, tak mocna modlitwa zdolna osiągnąć wszy-
mocna, słowo jest spoiwem, nie ma taje- więc poprzez słowo, ciało, chleb i wino. stko może rodzić się tylko w całkowicie 
mnic, nie jest chytre, nie jest dwuznaczne. Czymże zatem jest to słowo? Jest ono wy- wolnym sercu. Więc...
W słowie jest prawda, dlatego Apostołowie razem wierności, słowo może dużo zna-

musimy rozumować świat szczycą się zasługami słowa. Chodzi oczy- czyć, natomiast człowiek działa na zasadzie 
z sercem wolnym, wiście o słowa objawienia, wybrania i zba- coś trzeba zrobić, powinno się, albo się 

wienia czyli odkupienia. Słowo wybrania musi, bo takie są czasy. Jeśli chcemy, by przede wszystkim
oznacza wolność, a odkupienia ofiarę. Bóg zamieszkał między nami, musimy wolnym od lęku Wszędzie tam, gdzie jest wybór, jest dokonać wyboru, jeśli Go nie wybierzemy 

i skomplikowanych pytań, wolność, nie rozumiemy istoty religii, kiedy nie będzie Boga z nami. W dużej mierze 
jakie podsuwa nam świat. wciąż pytamy czy Bóg jest, czy go nie ma. charakteryzujemy się tym, że mamy leniwe 

W religii nie chodzi o to, by Boga znaleźć, serca tzn. nie dążymy zbytnio do tego, by 
Jeszcze na koniec dowiemy się od ks. ale sprawić, by Bóg zaistniał miedzy nami coś zrozumieć, poznać, wolimy stać w miej-

Tischnera skąd się bierze zło, co to jest zło. i tu chodzi już o naszą odpowiedzialność scu, jesteśmy w stanie polubić mrok, ból, 
Zło wynika z niewiedzy, wydaje nam się, że o naszą modlitwę i nasze życie w wierze. nie spieszy się nam, żeby z tego wyjść. 
postępujemy dobrze, ale gdy ktoś popatrzy A przecież łaska Boża, to zawsze nowe Strzegąc obecności Boga, z boku na to co robi okazuje się, że się myli, dowartościowanie prowadzi do zrozumie-

strzeżemy zarazem naszych to zło płynące z niewiedzy. Jest też zło nia. Inną sprawą jest świadomość żebra-
słabości, człowiek nie wytrzymuje presji cza. Jak ona wygląda w naszym życiu? To wartości, ludzi wśród których 
zwłaszcza, gdy ktoś ma słabe nerwy, coś w rodzaju pragnienia odwetu w stosun-żyjemy i pokoju na świecie. 
wybucha, nie może tego pohamować, ku do drugiego człowieka, bo on dostał coś 

Co do cierpienia, to my postrzegamy ogarnia go ślepota. Natomiast trzeba się a ja nie, świadomość żebracza chce odwetu 
cierpienie jako niszczenie człowieka, ale zastanowić jak wyzwolić się od zła. Otóż nawet za to, że nie spłynęła na nią żadna 
ewangelia uczy nas głębszego spojrzenia na wszystkim nam jest znana myśl ks. łaska, {nie uzdrowieni, ślepi – a inni ule-
samo cierpienie, ponieważ może być ono Popiełuszki „zło dobrem zwyciężaj” i tego czeni, wolni}. Jeśli chodzi o problem wła-
objawieniem prawdy, świadectwem, po- się trzymajmy w życiu, a świat stanie się dzy, to jest tak, że władza posługuje się 
święceniem się, jeżeli z cierpienia będziemy lepszym, a ludzie bliscy sercu.własnym językiem, kluczem jest to, że jeśli 
umieli uczynić ofiarę. Często ból dzieli chcesz, nie musisz, możesz – otwiera nam  E.R.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców 
od III klasy szkoły podstawowej 

do Liturgicznej Służby Ołtarza, aby wstąpić 
na drogę zaszczytnej posługi Ministranta. 

Wszelkie szczegóły u ks. Piotra.

 Zapraszamy wszystkie dzieci, 
pragnące włączyć się 

w śpiew liturgiczny, do naszej 
scholi „Sygnaturka”. 

Nasze spotkania w soboty 
o godz. 9.00 w salkach 

katechetycznych.

zabawa 13
w

rzesie
 2017 

ń
• G

łos M
iłosierdzia

Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię 
do dalszej pracy. Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta 
jest na 6 rozdziale ewangelii wg św. Jana. Rozwiązaniem 
krzyżówki są pola ponumerowane od 1 do 9.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: 
UZDROWIENIA. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: 
Tomasz Spólnik, Jan Maj oraz Małgorzata Zając. Osoby te otrzymują nagrody, które mogą 
odebrać w zakrystii.

Natomiast rozwiązania poniższej krzyżówki prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 września, podając swoje 
imię, nazwisko,wiek oraz adres.

Krzyzowka dla Dzieci. ,
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1. Coroczne święto żydowskie?
2. Są tam tablice, klasy i ławki.
3. Ile chlebów przyniesiono Panu Jezusowi?
4. Torba na plecy.
5. Ile koszyków ułomków zebrano 

po rozmnożeniu chleba?
6. W kratkę, w linię lub gładki.
7. Co się burzyło od silnego wichru?
8. Do robienia zdjęć.
9. „Ja jestem chleb…”

10. Miejsce do jazdy na łyżwach.
11. Kto szemrał przeciwko Panu Jezusowi?
12. Odrobina wody spadająca z kranu.
13. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z …”
14. Do kolorowania w drewnianej oprawie lub woskowe.
15. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie…”

Katarzyna Kurlet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hasło:

Pytania:

Bóg uczynił Samsona silniejszym
od innych ludzi.

Siła jego brała się z długich włosów:
gdy tylko włosy rosły, Samson nabierał mocy.

Połącz kropki przy kolejnych liczbach, 
a zobaczysz, co Samson trzyma nad głową.
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To już ostatnia część streszczająca (powiedziałabym w małym 
stopniu) książkę ks. Tischnera „Nadzieja czeka na słowo”, ale to 
też zachęta dla Czytelników naszej gazety, żeby przeczytali 
całość, jeżeli te streszczenia zdołały ich zainteresować.

Ks. Tischner

„Nadzieja czeka na słowo”

Jaką więź proponuje nam nasze chrze- ludzi, jeśli jednak w pewnym momencie to przestrzeń do tajemnicy łaski. I tak na 
ścijaństwo, bo musimy wiedzieć, że prze- naszego życia cierpienie zacznie nas łączyć, tle ewangelii, jaką obietnicę daje nam 
ciwieństwem chrześcijaństwa jest po- to wtedy będzie to nasza ofiara. Jest Chrystus, otóż On zapowiada trud, cier-
gaństwo. Jaka zatem jest różnica między w ewangelii takie powiedzenie „Jeśli chcesz pienie, męczeństwo, obiecuje niepokój 
chrześcijaństwem a pogaństwem. Z chrze- możesz...” i to pokazuje, że nic się nikomu sumienia, odpowiedzialność za drugiego 
ścijańskiego punktu widzenia chodzi o ab- nie narzuca, bo jeśli naprawdę chcesz, to człowieka, za głodujących, jak sobie z tym 
solutną niewiarę w słowo, tylko w fatum. możesz. Jeżeli chodzi o ewangelię, to prze- wszystkim poradzić? Znakomity mistyk 
Kiedy pojawiło się chrześcijaństwo na świat cież chodzi o spotkanie Boga z człowie- Eckhart mówi, że najpotężniejsza, wszech-
przyszło słowo, a wiara w słowo jest bardzo kiem, kluczem ewangelii jest słowo, tak mocna modlitwa zdolna osiągnąć wszy-
mocna, słowo jest spoiwem, nie ma taje- więc poprzez słowo, ciało, chleb i wino. stko może rodzić się tylko w całkowicie 
mnic, nie jest chytre, nie jest dwuznaczne. Czymże zatem jest to słowo? Jest ono wy- wolnym sercu. Więc...
W słowie jest prawda, dlatego Apostołowie razem wierności, słowo może dużo zna-

musimy rozumować świat szczycą się zasługami słowa. Chodzi oczy- czyć, natomiast człowiek działa na zasadzie 
z sercem wolnym, wiście o słowa objawienia, wybrania i zba- coś trzeba zrobić, powinno się, albo się 

wienia czyli odkupienia. Słowo wybrania musi, bo takie są czasy. Jeśli chcemy, by przede wszystkim
oznacza wolność, a odkupienia ofiarę. Bóg zamieszkał między nami, musimy wolnym od lęku Wszędzie tam, gdzie jest wybór, jest dokonać wyboru, jeśli Go nie wybierzemy 

i skomplikowanych pytań, wolność, nie rozumiemy istoty religii, kiedy nie będzie Boga z nami. W dużej mierze 
jakie podsuwa nam świat. wciąż pytamy czy Bóg jest, czy go nie ma. charakteryzujemy się tym, że mamy leniwe 

W religii nie chodzi o to, by Boga znaleźć, serca tzn. nie dążymy zbytnio do tego, by 
Jeszcze na koniec dowiemy się od ks. ale sprawić, by Bóg zaistniał miedzy nami coś zrozumieć, poznać, wolimy stać w miej-

Tischnera skąd się bierze zło, co to jest zło. i tu chodzi już o naszą odpowiedzialność scu, jesteśmy w stanie polubić mrok, ból, 
Zło wynika z niewiedzy, wydaje nam się, że o naszą modlitwę i nasze życie w wierze. nie spieszy się nam, żeby z tego wyjść. 
postępujemy dobrze, ale gdy ktoś popatrzy A przecież łaska Boża, to zawsze nowe Strzegąc obecności Boga, z boku na to co robi okazuje się, że się myli, dowartościowanie prowadzi do zrozumie-

strzeżemy zarazem naszych to zło płynące z niewiedzy. Jest też zło nia. Inną sprawą jest świadomość żebra-
słabości, człowiek nie wytrzymuje presji cza. Jak ona wygląda w naszym życiu? To wartości, ludzi wśród których 
zwłaszcza, gdy ktoś ma słabe nerwy, coś w rodzaju pragnienia odwetu w stosun-żyjemy i pokoju na świecie. 
wybucha, nie może tego pohamować, ku do drugiego człowieka, bo on dostał coś 

Co do cierpienia, to my postrzegamy ogarnia go ślepota. Natomiast trzeba się a ja nie, świadomość żebracza chce odwetu 
cierpienie jako niszczenie człowieka, ale zastanowić jak wyzwolić się od zła. Otóż nawet za to, że nie spłynęła na nią żadna 
ewangelia uczy nas głębszego spojrzenia na wszystkim nam jest znana myśl ks. łaska, {nie uzdrowieni, ślepi – a inni ule-
samo cierpienie, ponieważ może być ono Popiełuszki „zło dobrem zwyciężaj” i tego czeni, wolni}. Jeśli chodzi o problem wła-
objawieniem prawdy, świadectwem, po- się trzymajmy w życiu, a świat stanie się dzy, to jest tak, że władza posługuje się 
święceniem się, jeżeli z cierpienia będziemy lepszym, a ludzie bliscy sercu.własnym językiem, kluczem jest to, że jeśli 
umieli uczynić ofiarę. Często ból dzieli chcesz, nie musisz, możesz – otwiera nam  E.R.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców 
od III klasy szkoły podstawowej 

do Liturgicznej Służby Ołtarza, aby wstąpić 
na drogę zaszczytnej posługi Ministranta. 

Wszelkie szczegóły u ks. Piotra.

 Zapraszamy wszystkie dzieci, 
pragnące włączyć się 

w śpiew liturgiczny, do naszej 
scholi „Sygnaturka”. 
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Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię 
do dalszej pracy. Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta 
jest na 6 rozdziale ewangelii wg św. Jana. Rozwiązaniem 
krzyżówki są pola ponumerowane od 1 do 9.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: 
UZDROWIENIA. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: 
Tomasz Spólnik, Jan Maj oraz Małgorzata Zając. Osoby te otrzymują nagrody, które mogą 
odebrać w zakrystii.

Natomiast rozwiązania poniższej krzyżówki prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 września, podając swoje 
imię, nazwisko,wiek oraz adres.
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1. Coroczne święto żydowskie?
2. Są tam tablice, klasy i ławki.
3. Ile chlebów przyniesiono Panu Jezusowi?
4. Torba na plecy.
5. Ile koszyków ułomków zebrano 

po rozmnożeniu chleba?
6. W kratkę, w linię lub gładki.
7. Co się burzyło od silnego wichru?
8. Do robienia zdjęć.
9. „Ja jestem chleb…”

10. Miejsce do jazdy na łyżwach.
11. Kto szemrał przeciwko Panu Jezusowi?
12. Odrobina wody spadająca z kranu.
13. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z …”
14. Do kolorowania w drewnianej oprawie lub woskowe.
15. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie…”

Katarzyna Kurlet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hasło:

Pytania:

Bóg uczynił Samsona silniejszym
od innych ludzi.

Siła jego brała się z długich włosów:
gdy tylko włosy rosły, Samson nabierał mocy.

Połącz kropki przy kolejnych liczbach, 
a zobaczysz, co Samson trzyma nad głową.
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czeniu turystycznym prawo oprowadzania den meczet, a także prawosławną górę 
mają tylko licencjonowani lokalni prze- krzyży i islamski cmentarz. Polskie 
wodnicy. kościoły, cerkwie, zbory, bożnice i meczety 

Przewodnik oprowadzający nas po Za- nie ominęły ciężkie koleje losu jaki był 
mościu przywdział strój szlachcica, bo udziałem Polski, były niszczone wiele razy 
w „złotych czasach szlacheckich” był Za- i ciągle dźwigały się z ruin, a proces ten nie 
mość perłą w Koronie, a żar lał się z nieba, wszędzie dobiegł końca, mimo wielkiej 
gdy spacerował z nami w kozakach. Opro- ofiarności wiernych, wsparcia państwa 
wadzając nas po zabytkach Zamościa, bar- polskiego i Unii Europejskiej.
wnie i z humorem opowiedział anegdoty Odwiedziliśmy 2 cerkwie, które są 
o mieście i jego założycielu i fundatorze monastyrami (klasztorami), bowiem 
Janie Zamojskim – hetmanie wielkim istnieją przy nich domy zakonne. Przewod-
koronnym. Jan Zamojski był wybitną nikiem w przepięknej, kameralnej cerkwi 
postacią swoich czasów: dowódcą wojsko- w Jabłecznej był tamtejszy duchowny, nie 
wym, który nie przegrał żadnej bitwy, zało- pop a batiuszka, bo „pop” to w ich rozu-
życielem trzeciej w kraju akademii, huma- mieniu słowo trochę obraźliwe, coś w ro-
nistą, mecenasem sztuki. dzaju naszego „klechy”. Opowiadał histo-

W Zamościu mieliśmy czas, by rozko- rię monastyru bardzo zajmująco. Cerkiew 
szować się widokami tego pięknego miasta, sprawuje nieprzerwanie swoją funkcję od 
by zjeść lody (całkiem niedrogie) na naj- ponad 500 lat. Samą cerkiew los na ogół 
piękniejszym w Polsce, po krakowskim – oszczędzał, pierwotną drewnianą przebu-
oczywiście, rynku zamojskim. Zaintereso- dowano na początku XIX wieku, natomiast 
wany militariami uczestnik pielgrzymki budynki klasztorne były wielokrotnie 
wystrzelił z armaty na imponujących swoi- niszczone. Dzisiaj stanowią z cerkwią 
mi rozmiarami fortyfikacjach miejskich, piękną całość, odnowione błyszczącą w 
a w muzeum strojów dodatkową atrakcją słońcu złotem i bielą. Cerkiew swoje 
była degustacja regionalnych przysmaków. powstanie zawdzięcza obrazowi – ikonie 

Przewodniczka po pięknie odnowionym św. Onufrego, który przypłynął rzeką Buk 
i zadbanym muzeum Józefa Ignacego i tu się zatrzymał, wskazując tym samym ziemiach Polski Jej objawienia się trójce 
Kraszewskiego w Romanowie wydawała miejsce gdzie chciał by wybudowano dzieci w 1636 roku. Odprawiany wspólnie 
się znać na pamięć dużą część z niebywałej cerkiew. Jeszcze w drugiej połowie XX przez ludzi różaniec, tak jak nakazała 
spuścizny literackiej pisarza, cytowała nam wieku cerkiew w Jabłecznej poniosła ko-Matka Boska, sprawił, że nie dotarł do wsi 
fragmenty listów opiewające rzeczy i miej- lejną dotkliwą stratę, ukradziono 2 otacza-szwedzki „potop”, który zrujnował Rzecz-
sca, które mogła wskazać, bo znajdowały ne wielką czcią ikony, w tym św. Onufrego. pospolitą. Miejsce to położone jest w nie-
się lub były na obrazie czy fotografii Ten obraz powrócił, w wyniku zapłacenia wielkiej odległości od wioski Nowiny 
w muzeum, a robiła to tak zajmująco, że bardzo wysokiego okupu, nie odnalazła się Horynieckie, leżącej na północ od Luba-
cisnęliśmy się do niej, pomimo iż każdy druga ikona z przedstawieniem Matki czowa przy granicy z Ukrainą. Tam gdzie 
z nas miał na szyi odbiornik umożliwiający Boskiej. W Jabłecznej byliśmy najbliżej objawiła się Maryja stoi niewielka kaplica, 
słyszenie głosu przewodnika nawet z więk- naturalnie płynącej, granicznej rzeki Buk pod nią bije źródełko i wypływa strumień, 
szej odległości. Spotkałam się z tym wy- i mogliśmy zanurzyć w niej stopy. dookoła szumi las, jest tam pięknie i cicho. 
nalazkiem po raz pierwszy, a był on dla Nadzwyczajnym przewodnikiem był Bez tłumu ludzi. Nikt nie przeszkadzał 
mnie, z powodu lekkiej głuchoty, szcze- także zakonnik oprowadzający nas po nam w „naszej” Mszy św. Woda ze źródła 
gólnie przydatny, nie przegapiłam żadnego zupełnie odmiennej, ogromnej i niezwykłej ma cudowne, uzdrawiające właściwości. 
słowa. W pałacu tym, otoczonym wie- cerkwi w Supraślu. Budowla to nietypowa, W miejscach objawień często wytryskują 
kowym parkiem, przeżył Kraszewski szczę- bowiem spełniała ona funkcje obronne. źródełka, źródełka z uzdrawiającą wodą są 
śliwe dzieciństwo pod opieka ukochanych: W czterech wysokich, bocznych wieżach też w miejscach, które Maryja wskazała 
babci i prababci, zwanej przez niego mieściły się strzelnice. Po środku ponad chorym w inny sposób np. we śnie jak 
„białą”. Może najmniej przypadła mi do dachem wyrasta piąta wieża. Wszystkie w Świętej Wodzie. 
gustu przewodniczka oprowadzająca nas wieże zwieńczone są stosunkowo nieduży-Pijąc wodę w tym zacisznym miejscu nie 
po Sanktuarium Miłosierdzia Bożego mi kopułami. Cerkiew stoi pośrodku zabu-wiedziałam jeszcze, że to dopiero pierwsze 
w Białymstoku. Miała bardzo stronnicze dowanego czworoboku. Jest to Monaster z 5 cudownych źródeł na naszej pielgrzym-
podejście do św. Faustyny i bł. ks. Michała Męski z 2 cerkwiami, większą pod wezwa-kowej drodze i że będę czerpać ją i pić do 
Sopćki. W sanktuarium tym znajduje się niem Zwiastowania Najświętszej Marii woli. Wodę kupię w sklepie dopiero w dro-
grób tego przewodnika św. Faustyny. Panny, która użytkowana jest tylko w lecie dze powrotnej, aby tej cudownej jak naj-
Mieliśmy niewątpliwy zaszczyt uczestni- i mniejszą Jana Teologa. Monastyr wybu-więcej dowieść do domu. Cudowna moc 
czenia tam w godzinie miłosierdzia. Bia- dowany został na początku XVI wieku, wody ze źródełek poparta modlitwą i wiarą 
łystok mnie zachwycił, wspaniałym pa- przetrwał wojny z wyjątkiem II Światowej, często sprawia, że chorzy czują ulgę w cier-
łacem Branickich, pięknie odnowionym wycofujący się hitlerowcy wysadzili go pieniach i poprawę zdrowia. Uwierzyłam 
i z zadbanym parkiem wokół niego, cieka- w powietrze niszcząc doszczętnie, a miał on i ja w ich moc, w czasie pielgrzymki ani razu 
wym centrum i zwiedzanymi kościołami. niezwykle piękne i wysoko cenione freski nie czułam się zmęczona, i niepotrzebne 
Niczym nie odstaje od miast zachodniej ścienne, ocalałe fragmenty fresków, które były mi lekarstwa, które zabrałam na 
Polski, gdzież się podziała biedna ściana zostały zdjęte z dolnych partii murów, wypadek niestrawności i skurczy.
wschodnia? znajdują się w muzeum ikon. Cerkiew 

supraska została odbudowana po 1983 Przewodnicy roku, odtwarzanie jej fresków i wypo-Na ekumenicznym szlaku
sażenia ciągle trwa, bowiem odbywa się to Mieliśmy szczęście do przewodników,

Ściana wschodnia Polski to miejsce, z datków parafian. Mieliśmy niepowtarzal-a pierwszą z najlepszych była, pilotująca 
gdzie spotkali się i żyli zgodnie przez wieki ną okazję ujrzenia części cerkwi, dostępnej pielgrzymkę, pani Aneta Żak ze Skawiny. 
wyznawcy różnych odłamów religii chrze- tylko oczom duchownych, znajdującej się Pani Aneta przygotowała się solidnie do tej 
ścijańskich a także żydowskiej i islamu. za ikonostasem, bo go po prostu nie ma. roli. Nasi lokalni przewodnicy tryskali wie-
Nasza pielgrzymka miała dodatkowy wyraz Przy monastyrze istniała przez kilka dzą, którą zajmująco nam przekazywali. 
ekumeniczny. Zwiedziliśmy 2 cerkwie i je- wieków wspaniała biblioteka, większość Obecnie we wszystkich miejscach, o zna-
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Moim zdaniem najlepszymi wakacjami dny i piękny góralski chór i tak był to nie- Jedna z figur Maryi była zarazem szafką, 
emeryta o umiarkowanej kondycji fizycznej zwykły wieczór. Oczarował nas cudowny po otwarciu której ukazywała się pła-
są takie, w czasie których zwiedzi miejsca kościół i Matka Boska na ołtarzu ubrana skorzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą i 
mu nieznane, a autokar podwiezie go w szaty intensywnej barwy czerwone i zie- modlących się ludzi, których Madonna 
najbliżej celu. Do takich na pewno należą lone, w złotej aureoli. Były obawy, że bę- okrywa swoim płaszczem. Było to w Sej-
pielgrzymki organizowane przez kościół. dziemy musieli zrezygnować z koncertu nach. Figura ta ocalała z pożogi, a wcześniej 

