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Nie święci, ale godni naśladowania – król Jan Kazimierz 

Kiedy wojska szwedzkie znajdowały się jeszcze na terenie Polski, król 

Jan Kazimierz udał się do Lwowa, gdzie 1 kwietnia 1656 roku, w 

katedrze lwowskiej, przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, w 

obecności nuncjusza papieskiego oddał Polskę pod władzę 

Najświętszej Dziewicy. Była to wdzięczność monarchy za obronę 

Jasnej Góry. Wtedy też do litanii loretańskiej włączono wezwanie 

„Królowo Polski. Módl się za nami”. 

Nigdy w historii Polski żaden monarcha 

nie dokonał tak uroczystego religijnego 

aktu. Akt ten był nie tylko wyrazem osobistej 

pobożności króla, ale również 

obowiązującym aktem prawnym. Jan 

Kazimierz, będący jednym z 

najpobożniejszych władców w dziejach 

Polski, wywodzący się ze szwedzkiej dynastii 

Wazów, niedoszły jezuita i były kardynał, 

solennie ogłaszał: „Wielka Boga-Człowieka 

Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan 

Kazimierz, za zmiłowaniem syna Twojego, Króla królów, a Pana 

mojego i miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich 

przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw 

moich obieram”. 

W tej euforii Jan Kazimierz przyrzekł także, że po zakończeniu 

wojny „użyje ze wszystkimi stanami wszystkich sposobów, ażeby lud 

(…) od wszystkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia został 

zwolniony”. Jego słowom zgodnie wtórowali obecni w katedrze 

senatorzy. Słowa te zostały jeszcze raz wypowiedziane w tym 

samym roku w obozie wojskowym pod Warszawą. W tekście 

królewskich ślubów znalazła się również prośba do Boga, która 

Święci, nie święci 
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brzmiała następująco: „Wzywam pokornie w tym opłakanym i 

zamieszanym Królestwa mego stanie, Twego miłosierdzia i pomocy 

przeciw nieprzyjaciołom świętego rzymskiego Kościoła”. W tych 

słowach można było wyczuć aluzję do protestanckich Szwedów 

oraz kolaborujących z nimi rozmaitych grup polskich protestantów. 

Monarcha swoją prośbę wypowiadał w imieniu wszystkich 

podległych mu prowincji oraz wojsk Polski i Litwy. 

Jana Kazimierza znacznie bardziej docenili jemu współcześni. 

Ówczesny papież, Aleksander VII religijną gorliwość króla, który 

posiadał dość osobliwe nabożeństwo do Obrazu Jasnogórskiego, 

nagrodził monarchę tytułem „rex othrodoxus”, czyli król 

prawowierny. 

 

Niedługo po tym wydarzeniu Jan Kazimierz przybył na Jasną 

Górę. Sam kopał ziemię przy naprawie zniszczonej przez najazd 

Szwedów twierdzy. Zwołał tam także radę Senatu, która 

postanowiła, aby na pamiątkę owego zwycięstwa Jasną Górę 

nazwać „Górą Zwycięstwa”. Wtedy też, w obecności króla w 

jasnogórskim kościele odprawiono nabożeństwo dziękczynne za 

ocalenie Ojczyzny.  

Polska nigdy nie zapomniała o ślubach Jana Kazimierza. Nie 

zapomniano o nich także w latach komunizmu, kiedy to ówczesne 

władze były bezradne, gdy w 

trzysta lat po uroczystości w 

katedrze lwowskiej, w dniu 26 

sierpnia 1953 roku, na Jasnej 

Górze milion ludzi wołało: 

„przyrzekamy, przyrzekamy 

Królowo Polski!”. Tym razem to 

nie król przyrzekał, lecz cały 

polski naród. Tekst ślubowania 

napisał i potajemnie przesłał z więzienia w Komańczy prymas 

Polski, kardynał Stefan Wyszyński. W dołączonym liście Prymas 

prosił, aby w razie problemów, czyli gdyby treści przyrzeczenia nie 
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mógł odczytać przewodniczący Episkopatu ani też któryś ze 

zwierzchników zakonu paulinów, tekst odczytał najmłodszy z braci, 

chociażby jasnogórski kuchcik. 

Z kolei kardynał Karol Wojtyła uważał śluby jasnogórskie za 

„nowy akt przymierza” polskiego narodu z Bogurodzicą. W dniu 26 

sierpnia 1973 roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej 

Górze mówił, że jest ono „wynikiem sprawdzenia przymierza sprzed 

trzystu lat – ślubów Jana Kazimierza”.  

 Modląc się za naszą ojczyznę życzmy sobie takich władców, 

którzy dobro własne przekładają nad miłość ojczyzny. 

 

Dzieje się w świecie 

 

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”… 

( JP II ). 

Patrząc na współczesny świat, dostrzegamy szerzące się zło, 

przemoc, niesprawiedliwość społeczną, bezsensowne wojny, 

kataklizmy i wydaje się nam, że jesteśmy bezsilni wobec tych 

negatywnych zjawisk. Dowiadujemy się także, że kościoły 

chrześcijańskie są bezpośrednio atakowane na wszystkich 

płaszczyznach. Także w Polsce wrogowie Kościoła, występując w 

państwowych środkach przekazu, opłacanych przez nas w formie 

abonamentu, (ok. 90% ochrzczonych katolików, ok. 70% 

praktykujących sporadycznie,  37%- 41% uczestniczących w sposób 

systematyczny w życiu parafialnym i liturgicznym, realizując na co 

dzień  przykazania „Boskie i Cesarskie” (GUS spis 2011 dostęp 2012 – 

33 399 328 osób, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego), z wielkim 

zaangażowaniem  krytykują Kościół i jego hierarchię, zarzucając 

wydawanie listów pasterskich do parafian, prowadzenie 

ewangelizacji i nauczanie miłości bliźniego. Jest więc to bezsporne 

ingerowanie w wewnętrzną działalność  Kościoła, posiadającego 

gwarancje Konstytucji RP. Rozwodzenie się nad zmianami 
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kadrowymi niższego szczebla w archidiecezji było nietaktem, 

