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MIESIĘCZNIK PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SKAWINIE

Dziękujemy

Drodzy Parafianie

Dobiega końca misja, którą przed 7 laty powierzył ks. Grzegorzowi Walaszkowi ks. kardynał Stanisław Dziwisz. 

Jak wiemy od 1 lipca 2017 r. decyzją nowego Arcypasterza Marka Jędraszewskiego rozpoczyna pracę w parafii 

Głogoczów jako proboszcz. Z jednej strony radujemy się awansem naszego księdza Grzegorza, ale równocześnie jest 

nam smutno, że od nas odchodzi. Na szczęście odległość ze Skawiny do Głogoczowa jest niewielka i będziemy mogli 

się wzajemnie odwiedzać.

Jako proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego pragnę serdecznie podziękować ks. Grzegorzowi za gorliwą, ofiarną 

służbę ludowi Bożemu naszej parafii. Przez te siedem lat współpracy mogłem się wciąż budować Jego przykładną 

postawą kapłańską: Jego osobistą pobożnością, zamiłowaniem do modlitwy, systematyczną pracą wykonywaną 

bardzo na serio, z przejęciem i niegasnącą gorliwością mimo upływu lat. Odcinki pracy, które mu powierzyłem nie 

były łatwe. Praca w gimnazjum jak zgodnie stwierdzają znawcy problemu nie należy do łatwych zwłaszcza, gdy idzie 

się do młodzieży z dużym poczuciem odpowiedzialnością za ich wiarę i dojrzałość. Wymagający wpierw od siebie, 

a następnie od podopiecznych przygotowywał kolejne roczniki do Sakramentu Bierzmowania, współpracując 

z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 1.

Praca nad rodzinami w Domowym Kościele to kolejny czasochłonny odcinek misji ks. Grzegorza. Podziwiam 

Go, gdy po całym dniu aktywności, wieczorem wychodził na kilkugodzinne modlitewne spotkania z kręgami rodzin. 

Owocem tej współpracy były między innymi Marsze dla życia i rodziny w naszym mieście. Ta służba przekraczała już 

granice parafii i obejmowała całe miasto.

Podobny charakter aktywności duszpasterskiej to udział ks. Grzegorza w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

I, co piękne, to zwyczajne towarzyszenie ludziom na trasie, udział w pielgrzymim trudzie.

To tylko niektóre obszary działania ks. Grzegorza. Na co dzień przecież podejmował kapłańską posługę przy 

ołtarzu, na ambonie, w konfesjonale, w drodze do chorych. Przez ostatnie cztery lata pełnił ks. Grzegorz w parafii 

funkcję seniora, koordynując pracę zespołu duszpasterskiego. Znając jego zamiłowanie do porządku, a równo-

cześnie lojalność mogłem być spokojny o losy duszpasterstwa w naszej parafii.

Mając tak wiele walorów i doświadczeń zdobytych także

 i u nas mamy nadzieję, że ks. Grzegorz spożytkuje je jako 

proboszcz. Dziękując mu za wspaniałą współpracę jeszcze raz 

gratuluję zasłużonego awansu i życzę w imieniu całej parafii 

wielu łask Jezusa Miłosiernego, pomocy Matki Najświętszej 

i Świętych zwłaszcza tych, których cześć rozwijał w naszej 

wspólnocie, a także zdrowia i sił w podejmowaniu nowych za-

dań na nowej parafii.

Wdzięczni ks. Grzegorzowi 
za jego pracę dla nas 

wypowiadamy nasze staropolskie:

 „Bóg zapłać”.

Ks. Proboszcz 

Włodzimierz Łukowicz
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22 lipca 
Odpust ku czci św. Marii Magdaleny, patronki Korabnik 

odbędzie się w sobotę o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Korabnik.4 czerwca

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w Marszu dla Życia 
***i Rodziny,  który po raz szósty organizowany był w naszym mieście  

– Skawina, pod hasłem: „Czas na Rodzinę”. Nasze świętowanie 
Ks. Aleksy Pliszczyński składa serdeczne podziękowanie za ofiary rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. o godz. 12.30  w Kościele św. 
złożone na seminarium Duchowne w Oruro w Boliwii w wysokości App. Szymona i Judy Tadeusza. Trasa marszu – wyjście od kościoła 
11.996 zł. Polecamy ks. Aleksego opiece Matki Najświętszej.św.  App. Szymona i Judy Tadeusza, przejście ulicami: Rynek, 

J. Słowackiego, ks. J. Popiełuszki, Ogrody, M. Skłodowskiej, 
dojście do kościoła Miłosierdzia Bożego. Finałem marszu był piknik 

***rodzinny zorganizowany przez Chrześcijański Ośrodek Kultury. 
Piknik obfitował w moc atrakcji m.in.:

Przypominamy, że przez okres wakacyjny (lipiec – sierpień) nie – występy taneczne, 
będzie Mszy św. w niedziele o godz. 13.00. W czasie wakacyjnym – występy wokalne grup i solistów,
możliwość spowiedzi w tygodniu będzie 15 minut przed każdą Mszą – ciekawe zabawy i konkursy dla rodzin z atrakcyjnymi nagrodami
świętą.– teatrzyk dla dzieci,

– konkurs plastyczny, loteria fantowa, plac zabaw dla dzieci,
16-20 września – pyszna grochówka i kiełbasa z grilla. 

Dolna parafia zaprasza do udziału w 5 - dniowej pielgrzymce 
autokarowej na Litwę w dniach 16-20 września. W programie: Piknik zakończył się występem zespołu „Abba Cover Band” 
Wilno, Ostra Brama, Kowno, Gietrzwałd, Święta Lipka, Sokółka. z przebojami Abby.
Bliższe informacje na plakacie i u ks. Marcina Maciążki.
 15 czerwca
W sierpniu odbędzie się piesza pielgrzymka na Jasną górę. Odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała ulicami naszego 
Szczegóły wkrótce w ogłoszeniach parafialnych.miasta. Składamy podziękowania wszystkim, którzy w niej ucze-
 stniczyli, szczególnie dzieciom sypiącym kwiaty, dzieciom 

pierwszokomunijnym w strojach oraz tym, którzy przygotowali 
ołtarze oraz przystroili okna swych mieszkań.

18 czerwca 
O godz. 11.30 swą Mszę św. prymicyjną w naszej parafii od-

prawił neoprezbiter, ks. Paweł Odziomek.

22 czerwca 
Obchodziliśmy parafialny Dzień Papieski – na wieczornej Mszy 

św. modliliśmy się za rodziny, małżeństwa, narzeczonych, a szcze-
gólnie za matki oczekujące potomstwa.  

23 czerwca 
Z racji zakończenia roku szkolnego odbyła się Msza św. dla  

uczniów szkoły podstawowej o godz. 12.00, natomiast dla uczniów 
gimnazjum o godz. 18.00. 

25 czerwca
Pożegnaliśmy ks. Grzegorza Walaszka, który po 7 latach pracy 

w Skawinie decyzją ks. bpa Marka Jędraszewskiego został mia-
nowany proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Głogo-
czowie. W jego miejsce do posługi w naszej parafii został 
skierowany ks. Rafał Piórkowski. Swą pracę rozpocznie on 25 sier-
pnia.

3-15 lipca
W tym roku w czasie wakacji odbędzie się wyjazd wolontariuszy 

ŚDM na Węgry (3-5 lipca) oraz KSM - nad morze do Trzęsacza 
w dniach 10-15 lipca. Ponad to schola i ministranci pojadą 
do Warszawy w dniach 17-20 lipca.
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Wspólnota Skawińsko-Czernichowska 
ks. Bogdan Sarniak

Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
tel. 12 276 32 30 w. 26

Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie u nas w parafii. Czerwiec był bardzo obfity w 
wydarzenia. Piknik, marsz dla życia i rodziny, Boże Ciało, koniec roku szkolnego, no i przenosiny 
ks. Grzegorza. Wszystko ważne i o wszystkim trzeba by napisać. Po części zresztą tak też 
zrobiliśmy w naszej gazecie. Ja w tym wstępie wszystkiego jeszcze raz nie mam zamiaru 
opisywać. Niemniej muszę wspomnieć o kilku sprawach. To będzie taka „prywata”,  moje 
prywatne „małe wielkie sprawy”. Pierwsza sprawa, to przejście ks. Grzegorza na probostwo do 
Głogoczowa. Często, gdy rozmawiałem z parafianami na ten temat mówiłem, że w związku z 
odejściem ks. Grzegorza mam mieszane uczucia. No bo z jednej strony życzyłem Mu jak najlepiej 
dla Niego, czyli żeby w końcu poszedł na samodzielną placówkę duszpasterską, został 
proboszczem. A z drugiej strony prosiłem Pana Boga, żeby ks. Grzegorz jeszcze z nami pozostał. 
Z nami, tzn. z księżmi na parafii. A to dlatego, że współpraca z Nim, poniekąd pod Jego okiem (był 
tzw. seniorem), układała się nam znakomicie! Ks. Grzegorz był świetnym moderatorem pracy 
parafialnej. Ks. Proboszcz bardzo Mu ufał, a i my, znacznie młodsi przecież od Niego, bardzo 
ceniliśmy Jego „szefowanie”. Ks. Proboszcz już o tym napisał w tym numerze gazety, a ja 
(a myślę, że i ks. Piotr także) podpisuję się pod tym obiema rękami. Dlatego osobiście bardzo Ci 
dziękuję ks. Grzegorzu za te lata spędzone razem i za naprawdę wspaniałą współpracę. Życzę, 
byś nic nie stracił ze swej gorliwości na nowej parafii. No i oczywiście życzę dobrej współpracy 
z nowymi parafianami z Głogoczowa. Jest mi tym bardziej miło, że właśnie tam poszedłeś, bo 
to moje rodzinne strony (sąsiedztwo moich Olszowic).

Druga sprawa to pielgrzymka do Fatimy. Też właściwie prywatna rzecz. Nie ukrywałem i nie 
ukrywam mojego hobby - podróży na motocyklu. Może kogoś to gorszy, może inni pukają się 
w głowę widząc motocyklistów. Czuję się zatem zobligowany do obrony swoich zainteresowań. 
Owszem, jest to pasja niebezpieczna. Wielu mówi, że tylu motocyklistów ginie co roku na 
drogach lub tracą zdrowie, że to wariactwo. Mógłbym powiedzieć tak: na pewno więcej ludzi 
w ciągu roku traci życie lub zdrowie na skutek zwykłych utonięć lub skoków do wody. Czy ktoś 
nazwie wariatami ludzi, którzy uwielbiają wodę? Czy ktoś zrezygnuje z wyjazdu nad morze albo 
pójścia na basen, bo tylu ludzi się topi? Znam kilkunastu księży motocyklistów i nie słyszałem 
o żadnym, który by na motocyklu zginął. Znam też wielu księży, którzy jeżdżą nad morze i… Rok 
temu nad Bałtykiem utopił mi się kolega… Co jest zatem niebezpieczniejsze? Wiem, że takie 
licytowanie i porównywanie nie ma sensu. Po prostu są ludzie, którzy lubią coś robić i to robią bez 

względu na niebezpieczeństwo. Ja nie krytykuję (choć nie rozumiem) ludzi, którym 
lekarz zabronił jeść słodyczy, bo mają cukrzycę, a oni i tak jedzą. Wszak to też 
prowadzi do ich śmierci. Po prostu pewne rzeczy są niezrozumiałe dla innych i tyle. 
Więc wracam do pielgrzymki... Byliśmy w Fatimie. My czyli kto? Proszę sobie 
poczytać na str. 20. A tytułem uzupełnienia tamtego tekstu, to muszę wyrazić tu 
wdzięczność dla naszych rodaków – Skawiniaków z Wiednia (Krzyśka, Basi i ich 
córek Kasi i Gabrysi), za to że nas ugościli u siebie w drodze powrotnej z Fatimy. 
Dzięki! (Na marginesie: w jakim byłem szoku, jak zobaczyłem tam, u nich 
w Wiedniu naszą gazetę parafialną!).

Trzecia sprawa: rocznica objawień Matki Bożej… Tak, ale nie ta setna z Fatimy, 
ale ta z Gietrzwałdu! W dniach 27 czerwca do 16 września obchodzimy 140 lat od 
objawień MB w Gietrzwałdzie na Warmii. Mało się o tym mówi, a przecież to 
podobno jedyne polskie objawienia maryjne oficjalnie uznane przez Stolicę 
Apostolską! Papież Franciszek ustanowił nawet w związku z tym jubileuszem 
specjalny odpust dla odwiedzających to sanktuarium. Więcej o tym napisaliśmy na 
str. 8.

No i nie byłbym sobą, gdybym się nie przyczepił do czegoś ze świata polityki, 
hehe… Co tym razem? Wizyta prezydenta Trumpa w Polsce. Wydarzenie z pew-
nością ważne. Ale jakże świetnie się bawiłem, gdy na kilka tygodni przed tą wizytą 
niektóre portale internetowe „sikałay z radości po nogach” pisząc: „prezydent 
Trump w Polsce” albo:„wiemy już, co prezydent Trump powie do Polaków!” Łał! 
Normalnie co za wyróżnienie! Jakby znaleźli Bursztynową Komnatę! Cóż za 
prestiż! Wygrana w totka! Wreszcie: co za łaska, że „jaśnie wielmożny pan Trump” 
wejrzał łaskawie na nasz mały, biedny kraik, zechciał go zauważyć i posłać w jego 
stroną mały uśmiech, a nawet czułe słowo… Normalnie: „wszystkie szczęścia na 
nas idą!” Ech, kiedy my Polacy wreszcie wstaniemy z kolan, wyleczymy się z tego 
kompleksu niższości, z tego bycia taką biedną sierotką wśród narodów, co to musi 
skakać koło bogatych wujków z „Hameryki” lub „Jewropy”. I nie ważne kto tu u nas 
rządzi: jedni łaszą się i przymilają do Unii, drudzy wzdychają ku Ameryce, a są i tacy 
jeszcze, co to z łezką w oku wspominają przyjaźń polsko-radziecką… Godności 
trochę życzę! I wziąć się samemu do roboty budując silną Polskę, a nie liczyć na 
dalszy czy bliższy Zachód…!

Ks. Marek Suder
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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

Firma Handlowo-Usługowa Matpol

Roman Sagan Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Piłsudskiego  23

32-050 Skawina

***
Przedsiębiorstwo budowlane

BRUZDA Jacek Bruzda
 Rzozów 278, 32-052 Radziszów

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!

Spis treści:



22 lipca 
Odpust ku czci św. Marii Magdaleny, patronki Korabnik 

odbędzie się w sobotę o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Korabnik.4 czerwca

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w Marszu dla Życia 
***i Rodziny,  który po raz szósty organizowany był w naszym mieście  

– Skawina, pod hasłem: „Czas na Rodzinę”. Nasze świętowanie 
Ks. Aleksy Pliszczyński składa serdeczne podziękowanie za ofiary rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. o godz. 12.30  w Kościele św. 
złożone na seminarium Duchowne w Oruro w Boliwii w wysokości App. Szymona i Judy Tadeusza. Trasa marszu – wyjście od kościoła 
11.996 zł. Polecamy ks. Aleksego opiece Matki Najświętszej.św.  App. Szymona i Judy Tadeusza, przejście ulicami: Rynek, 

J. Słowackiego, ks. J. Popiełuszki, Ogrody, M. Skłodowskiej, 
dojście do kościoła Miłosierdzia Bożego. Finałem marszu był piknik 

***rodzinny zorganizowany przez Chrześcijański Ośrodek Kultury. 
Piknik obfitował w moc atrakcji m.in.:

Przypominamy, że przez okres wakacyjny (lipiec – sierpień) nie – występy taneczne, 
będzie Mszy św. w niedziele o godz. 13.00. W czasie wakacyjnym – występy wokalne grup i solistów,
możliwość spowiedzi w tygodniu będzie 15 minut przed każdą Mszą – ciekawe zabawy i konkursy dla rodzin z atrakcyjnymi nagrodami
świętą.– teatrzyk dla dzieci,

– konkurs plastyczny, loteria fantowa, plac zabaw dla dzieci,
16-20 września – pyszna grochówka i kiełbasa z grilla. 

Dolna parafia zaprasza do udziału w 5 - dniowej pielgrzymce 
autokarowej na Litwę w dniach 16-20 września. W programie: Piknik zakończył się występem zespołu „Abba Cover Band” 
Wilno, Ostra Brama, Kowno, Gietrzwałd, Święta Lipka, Sokółka. z przebojami Abby.
Bliższe informacje na plakacie i u ks. Marcina Maciążki.
 15 czerwca
W sierpniu odbędzie się piesza pielgrzymka na Jasną górę. Odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała ulicami naszego 
Szczegóły wkrótce w ogłoszeniach parafialnych.miasta. Składamy podziękowania wszystkim, którzy w niej ucze-
 stniczyli, szczególnie dzieciom sypiącym kwiaty, dzieciom 

pierwszokomunijnym w strojach oraz tym, którzy przygotowali 
ołtarze oraz przystroili okna swych mieszkań.

18 czerwca 
O godz. 11.30 swą Mszę św. prymicyjną w naszej parafii od-

prawił neoprezbiter, ks. Paweł Odziomek.

22 czerwca 
Obchodziliśmy parafialny Dzień Papieski – na wieczornej Mszy 

św. modliliśmy się za rodziny, małżeństwa, narzeczonych, a szcze-
gólnie za matki oczekujące potomstwa.  

23 czerwca 
Z racji zakończenia roku szkolnego odbyła się Msza św. dla  

uczniów szkoły podstawowej o godz. 12.00, natomiast dla uczniów 
gimnazjum o godz. 18.00. 

25 czerwca
Pożegnaliśmy ks. Grzegorza Walaszka, który po 7 latach pracy 

w Skawinie decyzją ks. bpa Marka Jędraszewskiego został mia-
nowany proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Głogo-
czowie. W jego miejsce do posługi w naszej parafii został 
skierowany ks. Rafał Piórkowski. Swą pracę rozpocznie on 25 sier-
pnia.

3-15 lipca
W tym roku w czasie wakacji odbędzie się wyjazd wolontariuszy 

ŚDM na Węgry (3-5 lipca) oraz KSM - nad morze do Trzęsacza 
w dniach 10-15 lipca. Ponad to schola i ministranci pojadą 
do Warszawy w dniach 17-20 lipca.
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Wspólnota Skawińsko-Czernichowska 
ks. Bogdan Sarniak

Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
tel. 12 276 32 30 w. 26

Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie u nas w parafii. Czerwiec był bardzo obfity w 
wydarzenia. Piknik, marsz dla życia i rodziny, Boże Ciało, koniec roku szkolnego, no i przenosiny 
ks. Grzegorza. Wszystko ważne i o wszystkim trzeba by napisać. Po części zresztą tak też 
zrobiliśmy w naszej gazecie. Ja w tym wstępie wszystkiego jeszcze raz nie mam zamiaru 
opisywać. Niemniej muszę wspomnieć o kilku sprawach. To będzie taka „prywata”,  moje 
prywatne „małe wielkie sprawy”. Pierwsza sprawa, to przejście ks. Grzegorza na probostwo do 
Głogoczowa. Często, gdy rozmawiałem z parafianami na ten temat mówiłem, że w związku z 
odejściem ks. Grzegorza mam mieszane uczucia. No bo z jednej strony życzyłem Mu jak najlepiej 
dla Niego, czyli żeby w końcu poszedł na samodzielną placówkę duszpasterską, został 
proboszczem. A z drugiej strony prosiłem Pana Boga, żeby ks. Grzegorz jeszcze z nami pozostał. 
Z nami, tzn. z księżmi na parafii. A to dlatego, że współpraca z Nim, poniekąd pod Jego okiem (był 
tzw. seniorem), układała się nam znakomicie! Ks. Grzegorz był świetnym moderatorem pracy 
parafialnej. Ks. Proboszcz bardzo Mu ufał, a i my, znacznie młodsi przecież od Niego, bardzo 
ceniliśmy Jego „szefowanie”. Ks. Proboszcz już o tym napisał w tym numerze gazety, a ja 
(a myślę, że i ks. Piotr także) podpisuję się pod tym obiema rękami. Dlatego osobiście bardzo Ci 
dziękuję ks. Grzegorzu za te lata spędzone razem i za naprawdę wspaniałą współpracę. Życzę, 
byś nic nie stracił ze swej gorliwości na nowej parafii. No i oczywiście życzę dobrej współpracy 
z nowymi parafianami z Głogoczowa. Jest mi tym bardziej miło, że właśnie tam poszedłeś, bo 
to moje rodzinne strony (sąsiedztwo moich Olszowic).