Bywa, tak jak w moim przypadku, że organowego w Świętej Lipce, by zdążyć gdy próbowano ją wywieźć i ukryć, bo 
dobry Bóg ześle zachętę, może to być głos na czas na Mszę w Gietrzwałdzie. Szczęś- zbliżały się wojska najeźdźców szwedzkich, 
koleżanki w słuchawce: nie mam z kim ciem Święta Lipka przeżywa najazd tu- w wozie trzykrotnie pękły osie, więc ją 
jechać, może byś się wybrała”. Więc pytam: rystów, zwłaszcza Niemców i koncerty pozostawiano, a Szwedzi odstąpili od 
gdzie? kiedy? I zdumienie: Co?! Zamość! odbywają się w sezonie co godzinę. A Niem- oblężenia miasta. W Zamościu jest obraz 
Grabarka! Białystok! Sokółka, Święta cy hojnie ją wspierają i sanktuarium roz- Maryi namalowany na drzwiach i z nich 
Lipka! O tak chciałabym, chciała! Nigdy kwita. W Gietrzwałdzie ze względu na wycięty, a namalował go człowiek uwię-
tam nie byłam. Redakcja już kilka razy przypadające w tym roku jubileusze ziony za przestępstwo, którego nie po-
planowała wspólny wyjazd na odwiedzenie objawień i koronacji obrazu, także zniknął pełnił. Żarliwa modlitwa przed tym 
Sanktuariów Maryjnych na wschodzie problem czy aby zdążymy, bo Msze św. są obrazem sprawiła, że więzień odzyskał 
Polski, czy śladami św. Faustyny. Nie tam (na pewno w sobotę i niedzielę) co wolność. W Kodniu jest obraz wykradziony 
mogliśmy uzgodnić terminu, któryby godzinę. W Świętej Lipce wysłuchaliśmy samemu papieżowi, który pozostał w miejs-
wszystkim pasował. I oto otworem stoi koncertu organowego, którego dodatkową cu, gdzie umieścił go człowiek, który 
przede mną pielgrzymka: Sanktuaria atrakcją były ruchome figury na organach. dopuścił się tego niecnego czynu, bowiem 
wschodniej Polski. Są wolne miejsca. To W Gietrzwałdzie uczestniczyliśmy w uro- gdy papież przekonał się jak wielką miłoś-
cóż, że pielgrzymkę zorganizowała parafia czystej Mszy św., a nasz ksiądz, sprawował cią został obdarzony ten wizerunek, wy-
z Kościeliska? Przecież to koleżanka z Mszę w licznej asyście i został podniesiony baczył złodziejowi i zrezygnował ze zwrotu 
Zako-panego zaprasza mnie na nią, mam do rangi proboszcza przez miejscowego – obrazu. Są wizerunki Maryi, które zostały 
się gdzie zatrzymać. Nie ma przeszkód, co stało się przedmiotem żartów parafian. poważnie uszkodzone przez złych ludzi lub 
mam wolny termin. Wolny? No, niekonie- zły los. Niektóre udało się zrekonstruować, 
cznie, zapomniałam, że mam z dawna tak jak w Tomaszowie Lubelskim, inne Oblicza Maryi
wyczekiwaną rehabilitacje (dziękuję tym odtworzono z kopii jak w Świętej Lipce i w Nasz szlak Maryjny wyznaczały miejsca przemiłym paniom, które przesunęły ją na Supraślu, bo bezpowrotnie zaginęły. Były szczególnie czczone przez chrześcijan: inny termin), jadę. kopie sławnych obrazów dorównujące katolików i prawosławnych. W Nowinach sławą oryginałom jak Matka Boska Ostro-Horynieckich i w Gietrzwałdzie Matka bramska w Białymstoku i Matka Boska Niespodzianki Boska objawiła się dzieciom, gdzie indziej Częstochowska w Studzienicznej. I były Wkrótce okaże się, że organizatorem miały miejsce zdarzenia, które zakończyły miejsca gdzie czczono 2 wizerunki Maryi pielgrzymki jest „Orlando” Trasa piel- się szczęśliwie dzięki wstawiennictwu jak w Gietrzwałdzie, gdzie w kościele grzymki będzie dla mnie krótsza o 200 km Maryi. Do wszystkich tych miejsc szły i na- podziwialiśmy piękną, uśmiechniętą a jej program będzie niespodzianką do dal idą i jadą pielgrzymki, ludzie proszą Madonnę na obrazie z XVI wieku. Nato-ostatniego dnia, ale zdarzą się też niespo- o łaskę, pomoc w ciężkich życiowych miast obok kościoła stoi figura Madonny, w dzianki dla wszystkich. Zatrzymamy się opresjach, dziękują za pomoc i wypełniają miejscu gdzie kiedyś rósł klon, na którym w Sejnach, których nie było w programie, obietnice dane Bogu i Jego Matce. Maryja ukazywała się dwom dziewczynkom Od w Kodniu będziemy mieli do dyspozycji w tych miejscach ma różne oblicza i różną objawień minęło 140 lat. Do dzisiaj gro-kościół na wieczorne modlitwy i śpiewy, cóż postać, jest obrazem lub rzeźbą, czasem madzą się przy niej wierni na wspólne że ksiądz Marek Łabuzek, jeden z najmłod- bardzo dawną, zabytkową, czasem wyko- odmawianie modlitwy różańcowej, jak szych uczestników pielgrzymki, sympaty- naną przez artystę zaledwie parę lat temu. przykazała im Matka Boska. czny i koleżeński kierownik naszej wypra- Te najstarsze spotkaliśmy w Gietrzwałdzie, Pierwsze nasze spotkanie na szlakuwy, ambitnie zaplanował naukę nowych Sejnach i w Kodniu, tę namalowaną cał- z Maryją, było miejscem najstarszego na pieśni, a ja spodziewałam się usłyszeć zgo- kiem niedawno w Świętej Wodzie.

Pielgrzymka: 
Świątynie wschodniej Polski

Kościół w Sokółce

Minęły wakacje 2017. Emeryci, zdaniem młodych, mają 
wakacje przez cały rok. A co emeryt robi w czasie letniej kanikuły, 
jeśli nie opiekuje się wnukami? Najpewniej zależy to od jego 
kondycji fizycznej i finansowej. Jeden siedzi w domu, a inny 
wyrusza w bliższy i dalszy świat, bo nie przestaje marzyć o górach, 
lasach, jeziorach, bliskich i dalekich stronach świata, bo ciągle 
ciekawy jest tego czego jeszcze nie widział, a musi się spieszyć by 
zdążyć zobaczyć jak najwięcej póki mu sił starczy i póki zły czło-
wiek i zły los tego nie unicestwi. A jeśli starzec chce być zadowolony 
ze swej starości musi zachować ciekawość świata i musi się po-
godzić z tym, że nie ma szans by nadążyć za postępem, już nie 
ogarnie tego wszystkiego z czym radzi sobie jego wnuk, ale póki 
nogi go niosą, oczy widzą i umysł nie szwankuje musi ich używać.
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czeniu turystycznym prawo oprowadzania den meczet, a także prawosławną górę 
mają tylko licencjonowani lokalni prze- krzyży i islamski cmentarz. Polskie 
wodnicy. kościoły, cerkwie, zbory, bożnice i meczety 

Przewodnik oprowadzający nas po Za- nie ominęły ciężkie koleje losu jaki był 
mościu przywdział strój szlachcica, bo udziałem Polski, były niszczone wiele razy 
w „złotych czasach szlacheckich” był Za- i ciągle dźwigały się z ruin, a proces ten nie 
mość perłą w Koronie, a żar lał się z nieba, wszędzie dobiegł końca, mimo wielkiej 
gdy spacerował z nami w kozakach. Opro- ofiarności wiernych, wsparcia państwa 
wadzając nas po zabytkach Zamościa, bar- polskiego i Unii Europejskiej.
wnie i z humorem opowiedział anegdoty Odwiedziliśmy 2 cerkwie, które są 
o mieście i jego założycielu i fundatorze monastyrami (klasztorami), bowiem 
Janie Zamojskim – hetmanie wielkim istnieją przy nich domy zakonne. Przewod-
koronnym. Jan Zamojski był wybitną nikiem w przepięknej, kameralnej cerkwi 
postacią swoich czasów: dowódcą wojsko- w Jabłecznej był tamtejszy duchowny, nie 
wym, który nie przegrał żadnej bitwy, zało- pop a batiuszka, bo „pop” to w ich rozu-
życielem trzeciej w kraju akademii, huma- mieniu słowo trochę obraźliwe, coś w ro-
nistą, mecenasem sztuki. dzaju naszego „klechy”. Opowiadał histo-

W Zamościu mieliśmy czas, by rozko- rię monastyru bardzo zajmująco. Cerkiew 
szować się widokami tego pięknego miasta, sprawuje nieprzerwanie swoją funkcję od 
by zjeść lody (całkiem niedrogie) na naj- ponad 500 lat. Samą cerkiew los na ogół 
piękniejszym w Polsce, po krakowskim – oszczędzał, pierwotną drewnianą przebu-
oczywiście, rynku zamojskim. Zaintereso- dowano na początku XIX wieku, natomiast 
wany militariami uczestnik pielgrzymki budynki klasztorne były wielokrotnie 
wystrzelił z armaty na imponujących swoi- niszczone. Dzisiaj stanowią z cerkwią 
mi rozmiarami fortyfikacjach miejskich, piękną całość, odnowione błyszczącą w 
a w muzeum strojów dodatkową atrakcją słońcu złotem i bielą. Cerkiew swoje 
była degustacja regionalnych przysmaków. powstanie zawdzięcza obrazowi – ikonie 

Przewodniczka po pięknie odnowionym św. Onufrego, który przypłynął rzeką Buk 
i zadbanym muzeum Józefa Ignacego i tu się zatrzymał, wskazując tym samym ziemiach Polski Jej objawienia się trójce 
Kraszewskiego w Romanowie wydawała miejsce gdzie chciał by wybudowano dzieci w 1636 roku. Odprawiany wspólnie 
się znać na pamięć dużą część z niebywałej cerkiew. Jeszcze w drugiej połowie XX przez ludzi różaniec, tak jak nakazała 
spuścizny literackiej pisarza, cytowała nam wieku cerkiew w Jabłecznej poniosła ko-Matka Boska, sprawił, że nie dotarł do wsi 
fragmenty listów opiewające rzeczy i miej- lejną dotkliwą stratę, ukradziono 2 otacza-szwedzki „potop”, który zrujnował Rzecz-
sca, które mogła wskazać, bo znajdowały ne wielką czcią ikony, w tym św. Onufrego. pospolitą. Miejsce to położone jest w nie-
się lub były na obrazie czy fotografii Ten obraz powrócił, w wyniku zapłacenia wielkiej odległości od wioski Nowiny 
w muzeum, a robiła to tak zajmująco, że bardzo wysokiego okupu, nie odnalazła się Horynieckie, leżącej na północ od Luba-
cisnęliśmy się do niej, pomimo iż każdy druga ikona z przedstawieniem Matki czowa przy granicy z Ukrainą. Tam gdzie 
z nas miał na szyi odbiornik umożliwiający Boskiej. W Jabłecznej byliśmy najbliżej objawiła się Maryja stoi niewielka kaplica, 
słyszenie głosu przewodnika nawet z więk- naturalnie płynącej, granicznej rzeki Buk pod nią bije źródełko i wypływa strumień, 
szej odległości. Spotkałam się z tym wy- i mogliśmy zanurzyć w niej stopy. dookoła szumi las, jest tam pięknie i cicho. 
nalazkiem po raz pierwszy, a był on dla Nadzwyczajnym przewodnikiem był Bez tłumu ludzi. Nikt nie przeszkadzał 
mnie, z powodu lekkiej głuchoty, szcze- także zakonnik oprowadzający nas po nam w „naszej” Mszy św. Woda ze źródła 
gólnie przydatny, nie przegapiłam żadnego zupełnie odmiennej, ogromnej i niezwykłej ma cudowne, uzdrawiające właściwości. 
słowa. W pałacu tym, otoczonym wie- cerkwi w Supraślu. Budowla to nietypowa, W miejscach objawień często wytryskują 
kowym parkiem, przeżył Kraszewski szczę- bowiem spełniała ona funkcje obronne. źródełka, źródełka z uzdrawiającą wodą są 
śliwe dzieciństwo pod opieka ukochanych: W czterech wysokich, bocznych wieżach też w miejscach, które Maryja wskazała 
babci i prababci, zwanej przez niego mieściły się strzelnice. Po środku ponad chorym w inny sposób np. we śnie jak 
„białą”. Może najmniej przypadła mi do dachem wyrasta piąta wieża. Wszystkie w Świętej Wodzie. 
gustu przewodniczka oprowadzająca nas wieże zwieńczone są stosunkowo nieduży-Pijąc wodę w tym zacisznym miejscu nie 
po Sanktuarium Miłosierdzia Bożego mi kopułami. Cerkiew stoi pośrodku zabu-wiedziałam jeszcze, że to dopiero pierwsze 
w Białymstoku. Miała bardzo stronnicze dowanego czworoboku. Jest to Monaster z 5 cudownych źródeł na naszej pielgrzym-
podejście do św. Faustyny i bł. ks. Michała Męski z 2 cerkwiami, większą pod wezwa-kowej drodze i że będę czerpać ją i pić do 
Sopćki. W sanktuarium tym znajduje się niem Zwiastowania Najświętszej Marii woli. Wodę kupię w sklepie dopiero w dro-
grób tego przewodnika św. Faustyny. Panny, która użytkowana jest tylko w lecie dze powrotnej, aby tej cudownej jak naj-
Mieliśmy niewątpliwy zaszczyt uczestni- i mniejszą Jana Teologa. Monastyr wybu-więcej dowieść do domu. Cudowna moc 
czenia tam w godzinie miłosierdzia. Bia- dowany został na początku XVI wieku, wody ze źródełek poparta modlitwą i wiarą 
łystok mnie zachwycił, wspaniałym pa- przetrwał wojny z wyjątkiem II Światowej, często sprawia, że chorzy czują ulgę w cier-
łacem Branickich, pięknie odnowionym wycofujący się hitlerowcy wysadzili go pieniach i poprawę zdrowia. Uwierzyłam 
i z zadbanym parkiem wokół niego, cieka- w powietrze niszcząc doszczętnie, a miał on i ja w ich moc, w czasie pielgrzymki ani razu 
wym centrum i zwiedzanymi kościołami. niezwykle piękne i wysoko cenione freski nie czułam się zmęczona, i niepotrzebne 
Niczym nie odstaje od miast zachodniej ścienne, ocalałe fragmenty fresków, które były mi lekarstwa, które zabrałam na 
Polski, gdzież się podziała biedna ściana zostały zdjęte z dolnych partii murów, wypadek niestrawności i skurczy.
wschodnia? znajdują się w muzeum ikon. Cerkiew 

supraska została odbudowana po 1983 Przewodnicy roku, odtwarzanie jej fresków i wypo-Na ekumenicznym szlaku
sażenia ciągle trwa, bowiem odbywa się to Mieliśmy szczęście do przewodników,

Ściana wschodnia Polski to miejsce, z datków parafian. Mieliśmy niepowtarzal-a pierwszą z najlepszych była, pilotująca 
gdzie spotkali się i żyli zgodnie przez wieki ną okazję ujrzenia części cerkwi, dostępnej pielgrzymkę, pani Aneta Żak ze Skawiny. 
wyznawcy różnych odłamów religii chrze- tylko oczom duchownych, znajdującej się Pani Aneta przygotowała się solidnie do tej 
ścijańskich a także żydowskiej i islamu. za ikonostasem, bo go po prostu nie ma. roli. Nasi lokalni przewodnicy tryskali wie-
Nasza pielgrzymka miała dodatkowy wyraz Przy monastyrze istniała przez kilka dzą, którą zajmująco nam przekazywali. 
ekumeniczny. Zwiedziliśmy 2 cerkwie i je- wieków wspaniała biblioteka, większość Obecnie we wszystkich miejscach, o zna-
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Moim zdaniem najlepszymi wakacjami dny i piękny góralski chór i tak był to nie- Jedna z figur Maryi była zarazem szafką, 
emeryta o umiarkowanej kondycji fizycznej zwykły wieczór. Oczarował nas cudowny po otwarciu której ukazywała się pła-
są takie, w czasie których zwiedzi miejsca kościół i Matka Boska na ołtarzu ubrana skorzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą i 
mu nieznane, a autokar podwiezie go w szaty intensywnej barwy czerwone i zie- modlących się ludzi, których Madonna 
najbliżej celu. Do takich na pewno należą lone, w złotej aureoli. Były obawy, że bę- okrywa swoim płaszczem. Było to w Sej-
pielgrzymki organizowane przez kościół. dziemy musieli zrezygnować z koncertu nach. Figura ta ocalała z pożogi, a wcześniej 

Bywa, tak jak w moim przypadku, że organowego w Świętej Lipce, by zdążyć gdy próbowano ją wywieźć i ukryć, bo 
dobry Bóg ześle zachętę, może to być głos na czas na Mszę w Gietrzwałdzie. Szczęś- zbliżały się wojska najeźdźców szwedzkich, 
koleżanki w słuchawce: nie mam z kim ciem Święta Lipka przeżywa najazd tu- w wozie trzykrotnie pękły osie, więc ją 
jechać, może byś się wybrała”. Więc pytam: rystów, zwłaszcza Niemców i koncerty pozostawiano, a Szwedzi odstąpili od 
gdzie? kiedy? I zdumienie: Co?! Zamość! odbywają się w sezonie co godzinę. A Niem- oblężenia miasta. W Zamościu jest obraz 
Grabarka! Białystok! Sokółka, Święta cy hojnie ją wspierają i sanktuarium roz- Maryi namalowany na drzwiach i z nich 
Lipka! O tak chciałabym, chciała! Nigdy kwita. W Gietrzwałdzie ze względu na wycięty, a namalował go człowiek uwię-
tam nie byłam. Redakcja już kilka razy przypadające w tym roku jubileusze ziony za przestępstwo, którego nie po-
planowała wspólny wyjazd na odwiedzenie objawień i koronacji obrazu, także zniknął pełnił. Żarliwa modlitwa przed tym 
Sanktuariów Maryjnych na wschodzie problem czy aby zdążymy, bo Msze św. są obrazem sprawiła, że więzień odzyskał 
Polski, czy śladami św. Faustyny. Nie tam (na pewno w sobotę i niedzielę) co wolność. W Kodniu jest obraz wykradziony 
mogliśmy uzgodnić terminu, któryby godzinę. W Świętej Lipce wysłuchaliśmy samemu papieżowi, który pozostał w miejs-
wszystkim pasował. I oto otworem stoi koncertu organowego, którego dodatkową cu, gdzie umieścił go człowiek, który 
przede mną pielgrzymka: Sanktuaria atrakcją były ruchome figury na organach. dopuścił się tego niecnego czynu, bowiem 
wschodniej Polski. Są wolne miejsca. To W Gietrzwałdzie uczestniczyliśmy w uro- gdy papież przekonał się jak wielką miłoś-
cóż, że pielgrzymkę zorganizowała parafia czystej Mszy św., a nasz ksiądz, sprawował cią został obdarzony ten wizerunek, wy-
z Kościeliska? Przecież to koleżanka z Mszę w licznej asyście i został podniesiony baczył złodziejowi i zrezygnował ze zwrotu 
Zako-panego zaprasza mnie na nią, mam do rangi proboszcza przez miejscowego – obrazu. Są wizerunki Maryi, które zostały 
się gdzie zatrzymać. Nie ma przeszkód, co stało się przedmiotem żartów parafian. poważnie uszkodzone przez złych ludzi lub 
mam wolny termin. Wolny? No, niekonie- zły los. Niektóre udało się zrekonstruować, 
cznie, zapomniałam, że mam z dawna tak jak w Tomaszowie Lubelskim, inne Oblicza Maryi
wyczekiwaną rehabilitacje (dziękuję tym odtworzono z kopii jak w Świętej Lipce i w Nasz szlak Maryjny wyznaczały miejsca przemiłym paniom, które przesunęły ją na Supraślu, bo bezpowrotnie zaginęły. Były szczególnie czczone przez chrześcijan: inny termin), jadę. kopie sławnych obrazów dorównujące katolików i prawosławnych. W Nowinach sławą oryginałom jak Matka Boska Ostro-Horynieckich i w Gietrzwałdzie Matka bramska w Białymstoku i Matka Boska Niespodzianki Boska objawiła się dzieciom, gdzie indziej Częstochowska w Studzienicznej. I były Wkrótce okaże się, że organizatorem miały miejsce zdarzenia, które zakończyły miejsca gdzie czczono 2 wizerunki Maryi pielgrzymki jest „Orlando” Trasa piel- się szczęśliwie dzięki wstawiennictwu jak w Gietrzwałdzie, gdzie w kościele grzymki będzie dla mnie krótsza o 200 km Maryi. Do wszystkich tych miejsc szły i na- podziwialiśmy piękną, uśmiechniętą a jej program będzie niespodzianką do dal idą i jadą pielgrzymki, ludzie proszą Madonnę na obrazie z XVI wieku. Nato-ostatniego dnia, ale zdarzą się też niespo- o łaskę, pomoc w ciężkich życiowych miast obok kościoła stoi figura Madonny, w dzianki dla wszystkich. Zatrzymamy się opresjach, dziękują za pomoc i wypełniają miejscu gdzie kiedyś rósł klon, na którym w Sejnach, których nie było w programie, obietnice dane Bogu i Jego Matce. Maryja ukazywała się dwom dziewczynkom Od w Kodniu będziemy mieli do dyspozycji w tych miejscach ma różne oblicza i różną objawień minęło 140 lat. Do dzisiaj gro-kościół na wieczorne modlitwy i śpiewy, cóż postać, jest obrazem lub rzeźbą, czasem madzą się przy niej wierni na wspólne że ksiądz Marek Łabuzek, jeden z najmłod- bardzo dawną, zabytkową, czasem wyko- odmawianie modlitwy różańcowej, jak szych uczestników pielgrzymki, sympaty- naną przez artystę zaledwie parę lat temu. przykazała im Matka Boska. czny i koleżeński kierownik naszej wypra- Te najstarsze spotkaliśmy w Gietrzwałdzie, Pierwsze nasze spotkanie na szlakuwy, ambitnie zaplanował naukę nowych Sejnach i w Kodniu, tę namalowaną cał- z Maryją, było miejscem najstarszego na pieśni, a ja spodziewałam się usłyszeć zgo- kiem niedawno w Świętej Wodzie.

Pielgrzymka: 
Świątynie wschodniej Polski

Kościół w Sokółce

Minęły wakacje 2017. Emeryci, zdaniem młodych, mają 
wakacje przez cały rok. A co emeryt robi w czasie letniej kanikuły, 
jeśli nie opiekuje się wnukami? Najpewniej zależy to od jego 
kondycji fizycznej i finansowej. Jeden siedzi w domu, a inny 
wyrusza w bliższy i dalszy świat, bo nie przestaje marzyć o górach, 
lasach, jeziorach, bliskich i dalekich stronach świata, bo ciągle 
ciekawy jest tego czego jeszcze nie widział, a musi się spieszyć by 
zdążyć zobaczyć jak najwięcej póki mu sił starczy i póki zły czło-
wiek i zły los tego nie unicestwi. A jeśli starzec chce być zadowolony 
ze swej starości musi zachować ciekawość świata i musi się po-
godzić z tym, że nie ma szans by nadążyć za postępem, już nie 
ogarnie tego wszystkiego z czym radzi sobie jego wnuk, ale póki 
nogi go niosą, oczy widzą i umysł nie szwankuje musi ich używać.
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Wakacje były wspaniałym czasem odpo-
czynku, relaksu, zabawy oraz zbieraniem 
sił i energii na cały zbliżający się rok pracy. 
Od reaktywacji oddziału KSM, czyli od 
trzech lat, centralnym wydarzeniem 
wakacyjnym dla członków KSM Skawina, 
jest  wspólny wyjazd o charakterze 
wypoczynkowo-rekolekcyjnym, pod opieką 
ks. Marka Sudera. Tegoroczna wyprawa 
trwała od 9 do 15 lipca i miała miejsce w 
Trzęsaczu. 

To mała, ale bardzo ładna, nie zatłoczona, klimatyczna nadmorska 
miejscowość, oddalona 37 km od Dźwirzyna i 50 km od Kołobrzegu. Nie jest 
tajemnicą, że polskie morze jest piękne, ale pogoda bywa kapryśna, dlatego 
członkowie KSM o słoneczną aurę oraz przełamanie złowrogiej deszczowej 
prognozy pogody, modlili się bardzo długi czas. Akcja odniosła niemal 
stuprocentowy sukces, ponieważ deszcz padał tylko raz pozwalając wszystkim 
odetchnąć od upału i odpocząć mocno opalonej skórze.