podczas gdy zmiany kadrowe podobnego szczebla w świeckich 

instytucjach i prywatnych zakładach nie budziły żadnych emocji, 

bądź nie zostały dostrzeżone. Podobnie podejrzenie o pedofilię 

osób duchownych urosło do wielkiego skandalu, w odróżnieniu do 

skazanych kilku tysięcy osób świeckich, które zostały osadzone w 

zakładach karnych, a fakty te nie wzbudziły zainteresowania 

medialnego. Ponadto nie jest znany przypadek, aby domagano się 

zadośćuczynienia od instytucji świeckich np.: od szkoły,  kuratorium, 

lub ministerstwa, miasta oraz innych organizacji, w których 

jurysdykcji pracował przestępca – pedofil ( np.: sprawa dyrektora 

szkoły chóralnej im. Kurczewskiego w Poznaniu, kilkanaście 

poszkodowanych chłopców). Czego boją się potomkowie 

rabinów, geje, lesbijki, feministki i organizatorki „Manify”, 

naśladowcy zbankrutowanego materializmu dialektycznego i 

koniunkturaliści,  określający się jako niewierzący lub ateiści i inni, 

którzy jednocześnie nie dali złamanego grosza na działalność 

Kościoła.  Przeszkadza im to, że większość społeczeństwa wierzy w 

Boga i chce być uczciwymi obywatelami, że Kościół dba o morale 

swoich wyznawców, prowadzi dla wszystkich działalność 

charytatywną w kraju i za granicą, szkolnictwo wszystkich szczebli, 

lecznictwo i domy opieki dla starców i dzieci, sierocińce, domy dla 

samotnych matek, okna życia, noclegownie, stołówki, punkty 

wydawania gorących posiłków i wydawania odzieży, dba o 

bezdomnych, przygotowuje paczki świąteczne i prowadzi wiele 

innych powszechnie uznanych  przedsięwzięć.  Ponadto głosi 

prawdę, naucza: czcij ojca i matkę swoją, nie zabijaj, nie kradnij, 

nie mów fałszywego świadectwa, kochaj bliźniego swego jak 

siebie samego, nie pożądaj żony bliźniego swego, wykonuj 

należycie swoją pracę, przestrzegaj prawa państwowego (kk, kc, 

kd  i innych) grzeszysz myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. 

Jakie inne organizacje państwowe, społeczne, czy formalne lub 

nieformalne legitymują się takim programem i tak rozległą 

problematyką i rozliczają swoich członków z „myśli, mowy i 
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zaniedbania” ( a co dzieje się w sejmie wybranym przez nas), co 

proponują młodzieży oprócz swobody seksualnej, może realizację 

pseudonaukowych eksperymentów zwanych „gender”, na które 

wolno myśliciele (świadomie napisano oddzielnie) z cenzusami 

uniwersyteckimi, dotychczas nie znaleźli polskiej nazwy, nie bacząc 

na to że „nauka” ta już wkracza w fazę zaniechania, lecz dla nich 

jest najwyższej rangi. W Polsce natomiast jest lansowana od wiosny 

2013, kiedy to „lobbyści” otrzymali gratyfikacje z wiadomych źródeł  

i zbliża się konieczność rozliczenia się. Dlaczego więc Kościół nie 

ma prawa poinformować swoich wyznawców, że nie zgadza się z 

tą ideologią, bo ma odmienne zdanie, czyżby wolność słowa była 

wyłącznym prawem mniejszości występujących do swoich 

sympatyków, liczonych w setkach lub kilku tysiącach osób? Nie 

słyszałem aby gdziekolwiek, ktokolwiek prowadził na taką skalę, tak 

pożyteczną społecznie działalność jak Kościół Katolicki. O co więc 

chodzi tym krzykaczom, (jak nie wiadomo o co chodzi, to 

wiadomo, że chodzi o…) a może o zaistnienie przez kilkadziesiąt 

sekund w telewizji, wygranie wyborów, wystąpienie w roli trybuna 

ludowego, a może uzyskanie statusu celebryty, lub zbicie kapitału 

politycznego (posługując się językiem parlamentarzystów). Media, 

na wzór sejmu, w stosunku do Kościoła, czyli wspólnoty ludzi 

wierzących, przeszły do opozycji i w pogoni za tanią sensacją 

obrażają ich uczucia religijne i łamią kodeksowe zasady dobrego 

obyczaju i współżycia społecznego. Wiadomo, że oszołomstwo 

występuje wszędzie, lecz czy musi być lansowane jako 

najważniejsze wydarzenie. 

Odpowiadając na postawioną na wstępie kwestię bezsilności,  

stwierdzam z absolutnym przekonaniem, że nie jesteśmy bezsilni.  

Stosujemy w swych działaniach kardynalną zasadę „miłujcie 

nieprzyjaciół waszych”,  tym bardziej że ich rozumiemy, bowiem są 

to: często ludzie bardzo biedni z emocjonalnego punktu widzenia, 

pozbawieni miłości i serdeczności, rodzin (według konstytucyjnej 

definicji) a w końcu samotni, zgorzkniali i ich zdaniem skrzywdzeni 
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przez los. Modlimy się więc codziennie za nich i odpuszczamy im 

ich winy wobec nas (jako i my odpuszczamy naszym winowajcom). 

Wykonujemy więc wobec tych osób chrześcijański obowiązek, bo 

dla nas nadrzędną wartością samą w sobie jest fakt, że są to ludzie, 

czyli bracia i siostry.   

Ponadto posiadamy także inne, dotychczas nie stosowane 

możliwości, świadomego uczestnictwa w wyborach, mając prawo 

swobodnej oceny kandydatów wstępujących w szranki na 

wszystkich szczeblach wyborczych. Koniecznie spełniajmy nasz 

obywatelski obowiązek, głosując na tych, których program i 

poglądy akceptujemy, lub zgadzamy się chociaż częściowo.  

Z drugiej jednak strony, co my czynimy aby sytuację doprowadzić 

do normalności? 

Na własnym podwórku, klatce schodowej, ulicy, osiedlu, parafii, 

mieście, czy dajemy świadectwo naszej postawy? Jaki ty masz 

stosunek do działalności swojej wspólnoty, czy przewidujesz w 

przyszłości aktywniej włączyć się w działalność świeckich struktur 

parafialnych, czy masz jakieś uwagi bądź propozycje, podziel się 

nimi w naszym gronie, bo wszyscy dążymy do doskonałości. Jak 

zachowujesz się w trakcie dyskusji towarzyskich na tematy Kościoła, 

czy chcesz naśladować św. Piotra, który po trzykroć wyparł się 

swego Mistrza, a może św. Tomasza, który wierzył w to co widzi. Czy 

widziałeś(aś): wiatr, zapach, powietrze, czas, ciepło, czyli nie 

istnieją? Czy występujesz wobec pomówieniom, a może sam 

kolportujesz plotki godzące w swoją wspólnotę, a może wstydzisz 

się swojej wiary? Czy wreszcie należycie wykonujesz swoje 

obowiązki wobec: Boga, rodziców, żony, męża, dzieci, bliźnich, czy 

realizujesz przykazanie miłości, czy wybaczasz winowajcom …..czy 

oczekujesz życia wiecznego? Czy zapisałeś już święconą kredą na 

drzwiach zewnętrznych twego mieszkania świadectwo swojej 

przynależności K+M+B+ 2014.                                                                                

Oprac. : ABC 
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Święty Błażej patronem na miesiąc luty. 