Druga sprawa to pielgrzymka do Fatimy. Też właściwie prywatna rzecz. Nie ukrywałem i nie 
ukrywam mojego hobby - podróży na motocyklu. Może kogoś to gorszy, może inni pukają się 
w głowę widząc motocyklistów. Czuję się zatem zobligowany do obrony swoich zainteresowań. 
Owszem, jest to pasja niebezpieczna. Wielu mówi, że tylu motocyklistów ginie co roku na 
drogach lub tracą zdrowie, że to wariactwo. Mógłbym powiedzieć tak: na pewno więcej ludzi 
w ciągu roku traci życie lub zdrowie na skutek zwykłych utonięć lub skoków do wody. Czy ktoś 
nazwie wariatami ludzi, którzy uwielbiają wodę? Czy ktoś zrezygnuje z wyjazdu nad morze albo 
pójścia na basen, bo tylu ludzi się topi? Znam kilkunastu księży motocyklistów i nie słyszałem 
o żadnym, który by na motocyklu zginął. Znam też wielu księży, którzy jeżdżą nad morze i… Rok 
temu nad Bałtykiem utopił mi się kolega… Co jest zatem niebezpieczniejsze? Wiem, że takie 
licytowanie i porównywanie nie ma sensu. Po prostu są ludzie, którzy lubią coś robić i to robią bez 

względu na niebezpieczeństwo. Ja nie krytykuję (choć nie rozumiem) ludzi, którym 
lekarz zabronił jeść słodyczy, bo mają cukrzycę, a oni i tak jedzą. Wszak to też 
prowadzi do ich śmierci. Po prostu pewne rzeczy są niezrozumiałe dla innych i tyle. 
Więc wracam do pielgrzymki... Byliśmy w Fatimie. My czyli kto? Proszę sobie 
poczytać na str. 20. A tytułem uzupełnienia tamtego tekstu, to muszę wyrazić tu 
wdzięczność dla naszych rodaków – Skawiniaków z Wiednia (Krzyśka, Basi i ich 
córek Kasi i Gabrysi), za to że nas ugościli u siebie w drodze powrotnej z Fatimy. 
Dzięki! (Na marginesie: w jakim byłem szoku, jak zobaczyłem tam, u nich 
w Wiedniu naszą gazetę parafialną!).

Trzecia sprawa: rocznica objawień Matki Bożej… Tak, ale nie ta setna z Fatimy, 
ale ta z Gietrzwałdu! W dniach 27 czerwca do 16 września obchodzimy 140 lat od 
objawień MB w Gietrzwałdzie na Warmii. Mało się o tym mówi, a przecież to 
podobno jedyne polskie objawienia maryjne oficjalnie uznane przez Stolicę 
Apostolską! Papież Franciszek ustanowił nawet w związku z tym jubileuszem 
specjalny odpust dla odwiedzających to sanktuarium. Więcej o tym napisaliśmy na 
str. 8.

No i nie byłbym sobą, gdybym się nie przyczepił do czegoś ze świata polityki, 
hehe… Co tym razem? Wizyta prezydenta Trumpa w Polsce. Wydarzenie z pew-
nością ważne. Ale jakże świetnie się bawiłem, gdy na kilka tygodni przed tą wizytą 
niektóre portale internetowe „sikałay z radości po nogach” pisząc: „prezydent 
Trump w Polsce” albo:„wiemy już, co prezydent Trump powie do Polaków!” Łał! 
Normalnie co za wyróżnienie! Jakby znaleźli Bursztynową Komnatę! Cóż za 
prestiż! Wygrana w totka! Wreszcie: co za łaska, że „jaśnie wielmożny pan Trump” 
wejrzał łaskawie na nasz mały, biedny kraik, zechciał go zauważyć i posłać w jego 
stroną mały uśmiech, a nawet czułe słowo… Normalnie: „wszystkie szczęścia na 
nas idą!” Ech, kiedy my Polacy wreszcie wstaniemy z kolan, wyleczymy się z tego 
kompleksu niższości, z tego bycia taką biedną sierotką wśród narodów, co to musi 
skakać koło bogatych wujków z „Hameryki” lub „Jewropy”. I nie ważne kto tu u nas 
rządzi: jedni łaszą się i przymilają do Unii, drudzy wzdychają ku Ameryce, a są i tacy 
jeszcze, co to z łezką w oku wspominają przyjaźń polsko-radziecką… Godności 
trochę życzę! I wziąć się samemu do roboty budując silną Polskę, a nie liczyć na 
dalszy czy bliższy Zachód…!

Ks. Marek Suder
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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

Firma Handlowo-Usługowa Matpol

Roman Sagan Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Piłsudskiego  23

32-050 Skawina

***
Przedsiębiorstwo budowlane

BRUZDA Jacek Bruzda
 Rzozów 278, 32-052 Radziszów

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!

Spis treści:
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rozmnożenia chleba. I czyni tak do dziś! po wodzie, ale kiedy nastał silny wiatr, udziałem. Skazani na upokorzenie, na cier-
Rozmnaża w nas wiarę i czyni cuda, kiedy zwątpił i zaczął tonąć. Wołał Jezusa: pliwość, możemy doświadczyć wysłucha-
Go wzywamy i prosimy modlitwą uwiel- „Panie! Ratuj mnie!” Jezus zaś mu odpo- nia naszych próśb, gdyż Jezus jest Bogiem 
bienia. Wspólne ucztowanie z Jezusem wiedział: „Człowieku małej wiary! Dla- żywych, Bogiem Miłosiernym.
ma sens w wymiarze wiecznym. Tu chodzi czego zwątpiłeś!” I w naszym życiu pojawią 
przede wszystkim o pokarm z rąk Chry- się burze, lęki, niebezpieczeństwa, nie wy-
stusa, a jest Nim On sam. I On się nami starczą własne siły, będzie nawałnica i bu-
interesuje, chce być obecny w każdej chwili rze! Wiele razy tego jeszcze doświad-
naszego życia. A żeby było to możliwe, to czysz! Chyba już dziś zauważyłeś, że warto 
chciejmy znaleźć dla niego czas, aby zasiąść zabrać Jezusa na wyprawę swojego ży-
z Nim do eucharystycznej uczty, a On cia, bo wiesz kim On naprawdę jest. Jest 
zamieszka w nas! Synem Bożym, któremu dana jest władza 

nie tylko na ziemi, ale i w niebiosach. 

Poprzez dar miłości i wiary Piotra do Je-
zusa rozpoczyna się rzeczywistość funda-
mentów Kościoła jako wspólnoty ludzi 
wiernych i dążących do zabawienia. To tą 
Skałą wartości jest sam Piotr, jako pierwszy 
namiestnik całego Kościoła. To jemu zo-
stały podarowane klucze do tego Królestwa 
do jego potęgi i królowania. To właśnie 
Piotr oświadcza: „Ty jesteś Chrystusem, sy-
nem Boga Żywego.” Jezus obiecuje w dia-Matka kananejska stanęła przed Jezu-
logu z Piotrem, że Kościół zbudowany na sem, proszą Go, aby uzdrowił jej córkę, 
fundamencie wiary nie dostąpi potęgi zła. która dręczona była przez złego ducha. 
Stanie się autorytetem mądrości nauczania Uczniowie Jezusa nie chcieli jej dopuścić
i wiedzy. To Boże słowo i dziś jest twarde do Niego, a jeszcze jako poganka nie mia-
jak skała, na której może oprzeć się Kościół ła wielkich szans na Jego interwencję. Jed-
i my wszyscy wierzący. Zapewne ciągle nak weszła w dialog z Nim i zaryzykowa-
i nieustannie atakowany nie upadnie, bo ła. Jezus wystawił ją na próbę, ona jed-
mocą jest sam Chrystus. I każdy z nas ma nak upokorzyła się i prosiła o okruszynę 
udział w chwale Zmartwychwstania i każ-serca dla swojej córki. W nagrodę otrzy-„Uspokójcie się! Ja Jestem. Nie bójcie 
dy może zakosztować niebiańskich słody-mała pochwałę swej wiary: „Kobieto! Wiel-się!” – to słowa Jezusa skierowane do 
czy obiecanych przez Boga.ka jest twoja wiara. Niech więc ci się sta-apostołów siedzących w łodzi, kiedy na je-

nie, tak jak chcesz!” Jej córka została ziorze rozpętała się burza. Jezus szedł 
uzdrowiona, opuścił ją zły duch. Nasza do nich po wodzie. Piotr zapragnął też 

Katechetka: szczera miłość do drugiego człowieka, chodzić po wodzie, wówczas Jezus nakazał 
Ewa Ziemiańskaw trosce o zdrowie, o uzdrowienie ze znie-Piotrowi iść po wodzie słowami: „Chodź.” 

woleń, o zbawienie może być też naszym Piotr zobaczywszy swojego Mistrza szedł 

XX Niedziela Zwykła
20 sierpnia 2017 r. 

Iz 56, 1. 6 – 7;
Rz 11, 13 – 15. 21 – 32;

Mt 15, 21 – 28;

XXI Niedziela Zwykła
27 sierpnia 2017 r.

Iz 22, 19 – 23; Rz 11, 33–36;
Mt 16, 13 – 20;

XIX Niedziela Zwykła
13 sierpnia 2017 r.

1 Krl 19, 9a 11 – 13; Rz 9, 1–5;
Mt 14, 22 – 43;

 Żydzi tak serdecznie nienawidzili swych pod koniec życia czcić Asztartę i Milkoma, 
sąsiadów z północy, przeto Jezus, chcąc jakieś pogańskie bóstewka swych żonek). 
zganić niektóre przywary swych ziom- Tak czy inaczej, konsekwencją głupoty 
ków, dawał im właśnie Samarytan jako Salomona był podział po jego śmierci 
wzór do naśladowania, co musiało ich Królestwa Dawidowego na dwie części: 
strasznie boleć. Przeto jeśli trzeba było Judę, nad którą królował syna Salomona – 
napiętnować żydowską zatwardziałość Roboam oraz na pozostałe pokolenia 
serca, niewdzięczność czy inne wady, Je- zwane odtąd Izraelem lub Królestwem 
zus mówił, że Samarytanie są w tych Północnym, pod władzą dawnego sługi 
kwestiach lepsi niż Żydzi. Dawał ich cza- Salomonowego – Jeroboama. Stolicą swe-
sem za wzór postępowania, chłoszcząc go państewka Jeroboam uczynił miasto 
w ten sposób narodową dumę lub krnąbr- Samarię (od niej zresztą wzięła się nazwa 
ność swych rodaków, zwłaszcza faryzeuszy całego rejonu). Na tym się nie skończyło! 
lub kapłanów. Ponieważ Żydzi z pokoleń, które poddały 

się pod władzę Jeroboamowi nie mieli do-Skąd wzięła się taka nienawiść 
stępu do świątyni w Jerozolimie (a przecież między tymi dwoma sąsiadami? 
dalej chcieli składać ofiary i modlić się do Wydaje się, że miała ona dwa źródła: jedno 
swego Boga Jahwe!), przeto ustanowili etniczne, a drugie religijne. Kim zatem byli 

Znamy ich z Ewangelii jako tych, któ- sobie własne miejsce święte w mieście Samarytanie z pochodzenia? Skąd się wzię-
rych serdecznie nienawidzili Żydzi. Zresz- Sychem i tam chodzili się modlić. Nie-ły te antagonizmy z Żydami? Ich genezy 
tą było to uczucie odwzajemnione. Syno- szczęściem jednak tych pokoleń był głupi trzeba szukać gdzieś koło roku 935 przed 
nimem wszelkiego zła i największej zdra- król Jeroboama (głupszy od Salomona na Chrystusem. Wtedy to nastąpił w historii 
dy, osobami najmniej zasługującymi na starość). Za namową swej pogańskiej Izraela bardzo bolesny podział. Przy całej 
szacunek, a nawet na istnienie, byli dla małżonki Jezabel pobudował pogańskie swej mądrości król Salomon popełnił kar-
Żydów Samarytanie. W Talmudzie zapi- ołtarze na niemal każdym pagórku i on sam, dynalny błąd (a może raczej była to kara 
sane jest nawet zdanie, że „kawałek chleba a z biegiem czasu także jego poddani, za-Boża za jego grzechy. Salomon bowiem 
podany przez Samarytanina jest bardziej częli uprawiać kult pogański. Sytuację zgłupiał na starość i za namową swych żon, 
nieczysty niż wieprzowina”. Samarytanin próbował ratować niesamowity prorok do których miał wyjątkową słabość, zaczął 
był gorszy niż poganin, goim! Ponieważ z południa, wysłannik z Judy – Eliasz wal-
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XIII Niedziela Zwykła
2 lipca 2017 r.

2 Krl 4, 8 – 11.14 – 16a;
Rz 6, 3 – 4.8 – 11;

Mt 10, 37 – 42;

XIV Niedziela Zwykła
9 lipca 2017 r.

Za 9, 9 – 10; Rz 8, 9. 11 – 13
Mt 11, 25 – 30;

XV Niedziela Zwykła
16 lipca 2017 r.

Iz 55, 10 – 11; Rz 8, 18 – 23;
Mt 13, 1 – 23:

XVI Niedziela Zwykła
23 lipca 2017 r.

Mdr 12, 13.16 – 19;
Rz 8, 26 – 27;

Mt 13, 24 – 43;

XVII Niedziela Zwykła
30 lipca 2017 r.

1 Krl 3, 5. 7 – 12; Rz 8, 28 – 30;
Mt 13, 44 – 52;

XVIII Niedziela Zwykła
6 sierpnia 2017 r.

Iz 55, 1 – 3a; Rz 8, 35. 37 – 39;
Mt 14, 13 – 21;

ludzi dobrych, czy świętych mają szansę się 
kiedyś nawrócić. Dlatego Jezus głosząc 
te trzy przypowieści o Bożej cierpliwości 
i sprawiedliwości, o obdarzeniu człowieka 
wolną wolą i o chwaście na roli, może 
wykorzystać tę wolność, ze szkodą dla zba-
wienia. Jezus nie pozwala usunąć chwa-
stów, dopiero przy żniwach, choć pokusa 
wyrwania jest silna. Boga nie ma w dzia-
łaniu zła, to zły duch przychodzi i chce 
odnieść zwycięstwo. Bóg sam u kresów 
dziejów rozsądzi nas sprawiedliwie i od-
dzieli plewy od ziarna. 

Św. Paweł ciągle przypomina: „Skoro 
Zachowanie tych mężczyzn z przypo-

wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też 
wieści Jezusa „O Królestwie Niebieskim 

wspólnie z Nim mieć udział w chwale.” 
czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu 

Jednym słowem: trzeba Jezusowi wyjść na 
pereł” rozważmy pod kątem dojrzałej 

spotkanie i pochylić się nad Jego krzyżem 
wiary. Obaj gotowi byli sprzedać wszystko, 

i przyjąć swój, w miłości i pokorze serca. 
aby dla jednego skarbu, czy znalezionej 
jednej wyjątkowej perły, nie szukać nic 
więcej. We wspólnocie Kościoła są wyjąt-

Po wysłuchaniu dzisiejszej ewangelii, 
kowi ludzie, drogocenne perły, które będą 

przyjdzie nam zgodzić się na odwrócenie 
wyłowione do Królestwa Niebieskiego, od-

sposobu swojego myślenia. Tak bardzo 
dzielone jak ryby na brzeg, te złe i do-

pokładamy swoje pragnienia i zawierzamy 
bre. „Zjawią sie aniołowie, oddzielą złych 

swój los w ręce człowieka, czy to męża, 
od sprawiedliwych i wrzucą ich do roz-

żony, syna, córki, przyjaciela... itd. Można 
palonego pieca.” Królestwo Niebieskie 

mnożyć przykłady tysiąca słów i deklaracji, 
jest najdrogocenniejszym skarbem jaki 

że kogoś tak bardzo kochamy i nie potra- Jezus musiał wejść do łodzi, bo zgroma-
może posiąść człowiek. Obyśmy byli tymi 

fimy bez niego żyć… Zdarzają się nawet dziły się tłumy ludzi wokół Niego. Wiedzie-
cennymi perłami w objęciach Jezusa, cena 

sytuacje, że zdesperowani… może czasem li, że mają przed sobą Mistrza, byli głodni 
jest niemała, bo cała wieczność.

chorzy, targną się na swoje życie. I to dzie- Jego słowa. Jego słowo było jak „pokarm”, 
je się na oczach nas wszystkich, współczu- który powodował wzrost ich wiary i serca. 
jemy i pomagamy. Lecz Jezus dziś wyraźnie Jezus był i jest siewcą Słowa Bożego, a oni 
mówi: „Jeśli ktoś kocha ojca i matkę i my żyjący teraz, jesteśmy ziarnami. Pisze 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny.” Ale o tym Izajasz, porównując słowo Boże do 
na takie myślenie trzeba wewnętrznej życiodajnego deszczu, bo jeśli padnie na 
przemiany, pokory, uległości działaniu łas- ziemię żyzną, obumrze, dając wzrost i ob-
ki. Jezus ma swoje metody, w Jego oczach fity plon. Jeśli jednak padnie na ziemię 
jest zwycięstwem, to co nieraz dla nas klę- jałową, nie wyda owocu. Jakim jesteś 
ską. Jego miłość jest potężniejsza od każdej ziarnem? Czy przyjmujesz słowo Boże? Od-
ludzkiej miłości. Ucząc się kochać Go powiedz sobie sam… zweryfikuj swoje 
ponad wszystko, gotowi jesteśmy dopiero postępowanie, świat podaje wiele zatrutych 
kochać i pomagać bliźniemu. i skażonych pseudo „mądrości.” Nie idź 

ślepo. A sam Bóg zatroszczy się o to, abyś 
wzrósł i przyjął Jego mądrości! Jego słowo 
jest lekiem na całe zło!

W naszym sercu rodzi się pytanie: Czy 
kiedy przyjmę jarzmo Mojego Pana Jezusa Słuchający Jezusa głodni słowa Boże-
Chrystusa, będę w stanie udźwignąć ciężar go zapomnieli o pokarmie, ale Jezus o nich 
swojego krzyża? Jezus tak dosadnie za- nie zapomina. Wziął 5 chlebów i 2 ryby 
pewnia nas, że nawet ten ciężar stanie się Mamy tendencję oczyszczania środo- i odmówił modlitwę uwielbienia i kazał 
lekki i będzie naszym ukojeniem. Wysławia wisk, ze złych ludzi. Często ich oskarżamy, rozdać ludziom siedzącymi na trawie. Ła-
swojego Ojca w niebie, że zakrył to przed potępiamy i za wszelką cenę chcemy ich mał chleb i rozdawał, a wszyscy zostali 
mądrymi tego świata, a odkrył przed ma- się pozbyć z naszych środowisk. Skazani nakarmieni do syta, zostało jeszcze dwa-
luczkimi! Jak to zrozumieć, że biorąc jesteśmy na ich obecność, czy to w pracy, naście koszy resztek jedzenia, a było ich 
dobrowolnie na siebie cierpienie Jezusa w rodzinach, w najbliższym sąsiedztwie około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet 
Chrystusa, będziemy „podmuchem” łaski czy otoczeniu. To jest jedna z form miłosier- i dzieci. Jezus ich zaprosił na ucztę du-
i miłości i otworzymy się na świat Boży. dzia Boga, gdyż ci źli przebywając wśród chową, ale też ich nakarmił. Uczynił cud 
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rozmnożenia chleba. I czyni tak do dziś! po wodzie, ale kiedy nastał silny wiatr, udziałem. Skazani na upokorzenie, na cier-
Rozmnaża w nas wiarę i czyni cuda, kiedy zwątpił i zaczął tonąć. Wołał Jezusa: pliwość, możemy doświadczyć wysłucha-
Go wzywamy i prosimy modlitwą uwiel- „Panie! Ratuj mnie!” Jezus zaś mu odpo- nia naszych próśb, gdyż Jezus jest Bogiem 
bienia. Wspólne ucztowanie z Jezusem wiedział: „Człowieku małej wiary! Dla- żywych, Bogiem Miłosiernym.
ma sens w wymiarze wiecznym. Tu chodzi czego zwątpiłeś!” I w naszym życiu pojawią 
przede wszystkim o pokarm z rąk Chry- się burze, lęki, niebezpieczeństwa, nie wy-
stusa, a jest Nim On sam. I On się nami starczą własne siły, będzie nawałnica i bu-
interesuje, chce być obecny w każdej chwili rze! Wiele razy tego jeszcze doświad-
naszego życia. A żeby było to możliwe, to czysz! Chyba już dziś zauważyłeś, że warto 
chciejmy znaleźć dla niego czas, aby zasiąść zabrać Jezusa na wyprawę swojego ży-
z Nim do eucharystycznej uczty, a On cia, bo wiesz kim On naprawdę jest. Jest 
zamieszka w nas! Synem Bożym, któremu dana jest władza 

nie tylko na ziemi, ale i w niebiosach. 