Droga do ośrodka w Trzęsaczu, pomimo swojej długości (13 godzin jazdy), 
upłynęła w fantastycznej atmosferze. Wybrany środek transportu – pociąg, 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie było zbyt dużo czasu na sen, natomiast 
integracja, gry, zabawy i śpiew, rozwijały się wspaniale. Poranek w dniu 
przyjazdu przywitał nas zimnym, rześkim powietrzem i promieniami słońca, 
dlatego nie zwlekając, większość dnia spędziliśmy na plaży, witając się z morzem, 
odsypiając podróż i grając w siatkówkę. Wieczór był na tyle pogodny, że umożliwił 
nam zobaczenie bajecznego zachodu słońca. Wtorkowa temperatura i aura była 
na tyle dobra, że udało się wejść do morza, a nawet walczyć z falami, 
spowodowanymi silnym wiatrem. Lokalizacja ośrodka w Trzęsaczu jest o tyle 
korzystna, że ma skupionych wokół siebie kilkanaście atrakcji w niedalekiej 
odległości. Dlatego we środę i czwartek zrealizowaliśmy przejazd kolejką 
nadmorską, mecze siatkówki i koszykówki na pobliskim Orliku, spacery plażą do 
Rewala i okolic, a także smakowaliśmy „tradycyjnych” potraw. Mam tutaj na 
myśli (oprócz ryb oczywiście) głownie słodkie dania, czyli lody i gofry  Intensywny 
czwartek zakończyliśmy ogniskiem i zabawą taneczną, w której uczestniczyła 
nowo przez nas poznana, grupa młodzieży z zachodniej części Polski. Dzień 
wyjazdu, piątek, był jednym z najbardziej słonecznych i gorących dni, dlatego 
w pełni wykorzystaliśmy go poprzez intensywne plażowanie 

Wyjazd wakacyjny, to oprócz wypoczynku, także czas dla pana Boga. 
Ośrodek, w którym mieszkaliśmy, sąsiaduje bezpośrednio z urokliwym, neogo-
tyckim kościołem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Bliskość świątyni 
ułatwiła nam uczestniczenie w codziennej porannej lub wieczornej Mszy Świętej, 
czuwaniu i Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także dała szansę na 
pogłębioną modlitwę indywidualną w czasie wolnym.

Powroty z wyjazdów wakacyjnych zawsze są ciężkie. Tak naprawdę nie jest to 
wcale  spowodowane zmęczeniem długą podróżą pociągiem czy brakiem snu, ale 
przede wszystkim przymusem powrotu do „rzeczywistości” i codziennych obo-
wiązków. Długo po przyjeździe wspomina się, z uśmiechem na twarzy, wszystkie 
szalone i radosne chwile spędzone razem. Po dwumiesięcznym odpoczynku 
wakacyjnym rozpoczynamy w naszym oddziale kolejny rok formacyjny i miejmy 
nadzieję, że nie zabraknie ani siły, ani energii, ani kreatywności.

Jeżeli są wśród państwa Czytelników, osoby które chciałyby włączyć się 
w działanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to serdecznie zapraszamy 
na spotkania w każdy piątek o godzinie 19:15. Pierwsze spotkanie powakacyjne 
już 8 września.

GOTÓW!
Natalia Guzik

Co słychać w KSM-ie?Stolica zdobyta
Podczas tegorocznych wakacji dzieci należące 

do scholii parafialnej i Liturgicznej Służby Ołtarza 
pod opieką ks. Piotra wybrały się na czterodniową 
wycieczkę do Warszawy. Plany były ambitne, chęci 
nie brakowało, więc wszystko musiało się udać.

Wyruszyliśmy wczesnym porankiem, aby jak 
najwcześniej dojechać do naszej Stolicy. Około 
południa zameldowaliśmy się w Starym Mieście 
i rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie.  Nasz Przewodnik 
Warszawski pięknie wprowadził nas w historie mia-
sta Warszawy, szczególnie zatrzymując się na mo-
mencie zniszczeń w czasie II Wojny Światowej. Od 
tego dnia Starówka Warszawska, Traktat Królewski, 
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, ko-
ścioły Starego Miasta nie były już dla nas nieznane. 
W wielu kościołach uderzała pustka. Mimo prób 
odbudowy nie udało się przywrócić wszystkim miej-
scom ich poprzedniego blasku. Dzień ten zakończy-
liśmy Mszą św. w naszym miejscu noclegowym.

Drugi Dzień to przede wszystkim nauka i zabawa 
na całego w Centrum Kopernika. Poprzez ekspery-
menty,  zabawy, obserwacje, myślenie zwiedzający 
wchodzili w świat nauki. W godzinach popołudnio-
wych odwiedziliśmy Centrum Pieniądza, jedno z naj-
nowocześniejszych multimedialnych muzeum 
Europy. Z całą pewności było warto zobaczyć i poznać 
historię pieniądza na świecie przygotowaną przez 
NBP. Wizyta na Stadionie Narodowym kończyła 
nasze zdobywanie Warszawy tego dnia. Po wieczor-
nej Mszy św. i wspólnej zabawie na świeżym powie-
trzu wszyscy grzecznie udali się na odpoczynek.

Trzeci dzień skupiony był wokół zwiedzania 
dwóch ważnych punktów: siedziby i budynku TVP 
przy ul. Woronicza oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. To drugie pozostawia w pamięci 
dramat Warszawy jaki rozegrał się w roku 1944. 

W ostatnim dniu korzystając z metra, autobusów 
odwiedziliśmy  grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy 
kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Modląc 
się prosiliśmy o wstawiennictwo w naszych inten-
cjach oraz o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. 
W ten dzień zwiedziliśmy ponadto: Zamek Królew-
ski, Łazienki Królewskie, Świątynie Opatrzności 
Bożej oraz Pałac Jana Sobieskiego w Wilanowie. Po 
dobrym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Były to wartościowe dni spędzone na poznawaniu 
naszej Ojczyzny. Poznając nasza Stolicę poznajemy 
nasza historię. Poznając święte miejsca poznawa-
liśmy historie naszej wiary. Oby ta nauka pozostała 
w nas i wydała dobre owoce w przyszłości.

Bardzo dziękujemy za pomoc w dofinansowaniu 
naszego wyjazdu. Przede wszystkim nieocenionemu 
Ks. Proboszczowi Włodzimierzowi Łukowiczowi, na 
którego zawsze możemy liczyć.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SKAWINA
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druków powstała na miejscu, początkowo pradawna część jest niezwykła. Groby Na trasie
zakonnicy przepisywali księgi ręcznie, znaczą dwa kamienie, większy spoczywa 

Nasza pielgrzymka pokonała bardzo później drukowano je w należącej do nad głową zmarłego, mniejszy nad jego 
wiele kilometrów. Przejechaliśmy wzdłuż monastyru drukarni, Biblioteka, w której stopami. Te najstarsze nie mają żadnych 
wschodniej granicy Polski od przepięknego w minionych wiekach starano się zgroma- napisów, na tych późniejszych napisy są 
Jarosławia, którego niestety nie zwie-dzić całą wiedzę ówczesnego świata, była umieszczone odwrotnie w stosunku do 
dzaliśmy, aż do Suwałk i Gietrzwałdu koło dostępna także dla osób świeckich. W wie- zwyczajów panujących na naszych cmen-
Olsztyna. Towarzyszyła nam wspaniała ku XIX i na początku XX zbiory biblioteki tarzach – z tyłu kamienia. Zmarli nie mogą 
pogoda. Nawet polski biegun zimna na zostały rozproszone, część znalazła się w rę- być grzebani we wspólnej mogile, każdy 
północy – Suwałki przywitał nas komfor-kach zaborców, część starano się ukryć leży osobno, stąd rozmiar cmentarza. W 0 tową dla pielgrzymów temperaturą: 22 C. przed zawieruchą wojenną. Te które się Polsce są tylko dwa cmentarze muzułmań-

Przejechaliśmy wiele kilometrów bardzo uratowały znajdują się w wielu miejscach, skie, na których chowani są muzułmanie 
dobrych dróg i nie zakorkowanych jak także poza granicami kraju. Najcenniej- mieszkający i zmarli w całym kraju. Na 
u nas, wsie i miasta oddzielają pola upraw-szym zabytkiem supraskiej biblioteki był zwiedzany przez nas cmentarz dotarły 
ne, łąki i lasy, a nie przechodzą jedna w dru-manuskrypt z XI wieku napisany na wy- jednak obyczaje wspólne innym cmen-
gą jak w Małopolsce i nie ma nieużytków. prawionych owczych skórach. Kodeks tarzom i ta nowsza jego część upodobniła 
Wsie nie różnią się od naszych, nie ma tam Supraski („Minieja Czetnaja” na marzec) się wyglądem do znanych nam katolickich.
biedy i nie ma już sadów koło domów, zawierał 24 żywoty świętych i kazania 
całkiem jak u nas w ogródkach rosną tuje. wielkich postaci kościoła prawosławnego., Sokółka Sady i wielkie pola warzyw wyszły poza pod koniec XIX wieku liczył on ok. 300 kart. 

W Sokółce, zatrzymaliśmy się nie dla wsie i stanowią odrębne skupiska. Towa-Obecnie 16 kart jest w Petersburgu, 118 
Maryi, w miejscowości tej wydarzył się cud rzyszyły nam bociany. Było ich mnóstwo, w Lubljanie i 151 w Warszawie. Warszaw-
eucharystyczny. W 2008 roku część hostii, spacerowały samotnie lub w grupach po ska część Kodeksu powróciła do Polski 
która wcześniej upadła na schodek ołtarza, łąkach, towarzyszyły ludziom pracującym w 1968 roku. Zbiór zwróciły Polsce USA.
przemieniła się we fragment ludzkiego na polach, zajmowały się pisklętami w gnia-Ilekroć Rosjanie przechodzili przez te 
ciała, domniemane Ciało Chrystusa. Cud zdach przy drodze.tereny, czy to w I czy w II Wojnie Światowej 
ten nie jest jeszcze uznany przez Kościół. Widzieliśmy z bliska i z daleka piękne dokonywali nieodwracalnych zniszczeń, 
Miejscowa ludność i pielgrzymi wierzą w tę jeziora Suwalszczyzny, Mazur i Warmii, zabrali z cerkwi i zabili wszystkich 
przemianę i modlą się przed Hostią nad jeziorem Wigry byłam po raz drugi, tak zakonników, zabrali wiele wartościowych 
wystawioną w bocznej kaplicy. Sokółka jak i nad Necko. Pierwszy raz byłam w tam-rzeczy z wyposażenia cerkiew, które nigdy 
mnie zaskoczyła. Spodziewałam się, zoba- tych stronach dopiero w ubiegłym roku, nie powróciły. Nieznane są losy pocho-
czyć niewielką miejscowość zagubioną uczestniczyłam w wycieczce zorganizowa-dzącej z 1503 roku łaskami słynącej ikony 
w podlaskich lasach, które jeszcze trwają nej przez Koło Emerytów „Seniorek” ze Matki Boskiej. Wspaniały zabytkowy 
mimo obecnej rabunkowej gospodarki leś- Skawiny, również bardzo udanej. A Koło to ikonostas spłonął w piecu, Rosjanie 
nej niejakiego Szyszki (oby jego imię poszło organizuje wiele wycieczek, a także wczasy wykorzystali go w 1939 roku jako opał.
w zapomnienie). Wskazywała na to zdro- w bardzo przystępnych cenach.W Grabarce chwyta za serce góra krzyży. 
bniona nazwa miasta, wywodząca się od W Augustowie na jeziorze Necko rozpo-Przynoszone są one tutaj od wieków, małe 
sokołów, a gdzie latają sokoły? Obecnie: czął się nasz rejs statkiem przez 3 jeziora, i duże, są zmurszałe i zarasta je las, obok 
i na Wawelu i na lotniskach. Ale dawniej pokonaliśmy po drodze jedną śluzę między krzyży prawosławnych są katolickie. Po-
latały na swobodzie albo służyły do polowań jeziorami Białym i Studzienicznym, wiała dobna góra krzyży w Świętej Wodzie nie 
w terenie leśnym. Miasta się zmieniają, ich lekka bryza, świeciło słońce, malownicze robi już takiego wrażenia. Istnieje od nie-
nazwy pozostają. Dzisiaj Sokółka jest brzegi jezior to zbliżały się to oddalały, było dawna, a wielkością przerasta Grabarkę, 
miastem powiatowym, liczącym ponad pięknie a rejs skończył się przy ulubionej wkradła się tutaj komercja. Krzyży się nie 
18 tys. mieszkańców, a prawa miejskie przez Jana Pawła II wysepce w Studzie-dźwiga od siebie, są na miejscu, wystarczy 
otrzymała w 1609 roku. Zygmunt Stary nicznej (obecnie jest to półwysep, bo usy-wrzucić do skarbonki odpowiednią ilość 
podarował te tereny swojej żonie Bonie, pano do niej groblę ze stałego lądu). Stoi na gotówki i ma się krzyż dowolnej wielkości, 
wydzielając dla niej, oprócz wsi Sokółki, niej pomnik naszego papieża, jest woda który stawia się w dowolnym miejscu.
duży obszar z Puszczy Grodzieńskiej. Są o cudownych właściwościach i mały koś-W Kruszynianach zwiedziliśmy meczet 
tam dwa kościoły katolickie i cerkiew ciółek, w sam raz dla grupki pielgrzymów i bardzo duży cmentarz islamski. Jego 
prawosławna. Otaczana wielką czcią uczestniczących we Mszy św.
Hostia znajduje się w kościele pod wez- Piękny jest czerwiec z jego długimi 
waniem św. Antoniego. Jest to duży kościół dniami, a czerwiec 2017 roku, po zimnym 
z dwoma wieżami z imponującą i piękną maju, nadrabiał wiosenne opóźnienia, był 
mozaiką z wizerunkiem Matki Boskiej wyjątkowo ciepły i zielony, świeżą zielenią 
Ostrobramskiej na frontonie. jak zawsze i barwniejszy kolorami kwiatów 

W Sokółce dopadł nas deszcz, pięcio- zakwitłych jakby równocześnie, tych majo-
minutowy, i to tylko dlatego, że nie wych i tych czerwcowych. 
chcieliśmy przeszkadzać w uroczystej Mszy Dziękuję Bogu, że mogłam uczestniczyć 
św., z okazji 70–lecia święceń kapłańskich w tej wspaniałej pielgrzymce i przeżywać 
Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. wspólne modlitwy razem z innymi jej ucze-
Weszliśmy do kościoła dopiero uciekając stnikami. Jestem szczęśliwa, że zdążyłam 
przed deszczem i nie sprawiliśmy żadnego zobaczyć tak dużo, że moja ciekawość 
zamieszania, a podniosły nastrój tej świata w kolejnej małej cząstce została 
uroczystości i błogosławieństwo ponad 90– zaspokojona, będę ją długo wspominać.
letniego biskupa stały się także naszym 
udziałem. Po modlitwie przed cudowną 
Eucharystią w bocznej kaplicy, wyszliśmy 
na słońce, zapominając o deszczu. Teresa Cebula

korzystałam z zakupionych na miejscu 
przewodników i z internetu.Góra Krzyży w Grabarce
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Wakacje były wspaniałym czasem odpo-
czynku, relaksu, zabawy oraz zbieraniem 
sił i energii na cały zbliżający się rok pracy. 
Od reaktywacji oddziału KSM, czyli od 
trzech lat, centralnym wydarzeniem 
wakacyjnym dla członków KSM Skawina, 
jest  wspólny wyjazd o charakterze 
wypoczynkowo-rekolekcyjnym, pod opieką 
ks. Marka Sudera. Tegoroczna wyprawa 
trwała od 9 do 15 lipca i miała miejsce w 
Trzęsaczu. 

To mała, ale bardzo ładna, nie zatłoczona, klimatyczna nadmorska 
miejscowość, oddalona 37 km od Dźwirzyna i 50 km od Kołobrzegu. Nie jest 
tajemnicą, że polskie morze jest piękne, ale pogoda bywa kapryśna, dlatego 
członkowie KSM o słoneczną aurę oraz przełamanie złowrogiej deszczowej 
prognozy pogody, modlili się bardzo długi czas. Akcja odniosła niemal 
stuprocentowy sukces, ponieważ deszcz padał tylko raz pozwalając wszystkim 
odetchnąć od upału i odpocząć mocno opalonej skórze.

Droga do ośrodka w Trzęsaczu, pomimo swojej długości (13 godzin jazdy), 
upłynęła w fantastycznej atmosferze. Wybrany środek transportu – pociąg, 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie było zbyt dużo czasu na sen, natomiast 
integracja, gry, zabawy i śpiew, rozwijały się wspaniale. Poranek w dniu 
przyjazdu przywitał nas zimnym, rześkim powietrzem i promieniami słońca, 
dlatego nie zwlekając, większość dnia spędziliśmy na plaży, witając się z morzem, 
odsypiając podróż i grając w siatkówkę. Wieczór był na tyle pogodny, że umożliwił 
nam zobaczenie bajecznego zachodu słońca. Wtorkowa temperatura i aura była 
na tyle dobra, że udało się wejść do morza, a nawet walczyć z falami, 
spowodowanymi silnym wiatrem. Lokalizacja ośrodka w Trzęsaczu jest o tyle 
korzystna, że ma skupionych wokół siebie kilkanaście atrakcji w niedalekiej 
odległości. Dlatego we środę i czwartek zrealizowaliśmy przejazd kolejką 
nadmorską, mecze siatkówki i koszykówki na pobliskim Orliku, spacery plażą do 
Rewala i okolic, a także smakowaliśmy „tradycyjnych” potraw. Mam tutaj na 
myśli (oprócz ryb oczywiście) głownie słodkie dania, czyli lody i gofry  Intensywny 
czwartek zakończyliśmy ogniskiem i zabawą taneczną, w której uczestniczyła 
nowo przez nas poznana, grupa młodzieży z zachodniej części Polski. Dzień 
wyjazdu, piątek, był jednym z najbardziej słonecznych i gorących dni, dlatego 
w pełni wykorzystaliśmy go poprzez intensywne plażowanie 

Wyjazd wakacyjny, to oprócz wypoczynku, także czas dla pana Boga. 
Ośrodek, w którym mieszkaliśmy, sąsiaduje bezpośrednio z urokliwym, neogo-
tyckim kościołem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Bliskość świątyni 
ułatwiła nam uczestniczenie w codziennej porannej lub wieczornej Mszy Świętej, 
czuwaniu i Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także dała szansę na 
pogłębioną modlitwę indywidualną w czasie wolnym.

Powroty z wyjazdów wakacyjnych zawsze są ciężkie. Tak naprawdę nie jest to 
wcale  spowodowane zmęczeniem długą podróżą pociągiem czy brakiem snu, ale 
przede wszystkim przymusem powrotu do „rzeczywistości” i codziennych obo-
wiązków. Długo po przyjeździe wspomina się, z uśmiechem na twarzy, wszystkie 
szalone i radosne chwile spędzone razem. Po dwumiesięcznym odpoczynku 
wakacyjnym rozpoczynamy w naszym oddziale kolejny rok formacyjny i miejmy 
nadzieję, że nie zabraknie ani siły, ani energii, ani kreatywności.

Jeżeli są wśród państwa Czytelników, osoby które chciałyby włączyć się 
w działanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to serdecznie zapraszamy 
na spotkania w każdy piątek o godzinie 19:15. Pierwsze spotkanie powakacyjne 
już 8 września.

GOTÓW!
Natalia Guzik

Co słychać w KSM-ie?Stolica zdobyta
Podczas tegorocznych wakacji dzieci należące 

do scholii parafialnej i Liturgicznej Służby Ołtarza 
pod opieką ks. Piotra wybrały się na czterodniową 
wycieczkę do Warszawy. Plany były ambitne, chęci 
nie brakowało, więc wszystko musiało się udać.

Wyruszyliśmy wczesnym porankiem, aby jak 
najwcześniej dojechać do naszej Stolicy. Około 
południa zameldowaliśmy się w Starym Mieście 
i rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie.  Nasz Przewodnik 
Warszawski pięknie wprowadził nas w historie mia-
sta Warszawy, szczególnie zatrzymując się na mo-
mencie zniszczeń w czasie II Wojny Światowej. Od 
tego dnia Starówka Warszawska, Traktat Królewski, 
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, ko-
ścioły Starego Miasta nie były już dla nas nieznane. 
W wielu kościołach uderzała pustka. Mimo prób 
odbudowy nie udało się przywrócić wszystkim miej-
scom ich poprzedniego blasku. Dzień ten zakończy-
liśmy Mszą św. w naszym miejscu noclegowym.

Drugi Dzień to przede wszystkim nauka i zabawa 
na całego w Centrum Kopernika. Poprzez ekspery-
menty,  zabawy, obserwacje, myślenie zwiedzający 
wchodzili w świat nauki. W godzinach popołudnio-
wych odwiedziliśmy Centrum Pieniądza, jedno z naj-
nowocześniejszych multimedialnych muzeum 
Europy. Z całą pewności było warto zobaczyć i poznać 
historię pieniądza na świecie przygotowaną przez 
NBP. Wizyta na Stadionie Narodowym kończyła 
nasze zdobywanie Warszawy tego dnia. Po wieczor-
nej Mszy św. i wspólnej zabawie na świeżym powie-
trzu wszyscy grzecznie udali się na odpoczynek.

Trzeci dzień skupiony był wokół zwiedzania 
dwóch ważnych punktów: siedziby i budynku TVP 
przy ul. Woronicza oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. To drugie pozostawia w pamięci 
dramat Warszawy jaki rozegrał się w roku 1944. 

W ostatnim dniu korzystając z metra, autobusów 
odwiedziliśmy  grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy 
kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Modląc 
się prosiliśmy o wstawiennictwo w naszych inten-
cjach oraz o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. 
W ten dzień zwiedziliśmy ponadto: Zamek Królew-
ski, Łazienki Królewskie, Świątynie Opatrzności 
Bożej oraz Pałac Jana Sobieskiego w Wilanowie. Po 
dobrym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Były to wartościowe dni spędzone na poznawaniu 
naszej Ojczyzny. Poznając nasza Stolicę poznajemy 
nasza historię. Poznając święte miejsca poznawa-
liśmy historie naszej wiary. Oby ta nauka pozostała 
w nas i wydała dobre owoce w przyszłości.

Bardzo dziękujemy za pomoc w dofinansowaniu 
naszego wyjazdu. Przede wszystkim nieocenionemu 
Ks. Proboszczowi Włodzimierzowi Łukowiczowi, na 
którego zawsze możemy liczyć.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SKAWINA
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druków powstała na miejscu, początkowo pradawna część jest niezwykła. Groby Na trasie
zakonnicy przepisywali księgi ręcznie, znaczą dwa kamienie, większy spoczywa 

Nasza pielgrzymka pokonała bardzo później drukowano je w należącej do nad głową zmarłego, mniejszy nad jego 
wiele kilometrów. Przejechaliśmy wzdłuż monastyru drukarni, Biblioteka, w której stopami. Te najstarsze nie mają żadnych 
wschodniej granicy Polski od przepięknego w minionych wiekach starano się zgroma- napisów, na tych późniejszych napisy są 
Jarosławia, którego niestety nie zwie-dzić całą wiedzę ówczesnego świata, była umieszczone odwrotnie w stosunku do 
dzaliśmy, aż do Suwałk i Gietrzwałdu koło dostępna także dla osób świeckich. W wie- zwyczajów panujących na naszych cmen-
Olsztyna. Towarzyszyła nam wspaniała ku XIX i na początku XX zbiory biblioteki tarzach – z tyłu kamienia. Zmarli nie mogą 
pogoda. Nawet polski biegun zimna na zostały rozproszone, część znalazła się w rę- być grzebani we wspólnej mogile, każdy 
północy – Suwałki przywitał nas komfor-kach zaborców, część starano się ukryć leży osobno, stąd rozmiar cmentarza. W 0 tową dla pielgrzymów temperaturą: 22 C. przed zawieruchą wojenną. Te które się Polsce są tylko dwa cmentarze muzułmań-

Przejechaliśmy wiele kilometrów bardzo uratowały znajdują się w wielu miejscach, skie, na których chowani są muzułmanie 
dobrych dróg i nie zakorkowanych jak także poza granicami kraju. Najcenniej- mieszkający i zmarli w całym kraju. Na 
u nas, wsie i miasta oddzielają pola upraw-szym zabytkiem supraskiej biblioteki był zwiedzany przez nas cmentarz dotarły 
ne, łąki i lasy, a nie przechodzą jedna w dru-manuskrypt z XI wieku napisany na wy- jednak obyczaje wspólne innym cmen-
gą jak w Małopolsce i nie ma nieużytków. prawionych owczych skórach. Kodeks tarzom i ta nowsza jego część upodobniła 
Wsie nie różnią się od naszych, nie ma tam Supraski („Minieja Czetnaja” na marzec) się wyglądem do znanych nam katolickich.
biedy i nie ma już sadów koło domów, zawierał 24 żywoty świętych i kazania 
całkiem jak u nas w ogródkach rosną tuje. wielkich postaci kościoła prawosławnego., Sokółka Sady i wielkie pola warzyw wyszły poza pod koniec XIX wieku liczył on ok. 300 kart. 