  

  Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, na terytorium 

dzisiejszej Turcji, w III wieku naszej ery. Nie 

znamy losów jego dzieciństwa ani młodości, 

wiemy że był lekarzem, jednak szybko porzucił 

swój zawód i udał się na pustynie, aby tam w 

odosobnieniu i modlitwie uwielbiać Boga. 

Jakiś czas później zmarł biskup Sebasty, 

pobliskiego miasta. Mieszkańcy i 

duchowieństwo w poszukiwaniu jego 

następnika, zwrócili uwagę na skromnego 

pustelnika Błażeja i to właśnie jego wybrali na 

swojego pasterza. Jednak w tym samym 

czasie na wschodzie panował cesarz 

Licyniusz, który był wielkim wrogiem chrześcijaństwa. Wzniecił on 

krwawe prześladowania wyznawców Chrystusa. Święty Błażej w 

obawie o swoje życie ukrył się w górskiej pieczarze i stamtąd 

zarządzał swoją diecezją. Niestety ktoś doniósł o miejscu jego 

kryjówki i biskup został uwięziony. W areszcie umacniał w wierze 

swoich współwięźniów, ale według legend dokonywał również 

wielu cudów. Uzdrowił on syna pewnej kobiety, któremu ość 

przebiła gardło i nie chciała wyjść.  

Święty Błażej był również doświadczany wielu torturom, które 

nie zdołały zmusić go do wyparcia się wiary. W wyniku 

niezłomności świętego, postanowiono ściąg go mieczem. Wyrok 

został wykonany 3 lutego 315 lub 316 roku.  

Przetrwała bardzo bogata tradycja związana ze 

wspomnieniem liturgicznym świętego Błażej. W tym dniu podczas 

mszy świętej odprawiano specjalne nabożeństwo ku jego czci, 

podczas którego proszono o uwolnienie od chorób gardła oraz 

odpalano skrzyżowane świece zwane „Błażejkami”. Istnieją również 
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ludowe powiedzenia: „Deszcz na świętego Błażeja - słaba wiosny 

nadzieja”, czy „Gdy śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie 

Wielka Niedziela”. W ikonografii ukazuje się go jako biskupa, który 

błogosławi. Jego atrybutami są jeleń, pastorał, ptaki z 

pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - 

narzędzie tortur. Jest też opiekunem zwierząt domowych, patronem 

od chorób gardła i krwotoków, kamieniarzy oraz miasta Dubrownik 

w Chorwacji. 

Karolina Kacprzak 

 

Chrześcijanin zadaje pytania 

 

Dlaczego czcimy tyle „Matek Bożych” skoro Jezus miał jedną 

Matkę? 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 487) czytamy 

zdanie: „Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na 

wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia 

z kolei wiarę w Chrystusa”. Dlatego też dogmaty maryjne (Boże 

Macierzyństwo, Niepokalane Poczęcie, Dziewictwo Maryi, 

Wniebowzięcie Maryi) naprowadzają nas na wielość „Imion”, 

którymi zwracamy się do Niej lub poprzez Nią do Boga. 

W encyklice papieża Jana Pawła II: „Redemptoris Mater” (Matka 

Odkupiciela), poświęconej Maryi, w punkcie 33 możemy 

przeczytać orzeczenie Soboru Ekumenicznego z Nicei (787r.) na 

temat czci obrazów: „...według nauczania Ojców i powszechnej 

Tradycji Kościoła wierni mogą czcić razem z krzyżem także 

wizerunki Matki Bożej, Aniołów i Świętych, w kościołach, 

w domach i przy drogach”. Tę starożytną praktykę czci 

i pobożności maryjnej potwierdził ostatni sobór powszechny – 

Watykański II. Dlatego „Maryja Częstochowska, Licheńska, 

Hodowicka, Piekarska...” to tytuły poszczególnych wizerunków, 

wzięte od miejsca szczególnego ich kultu (sanktuaria). W tych 
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wizerunkach ci, którzy kochają Maryję, daną im przez Jezusa 

Chrystusa za Matkę, po prostu czczą Ją i proszą, by Ona wstawiała 

się za nimi. Trzeba przy tym pamiętać, że wstawiennictwo Maryi 

jest całkowicie uzależnione od zbawienia dokonanego przez 

Chrystusa i czerpie z Jego mocy. Nasza ufność we wstawiennictwo 

Maryi daje w szczególny sposób wyraz tej tajemnicy, że Bóg 

posługuje się wybranymi ludźmi, aby obdarzyć zbawieniem innych 

ludzi. 

W kulcie obrazów nigdy nie czcimy danego przedmiotu 

(obrazu, figury), ale osobę, którą one wyrażają. Ikona bowiem 

odsyła do osoby, którą przedstawia i uobecnia. Ikony i obrazy 

(analogicznie tytuły: Róża Duchowna...) wspomagają naszą wiarę, 

wspomagają naszą wyobraźnię, pomagają nam trwać 

w modlitewnym skupieniu. Spełniają więc tylko funkcję 

pomocniczą. Aczkolwiek ta rola jest dość znaczna. Wiele 

wizerunków uznaje się za cudami słynące, bowiem w tych 

konkretnych miejscach (np. Lourdes, Fatima, Częstochowa) 

dokonały się (medycznie udokumentowane) cuda. Dlatego też te 

miejsca są uprzywilejowanymi ośrodkami urzeczywistniania się 

zbawczego pośrednictwa Kościoła. 
 

Dlaczego się modlimy  ? – słów kilka… 

 

”Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć 

oparcie w modlitwie.” ( JP II ) 

Aby modlitwa nasza była jak najbardziej skuteczna, zapoznajmy się 

z zapisami na ten temat, zawartymi w Piśmie Świętym, 

„Panie naucz nas modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów” (Łk 

11.1).  

Wtedy Jezus odpowiedział im: „Dlatego wy tak się módlcie:  
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Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje 

imię.  

Niech przyjdzie Twoje królestwo. 

Niech się spełni Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.  

I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom.  

I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego.” 

(Mt 6.9-13, Nowy Testament, Święty Paweł, Imprimatur 30 czerwca 

2005r. L.dz. 939/05, str.47/48)  

Pan Jezus ucząc nas Modlitwy Pańskiej, dał nam prawo do 

budowania serdecznej, a nawet poufnej relacji z Bogiem, naszym 

Ojcem. Zaimek „nas” wskazuje na założoną przez Jezusa 

wspólnotę. Do Ojca modli się cała społeczność – Kościół, nie tylko 

poszczególni wyznawcy.  Bóg Ojciec nie przestaje być wielkim i 

wszechmocnym Panem. Jest w niebie, czyli panuje nad całym 

wszechświatem. 