Poprzez dar miłości i wiary Piotra do Je-
zusa rozpoczyna się rzeczywistość funda-
mentów Kościoła jako wspólnoty ludzi 
wiernych i dążących do zabawienia. To tą 
Skałą wartości jest sam Piotr, jako pierwszy 
namiestnik całego Kościoła. To jemu zo-
stały podarowane klucze do tego Królestwa 
do jego potęgi i królowania. To właśnie 
Piotr oświadcza: „Ty jesteś Chrystusem, sy-
nem Boga Żywego.” Jezus obiecuje w dia-Matka kananejska stanęła przed Jezu-
logu z Piotrem, że Kościół zbudowany na sem, proszą Go, aby uzdrowił jej córkę, 
fundamencie wiary nie dostąpi potęgi zła. która dręczona była przez złego ducha. 
Stanie się autorytetem mądrości nauczania Uczniowie Jezusa nie chcieli jej dopuścić
i wiedzy. To Boże słowo i dziś jest twarde do Niego, a jeszcze jako poganka nie mia-
jak skała, na której może oprzeć się Kościół ła wielkich szans na Jego interwencję. Jed-
i my wszyscy wierzący. Zapewne ciągle nak weszła w dialog z Nim i zaryzykowa-
i nieustannie atakowany nie upadnie, bo ła. Jezus wystawił ją na próbę, ona jed-
mocą jest sam Chrystus. I każdy z nas ma nak upokorzyła się i prosiła o okruszynę 
udział w chwale Zmartwychwstania i każ-serca dla swojej córki. W nagrodę otrzy-„Uspokójcie się! Ja Jestem. Nie bójcie 
dy może zakosztować niebiańskich słody-mała pochwałę swej wiary: „Kobieto! Wiel-się!” – to słowa Jezusa skierowane do 
czy obiecanych przez Boga.ka jest twoja wiara. Niech więc ci się sta-apostołów siedzących w łodzi, kiedy na je-

nie, tak jak chcesz!” Jej córka została ziorze rozpętała się burza. Jezus szedł 
uzdrowiona, opuścił ją zły duch. Nasza do nich po wodzie. Piotr zapragnął też 

Katechetka: szczera miłość do drugiego człowieka, chodzić po wodzie, wówczas Jezus nakazał 
Ewa Ziemiańskaw trosce o zdrowie, o uzdrowienie ze znie-Piotrowi iść po wodzie słowami: „Chodź.” 

woleń, o zbawienie może być też naszym Piotr zobaczywszy swojego Mistrza szedł 

XX Niedziela Zwykła
20 sierpnia 2017 r. 

Iz 56, 1. 6 – 7;
Rz 11, 13 – 15. 21 – 32;

Mt 15, 21 – 28;

XXI Niedziela Zwykła
27 sierpnia 2017 r.

Iz 22, 19 – 23; Rz 11, 33–36;
Mt 16, 13 – 20;

XIX Niedziela Zwykła
13 sierpnia 2017 r.

1 Krl 19, 9a 11 – 13; Rz 9, 1–5;
Mt 14, 22 – 43;

 Żydzi tak serdecznie nienawidzili swych pod koniec życia czcić Asztartę i Milkoma, 
sąsiadów z północy, przeto Jezus, chcąc jakieś pogańskie bóstewka swych żonek). 
zganić niektóre przywary swych ziom- Tak czy inaczej, konsekwencją głupoty 
ków, dawał im właśnie Samarytan jako Salomona był podział po jego śmierci 
wzór do naśladowania, co musiało ich Królestwa Dawidowego na dwie części: 
strasznie boleć. Przeto jeśli trzeba było Judę, nad którą królował syna Salomona – 
napiętnować żydowską zatwardziałość Roboam oraz na pozostałe pokolenia 
serca, niewdzięczność czy inne wady, Je- zwane odtąd Izraelem lub Królestwem 
zus mówił, że Samarytanie są w tych Północnym, pod władzą dawnego sługi 
kwestiach lepsi niż Żydzi. Dawał ich cza- Salomonowego – Jeroboama. Stolicą swe-
sem za wzór postępowania, chłoszcząc go państewka Jeroboam uczynił miasto 
w ten sposób narodową dumę lub krnąbr- Samarię (od niej zresztą wzięła się nazwa 
ność swych rodaków, zwłaszcza faryzeuszy całego rejonu). Na tym się nie skończyło! 
lub kapłanów. Ponieważ Żydzi z pokoleń, które poddały 

się pod władzę Jeroboamowi nie mieli do-Skąd wzięła się taka nienawiść 
stępu do świątyni w Jerozolimie (a przecież między tymi dwoma sąsiadami? 
dalej chcieli składać ofiary i modlić się do Wydaje się, że miała ona dwa źródła: jedno 
swego Boga Jahwe!), przeto ustanowili etniczne, a drugie religijne. Kim zatem byli 

Znamy ich z Ewangelii jako tych, któ- sobie własne miejsce święte w mieście Samarytanie z pochodzenia? Skąd się wzię-
rych serdecznie nienawidzili Żydzi. Zresz- Sychem i tam chodzili się modlić. Nie-ły te antagonizmy z Żydami? Ich genezy 
tą było to uczucie odwzajemnione. Syno- szczęściem jednak tych pokoleń był głupi trzeba szukać gdzieś koło roku 935 przed 
nimem wszelkiego zła i największej zdra- król Jeroboama (głupszy od Salomona na Chrystusem. Wtedy to nastąpił w historii 
dy, osobami najmniej zasługującymi na starość). Za namową swej pogańskiej Izraela bardzo bolesny podział. Przy całej 
szacunek, a nawet na istnienie, byli dla małżonki Jezabel pobudował pogańskie swej mądrości król Salomon popełnił kar-
Żydów Samarytanie. W Talmudzie zapi- ołtarze na niemal każdym pagórku i on sam, dynalny błąd (a może raczej była to kara 
sane jest nawet zdanie, że „kawałek chleba a z biegiem czasu także jego poddani, za-Boża za jego grzechy. Salomon bowiem 
podany przez Samarytanina jest bardziej częli uprawiać kult pogański. Sytuację zgłupiał na starość i za namową swych żon, 
nieczysty niż wieprzowina”. Samarytanin próbował ratować niesamowity prorok do których miał wyjątkową słabość, zaczął 
był gorszy niż poganin, goim! Ponieważ z południa, wysłannik z Judy – Eliasz wal-
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XIII Niedziela Zwykła
2 lipca 2017 r.

2 Krl 4, 8 – 11.14 – 16a;
Rz 6, 3 – 4.8 – 11;

Mt 10, 37 – 42;

XIV Niedziela Zwykła
9 lipca 2017 r.

Za 9, 9 – 10; Rz 8, 9. 11 – 13
Mt 11, 25 – 30;

XV Niedziela Zwykła
16 lipca 2017 r.

Iz 55, 10 – 11; Rz 8, 18 – 23;
Mt 13, 1 – 23:

XVI Niedziela Zwykła
23 lipca 2017 r.

Mdr 12, 13.16 – 19;
Rz 8, 26 – 27;

Mt 13, 24 – 43;

XVII Niedziela Zwykła
30 lipca 2017 r.

1 Krl 3, 5. 7 – 12; Rz 8, 28 – 30;
Mt 13, 44 – 52;

XVIII Niedziela Zwykła
6 sierpnia 2017 r.

Iz 55, 1 – 3a; Rz 8, 35. 37 – 39;
Mt 14, 13 – 21;

ludzi dobrych, czy świętych mają szansę się 
kiedyś nawrócić. Dlatego Jezus głosząc 
te trzy przypowieści o Bożej cierpliwości 
i sprawiedliwości, o obdarzeniu człowieka 
wolną wolą i o chwaście na roli, może 
wykorzystać tę wolność, ze szkodą dla zba-
wienia. Jezus nie pozwala usunąć chwa-
stów, dopiero przy żniwach, choć pokusa 
wyrwania jest silna. Boga nie ma w dzia-
łaniu zła, to zły duch przychodzi i chce 
odnieść zwycięstwo. Bóg sam u kresów 
dziejów rozsądzi nas sprawiedliwie i od-
dzieli plewy od ziarna. 

Św. Paweł ciągle przypomina: „Skoro 
Zachowanie tych mężczyzn z przypo-

wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też 
wieści Jezusa „O Królestwie Niebieskim 

wspólnie z Nim mieć udział w chwale.” 
czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu 

Jednym słowem: trzeba Jezusowi wyjść na 
pereł” rozważmy pod kątem dojrzałej 

spotkanie i pochylić się nad Jego krzyżem 
wiary. Obaj gotowi byli sprzedać wszystko, 

i przyjąć swój, w miłości i pokorze serca. 
aby dla jednego skarbu, czy znalezionej 
jednej wyjątkowej perły, nie szukać nic 
więcej. We wspólnocie Kościoła są wyjąt-

Po wysłuchaniu dzisiejszej ewangelii, 
kowi ludzie, drogocenne perły, które będą 

przyjdzie nam zgodzić się na odwrócenie 
wyłowione do Królestwa Niebieskiego, od-

sposobu swojego myślenia. Tak bardzo 
dzielone jak ryby na brzeg, te złe i do-

pokładamy swoje pragnienia i zawierzamy 
bre. „Zjawią sie aniołowie, oddzielą złych 

swój los w ręce człowieka, czy to męża, 
od sprawiedliwych i wrzucą ich do roz-

żony, syna, córki, przyjaciela... itd. Można 
palonego pieca.” Królestwo Niebieskie 

mnożyć przykłady tysiąca słów i deklaracji, 
jest najdrogocenniejszym skarbem jaki 

że kogoś tak bardzo kochamy i nie potra- Jezus musiał wejść do łodzi, bo zgroma-
może posiąść człowiek. Obyśmy byli tymi 

fimy bez niego żyć… Zdarzają się nawet dziły się tłumy ludzi wokół Niego. Wiedzie-
cennymi perłami w objęciach Jezusa, cena 

sytuacje, że zdesperowani… może czasem li, że mają przed sobą Mistrza, byli głodni 
jest niemała, bo cała wieczność.

chorzy, targną się na swoje życie. I to dzie- Jego słowa. Jego słowo było jak „pokarm”, 
je się na oczach nas wszystkich, współczu- który powodował wzrost ich wiary i serca. 
jemy i pomagamy. Lecz Jezus dziś wyraźnie Jezus był i jest siewcą Słowa Bożego, a oni 
mówi: „Jeśli ktoś kocha ojca i matkę i my żyjący teraz, jesteśmy ziarnami. Pisze 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny.” Ale o tym Izajasz, porównując słowo Boże do 
na takie myślenie trzeba wewnętrznej życiodajnego deszczu, bo jeśli padnie na 
przemiany, pokory, uległości działaniu łas- ziemię żyzną, obumrze, dając wzrost i ob-
ki. Jezus ma swoje metody, w Jego oczach fity plon. Jeśli jednak padnie na ziemię 
jest zwycięstwem, to co nieraz dla nas klę- jałową, nie wyda owocu. Jakim jesteś 
ską. Jego miłość jest potężniejsza od każdej ziarnem? Czy przyjmujesz słowo Boże? Od-
ludzkiej miłości. Ucząc się kochać Go powiedz sobie sam… zweryfikuj swoje 
ponad wszystko, gotowi jesteśmy dopiero postępowanie, świat podaje wiele zatrutych 
kochać i pomagać bliźniemu. i skażonych pseudo „mądrości.” Nie idź 

ślepo. A sam Bóg zatroszczy się o to, abyś 
wzrósł i przyjął Jego mądrości! Jego słowo 
jest lekiem na całe zło!

W naszym sercu rodzi się pytanie: Czy 
kiedy przyjmę jarzmo Mojego Pana Jezusa Słuchający Jezusa głodni słowa Boże-
Chrystusa, będę w stanie udźwignąć ciężar go zapomnieli o pokarmie, ale Jezus o nich 
swojego krzyża? Jezus tak dosadnie za- nie zapomina. Wziął 5 chlebów i 2 ryby 
pewnia nas, że nawet ten ciężar stanie się Mamy tendencję oczyszczania środo- i odmówił modlitwę uwielbienia i kazał 
lekki i będzie naszym ukojeniem. Wysławia wisk, ze złych ludzi. Często ich oskarżamy, rozdać ludziom siedzącymi na trawie. Ła-
swojego Ojca w niebie, że zakrył to przed potępiamy i za wszelką cenę chcemy ich mał chleb i rozdawał, a wszyscy zostali 
mądrymi tego świata, a odkrył przed ma- się pozbyć z naszych środowisk. Skazani nakarmieni do syta, zostało jeszcze dwa-
luczkimi! Jak to zrozumieć, że biorąc jesteśmy na ich obecność, czy to w pracy, naście koszy resztek jedzenia, a było ich 
dobrowolnie na siebie cierpienie Jezusa w rodzinach, w najbliższym sąsiedztwie około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet 
Chrystusa, będziemy „podmuchem” łaski czy otoczeniu. To jest jedna z form miłosier- i dzieci. Jezus ich zaprosił na ucztę du-
i miłości i otworzymy się na świat Boży. dzia Boga, gdyż ci źli przebywając wśród chową, ale też ich nakarmił. Uczynił cud 
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NIĘCIA do Niego! To nie nauka Chrystusa nawać wolę Bożą, a jednak nie być blisko 
nas zbawia, nie fakt, że słuchamy Jego słów, Jezusa, nie kochać Go. Czy taka wiedza, ks. Marek Suder
że świetnie znamy, a może nawet rozu- umiejętność, zrozumienie, znajomość po-
miemy Jego nauczanie, przypowieści! To może nam w zbawieniu? Nie! Wręcz za-
„przytulenie” się do Jezusa, nieustanne szkodzi! Jeśli serce będziemy mieć zatwar-
bycie w Jego bliskości, albo powiedz- działe, to znajomość Ewangelii, woli Bożej 
my wprost: MIŁOŚĆ DO NIEGO nas będzie na sądzie świadczyć przeciwko nam! 
zbawia, a nie fakt, że znamy dobrze Jego Bo poznaliśmy wolę naszego Pana, a nie 
nauczanie! Proszę zauważyć: Jezus mówi wypełniliśmy jej, więc czeka nas wieka 
do tłumów, które są w oddali i te Go słu- chłosta! (por. Łk 12,39–48)
chają. Ale naprawdę rozumieją Go i kochają Podsumowując wiec: Jezus głosił Ewan-
uczniowie, ci którzy są przy Nim blisko, gelię (w przypowieściach i nie tylko) do 
którzy fizycznie nawet siedzą koło Niego, wszystkich: i do tych znad Jeziora Gene-
chodzą z Nim, jedzą, modlą się, spędza- zaret, i do nas dziś. Słuchali Go wtedy lu-
ją cały swój czas z Nim. Tę relację nazy- dzie tak jak i dziś my Go słuchamy. A jed-
wamy miłością i to ona nas zbawia, a nie nak zbawienia dostąpią nie ci, co Go słu-
to, że świetnie zrozumiemy Ewangelię. chają (wczoraj i dziś), lecz ci co są przy Nim, 
Możemy przecież być znakomitymi znaw- co przylgną do Niego swymi uczuciami 
cami Pisma świętego, cudownie tłuma- i swą wolą! Bo Jezus chce być nie tylko rozu-
czyć święte księgi i perfekcyjnie rozpoz- miany, lecz przede wszystkim kochany!

27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyna skim blasku, trzymające w lewym ręku kulę „Jestem Najświętsza Panna
Szafryńska wracała z kościoła w Gietrz- ziemską i posadzili Je na lewym kolanie Maryja Niepokalanie Poczęta.”
wałdzie do domu. Przygotowywała się do Matki Bożej. Jeszcze inni dwaj aniołowie Odtąd Szafryńska i Samulowska miały 
Pierwszej Komunii i właśnie zdała egzamin unosili błyszczącą koronę nad głową codziennie objawienia w czasie nabożeń-
u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela. Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote stwa różańcowego wieczorem. Wizje roz-
Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pań- berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. poczynały się zwykle przy odmawianiu dru-
ski, na klonie rosnącym koło plebanii Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden giej tajemnicy różańca, a kończyły się w cza-
zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało anioł, który wskazywał na wielki krzyż sie czwartej tajemnicy lub na początku 
ubraną postać, z długimi włosami opa- bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego, piątej tajemnicy. 
dającymi na ramiona, siedzącą na złocistym znajdujący się w pozycji poziomej. To obja- 25 lipca po raz pierwszy zaszła różnica 
tronie, udekorowanym perłami. Po chwili wienie trwało pół godziny. Następnego w zeznaniach dzieci. Szafryńska powie-
zauważyła jasny blask zstępujący z nieba dnia, 29 czerwca, w Uroczystość Świętych działa, że Matka Boża wyraziła życzenie, 
i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej Piotra i Pawła nastąpiło takie samo obja- aby w czasie odmawiania różańca stały 
szacie przetykanej złotem, z białym wień- wienie i trwało tak samo długo. dwie chorągwie i krzyż na placu kościel-
cem na głowie, który złożył niski ukłon 30 czerwca Matka Boża objawiła się nym, pod klonem, natomiast Samulowska 
postaci siedzącej na tronie. Gdy dziew- sama, siedziała na tronie i w takiej pozycji nie mówiła nic o życzeniu Bogarodzicy, tyl-
czynka odmówiła Pozdrowienie Anielskie, ukazywała się codziennie wieczorem pod- ko że widziała jak podczas objawienia koło 
postać podniosła się z tronu i wraz z anio- czas odmawiania różańca. Tego dnia po niej stał krzyż i dwie chorągwie. Na tę róż-
łem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły raz pierwszy miała wizję 12-letnia Barbara nicę w zeznaniach proboszcz zareagował 
się objawienia Matki Bożej w Gietrzwał- Samulowska, która przyszła wraz z Justy- bardzo gwałtownie, poddał w wątpliwość 
dzie, które trwały do 16 września. Dziew- ną. Na polecenie proboszcza Szafryńska prawdę całego objawienia. Wówczas gos-
czynka opowiedziała wszystko probosz- zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żą- podarz z Woryt, Józef Gross, zjawił się 
czowi, który polecił jej następnego dnia dasz Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź: u proboszcza, zapewnił go o prawdomów-
przyjść na to samo miejsce. Gdy zadzwo- ności Barbary i oświadczył, że bierze ją do 
niono na Anioł Pański, drzewo klonu zo- „Życzę sobie, siebie i wraz z żoną dopilnuje, aby nie 
stało oświetlone. Wokół niego utworzył się spotykała się z Justyną, nie umawiała się abyście codziennie złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron z nią, nie bywała razem z nią na nabożeń-
ze złota ozdobiony perłami, do którego odmawiali różaniec.” stwach. To samo obiecał uczynić z Justyną 
dwaj aniołowie przyprowadzili Najświęt- gospodarz z Gietrzwałdu o tym samym 
szą Dziewicę. Gdy usiadła, inni dwaj anio- 1 lipca Szafryńska zapytała: „Kto Ty nazwisku, Józef Gross. 
łowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiań- jesteś?” i usłyszała w odpowiedzi:

Gietrzwałd
W 2017r. mija 140 lat od chwili, gdy Matka Bo-

ża ukazała się dwóm dziewczynkom w (20 km od 
Olsztyna). Objawienia zostały uznane przez kościół, 
a papież Franciszek z okazji tej rocznicy udzielił 
ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 
1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, 
nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
w Gietrzwałdzie.

dokończenie na str. 15

cząc słowem i cudami z pogańską królową 
Jezabel i jej kapłanami. Niestety, zarówno 
on jak i jego uczeń Elizeusz na dłuższą metę 
walkę przegrał. Już od tego czasu zaczął 
się więc rodzić dysonans między pokole-
niem Judy z południa, które gorliwie 
strzegło praw judaizmu, a pozostałymi po-
koleniami zainfekowanymi pogaństwem. 
Jakże cieszono się więc w Jerozolimie, gdy 
to „skundlone” religijnie Królestwo Pół-
nocne dostało się do niewoli asyryjskiej. Na 
domiar złego, gdy ci z północy byli w nie-
woli, na ich tereny zaczęły napływać inne 
ludy pogańskie mieszając się z pozosta-
łą w domu resztką Izraela z północy, ale 
też po części przyjmując ich wiarę. To co 
się tam wtedy narodziło było więc judaiz-
mem, ale bardzo rozmytym, synkretycz-
nym. Nie dziwi więc, że zawsze wierni 
Jahwe i prawu mojżeszowemu mieszkań-
cy Judei nie chcieli za bardzo mieć z nimi 
nic wspólnego. Z biegiem czasu i tym dru-
gim przytrafiła się niewola, lecz gdy z niej 
powrócili (tzw. Reszta Izraela, o dziwo naj-
bardziej prawowierna!) i zaczęli odbudo-
wywać świątynię w Jerozolimie, nie chcieli część pokoleń Izraelskich dziemy słuchać jak Jezus opowiada tłumom 
nawet słyszeć o pomocy ze strony „tych 

nad Jeziorem Genezaret przypowieść o sie-z północy zawsze trwała wiernie z północy” – Samarytan).  Zaczęto nawet 
wcy. Znamy ją wszyscy dobrze z relacji w tym samym miejscu rozpowiadać, że są oni przeklęci. Z bie-
kilku Ewangelistów. Przypowieść była i modliła się giem czasu stosunki między nimi jeszcze 
skierowana do tłumu, ale uczniowie, któ-do tego samego Boga Jahwe,się zaostrzyły, gdy Samarytanie wybudo-
rzy także jej słuchali, przystąpili do Jezusa 

wali sobie na górze Garizim swoją świąty- podczas gdy ci z południa ze swego rodzaju pretensjami: „Dlaczego 
nię mającą współzawodniczyć z tą w Je- (Judejczycy),którzy rościli sobie mówisz do nich w przypowieściach?” Para-
rozolimie i zatrudnili w niej różnych zbun- prawo do ortodoksji, frazując to można powiedzieć: Jezu, dla-
towanych kapłanów, przybłędy, nie zawsze akurat oni wszyscy byli pechowo czego nie mówisz do nich wprost, tak jak 
nawet mogących się pochwalić lewickim 

do nas, uczniów, tylko mówisz w przypo-na wygnaniu w Babilonii.  
pochodzeniem. Echa tych wydarzeń sły-

wieściach tak, że oni nie wszystko rozu-
szymy w rozmowie Jezusa ze Samarytanką 

mieją? I idąc dalej: czyżby nie zależało Ci Po czyjej stronie była racja? Trudno dziś 
przy studni, gdy ta prowokacyjnie pyta Go, 

Jezu, aby ludzie Cię rozumieli? Jeśli tak, to rozstrzygnąć. Zresztą nawet Jezus tego nie 
gdzie jest właściwe miejsce, by czcić Boga?  

dlaczego masz pretensję, że tak mało ludzi rozstrzygnął. Owszem, chwalił Samarytan 
Wydawać by się mogło, że w tym sporze to 

Cię rozpoznało?!za pewne sprawy, ale to ich jeszcze nie czyni 
jednak Judejczycy (żydzi z południa) mają 

Zarzut wydaje się być sensowny, nawet świętymi. Tak czy inaczej relacje tych 
prawdę po swojej stronie. Ale nie do końca 

z naszego dzisiejszego punktu widzenia. dwóch grup etnicznych (a w sumie braci) 
tak jest. Samarytanie bowiem uważali, że 

Czy jednak na pewno jest słuszny?są modelowym przykładem wzajemnej 
oni także stracili „czystość” swej wiary, gdy 

Zacznijmy od początku… Jezus mówi nienawiści. Jak Samarytanie chcieli zepsuć 
byli na wygnaniu w niewoli babilońskiej i że 

w przypowieściach, by wypełnić proro-święta Żydom, to wrzucali im do świąty-
to właśnie oni, 

ctwo. Prorok Izajasz kilka wieków temuni Jerozolimskiej kości ludzkie, co czyniło 
z rozgoryczeniem wypowiedział do Izraeli-miejsce nieczystym, domagało się rytuału 

Samarytanie, tów, że są tak zatwardziali, że kiedyś się oczyszczenia i krzyżowało plany obchodze-
wierniej przechowali depozyt wiary to na nich zemści! Że przyjdzie taki czas, nia świąt. W zamian za to Żydzi przekręca-
i prawa Mojżeszowego, iż będą słuchać i patrzeć na Mesjasza, a nie li nazwę ich stolicy. Zamiast Sychem mówi-
bo jednak mimo różnych usłyszą Go i nie zobaczą. Będzie to kara li Sychar, co przypominało słowo „sycera”, 

za tę przewrotną zatwardziałość serca!a to był synonim pijaństwa. Bywały i zwykłe „miksów” etnicznych 
I tu, nad jeziorem galilejskim to się dzieje. bandyckie pogromy, które Rzymianie nie 
Pierwszym (choć nie najważniejszym!) po-bez satysfakcji karali potem krzyżowa-
wodem używania przez Jezusa przypo-niami.
wieści, była chęć spełnienia proroctw. Ale Podsumowując: ewangeliczni Samary-
to nie był cel! To był tylko „skutek uboczny” tanie to po prostu synonim nieczystości 
Jego misji. Przecież celem, dla którego religijnej i „skundlenia” etnicznego. Ro-
Jezus przyszedł na świat, nie było wypeł-dzaj herezji, sekty, a przy tym uciążliwy 
nianie proroctw ani nawet głoszenie przy-sąsiad, z którego gościnności na domiar 
powieści! Celem było zbawienie ludzi! złego jesteśmy zmuszeni nieustannie 
Przypowieści, cała Jego nauka to tylko korzystać.
podprowadzenie do czegoś innego… Do 
czego? A, no właśnie! Tu tkwi sekret tych 
przypowieści i tych dziwnych słów czy po-
czynań Jezusa! A o co tu chodzi? O BLI-
SKOŚĆ! O OBECNOŚĆ! Zbawienie jakie 
może być naszym udziałem, nie jest wy-
nikiem naszego wsłuchiwania się w piękne 

W jedną z wakacyjnych niedziel bę- słowa Jezusa, lecz w naszego PRZYLG-
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używał przypowieści, 

aby nie być zrozumianym?
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NIĘCIA do Niego! To nie nauka Chrystusa nawać wolę Bożą, a jednak nie być blisko 
nas zbawia, nie fakt, że słuchamy Jego słów, Jezusa, nie kochać Go. Czy taka wiedza, ks. Marek Suder
że świetnie znamy, a może nawet rozu- umiejętność, zrozumienie, znajomość po-
miemy Jego nauczanie, przypowieści! To może nam w zbawieniu? Nie! Wręcz za-
„przytulenie” się do Jezusa, nieustanne szkodzi! Jeśli serce będziemy mieć zatwar-
bycie w Jego bliskości, albo powiedz- działe, to znajomość Ewangelii, woli Bożej 
my wprost: MIŁOŚĆ DO NIEGO nas będzie na sądzie świadczyć przeciwko nam! 
zbawia, a nie fakt, że znamy dobrze Jego Bo poznaliśmy wolę naszego Pana, a nie 
nauczanie! Proszę zauważyć: Jezus mówi wypełniliśmy jej, więc czeka nas wieka 
do tłumów, które są w oddali i te Go słu- chłosta! (por. Łk 12,39–48)
chają. Ale naprawdę rozumieją Go i kochają Podsumowując wiec: Jezus głosił Ewan-
uczniowie, ci którzy są przy Nim blisko, gelię (w przypowieściach i nie tylko) do 
którzy fizycznie nawet siedzą koło Niego, wszystkich: i do tych znad Jeziora Gene-
chodzą z Nim, jedzą, modlą się, spędza- zaret, i do nas dziś. Słuchali Go wtedy lu-
ją cały swój czas z Nim. Tę relację nazy- dzie tak jak i dziś my Go słuchamy. A jed-
wamy miłością i to ona nas zbawia, a nie nak zbawienia dostąpią nie ci, co Go słu-
to, że świetnie zrozumiemy Ewangelię. chają (wczoraj i dziś), lecz ci co są przy Nim, 
Możemy przecież być znakomitymi znaw- co przylgną do Niego swymi uczuciami 
cami Pisma świętego, cudownie tłuma- i swą wolą! Bo Jezus chce być nie tylko rozu-
czyć święte księgi i perfekcyjnie rozpoz- miany, lecz przede wszystkim kochany!

27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyna skim blasku, trzymające w lewym ręku kulę „Jestem Najświętsza Panna
Szafryńska wracała z kościoła w Gietrz- ziemską i posadzili Je na lewym kolanie Maryja Niepokalanie Poczęta.”
wałdzie do domu. Przygotowywała się do Matki Bożej. Jeszcze inni dwaj aniołowie Odtąd Szafryńska i Samulowska miały 
Pierwszej Komunii i właśnie zdała egzamin unosili błyszczącą koronę nad głową codziennie objawienia w czasie nabożeń-
u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela. Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote stwa różańcowego wieczorem. Wizje roz-
Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pań- berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. poczynały się zwykle przy odmawianiu dru-
ski, na klonie rosnącym koło plebanii Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden giej tajemnicy różańca, a kończyły się w cza-
zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało anioł, który wskazywał na wielki krzyż sie czwartej tajemnicy lub na początku 
ubraną postać, z długimi włosami opa- bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego, piątej tajemnicy. 
dającymi na ramiona, siedzącą na złocistym znajdujący się w pozycji poziomej. To obja- 25 lipca po raz pierwszy zaszła różnica 
tronie, udekorowanym perłami. Po chwili wienie trwało pół godziny. Następnego w zeznaniach dzieci. Szafryńska powie-
zauważyła jasny blask zstępujący z nieba dnia, 29 czerwca, w Uroczystość Świętych działa, że Matka Boża wyraziła życzenie, 
i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej Piotra i Pawła nastąpiło takie samo obja- aby w czasie odmawiania różańca stały 
szacie przetykanej złotem, z białym wień- wienie i trwało tak samo długo. dwie chorągwie i krzyż na placu kościel-
cem na głowie, który złożył niski ukłon 30 czerwca Matka Boża objawiła się nym, pod klonem, natomiast Samulowska 
postaci siedzącej na tronie. Gdy dziew- sama, siedziała na tronie i w takiej pozycji nie mówiła nic o życzeniu Bogarodzicy, tyl-
czynka odmówiła Pozdrowienie Anielskie, ukazywała się codziennie wieczorem pod- ko że widziała jak podczas objawienia koło 
postać podniosła się z tronu i wraz z anio- czas odmawiania różańca. Tego dnia po niej stał krzyż i dwie chorągwie. Na tę róż-
łem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły raz pierwszy miała wizję 12-letnia Barbara nicę w zeznaniach proboszcz zareagował 
się objawienia Matki Bożej w Gietrzwał- Samulowska, która przyszła wraz z Justy- bardzo gwałtownie, poddał w wątpliwość 
dzie, które trwały do 16 września. Dziew- ną. Na polecenie proboszcza Szafryńska prawdę całego objawienia. Wówczas gos-
czynka opowiedziała wszystko probosz- zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żą- podarz z Woryt, Józef Gross, zjawił się 
czowi, który polecił jej następnego dnia dasz Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź: u proboszcza, zapewnił go o prawdomów-
przyjść na to samo miejsce. Gdy zadzwo- ności Barbary i oświadczył, że bierze ją do 
niono na Anioł Pański, drzewo klonu zo- „Życzę sobie, siebie i wraz z żoną dopilnuje, aby nie 
stało oświetlone. Wokół niego utworzył się spotykała się z Justyną, nie umawiała się abyście codziennie złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron z nią, nie bywała razem z nią na nabożeń-
ze złota ozdobiony perłami, do którego odmawiali różaniec.” stwach. To samo obiecał uczynić z Justyną 
dwaj aniołowie przyprowadzili Najświęt- gospodarz z Gietrzwałdu o tym samym 
szą Dziewicę. Gdy usiadła, inni dwaj anio- 1 lipca Szafryńska zapytała: „Kto Ty nazwisku, Józef Gross. 
łowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiań- jesteś?” i usłyszała w odpowiedzi:

Gietrzwałd
W 2017r. mija 140 lat od chwili, gdy Matka Bo-

ża ukazała się dwóm dziewczynkom w (20 km od 
Olsztyna). Objawienia zostały uznane przez kościół, 
a papież Franciszek z okazji tej rocznicy udzielił 
ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 
1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, 
nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
w Gietrzwałdzie.

dokończenie na str. 15

cząc słowem i cudami z pogańską królową 
Jezabel i jej kapłanami. Niestety, zarówno 
on jak i jego uczeń Elizeusz na dłuższą metę 
walkę przegrał. Już od tego czasu zaczął 
się więc rodzić dysonans między pokole-
niem Judy z południa, które gorliwie 
strzegło praw judaizmu, a pozostałymi po-
koleniami zainfekowanymi pogaństwem. 
Jakże cieszono się więc w Jerozolimie, gdy 
to „skundlone” religijnie Królestwo Pół-
nocne dostało się do niewoli asyryjskiej. Na 
domiar złego, gdy ci z północy byli w nie-
woli, na ich tereny zaczęły napływać inne 
ludy pogańskie mieszając się z pozosta-
łą w domu resztką Izraela z północy, ale 
też po części przyjmując ich wiarę. To co 
się tam wtedy narodziło było więc judaiz-
mem, ale bardzo rozmytym, synkretycz-
nym. Nie dziwi więc, że zawsze wierni 
Jahwe i prawu mojżeszowemu mieszkań-
cy Judei nie chcieli za bardzo mieć z nimi 
nic wspólnego. Z biegiem czasu i tym dru-
gim przytrafiła się niewola, lecz gdy z niej 
powrócili (tzw. Reszta Izraela, o dziwo naj-
bardziej prawowierna!) i zaczęli odbudo-
wywać świątynię w Jerozolimie, nie chcieli część pokoleń Izraelskich dziemy słuchać jak Jezus opowiada tłumom 
nawet słyszeć o pomocy ze strony „tych 

nad Jeziorem Genezaret przypowieść o sie-z północy zawsze trwała wiernie z północy” – Samarytan).  Zaczęto nawet 
wcy. Znamy ją wszyscy dobrze z relacji w tym samym miejscu rozpowiadać, że są oni przeklęci. Z bie-
kilku Ewangelistów. Przypowieść była i modliła się giem czasu stosunki między nimi jeszcze 
skierowana do tłumu, ale uczniowie, któ-do tego samego Boga Jahwe,się zaostrzyły, gdy Samarytanie wybudo-
rzy także jej słuchali, przystąpili do Jezusa 

wali sobie na górze Garizim swoją świąty- podczas gdy ci z południa ze swego rodzaju pretensjami: „Dlaczego 
nię mającą współzawodniczyć z tą w Je- (Judejczycy),którzy rościli sobie mówisz do nich w przypowieściach?” Para-
rozolimie i zatrudnili w niej różnych zbun- prawo do ortodoksji, frazując to można powiedzieć: Jezu, dla-
towanych kapłanów, przybłędy, nie zawsze akurat oni wszyscy byli pechowo czego nie mówisz do nich wprost, tak jak 
nawet mogących się pochwalić lewickim 

do nas, uczniów, tylko mówisz w przypo-na wygnaniu w Babilonii.  
pochodzeniem. Echa tych wydarzeń sły-

wieściach tak, że oni nie wszystko rozu-
szymy w rozmowie Jezusa ze Samarytanką 

mieją? I idąc dalej: czyżby nie zależało Ci Po czyjej stronie była racja? Trudno dziś 
przy studni, gdy ta prowokacyjnie pyta Go, 

Jezu, aby ludzie Cię rozumieli? Jeśli tak, to rozstrzygnąć. Zresztą nawet Jezus tego nie 
gdzie jest właściwe miejsce, by czcić Boga?  

dlaczego masz pretensję, że tak mało ludzi rozstrzygnął. Owszem, chwalił Samarytan 
Wydawać by się mogło, że w tym sporze to 

Cię rozpoznało?!za pewne sprawy, ale to ich jeszcze nie czyni 
jednak Judejczycy (żydzi z południa) mają 

Zarzut wydaje się być sensowny, nawet świętymi. Tak czy inaczej relacje tych 
prawdę po swojej stronie. Ale nie do końca 

z naszego dzisiejszego punktu widzenia. dwóch grup etnicznych (a w sumie braci) 
tak jest. Samarytanie bowiem uważali, że 

Czy jednak na pewno jest słuszny?są modelowym przykładem wzajemnej 
oni także stracili „czystość” swej wiary, gdy 

Zacznijmy od początku… Jezus mówi nienawiści. Jak Samarytanie chcieli zepsuć 
byli na wygnaniu w niewoli babilońskiej i że 

w przypowieściach, by wypełnić proro-święta Żydom, to wrzucali im do świąty-
to właśnie oni, 

ctwo. Prorok Izajasz kilka wieków temuni Jerozolimskiej kości ludzkie, co czyniło 
z rozgoryczeniem wypowiedział do Izraeli-miejsce nieczystym, domagało się rytuału 

Samarytanie, tów, że są tak zatwardziali, że kiedyś się oczyszczenia i krzyżowało plany obchodze-
wierniej przechowali depozyt wiary to na nich zemści! Że przyjdzie taki czas, nia świąt. W zamian za to Żydzi przekręca-
i prawa Mojżeszowego, iż będą słuchać i patrzeć na Mesjasza, a nie li nazwę ich stolicy. Zamiast Sychem mówi-
bo jednak mimo różnych usłyszą Go i nie zobaczą. Będzie to kara li Sychar, co przypominało słowo „sycera”, 

za tę przewrotną zatwardziałość serca!a to był synonim pijaństwa. Bywały i zwykłe „miksów” etnicznych 
I tu, nad jeziorem galilejskim to się dzieje. bandyckie pogromy, które Rzymianie nie 
Pierwszym (choć nie najważniejszym!) po-bez satysfakcji karali potem krzyżowa-
wodem używania przez Jezusa przypo-niami.
wieści, była chęć spełnienia proroctw. Ale Podsumowując: ewangeliczni Samary-
to nie był cel! To był tylko „skutek uboczny” tanie to po prostu synonim nieczystości 
Jego misji. Przecież celem, dla którego religijnej i „skundlenia” etnicznego. Ro-
Jezus przyszedł na świat, nie było wypeł-dzaj herezji, sekty, a przy tym uciążliwy 
nianie proroctw ani nawet głoszenie przy-sąsiad, z którego gościnności na domiar 
powieści! Celem było zbawienie ludzi! złego jesteśmy zmuszeni nieustannie 
Przypowieści, cała Jego nauka to tylko korzystać.
podprowadzenie do czegoś innego… Do 
czego? A, no właśnie! Tu tkwi sekret tych 
przypowieści i tych dziwnych słów czy po-
czynań Jezusa! A o co tu chodzi? O BLI-
SKOŚĆ! O OBECNOŚĆ! Zbawienie jakie 
może być naszym udziałem, nie jest wy-
nikiem naszego wsłuchiwania się w piękne 