W Sokółce, zatrzymaliśmy się nie dla wsie i stanowią odrębne skupiska. Towa-Obecnie 16 kart jest w Petersburgu, 118 
Maryi, w miejscowości tej wydarzył się cud rzyszyły nam bociany. Było ich mnóstwo, w Lubljanie i 151 w Warszawie. Warszaw-
eucharystyczny. W 2008 roku część hostii, spacerowały samotnie lub w grupach po ska część Kodeksu powróciła do Polski 
która wcześniej upadła na schodek ołtarza, łąkach, towarzyszyły ludziom pracującym w 1968 roku. Zbiór zwróciły Polsce USA.
przemieniła się we fragment ludzkiego na polach, zajmowały się pisklętami w gnia-Ilekroć Rosjanie przechodzili przez te 
ciała, domniemane Ciało Chrystusa. Cud zdach przy drodze.tereny, czy to w I czy w II Wojnie Światowej 
ten nie jest jeszcze uznany przez Kościół. Widzieliśmy z bliska i z daleka piękne dokonywali nieodwracalnych zniszczeń, 
Miejscowa ludność i pielgrzymi wierzą w tę jeziora Suwalszczyzny, Mazur i Warmii, zabrali z cerkwi i zabili wszystkich 
przemianę i modlą się przed Hostią nad jeziorem Wigry byłam po raz drugi, tak zakonników, zabrali wiele wartościowych 
wystawioną w bocznej kaplicy. Sokółka jak i nad Necko. Pierwszy raz byłam w tam-rzeczy z wyposażenia cerkiew, które nigdy 
mnie zaskoczyła. Spodziewałam się, zoba- tych stronach dopiero w ubiegłym roku, nie powróciły. Nieznane są losy pocho-
czyć niewielką miejscowość zagubioną uczestniczyłam w wycieczce zorganizowa-dzącej z 1503 roku łaskami słynącej ikony 
w podlaskich lasach, które jeszcze trwają nej przez Koło Emerytów „Seniorek” ze Matki Boskiej. Wspaniały zabytkowy 
mimo obecnej rabunkowej gospodarki leś- Skawiny, również bardzo udanej. A Koło to ikonostas spłonął w piecu, Rosjanie 
nej niejakiego Szyszki (oby jego imię poszło organizuje wiele wycieczek, a także wczasy wykorzystali go w 1939 roku jako opał.
w zapomnienie). Wskazywała na to zdro- w bardzo przystępnych cenach.W Grabarce chwyta za serce góra krzyży. 
bniona nazwa miasta, wywodząca się od W Augustowie na jeziorze Necko rozpo-Przynoszone są one tutaj od wieków, małe 
sokołów, a gdzie latają sokoły? Obecnie: czął się nasz rejs statkiem przez 3 jeziora, i duże, są zmurszałe i zarasta je las, obok 
i na Wawelu i na lotniskach. Ale dawniej pokonaliśmy po drodze jedną śluzę między krzyży prawosławnych są katolickie. Po-
latały na swobodzie albo służyły do polowań jeziorami Białym i Studzienicznym, wiała dobna góra krzyży w Świętej Wodzie nie 
w terenie leśnym. Miasta się zmieniają, ich lekka bryza, świeciło słońce, malownicze robi już takiego wrażenia. Istnieje od nie-
nazwy pozostają. Dzisiaj Sokółka jest brzegi jezior to zbliżały się to oddalały, było dawna, a wielkością przerasta Grabarkę, 
miastem powiatowym, liczącym ponad pięknie a rejs skończył się przy ulubionej wkradła się tutaj komercja. Krzyży się nie 
18 tys. mieszkańców, a prawa miejskie przez Jana Pawła II wysepce w Studzie-dźwiga od siebie, są na miejscu, wystarczy 
otrzymała w 1609 roku. Zygmunt Stary nicznej (obecnie jest to półwysep, bo usy-wrzucić do skarbonki odpowiednią ilość 
podarował te tereny swojej żonie Bonie, pano do niej groblę ze stałego lądu). Stoi na gotówki i ma się krzyż dowolnej wielkości, 
wydzielając dla niej, oprócz wsi Sokółki, niej pomnik naszego papieża, jest woda który stawia się w dowolnym miejscu.
duży obszar z Puszczy Grodzieńskiej. Są o cudownych właściwościach i mały koś-W Kruszynianach zwiedziliśmy meczet 
tam dwa kościoły katolickie i cerkiew ciółek, w sam raz dla grupki pielgrzymów i bardzo duży cmentarz islamski. Jego 
prawosławna. Otaczana wielką czcią uczestniczących we Mszy św.
Hostia znajduje się w kościele pod wez- Piękny jest czerwiec z jego długimi 
waniem św. Antoniego. Jest to duży kościół dniami, a czerwiec 2017 roku, po zimnym 
z dwoma wieżami z imponującą i piękną maju, nadrabiał wiosenne opóźnienia, był 
mozaiką z wizerunkiem Matki Boskiej wyjątkowo ciepły i zielony, świeżą zielenią 
Ostrobramskiej na frontonie. jak zawsze i barwniejszy kolorami kwiatów 

W Sokółce dopadł nas deszcz, pięcio- zakwitłych jakby równocześnie, tych majo-
minutowy, i to tylko dlatego, że nie wych i tych czerwcowych. 
chcieliśmy przeszkadzać w uroczystej Mszy Dziękuję Bogu, że mogłam uczestniczyć 
św., z okazji 70–lecia święceń kapłańskich w tej wspaniałej pielgrzymce i przeżywać 
Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. wspólne modlitwy razem z innymi jej ucze-
Weszliśmy do kościoła dopiero uciekając stnikami. Jestem szczęśliwa, że zdążyłam 
przed deszczem i nie sprawiliśmy żadnego zobaczyć tak dużo, że moja ciekawość 
zamieszania, a podniosły nastrój tej świata w kolejnej małej cząstce została 
uroczystości i błogosławieństwo ponad 90– zaspokojona, będę ją długo wspominać.
letniego biskupa stały się także naszym 
udziałem. Po modlitwie przed cudowną 
Eucharystią w bocznej kaplicy, wyszliśmy 
na słońce, zapominając o deszczu. Teresa Cebula

korzystałam z zakupionych na miejscu 
przewodników i z internetu.Góra Krzyży w Grabarce
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Zza rogu kamienicy dochodził odgłos cami, tak jak lubisz. Antek zobaczył na wózku inwalidzkim 
nadjeżdżającego samochodu. Po chwili – Zgadzam się, chętnie zakosztuję domo- Elizę, była dalej piękna, choć widać było na 
Witek zobaczył w oknie, wysiadającego wego jedzenia, nie pamiętam kiedy ostatnio jej twarzy zmęczenie i cierpienie to uśmie-
z pojazdu swojego dawnego przyjaciela. jadłem domową zupę, aż mi ślinka leci... – chem przywitała gościa.
No, tak policzyć, to chyba nie widzieli się stwierdził Antek, uśmiechając się! – Witaj Antosiu, tak dawno nie widzieliśmy 
prawie dwadzieścia lat. Los ich porozrzu-  Witek wraz z żoną mieszkał w przed- się... szkoda, że nie ma tu z nami naszych 
cał. Antek często podróżował i nieraz był na wojennej kamienicy. Wysokie sufity, duża dzieci, bo jak wiesz Bartek studiuje w Sta-
placówce dyplomatycznej prawie kilka lat, kuchnia i typowy zapach starości przypo- nach, a Małgosia wyjechała do Londynu... 
a Witek nie opuszczał rodzinnego miasta, minały Antkowi ich niekończące się do pracy... 
gdzie się wychował i uczył. Witek często wieczory, kiedy razem uczyli się, rozma- – No, szkoda, ale takie są czasy i wszyscy na 
rozmyślał o dawnym przyjacielu, nawet wiali bez końca... To były dobre czasy, a ich kogoś czekamy... taki świat stał się otwo-
ostatnio wraz z żoną Elizą, modlił się plany i marzenia na życie spełzły na niczym. rem dla wszystkich, ale niesie to za sobą 
o swojego druha. Całe dzieciństwo i mło- Może nie ma przypadków, bo los znów ich czasem dużą pustkę... nie bardzo zdajemy 
dość spędzili razem, choć wychowani zu- połączył. Razem weszli do gustownego egzaminy z rozłąki....
pełnie w innych rodzinach, zawsze się gabinetu, stara tapicerka, stare meble i te Zasiedli do kolacji, Witek mocno się 
rozumieli. Jednak czas robi swoje, przez wszystkie dodatki sprawiały, że Antek uwijał, latał z kuchni do pokoju, ale wszy-
ostatnie lata wymieniali się tylko esemesa- i Witek wzruszyli się jednocześnie. stkie potrawy przygotowywała jego żona 
mi. I tak mijały lata, nie mieli żadnego – To były dobre czasy... nasze dobre czasy... Eliza. 
kontaktu osobistego, ale nadarzyła się – zduszonym głosem stwierdził Witek. – Niedawno podjąłem decyzję o pozostaniu 
okazja – Antek wracał z Włoch, gdzie był – A gdzie twoja żona Witku, gdzie ją scho- tutaj na zawsze, a ty Witku i Elizo byliście 
dyplomatą, no ... niebagatelna fucha i bar- wałeś?... pamiętam, zazdrościłem ci Elizy, jedynym z jej powodów – kontynuował. 
dzo zapragnął spotkać się z dawnym piękna wykształcona chemiczka wybrała Muszę coś zrobić ze swoim życiem. Zwra-
przyjacielem. ciebie z tłumu adoratorów. Nawet ci mocno cając się w ich kierunku usiłował ukryć 

Spojrzeli na siebie po latach. Antek wy- dokuczałem, wszyscy wpatrywali się w nią swój ból.
glądał jak z żurnala, a Witek szpakowaty jak w obrazek. No, szczęściarz z ciebie... Eliza spoglądała w twarz Antka, który 
i poorany zmarszczkami, w starych nie- Zapadła cisza, Witek nic nie mówił... jeszcze kilka minut temu wydawał się jej 
modnych ubraniach. Witali się na progu jedynie prowadził przyjaciela do jadalni. człowiekiem sukcesu, okazał się jej bardzo 
kamienicy, bardzo wzruszeni i podnieceni, Był to duży i przestrzenny pokój. Meble bliski, jakby maska spadła z jego twarzy.
ciesząc się tą chwilą, na którą tak długo stylowe, jeszcze solidne, przedwojenne – Więc co, opowiadaj ...co w świecie? Co cię 
czekali. wtapiały się w ogrom kwiatów, które tak naprawdę do nas sprowadza? Co chcesz 
– Jeśli pozwolisz, to najpierw pokażę Ci wypełniały niemal cały pokój. Stół ubrany tu robić? 
moje mieszkanie, a potem będzie kolacja przepięknie, a na nim stara, kwiecista  – Mogę znów uczyć, albo założę prywatny 
i porozmawiamy sobie. Oczywiście ze świe- porcelana, dawały klimat innej epoki. biznes... jeszcze nie wiem... ale wiem, że już 

Spotkanie

Składniki: 1 kg śliwek węgierek, 40 dag mąki tortowej, 2 jajka, 10 dag cukru, 
cukier waniliowy, około 1/2 szklanki letniego mleka, 5 dag drożdży, 5 dag 
stopionego masła, szczypta soli, cynamon. 
 
Wykonanie: Śliwki dokładnie umyć, osuszyć, przekroić na pół i usunąć pestki. 
Jajka utrzeć na masę z cukrem i dodać pod koniec ucierania cukier waniliowy. 
Mąkę wysyp na stolnicę, dodaj drożdże rozpuszczone z łyżeczką cukru i wymieszaj 
z mlekiem, masło roztop i ostudzone dodaj do mąki, wlej masę jajeczną, dodaj 
szczyptę soli i zagnieć w jednolite ciasto. Przykryj ściereczką, odstaw do 
wyrośnięcia. Dużą formę wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto ponownie zagnieć
 i rozwałkuj, wyłóż blachę. Ułóż na nim śliwki (skórką do dołu) i odstaw do 
wyrośnięcia, nawet do 2 godzin. Ciasto piec ok. 45 minut w piekarniku 170 stopni 
C. Można pod koniec pieczenia śliwki posypać lekko cynamonem.

Składniki: 
50 dag ziemniaków,  1/2 brokułu, średnia 

cukinia, 25 dag bekonu lub szynki, 4 ząbki czosnku, 
4 gałązki zielonej pietruszki, 2 gałązki zielonej 
dymki, 10 dag sera feta, pieprz, sól, olej, 1 kostka 
bulionu warzywnego, oregano.
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WIARA CZYNI CUDA
Mówimy czasem, że wiara czyni cuda, albo że potrafi góry przenosić. Czy jednak 

bierzemy te słowa na poważnie? Naprawdę wierzymy w uzdrawiającą moc wiary? 
Dla wielu ludzi to tylko takie powiedzonko, którego używają, kiedy chcą zaznaczyć, 
że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to być może się spełni. Przecież z kolei kiedy 
powątpiewamy, że czyjeś plany czy marzenia się zrealizują, komentujemy z ironią: 
„chyba w cuda wierzysz!”. Jest jednak ktoś, kto udowadnia nam swoją postawą 
i silną wiarą, że Jezus jest wciąż obecny wśród nas i jeśli zawierzymy mu swoje życie, 
to wiara będzie czynić cuda – prawdziwe, namacalne, udowodnione naukowo. 
To Marcin Zieliński, młody absolwent AWF-u, mieszkaniec Skierniewic, lider 
Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”. Człowiek, przez którego Bóg uzdrawia.

Marcin Zieliński

Niedawno, 8 maja 2017 roku, telewizja historia małego chłopca, Piotrusia, który Podczas przygotowań do realizacji 
TVN w swoim śniadaniowym programie urodził się z poważną wadą słuchu. Lekarze materiału reporterka rozmawiała z licz-
„Dzień dobry TVN” wyemitowała materiał nie dawali szans, że kiedykolwiek będzie nymi księżmi, zarówno tymi, którzy są po 
poświęcony temu charyzmatykowi, co słyszał na jedno ucho, jednak jego rodzice stronie żywego kościoła, jak i z tymi 
może dziwić, bo niewiele osób spodziewa zwrócili się do Marcina Zielińskiego z proś- bardziej ostrożnymi i konserwatywnymi, 
się po tym kanale mówienia o wierze w Bo- bą o pomoc. Młody charyzmatyk pomodlił i od nikogo nie usłyszała żadnego złego 
ga i o chrześcijaństwie (zwłaszcza w się nad dzieckiem, a podczas następnej słowa na temat Zielińskiego. Podkreślano 
porannym paśmie!). Przeprowadzająca wizyty u lekarza, który konsultował natomiast wielokrotnie, że on w swojej 
wywiad z Marcinem Zielińskim reporterka, najnowsze wyniki badań, rodzice usłyszeli, działalności zawsze wskazuje na Jezusa, 
Katarzyna Olubińska, zadawała pytania że cuda się zdarzają, bo chłopiec słyszy jak a nigdy na siebie. 
dotyczące jego wiary i drogi, którą prze- każde normalne dziecko. Przykład ten Olubińska przyznała na antenie, że 
szedł do miejsca, w którym się teraz potwierdził, że modlitwa ma prawdziwą sama doświadczyła uzdrowieńczej mocy 
znajduje, jeżdżąc po całej Polsce i po innych moc uzdrawiania, i to w sensie dosłownym, płynącej przez Marcina, bo po wspólnej 
krajach, uzdrawiając ludzi podczas spotkań medycznym, a nie tylko metaforycznym, jak modlitwie nie tylko zniknął jej ból fizyczny, 
modlitewnych. Jej postawa była otwarta sądzą niektórzy. Wydawać by się mogło, że ale charyzmatyk zwrócił uwagę także na jej 
i pozbawiona uprzedzeń, dlatego widzowie człowiek, który otrzymał od Boga tak wielki niepokój wewnętrzny, o którym nie miał 
mogli dowiedzieć się, że Jezus naprawdę dar, będzie bardzo uduchowiony. Kata- prawa wiedzieć. Takie szczere świadectwo 
działa w naszym życiu, jeśli w pełni mu się rzyna Olubińska przyznała potem w studio, reporterki jest bardzo ważne, bo program 
oddamy. O tym właśnie mówił Zieliński, że jej stosunek do Marcina początkowo był ma dużą oglądalność i dociera do wielu 
kiedy przywoływał swoje pierwsze praw- bardzo sceptyczny. Wcześniej przepro- ludzi, pokazując, jak niesamowite rzeczy 
dziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym: wadzała bowiem wywiady z innymi charyz- może działać Jezus. Podobna historia 

matykami, na przykład z Enrique i Anto- spotkała jednak nie tylko Olubińską. W 
nello, którzy posługują w dzielnicach biedy każdy wtorek wieczorem w kościele „Najważniejsze 
w Brazylii. Są oni już wiekowi i dostojni, to parafialnym w Skierniewicach odbywa się to wołać z serca do Boga. 
zakonnicy odziani w długie szaty obwie- nabożeństwo, w którym uczestniczy Jestem zwykłym wierzącym,
szone sznurami. Tymczasem Marcin jest wspólnota Głos Pana. Na jedną z takich grzesznym, słabym, osobą świecką, młodym, normalnie się mszy przyjechał chodzący o kulach góral. który spotkał żywego Jezusa”. ubierającym i prowadzącym normalne Modlitwa Marcina sprawiła, że człowiek 
życie człowiekiem, który nie pasuje do ten nie tylko odrzucił od razu kule i wyszedł 

Razem ze swoją mamą pewnego wie- powszechnego wyobrażenia na temat z kościoła o własnych siłach, ale też po 
czoru dziesięć lat temu wybrał się na charyzmatyków. To skromny, wesoły powrocie do rodzinnej wioski zaczął 
czuwanie modlitewne, podczas którego chłopak, który o sobie mówi z wielką po- chodzić od domu do domu i przepraszać 
ksiądz powiedział, że można przez całe korą, podkreślając, że nauczył się dystansu wszystkich, którym w życiu wyrządził 
życie chodzić do kościoła i nigdy nie spotkać zarówno stosunku do krytyki, z którą cza- jakieś zło. Dar uzdrowienia dotyczy więc 
Boga. Te słowa były dla Marcina prze- sem się spotyka, jak i w stosunku do po- nie tylko ciała, ale także, a raczej przede 
łomowe, zaczął się modlić ze szczerego chwał. Nie chce „obrastać w piórka”, bo wszystkim – ducha. Tydzień później do 
serca, oddając swoje życie Jezusowi. Poczuł wie, że jego moc uzdrawiania nie jest jego Skierniewic na mszę przyjechał cały 
miłość Chrystusa i pragnienie, aby kłaść zasługą, że jest on tylko pośrednikiem, autobus górali!
ręce na ludziach, modląc się o ich uzdro- przez którego działa Bóg. Dlatego nie Bardzo rzetelnie przygotowany pro-
wienie, tak, jak jest to opisane w Biblii. nazywa siebie uzdrowicielem, tylko gram zaprezentował postać Marcina 
Przez cztery lata nic się nie działo, ale Mar- przeciętnym wierzącym, który zaufał w Zielińskiego i udowodnił szerokiej publi-
cin nie stracił wiary w działająca przez niego słowa Pisma Świętego. Ta jego postawa, czności komercyjnej stacji, że Jezus działa 
boską moc, aż w końcu pani woźna z gim- bardzo naturalna i szczera, sprawia, że pośród nas także obecnie, tak samo, jak dwa 
nazjum, w którym wcześniej się uczył, ludzie idą za nim. tysiące lat temu. Musimy tylko naprawdę 
została przez niego uzdrowiona. Poczuła Zaproszony do studia TVN jezuita, mu zawierzyć i oddać mu swoje życie, a wte-
wielkie ciepło bijące od jego rąk i jej ból ojciec Krzysztof Ołdakowski podkreśla, że dy naprawdę będą się działy cuda. Świade-
odszedł. Zieliński tłumaczył reporterce ctwo wiary i siły, którą ona daje, wygło-charyzmaty to nie jest dar przynależnypowątpiewającej w dar uzdrawiania, że szone w stacji TVN przez Marcina Zieliń-pojedynczym osobom, tylko dary w Dziejach Apostolskich można odnaleźć skiego, jest tego namacalnym dowodem.dane całemu Kościołowi i każdy mnóstwo takich historii, bo Jezus Żywy 

chrześcijanin jest charyzmatykiem, działa przez ludzi, którzy naprawdę w niego 
jeśli umie usłyszeć wołający uwierzą. Jeżeli Bóg tak mówi, to musi być Magdalena

rzeczywistość. go głos Boga
W reportażu przedstawiona jest też i jeśli odpowie na to wezwanie. 
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Zza rogu kamienicy dochodził odgłos cami, tak jak lubisz. Antek zobaczył na wózku inwalidzkim 
nadjeżdżającego samochodu. Po chwili – Zgadzam się, chętnie zakosztuję domo- Elizę, była dalej piękna, choć widać było na 
Witek zobaczył w oknie, wysiadającego wego jedzenia, nie pamiętam kiedy ostatnio jej twarzy zmęczenie i cierpienie to uśmie-
z pojazdu swojego dawnego przyjaciela. jadłem domową zupę, aż mi ślinka leci... – chem przywitała gościa.
No, tak policzyć, to chyba nie widzieli się stwierdził Antek, uśmiechając się! – Witaj Antosiu, tak dawno nie widzieliśmy 
prawie dwadzieścia lat. Los ich porozrzu-  Witek wraz z żoną mieszkał w przed- się... szkoda, że nie ma tu z nami naszych 
cał. Antek często podróżował i nieraz był na wojennej kamienicy. Wysokie sufity, duża dzieci, bo jak wiesz Bartek studiuje w Sta-
placówce dyplomatycznej prawie kilka lat, kuchnia i typowy zapach starości przypo- nach, a Małgosia wyjechała do Londynu... 
a Witek nie opuszczał rodzinnego miasta, minały Antkowi ich niekończące się do pracy... 
gdzie się wychował i uczył. Witek często wieczory, kiedy razem uczyli się, rozma- – No, szkoda, ale takie są czasy i wszyscy na 
rozmyślał o dawnym przyjacielu, nawet wiali bez końca... To były dobre czasy, a ich kogoś czekamy... taki świat stał się otwo-
ostatnio wraz z żoną Elizą, modlił się plany i marzenia na życie spełzły na niczym. rem dla wszystkich, ale niesie to za sobą 
o swojego druha. Całe dzieciństwo i mło- Może nie ma przypadków, bo los znów ich czasem dużą pustkę... nie bardzo zdajemy 
dość spędzili razem, choć wychowani zu- połączył. Razem weszli do gustownego egzaminy z rozłąki....
pełnie w innych rodzinach, zawsze się gabinetu, stara tapicerka, stare meble i te Zasiedli do kolacji, Witek mocno się 
rozumieli. Jednak czas robi swoje, przez wszystkie dodatki sprawiały, że Antek uwijał, latał z kuchni do pokoju, ale wszy-
ostatnie lata wymieniali się tylko esemesa- i Witek wzruszyli się jednocześnie. stkie potrawy przygotowywała jego żona 
mi. I tak mijały lata, nie mieli żadnego – To były dobre czasy... nasze dobre czasy... Eliza. 
kontaktu osobistego, ale nadarzyła się – zduszonym głosem stwierdził Witek. – Niedawno podjąłem decyzję o pozostaniu 
okazja – Antek wracał z Włoch, gdzie był – A gdzie twoja żona Witku, gdzie ją scho- tutaj na zawsze, a ty Witku i Elizo byliście 
dyplomatą, no ... niebagatelna fucha i bar- wałeś?... pamiętam, zazdrościłem ci Elizy, jedynym z jej powodów – kontynuował. 
dzo zapragnął spotkać się z dawnym piękna wykształcona chemiczka wybrała Muszę coś zrobić ze swoim życiem. Zwra-
przyjacielem. ciebie z tłumu adoratorów. Nawet ci mocno cając się w ich kierunku usiłował ukryć 

Spojrzeli na siebie po latach. Antek wy- dokuczałem, wszyscy wpatrywali się w nią swój ból.
glądał jak z żurnala, a Witek szpakowaty jak w obrazek. No, szczęściarz z ciebie... Eliza spoglądała w twarz Antka, który 
i poorany zmarszczkami, w starych nie- Zapadła cisza, Witek nic nie mówił... jeszcze kilka minut temu wydawał się jej 
modnych ubraniach. Witali się na progu jedynie prowadził przyjaciela do jadalni. człowiekiem sukcesu, okazał się jej bardzo 
kamienicy, bardzo wzruszeni i podnieceni, Był to duży i przestrzenny pokój. Meble bliski, jakby maska spadła z jego twarzy.
ciesząc się tą chwilą, na którą tak długo stylowe, jeszcze solidne, przedwojenne – Więc co, opowiadaj ...co w świecie? Co cię 
czekali. wtapiały się w ogrom kwiatów, które tak naprawdę do nas sprowadza? Co chcesz 
– Jeśli pozwolisz, to najpierw pokażę Ci wypełniały niemal cały pokój. Stół ubrany tu robić? 
moje mieszkanie, a potem będzie kolacja przepięknie, a na nim stara, kwiecista  – Mogę znów uczyć, albo założę prywatny 
i porozmawiamy sobie. Oczywiście ze świe- porcelana, dawały klimat innej epoki. biznes... jeszcze nie wiem... ale wiem, że już 

Spotkanie

Składniki: 1 kg śliwek węgierek, 40 dag mąki tortowej, 2 jajka, 10 dag cukru, 
cukier waniliowy, około 1/2 szklanki letniego mleka, 5 dag drożdży, 5 dag 
stopionego masła, szczypta soli, cynamon. 
 