 W postawie człowieka nie może więc zabraknąć szacunku ani 

synowskiego posłuszeństwa. Trzy pierwsze strofy Modlitwy odnoszą 

się do Boga. Uświęcenie imienia Bożego zależy przede wszystkim 

od samego Boga, „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które 

zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was 

pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan – wyrocznia Pana 

Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami”(Ez 

36.23). Dlatego wspólnota chrześcijańska prosi Go, aby w dziejach 

ludzkości sam ujawnił swoją wszechmoc, piękno, nieskończoność. 

Człowiek uświęca imię Boga, gdy  własnym życiem dążącym do 

świętości objawia Jego doskonałość. Druga prośba wyraża 

włączenie się chrześcijan w Jezusową misję ustanowienia i 

ogłoszenia królestwa Bożego wśród ludzi i w nich:   w ludzkich 

umysłach, woli i w postępowaniu. Modląc się o wypełnienie woli 
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Bożej, prosimy aby sam Bóg zrealizował to, co zamierzał, oraz aby 

ludzie byli Jego woli posłuszni i budowali zręby Królestwa Bożego na 

ziemi, głównie poprzez realizację przykazania MIŁOŚCI. Wola Boża 

dotyczy wszystkich i prowadzi każdego człowieka do zbawienia.  

„Wolą zaś Tego, który Mnie posłał, jest to, abym z powierzonych Mi 

ludzi nie tylko nikogo nie stracił, lecz wzbudził  ich do życia w dniu 

ostatecznym. Taka jest bowiem wola mego Ojca, aby każdy kto 

widzi Syna  i wierzy w Niego, miał życie wieczne oraz abym go 

wskrzesił w dniu ostatecznym” (J 6. 39-40).  

Kolejne prośby dotyczą zaspokojenia potrzeb człowieka. Chleb 

powszedni może oznaczać : chleb konieczny do codziennego 

życia biologicznego lub chleb eucharystii  albo chleb niebieski – 

uczty czasów ostatecznych.  

Istotną potrzebą każdego człowieka jest pokój płynący z sumienia 

wolnego do win. Zwracamy się więc do Boga             z prośbą o 

odpuszczenie naszych win, bo tylko On ma moc zgładzenia 

naszych grzechów. Bóg chętnie wysłuchuje takiej modlitwy i 

przebacza, lecz Jego przebaczenie jest uzależnione od tego czy 

okazaliśmy miłosierdzie tym , którzy wyrządzili nam krzywdę. „Jeżeli 

bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam 

daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz 

Ojciec nie daruje wam przewinień.”(Mt 6.14-15) 

Szósta prośba pokazuje, że Bóg dopuszcza pokusę, aby 

wypróbować wiarę człowieka i uszanować jego prawo do wolnej 

woli i wyboru. Słowo „zły” może oznaczać zło w znaczeniu 

moralnym lub fizycznym, albo „złego” czyli szatana. Tak czy owak 

prosimy Boga, aby chronił nas przed złymi czynami lub wpływami 

oraz atakami kusiciela, w tym także w ludzkiej postaci i całkowicie 

uwolnił nas od niego. Podobnie prosimy o obronę przed 

agresywnie głoszonymi nowinkami ukrytymi pod płaszczem 

pseudonaukowych niby badań (np.: gender) oraz głoszonych 

„teorii” o wyborze wolności kosztem łamania przykazań Boga i 
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Kościoła Świętego. „Jeżeli ktoś głosi wam inną ewangelię od tej, 

którą przyjęliście, niech będzie wyłączony ze wspólnoty”(Ga 1,9). 

„Ja wam mówię: Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie; 

pukajcie a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 

szuka, znajduje; a temu, kto puka, będzie otwarte. Czy jest wśród 

was taki ojciec, który, gdy go syn poprosi o rybę , zamiast ryby 

poda mu węża? Albo gdy poprosi go o jajko, czy poda mu 

skorpiona? Jeżeli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać 

dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba da 

Ducha Świętego tym, którzy Go poproszą” (Łk 11.9-13), oraz 

„Zapewniam was jeszcze: Jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś 

poproszą, otrzymają wszystko od  mojego Ojca, który jest w niebie. 

Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem 

pośród nich” (Mt 18,19-20). „Jeżeli będziecie trwać we mnie i jeżeli 

moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, 

cokolwiek tylko pragniecie”(J. 15.7)… „Trwajcie w mojej miłości. 

Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeżeli zachowacie moje 

przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i 

trwam        w Jego miłości (tamże 15.10)… „To jest bowiem moje 

przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak  Ja was 

umiłowałem”(tamże 15.13). 

„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają” ( JP II ). 

Tyle teorii a teraz nieco praktyki, modlitwa może być: ustna, 

werbalna, czytana bądź mówiona na pamięć, ale też płynąca z 

serca, jako rozmowa z Bogiem, milcząca i wschłuchująca się w 

Boga, medytacyjna, śpiewana – zbiorowo      w kościele i w domu. 

Może być bardzo krótka np.: „Jezu ratuj, pobłogosław”; „Jezu 

ufam Tobie”, „Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była 

na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków amen”.  „Matko 

Boga Królowa Polski ratuj swego poddanego – Polaka”*, może to 

być westchnienie lub przeżegnanie się przed podróżą, modlitwa 

kierowców, przed wyjściem z domu, wymienienie zwrotu „Szczęść 
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Boże” na powitanie, noszenie emblematów naszego kultu na 

widocznym miejscu, żegnając dzieci do szkoły czy gdzie indziej, 

powiedz – z „Panem Bogiem” i naznacz palcem znak krzyża na 

czole żegnanego, przychodząc z kościoła powitaj domowników – 

przekazaniem znaku pokoju otrzymanego na Mszy Świętej i 

powiedz: „pokój temu domowi i mieszkańcom jego”, uśmiechnij się 

i pocałuj kolejno wszystkich  obecnych, przecież ich kochasz, nie 

wstydź się okazywać swego uczucia i zapewniać ich, że ich 

kochasz, szczególnie gdy są samotni, smutni, przygnębieni lub 

płaczą, przytul się… Bądź miły(a) dla bliskich, sąsiadów, bliźnich, 

pracowników, podwładnych, w każdym człowieku dostrzegaj 

swojego Brata w Bogu, podobnego do ciebie, który również czuje, 

kocha, ma problemy, cierpi, oczekuje pomocy lub pocieszenia. 