W jedną z wakacyjnych niedziel bę- słowa Jezusa, lecz w naszego PRZYLG-
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B: Czy Jezus specjalnie 
używał przypowieści, 

aby nie być zrozumianym?
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 W naszym kraju przyjętym zwrotem  W obecnych czasach, piękne, chrześci- przywitania odnoszących się do Boga, 
powitania w dzień jest Dzień dobry, a zwro- jańskie pozdrowienie Niech będzie poch- oddających chwałę i wszystko w ręce Boga. 
tem używanym na pożegnanie Do widzenia. walony Jezus Chrystus jest już coraz rzadziej Współcześnie preferujemy komunikowa-
Wieczorem natomiast mówimy na przy- stosowane w życiu codziennym. Na ulicy nie się żargonem, charakteryzującym się 
witanie Doby wieczór zaś na pożegnanie trudno usłyszeć to pozdrowienie, chyba specyficznym słownictwem, często także 
Dobranoc. Z racji tego, że powitania wy- że spotykamy księdza w sutannie lub za- w wersji skrótowej np. Siemka, Siemanko, 
rażają stosunek emocjonalny, więzy ro- konnicę, ale przecież i to nie jest takie oczy- Hello, Hej, Heyya, Dozo, Nara itd.
dzinne lub wrogość, stąd też na ich pod- wiste. Nierzadko mijamy osoby duchowne 
stawie często wyciągamy wnioski, mówiąc gdzieś w tłumie przechodniów i odwracamy Formuła 
czy ktoś przywitał się z nami serdecznie głowę, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć 
czy też oschle. i czy wypada skoro nie znamy się bliżej.  Nie Niech będzie pochwalony 

Oprócz używania świeckich formuł grze- słyszymy pozdrowienia Niech będzie po- Jezus Chrystus, cznościowych, stosuje się również  formu- chwalony Jezus Chrystus w ustach gościa 
ły religijne: Niech będzie pochwalony Jezus wchodzącego do naszego domu ani dzie- wskazywała na ludzi wierzących 
Chrystus – Na wieki wieków. Amen, a tak- cka, które wraca ze szkoły i tak wita swoich i posiadających świadomość, 

rodziców. Starsze pokolenie pamięta za-że Szczęść Boże – Daj Panie Boże czy Zo- że wszystko w ich życiu 
pewne jeszcze takie zwyczaje, ale dla mło-stańcie z Bogiem – Z Panem Jezusem. 

uzależnione jest od Jezusa. dych to raczej już jakaś niezrozumiała bo-Zwroty te, uświęcone wielowiekową trady-
gobojność. Pozdrowienia chrześcijańskie cją stosowane są zarówno przez osoby du-

Chwała kierowana do Jezusa przy po-to znak, że wiara kształtuje nasze życie chowne jak i świeckie – szczególnie przez 
witaniu była potwierdzeniem prawdy do-w najbardziej codziennych aspektach. Dziś osoby starsze, wspólnoty religijne, a także 
tyczącej obecności Boga w każdym miejs-mówi się Dzień dobry, (chociaż nie każdy powszechnie w relacjach osób świeckich 
cu i o każdej porze. Osoba odpowiada-dzień jest zawsze dla nas taki dobry), Cześć, z duchownym tj. z księżmi, zakonnikami 
jąca Na wieki wieków, składała pewne zo-a wśród wyluzowanej młodzieży Siema.i siostrami zakonnymi. Szczęść Boże to tak-
bowiązanie, zatwierdzane słowem Amen Formy przywitania i pożegnania prze-że forma witania się górali, rolników i gór-
tzn. Niech się tak stanie. Chrześcijańskie chodzą ewolucję i są dopasowane do kon-ników. Ten zwrot powitalny, głęboko zako-
Szczęść Boże związane z potrzebą Bożej kretnego stylu życia, obyczajowości i men-rzeniony w polskiej kulturze, chwalący Bo-
ochrony, dla sceptyka może staroświeckie, talności. W zmaterializowanym świecie, ga, jest świadectwem przywiązania narodu 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w którym cuda techniki dają pozorne po-polskiego do wiary chrześcijańskiej, która 
gdzie człowiek uświadamia sobie swoją czucie bezpieczeństwa i spokoju, nieuza-go jednoczyła w trudnych momentach 
słabość i bezradność zostaje ożywione. sadnione staje się używanie starych form historii.
Przywitanie odwołuje się do Boga Wszech-
mogącego, który jako jedyny może nam na-
prawdę pomóc i dać prawdziwe szczęście. 

„Ostańcie z Bogiem, 

ludzie kochane”.

Władysław Reymont, Chłopi

Bernadeta Wilk

O pozdrawianiu się słów kilka...

Laudetur Jesus Christus 

in saecula saeculorum. Amen.

Obyczajowość naszego życia zobowiązuje nas, 
żeby przy okazji każdego spotkania z drugim 
człowiekiem przywitać się i pożegnać. Powitania 
i pożegnania to najważniejsze formy językowej 
grzeczności. Najwięcej zwrotów grzecznościowych 
używamy wtedy, gdy się spotykamy i rozstajemy. 

„Niech z ust polskiego rolnika nie znika 

to piękne pozdrowienie 

«Szczęść Boże»   i 

«Niech będzie pochwalony 

                                 Jezus Chrystus». 
Pozdrawiajcie się tymi słowami, przeka-

zując w ten sposób najlepsze życzenia. 

W nich zawarta jest nasza chrześcijańska 

godność. Nie dopuście, aby ją wam 

odebrano – bo próbuje się to robić!” 

(Jan Paweł II, Krosno, 10 VI 1997).
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Posłannictwo

siostry Faustyny

św. Jan Paweł II

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak

Miłosierdzie Boże 
– owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca

człowieka ponad jego słabości ku nieskończonym

wyżynom Świętości Boga.”

Posłannictwo to inaczej misja, zadanie. poprzez swoje cierpienie w zamian za zba-
Faustyna została wybrana przez Jezusa na wienie dusz, o które toczyła walkę.
apostołkę swojego Miłosierdzia, żeby móc 
wypraszać miłosierdzie dla świata i grzesz-
ników. Faustyna miała więc taką misję i wy- Dz.1160
konywała ją bardzo starannie. A do czego „Kiedy raz zapytałam Pana Jezusa, 
my zostaliśmy posłani, narodziliśmy się jak może znieść tyle występków i różnych 
właśnie w tym czasie, a nie w innym i za- zbrodni, i nie karze ich, odpowiedział 
pewne każdy z nas dostał inne  zadanie dla mi Pan: Na ukaranie mam wieczność, 
bycia tu na ziemi, więc jakie jest moje a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, 
posłannictwo? ale biada im, jeżeli nie poznają czasu 

nawiedzenia mego. Córko moja, sekre- To nic córko moja, niech cię to nie ob-
Dz.281 tarko mojego Miłosierdzia, nie tylko cię chodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla 

„Czuję dobrze, że nie kończy się obowiązuje pisanie i głoszenie o moim wszystkich, a szczególnie dla grzesz-
posłannictwo moje ze śmiercią, ale się miłosierdziu, ale wypraszaj im łaskę, aby ników.”
zacznie. O dusze wątpiące, uchylę wam i oni uwielbili moje miłosierdzie.”
zasłony nieba, aby was przekonać o do-
broci Boga, abyście już więcej nie rani- My dziś też mamy dużo pytań do Jezu- Czytając ten fr. zaczynamy analizować 
ły niedowierzania najsłodszego Serca sa, tak jak kiedyś Faustyna. Jak może czy dziś tak potrafię jak nakazywał Jezus 
Jezusa. Bóg jest Miłością i Miłosier- znieść tyle naszych złych występków, złe- s. Faustynie nie patrzeć jak postępują inni, 
dziem.” go postępowania w życiu, braku poprawy tylko mimo złych uczynków ludzi być 

lub bardzo słabej poprawy, mimo zapew- dobrym zwłaszcza dla drugiego człowieka. 
Zadaniem Faustyny było ukazywać nień, że się zmienimy? Ile jest w nim miłoś- Czasem ciężko się przełamać, ale warto, 

ludziom dobroć Boga, sama w sobie czuła, ci do nas, że to wszystko nam przebacza bo za dobrocią kryją się łaski, dobre uczyn-
że to zadanie będzie wykonywać za ży- i gdzie jest granica tego wybaczania? Ma- ki do nas wracają. Bezinteresowna po-
cia i w wieczności, co czyni do dzisiaj, my dużo pytań i nie zawsze znajdujemy na moc uruchamia u ludzi dobre emocje, wyz-
choćby poprzez spuściznę, którą zosta- nie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że mamy wala poczucie szczęścia, lepszego nasta-
wiła przed śmiercią, czyli dzienniczek przestać zadawać pytania. Za wzorem Fau- wienia do życia. Jest jak lawina, która raz 
duchowy. Ten dzienniczek spisywała na styny naszym zadaniem dziś jest modlitwa uruchomiona toczy się bez przeszkód.
wyraźne polecenie Jezusa, to było jej za- i wypraszanie łask dla tych, którzy są w po-
danie – misja, którą całkowicie wypeł- trzebie, a sami nie potrafią lub nie chcą 

Czciciele Miłosierdzia Bożego: niła, lecz nie byłoby to możliwe bez po- się modlić. Tego nauczyła nas Faustyna, 
Ewa Rycaj.mocy samego Jezusa,który cały czas jej a naszym posłannictwem jest kontynuo-

towarzyszył w wypełnianiu Jego woli. wać to dzieło.

Dz.971 Dz.1446
„Łączność z konającymi. Proszą mnie „Powiedział mi Pan: Niech cię nie 

o modlitwę; modlić się mogę;dziwnie mi obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj 
Pan daje ducha modlitwy, jestem usta- tak, jak ja ci każę: masz być żywym 
wicznie z Nim złączona. Czuję w całej odbiciem moim przez miłość i miło-
pełni, że żyję dla dusz, aby ich przy- sierdzie. – Odpowiedziałam: Panie, 
prowadzić do miłosierdzia Twego, o Pa- kiedy często nadużywają dobroci mojej, – 
nie; w tym kierunku żadna ofiara nie jest 
za mała.”

Ponieważ Faustyna miała dar, którego 
my nie posiadamy, czyli dar bilokacji 
i poznawania tajemnic serc, dlatego mogła 
udzielić pomocy niezliczonej ilości osób, 
które w godzinie śmierci potrzebowały 
modlitwy, a zwłaszcza miłosierdzia dla 
siebie za popełnione grzechy, sami często 
bezsilni nie umiejący sobie pomóc mogli 
liczyć na s. Faustynę, która dzięki łasce 
otrzymanej od Boga mogła im pomóc.
Nie jesteśmy w stanie zliczyć ile duszy-
czek wyrwała s. Faustyna z sideł szatana 
właśnie przez modlitwę i ofiarowanie się 

p
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 W naszym kraju przyjętym zwrotem  W obecnych czasach, piękne, chrześci- przywitania odnoszących się do Boga, 
powitania w dzień jest Dzień dobry, a zwro- jańskie pozdrowienie Niech będzie poch- oddających chwałę i wszystko w ręce Boga. 
tem używanym na pożegnanie Do widzenia. walony Jezus Chrystus jest już coraz rzadziej Współcześnie preferujemy komunikowa-
Wieczorem natomiast mówimy na przy- stosowane w życiu codziennym. Na ulicy nie się żargonem, charakteryzującym się 
witanie Doby wieczór zaś na pożegnanie trudno usłyszeć to pozdrowienie, chyba specyficznym słownictwem, często także 
Dobranoc. Z racji tego, że powitania wy- że spotykamy księdza w sutannie lub za- w wersji skrótowej np. Siemka, Siemanko, 
rażają stosunek emocjonalny, więzy ro- konnicę, ale przecież i to nie jest takie oczy- Hello, Hej, Heyya, Dozo, Nara itd.
dzinne lub wrogość, stąd też na ich pod- wiste. Nierzadko mijamy osoby duchowne 
stawie często wyciągamy wnioski, mówiąc gdzieś w tłumie przechodniów i odwracamy Formuła 
czy ktoś przywitał się z nami serdecznie głowę, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć 
czy też oschle. i czy wypada skoro nie znamy się bliżej.  Nie Niech będzie pochwalony 

Oprócz używania świeckich formuł grze- słyszymy pozdrowienia Niech będzie po- Jezus Chrystus, cznościowych, stosuje się również  formu- chwalony Jezus Chrystus w ustach gościa 
ły religijne: Niech będzie pochwalony Jezus wchodzącego do naszego domu ani dzie- wskazywała na ludzi wierzących 
Chrystus – Na wieki wieków. Amen, a tak- cka, które wraca ze szkoły i tak wita swoich i posiadających świadomość, 

rodziców. Starsze pokolenie pamięta za-że Szczęść Boże – Daj Panie Boże czy Zo- że wszystko w ich życiu 
pewne jeszcze takie zwyczaje, ale dla mło-stańcie z Bogiem – Z Panem Jezusem. 

uzależnione jest od Jezusa. dych to raczej już jakaś niezrozumiała bo-Zwroty te, uświęcone wielowiekową trady-
gobojność. Pozdrowienia chrześcijańskie cją stosowane są zarówno przez osoby du-

Chwała kierowana do Jezusa przy po-to znak, że wiara kształtuje nasze życie chowne jak i świeckie – szczególnie przez 
witaniu była potwierdzeniem prawdy do-w najbardziej codziennych aspektach. Dziś osoby starsze, wspólnoty religijne, a także 
tyczącej obecności Boga w każdym miejs-mówi się Dzień dobry, (chociaż nie każdy powszechnie w relacjach osób świeckich 
cu i o każdej porze. Osoba odpowiada-dzień jest zawsze dla nas taki dobry), Cześć, z duchownym tj. z księżmi, zakonnikami 
jąca Na wieki wieków, składała pewne zo-a wśród wyluzowanej młodzieży Siema.i siostrami zakonnymi. Szczęść Boże to tak-
bowiązanie, zatwierdzane słowem Amen Formy przywitania i pożegnania prze-że forma witania się górali, rolników i gór-
tzn. Niech się tak stanie. Chrześcijańskie chodzą ewolucję i są dopasowane do kon-ników. Ten zwrot powitalny, głęboko zako-
Szczęść Boże związane z potrzebą Bożej kretnego stylu życia, obyczajowości i men-rzeniony w polskiej kulturze, chwalący Bo-
ochrony, dla sceptyka może staroświeckie, talności. W zmaterializowanym świecie, ga, jest świadectwem przywiązania narodu 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w którym cuda techniki dają pozorne po-polskiego do wiary chrześcijańskiej, która 
gdzie człowiek uświadamia sobie swoją czucie bezpieczeństwa i spokoju, nieuza-go jednoczyła w trudnych momentach 
słabość i bezradność zostaje ożywione. sadnione staje się używanie starych form historii.
Przywitanie odwołuje się do Boga Wszech-
mogącego, który jako jedyny może nam na-
prawdę pomóc i dać prawdziwe szczęście. 

„Ostańcie z Bogiem, 

ludzie kochane”.

Władysław Reymont, Chłopi

Bernadeta Wilk

O pozdrawianiu się słów kilka...

Laudetur Jesus Christus 

in saecula saeculorum. Amen.

Obyczajowość naszego życia zobowiązuje nas, 
żeby przy okazji każdego spotkania z drugim 
człowiekiem przywitać się i pożegnać. Powitania 
i pożegnania to najważniejsze formy językowej 
grzeczności. Najwięcej zwrotów grzecznościowych 
używamy wtedy, gdy się spotykamy i rozstajemy. 

„Niech z ust polskiego rolnika nie znika 

to piękne pozdrowienie 

«Szczęść Boże»   i 

«Niech będzie pochwalony 

                                 Jezus Chrystus». 
Pozdrawiajcie się tymi słowami, przeka-

zując w ten sposób najlepsze życzenia. 

W nich zawarta jest nasza chrześcijańska 

godność. Nie dopuście, aby ją wam 

odebrano – bo próbuje się to robić!” 

(Jan Paweł II, Krosno, 10 VI 1997).
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Posłannictwo

siostry Faustyny

św. Jan Paweł II

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak

Miłosierdzie Boże 
– owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca

człowieka ponad jego słabości ku nieskończonym

wyżynom Świętości Boga.”

Posłannictwo to inaczej misja, zadanie. poprzez swoje cierpienie w zamian za zba-
Faustyna została wybrana przez Jezusa na wienie dusz, o które toczyła walkę.
apostołkę swojego Miłosierdzia, żeby móc 
wypraszać miłosierdzie dla świata i grzesz-
ników. Faustyna miała więc taką misję i wy- Dz.1160
konywała ją bardzo starannie. A do czego „Kiedy raz zapytałam Pana Jezusa, 
my zostaliśmy posłani, narodziliśmy się jak może znieść tyle występków i różnych 
właśnie w tym czasie, a nie w innym i za- zbrodni, i nie karze ich, odpowiedział 
pewne każdy z nas dostał inne  zadanie dla mi Pan: Na ukaranie mam wieczność, 
bycia tu na ziemi, więc jakie jest moje a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, 
posłannictwo? ale biada im, jeżeli nie poznają czasu 

nawiedzenia mego. Córko moja, sekre- To nic córko moja, niech cię to nie ob-
Dz.281 tarko mojego Miłosierdzia, nie tylko cię chodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla 

„Czuję dobrze, że nie kończy się obowiązuje pisanie i głoszenie o moim wszystkich, a szczególnie dla grzesz-
posłannictwo moje ze śmiercią, ale się miłosierdziu, ale wypraszaj im łaskę, aby ników.”
zacznie. O dusze wątpiące, uchylę wam i oni uwielbili moje miłosierdzie.”
zasłony nieba, aby was przekonać o do-
broci Boga, abyście już więcej nie rani- My dziś też mamy dużo pytań do Jezu- Czytając ten fr. zaczynamy analizować 
ły niedowierzania najsłodszego Serca sa, tak jak kiedyś Faustyna. Jak może czy dziś tak potrafię jak nakazywał Jezus 
Jezusa. Bóg jest Miłością i Miłosier- znieść tyle naszych złych występków, złe- s. Faustynie nie patrzeć jak postępują inni, 
dziem.” go postępowania w życiu, braku poprawy tylko mimo złych uczynków ludzi być 

lub bardzo słabej poprawy, mimo zapew- dobrym zwłaszcza dla drugiego człowieka. 
Zadaniem Faustyny było ukazywać nień, że się zmienimy? Ile jest w nim miłoś- Czasem ciężko się przełamać, ale warto, 

ludziom dobroć Boga, sama w sobie czuła, ci do nas, że to wszystko nam przebacza bo za dobrocią kryją się łaski, dobre uczyn-
że to zadanie będzie wykonywać za ży- i gdzie jest granica tego wybaczania? Ma- ki do nas wracają. Bezinteresowna po-
cia i w wieczności, co czyni do dzisiaj, my dużo pytań i nie zawsze znajdujemy na moc uruchamia u ludzi dobre emocje, wyz-
choćby poprzez spuściznę, którą zosta- nie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że mamy wala poczucie szczęścia, lepszego nasta-
wiła przed śmiercią, czyli dzienniczek przestać zadawać pytania. Za wzorem Fau- wienia do życia. Jest jak lawina, która raz 
duchowy. Ten dzienniczek spisywała na styny naszym zadaniem dziś jest modlitwa uruchomiona toczy się bez przeszkód.
wyraźne polecenie Jezusa, to było jej za- i wypraszanie łask dla tych, którzy są w po-
danie – misja, którą całkowicie wypeł- trzebie, a sami nie potrafią lub nie chcą 

Czciciele Miłosierdzia Bożego: niła, lecz nie byłoby to możliwe bez po- się modlić. Tego nauczyła nas Faustyna, 
Ewa Rycaj.mocy samego Jezusa,który cały czas jej a naszym posłannictwem jest kontynuo-

towarzyszył w wypełnianiu Jego woli. wać to dzieło.