Wykonanie: Śliwki dokładnie umyć, osuszyć, przekroić na pół i usunąć pestki. 
Jajka utrzeć na masę z cukrem i dodać pod koniec ucierania cukier waniliowy. 
Mąkę wysyp na stolnicę, dodaj drożdże rozpuszczone z łyżeczką cukru i wymieszaj 
z mlekiem, masło roztop i ostudzone dodaj do mąki, wlej masę jajeczną, dodaj 
szczyptę soli i zagnieć w jednolite ciasto. Przykryj ściereczką, odstaw do 
wyrośnięcia. Dużą formę wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto ponownie zagnieć
 i rozwałkuj, wyłóż blachę. Ułóż na nim śliwki (skórką do dołu) i odstaw do 
wyrośnięcia, nawet do 2 godzin. Ciasto piec ok. 45 minut w piekarniku 170 stopni 
C. Można pod koniec pieczenia śliwki posypać lekko cynamonem.

Składniki: 
50 dag ziemniaków,  1/2 brokułu, średnia 

cukinia, 25 dag bekonu lub szynki, 4 ząbki czosnku, 
4 gałązki zielonej pietruszki, 2 gałązki zielonej 
dymki, 10 dag sera feta, pieprz, sól, olej, 1 kostka 
bulionu warzywnego, oregano.
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WIARA CZYNI CUDA
Mówimy czasem, że wiara czyni cuda, albo że potrafi góry przenosić. Czy jednak 

bierzemy te słowa na poważnie? Naprawdę wierzymy w uzdrawiającą moc wiary? 
Dla wielu ludzi to tylko takie powiedzonko, którego używają, kiedy chcą zaznaczyć, 
że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to być może się spełni. Przecież z kolei kiedy 
powątpiewamy, że czyjeś plany czy marzenia się zrealizują, komentujemy z ironią: 
„chyba w cuda wierzysz!”. Jest jednak ktoś, kto udowadnia nam swoją postawą 
i silną wiarą, że Jezus jest wciąż obecny wśród nas i jeśli zawierzymy mu swoje życie, 
to wiara będzie czynić cuda – prawdziwe, namacalne, udowodnione naukowo. 
To Marcin Zieliński, młody absolwent AWF-u, mieszkaniec Skierniewic, lider 
Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”. Człowiek, przez którego Bóg uzdrawia.

Marcin Zieliński

Niedawno, 8 maja 2017 roku, telewizja historia małego chłopca, Piotrusia, który Podczas przygotowań do realizacji 
TVN w swoim śniadaniowym programie urodził się z poważną wadą słuchu. Lekarze materiału reporterka rozmawiała z licz-
„Dzień dobry TVN” wyemitowała materiał nie dawali szans, że kiedykolwiek będzie nymi księżmi, zarówno tymi, którzy są po 
poświęcony temu charyzmatykowi, co słyszał na jedno ucho, jednak jego rodzice stronie żywego kościoła, jak i z tymi 
może dziwić, bo niewiele osób spodziewa zwrócili się do Marcina Zielińskiego z proś- bardziej ostrożnymi i konserwatywnymi, 
się po tym kanale mówienia o wierze w Bo- bą o pomoc. Młody charyzmatyk pomodlił i od nikogo nie usłyszała żadnego złego 
ga i o chrześcijaństwie (zwłaszcza w się nad dzieckiem, a podczas następnej słowa na temat Zielińskiego. Podkreślano 
porannym paśmie!). Przeprowadzająca wizyty u lekarza, który konsultował natomiast wielokrotnie, że on w swojej 
wywiad z Marcinem Zielińskim reporterka, najnowsze wyniki badań, rodzice usłyszeli, działalności zawsze wskazuje na Jezusa, 
Katarzyna Olubińska, zadawała pytania że cuda się zdarzają, bo chłopiec słyszy jak a nigdy na siebie. 
dotyczące jego wiary i drogi, którą prze- każde normalne dziecko. Przykład ten Olubińska przyznała na antenie, że 
szedł do miejsca, w którym się teraz potwierdził, że modlitwa ma prawdziwą sama doświadczyła uzdrowieńczej mocy 
znajduje, jeżdżąc po całej Polsce i po innych moc uzdrawiania, i to w sensie dosłownym, płynącej przez Marcina, bo po wspólnej 
krajach, uzdrawiając ludzi podczas spotkań medycznym, a nie tylko metaforycznym, jak modlitwie nie tylko zniknął jej ból fizyczny, 
modlitewnych. Jej postawa była otwarta sądzą niektórzy. Wydawać by się mogło, że ale charyzmatyk zwrócił uwagę także na jej 
i pozbawiona uprzedzeń, dlatego widzowie człowiek, który otrzymał od Boga tak wielki niepokój wewnętrzny, o którym nie miał 
mogli dowiedzieć się, że Jezus naprawdę dar, będzie bardzo uduchowiony. Kata- prawa wiedzieć. Takie szczere świadectwo 
działa w naszym życiu, jeśli w pełni mu się rzyna Olubińska przyznała potem w studio, reporterki jest bardzo ważne, bo program 
oddamy. O tym właśnie mówił Zieliński, że jej stosunek do Marcina początkowo był ma dużą oglądalność i dociera do wielu 
kiedy przywoływał swoje pierwsze praw- bardzo sceptyczny. Wcześniej przepro- ludzi, pokazując, jak niesamowite rzeczy 
dziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym: wadzała bowiem wywiady z innymi charyz- może działać Jezus. Podobna historia 

matykami, na przykład z Enrique i Anto- spotkała jednak nie tylko Olubińską. W 
nello, którzy posługują w dzielnicach biedy każdy wtorek wieczorem w kościele „Najważniejsze 
w Brazylii. Są oni już wiekowi i dostojni, to parafialnym w Skierniewicach odbywa się to wołać z serca do Boga. 
zakonnicy odziani w długie szaty obwie- nabożeństwo, w którym uczestniczy Jestem zwykłym wierzącym,
szone sznurami. Tymczasem Marcin jest wspólnota Głos Pana. Na jedną z takich grzesznym, słabym, osobą świecką, młodym, normalnie się mszy przyjechał chodzący o kulach góral. który spotkał żywego Jezusa”. ubierającym i prowadzącym normalne Modlitwa Marcina sprawiła, że człowiek 
życie człowiekiem, który nie pasuje do ten nie tylko odrzucił od razu kule i wyszedł 

Razem ze swoją mamą pewnego wie- powszechnego wyobrażenia na temat z kościoła o własnych siłach, ale też po 
czoru dziesięć lat temu wybrał się na charyzmatyków. To skromny, wesoły powrocie do rodzinnej wioski zaczął 
czuwanie modlitewne, podczas którego chłopak, który o sobie mówi z wielką po- chodzić od domu do domu i przepraszać 
ksiądz powiedział, że można przez całe korą, podkreślając, że nauczył się dystansu wszystkich, którym w życiu wyrządził 
życie chodzić do kościoła i nigdy nie spotkać zarówno stosunku do krytyki, z którą cza- jakieś zło. Dar uzdrowienia dotyczy więc 
Boga. Te słowa były dla Marcina prze- sem się spotyka, jak i w stosunku do po- nie tylko ciała, ale także, a raczej przede 
łomowe, zaczął się modlić ze szczerego chwał. Nie chce „obrastać w piórka”, bo wszystkim – ducha. Tydzień później do 
serca, oddając swoje życie Jezusowi. Poczuł wie, że jego moc uzdrawiania nie jest jego Skierniewic na mszę przyjechał cały 
miłość Chrystusa i pragnienie, aby kłaść zasługą, że jest on tylko pośrednikiem, autobus górali!
ręce na ludziach, modląc się o ich uzdro- przez którego działa Bóg. Dlatego nie Bardzo rzetelnie przygotowany pro-
wienie, tak, jak jest to opisane w Biblii. nazywa siebie uzdrowicielem, tylko gram zaprezentował postać Marcina 
Przez cztery lata nic się nie działo, ale Mar- przeciętnym wierzącym, który zaufał w Zielińskiego i udowodnił szerokiej publi-
cin nie stracił wiary w działająca przez niego słowa Pisma Świętego. Ta jego postawa, czności komercyjnej stacji, że Jezus działa 
boską moc, aż w końcu pani woźna z gim- bardzo naturalna i szczera, sprawia, że pośród nas także obecnie, tak samo, jak dwa 
nazjum, w którym wcześniej się uczył, ludzie idą za nim. tysiące lat temu. Musimy tylko naprawdę 
została przez niego uzdrowiona. Poczuła Zaproszony do studia TVN jezuita, mu zawierzyć i oddać mu swoje życie, a wte-
wielkie ciepło bijące od jego rąk i jej ból ojciec Krzysztof Ołdakowski podkreśla, że dy naprawdę będą się działy cuda. Świade-
odszedł. Zieliński tłumaczył reporterce ctwo wiary i siły, którą ona daje, wygło-charyzmaty to nie jest dar przynależnypowątpiewającej w dar uzdrawiania, że szone w stacji TVN przez Marcina Zieliń-pojedynczym osobom, tylko dary w Dziejach Apostolskich można odnaleźć skiego, jest tego namacalnym dowodem.dane całemu Kościołowi i każdy mnóstwo takich historii, bo Jezus Żywy 

chrześcijanin jest charyzmatykiem, działa przez ludzi, którzy naprawdę w niego 
jeśli umie usłyszeć wołający uwierzą. Jeżeli Bóg tak mówi, to musi być Magdalena

rzeczywistość. go głos Boga
W reportażu przedstawiona jest też i jeśli odpowie na to wezwanie. 
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sław nie zniechęcał się i z wielkim uporem 
budował wspólnotę zakonną. Zatwier-
dzenie nowego zgromadzenia przez Stolicę 
Apostolską miało miejsce 24.11.1699r.

 Ale zaczynając prawie od początku: 
Z początkiem września 1671 zatrzymał się 
na dworze Jakuba Karskiego w Luboczy 
koło Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie był 
kapelanem. Wkrótce za pozwoleniem 
biskupa poznańskiego Stefana Wierzbo-
wskiego i za wiedzą nuncjusza, przywdział 
w kaplicy Karskich biały habit zakonny 
przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej, będącym darem 
papieża Urbana VIII, a przeniesionym 
później do kościoła w Puszczy Mariańskiej, 
tworząc pierwszy męski zakon klerycki na 
ziemi polskiej. Ideą tego Zgromadzenia 
było szerzenie kultu Matki Bożej w jej 
tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Po-
czątkowo pojawiły się trudności w sformo-
waniu zakonników i rozszerzeniu się jego 
bazy, korzystając jednak z rady kameduły 
o. Franciszka Wilgi udał się do pustelni 
w Puszczy Korabiewskiej, gdzie przebywał 
ze swymi towarzyszami weteran wojenny 
Stanisław Krajewski. Tam 4 lipca 1673 
przyjął od niego akt ofiarowania się 
Zgromadzeniu Maryi Niepokalanie Poczę-
tej, poprzez przywdzianie białego habitu 
i przyjęcie imienia zakonnego Jana od 
Niepokalanego Poczęcia oraz przekazując 
aktem darowizny z 7 października 1673 Trzy miesiące temu przybliżyłam miesiącach nauki opuścił Jarosław udając 
ziemię na budowę domu rekolekcyjnego.Czytelnikom miejsca związane z naszą się do Lwowa, celem kontynuacji nauki. Tu 

 Niebawem pojawiły się trudności dawną,bardzo ciekawą, historią. Z jed- latem 1648 zapadł na ciężką chorobę, 
w wypełnianiu reguły zakonnej, co skłoniło nego z tych miejsc, a mianowicie z Pode- w wyniku której przez pewien okres czasu 
do wizytacji biskupa Stanisława Jacka błąkał się po ulicach, żebrząc o jałmużnę. grodzia, pochodzi założyciel Zgroma-
Święcickiego, który 24 października 1673 Odnaleziony przez ojca powrócił do domu, dzenia Księży Marianów Niepokalanego 
zobowiązał zakonników do ściślejszej gdzie powróciwszy do zdrowia udał się Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
reguły, poprzez: przestrzeganie milczenia, w 1649 do kolegium pijarów w Podolińcu, potocznie nazywanych Marianami – 
publiczne biczowanie, zakaz posiadania gdzie ukończył trzecią klasę gramatyki. święty ojciec Stanisław Papczyński 
pieniędzy i życie w klauzurze Ostra reguła Następnie na skutek grasującej zarazy (właśc. Jan Papczyński; imię zakonne: 
stała się wkrótce przyczyną konfliktu i zamknięcia szkoły pijarskiej, powrócił do Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński) pustelników, wielu kandydatów opuściło domu, a dalszą naukę podjął u jezuitów we Urodził się w Podegrodziu. Był cenionym pustelnię, a pozostały jedyny towarzysz,o. Lwowie, a potem w Rawie Mazowieckiej, spowiednikiem (spowiadał m.in. nuncju- Stanisław Krajewski pewnego dnia nawet gdzie ukończył retorykę i dwuletni kurs sza papieskiego w Polsce Antonio Pigna- o.Papczyńskiego, zelżył i pobił. Doprowa-filozofii. Był młodzieńcem religijnym, tellego, późniejszego papieża Innocen- dziło to do złagodzenia reguły zakonnej, by umartwionym, rozmiłowanym w nauce tego XII). Błogosławił również wojskom zgromadzenie miało charakter mniej i modlitwie oraz czci do Matki Bożej, które Jana III Sobieskiego idącym na Wiedeń. pustelniczy, a bardziej apostolski. 15 czer-to cechy wyniósł z atmosfery rodzinnego Ku jego czci postawiono pomnik w miejs- wca 1674 otrzymał dekret biskupa na domu i jego pobożnych rodziców.cu, w którym kiedyś stał dom rodziny budowę kaplicy zakonnej. Kryzys personal- W 1654 roku wstąpił do zakonu Ojców Papczyńskich. ny okazał się tak poważny, że latem 1676 Pijarów. Już od pierwszych dni nowicjatu 
o. Stanisław Papczyński zwrócił się do był zakonnikiem wyróżniającym się gorli- Jan Papczyński urodził się w rodzinie pijarów o ponowne przyjęcie, które zostało wością, pobożnością i dbałością o wypeł-wielodzietnej (miał brata Piotra i 6 sióstr) 18 maja 1677 odrzucone przez radę nienie reguł zakonnych. Szybko dała się jako syn kowala Tomasza i Zofii z domu generalną.poznać jego duchowa dojrzałość. Tęsknota Tacikowskiej. Ojciec nosił nazwisko Papka  W międzyczasie pojawili się nowi za całkowitym oddaniem się Bogu w życiu lub Papiec,które później Jan zmienił na kandydaci, którzy sprostali regule, a jeden z według ślubów zakonnych sprawiła, że Papczyński. Ojciec Jana był też sołtysem i nich o. Józef od Wszystkich Świętych został o. Stanisław bezkompromisowo sprze-zarządcą dóbr parafialnych. Tego samego jako pierwszy wyświęcony w Zgroma-ciwiał się próbom łagodzenia klasztornej dnia, którego Jan się urodził (18 maja 1631) dzeniu na kapłana. Wkrótce pustelnia surowości. Wskutek konfliktów dotyczą-został ochrzczony w miejscowym kościele korabiewska stała się znana w okolicy, cych jego dążeń do pierwotnej duchowości parafialnym św. Jakuba Apostoła. Od przyciągając coraz to nowych kandydatów.pijarskiej, poprosił papieża o zwolnienie ze wczesnych lat dziecięcych odznaczał się  Ojciec Stanisław stał się orędownikiem ślubów. Nie oznaczało to jednak, że duchem pobożności – jej wyrazem było modlitwy za zmarłych, poprzez obowiązek zrezygnował z życia zakonnego. Po wielu m.in. budowanie ołtarzyków. codziennego odmawiania całego różańca trudnościach zgromadził małą wspólnotę  Po ukończeniu trzyletniej parafialnej i oficjum żałobnego. Szczególnej trosce marianów w pustelni w Puszczy Korabie-szkoły elementarnej i dwóch klas gramatyki polecał żołnierzy poległych na polach wskiej (dziś Mariańskiej) koło Skierniewic i w Podegrodziu i Nowym Sączu, udał się bitew.napisał dla nich „Regułę życia”. Pomimo w 1646 do Jarosławia w celu ukończenia  30 kwietnia 1677 założył drugi dom wielu przeszkód jakie napotykał o. Stani-trzeciej klasy w kolegium jezuitów. Po paru zakonny w Nowej Jerozolimie (Góra 

Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

             Marianie

św. o. Stanisław Papczyński

Smacznego!
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dłużej takiego życia nie wytrzymam... ty teraz zajmujesz się całkowicie kuchnią... rury wymienić i tak schodzi... wciąż nie ma 
a mam na sumieniu sporo! – żachnął się a pamiętam cię jeszcze zalataną i ciągle czasu... a dziś... w takim momencie... 
i dodał: w pośpiechu, siedząca całymi dniami na awaria.
– Kilku kumpli stłukłem za okropne wulga- uczelni i grzebiącą nieustannie w książ- Sprytnie się razem uwinęli... choć 
ryzmy o Polakach, a kobiet miałem niez- kach. podłoga była mocno zalana, to oni przy-
liczoną ilość. Ostatnio to nawet spotykałem – No, zmienił to nasz wypadek. Witkowi się jaciele... śmiali się, a końca nie było ich 
się z czterema naraz... one, oczywiście nie nic nie stało! – skinęła głową, a ja widzisz śmiechów! Miałem to zrobić dawno... 
wiedziały o sobie... nawet jednego dnia jestem do końca życia skazana na wózek zapomniałem... sorry stary... przepraszam 
obskoczyłem wszystkie... byłem z siebie inwalidzki. Najważniejsze, że wyszliśmy na cię, masz mokre spodnie i koszulę... cóż 
bardzo dumny... nawet mi to schlebiało, prostą i całkowicie ten wypadek zmienił mam powiedzieć..
kiedy one same zabiegały o mnie! Fajnie nasze życie, bo jak wiesz, choć cię nie było.. – Nie martw się Witek... jesteście moją 
tak było żyć... a na święta Bożego Narodze- to dopiero dziewięć lat temu wzięliśmy rodziną. Zostanę tutaj. Postanowiłem 
nia, czy Wielkanoc wracałem do kraju, do ślub. Żyliśmy samolubnie, nie chcieliśmy zamieszkać tu na zawsze. Tu jest mój dom, 
domu, gdzie jeszcze czekała na mnie moja w to nasze życie mieszać Pana Boga, nie ten zbudowany, ale zbudowany z serc 
mama. I oczywiście jak grzeczny chłopczyk uważaliśmy, że sobie bez niego zupełnie waszych, chcę być w waszym życiu, w tym 
dla oka ludzkiego spowiadałem się i przy- poradzimy. I to wszystko załatwił wyłącz- domu pełnym słońca. Jeszcze nic nie wiem, 
stępowałem do Komunii. A życie po po- nie jeden wypadek. nie rozumiem, ale wiem, że chce wam 
wrocie prowadziłem takie same... Zmieniło  Witek i Eliza patrzyli na siebie, wreszcie pomóc finansowo i podarować wam pewną 
się to dopiero... kiedy odeszła moja mama on objął ją i pocałował w czoło, powiedział: sumę pieniędzy... bo ja dostałem od Boga 
do Boga... Obiecałem jej że sobie porozma- – Dojrzeliśmy do tego i cały ten nowy czas ogromny dar... nowe życie!
wiam z Bogiem i coś zrobię dobrego ze jesteśmy w radości, mamy inny model,  
swoim życiem... dlatego jestem tu z wami życia... przewartościowaliśmy je... zapra-
i proszę was, pomóżcie mi wydostać się gnęliśmy na pierwszym miejscu w naszym 
z tego mojego bagna... domu... życiu.. sypialni.. 
– Pomyślimy o tobie, już myślimy... postawić na Chrystusa... i to 

O n  j e s t  
w centrum naszego życia. najważniejsze, 
Teraz modlimy się w grupie że chcesz to życie zmienić... św. Ojca Pio... mamy ogro-

ale powinieneś zacząć mną ilość fantastycznych 
od wolności serca, przyjaciół... a i ty możesz do 

nas dołączyć...na początek zrobić porządny
– Po dwóch godzinach bie-rachunek sumienia 
siadowania i smakowania i nie zapomnieć... niebywałych smakołyków... 

o najważniejszym, byli mocno rozradowani... 
wspominali i wspominali... o Bogu...
ale przerwał tę sielankę silny 

   który przebacza huk, dochodzący z łazienki. 
Woda z otworu w rurze biła          i daje na nowo, strumieniem na przeciwle-
głą ścianę. Mężczyźni po-                   nowe życie! 
derwali się od stołu i wbiegli – z radością i uśmiechem 
do łazienki. powiedziała Eliza.
– Gdzieś, mi się ten klucz 
zapodział... musimy wodę – No... a jak ci smakują moje polędwiczki 
zakręcić..bo nas tu zaleje... z ananasem. Robiłam je z myślą o nas...
no tak... miałem dawno te Antoś przytaknął... są znakomite, widzę, że 

Ewa Ziemiańska

Twoja Miłość 
Jezu!

Obdarli Cię Panie z szat, pozbawili czci,
pozbawili obrony, już cię skazali.
Oddałeś życie z miłości,
czynisz to każdego dnia.
Cierpisz w opuszczonym człowieku,
oskarżonym, niesiesz krzyż bólu.
Cierpisz niedostatek, brak zrozumienia,
chodzisz po śmietnikach za kawałkiem chleba.
Wyglądasz przez okno, zazdrościsz 
czekasz, aby cię ktoś odwiedził.
Nosisz kule u nogi, wstydzisz się,
z domu nie wychodzisz.
Cierpisz przez wojny,
nie chcesz brutalności.
Pragniesz czystej przestrzeni,
uśmiechu i radości.
Pragniesz chodzić w wolności,
codziennie śpiewać.
W sercach gorących przebywać
i na nowo dojrzewać.
  Ewa Ziemiańska

Wykonanie: 
Ziemniaki gotuj w skórce 15 minut, gdy wystygną obierz skórkę i 

pokrój w plastry. Brokuł podziel na różyczki i pokrój w ćwiartki, wrzuć 
na parę minut do posolonej wrzącej wody osącz. Cukinię pokrój w 
plastry, bekon lub szynkę w kosteczkę. Naczynie żaroodporne wysmaruj 
olejem, wyłóż ziemniaki, cukinię i brokuły, posyp bekonem lub szynką. 
Zalej bulionem warzywnym około 250  ml. Do bulionu, wcześniej przed 
polaniem, dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i oregano, dopraw 
pieprzem. Przykryj i zapiekaj 25 minut w 180 stopni C. Pokrusz fetę, 
pokrój drobniutko dymkę, i wstaw na parę minut do pieca, aby feta się 
nie rozpuściła. Podawaj na gorąco na kolację lub obiad. Można 
przyozdobić półmisek pomidorami!
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sław nie zniechęcał się i z wielkim uporem 
budował wspólnotę zakonną. Zatwier-
dzenie nowego zgromadzenia przez Stolicę 
Apostolską miało miejsce 24.11.1699r.