Należysz do wielkiej wspólnoty, nie jesteś sam(a), realizuj 

przykazanie miłości, dostrzegając tych najmniejszych („maluczkich, 

bo ich jest Królestwo Boże), nie trać czasu na sprawy nieistotne, 

spory, kłótnie, pamiętaj, że najważniejszą dla ciebie kwestią jest 

zaskarbić dla siebie i osób, za które jesteś odpowiedzialny(a), łaskę 

życia wiecznego, do którego doprowadzi cię wiara, nadzieja i 

miłość. Nie jest to wcale takie trudne jak myślisz, wystarczy modlić 

się, w miarę jak najczęściej przystępować do sakramentu 

pojednania i do Stołu Pańskiego w Eucharystii.  Pan Jezus już 

odpuścił ci wszystkie grzechy umierając na krzyżu również za twoje 

nieprawości, musisz tylko wykazać żal i głębokie postanowienie 

poprawy. Jesteś dzieckiem BOGA WSZECHMOGĄCEGO. Taka 

postawa ułatwi ci tez życie codzienne, wystąpi mniej problemów, 

nie będziesz mieć wrogów, wszyscy odwzajemnią się tobie najpierw 

sympatią a następnie miłością, będzie od ciebie promieniować 

dobroć, nie będziesz mieć stresów, będziesz szczęśliwy(a), zdrowie 

powróci lub będzie dobre. Czy nie warto zaznać szczęścia już na 

ziemi? 

Potężną modlitwą jest  Różaniec Święty, który według św. Ojca Pio 

jest doskonałą bronią do strzelania do szatana i wie z własnego 
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doświadczenia, że „zły” bardzo się tej modlitwy boi i ucieka przed 

jej mocą. (wymaga odrębnego omówienia). 

Modlitwa winna się składać z uwielbienia i prośby: Np. Zdrowaś 

Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś  Ty między 

niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen  

Gloria in exelsis Deo: Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój 

ludziom dobrej woli, 

Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię.  

Wysławiamy Cię,. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. 

Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. 

Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, 

Synu Ojca, 

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. 

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. 

Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, 

Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. ( prośby zostały 

zaznaczone tłustym drukiem) 

Modlitwa może być także rozmową, na wzór szczerej rozmowy 

dziecka z ojcem, mamą, prostymi słowami, takimi jak się prosi 

rodziców i dzieli się z nimi swoimi troskami, zmartwieniami, 

niepowodzeniami, problemami, pytaniami o wskazanie drogi. Nie 

bójcie się, tak zwracać się do Ojca Niebieskiego, który was kocha 

miłością absolutną. Podobnie zwracajcie się do Ducha Świętego, 

Wielkiego Patrona naszej parafii, podkreślając że oczekujemy od 

Niego specjalnej opieki z tego tytułu, a także spodziewamy się 

szczególnych łask płynących z uczestnictwa w comiesięcznych 

Mszach Świętych w Duchu Świętym, módlcie się równie gorliwie do 



  Strona 

16 

 
  

Matki Boga, która pierwsza z ludzi w sposób bezpośredni spotkała 

się z naszym Patronem, Duchem Świętym i została także Królową 

Polski.  

Jednak, moim  zdaniem, najwszechstronniejszą modlitwą i 

najpełniejszą, wręcz kompletną  jest liturgia Mszy Świętej, która jest 

najstosowniejszym sposobem uwielbienia Boga  Znajdujemy tu 

wszystko (m. inn.: wyznanie grzechów, akt: skruchy, pokuty, 

przeproszenia, uwielbienia, uzyskanie wytycznych do realizacji 

Słowa Pańskiego w Ewangelii na najbliższy okres,  akt wiary, 

modlitwy za wszystkich, ofiarowania, pojednania, ofiary 

eucharystycznej, obwieszczenia uczestnictwa w wielkiej tajemnicy 

wiary, odpuszczenia, błogosławieństwo,,,)  czego pragniemy 

usłyszeć, czego pragniemy dostąpić aby zjednoczyć się w końcu w 

sposób bezpośredni, wręcz fizyczny z Ojcem, Synem i Duchem 

Świętym, poprzez przystąpienie do Stołu Pańskiego. Poczujemy 

dotknięcie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, poczujemy ciepło 

spływające do naszego serca i ogromną radość oraz szczęście 

niepojęte ze spotkania z Najwyższym. Uważnie słuchając 

zauważymy, że uczestniczymy w najwspanialszej eucharystii, nasze 

olśnienie będzie potęgowało się w każdej następnej Mszy Świętej, 

przeżytej w stanie Łaski Uświęcającej. 

Dlaczego więc modlimy się? 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego się 

stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, 

a życie było światłością ludzi, a światłość    w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła”( J . 1.1-5)…. „Na świecie było Słowo, 

świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat go nie rozpoznał. Przyszło 

do swej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy Je 

Przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi”(tamże 1.10-

12) 
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„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im 

błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;…” (Rdz 1.27-

28)  

 Z powyższych cytatów wynika, że Bóg, twórca wszechświata, Byt 

Doskonały, stworzył ziemię i człowieka, aby uczynił ziemię sobie 

poddaną. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, 

został postawiony na najwyższym poziomie na ziemi, z wszystkich 

ziemskich istnień tylko człowiek uzyskał dar wiary i życia 

ostatecznie wiecznego, które jest miłością, a ci co przyjęli Słowo 

stali się Dziećmi Boga. Dzieci Boga winne więc wykazać się 

nieskończoną  wdzięcznością, poprzez wysławianie Imienia Boga, 

miłowanie Boga tak jak On nas umiłował i wypełnianie Jego 

przykazań. Rozmawiaj z Panem jak najczęściej, jesteś kimś bliskim, 

tak bliskim jak syn, nawet marnotrawny. Jak rodzice nasi, z którymi 

nie mieszkamy, oczekują na list, wiadomość czy odwiedziny nasze, 

z kolei jak my oczekujemy z niecierpliwością kontaktu od osób 

które kochamy, od córki, syna, pracujących za granicą, od 

narzeczonej lub narzeczonego, od bardzo dobrego znajomego, od 

przyjaciela, który nas często odwiedza, lub gdy nie mamy od nich 

wiadomości, tak i On czeka podobnie na kontakt z twojej strony, 

choćby nawet taki krótki jak sms, pełniąc niejako wieczny dyżur, 

24 godziny na dobę, także w dni „święte” i wolne od pracy. 

Dzieciom i dobrym znajomym nie odmawia się, podobnie Pan Bóg 

nie odmówi Tobie, już teraz mów -  Chwała Panu, Synowi i Duchowi 

Świętemu, i niech będzie głoszona  przez ciebie od teraz po 

wszystkie wieki, wieków.  

Los Twój drogi Bracie i Siostro leży więc wyłącznie w Twoich rękach 

i Twojej dobrej woli, bowiem wielu zostało wezwanych, ale mało 

wybranych. Ty jesteś w tej wyjątkowej sytuacji dzięki Duchowi 

Świętemu, że zostałeś wezwany i wybrany. Nie zaprzepaść tej 

szansy i nie zachowuj się jakbyś żył w katakumbach. Duch Święty 

czeka na CIEBIE !  
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„Szukając Boga człowiek musi odnajdywać siebie, skoro sam jest 

podobieństwem Boga” ( JP II ) 

PS (Postscriptum):  W liturgii posługujemy się wyrazami obcego 

pochodzenia: np. alleluja – ( hebr. hallelujah) oznacza 

wychwalajcie Jahwe – zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu 

jest (Ap 19.1), hosanna – (hebr. Hoszana) uwielbienie, radość, 

prośba o pomoc; Kyrie eleison (starotestamentowe wezwanie, 

Kyrios grec. imię Boga) – Panie zlituj się (nad nami). Te Deum 

laudamus (łacina) – Ciebie Boże chwalimy (wychwalamy). 