Dz.971 Dz.1446
„Łączność z konającymi. Proszą mnie „Powiedział mi Pan: Niech cię nie 

o modlitwę; modlić się mogę;dziwnie mi obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj 
Pan daje ducha modlitwy, jestem usta- tak, jak ja ci każę: masz być żywym 
wicznie z Nim złączona. Czuję w całej odbiciem moim przez miłość i miło-
pełni, że żyję dla dusz, aby ich przy- sierdzie. – Odpowiedziałam: Panie, 
prowadzić do miłosierdzia Twego, o Pa- kiedy często nadużywają dobroci mojej, – 
nie; w tym kierunku żadna ofiara nie jest 
za mała.”

Ponieważ Faustyna miała dar, którego 
my nie posiadamy, czyli dar bilokacji 
i poznawania tajemnic serc, dlatego mogła 
udzielić pomocy niezliczonej ilości osób, 
które w godzinie śmierci potrzebowały 
modlitwy, a zwłaszcza miłosierdzia dla 
siebie za popełnione grzechy, sami często 
bezsilni nie umiejący sobie pomóc mogli 
liczyć na s. Faustynę, która dzięki łasce 
otrzymanej od Boga mogła im pomóc.
Nie jesteśmy w stanie zliczyć ile duszy-
czek wyrwała s. Faustyna z sideł szatana 
właśnie przez modlitwę i ofiarowanie się 

p
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WITAM!
– i młodszego i starszego

Serdecznie witam i zachęcam do sięgnięcia po Pismo Święte, na podstawie którego powstała 
dzisiejsza krzyżówka. Powstała ona w oparciu o Księgę Psalmów rozdziały 104 – 105. Życzę 
powodzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem z poprzedniego numeru było hasło: BŁOGOSŁAW DUSZO 
MOJA PANA, które nadesłali do nas: Agnieszka Dubiel, Janina Freiberg, Sylwia Kurowska, Danuta 
Durałek, Zofia Książek, Janina Gędźba, Józefa Woźniak, Magdalena Takuśki oraz Stanisław 
Spólnik. W drodze losowania nagrody otrzymją: Gratulujemy!

HASŁO: Prawidłowe rozwiązanie utworzą szare kratki ponumerowane od 1 do 19. Rozwiązanie 
należy przesłać na adres redakcji do 20 sierpnia, podając swoje imię, nazwisko oraz adres. Nagrody 
można odebrać w zakrystii w I i II niedzielę po ukazaniu się numeru.

Sylwia Kurowska oaz Janina Gędźba. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

Katarzyna Kurlet

Poziomo:
1.„I darował  im ziemię…” (Ps 105)
5.Zbiera pieniądze.

11.Pleciony z wikliny.
14.Co Pan zrobił z sercem wrogów swego narodu? (Ps 1105)
15.Co Pan zrobił ze swoim narodem? (Ps 105)
16.Część gitary.
17.Co mamy głosić wśród narodów? (Ps 105)
18.Większy od morza.
20.Rozpostarte jak namiot. (Ps 104)
21.Rozwesela serca ludzkie. (Ps 104)
22.Przyrząd optyczny.
26.Co Pan rozpostarł jako osłonę? (Ps 105)
28.Pamięta Pan o nim na wieki? (Ps 105)
29.Wśród czego Pan wyprowadził swój lud? (Ps 105)
30.Potrawa z mięsa zwinięta w rulon.

1
1

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15

16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27

28

29

30

1

2

3

4

5

67

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

Hasło:

Pionowo:
2.Podróż statkiem.
3.Spód szklanki.
4.Znak złożony z trzech

kropek.
6.Stworzył go Pan, aby

czas wskazywał.
(Ps 104)

7.Starszy pasterz owiec.
8.Co Pan kieruje do

strumieni? (Ps 104)
9.Jest pełna stworzeń? 

(Ps 104)
10.Kogo sprzedano jako

niewolnika? (Ps 105)
12.Zielone warzywo.
13.Jak postępowano wobec 

sług Pana? (Ps 105)
18.Pod nim parapet.
19.Duża sala wykładowa.
23.Z kodem na kopercie.
24.Wytyczona trasa.
25.Duża barwna papuga.
27.Trujący tlenek węgla.

1
1
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1
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kombajn
Nieposłuszny nowy

żniwny
Przy stodole w szopie dzisiaj ruch niemały,
by w pole wyjechać kombajny aż drżały.
Najstarszy kombajn rzekł, że z rana wyruszą
do żniw, toteż wyspać się, wypocząć muszą.

Huraaa! – krzyknął Nowy w kolorze zielonym,
podskakiwał, tańczył na co obrażony,
że zasnąć nie może, kombajn w żółtym fraku
adził, odpocznij przed pracą nieboraku.

Ze świtem kombajny w pole wyjechały,
dwie połacie łanów zboża skosić miały.
Od rzeki pod sam las dojrzałe już kłosy
czekały, wydając szeleszczące głosy.

Szef kombajnów żniwnych rozdzielił zadania,
każdemu pokazał pole do skaszania.
Wszyscy do poleceń się zastosowali
i z Nowym kombajnem ciężko pracowali.

Nagarniacz w kombajnach zboże do ścinania,
podawał z mozołem choć bez zasapania.
Potem bęben młócił je, z kłosów wytrząsał,
dorodne ziarenka jakby były w pląsach.

Na wentylatorze plewy z nich oddzielił,
a rozdrabniacz słomę ściął, drobno podzielił.
Kiedy do zbiorników odstawili ziarno,
uff, odetchnął Nowy, ale dzisiaj parno!

Słysząc to szef zaraz oznajmił – śniadanie
drugie zjeść należy, zatem pora na nie.
Nowy kombajn żniwny jeść nie miał ochoty
ziewał, w końcu zasnął, oj będą kłopoty.

Choć go po śniadaniu budzili, nic z tego,
chrapał, toteż zboże kosili bez niego.
Bez Nowego więcej mieli do zrobienia,
lecz szef ich docenił, wręczył odznaczenia.

Dziękował za upór i oddanie duże.
Nowemu rzekł, dzisiaj radami ci służę:
ze wskazówek starszych nie kpij nigdy sobie
słuchaj ich, a w życiu będzie lepiej tobie.

Pojął wtedy Nowy, że noc spaniu służy,
by być wypoczętym, przez dzień się nie nużyć.
Każdy kto noc prześpi ma zapału wiele:
do pracy w tygodniu, do zabaw w niedzielę.

K. Woźniak

Zacznij od pola ze strzałką.
Przeskakując daną liczbę pól 
odczytaj hasło.

Ten prorok chwałę Bogu
oddawał w niewoli
i Bóg go w lwiej jamie
od śmierci wyzwolił.

Kto to taki..?

Dn 6, 11-23
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WITAM!
– i młodszego i starszego

Serdecznie witam i zachęcam do sięgnięcia po Pismo Święte, na podstawie którego powstała 
dzisiejsza krzyżówka. Powstała ona w oparciu o Księgę Psalmów rozdziały 104 – 105. Życzę 
powodzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem z poprzedniego numeru było hasło: BŁOGOSŁAW DUSZO 
MOJA PANA, które nadesłali do nas: Agnieszka Dubiel, Janina Freiberg, Sylwia Kurowska, Danuta 
Durałek, Zofia Książek, Janina Gędźba, Józefa Woźniak, Magdalena Takuśki oraz Stanisław 
Spólnik. W drodze losowania nagrody otrzymją: Gratulujemy!

HASŁO: Prawidłowe rozwiązanie utworzą szare kratki ponumerowane od 1 do 19. Rozwiązanie 
należy przesłać na adres redakcji do 20 sierpnia, podając swoje imię, nazwisko oraz adres. Nagrody 
można odebrać w zakrystii w I i II niedzielę po ukazaniu się numeru.

Sylwia Kurowska oaz Janina Gędźba. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

Katarzyna Kurlet

Poziomo:
1.„I darował  im ziemię…” (Ps 105)
5.Zbiera pieniądze.

11.Pleciony z wikliny.
14.Co Pan zrobił z sercem wrogów swego narodu? (Ps 1105)
15.Co Pan zrobił ze swoim narodem? (Ps 105)
16.Część gitary.
17.Co mamy głosić wśród narodów? (Ps 105)
18.Większy od morza.
20.Rozpostarte jak namiot. (Ps 104)
21.Rozwesela serca ludzkie. (Ps 104)
22.Przyrząd optyczny.
26.Co Pan rozpostarł jako osłonę? (Ps 105)
28.Pamięta Pan o nim na wieki? (Ps 105)
29.Wśród czego Pan wyprowadził swój lud? (Ps 105)
30.Potrawa z mięsa zwinięta w rulon.
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Hasło:

Pionowo:
2.Podróż statkiem.
3.Spód szklanki.
4.Znak złożony z trzech

kropek.
6.Stworzył go Pan, aby

czas wskazywał.
(Ps 104)

7.Starszy pasterz owiec.
8.Co Pan kieruje do

strumieni? (Ps 104)
9.Jest pełna stworzeń? 

(Ps 104)
10.Kogo sprzedano jako

niewolnika? (Ps 105)
12.Zielone warzywo.
13.Jak postępowano wobec 

sług Pana? (Ps 105)
18.Pod nim parapet.
19.Duża sala wykładowa.
23.Z kodem na kopercie.
24.Wytyczona trasa.
25.Duża barwna papuga.
27.Trujący tlenek węgla.
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kombajn
Nieposłuszny nowy

żniwny
Przy stodole w szopie dzisiaj ruch niemały,
by w pole wyjechać kombajny aż drżały.
Najstarszy kombajn rzekł, że z rana wyruszą
do żniw, toteż wyspać się, wypocząć muszą.

Huraaa! – krzyknął Nowy w kolorze zielonym,
podskakiwał, tańczył na co obrażony,
że zasnąć nie może, kombajn w żółtym fraku
adził, odpocznij przed pracą nieboraku.

Ze świtem kombajny w pole wyjechały,
dwie połacie łanów zboża skosić miały.
Od rzeki pod sam las dojrzałe już kłosy
czekały, wydając szeleszczące głosy.

Szef kombajnów żniwnych rozdzielił zadania,
każdemu pokazał pole do skaszania.
Wszyscy do poleceń się zastosowali
i z Nowym kombajnem ciężko pracowali.

Nagarniacz w kombajnach zboże do ścinania,
podawał z mozołem choć bez zasapania.
Potem bęben młócił je, z kłosów wytrząsał,
dorodne ziarenka jakby były w pląsach.

Na wentylatorze plewy z nich oddzielił,
a rozdrabniacz słomę ściął, drobno podzielił.
Kiedy do zbiorników odstawili ziarno,
uff, odetchnął Nowy, ale dzisiaj parno!

Słysząc to szef zaraz oznajmił – śniadanie
drugie zjeść należy, zatem pora na nie.
Nowy kombajn żniwny jeść nie miał ochoty
ziewał, w końcu zasnął, oj będą kłopoty.

Choć go po śniadaniu budzili, nic z tego,
chrapał, toteż zboże kosili bez niego.
Bez Nowego więcej mieli do zrobienia,
lecz szef ich docenił, wręczył odznaczenia.

Dziękował za upór i oddanie duże.
Nowemu rzekł, dzisiaj radami ci służę:
ze wskazówek starszych nie kpij nigdy sobie
słuchaj ich, a w życiu będzie lepiej tobie.

Pojął wtedy Nowy, że noc spaniu służy,
by być wypoczętym, przez dzień się nie nużyć.
Każdy kto noc prześpi ma zapału wiele:
do pracy w tygodniu, do zabaw w niedzielę.

K. Woźniak

Zacznij od pola ze strzałką.
Przeskakując daną liczbę pól 
odczytaj hasło.

Ten prorok chwałę Bogu
oddawał w niewoli
i Bóg go w lwiej jamie
od śmierci wyzwolił.

Kto to taki..?

Dn 6, 11-23
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Spotkanie z Bogiem w komunii zaczyna ludzie, niż osoby choćby po czterdziestce wybaczenie i to jest najgorsze, co może nas 
się od uświadomienia sobie, że On napraw- i starsi. spotkać. Zło zawsze żeruje na dobrej woli 
dę jest. Idąc do komunii musimy też sobie człowieka, potrafi wszystkiego się wyprzeć, 
uświadomić, że my żyjemy, a nasze życie wszystkiemu zaprzeczyć, dobry człowiek Najczęściej winę najpierw 
nie jest bez sensu, żyjemy po coś. Żyjemy będzie wciągany w zło, przez człowieka 

odkrywamy czekając na coś, na słowo, które przynosi perfidnego. Dlatego dobrze jest zostawić 
w drugim człowieku, nam życie, które rozświetli naszą drogę. zło samemu sobie, stanąć z boku, ale nie 

Co do tego co posiadamy, to wygląda to można się wyłączyć, tylko działać dalej po a nie dostrzegamy jej u siebie. 
bardzo prosto; domy  łatwo się rozpadają, swojemu. 
samochody psują, koleje losu kolejno od- Dlatego musimy nauczyć się dostrzegać 
rywają nas od znajomych, przyjaciół, więc ją u siebie, nie planować odwetu na ludzi, Podstawowa więź człowieka, 
co tak naprawdę posiadamy na własność? którzy nam zawinili, wtedy zaczniemy się 

to ta, która wiąże go Tą własnością jesteśmy my sami, możemy oczyszczać. Przyjście do spowiedzi nie jest 
dużo zyskać, lub wszystko stracić. Dlatego ostatnim  krokiem co do naszego oczy- z głosem Boga, 
ważne jest, by umieć zrozumieć same- szczenia, tylko początkiem naszej pracy to więź człowieka
go siebie, wtedy też zrozumiemy innych lu- nad sobą, by się oczyścić. Jaka jest nasza 

 z jego sumieniem.dzi. Problemem współczesnego człowieka reakcja wobec zła? Cały czas jesteśmy 
jest jego godność, człowiek jest chory na uczeni, żeby nie odpowiadać na zło tym 
drugiego człowieka, jak to rozumieć? Cho- samym. To ciężkie do przyswojenia sobie Historia ludzkich obowiązków, to histo-
dzi tutaj o pogardę względem drugiego, zadanie. W człowieku istnieje zło zew- ria ludzkich sumień. Człowiek pozbawiony 
chodzi o dramat religijny, narodowy i oso- nętrzne i wewnętrzn.e. To pierwsze jest ze jest podstawowych więzi, nie jest związany 
bisty. Nie czujemy się winni tych dra- świata, od złego ducha, natomiast to wew- z nikim i niczym, tacy ludzie żyją wśród nas, 
matów, bo uważamy, że nasze poglądy są nętrzne, tak jak słyszymy nieraz, nie bój- wszędzie ich pełno, ale nigdy ich nie ma 
lepsze, nie myślimy o tym , że jest to nasza cie się duszy zabić nie mogą, cokolwiek by tam, gdzie powinni być, gdzie się na nich 
choroba, ta choroba zaczyna się wtedy, gdy się stało, to dusza nie zostanie zniszczona, czeka, chętnie też noszą cudze brzemiona, 
przestajemy akceptować poglądy i sposób inna sprawa w jakim stanie będzie to dusza. bo swoich nosić nie potrafią. 
życia drugiego człowieka. A jak się ma Ale my bardziej boimy się zniszczenia 
nasze oczyszczanie, oczywiście chodzi o za- cielesnego, natomiast zło wewnętrzne jest               E.R.
stanowienie się nad naszą winą. Wina {opracowane na podstawie  większym zagrożeniem, bo niszczy czło-

ks. Tischnera, każdego człowieka jest bardzo indywidual- wieka od środka, pojawia się nienawiść, 
myślę, że będzie jeszcze jedna część.}na, inaczej swoją winę postrzegają młodzi która hamuje coś tak wspaniałego jak

Czytając ks. Tischnera nie sposób się oprzeć pokusie, 
żeby tą wiedzą podzielić się chociaż cząstkowo z innymi. 
W poprzednim numerze opisałam zaledwie jedną trzecią 
Jego dzieła, więc czas na kontynuację. 

Ks. Tischner

„Nadzieja czeka na słowo”

Ty wiesz kiedy boleję

łez morze z oczu leję

mój Boże

Mój Boże 
Ty wiesz że Ciebie proszę

i troski z Tobą znoszę

mój Boże…

Choć cierpisz za me grzechy

wciąż szukam Twej pociechy

mój Boże…  

I dajesz mi ją stale

lecz nie musiałbyś wcale

mój Boże…  

  K.Woźniak
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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 5 rozdziale ewangelii wg św Jana. Rozwiązaniem krzyżówki 
są pola ponumerowane od 1 do 11.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: Boże 
Ciało. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: Tomasz Spólnik 
oraz Piotr Dubiel. 

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

Osoby te otrzymują nagrody. Gratulujemy!

Krzyzowka dla Dzieci
. ,

Pytania:

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1. Zatrzymuje auto.
2. Ściana z cegieł.
3. Kto czekał na poruszenie wody?
4. „Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie…”
5. Pojazd dla kolarza.
6. Kasowany w autobusie.
7. Jaki jest sąd Pan Jezusa?
8. „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,

który Mnie posłał ma życie …
9. Nie jeden u ręki.

10. Rozpalany w kominku.
11. W niej Pan Jezus znalazł człowieka,

którego uzdrowił.
12. Kogo miłuje Ojciec?
13. Kto poruszał wodą?

Hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3
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5 6

7 8

9 10

11
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Katarzyna Kurlet

Jezus uczynił cud:

nakarmił około pięciu

tysięcy osób, używając 

siedmiu bochenków

chleba i dwóch ryb. 

Ile słów potrafisz

utworzyć z liter wyrazu

NAKARMIĆ
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Spotkanie z Bogiem w komunii zaczyna ludzie, niż osoby choćby po czterdziestce wybaczenie i to jest najgorsze, co może nas 
się od uświadomienia sobie, że On napraw- i starsi. spotkać. Zło zawsze żeruje na dobrej woli 
dę jest. Idąc do komunii musimy też sobie człowieka, potrafi wszystkiego się wyprzeć, 
uświadomić, że my żyjemy, a nasze życie wszystkiemu zaprzeczyć, dobry człowiek Najczęściej winę najpierw 
nie jest bez sensu, żyjemy po coś. Żyjemy będzie wciągany w zło, przez człowieka 

odkrywamy czekając na coś, na słowo, które przynosi perfidnego. Dlatego dobrze jest zostawić 
w drugim człowieku, nam życie, które rozświetli naszą drogę. zło samemu sobie, stanąć z boku, ale nie 

Co do tego co posiadamy, to wygląda to można się wyłączyć, tylko działać dalej po a nie dostrzegamy jej u siebie. 
bardzo prosto; domy  łatwo się rozpadają, swojemu. 
samochody psują, koleje losu kolejno od- Dlatego musimy nauczyć się dostrzegać 
rywają nas od znajomych, przyjaciół, więc ją u siebie, nie planować odwetu na ludzi, Podstawowa więź człowieka, 
co tak naprawdę posiadamy na własność? którzy nam zawinili, wtedy zaczniemy się 

to ta, która wiąże go Tą własnością jesteśmy my sami, możemy oczyszczać. Przyjście do spowiedzi nie jest 
dużo zyskać, lub wszystko stracić. Dlatego ostatnim  krokiem co do naszego oczy- z głosem Boga, 
ważne jest, by umieć zrozumieć same- szczenia, tylko początkiem naszej pracy to więź człowieka
go siebie, wtedy też zrozumiemy innych lu- nad sobą, by się oczyścić. Jaka jest nasza 

 z jego sumieniem.dzi. Problemem współczesnego człowieka reakcja wobec zła? Cały czas jesteśmy 
jest jego godność, człowiek jest chory na uczeni, żeby nie odpowiadać na zło tym 
drugiego człowieka, jak to rozumieć? Cho- samym. To ciężkie do przyswojenia sobie Historia ludzkich obowiązków, to histo-
dzi tutaj o pogardę względem drugiego, zadanie. W człowieku istnieje zło zew- ria ludzkich sumień. Człowiek pozbawiony 
chodzi o dramat religijny, narodowy i oso- nętrzne i wewnętrzn.e. To pierwsze jest ze jest podstawowych więzi, nie jest związany 
bisty. Nie czujemy się winni tych dra- świata, od złego ducha, natomiast to wew- z nikim i niczym, tacy ludzie żyją wśród nas, 
matów, bo uważamy, że nasze poglądy są nętrzne, tak jak słyszymy nieraz, nie bój- wszędzie ich pełno, ale nigdy ich nie ma 
lepsze, nie myślimy o tym , że jest to nasza cie się duszy zabić nie mogą, cokolwiek by tam, gdzie powinni być, gdzie się na nich 
choroba, ta choroba zaczyna się wtedy, gdy się stało, to dusza nie zostanie zniszczona, czeka, chętnie też noszą cudze brzemiona, 
przestajemy akceptować poglądy i sposób inna sprawa w jakim stanie będzie to dusza. bo swoich nosić nie potrafią. 
życia drugiego człowieka. A jak się ma Ale my bardziej boimy się zniszczenia 
nasze oczyszczanie, oczywiście chodzi o za- cielesnego, natomiast zło wewnętrzne jest               E.R.
stanowienie się nad naszą winą. Wina {opracowane na podstawie  większym zagrożeniem, bo niszczy czło-

ks. Tischnera, każdego człowieka jest bardzo indywidual- wieka od środka, pojawia się nienawiść, 
myślę, że będzie jeszcze jedna część.}na, inaczej swoją winę postrzegają młodzi która hamuje coś tak wspaniałego jak

Czytając ks. Tischnera nie sposób się oprzeć pokusie, 
żeby tą wiedzą podzielić się chociaż cząstkowo z innymi. 
W poprzednim numerze opisałam zaledwie jedną trzecią 
Jego dzieła, więc czas na kontynuację. 