 Ale zaczynając prawie od początku: 
Z początkiem września 1671 zatrzymał się 
na dworze Jakuba Karskiego w Luboczy 
koło Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie był 
kapelanem. Wkrótce za pozwoleniem 
biskupa poznańskiego Stefana Wierzbo-
wskiego i za wiedzą nuncjusza, przywdział 
w kaplicy Karskich biały habit zakonny 
przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej, będącym darem 
papieża Urbana VIII, a przeniesionym 
później do kościoła w Puszczy Mariańskiej, 
tworząc pierwszy męski zakon klerycki na 
ziemi polskiej. Ideą tego Zgromadzenia 
było szerzenie kultu Matki Bożej w jej 
tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Po-
czątkowo pojawiły się trudności w sformo-
waniu zakonników i rozszerzeniu się jego 
bazy, korzystając jednak z rady kameduły 
o. Franciszka Wilgi udał się do pustelni 
w Puszczy Korabiewskiej, gdzie przebywał 
ze swymi towarzyszami weteran wojenny 
Stanisław Krajewski. Tam 4 lipca 1673 
przyjął od niego akt ofiarowania się 
Zgromadzeniu Maryi Niepokalanie Poczę-
tej, poprzez przywdzianie białego habitu 
i przyjęcie imienia zakonnego Jana od 
Niepokalanego Poczęcia oraz przekazując 
aktem darowizny z 7 października 1673 Trzy miesiące temu przybliżyłam miesiącach nauki opuścił Jarosław udając 
ziemię na budowę domu rekolekcyjnego.Czytelnikom miejsca związane z naszą się do Lwowa, celem kontynuacji nauki. Tu 

 Niebawem pojawiły się trudności dawną,bardzo ciekawą, historią. Z jed- latem 1648 zapadł na ciężką chorobę, 
w wypełnianiu reguły zakonnej, co skłoniło nego z tych miejsc, a mianowicie z Pode- w wyniku której przez pewien okres czasu 
do wizytacji biskupa Stanisława Jacka błąkał się po ulicach, żebrząc o jałmużnę. grodzia, pochodzi założyciel Zgroma-
Święcickiego, który 24 października 1673 Odnaleziony przez ojca powrócił do domu, dzenia Księży Marianów Niepokalanego 
zobowiązał zakonników do ściślejszej gdzie powróciwszy do zdrowia udał się Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
reguły, poprzez: przestrzeganie milczenia, w 1649 do kolegium pijarów w Podolińcu, potocznie nazywanych Marianami – 
publiczne biczowanie, zakaz posiadania gdzie ukończył trzecią klasę gramatyki. święty ojciec Stanisław Papczyński 
pieniędzy i życie w klauzurze Ostra reguła Następnie na skutek grasującej zarazy (właśc. Jan Papczyński; imię zakonne: 
stała się wkrótce przyczyną konfliktu i zamknięcia szkoły pijarskiej, powrócił do Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński) pustelników, wielu kandydatów opuściło domu, a dalszą naukę podjął u jezuitów we Urodził się w Podegrodziu. Był cenionym pustelnię, a pozostały jedyny towarzysz,o. Lwowie, a potem w Rawie Mazowieckiej, spowiednikiem (spowiadał m.in. nuncju- Stanisław Krajewski pewnego dnia nawet gdzie ukończył retorykę i dwuletni kurs sza papieskiego w Polsce Antonio Pigna- o.Papczyńskiego, zelżył i pobił. Doprowa-filozofii. Był młodzieńcem religijnym, tellego, późniejszego papieża Innocen- dziło to do złagodzenia reguły zakonnej, by umartwionym, rozmiłowanym w nauce tego XII). Błogosławił również wojskom zgromadzenie miało charakter mniej i modlitwie oraz czci do Matki Bożej, które Jana III Sobieskiego idącym na Wiedeń. pustelniczy, a bardziej apostolski. 15 czer-to cechy wyniósł z atmosfery rodzinnego Ku jego czci postawiono pomnik w miejs- wca 1674 otrzymał dekret biskupa na domu i jego pobożnych rodziców.cu, w którym kiedyś stał dom rodziny budowę kaplicy zakonnej. Kryzys personal- W 1654 roku wstąpił do zakonu Ojców Papczyńskich. ny okazał się tak poważny, że latem 1676 Pijarów. Już od pierwszych dni nowicjatu 
o. Stanisław Papczyński zwrócił się do był zakonnikiem wyróżniającym się gorli- Jan Papczyński urodził się w rodzinie pijarów o ponowne przyjęcie, które zostało wością, pobożnością i dbałością o wypeł-wielodzietnej (miał brata Piotra i 6 sióstr) 18 maja 1677 odrzucone przez radę nienie reguł zakonnych. Szybko dała się jako syn kowala Tomasza i Zofii z domu generalną.poznać jego duchowa dojrzałość. Tęsknota Tacikowskiej. Ojciec nosił nazwisko Papka  W międzyczasie pojawili się nowi za całkowitym oddaniem się Bogu w życiu lub Papiec,które później Jan zmienił na kandydaci, którzy sprostali regule, a jeden z według ślubów zakonnych sprawiła, że Papczyński. Ojciec Jana był też sołtysem i nich o. Józef od Wszystkich Świętych został o. Stanisław bezkompromisowo sprze-zarządcą dóbr parafialnych. Tego samego jako pierwszy wyświęcony w Zgroma-ciwiał się próbom łagodzenia klasztornej dnia, którego Jan się urodził (18 maja 1631) dzeniu na kapłana. Wkrótce pustelnia surowości. Wskutek konfliktów dotyczą-został ochrzczony w miejscowym kościele korabiewska stała się znana w okolicy, cych jego dążeń do pierwotnej duchowości parafialnym św. Jakuba Apostoła. Od przyciągając coraz to nowych kandydatów.pijarskiej, poprosił papieża o zwolnienie ze wczesnych lat dziecięcych odznaczał się  Ojciec Stanisław stał się orędownikiem ślubów. Nie oznaczało to jednak, że duchem pobożności – jej wyrazem było modlitwy za zmarłych, poprzez obowiązek zrezygnował z życia zakonnego. Po wielu m.in. budowanie ołtarzyków. codziennego odmawiania całego różańca trudnościach zgromadził małą wspólnotę  Po ukończeniu trzyletniej parafialnej i oficjum żałobnego. Szczególnej trosce marianów w pustelni w Puszczy Korabie-szkoły elementarnej i dwóch klas gramatyki polecał żołnierzy poległych na polach wskiej (dziś Mariańskiej) koło Skierniewic i w Podegrodziu i Nowym Sączu, udał się bitew.napisał dla nich „Regułę życia”. Pomimo w 1646 do Jarosławia w celu ukończenia  30 kwietnia 1677 założył drugi dom wielu przeszkód jakie napotykał o. Stani-trzeciej klasy w kolegium jezuitów. Po paru zakonny w Nowej Jerozolimie (Góra 
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SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

             Marianie

św. o. Stanisław Papczyński

Smacznego!
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dłużej takiego życia nie wytrzymam... ty teraz zajmujesz się całkowicie kuchnią... rury wymienić i tak schodzi... wciąż nie ma 
a mam na sumieniu sporo! – żachnął się a pamiętam cię jeszcze zalataną i ciągle czasu... a dziś... w takim momencie... 
i dodał: w pośpiechu, siedząca całymi dniami na awaria.
– Kilku kumpli stłukłem za okropne wulga- uczelni i grzebiącą nieustannie w książ- Sprytnie się razem uwinęli... choć 
ryzmy o Polakach, a kobiet miałem niez- kach. podłoga była mocno zalana, to oni przy-
liczoną ilość. Ostatnio to nawet spotykałem – No, zmienił to nasz wypadek. Witkowi się jaciele... śmiali się, a końca nie było ich 
się z czterema naraz... one, oczywiście nie nic nie stało! – skinęła głową, a ja widzisz śmiechów! Miałem to zrobić dawno... 
wiedziały o sobie... nawet jednego dnia jestem do końca życia skazana na wózek zapomniałem... sorry stary... przepraszam 
obskoczyłem wszystkie... byłem z siebie inwalidzki. Najważniejsze, że wyszliśmy na cię, masz mokre spodnie i koszulę... cóż 
bardzo dumny... nawet mi to schlebiało, prostą i całkowicie ten wypadek zmienił mam powiedzieć..
kiedy one same zabiegały o mnie! Fajnie nasze życie, bo jak wiesz, choć cię nie było.. – Nie martw się Witek... jesteście moją 
tak było żyć... a na święta Bożego Narodze- to dopiero dziewięć lat temu wzięliśmy rodziną. Zostanę tutaj. Postanowiłem 
nia, czy Wielkanoc wracałem do kraju, do ślub. Żyliśmy samolubnie, nie chcieliśmy zamieszkać tu na zawsze. Tu jest mój dom, 
domu, gdzie jeszcze czekała na mnie moja w to nasze życie mieszać Pana Boga, nie ten zbudowany, ale zbudowany z serc 
mama. I oczywiście jak grzeczny chłopczyk uważaliśmy, że sobie bez niego zupełnie waszych, chcę być w waszym życiu, w tym 
dla oka ludzkiego spowiadałem się i przy- poradzimy. I to wszystko załatwił wyłącz- domu pełnym słońca. Jeszcze nic nie wiem, 
stępowałem do Komunii. A życie po po- nie jeden wypadek. nie rozumiem, ale wiem, że chce wam 
wrocie prowadziłem takie same... Zmieniło  Witek i Eliza patrzyli na siebie, wreszcie pomóc finansowo i podarować wam pewną 
się to dopiero... kiedy odeszła moja mama on objął ją i pocałował w czoło, powiedział: sumę pieniędzy... bo ja dostałem od Boga 
do Boga... Obiecałem jej że sobie porozma- – Dojrzeliśmy do tego i cały ten nowy czas ogromny dar... nowe życie!
wiam z Bogiem i coś zrobię dobrego ze jesteśmy w radości, mamy inny model,  
swoim życiem... dlatego jestem tu z wami życia... przewartościowaliśmy je... zapra-
i proszę was, pomóżcie mi wydostać się gnęliśmy na pierwszym miejscu w naszym 
z tego mojego bagna... domu... życiu.. sypialni.. 
– Pomyślimy o tobie, już myślimy... postawić na Chrystusa... i to 

O n  j e s t  
w centrum naszego życia. najważniejsze, 
Teraz modlimy się w grupie że chcesz to życie zmienić... św. Ojca Pio... mamy ogro-

ale powinieneś zacząć mną ilość fantastycznych 
od wolności serca, przyjaciół... a i ty możesz do 

nas dołączyć...na początek zrobić porządny
– Po dwóch godzinach bie-rachunek sumienia 
siadowania i smakowania i nie zapomnieć... niebywałych smakołyków... 

o najważniejszym, byli mocno rozradowani... 
wspominali i wspominali... o Bogu...
ale przerwał tę sielankę silny 

   który przebacza huk, dochodzący z łazienki. 
Woda z otworu w rurze biła          i daje na nowo, strumieniem na przeciwle-
głą ścianę. Mężczyźni po-                   nowe życie! 
derwali się od stołu i wbiegli – z radością i uśmiechem 
do łazienki. powiedziała Eliza.
– Gdzieś, mi się ten klucz 
zapodział... musimy wodę – No... a jak ci smakują moje polędwiczki 
zakręcić..bo nas tu zaleje... z ananasem. Robiłam je z myślą o nas...
no tak... miałem dawno te Antoś przytaknął... są znakomite, widzę, że 

Ewa Ziemiańska

Twoja Miłość 
Jezu!

Obdarli Cię Panie z szat, pozbawili czci,
pozbawili obrony, już cię skazali.
Oddałeś życie z miłości,
czynisz to każdego dnia.
Cierpisz w opuszczonym człowieku,
oskarżonym, niesiesz krzyż bólu.
Cierpisz niedostatek, brak zrozumienia,
chodzisz po śmietnikach za kawałkiem chleba.
Wyglądasz przez okno, zazdrościsz 
czekasz, aby cię ktoś odwiedził.
Nosisz kule u nogi, wstydzisz się,
z domu nie wychodzisz.
Cierpisz przez wojny,
nie chcesz brutalności.
Pragniesz czystej przestrzeni,
uśmiechu i radości.
Pragniesz chodzić w wolności,
codziennie śpiewać.
W sercach gorących przebywać
i na nowo dojrzewać.
  Ewa Ziemiańska

Wykonanie: 
Ziemniaki gotuj w skórce 15 minut, gdy wystygną obierz skórkę i 

pokrój w plastry. Brokuł podziel na różyczki i pokrój w ćwiartki, wrzuć 
na parę minut do posolonej wrzącej wody osącz. Cukinię pokrój w 
plastry, bekon lub szynkę w kosteczkę. Naczynie żaroodporne wysmaruj 
olejem, wyłóż ziemniaki, cukinię i brokuły, posyp bekonem lub szynką. 
Zalej bulionem warzywnym około 250  ml. Do bulionu, wcześniej przed 
polaniem, dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i oregano, dopraw 
pieprzem. Przykryj i zapiekaj 25 minut w 180 stopni C. Pokrusz fetę, 
pokrój drobniutko dymkę, i wstaw na parę minut do pieca, aby feta się 
nie rozpuściła. Podawaj na gorąco na kolację lub obiad. Można 
przyozdobić półmisek pomidorami!
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Stolicy Apostolskiej marianie podjęli się mocno wpisana w charakter zgroma-
także pracy w obrządku bizantyjsko – sło- dzenia, trwała nieprzerwanie nawet za 
wiańskim wśród Rosjan w Mandżurii czasów głębokiego komunizmu (często 
(obecnie Chiny). Misja ta została rozpędzo- potajemnie). Patronują jej dziś nasi ma-
na przez władze sowieckie, a większość riańscy męczennicy z Rosicy – błogosła-
tamtejszych marianów wywieziona do wieni Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz 
łagrów. (†1941). W chwili obecnej trwają procesy 

Dynamiczny wzrost liczby i apostol- informacyjne innych mariańskich kandy-
skich dzieł zgromadzenia został mocno datów na ołtarze, którzy zginęli śmiercią 
zahamowany w czasie II wojny światowej, męczeńską, księży: Eugeniusza Kuleszy 
a potem – w okresie komunizmu. Kilku- (Polaka), Andrzeja Cikoty i Fabiana Abran-
dziesięciu marianów życiem i cierpieniem towicza (Białorusinów, misjonarzy wscho-
przypłaciło swoją apostolską posługę na dniego obrządku z Harbina w Mandżurii) 
rzecz Kościoła. i Jana Mendriksa (Łotysza). 

Po wojnie zgromadzenie rozpowszech-  Dziś marianie w liczbie niespełna 600 
niło się w wielu krajach na wszystkich księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych 
kontynentach. Dwie prowincje amerykań- posługują w 18 krajach świata pełniąc tam 
skie zgromadzenia wysyłały swych człon- rozmaite posługi: od pracy parafialnej po 
ków do różnych krajów, by tam zajęli się misyjną, od posługi w sanktuariach po 
duszpasterstwem emigracyjnym. I tak za- duszpasterstwa specjalistyczne, od prowa-
równo polscy, jak litewscy marianie zor- dzenia szkół po pracę naukową na wyż-
ganizowali opiekę duszpasterską dla swych szych uczelniach. Starają się to czynić 
rodaków w Wielkiej Brytanii (marianie zgodnie z – tak bardzo maryjnym w swej 
Białorusini objęli też patronat nad Biało- wymowie – hasłem „Pro Christo et Eccle-
ruską Misją Katolicką w Anglii). Polacy sia” (Za Chrystusa i Kościół). Nieocenio-
osiedli też na nowo w Portugalii, a Litwini nym wsparciem służą marianom tysiące 
dotarli do Argentyny. Zgromadzenie ludzi świeckich, należących do Stowarzy-
założyło też nowe placówki w Australii (do szenia Pomocników Mariańskich. Swoją 
opieki nad emigracją litewską i rosyjską modlitwą, ofiarą, a nierzadko także pracą 
wschodniego obrządku) oraz w Brazylii. świadczą o tym, iż charyzmaty, jakimi Duch 

 W roku 1969/1970 specjalna kapituła Święty obdarzył Ojców: Założyciela i Od-
generalna zreformowała dotychczasowe nowiciela mariańskiej wspólnoty, są wciąż 
Konstytucje, przystosowując je – w duchu aktualne, a ich realizacja – także przez 
odnowy nakreślonej przez Sobór Watykań- osoby świeckie – może przynosić ogromne 
ski II – do obecnych czasów. dobro Kościołowi i światu.

 Ostatnie lata zaowocowały w zgroma-  Kult zmarłego o.Stanisława Papczyń-
dzeniu założeniem nowych placówek skiego pielęgnowano od momentu jego 
w Niemczech i na Alasce oraz misji w Afryce śmierci, w przekonaniu jego świętości. 
(Rwanda i Kamerun). Po upadku systemu W XVIII wieku dokonały się za jego Papczyńskiego. Odtąd przysługiwał mu 
komunistycznego w Europie środkowo – przyczyną liczne uzdrowienia, co skłoniło tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. 
wschodniej marianie objęli kilka placówek ojców marianów do starań o wyniesienie  14 listopada 2006 Kongregacja Spraw 
w Czechach i Słowacji oraz w Kazach- o. Stanisława na ołtarze. W latach Kanonizacyjnych uznała cud za przyczyną 
stanie. Mogli też odnowić swe zakonne 1751–1753 pierwsze kroki ku beatyfikacji modlitwy do Czcigodnego Sługi Bożego 
struktury na Białorusi, Ukrainie, Litwie podjął o. Kazimierz Wyszyński MIC, o. Stanisława, co potwierdził 16 grudnia 
i Łotwie. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, następnie o. Kajetan Wetycki MIC polecił, tegoż roku papież Benedykt XVI, jakim było 
iż praca marianów na Wschodzie, tak by gromadzono świadectwa o cudach niespodziewane przywrócenie życia obu-

zdziałanych za jego pośrednictwem. marłemu w łonie matki płodowi. 16 wrześ-
 10 czerwca 1767 na wniosek kapituły nia 2007 w Licheniu Starym odbyła się 

generalnej marianów rozpoczął się proces uroczystość beatyfikacji z udziałem Se-
informacyjny w sądzie biskupim z ramienia kretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. 
ordynariusza poznańskiego, który zakoń- Tarcisio Bertone. 
czył się 4 października 1769, po czym akta  21 stycznia 2016 papież Franciszek 
procesu przesłano do Rzymu. Proces beaty- uznał cud za wstawiennictwem bł. Stani-
fikacyjny wkrótce jednak został przerwany, sława Papczyńskiego, jakim było niespo-
na skutek braków w dokumentacji, a jego dziewane wyleczenie dwudziestoletniej 
wznowienie w wyniku trudnej sytuacji dziewczyny z silnej choroby układu od-
politycznej Polski nie było możliwe. dechowego. 15 marca 2016 podczas 

 Do wznowienia starań o beatyfikację konsystorza, papież wyznaczył dzień jego 
o. Stanisława doszło dopiero po II wojnie kanonizacji. 5 czerwca 2016, podczas 
światowej, kiedy to w 1952 kapituła gene- uroczystej mszy świętej na placu Świętego 
ralna marianów wyznaczyła postulatora Piotra w Watykanie, bł. Stanisław Pap-
w sprawie wyniesienia go na ołtarze. czyński razem z bł. Marią Elżbietą 
Kard. Stefan Wyszyński powołał specjalną Hesselblad został przez papieża Franciszka 
Komisję Historyczną z postulatorem włączony w poczet świętych Kościoła 
o. Kazimierzem Krzyżanowskim MIC, katolickiego.
celem zbadania dokumentacji świątobli-  Na koniec warto wspomnieć, że ma-
wości życia o. Stanisława, po czym akta riańskie zgromadzenie jest pierwszą wspól-
zostały przesłane do Kongregacji do spraw notą zakonną męską założoną na terenie 
Świętych w Stolicy Apostolskiej. 13 Rzeczpospolitej, która przetrwała do 
czerwca 1992 papież Jan Paweł II wydał naszych czasów (przed marianami był tylko 
dekret o heroiczności cnót o. Stanisława jeden zakon – rycerska wspólnota Braci 

Podegrodzie 
- obelisk 
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Kalwaria), na miejscu wsi Góra koło Marianie rekrutowali  się  wówczas próbę wstąpienia do marianów i wzno-
Czerska, aktem fundacyjnym z 22 listopada z różnych narodowości,  zwłaszcza wienia klasztoru w Mariampolu. Gdy te 
1677, który przydzielił marianom kościół Polaków, Litwinów, Rusinów, Czechów i usiłowania nie dały pozytywnego wyniku, 
Wieczerzy Pańskiej z okolicznymi grun- Portugalczyków. Marianie okazali także po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, 
tami. zdolności do daleko idącej akomodacji zdecydowali się wstąpić do zgromadzenia 

 Ojciec Papczyński w 1678 zwrócił się do wobec nowych warunków społecznych i wieść życie zakonne w ukryciu. Dnia 29 
biskupa Stefana Wierzbowskiego z prośbą końca XVIII wieku. Uniezależnili się od sierpnia 1909 r. ks. Matulewicz na ręce
o zatwierdzenie diecezjalne zgromadze- dotychczasowej opieki ojców reformatów,  bp. Kazimierza Ruszkiewicza, w obec-
nia marianów, która po przeprowadzo- podjęli na szeroką skalę misje ludowe oraz ności o. generała Sękowskiego, złożył śluby 
nych rozprawach została zaakceptowana, zakładali przy własnych klasztorach szkoły zakonne (zwolniony od obowiązku odby-
a zgromadzenie erygowane decyzją z 21 parafialne. Sprawa nauczania traktowana wania nowicjatu), a ks. Buczys został 
kwietnia 1679. Ojciec Papczyński ponadto była jako jeden z głównych celów maria- przyjęty do nowicjatu. Dzień ten rozpoczął 
stał się jego dożywotnim przełożonym nów. Na nowy tereny apostolatu kierował nową kartę w dziejach mariańskiego zgro-
generalnym. Niebawem przebywający wówczas marianów jeden z najwybit- madzenia. 
w Nowej Jerozolimie król Jan III Sobieski niejszych generałów – o. Rajmund Nowicki  Odrodzenie zgromadzenia, które do-
wystawił 2 czerwca 1679 dokument (1735–1801). konało się za przyczyną św. o. Jerzego Ma-
potwierdzający nadane wcześniej przy-  Ten piękny rozwój zakonu został tulewicza, było też złączone z reformą : 
wileje, znacznie je rozszerzając. Następnie zahamowany przez trzeci rozbiór Polski. śluby uroczyste zostały zastąpione pro-
20 marca 1681 papież Innocenty XI wydał Zaborcy częstokroć kierowali ostrze swych stymi, obowiązujące do tej pory marianów 
brewe (łac. Cum sicut accepimus) przyzna- prześladowań w kierunku zakonów. Pro- oficjum za zmarłych zostało zmienione na 
jące marianom prawo do odpustów w pew- testanckie Prusy utrudniały wstępowanie inne praktyki pobożne w intencji dusz 
ne ustalone dni. kandydatom do klasztorów, zmierzając czyśćcowych, zniesiono też dotychczasowy 