Magnificat …(łacina) – Wielbi dusza moja Pana i raduję się Duch 

mój w Bogu…,Veni Creator Spiritus (łacina) – O Stworzycielu Duchu 

przyjdź…(Hymn ku czci Ducha Świętego). Postscriptum – (łacina) – 

po napisaniu.  

*( dotyczy Królowej Polski i obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,  

01.04.1656 król Jan Kazimierz złożył ślubowanie Królowej Korony 

Polskiej (Lwów), 

08.09.1717 I koronacja koronami papieskimi obrazu (na świecie 

poza Rzymem) w Częstochowie,   

1764 r. sejm w swoich ustawach nazwał Matkę Bożą 

Częstochowską – Królową Polski,  

14.01.1920 Papież Benedykt XV ustanowił święto dla Królowej Polski 

na dzień 3 maja – pamiątka uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

12.10.1923 do litanii loretańskiej Kongregacja Obrzędów oficjalnie 

włączyła wezwanie:  Królowo Korony Polskiej,  

08.09.1945 Kardynał Hlond odnowił ślubowanie,   

26.08 1956 r w 300 letnią rocznicę - odnowienie ślubowania - 

Kardynał Wyszyński, w 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję 

Królową Polski, Główną patronką kraju i Opiekunką naszego 

Narodu,  
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03.05.1966  Kardynał Wyszyński powierzył naród, w rozpoczynające 

się nowe tysiąclecie Polski )                                                                                                                           

Oprac. ABC             

Sprawozdanie z koncertu kolęd 

Dnia 11 stycznia bieżącego roku po wieczornej mszy świętej, w 

naszej parafii odbył się koncert kolęd, na którym zaprezentował się 

chór parafialny oraz zespół młodzieżowy. Wykonawcy przedstawili 

tradycyjne, a także te nieco współczesne kolędy oraz pastorałki. 

Można było usłyszeć m. in.: ,,Cicha noc”, ,,Oj maluśki maluśki”, 

,,Kolęda dla nieobecnych”, ,,Sen Józefa” oraz kilka innych, równie 

pięknych  polskich utworów. Podniosły charakter występu 

ubogacały teksty poetyckie czytane przez młodzież.  

        Na zakończenie koncertu wszyscy zebrani – wraz z 

występującymi – zaśpiewali wspólnie 4 kolędy: ,,Gdy się Chrystus 

rodzi”, ,,W żłobie leży”, ,,Do szopy hej pasterze” oraz ,,Bóg się rodzi”. 

Miało to na celu stać się jednym wielkim chórem i przez kolędy 

wyśpiewać razem wielki hymn uwielbienia dla Boga, który opuścił 

chwałę nieba, aby na zawsze nieść z nami trudy codzienności. Po 

wspólnym kolędowaniu obecnym pobłogosławił proboszcz parafii 

ks. kanonik Maciej Wyzujak.                 

Daria Pastuszak                      

Sprawozdanie z sylwestra 

         Kolejny raz, młodzież z naszej parafii zorganizowała sylwestra. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 19.00 błogosławieństwem Księdza 

Proboszcza, po którym wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej 

zabawy. W sylwestrowym balu uczestniczyło ponad 60 osób w 

różnym wieku. Ci młodsi jak i ci starsi uczestnicy bawili się przy 

muzyce sprzed dekad – od hitów lat sześćdziesiątych aż po muzykę 

znaną z obecnych list przebojów. Nie brakowało także wielu gości z 

innych parafii, którzy także świetnie się bawili. Zabawa była bez 
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alkoholowa. Ilość osób przybywających co roku, może świadczyć o 

tym że naprawdę alkohol nie jest potrzebny by radośnie  pożegnać 

stary rok i przywitać ten nowy.  

Najważniejszym punktem wieczoru była Msza Święta o 

północy. W czasie wystrzałów fajerwerków dziękowaliśmy Bogu za 

ubiegły rok, oraz powierzaliśmy się Bożej opiece na Nowy Rok.  

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu sylwestra 

oraz za wspólną zabawę. Już dziś zapraszamy serdecznie na 

kolejną zabawę sylwestrową. 

oprac. Jagoda 

      Rok 2013 podliczony- ministranci 
 

Jak co roku dnia 6 stycznia w dużej Sali naszego domu 

parafialnego odbyło się spotkanie ministrantów wraz z rodzicami. 

Głównym celem tego spotkania było podsumowanie roku 2013, 

rozdanie nagród w klasyfikacji rocznej dla wszystkich ministrantów 

oraz była to doskonała okazja do złożenia życzeń zarówno 

posługującym chłopcom jak też ich rodzicom. Nie obyło się także 

bez podziękowań skierowanych do ks. Adama Kraski oraz naszego 

Pana Kościelnego, który zawsze chętnie ofiaruje swoją pomoc i 

wsparcie wszystkim ministrantom.  

 Na spotkaniu prezes Michał Strączkowski poruszył wiele 

ważnych kwestii związanych ze służbą ministrancką, ich funkcją w 

kościele oraz przedstawił dalsze plany rozwoju wspólnoty.  

Punktem kulminacyjnym było rozdanie nagród dla 

ministrantów, za całoroczną służbę. W tym roku do klasyfikacji 

liczonych było w sumie 28 chłopców – warto tutaj wspomnieć, iż 

do klasyfikacji rocznej brani pod uwagę są tylko ministranci do 3 

klasy gimnazjum włącznie. Każdy z nich „zbierał” przez okres 

całego roku punkty, które przyznawane są każdorazowo za 
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obecność na dyżurze oraz Mszy dodatkowej. Wszyscy otrzymali 

pamiątkowy dyplom. Oprócz tego pierwsza dziesiątka dostała 

dodatkowo medale, a pierwsza trójka zasłużone puchary. Warto 

wspomnieć, że idea przyznawania punktów i dawania nagród nie 

jest tylko pustą formą rozrywki i walki między chłopakami, ale 

przede wszystkim ma zachęcać młodych ludzi, młodych chłopców 

do wkraczania w progi wspólnoty ministranckiej. Uświadamiania 

ich, że to nie tylko wstawanie wcześnie rano i klęczenie godzinami 

przed krzyżem ale też świetna zabawa, okazja do spotkania się z 

rówieśnikami i zawarcia wielu przyjaźni.  

W tym roku walka była bardziej zacięta niż w latach 

poprzednich, choć ostatecznie pierwsze miejsce i tak należało do 

wielokrotnego zwycięzcy.  