Ks. Tischner

„Nadzieja czeka na słowo”

Ty wiesz kiedy boleję

łez morze z oczu leję

mój Boże

Mój Boże 
Ty wiesz że Ciebie proszę

i troski z Tobą znoszę

mój Boże…

Choć cierpisz za me grzechy

wciąż szukam Twej pociechy

mój Boże…  

I dajesz mi ją stale

lecz nie musiałbyś wcale

mój Boże…  
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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 5 rozdziale ewangelii wg św Jana. Rozwiązaniem krzyżówki 
są pola ponumerowane od 1 do 11.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: Boże 
Ciało. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: Tomasz Spólnik 
oraz Piotr Dubiel. 

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

Osoby te otrzymują nagrody. Gratulujemy!

Krzyzowka dla Dzieci
. ,

Pytania:

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1. Zatrzymuje auto.
2. Ściana z cegieł.
3. Kto czekał na poruszenie wody?
4. „Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie…”
5. Pojazd dla kolarza.
6. Kasowany w autobusie.
7. Jaki jest sąd Pan Jezusa?
8. „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,

który Mnie posłał ma życie …
9. Nie jeden u ręki.

10. Rozpalany w kominku.
11. W niej Pan Jezus znalazł człowieka,

którego uzdrowił.
12. Kogo miłuje Ojciec?
13. Kto poruszał wodą?
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Katarzyna Kurlet

Jezus uczynił cud:

nakarmił około pięciu

tysięcy osób, używając 

siedmiu bochenków

chleba i dwóch ryb. 

Ile słów potrafisz

utworzyć z liter wyrazu
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Pamiętam, jak w 2012 roku na reko- Tomasz Dąbek, cenzor. Przytoczę kilka 
lekcjach usłyszałem świadectwo księdza: cytatów z książki, aby zachęcić do jej 
„.. jestem księdzem od 14 lat, a od 2 lat wie- przeczytania. Autor w ciekawy sposób 
rzę prawdziwie w Jezusa. Przez 12 lat byłem przedstawia fragmenty z Pisma Świętego 
księdzem rzemieślnikiem – odprawiałem w odniesieniu do codziennego życia oraz 
Mszę Świętą, udzielałem sakramentów opisuje swoje doświadczenie z Bogiem 
i byłem nie do końca wierzący…”. To było po nawróceniu. 
dla mnie szokiem! Jak to – ksiądz może być 
niewierzący? O pokoju i radości czytamy: dlaczego powiedział nam, abyśmy się nie 

Jezus opisał naszą relację z Nim „(…) Święty Paweł pisze: sercami waszymi trwożyli (…).”
w Ewangelii Świętego Jana, w rozmowie niech rządzi Pokój Chrystusowy (Kol 3,15). Najbardziej uderzył mnie fragment 
z Nikodemem: Bez pokoju Bożego nie możemy mieć mówiący o tym, kogo wybieram na pana 

pewności, że On rządzi światem i wszy- mojego życia i w jaki sposób działa szatan:
„…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, stkim, co na nim żyje. Cudowny pokój na „(…) Szatan podpowiada, że sami kie-

jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie duszy i umyśle! Bez niego wszystko inne rujemy swoim postępowaniem, lecz w rze-
może ujrzeć królestwa Bożego». Niko- niewarte. Pokój przynosi radość. Zdarza czywistości, słuchając go, poddajemy się 
dem powiedział do Niego: «Jakżeż może się, że ludzie odnoszą wspaniałe sukcesy jego niszczycielskiej mocy. Władca, któ-
się człowiek narodzić będąc starcem? zawodowe, mają mnóstwo pieniędzy, są rego w ten sposób wybieramy, stopniowo 
Czyż może powtórnie wejść do łona swej zdrowi i świetnie wyglądają, a mimo tego będzie manipulował naszymi myślami: 
matki i narodzić się?»  Jezus odpowie- czują się bezgranicznie nieszczęśliwi. Są też Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych 
dział: «Zaprawdę, zaprawdę, powia- tacy, którym powodzi się średnio, z ich siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, 
dam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody zdrowiem bywa różnie i wyglądają prze- jesteście niewolnikami tego, komu dajecie 
i z Ducha, nie może wejść do królestwa ciętnie – i również są nieszczęśliwi. W obu posłuch? (Rz 6,16).”
Bożego. To, co się z ciała narodziło, przypadkach brakuje jednego, niezbęd- Merlin Carothers podaje też bardzo pou-
jest ciałem, a to, co się z Ducha naro- nego człowiekowi składnika: pokoju na czający przykład, ukazujący, jak często 
dziło, jest duchem. Nie dziw się, że po- duszy i ciele. Ten skarb pokoju pozostaje oskarżamy bliźnich, uogólniając zacho-
wiedziałem ci: Trzeba wam się powtór- w zasięgu każdego chrześcijanina. wania danej grupy społecznej, zawodowej 
nie narodzić…”. (J 3, 3-7) Jezus pokazał swoim uczniom, jak mo- lub narodowej. A przecież tolerancja w sto-

gą znaleźć radość, którą Bóg stworzył tak, sunku do postaw innych ludzi wymaga 
by była odpowiednia dla każdego człowieka wielkiej pokory.

Powtórne narodziny wskrzeszają nas do chodzącego po ziemi: Pokój zostawiam „(…) Kiedy służąc w piechocie powietrz-
prawdziwego życia. To nowe życie zmienia wam, pokój mój daję wam. […] Niech się nie nodesantowej podczas drugiej wojny świa-
nas i od tej chwili zyskujemy nowe moż- trwoży serce wasze ani nie lęka! (J 14,27 ). towej widziałem zbrodnie popełnione przez 
liwości wzrastania i stawania się bardziej Pomyślcie tylko: Pan chce, abyśmy się niemieckich żołnierzy, zacząłem niena-
miłymi Bogu. A bycie miłym Bogu daje nauczyli nigdy nie lękać ani nie trwożyć. To widzić wszystkich Niemców. Szczególnym 
mnóstwo radości. świetna wiadomość. W dodatku udzielił okrucieństwem charakteryzowały się 

Nie pamiętam, gdzie przeczytałem na- nam jasnych wskazówek. oddziały SS. Na sam dźwięk słowa Niemiec 
stępujące zdanie: Oto, co możemy zrobić: słowa te wy- wzbierał we mnie gniew. Gdy wojna się 

powiedział Ktoś, kto sprawuje władzę. Mo- skończyła, nadal byłem przekonany, że 
 „(…) religijność praktykują ci, żemy jego władzę zignorować, lecz nie każdy obywatel Niemiec jest złym czło-

unikniemy konsekwencji takiej decyzji.którzy nie chcą i/lub wiekiem. Później się przekonałem, że 
Oto, na co nie możemy pozwolić: je- Niemcy są dokładnie tacy sami jak my – boją się trafić do piekła! 

steśmy w stanie się nie bać. Jeśli jednak jedni są dobrzy, a inni źli. Kiedy lepiej ich Wiara pozwolimy, aby w nasze serca wniknął poznałem, pojąłem, co przeżyli. Adolf jest natomiast życiem tych, strach, Bóg nie ześle nam ulgi w doświad- Hitler obiecał zrozpaczonym, głodnym 
czeniu konsekwencji takiej decyzji.którzy już w tym piekle byli…” ludziom, że da im pracę, jedzenie i bo-

Nie pozwalajmy, by nasze serce się lę- gactwo. I spełnił swoje przyrzeczenie. Krok 
kało. Jezus wie o wszystkich naszych W myśl tej maksymy na wakacje poz- po kroku przejął kontrolę nad wszystkim – 
problemach i o tym, jak na nas wpływają. wolę sobie zaproponować książkę „Tajem- włącznie ze sposobem myślenia narodu 
W każdej sytuacji objaśnia nam wolę Bo-na broń Boga” autorstwa Merlina R. Ca- niemieckiego – aż wielu obywateli Niemiec 
żą: niech się nie trwoży wasze serce. Ćwi-rotersa. Ostrożnych i dociekliwych infor- stało się pionkami w jego grze. Na koniec 
cząc się w posłuszeństwie, zmieniamy się muję, że książka posiada Imprimatur: jego władza była nieograniczona, a zwykły 
dokładnie tak, jak to przewidział Jezus. Kuria Metropolitalna w Krakowie numer człowiek nie miał innego wyboru, jak się jej 
Uczymy się radości płynącej z pokoju, który 2402/2015 z 25 sierpnia 2015 roku, poddać albo zostać straconym.
był jego udziałem i zaczynamy rozumieć, bp Grzegorz Ryś, wik. gen.; o. prof. dr hab. 

Stworzeni do szczęścia?
Chrześcijanin to człowiek biedny, nieszczęśliwy, przegrany, czy też szczęś-

liwy, radosny i pełen ufności Bogu?
Najlepszą odpowiedzią na tak postawione pytanie jest przytacza-

nie świadectw z życia chrześcijan, którzy doznali nawrócenia. Obowią-
zuje zasada, że jedno świadectwo osoby nawróconej ma taką moc, jak 
100 konferencji ewangelizacyjnych. 
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Planowane na wakacyjne miesiące 
pokazy filmowe z cyklu 

„Spotkania z wartościowym kinem”

8 lipca

22 lipca

12 sierpnia
26 sierpnia

Szczegóły  w
krótc

e...

Wszystkie seanse będą wyświetlane
w sali teatralnej kościoła 

Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Wówczas Ks. Weichsel ustąpił i zgodził określiła jako „bezpretensjonalne, proste, 
się, aby dzieci znów modliły się na swoich naturalne, dalekie od jakiejkolwiek przeb-
miejscach. Ponadto opinia wiernych wzięła iegłości.” Na początku września biskup 
dzieci w obronę, stwierdzając, że ich zezna- powołał komisję składającą się z trzech 
nia, choć na pozór sprzeczne, nie zawierały lekarzy, by zbadali wizjonerki podczas 
jednak istotnej różnicy. 8 września, w świę- objawień. Lekarze orzekli, że symulacja nie 
to Narodzenia Niepokalanej Dziewicy Mat- wchodzi w rachubę. W czasie objawień 
ka Boża pobłogosławiła źródełko w Gietrz- u dziewczynek zaobserwowali zwolnienie 
wałdzie. 16 września odbyło się poświę- tętna, utratę ciepłoty w rękach i ramionach, 
cenie i intronizacja figury Niepokalanej zastygnięcie twarzy.
Dziewicy w Gietrzwałdzie. W uroczystości Tymczasem do Gietrzwałdu przybywało 
wzięło udział 14 kapłanów i około 15 tysięcy coraz więcej pielgrzymów. 7-9 września 
wiernych. Podczas odmawiania różańca, 1877 roku, podczas trzydniowych obcho-
od początku tajemnicy drugiej aż do końca dów święta Narodzenia Matki Bożej zgro-
piątej trwało ostatnie objawienie. madziło się aż 50 tysięcy ludzi. Wizjonerki 

uczyły się w szkole prowadzonej przez za-
Ostatnie słowa skierowane konnice w Chełmnie. Potem obie wstąpiły 

do dzieci przez do zakonu szarytek. Barbara po 11 latach 
pobytu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosier-Matkę Bożą brzmiały: 
dzia w Paryżu została wysłana na misję do „Odmawiajcie Gwatemali. Była tam dyrektorką szpitala 
i przełożoną zgromadzenia. gorliwie różaniec.”

10 września 1967 r. prymas Polski 
kardynał Stefan Wyszyński dokonał koro-Uznanie objawień przez Kościół
nacji obrazu Matki Bożej. 2 czerwca 1970 r. Biskup warmiński, Filip Krementz, 
papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrz-zwołał specjalną komisję teologów, by 
wałdzie tytuł bazyliki mniejszej. Sto lat po gruntownie zbadali sprawę. Komisja teolo-
objawieniach, w 1977 r., biskup warmiński gów przebywała w Gietrzwałdzie już od 
Józef Drzazga, na mocy dekretu Prymasa 20 sierpnia, jeszcze podczas trwania obja-
Polski i za pozwoleniem Stolicy Apostol-wień. Zbadała przede wszystkim osobo-
skiej, wydał dekret zatwierdzający obja-wość i wiarygodność dziewczynek, a także 
wienia gietrzwałdzkie jako wiarygodne, nie treść i zgodność ich wypowiedzi oraz 
sprzeciwiające się wierze i moralności oddziaływanie wydarzeń na społeczeń-
chrześcijańskiej.stwo. W liczącym 47 stron sprawozdaniu 

zajęła stanowisko pozytywne, a dziewczęta 

s. Stanisława Barbara Samulowska

Gietrzwałd
dokończenie ze str. 8

Z okazji 140. rocznicy objawień 
Najświętszej Maryi Panny 

w Gietrzwałdzie 
Ojciec święty Franciszek udzielił 

ODPUSTU ZUPEŁNEGO 
wiernym, którzy 
od 1 maja 2017 r. 

do 31 października 2017 r., 
nawiedzą 

Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny 

w Gietrzwałdzie.
Źródło:  http://kosciol.wiara.pl
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Pamiętam, jak w 2012 roku na reko- Tomasz Dąbek, cenzor. Przytoczę kilka 
lekcjach usłyszałem świadectwo księdza: cytatów z książki, aby zachęcić do jej 
„.. jestem księdzem od 14 lat, a od 2 lat wie- przeczytania. Autor w ciekawy sposób 
rzę prawdziwie w Jezusa. Przez 12 lat byłem przedstawia fragmenty z Pisma Świętego 
księdzem rzemieślnikiem – odprawiałem w odniesieniu do codziennego życia oraz 
Mszę Świętą, udzielałem sakramentów opisuje swoje doświadczenie z Bogiem 
i byłem nie do końca wierzący…”. To było po nawróceniu. 
dla mnie szokiem! Jak to – ksiądz może być 
niewierzący? O pokoju i radości czytamy: dlaczego powiedział nam, abyśmy się nie 

Jezus opisał naszą relację z Nim „(…) Święty Paweł pisze: sercami waszymi trwożyli (…).”
w Ewangelii Świętego Jana, w rozmowie niech rządzi Pokój Chrystusowy (Kol 3,15). Najbardziej uderzył mnie fragment 
z Nikodemem: Bez pokoju Bożego nie możemy mieć mówiący o tym, kogo wybieram na pana 

pewności, że On rządzi światem i wszy- mojego życia i w jaki sposób działa szatan:
„…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, stkim, co na nim żyje. Cudowny pokój na „(…) Szatan podpowiada, że sami kie-

jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie duszy i umyśle! Bez niego wszystko inne rujemy swoim postępowaniem, lecz w rze-
może ujrzeć królestwa Bożego». Niko- niewarte. Pokój przynosi radość. Zdarza czywistości, słuchając go, poddajemy się 
dem powiedział do Niego: «Jakżeż może się, że ludzie odnoszą wspaniałe sukcesy jego niszczycielskiej mocy. Władca, któ-
się człowiek narodzić będąc starcem? zawodowe, mają mnóstwo pieniędzy, są rego w ten sposób wybieramy, stopniowo 
Czyż może powtórnie wejść do łona swej zdrowi i świetnie wyglądają, a mimo tego będzie manipulował naszymi myślami: 
matki i narodzić się?»  Jezus odpowie- czują się bezgranicznie nieszczęśliwi. Są też Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych 
dział: «Zaprawdę, zaprawdę, powia- tacy, którym powodzi się średnio, z ich siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, 
dam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody zdrowiem bywa różnie i wyglądają prze- jesteście niewolnikami tego, komu dajecie 
i z Ducha, nie może wejść do królestwa ciętnie – i również są nieszczęśliwi. W obu posłuch? (Rz 6,16).”
Bożego. To, co się z ciała narodziło, przypadkach brakuje jednego, niezbęd- Merlin Carothers podaje też bardzo pou-
jest ciałem, a to, co się z Ducha naro- nego człowiekowi składnika: pokoju na czający przykład, ukazujący, jak często 
dziło, jest duchem. Nie dziw się, że po- duszy i ciele. Ten skarb pokoju pozostaje oskarżamy bliźnich, uogólniając zacho-
wiedziałem ci: Trzeba wam się powtór- w zasięgu każdego chrześcijanina. wania danej grupy społecznej, zawodowej 
nie narodzić…”. (J 3, 3-7) Jezus pokazał swoim uczniom, jak mo- lub narodowej. A przecież tolerancja w sto-

gą znaleźć radość, którą Bóg stworzył tak, sunku do postaw innych ludzi wymaga 
by była odpowiednia dla każdego człowieka wielkiej pokory.

Powtórne narodziny wskrzeszają nas do chodzącego po ziemi: Pokój zostawiam „(…) Kiedy służąc w piechocie powietrz-
prawdziwego życia. To nowe życie zmienia wam, pokój mój daję wam. […] Niech się nie nodesantowej podczas drugiej wojny świa-
nas i od tej chwili zyskujemy nowe moż- trwoży serce wasze ani nie lęka! (J 14,27 ). towej widziałem zbrodnie popełnione przez 
liwości wzrastania i stawania się bardziej Pomyślcie tylko: Pan chce, abyśmy się niemieckich żołnierzy, zacząłem niena-
miłymi Bogu. A bycie miłym Bogu daje nauczyli nigdy nie lękać ani nie trwożyć. To widzić wszystkich Niemców. Szczególnym 
mnóstwo radości. świetna wiadomość. W dodatku udzielił okrucieństwem charakteryzowały się 

Nie pamiętam, gdzie przeczytałem na- nam jasnych wskazówek. oddziały SS. Na sam dźwięk słowa Niemiec 
stępujące zdanie: Oto, co możemy zrobić: słowa te wy- wzbierał we mnie gniew. Gdy wojna się 

powiedział Ktoś, kto sprawuje władzę. Mo- skończyła, nadal byłem przekonany, że 
 „(…) religijność praktykują ci, żemy jego władzę zignorować, lecz nie każdy obywatel Niemiec jest złym czło-

unikniemy konsekwencji takiej decyzji.którzy nie chcą i/lub wiekiem. Później się przekonałem, że 
Oto, na co nie możemy pozwolić: je- Niemcy są dokładnie tacy sami jak my – boją się trafić do piekła! 

steśmy w stanie się nie bać. Jeśli jednak jedni są dobrzy, a inni źli. Kiedy lepiej ich Wiara pozwolimy, aby w nasze serca wniknął poznałem, pojąłem, co przeżyli. Adolf jest natomiast życiem tych, strach, Bóg nie ześle nam ulgi w doświad- Hitler obiecał zrozpaczonym, głodnym 
czeniu konsekwencji takiej decyzji.którzy już w tym piekle byli…” ludziom, że da im pracę, jedzenie i bo-

Nie pozwalajmy, by nasze serce się lę- gactwo. I spełnił swoje przyrzeczenie. Krok 
kało. Jezus wie o wszystkich naszych W myśl tej maksymy na wakacje poz- po kroku przejął kontrolę nad wszystkim – 
problemach i o tym, jak na nas wpływają. wolę sobie zaproponować książkę „Tajem- włącznie ze sposobem myślenia narodu 
W każdej sytuacji objaśnia nam wolę Bo-na broń Boga” autorstwa Merlina R. Ca- niemieckiego – aż wielu obywateli Niemiec 
żą: niech się nie trwoży wasze serce. Ćwi-rotersa. Ostrożnych i dociekliwych infor- stało się pionkami w jego grze. Na koniec 
cząc się w posłuszeństwie, zmieniamy się muję, że książka posiada Imprimatur: jego władza była nieograniczona, a zwykły 
dokładnie tak, jak to przewidział Jezus. Kuria Metropolitalna w Krakowie numer człowiek nie miał innego wyboru, jak się jej 
Uczymy się radości płynącej z pokoju, który 2402/2015 z 25 sierpnia 2015 roku, poddać albo zostać straconym.
był jego udziałem i zaczynamy rozumieć, bp Grzegorz Ryś, wik. gen.; o. prof. dr hab. 