 W celu aprobaty Zgromadzenia maria- wyraźnie do likwidacji życia zakonnego. biały habit. Wprowadzono także nowe 
nów przez Stolicę Apostolską o. Stanisław W tym czasie upadła także większość szkół konstytucje. 
udał się pod koniec 1690 w towarzystwie prowadzonych przez marianów. Rozpoczął  Nowe Konstytucje posiadały dwie 
subdiakona Joachima od św. Anny Kozłow- się także proces likwidacji klasztorów. charakterystyczne cechy: były możliwe do 
skiego MIC w podróż do Rzymu, ale do  Pierwszy klasztor mariański został realizowania w ukryciu (zakonnicy bowiem 
spotkania z papieżem Aleksandrem VIII nie zlikwidowany przez Napoleona w Rzymie; zaprzestali nosić jakiekolwiek oznaki zew-
doszło, na skutek jego śmierci 1 lutego marianie zostali wydaleni, jak wszyscy nętrzne swego powołania; księża przy-
1691. Wkrótce powrócił do Polski. Jesienią cudzoziemcy, w roku 1798. Podobny los wdziali zwykłe sutanny, a bracia zakonni – 
1698 wysłał do Rzymu w tej samej sprawie spotkał w 1834 r. wszystkie klasztory strój świecki), apostolstwo zaś przysto-
o. Joachima Kozłowskiego MIC. 21 wrześ- w Portugalii. Rząd carski również zmierzał sowały do nowych potrzeb Kościoła, naka-
nia 1699 zakon marianów uzyskał aprobatę do zniszczenia zakonów. Pierwszym zując nabywanie i szerzenie wiedzy 
od Stolicy Apostolskiej, po przyjęciu Reguły etapem było zniesienie czterech klasztorów wszelkimi sposobami, kierowanie organi-
Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny po powstaniu listopadowym. Przed rokiem zacjami, zrównanie księży i braci – jak tylko 
i agregacji do Zakonu Braci Mniejszych. 1864 zakon posiadał już tylko 55 członków było to możliwe – w prawach, oraz powie-

 U schyłku życia o. Stanisława, cześnik w 7 klasztorach na terenie Królestwa rzenie tym ostatnim prac apostolskich. 
łukowski Jan z Glewu Lasocki ufundował Polskiego – cały podlegał więc rozporzą-  Gdy w roku 1911 umarł o. generał 
w Czersku na podstawie dokumentu z 15 dzeniom carskim. Ostatecznie pozostał Sękowski, zgromadzenie liczyło trzech 
października 1699 kościół i klasztor na tylko jeden klasztor – w Mariampolu na nowych członków i miało zabezpieczony 
terenie parafii Wilga w Goźlinie, gdzie Litwie. Wszystkie inne zostały zniesione byt prawny. Opatrzność Boża, zawsze 
umieszczono później Obraz Matki Bożej bądź za udział zakonników w powstaniu czczona w mariańskiej wspólnocie, raz 
Bolesnej przywieziony przez o. Stanisława styczniowym, bądź dlatego, że –według jeszcze okazała dowód swej opieki nad nią. 
z jego rodzinnego domu w Podegrodziu. zaborców–były za małe. Niektórych za-  O. Matulewicz, noszący w tradycji mariań-

6 czerwca 1701 o. Stanisław Papczyński konników zesłano na Sybir (jeden z nich, o. skiej tytuł Odnowiciela, otwarł nowicjat 
złożył w Warszawie uroczyste śluby na ręce Krzysztof Szwernicki, w dalekim sybe- najpierw w Petersburgu, a następnie we 
nuncjusza apostolskiego Francesca ryjskim Irkucku zbudował kościół, założył Fryburgu (Szwajcaria), gdzie przy miejsco-
Pignatellego, a miesiąc później przyjął szkołę i przez blisko pół wieku był praw- wym uniwersytecie urabiał nowe powo-
profesję zakonną swoich współbraci. dziwym ojcem dla współwygnańców), łania mariańskie. 
Zmarł trawiony gorączką 17 września 1701 kilku pozostawiono przy dawnych placów-  Wkrótce też zgromadzenie osiedliło się 
w godzinach wieczornych, trzymając kach dla obsługi parafian, kleryków prze- w Ameryce Północnej, a gdy tylko została 
krucyfiks. Pochowany został pod podłogą niesiono do seminariów diecezjalnych, złamana władza caratu, natychmiast po-
kościoła Wieczerzy Pańskiej w Nowej nowicjuszy rozesłano do domów i zabro- wstały domy zakonne i nowicjaty w Polsce 
Jerozolimie(dzisiaj Góra Kalwaria koło niono przyjmować nowych kandydatów. (Warszawa) i na Litwie (Mariampol). 
Warszawy) w pobliżu ołtarza św. Rafała, Pozostałych zakonników zgromadzono Z inicjatywy o. Matulewicza założono także 
zmarł w opinii świętości. w jedynym pozostawionym klasztorze na dom do pracy wśród Białorusinów na 

 Po śmierci Założyciela wspólnota wymarcie. Wielu z nich opuściło następnie ówczesnych Kresach wschodnich (mia-
mariańska przechodziła pewne próby, miejsce zesłania i przeszło do pracy steczko Druja w Wileńskiem), klasztor 
a nawet na kilka lat uległa rozproszeniu. duszpasterskiej jako księża diecezjalni. w Welonach na Łotwie – jedyny wówczas 
Idea rzucona przez św. o. Papczyńskiego  W 1908 r. w klasztorze mariampolskim ośrodek życia zakonnego męskiego w tym 
okazała się jednak silniejsza od wszelkich pozostał przy życiu tylko jeden marianin – kraju oraz dom generalny z między-
trudności. W roku 1723 zakon otrzymał sam ojciec generał Wincenty Sękowski narodowym kolegium dla mariańskich 
zatwierdzenie nowych konstytucji. Od tej (1840–1911). Klasztor ten zaś został for- studentów w Rzymie. Gdy w 1927 r. umarł 
pory coraz bardziej się rozwijał. malnie zamknięty w 1904 r. Na tragedię Ojciec Odnowiciel, zgromadzenie liczyło 

 Szczególne zasługi dla jego umocnienia zakonu marianów patrzył jednak od naj- 319 członków w 13 domach. 
i rozszerzenia położył Czcigodny Sługa młodszych lat ks. Jerzy Matulaitis –  W okresie międzywojennym w śród 
Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński Matulewicz (1871–1927), profesor i wice- form mariańskiego apostolatu na uwagę 
(1700–1755). Za jego rządów przybyły ma- rektor Akademii Duchownej w Petersbur- zasługiwała przede wszystkim bogata 
rianom kolejne placówki w Rzeczpospolitej gu, późniejszy biskup wileński, ochrzczony p r a c a  w y c h o w a w c z a :  p r o w a d z e n i e  
i w Portugalii. W drugiej połowie XVIII w. i wychowany w mariańskiej parafii licznych – jak na możliwości personalne 
zakon wzrósł liczebnie, rozszerzył się na w Mariampolu. Wraz ze swym przyjacielem marianów – szkół i zakładów wychowa-
Litwę i założył nowy klasztor w Rzymie. ks. prof. Franciszkiem Buczysem podjął wczych w Polsce i za granicą. Na życzenie 
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Stolicy Apostolskiej marianie podjęli się mocno wpisana w charakter zgroma-
także pracy w obrządku bizantyjsko – sło- dzenia, trwała nieprzerwanie nawet za 
wiańskim wśród Rosjan w Mandżurii czasów głębokiego komunizmu (często 
(obecnie Chiny). Misja ta została rozpędzo- potajemnie). Patronują jej dziś nasi ma-
na przez władze sowieckie, a większość riańscy męczennicy z Rosicy – błogosła-
tamtejszych marianów wywieziona do wieni Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz 
łagrów. (†1941). W chwili obecnej trwają procesy 

Dynamiczny wzrost liczby i apostol- informacyjne innych mariańskich kandy-
skich dzieł zgromadzenia został mocno datów na ołtarze, którzy zginęli śmiercią 
zahamowany w czasie II wojny światowej, męczeńską, księży: Eugeniusza Kuleszy 
a potem – w okresie komunizmu. Kilku- (Polaka), Andrzeja Cikoty i Fabiana Abran-
dziesięciu marianów życiem i cierpieniem towicza (Białorusinów, misjonarzy wscho-
przypłaciło swoją apostolską posługę na dniego obrządku z Harbina w Mandżurii) 
rzecz Kościoła. i Jana Mendriksa (Łotysza). 

Po wojnie zgromadzenie rozpowszech-  Dziś marianie w liczbie niespełna 600 
niło się w wielu krajach na wszystkich księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych 
kontynentach. Dwie prowincje amerykań- posługują w 18 krajach świata pełniąc tam 
skie zgromadzenia wysyłały swych człon- rozmaite posługi: od pracy parafialnej po 
ków do różnych krajów, by tam zajęli się misyjną, od posługi w sanktuariach po 
duszpasterstwem emigracyjnym. I tak za- duszpasterstwa specjalistyczne, od prowa-
równo polscy, jak litewscy marianie zor- dzenia szkół po pracę naukową na wyż-
ganizowali opiekę duszpasterską dla swych szych uczelniach. Starają się to czynić 
rodaków w Wielkiej Brytanii (marianie zgodnie z – tak bardzo maryjnym w swej 
Białorusini objęli też patronat nad Biało- wymowie – hasłem „Pro Christo et Eccle-
ruską Misją Katolicką w Anglii). Polacy sia” (Za Chrystusa i Kościół). Nieocenio-
osiedli też na nowo w Portugalii, a Litwini nym wsparciem służą marianom tysiące 
dotarli do Argentyny. Zgromadzenie ludzi świeckich, należących do Stowarzy-
założyło też nowe placówki w Australii (do szenia Pomocników Mariańskich. Swoją 
opieki nad emigracją litewską i rosyjską modlitwą, ofiarą, a nierzadko także pracą 
wschodniego obrządku) oraz w Brazylii. świadczą o tym, iż charyzmaty, jakimi Duch 

 W roku 1969/1970 specjalna kapituła Święty obdarzył Ojców: Założyciela i Od-
generalna zreformowała dotychczasowe nowiciela mariańskiej wspólnoty, są wciąż 
Konstytucje, przystosowując je – w duchu aktualne, a ich realizacja – także przez 
odnowy nakreślonej przez Sobór Watykań- osoby świeckie – może przynosić ogromne 
ski II – do obecnych czasów. dobro Kościołowi i światu.

 Ostatnie lata zaowocowały w zgroma-  Kult zmarłego o.Stanisława Papczyń-
dzeniu założeniem nowych placówek skiego pielęgnowano od momentu jego 
w Niemczech i na Alasce oraz misji w Afryce śmierci, w przekonaniu jego świętości. 
(Rwanda i Kamerun). Po upadku systemu W XVIII wieku dokonały się za jego Papczyńskiego. Odtąd przysługiwał mu 
komunistycznego w Europie środkowo – przyczyną liczne uzdrowienia, co skłoniło tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. 
wschodniej marianie objęli kilka placówek ojców marianów do starań o wyniesienie  14 listopada 2006 Kongregacja Spraw 
w Czechach i Słowacji oraz w Kazach- o. Stanisława na ołtarze. W latach Kanonizacyjnych uznała cud za przyczyną 
stanie. Mogli też odnowić swe zakonne 1751–1753 pierwsze kroki ku beatyfikacji modlitwy do Czcigodnego Sługi Bożego 
struktury na Białorusi, Ukrainie, Litwie podjął o. Kazimierz Wyszyński MIC, o. Stanisława, co potwierdził 16 grudnia 
i Łotwie. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, następnie o. Kajetan Wetycki MIC polecił, tegoż roku papież Benedykt XVI, jakim było 
iż praca marianów na Wschodzie, tak by gromadzono świadectwa o cudach niespodziewane przywrócenie życia obu-

zdziałanych za jego pośrednictwem. marłemu w łonie matki płodowi. 16 wrześ-
 10 czerwca 1767 na wniosek kapituły nia 2007 w Licheniu Starym odbyła się 

generalnej marianów rozpoczął się proces uroczystość beatyfikacji z udziałem Se-
informacyjny w sądzie biskupim z ramienia kretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. 
ordynariusza poznańskiego, który zakoń- Tarcisio Bertone. 
czył się 4 października 1769, po czym akta  21 stycznia 2016 papież Franciszek 
procesu przesłano do Rzymu. Proces beaty- uznał cud za wstawiennictwem bł. Stani-
fikacyjny wkrótce jednak został przerwany, sława Papczyńskiego, jakim było niespo-
na skutek braków w dokumentacji, a jego dziewane wyleczenie dwudziestoletniej 
wznowienie w wyniku trudnej sytuacji dziewczyny z silnej choroby układu od-
politycznej Polski nie było możliwe. dechowego. 15 marca 2016 podczas 

 Do wznowienia starań o beatyfikację konsystorza, papież wyznaczył dzień jego 
o. Stanisława doszło dopiero po II wojnie kanonizacji. 5 czerwca 2016, podczas 
światowej, kiedy to w 1952 kapituła gene- uroczystej mszy świętej na placu Świętego 
ralna marianów wyznaczyła postulatora Piotra w Watykanie, bł. Stanisław Pap-
w sprawie wyniesienia go na ołtarze. czyński razem z bł. Marią Elżbietą 
Kard. Stefan Wyszyński powołał specjalną Hesselblad został przez papieża Franciszka 
Komisję Historyczną z postulatorem włączony w poczet świętych Kościoła 
o. Kazimierzem Krzyżanowskim MIC, katolickiego.
celem zbadania dokumentacji świątobli-  Na koniec warto wspomnieć, że ma-
wości życia o. Stanisława, po czym akta riańskie zgromadzenie jest pierwszą wspól-
zostały przesłane do Kongregacji do spraw notą zakonną męską założoną na terenie 
Świętych w Stolicy Apostolskiej. 13 Rzeczpospolitej, która przetrwała do 
czerwca 1992 papież Jan Paweł II wydał naszych czasów (przed marianami był tylko 
dekret o heroiczności cnót o. Stanisława jeden zakon – rycerska wspólnota Braci 
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Kalwaria), na miejscu wsi Góra koło Marianie rekrutowali  się  wówczas próbę wstąpienia do marianów i wzno-
Czerska, aktem fundacyjnym z 22 listopada z różnych narodowości,  zwłaszcza wienia klasztoru w Mariampolu. Gdy te 
1677, który przydzielił marianom kościół Polaków, Litwinów, Rusinów, Czechów i usiłowania nie dały pozytywnego wyniku, 
Wieczerzy Pańskiej z okolicznymi grun- Portugalczyków. Marianie okazali także po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, 
tami. zdolności do daleko idącej akomodacji zdecydowali się wstąpić do zgromadzenia 

 Ojciec Papczyński w 1678 zwrócił się do wobec nowych warunków społecznych i wieść życie zakonne w ukryciu. Dnia 29 
biskupa Stefana Wierzbowskiego z prośbą końca XVIII wieku. Uniezależnili się od sierpnia 1909 r. ks. Matulewicz na ręce
o zatwierdzenie diecezjalne zgromadze- dotychczasowej opieki ojców reformatów,  bp. Kazimierza Ruszkiewicza, w obec-
nia marianów, która po przeprowadzo- podjęli na szeroką skalę misje ludowe oraz ności o. generała Sękowskiego, złożył śluby 
nych rozprawach została zaakceptowana, zakładali przy własnych klasztorach szkoły zakonne (zwolniony od obowiązku odby-
a zgromadzenie erygowane decyzją z 21 parafialne. Sprawa nauczania traktowana wania nowicjatu), a ks. Buczys został 
kwietnia 1679. Ojciec Papczyński ponadto była jako jeden z głównych celów maria- przyjęty do nowicjatu. Dzień ten rozpoczął 
stał się jego dożywotnim przełożonym nów. Na nowy tereny apostolatu kierował nową kartę w dziejach mariańskiego zgro-
generalnym. Niebawem przebywający wówczas marianów jeden z najwybit- madzenia. 
w Nowej Jerozolimie król Jan III Sobieski niejszych generałów – o. Rajmund Nowicki  Odrodzenie zgromadzenia, które do-
wystawił 2 czerwca 1679 dokument (1735–1801). konało się za przyczyną św. o. Jerzego Ma-
potwierdzający nadane wcześniej przy-  Ten piękny rozwój zakonu został tulewicza, było też złączone z reformą : 
wileje, znacznie je rozszerzając. Następnie zahamowany przez trzeci rozbiór Polski. śluby uroczyste zostały zastąpione pro-
20 marca 1681 papież Innocenty XI wydał Zaborcy częstokroć kierowali ostrze swych stymi, obowiązujące do tej pory marianów 
brewe (łac. Cum sicut accepimus) przyzna- prześladowań w kierunku zakonów. Pro- oficjum za zmarłych zostało zmienione na 
jące marianom prawo do odpustów w pew- testanckie Prusy utrudniały wstępowanie inne praktyki pobożne w intencji dusz 
ne ustalone dni. kandydatom do klasztorów, zmierzając czyśćcowych, zniesiono też dotychczasowy 

 W celu aprobaty Zgromadzenia maria- wyraźnie do likwidacji życia zakonnego. biały habit. Wprowadzono także nowe 
nów przez Stolicę Apostolską o. Stanisław W tym czasie upadła także większość szkół konstytucje. 
udał się pod koniec 1690 w towarzystwie prowadzonych przez marianów. Rozpoczął  Nowe Konstytucje posiadały dwie 
subdiakona Joachima od św. Anny Kozłow- się także proces likwidacji klasztorów. charakterystyczne cechy: były możliwe do 
skiego MIC w podróż do Rzymu, ale do  Pierwszy klasztor mariański został realizowania w ukryciu (zakonnicy bowiem 
spotkania z papieżem Aleksandrem VIII nie zlikwidowany przez Napoleona w Rzymie; zaprzestali nosić jakiekolwiek oznaki zew-
doszło, na skutek jego śmierci 1 lutego marianie zostali wydaleni, jak wszyscy nętrzne swego powołania; księża przy-
1691. Wkrótce powrócił do Polski. Jesienią cudzoziemcy, w roku 1798. Podobny los wdziali zwykłe sutanny, a bracia zakonni – 
1698 wysłał do Rzymu w tej samej sprawie spotkał w 1834 r. wszystkie klasztory strój świecki), apostolstwo zaś przysto-
o. Joachima Kozłowskiego MIC. 21 wrześ- w Portugalii. Rząd carski również zmierzał sowały do nowych potrzeb Kościoła, naka-
nia 1699 zakon marianów uzyskał aprobatę do zniszczenia zakonów. Pierwszym zując nabywanie i szerzenie wiedzy 
od Stolicy Apostolskiej, po przyjęciu Reguły etapem było zniesienie czterech klasztorów wszelkimi sposobami, kierowanie organi-
Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny po powstaniu listopadowym. Przed rokiem zacjami, zrównanie księży i braci – jak tylko 
i agregacji do Zakonu Braci Mniejszych. 1864 zakon posiadał już tylko 55 członków było to możliwe – w prawach, oraz powie-

 U schyłku życia o. Stanisława, cześnik w 7 klasztorach na terenie Królestwa rzenie tym ostatnim prac apostolskich. 
łukowski Jan z Glewu Lasocki ufundował Polskiego – cały podlegał więc rozporzą-  Gdy w roku 1911 umarł o. generał 
w Czersku na podstawie dokumentu z 15 dzeniom carskim. Ostatecznie pozostał Sękowski, zgromadzenie liczyło trzech 
października 1699 kościół i klasztor na tylko jeden klasztor – w Mariampolu na nowych członków i miało zabezpieczony 
terenie parafii Wilga w Goźlinie, gdzie Litwie. Wszystkie inne zostały zniesione byt prawny. Opatrzność Boża, zawsze 
umieszczono później Obraz Matki Bożej bądź za udział zakonników w powstaniu czczona w mariańskiej wspólnocie, raz 
Bolesnej przywieziony przez o. Stanisława styczniowym, bądź dlatego, że –według jeszcze okazała dowód swej opieki nad nią. 
z jego rodzinnego domu w Podegrodziu. zaborców–były za małe. Niektórych za-  O. Matulewicz, noszący w tradycji mariań-

6 czerwca 1701 o. Stanisław Papczyński konników zesłano na Sybir (jeden z nich, o. skiej tytuł Odnowiciela, otwarł nowicjat 
złożył w Warszawie uroczyste śluby na ręce Krzysztof Szwernicki, w dalekim sybe- najpierw w Petersburgu, a następnie we 
nuncjusza apostolskiego Francesca ryjskim Irkucku zbudował kościół, założył Fryburgu (Szwajcaria), gdzie przy miejsco-
Pignatellego, a miesiąc później przyjął szkołę i przez blisko pół wieku był praw- wym uniwersytecie urabiał nowe powo-
profesję zakonną swoich współbraci. dziwym ojcem dla współwygnańców), łania mariańskie. 
Zmarł trawiony gorączką 17 września 1701 kilku pozostawiono przy dawnych placów-  Wkrótce też zgromadzenie osiedliło się 
w godzinach wieczornych, trzymając kach dla obsługi parafian, kleryków prze- w Ameryce Północnej, a gdy tylko została 
krucyfiks. Pochowany został pod podłogą niesiono do seminariów diecezjalnych, złamana władza caratu, natychmiast po-
kościoła Wieczerzy Pańskiej w Nowej nowicjuszy rozesłano do domów i zabro- wstały domy zakonne i nowicjaty w Polsce 
Jerozolimie(dzisiaj Góra Kalwaria koło niono przyjmować nowych kandydatów. (Warszawa) i na Litwie (Mariampol). 
Warszawy) w pobliżu ołtarza św. Rafała, Pozostałych zakonników zgromadzono Z inicjatywy o. Matulewicza założono także 
zmarł w opinii świętości. w jedynym pozostawionym klasztorze na dom do pracy wśród Białorusinów na 

 Po śmierci Założyciela wspólnota wymarcie. Wielu z nich opuściło następnie ówczesnych Kresach wschodnich (mia-
mariańska przechodziła pewne próby, miejsce zesłania i przeszło do pracy steczko Druja w Wileńskiem), klasztor 
a nawet na kilka lat uległa rozproszeniu. duszpasterskiej jako księża diecezjalni. w Welonach na Łotwie – jedyny wówczas 
Idea rzucona przez św. o. Papczyńskiego  W 1908 r. w klasztorze mariampolskim ośrodek życia zakonnego męskiego w tym 
okazała się jednak silniejsza od wszelkich pozostał przy życiu tylko jeden marianin – kraju oraz dom generalny z między-
trudności. W roku 1723 zakon otrzymał sam ojciec generał Wincenty Sękowski narodowym kolegium dla mariańskich 
zatwierdzenie nowych konstytucji. Od tej (1840–1911). Klasztor ten zaś został for- studentów w Rzymie. Gdy w 1927 r. umarł 
pory coraz bardziej się rozwijał. malnie zamknięty w 1904 r. Na tragedię Ojciec Odnowiciel, zgromadzenie liczyło 

 Szczególne zasługi dla jego umocnienia zakonu marianów patrzył jednak od naj- 319 członków w 13 domach. 
i rozszerzenia położył Czcigodny Sługa młodszych lat ks. Jerzy Matulaitis –  W okresie międzywojennym w śród 
Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński Matulewicz (1871–1927), profesor i wice- form mariańskiego apostolatu na uwagę 
(1700–1755). Za jego rządów przybyły ma- rektor Akademii Duchownej w Petersbur- zasługiwała przede wszystkim bogata 
rianom kolejne placówki w Rzeczpospolitej gu, późniejszy biskup wileński, ochrzczony p r a c a  w y c h o w a w c z a :  p r o w a d z e n i e  
i w Portugalii. W drugiej połowie XVIII w. i wychowany w mariańskiej parafii licznych – jak na możliwości personalne 
zakon wzrósł liczebnie, rozszerzył się na w Mariampolu. Wraz ze swym przyjacielem marianów – szkół i zakładów wychowa-
Litwę i założył nowy klasztor w Rzymie. ks. prof. Franciszkiem Buczysem podjął wczych w Polsce i za granicą. Na życzenie 
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Piątek – 29 IX

6:30 † Helena Kurlit
† Joanna Monica
† Elżbieta Rzemińska

18:00 † Zofia DrożdżNiedziela – 10 IX Wtorek – 19 IX
† Aleksander Szymański7:00 † Izabela Uchacz 6:30 † Izabela Uchacz

8:30 † Józef i Zofia Ziober, † Elżbieta Rzemińska Sobota – 30 IX
siostra Benwenuta Ziober † Aleksander Szymski 6:30 † Józefa Kowalska

10:00 † Stanisław Kowalski w 4 r. śm. 18:00 † Barbara Petela † Joanna Monica
Dziękczynna w 50 r. ślubu † Franciszek SudekŚroda – 20 IXJaniny i Franciszka 18:00 † Wanda Wańdyga6:30 † Helena Kurlit11:30 W int. Julii w 1 r. urodzin, † Jakub i Anna Gabryś, Niedziela –  1 Xdziękczynna z prośbą wnuk Stanisław 7:00 † Wacław Bularzo dalsze błog. Boże † Dusze w czyśćcu cierpiące 8:30 † Franciszek Prochownik 13:00 † Jerzy Maślana 18:00 Msza św. zbiorowa w 24 r. śm.18:00 † Helena Kurlit

Czwartek – 21 IX 10:00 Dziękczynna w 30 r. ślubuPoniedziałek – 11 IX 6:30 † Janina Bobula Małgorzaty i Roberta
6:30 † Joanna Monica † Franciszek Sudek Szczurkowskich 

† Maria Fugiel † Marian Ożóg † Michalinę Szczurkowską w r. śm.
O zdrowie, błog. i opiekę Bożą 18:00 † Izabela Uchacz 11:30 † Kazimierz Janas w 5 r. śm.
dla Franciszka i Agnieszki † Zofia Drożdż Za parafian
Rzemińskich 13:00 † Mieczysław Wojnar w 3 r. śm.,Piątek – 22 IX18:00 † Antoni Michniak w 15 r. śm. ż. Helena6:30 † Alfred Walczyk

18:00 † Helena KurlitWtorek  – 12 IX † Jan Sobota
6:30 † Izabela Uchacz (rez.) Poniedziałek – 2 X

† Józefa Kowalska 18:00 † Zofia Drożdż 6:30 † Janina Bobula
† Franciszek Sudek W int. rodzin † Barbara Petela

18:00 † Antoni Wójtowicz † Maria PituchSobota – 23 IX
18:00 † Marian OżógŚroda – 13 IX 6:30 † Kazimiera Cora

6:30 † Maria Balon w 5 r. śm. † Jan Ostafin, ż. Wiktoria Wtorek – 3 X
† Aleksander Ozga i ich rodzice 6:30 † Joanna Monica
† Franciszek Sudek † Joanna Monica † Maria Fugiel

18:00 Msza św. zbiorowa 18:00 W int. Teresy w 80 r. urodzin, † Aleksander Szymski
dziękczynna z prośbą o błog. Boże 18:00 † Andrzej DroździewiczCzwartek – 14 IX

6:30 † Helena Kurlit Niedziela – 24 IX Środa – 4 X
† Kazimiera Cora 7:00 † Jan Ożóg, Jan Wiecheć 6:30 † Kazimiera Cora
† Antoni Wójtowicz 8:30 † Halina Romanow † Józefa Kowalska

18:00 † Izabela Uchacz 10:00 † Włodzimierz Raczkowski O zdrowie dla Mieczysława
11:30 † Zdzisław Zych w 9 r. śm. 18:00 Msza św. zbiorowaPiątek – 15 IX

W 1 r. ślubu Pawła i Weroniki, 6:30 † Joanna Monica Czwartek – 5 Xdziękczynna z prośbą o błog. Boże† Janina Bobula 6:30 † Stanisław Pac w 24 r. śm.13:00 † Józefa Kowalska† Władysław Wilk, jego rodzice † Wanda Wańdyga18:00 † Anna i Stanisław SzczyrbakJózef i Józefa oraz rodzeństwo † Elżbieta Rzemińska
18:00 Msza św. zbiorowa Poniedziałek – 25 IX 18:00 † Tadeusz Bała, ż. Maria w r. śm.