I tak: 

 Miejsce III Będący ministrantem niecały rok  HYBSZ ADAM 

 Miejsce II Kolejny raz w pierwszej trójce i kolejny raz zajmujący 

drugi stopień podium RYNKOWSKI PIOTR 

 Miejsce I z przewagą 453 punktów, ministrant, który w ciągu 

roku był w kościele 403 razy WŁODARCZYK ALBIN  

Wszystkim ministrantom gratulujemy i dziękujemy za ich pomoc i 

służbę Bogu i kościołowi. Potrzebne jest aby każdy z nich wiedział 

jak bardzo są ważni w życiu wspólnoty kościoła. KRÓLUJ NAM 

CHRYSTE. 

Sabum 

Krzyżówka 

 

1. Kraina w północnym Izraelu, z której pochodził Jezus. 

2. Zbudował ją Noe. 

3. Tytuł Maryi: …. Polski. 

4. Jeden z Mędrców ze Wschodu. 



  Strona 

22 

 
  

5. Obchodzi imieniny 14 lutego. 

6. Dzień zmartwychwstania. 

7. Pochodził z niej Szymon, który pomógł nieść krzyż  Jezusowi. 

8. Była nią Maryja dla Jezusa. 

 

    

        
   

       
  

            
            
            
            
    

      
  

   

     
     

Oprac. Monika Sójka 

 

   ,,Tacy sami jak my…wierni Bogu do końca.” 

Kochane dzieci! dnia 31 stycznia będziemy obchodzić 

wspomnienie ks. Bosko, wielkiego przyjaciela 

dzieci i młodzieży, który poświęcił  im całe 

swoje życie . Katecheza, zabawa, sport, 

muzyka, teatr to główne elementy jego 

wychowania. Najmłodszy i najstarszy chłopak 

mógł odnaleźć w ks. Bosko pokrewną duszę 

,która rozumiała ich potrzeby i potrafiła im 

zaradzić. Dobroć ,miłość, radość zarażała 

młodych przestępców i dzieci ulicy do zmiany 

swego życia. Powiększało się oratorium  ks. 

Kącik dla dzieci 
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Bosko  tak, że powstawały nowe szkoły ,domy w różnych częściach 

świata. Między innymi  do Polski przybywali księża salezjanie i siostry 

salezjanki, którzy zakładali szkoły przedszkola i oratoria, do których 

uczęszczało wiele dzieci i młodzieży. Chcę wam przybliżyć postaci 

5 chłopców z Poznania, którzy przeżyli pięknie swoje krótkie życie, 

oddając je za wierność Bogu i Ojczyźnie pod gilotyną w Dreźnie w 

1942 r. Nasi bohaterowie to: Edward Klinik, Edward Kaźmierski, 

Czesław Jóźwiak, Franciszek Kęsy i Jarogniew Wojciechowski. 

Uczęszczali do poznańskiego oratorium. Kochali teatr, często 

występowali na deskach teatru amatorskiego, komponowali sami 

muzykę do wystawianych utworów, grali w piłkę nożną jak wszyscy 

chłopcy w ich wieku. Wykorzystywali każdą okazję, aby się 

odprężyć i wspólnie zabawić. Uczęszczali na pielgrzymki piesze do 

Częstochowy, bo bardzo kochali Matkę Bożą. 

Niestety to beztroskie życie przerwał wybuch wojny. Chłopcy 

rozpoczęli konspiracyjną działalność wstępując do tajnej 

organizacji wojskowej. Żaden z nich nie przypuszczał, że tak szybko 

zostaną za to aresztowani przez Niemców. Rozpoczęły się 

przesłuchania podczas których, chłopcy byli bici i maltretowani, 

ale żaden z nich nie zdradził kolegów. Z wielką pogodą ducha 

znosili przykry los i powierzali swoje życie Matce Bożej modląc się w 

swoich celach na różańcu ,dodając innym więźniom odwagi. 

Często dzielili się głodowymi porcjami, dzieląc odrobinę chleba na 

5 części. W listach tak pisali do swoich rodzin: ,,Jakaż to siła nasza 

wiara! Są tacy ludzie tutaj, którzy w nic nie wierzą. Jakże dla nich 

straszna niewola. Tylko przeklinają. A u tych co mają wiarę-spokój,  

a zamiast przekleństw– radość.” Mieli jednak nadzieję, że zostaną 

wypuszczeni na wolność, jednak stało się inaczej. 24 sierpnia w 

1942r. oczekują na  wykonanie wyroku… Proszą  księdza o spowiedź 

i przyjmują Jezusa do swego serca. Piszą też ostatnie listy do swoich 

najbliższych: ,,…Jakże mogę się nie cieszyć, że odchodzę do Pana i 

Matki Bożej, zaopatrzony Ciałem Jezusa. Do ostatniej chwili Maryja 

była mi Matką. Teraz, kiedy ty mamo nie będziesz miała mnie, weź 
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Jezusa. Moi kochani nie rozpaczajcie, ja jestem już z Jezusem i 

Maryją w niebie.” Pisał Edward Klinik. 

,,…żegnam wszystkich krewnych, znajomych, kolegów. Do 

zobaczenia w niebie i proszę o modlitwę. Bóg tak chciał…’’Pisał 

Edek Kaźmierski. 

,,…Nie żałuję, że w tak młodym wieku schodzę z tego świata. Teraz 

jestem w stanie łaski uświęcającej, nie wiem, czy później byłbym 

wierny moim przyrzeczeniom…”Pisał  Franek Kęsy. 

,,…W ostatniej komunii św. myślę O Tobie najmilsza Liduś i ofiaruję  ja 

za Ciebie z tą nadzieją, że cała nasza rodzina bez wyjątku będzie 

szczęśliwa tam u Góry…’’ Pisał Jarogniew Wojciechowski. 

,,…Bóg tak chciał. Szczególnie zwracam się do Ciebie Mamusiu 

kochana, ofiaruj swój ból Matce Bożej..’’Pisał Czesław Jóźwiak. 

Poszli bez lęku i łez  na śmierć wierząc, że spotkają się w niebie. 

Silna wiara i nadzieja pomogła im przejść z podniesionym czołem 

do nieba. 

Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku ogłosił tych pięciu młodych ludzi 

błogosławionymi Kościoła. 

Kochane dzieci! Chłopcy, o których wam opowiedziałam, byli tacy 

sami jak wy: radośni, lubiący się bawić, pełni życia. Kochali bardzo 

Boga, Maryję i swoją Ojczyznę tak, że oddali za te wartości swoje 

młode życie. 

Warto zastanowić się czy potrafię w swojej szkole, na podwórku 

być dobrym, radosnym, odważnym świadkiem Jezusa, czy Jezus 

jest ze mnie zadowolony patrząc na moje młode życie. 