6:30 † Joanna Monica † Zofia DrożdżSobota – 16 IX
† Michalina Przybyło6:30 † Antoni Wójtowicz Piątek – 6 X† Franciszek Sudek† Aniela i Kazimierz Nowak 6:30 † Barbara Petela18:00 † Helena Kurlit† Franciszek Sudek † Alfred Czepiel z rodzicami

18:00 † Wiesław Guzik Wtorek – 26 IX 16:30 † Maria Pituch
6:30 † Maria i Cyprian Karaś 18:00 † Elżbieta RzemińskaNiedziela – 17 IX

† Jan Maksymiuk w 5 r. śm.7:00 † Józef i Józefa Wilk 
† Maria Fugiel Sobota – 7 Xi ich zmarłe dzieci

18:00 † Stanisława Sieprawska, 6:30 † Helena Kurlit8:30 † Wojciech Maślanka, ż. Wiktoria
m. Andrzej † Kazimiera CoraZa Parafian

† Aleksander Szymski10:00 † Stanisław Droździewicz w 6 r. śm. Środa – 27 IX
18:00 Msza św. zbiorowa11:30 † Józef Jachymczyk 6:30 † Kazimiera Cora

13:00 † Izabela Uchacz † Leon i Jadwiga Kwiatoń
Niedziela – 8 X18:00 † Antoni Wójtowicz † Wanda Wańdyga

7:00 † Franciszek Popiel, ż. Magdalena18:00 Msza św. zbiorowaPoniedziałek – 18 IX 8:30 † Władysław Sędzik w 2. r. śm.6:30 † Maria Fugiel Czwartek – 28 IX 10:00 † Stanisław Malinowski w 43 r. śm.,† Elżbieta Rzemińska 6:30 † Anna Gajos Franciszek Kapuściński† Maria Pituch † Aleksander Ozga Za parafian18:00 † Katarzyna Szponder w 33 r. śm., † Franciszek Sudek 11:30 † Aniela i Julian Rydzowscym. Bartłomiej w 31 r. śm., 18:00 † Stanisław Gubała w 3 r. śm. 13:00 † Maria Pituchs. Piotr w 23 r. śm. † Zofia Drożdż 18:00 † Józefa Kowalska
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Niektórzy mówią: „choruję, bo Bóg dał oczy są bramą, a ty  używałeś swoich oczu 
mi tę chorobę”, a przecież to nie On  jest do pornografii i to jest demoniczne, to jest 
tym, który ci to dał. Choroba i grzech, całkowicie nie do zaakceptowania. Przez 
śmierć i uzależnienia – one przyszły na bramę oczu pewne rzeczy przyszły i to 
ziemie przez grzech Adama, wtedy, kiedy uzależnienie od pornografii przejęło 
człowiek był nieposłuszny Bogu. Otworzyła kontrolę nad twoim życiem. Aż do tego 
się jakaś demoniczna furtka i ten cały stopnia, że nie byłeś w stanie się uczyć i zdać 
śmietnik wylał się na ziemię. Diabeł, sam tego semestru”. 
upadły i na wieki odłączony od Boga, całą W przypadku tego chłopaka Pismo 
swoją mocą uderza w człowieka. Duszę Święte mówi: „Światłem ciała jest oko. Jeśli 
chce wprowadzić w grzech, umysł zacie- więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało 
mnić, namiętności wzburzyć, pozbawić będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest 

chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. zbawienia i szczęścia wiecznego. Czyni to 
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest przez wieki – bez przerwy i spoczynku. 
ciemnością, jakże wielka to ciemność!” Nieustannie przy tym się lęka…
(Mt 6, 22–23) Każdy grzech pociąga za sobą konsek-

wencje w naszym życiu. Oto przykład:  
amerykańska charyzmatyczka Maria Jaki był plan Boga dla człowieka?
Vadia – w maju br. w Krakowie wygłaszała „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył 
konferencje w ramach „Weekendowa człowieka: uczynił go obrazem swej własnej 
Szkoła Ducha Świętego”. Przytacza m.in. wieczności.” (Mdr 2)
dwa świadectwa: Jezuici mówią: Święty Ignacy Loyola 

„Podchodzi do mnie młoda dziewczy- nas poucza, że są dwa sztandary, sztandar 
na, czuję się strasznie, jestem w takim za- Chrystusa i sztandar Szatana. Niektórzy 
mieszaniu, nie mam pokoju. Patrzę na nią, uważają , że jeżeli nie są pod sztandarem 
a ona ma kolczyk w nosie i przyglądam się Chrystusa to niekoniecznie muszą być pod 
temu kolczykowi i w duchu zobaczyłam  sztandarem Szatana, oni są pod swoim 
słowo – buntownik. Pamiętajcie, że Duch sztandarem. A Święty Ignacy mówi, że nie 
Święty mówi do nas i On chce uwolnić ma tak. Jedyną drogą wyjścia żeby nie być 
zniewolonych. Teraz wiem, że jej pro- pod sztandarem Szatana i nie być jego 
blemem jest bunt. Pytam ją: słuchaj, a dla- niewolnikiem, jest wejść świadomie, 
czego przekłułaś sobie nos? Ona mówi: bo dobrowolnie, z decyzją jasną, od której nie 
chciałam się zbuntować przeciwko mamie. ma odwrotu – pod sztandar Chrystusa. 
Odpowiadam jej: taki masz właśnie pro- Jeżeli tego nie zrobisz jesteś pod sztanda-
blem, kiedy przekłułaś sobie nos zgodziłaś rem Szatana.        
się z duchem buntu, weszłaś w nieświętą W teologii mówimy o Szatanie, że jest 
zgodę z buntem. Gdybym była tobą, małpą Boga, bo on niczego swojego nigdy 
zdjęłabym ten kolczyk i uwolniła się z tego, nie wymyśli, jedyne, co potrafi, to małpo-
od tej zgody którą podjęłaś z duchem buntu. wać Boga. Bóg rozsyła do każdego czło-
Ona zdjęła ten kolczyk, wyrzuciła go do wieka swoich aniołów, wyznacza nam 
śmieci i natychmiast mówi: czuje się Aniołów Stróżów. Co robi Szatan? Dokład-
naprawdę dobrze”. nie to samo – rozsyła swoich złych. Jeżeli ty 

się nie modlisz i nie wspierasz swojego 
„Młody mężczyzna, na jednej z konfe- Anioła Stróża to on nie ma za bardzo siły, 

rencji w Polsce, nie brał udziału w niczym, aby ci pomóc.
co się działo, cały czas siedział z tyłu. Pod 
koniec konferencji przyszedł, prosząc o mo-
dlitwę i mówi: czy mogłabyś się za mnie 
pomodlić? Oblałem cały semestr na uni- Podsumowując, 
wersytecie. Zapytała: czy to jest normlane zadaj sobie pytanie: dla ciebie, że się nie uczysz i nie zdajesz 
egzaminów? On odparł: nie, zazwyczaj nie pod kogo – sztandarem żyjesz? 
sprawia mi to problemów, ale w tym Do którego 
semestrze nie dałem rady. I patrzę w jego królestwa należysz? oczy i w duchu zobaczyłam słowo – 
pornografia. Więc zapytałam go: czy jesteś 
zaangażowany w pornografię? Odpo-
wiedział: no tak. Był całkiem zaskoczony, 

Kazimierzkiedy zadałam mu to pytanie. Powiedzia-
łam: tak właśnie się dzieje, ponieważ nasze 

Dokończenie na str. 8.

Dwa Królestwa 
– rzeczywistość, w której żyjemy.

o. Stanisław 
    Papczyński

Dobrzyńskich). Jest też pierwszym zako-
nem w całym Kościele powszechnym, który 
nosi w swej nazwie tytuł Niepokalanego 
Poczęcia NMP (przyjął ten tytuł na dwa 
wieki  przed ogłoszeniem dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi !). 

 Z turystyczno–pielgrzymkowym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło
Źródła: str. Internetowe

Fot: Julian Ślusarczyk
 Wiesława Kostuch

Modlitwa o uproszenie łaski 
za przyczyną 

św. Stanisława Papczyńskiego 
Panie nasz i Boże, przez wzgląd na 

Sługę Twego bł. Stanisława, który 
ufając w pomoc Twojej Opatrzności, 
mimo wielu przeszkód, wiernie podążał 
śladami Jezusa Chrystusa i Jego 
Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, 
użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali 
się niezachwianą ufnością w Twą 
wszechmoc, dobroć i wierność, zwłasz-
cza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą 
ku wspaniałym obietnicom swej 
miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
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Piątek – 29 IX

6:30 † Helena Kurlit
† Joanna Monica
† Elżbieta Rzemińska

18:00 † Zofia DrożdżNiedziela – 10 IX Wtorek – 19 IX
† Aleksander Szymański7:00 † Izabela Uchacz 6:30 † Izabela Uchacz

8:30 † Józef i Zofia Ziober, † Elżbieta Rzemińska Sobota – 30 IX
siostra Benwenuta Ziober † Aleksander Szymski 6:30 † Józefa Kowalska

10:00 † Stanisław Kowalski w 4 r. śm. 18:00 † Barbara Petela † Joanna Monica
Dziękczynna w 50 r. ślubu † Franciszek SudekŚroda – 20 IXJaniny i Franciszka 18:00 † Wanda Wańdyga6:30 † Helena Kurlit11:30 W int. Julii w 1 r. urodzin, † Jakub i Anna Gabryś, Niedziela –  1 Xdziękczynna z prośbą wnuk Stanisław 7:00 † Wacław Bularzo dalsze błog. Boże † Dusze w czyśćcu cierpiące 8:30 † Franciszek Prochownik 13:00 † Jerzy Maślana 18:00 Msza św. zbiorowa w 24 r. śm.18:00 † Helena Kurlit

Czwartek – 21 IX 10:00 Dziękczynna w 30 r. ślubuPoniedziałek – 11 IX 6:30 † Janina Bobula Małgorzaty i Roberta
6:30 † Joanna Monica † Franciszek Sudek Szczurkowskich 

† Maria Fugiel † Marian Ożóg † Michalinę Szczurkowską w r. śm.
O zdrowie, błog. i opiekę Bożą 18:00 † Izabela Uchacz 11:30 † Kazimierz Janas w 5 r. śm.
dla Franciszka i Agnieszki † Zofia Drożdż Za parafian
Rzemińskich 13:00 † Mieczysław Wojnar w 3 r. śm.,Piątek – 22 IX18:00 † Antoni Michniak w 15 r. śm. ż. Helena6:30 † Alfred Walczyk

18:00 † Helena KurlitWtorek  – 12 IX † Jan Sobota
6:30 † Izabela Uchacz (rez.) Poniedziałek – 2 X

† Józefa Kowalska 18:00 † Zofia Drożdż 6:30 † Janina Bobula
† Franciszek Sudek W int. rodzin † Barbara Petela

18:00 † Antoni Wójtowicz † Maria PituchSobota – 23 IX
18:00 † Marian OżógŚroda – 13 IX 6:30 † Kazimiera Cora

6:30 † Maria Balon w 5 r. śm. † Jan Ostafin, ż. Wiktoria Wtorek – 3 X
† Aleksander Ozga i ich rodzice 6:30 † Joanna Monica
† Franciszek Sudek † Joanna Monica † Maria Fugiel

18:00 Msza św. zbiorowa 18:00 W int. Teresy w 80 r. urodzin, † Aleksander Szymski
dziękczynna z prośbą o błog. Boże 18:00 † Andrzej DroździewiczCzwartek – 14 IX

6:30 † Helena Kurlit Niedziela – 24 IX Środa – 4 X
† Kazimiera Cora 7:00 † Jan Ożóg, Jan Wiecheć 6:30 † Kazimiera Cora
† Antoni Wójtowicz 8:30 † Halina Romanow † Józefa Kowalska

18:00 † Izabela Uchacz 10:00 † Włodzimierz Raczkowski O zdrowie dla Mieczysława
11:30 † Zdzisław Zych w 9 r. śm. 18:00 Msza św. zbiorowaPiątek – 15 IX

W 1 r. ślubu Pawła i Weroniki, 6:30 † Joanna Monica Czwartek – 5 Xdziękczynna z prośbą o błog. Boże† Janina Bobula 6:30 † Stanisław Pac w 24 r. śm.13:00 † Józefa Kowalska† Władysław Wilk, jego rodzice † Wanda Wańdyga18:00 † Anna i Stanisław SzczyrbakJózef i Józefa oraz rodzeństwo † Elżbieta Rzemińska
18:00 Msza św. zbiorowa Poniedziałek – 25 IX 18:00 † Tadeusz Bała, ż. Maria w r. śm.

6:30 † Joanna Monica † Zofia DrożdżSobota – 16 IX
† Michalina Przybyło6:30 † Antoni Wójtowicz Piątek – 6 X† Franciszek Sudek† Aniela i Kazimierz Nowak 6:30 † Barbara Petela18:00 † Helena Kurlit† Franciszek Sudek † Alfred Czepiel z rodzicami

18:00 † Wiesław Guzik Wtorek – 26 IX 16:30 † Maria Pituch
6:30 † Maria i Cyprian Karaś 18:00 † Elżbieta RzemińskaNiedziela – 17 IX

† Jan Maksymiuk w 5 r. śm.7:00 † Józef i Józefa Wilk 
† Maria Fugiel Sobota – 7 Xi ich zmarłe dzieci

18:00 † Stanisława Sieprawska, 6:30 † Helena Kurlit8:30 † Wojciech Maślanka, ż. Wiktoria
m. Andrzej † Kazimiera CoraZa Parafian

† Aleksander Szymski10:00 † Stanisław Droździewicz w 6 r. śm. Środa – 27 IX
18:00 Msza św. zbiorowa11:30 † Józef Jachymczyk 6:30 † Kazimiera Cora

13:00 † Izabela Uchacz † Leon i Jadwiga Kwiatoń
Niedziela – 8 X18:00 † Antoni Wójtowicz † Wanda Wańdyga

7:00 † Franciszek Popiel, ż. Magdalena18:00 Msza św. zbiorowaPoniedziałek – 18 IX 8:30 † Władysław Sędzik w 2. r. śm.6:30 † Maria Fugiel Czwartek – 28 IX 10:00 † Stanisław Malinowski w 43 r. śm.,† Elżbieta Rzemińska 6:30 † Anna Gajos Franciszek Kapuściński† Maria Pituch † Aleksander Ozga Za parafian18:00 † Katarzyna Szponder w 33 r. śm., † Franciszek Sudek 11:30 † Aniela i Julian Rydzowscym. Bartłomiej w 31 r. śm., 18:00 † Stanisław Gubała w 3 r. śm. 13:00 † Maria Pituchs. Piotr w 23 r. śm. † Zofia Drożdż 18:00 † Józefa Kowalska
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Niektórzy mówią: „choruję, bo Bóg dał oczy są bramą, a ty  używałeś swoich oczu 
mi tę chorobę”, a przecież to nie On  jest do pornografii i to jest demoniczne, to jest 
tym, który ci to dał. Choroba i grzech, całkowicie nie do zaakceptowania. Przez 
śmierć i uzależnienia – one przyszły na bramę oczu pewne rzeczy przyszły i to 
ziemie przez grzech Adama, wtedy, kiedy uzależnienie od pornografii przejęło 
człowiek był nieposłuszny Bogu. Otworzyła kontrolę nad twoim życiem. Aż do tego 
się jakaś demoniczna furtka i ten cały stopnia, że nie byłeś w stanie się uczyć i zdać 
śmietnik wylał się na ziemię. Diabeł, sam tego semestru”. 
upadły i na wieki odłączony od Boga, całą W przypadku tego chłopaka Pismo 
swoją mocą uderza w człowieka. Duszę Święte mówi: „Światłem ciała jest oko. Jeśli 
chce wprowadzić w grzech, umysł zacie- więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało 
mnić, namiętności wzburzyć, pozbawić będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest 

chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. zbawienia i szczęścia wiecznego. Czyni to 
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest przez wieki – bez przerwy i spoczynku. 
ciemnością, jakże wielka to ciemność!” Nieustannie przy tym się lęka…
(Mt 6, 22–23) Każdy grzech pociąga za sobą konsek-

wencje w naszym życiu. Oto przykład:  
amerykańska charyzmatyczka Maria Jaki był plan Boga dla człowieka?
Vadia – w maju br. w Krakowie wygłaszała „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył 
konferencje w ramach „Weekendowa człowieka: uczynił go obrazem swej własnej 
Szkoła Ducha Świętego”. Przytacza m.in. wieczności.” (Mdr 2)
dwa świadectwa: Jezuici mówią: Święty Ignacy Loyola 

„Podchodzi do mnie młoda dziewczy- nas poucza, że są dwa sztandary, sztandar 
na, czuję się strasznie, jestem w takim za- Chrystusa i sztandar Szatana. Niektórzy 
mieszaniu, nie mam pokoju. Patrzę na nią, uważają , że jeżeli nie są pod sztandarem 
a ona ma kolczyk w nosie i przyglądam się Chrystusa to niekoniecznie muszą być pod 
temu kolczykowi i w duchu zobaczyłam  sztandarem Szatana, oni są pod swoim 
słowo – buntownik. Pamiętajcie, że Duch sztandarem. A Święty Ignacy mówi, że nie 
Święty mówi do nas i On chce uwolnić ma tak. Jedyną drogą wyjścia żeby nie być 
zniewolonych. Teraz wiem, że jej pro- pod sztandarem Szatana i nie być jego 
blemem jest bunt. Pytam ją: słuchaj, a dla- niewolnikiem, jest wejść świadomie, 
czego przekłułaś sobie nos? Ona mówi: bo dobrowolnie, z decyzją jasną, od której nie 
chciałam się zbuntować przeciwko mamie. ma odwrotu – pod sztandar Chrystusa. 
Odpowiadam jej: taki masz właśnie pro- Jeżeli tego nie zrobisz jesteś pod sztanda-
blem, kiedy przekłułaś sobie nos zgodziłaś rem Szatana.        
się z duchem buntu, weszłaś w nieświętą W teologii mówimy o Szatanie, że jest 
zgodę z buntem. Gdybym była tobą, małpą Boga, bo on niczego swojego nigdy 
zdjęłabym ten kolczyk i uwolniła się z tego, nie wymyśli, jedyne, co potrafi, to małpo-
od tej zgody którą podjęłaś z duchem buntu. wać Boga. Bóg rozsyła do każdego czło-
Ona zdjęła ten kolczyk, wyrzuciła go do wieka swoich aniołów, wyznacza nam 
śmieci i natychmiast mówi: czuje się Aniołów Stróżów. Co robi Szatan? Dokład-
naprawdę dobrze”. nie to samo – rozsyła swoich złych. Jeżeli ty 

się nie modlisz i nie wspierasz swojego 
„Młody mężczyzna, na jednej z konfe- Anioła Stróża to on nie ma za bardzo siły, 

rencji w Polsce, nie brał udziału w niczym, aby ci pomóc.
co się działo, cały czas siedział z tyłu. Pod 
koniec konferencji przyszedł, prosząc o mo-
dlitwę i mówi: czy mogłabyś się za mnie 
pomodlić? Oblałem cały semestr na uni- Podsumowując, 
wersytecie. Zapytała: czy to jest normlane zadaj sobie pytanie: dla ciebie, że się nie uczysz i nie zdajesz 
egzaminów? On odparł: nie, zazwyczaj nie pod kogo – sztandarem żyjesz? 
sprawia mi to problemów, ale w tym Do którego 
semestrze nie dałem rady. I patrzę w jego królestwa należysz? oczy i w duchu zobaczyłam słowo – 
pornografia. Więc zapytałam go: czy jesteś 
zaangażowany w pornografię? Odpo-
wiedział: no tak. Był całkiem zaskoczony, 

Kazimierzkiedy zadałam mu to pytanie. Powiedzia-
łam: tak właśnie się dzieje, ponieważ nasze 

Dokończenie na str. 8.

Dwa Królestwa 
– rzeczywistość, w której żyjemy.

o. Stanisław 
    Papczyński

Dobrzyńskich). Jest też pierwszym zako-
nem w całym Kościele powszechnym, który 
nosi w swej nazwie tytuł Niepokalanego 
Poczęcia NMP (przyjął ten tytuł na dwa 
wieki  przed ogłoszeniem dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi !). 

 Z turystyczno–pielgrzymkowym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło
Źródła: str. Internetowe

Fot: Julian Ślusarczyk
 Wiesława Kostuch

Modlitwa o uproszenie łaski 
za przyczyną 

św. Stanisława Papczyńskiego 
Panie nasz i Boże, przez wzgląd na 

Sługę Twego bł. Stanisława, który 
ufając w pomoc Twojej Opatrzności, 
mimo wielu przeszkód, wiernie podążał 
śladami Jezusa Chrystusa i Jego 
Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, 
użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali 
się niezachwianą ufnością w Twą 
wszechmoc, dobroć i wierność, zwłasz-
cza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą 
ku wspaniałym obietnicom swej 
miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
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