Ps. Wchodząc na stronę bosko.pl możecie wysłuchać piosenkę     

pt: ,,Tacy sami jak my” mówiącej o poznańskiej piątce”. 

                                  

                                                                                      s.Lucyna 
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Warto zobaczyć 

 

„Pan od muzyki” 

Akcja filmu rozpoczyna się gdy słynny dyrygent, Pierre Morhange, 

dowiaduje się o śmierci swojej matki. Przyjeżdża do rodzinnego 

miasteczka, by towarzyszyć matce w jej ostatniej drodze. Po 

pogrzebie, Pierre’a 

odwiedza jego przyjaciel 

z dzieciństwa Pepinot, 

który przynosi staremu 

znajomemu dziennik 

prowadzony przez ich 

nauczyciela muzyki. 

Od tego momentu 

akcja filmu cofa się do 

roku 1949. Były dyrygent, Clement Mathieu, to mężczyzna w 

średnim wieku, który właśie znalazł nową pracę. Trafił o szkoły dla 

„trudnych chłopców”  Fond de l'Étang. Dyrektorem tej placówki, 

jest okrutny Rachin, wyznający zasadę „Akcja – reakcja”. W 

stosującej się do niej szkole, praktykowane jest karanie uczniów za 

każde przewinienie. Clementowi nie podoba się takie podejście do 

dzieci i to właśnie w tej zasadzie dostrzega genezę zachowań 

chłopców. By poskromić zarówno dyrektora tyrana, jak i 

niezdyscyplinowanych chłopców, dyrygent zakłada szkolny chór. 

Dzięki niemu, chłopcy zaczynają dostrzegać piękno życia, a sam 

Clement odnajduje wiele ukrytych talentów. Posiadaczem 

największego z nich okazuje się Pierre, będący jednocześnie 

najbardziej nieznośnym z młodych. Pan od muzyki po wielu 

żmudnych próbach trafia do chłopca. To dzięki niemu młody 

dostaje się do szkoły muzycznej, zdobywa wykształcenie i  zostaje 

światowej sławy dyrygentem. 
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Możemy znaleźć mnóstwo filmów o  nauczycielach zmagających 

się z nieokiełznaną młodzieżą. Niektórzy mogliby stwierdzić, że 

kręcenie kolejnego takiego filmu jest świadectwem o braku 

jakiejkolwiek kreatywności, bo przecież to taki „oklepany motyw”. 

Jednak francuski reżyser, Christophe Barratier, zdaje się nie 

spoglądać wstecz i w 2004 roku tworzy ten wspaniały, zapadający 

w pamięci obraz. 

Muminek 

Kącik kulinarny 

 

Udka po cygańsku 

Składniki: 

- 10 pałek z kurczaka 

- 1/3 kostki masła 

- 2 cebule 

- 8 suszonych śliwek 

- 1/2 szklanki łagodnego keczupu 

(ewentualnie mały słoiczek - 80 g  

koncentratu pomidorowego + 

dopełnienie keczupem) 

- 3/4 szklanki wody 

- 3 płaskie łyżeczki cukru 

- 1 łyżeczka octu 

- 1/2 szklanki powideł śliwkowych 

- słodka papryka w proszku 

- sól 

 

Udka posypać solą i papryką w proszku. Obsmażyć na maśle na 

złoty kolor.  

 

W rondlu na łyżce masła zeszklić posiekaną cebulę, dodać śliwki, 

koncentrat z keczupem, wodę, cukier, ocet i powidła śliwkowe.  
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Dodać sos powstały przy smażeniu mięsa. Mieszając dokładnie 

zagotować. 

 

Obsmażone udka ułożyć w żaroodpornym naczyniu i zalać 

gorącym sosem. Przykryć i piec w piekarniku nagrzanym do 180 0 C 

przez około 1 godzinę. 

 

Lena 

 

 

Odeszli do Pana: 

Wanda Szymczak, Stefania Właśniak, Michał Stępniewski,  

Tadeusz Świtała 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Sakrament chrztu przyjęli: 

Weronika Anna Zapart, Mateusz Jerzy Zmitowicz,  

Mieszko Miechowiak 

Witamy w społeczności Kościoła. 

SENS ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 

Kolęda to nie magia czy sztuczne podtrzymywanie reliktów 

przebrzmiałej pobożności, ale: zwiastowanie radosnej Nowiny; ufna 

modlitwa do Boga o uchronienie wiernych od wszelkiego zła; 

szczególny wyraz wyznania wiary; konkretny sposób przyjęcia 

Bożego błogosławieństwa na cały rok.  

Najkrócej ujmując: kolęda to otwarcie drzwi rodzinnego domu 

Panu Bogu.  

Cele wizyty duszpasterskiej w parafiach można streścić w 

następujący sposób:  

1. Wspólna modlitwa duszpasterza i wiernych, połączona z 

błogosławieniem mieszkań (domów) i przedmiotów kultu 

religijnego (krzyże, obrazy itp.).  

Z życia parafii 



  Strona 

28 

 
  

2. Poznanie wiernych i warunków ich życia - swoista duchowa 

„inwentaryzacja” tego, co stanowi kształt parafii: liczba wiernych, 

rodzin, małżeństw, dzieci, młodzieży, chorych, niepełnosprawnych 

itp.; stan duchowy i religijny mieszkańców (np. małżeństwa 

niesakramentalne, sekty; udział dzieci i młodzieży w katechezie, 

święcenie Dnia Pańskiego itd.); potrzeby materialne ludzi biednych; 

potrzeby duchowe parafii. 

 3. Próba włączenia wiernych w życie wspólnoty parafialnej: 

odkrywanie charyzmatów parafian i pokazywanie szansy ich 

wykorzystania we własnej wspólnocie Kościoła lokalnego; 

tworzenie nowych zespołów, tzw. małych grup w parafii (rada 

duszpasterska, chór, teatr, ministranci, nadzwyczajni szafarze 

Eucharystii itp.);  

4. „Działalność misyjna” i ewangelizowanie parafian, stojących 

daleko od ołtarza i życia sakramentalnego (chrzty, I komunia św., 

bierzmowanie, śluby, udział w Eucharystii, katechezie dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych itp.).  

5. Wsłuchiwanie się w głosy parafian, mających swoje spojrzenie 

na życie parafii i posługujących w niej kapłanów (serdeczny 

dialog).  

6. Wymiar materialny kolędy, czyli przyjmowanie ofiar pieniężnych 

od parafian z przeznaczeniem na: potrzeby kościoła parafialnego, 

kurii, seminarium duchownego i potrzeby własne duszpasterzy. 

 

 

Naszym Parafianom pragniemy serdecznie podziękować za 

przyjmowanie nas do swych domostw w czasie wizyt 

duszpasterskich. Za dobre słowo, radę, złożone ofiary serdeczne 

Bóg zapłać.  

 

Wasi Duszpasterze 

 

 