Stworzeni do szczęścia?
Chrześcijanin to człowiek biedny, nieszczęśliwy, przegrany, czy też szczęś-

liwy, radosny i pełen ufności Bogu?
Najlepszą odpowiedzią na tak postawione pytanie jest przytacza-

nie świadectw z życia chrześcijan, którzy doznali nawrócenia. Obowią-
zuje zasada, że jedno świadectwo osoby nawróconej ma taką moc, jak 
100 konferencji ewangelizacyjnych. 
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Planowane na wakacyjne miesiące 
pokazy filmowe z cyklu 

„Spotkania z wartościowym kinem”

8 lipca

22 lipca

12 sierpnia
26 sierpnia

Szczegóły  w
krótc

e...

Wszystkie seanse będą wyświetlane
w sali teatralnej kościoła 

Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Wówczas Ks. Weichsel ustąpił i zgodził określiła jako „bezpretensjonalne, proste, 
się, aby dzieci znów modliły się na swoich naturalne, dalekie od jakiejkolwiek przeb-
miejscach. Ponadto opinia wiernych wzięła iegłości.” Na początku września biskup 
dzieci w obronę, stwierdzając, że ich zezna- powołał komisję składającą się z trzech 
nia, choć na pozór sprzeczne, nie zawierały lekarzy, by zbadali wizjonerki podczas 
jednak istotnej różnicy. 8 września, w świę- objawień. Lekarze orzekli, że symulacja nie 
to Narodzenia Niepokalanej Dziewicy Mat- wchodzi w rachubę. W czasie objawień 
ka Boża pobłogosławiła źródełko w Gietrz- u dziewczynek zaobserwowali zwolnienie 
wałdzie. 16 września odbyło się poświę- tętna, utratę ciepłoty w rękach i ramionach, 
cenie i intronizacja figury Niepokalanej zastygnięcie twarzy.
Dziewicy w Gietrzwałdzie. W uroczystości Tymczasem do Gietrzwałdu przybywało 
wzięło udział 14 kapłanów i około 15 tysięcy coraz więcej pielgrzymów. 7-9 września 
wiernych. Podczas odmawiania różańca, 1877 roku, podczas trzydniowych obcho-
od początku tajemnicy drugiej aż do końca dów święta Narodzenia Matki Bożej zgro-
piątej trwało ostatnie objawienie. madziło się aż 50 tysięcy ludzi. Wizjonerki 

uczyły się w szkole prowadzonej przez za-
Ostatnie słowa skierowane konnice w Chełmnie. Potem obie wstąpiły 

do dzieci przez do zakonu szarytek. Barbara po 11 latach 
pobytu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosier-Matkę Bożą brzmiały: 
dzia w Paryżu została wysłana na misję do „Odmawiajcie Gwatemali. Była tam dyrektorką szpitala 
i przełożoną zgromadzenia. gorliwie różaniec.”

10 września 1967 r. prymas Polski 
kardynał Stefan Wyszyński dokonał koro-Uznanie objawień przez Kościół
nacji obrazu Matki Bożej. 2 czerwca 1970 r. Biskup warmiński, Filip Krementz, 
papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrz-zwołał specjalną komisję teologów, by 
wałdzie tytuł bazyliki mniejszej. Sto lat po gruntownie zbadali sprawę. Komisja teolo-
objawieniach, w 1977 r., biskup warmiński gów przebywała w Gietrzwałdzie już od 
Józef Drzazga, na mocy dekretu Prymasa 20 sierpnia, jeszcze podczas trwania obja-
Polski i za pozwoleniem Stolicy Apostol-wień. Zbadała przede wszystkim osobo-
skiej, wydał dekret zatwierdzający obja-wość i wiarygodność dziewczynek, a także 
wienia gietrzwałdzkie jako wiarygodne, nie treść i zgodność ich wypowiedzi oraz 
sprzeciwiające się wierze i moralności oddziaływanie wydarzeń na społeczeń-
chrześcijańskiej.stwo. W liczącym 47 stron sprawozdaniu 

zajęła stanowisko pozytywne, a dziewczęta 

s. Stanisława Barbara Samulowska

Gietrzwałd
dokończenie ze str. 8

Z okazji 140. rocznicy objawień 
Najświętszej Maryi Panny 

w Gietrzwałdzie 
Ojciec święty Franciszek udzielił 

ODPUSTU ZUPEŁNEGO 
wiernym, którzy 
od 1 maja 2017 r. 

do 31 października 2017 r., 
nawiedzą 

Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny 

w Gietrzwałdzie.
Źródło:  http://kosciol.wiara.pl
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Monika była kompletnie zaskoczona 
przebiegiem ostatnich wydarzeń. Jej duże 
zielone oczy były wciąż zapłakane i pełne 
bólu. Nocami nie mogła spać, cały czas my-
ślała o przeszłości, która teraz, po wielu la-
tach ją dopadła. Kolacja jak co dzień była na 
smutno, te same codzienne czynności i ta 
nostalgia, samotność powodowały, że wspo-
mnienia natarczywie wracały i wzruszały. 
Może to był już najlepszy czas, aby wszystko 
wyszło na jaw. 

Weszła na taras domu, zobaczyła jak do 
furtki zbliża się jej ukochana siostra Bronia. 
– Ot co... tyle lat minęło, odkąd się widziały – 
pomyślała i po twarzy popłynęły jej łzy. 
Bronia, jej najmłodsza siostra, już od szes-
nastego roku życia wstąpiła do zakonu Zmar-
twychwstanek i całkowicie oddała się Panu 
Bogu. Tę decyzję podjęła tak szybko, że cała 
rodzina była tym zaskoczona. Bronia wów-
czas nie oznaczała się zbytnio religijnością, 
raczej była dziewczyną bystrą, bardzo uro-
dziwą i rozrywkową. Nie było we wsi żadnej 
potańcówki bez niej, dlatego ta decyzja 
pójścia za Jezusem, była dla wszystkich nie-
spodzianką. Monika nie mogła wtedy jej zro-
zumieć, była tak uparta przy tej decyzji, że 
nie chciała z nikim na ten temat rozmawiać.
– A kogóż tu mamy... idzie zakonniczka 
w nasze skromne progi! – Monika zoba-
czywszy siostrę zaczęła biec w jej kierunku, 
aby ją przywitać...
– Tyle lat... Broniu... przytuliła siostrę i za-
glądnęła jej w oczy. Jej oczy też zabłysły. 
Spoglądnęła raz jeszcze i przez łzy powie-
działa. – Nasza siostra Basia nie żyje! Mam 
nadzieję, że razem się z tym uporamy i uch-
wyciła Bronię za dłonie. 
– Chodź, chodź... jesteś na pewno zmęczona 
podróżą, musisz trochę odpocząć. Pogrzeb 
jest dopiero jutro, więc trochę sobie posie-
dzimy i powspominamy, choć będzie ciężko, 
ale wiesz... wszystko ma swój czas... i wi-
docznie tak ma być.. nie mamy wpływu na 
nasz los...

Zapadło krótkie milczenie, obie siostry 
szły razem, przytulone ramieniem i płakały. 
Sploty ostatnich wydarzeń, odejście na wie-
czny spoczynek ich siostry Basi, to wielki 
przełom w ich życiu. Monika dalej nie rozu-
miała... jak mogło się to stać, że jej ukochana 
siostra Barbara, dopiero na łożu śmierci 
wyjawiła jej skrywaną tajemnicę! Ona nigdy 
by nie przypuszczała jak wielką miłością 
kochała ją własna siostra. Chciała bardzo 
o tym porozmawiać z Bronią, ale widząc jej 
zmęczenie po podróży... odwlekała rozmo-
wę.. chciała poczekać na odpowiedni mo-

Marsz rozpoczął się Mszą Świętą w Chrześcijański Ośrodek Kultury 
kościele parafialnym pw. śś. App. Szymona składa gorące podziękowania 
i Judy Tadeusza, a zakończył Piknikiem osobom, instytucjom, 
Rodzinnym przy Parafii Miłosierdzia Bo- przedsiębiorcom,
żego, gdzie na jego uczestników czekała którzy pomogli w jego realizacji.
moc atrakcji przygotowanych przez 
Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św !Sponsorzy:
Siostry Faustyny. – Ks. Proboszcz Włodzimierz Łukowicz

Piknik rozpoczął występ Orkiestry – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Dętej z Zielonek, która od kilku lat – Stowarzyszenie Między Wisłą 
towarzyszy Marszowi dla Życia i Rodziny. a Skawinka (które bezpłatnie
Następnie na scenie można było zobaczyć udostępniło zadaszenie sceny)
występy: dzieci z Przedszkola Katoli- – Biuro Podróży Orlando Travel 
ckiego, uczniów Gimnazjum nr 1, utalen- – Księgarnia o. Jezuitów WAM
towanej wokalistki Beaty Boroń, czy – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
zespołu regionalnego Kapala z Bronowic. Pana Pałki

Pomiędzy występami artystycznymi – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
odbywały się liczne konkurencje sportowe, Pana Dziewońskiego 
adresowane głównie do rodzin. Przepro- – Firma Standard 
wadzono także konkurs plastyczny dla Pani Elżbiety Sławińskiej 
dzieci, którego tematyka nawiązywała do (obecna nazwa My Center Rynek 11)
jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. – Muzeum Regionalne w Skawinie
Impreza została chwilowo zakłócona przez – Piekarnia Awiteks
gwałtowną ulewę, która przeszła nad Ska- – Piekarnia Państwa Dąbrowskich
winą, powodując konieczność przenie- – Piekarnia Pana Radomskiego 
sienia Pikniku do pomieszczeń dolnego z Zelczyny
kościoła. Niezrażona publiczność tłum- – Cukiernia Zając
nie wypełniła salę teatralną. Tam też wystą- – Cukiernia Urbańscy
piła Schola Sygnaturka, dla najmłod- – Pan Marian Strzebonski
szych wystawiono przedstawienie teatral- – Salon Fryzjerski Doris
ne, a nawet przeprowadzono jedną z kon-

Partnerzy:kurencji sportowych dla dzieci.  Na koniec 
– Centrum Kultury i Sportu w SkawiniePikniku wystąpił zespół ABBA Cover Band  
– Domowy Kościół przy Parafii mający w swoim repertuarze piosenki le-

Bożego Miłosierdziagendarnej grupy ABBA, który porwał do 
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżytańca na scenie licznych widzów.

działające przy Parafii  
Bożego Miłosierdzia 

– Katolickie Przedszkole
– Gimnazjum nr 1 w Skawinie
– Schola Sygnaturka

PARAFIALNY 2017

 

PIKNIK 

Pierwsza niedziela czerwca jak co roku w naszej parafii i mieście upływa pod 
hasłem RODZINA. W tym dniu, który w tym roku przypadł na 4 czerwca, już szósty 
raz ulicami Skawiny przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

GMINY SKAWINA

nauka i kultura / rozmaitości 17
lip

iec 
 2

0
1

7
 

–
 sierp

ień
• G

ło
s M

iło
sierd

zia

Nieładnie jest podsłuchiwać, ale cza- porządku dziennym (bo legalnie coś kupić 
sem są takie sytuacje, że człowiek nie- było trudno), ale nawet było cnotą, jako 

bunt przeciw komunistycznej, opresyjnej chcący coś słyszy, czy chce, czy nie chce. 
władzy, ale na litość boską! Po pierwsze Taką sytuację przeżyłem niedawno bę-
czasy się zmieniły, a po drugie: kradzież to dąc na Pasierbcu w sanktuarium MB 
zawsze kradzież! I nawet jak robi to umi-Pocieszenia. 
łowany syn, to należy to absolutnie potępić, 

Odprawiałem sobie tam Drogę Krzy- a nie narzekać, że to państwo (policja) jest 
żową, której stacje w tym sanktuarium są Wypruć sobie żyły, by synek lub córecz-„be”, bo mojego kochanego synka (zło-
dość malowniczo i efektownie rozłożone ka miał nowego smartfona, harować po 16 dzieja) złapali. Niestety, chora miłość ma-
w terenie. I tak stojąc przed jedną ze stacji godzin na dobę, by zbudować nowy dom, tczyna była w tym wypadku silniejsza, niż 
i próbując skupić się na Męce Pańskiej, a to po to, by potomstwo miało każde swój Prawo Boże, Dekalog, no i oczywiście 
niechcący słyszałem rozmowę dwóch własny pokój (oczywiście ten dom nie musi prawo państwowe… 
starszych pań siedzących na murku przy być nawet zbyt duży, wszak to potomstwo Niestety, takich matek cierpiących na 
tejże stacji. Jedna żaliła się do drugiej dziś to najczęściej tylko „parka”). „chorą miłość”jest mnóstwo! W tamtym 
mniej więcej tak: „A mój syn to kto wie czy Cóż pozostaje powiedzieć? Powiem to, wypadku ta mama była już starszą osobą 
teraz do więzienia nie pójdzie. Bo narobił co już od jakiegoś czasu głośno przy i usprawiedliwiała w ten sposób swoje błę-
pieniędzy na jakichś karuzelach podatko- różnych okazjach powtarzam: potrzebu-dy wychowawcze sprzed kilkudziesięciu 
wych i teraz PiS się za to zabrał, i zaczęli je ktoś dobrego pomysłu na lukratywny lat. Niestety, na sądzie Bożym odpowie 
grzebać, i zamykać ludzi. No taka to jest ta biznes? Inwestujcie w dom starców! Bu-podwójnie: za wczoraj i za dziś. Młode 
władza…” Pomyślałem sobie: „Rozumiem dujcie domy spokojnej starości, zakładajcie matki dziś popełniają inne błędy. Najogól-
tą panią. Jest starszą osobą, matką, kocha „przechowalnie” dla starych rodziców! To niej można je nazwać „bezstresowym 
swojego syna jak każda matka. Ale na li- będzie biznes przyszłości! Za kilka lata całe wychowaniem”, albo fatalną pomyłką 
tość boską, jak można być tak ślepym i za- to pokolenie „chorobowo kochających” w postaci błędnej koncepcji wychowawczej 
kłamanym! To nie syn jest winny temu, że rodziców wyląduje w ramach wdzięczności lansowanej niestety świadomie lub nie 
sprytnie okradał państwo polskie, tylko ten swego potomstwa w tego typu przytułkach. w mediach. A na czym ta błędna koncepcja 
PiS, bo go złapali! A więc to nie złodziej jest I jeśli (co daj Boże!) nasz kraj uchroni się wychowawcza polega? Ano na tym, że... 
„be”, tylko policjant co złodzieja „cupnął”. przed widmem eutanazji, to na pewno 

wmawia się dziś rodzicom, Ja wiem, że ta „kościółkowa pani” (tak domy starców to będzie złoty interes przy-
że dziecko jest najważniejsze, sądzę, bo skoro jeździ na pielgrzymki po szłości! A wszystkiemu winna chora 

sanktuariach, to chyba „kościółkowa”) miłość…że dla niego 
wychowała się w tamtej epoce, gdzie trzeba zrobić wszystko! Ks. Marek Suderokradanie państwa było nie tylko na 

Posłuszeństwo narodu niemieckiego wo-
bec Hitlera omal nie doprowadziło do 
zniszczenia całego kraju. Wiele miast 
zostało zrównanych z ziemią.

Szatan obiecuje nam przyjemności i za-
dowolenie. Jest przebiegły, więc realizuje 
część swoich zapewnień. Potem zaś 
stopniowo przejmuje kontrolę nad naszymi 
myślami, aż tracimy niemal wszystko, co 
mogło nam dać szczęście. Ludzie często nie 
są świadomi, jak uwodzicielskie potrafi być 
zło. 

Bóg stworzył nas do szczęścia i pokazał, 
co mamy robić, by szczęście to stale w nas 
rosło. Ostrzegł nas przy tym przed dia-
belską siłą, która staje na drodze Duchowi 
Świętemu: Ciało bowiem do czego innego 
dąży niż duch, a duch do czego innego niż 
ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 
nie czynicie tego, co chcecie (Ga 5, 17).”

Na zakończenie ponownie zachęcam do 
przeczytania książki. Jest to bardzo dobra 
lektura na wakacyjny czas przemyśleń nad 
swoim życiem. 

Pamiętajmy: 
jesteśmy stworzeni

 do szczęścia.

Kazimierz

Biedna mama... 

 jest pierwszym źródłem radości

Jan Paweł II

Bóg
i nadziei człowieka.
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Monika była kompletnie zaskoczona 
przebiegiem ostatnich wydarzeń. Jej duże 
zielone oczy były wciąż zapłakane i pełne 
bólu. Nocami nie mogła spać, cały czas my-
ślała o przeszłości, która teraz, po wielu la-
tach ją dopadła. Kolacja jak co dzień była na 
smutno, te same codzienne czynności i ta 
nostalgia, samotność powodowały, że wspo-
mnienia natarczywie wracały i wzruszały. 
Może to był już najlepszy czas, aby wszystko 
wyszło na jaw. 

Weszła na taras domu, zobaczyła jak do 
furtki zbliża się jej ukochana siostra Bronia. 
– Ot co... tyle lat minęło, odkąd się widziały – 
pomyślała i po twarzy popłynęły jej łzy. 
Bronia, jej najmłodsza siostra, już od szes-
nastego roku życia wstąpiła do zakonu Zmar-
twychwstanek i całkowicie oddała się Panu 
Bogu. Tę decyzję podjęła tak szybko, że cała 
rodzina była tym zaskoczona. Bronia wów-
czas nie oznaczała się zbytnio religijnością, 
raczej była dziewczyną bystrą, bardzo uro-
dziwą i rozrywkową. Nie było we wsi żadnej 
potańcówki bez niej, dlatego ta decyzja 
pójścia za Jezusem, była dla wszystkich nie-
spodzianką. Monika nie mogła wtedy jej zro-
zumieć, była tak uparta przy tej decyzji, że 
nie chciała z nikim na ten temat rozmawiać.
– A kogóż tu mamy... idzie zakonniczka 
w nasze skromne progi! – Monika zoba-
czywszy siostrę zaczęła biec w jej kierunku, 
aby ją przywitać...
– Tyle lat... Broniu... przytuliła siostrę i za-
glądnęła jej w oczy. Jej oczy też zabłysły. 
Spoglądnęła raz jeszcze i przez łzy powie-
działa. – Nasza siostra Basia nie żyje! Mam 
nadzieję, że razem się z tym uporamy i uch-
wyciła Bronię za dłonie. 
– Chodź, chodź... jesteś na pewno zmęczona 
podróżą, musisz trochę odpocząć. Pogrzeb 
jest dopiero jutro, więc trochę sobie posie-
dzimy i powspominamy, choć będzie ciężko, 
ale wiesz... wszystko ma swój czas... i wi-
docznie tak ma być.. nie mamy wpływu na 
nasz los...

Zapadło krótkie milczenie, obie siostry 
szły razem, przytulone ramieniem i płakały. 
Sploty ostatnich wydarzeń, odejście na wie-
czny spoczynek ich siostry Basi, to wielki 
przełom w ich życiu. Monika dalej nie rozu-
miała... jak mogło się to stać, że jej ukochana 
siostra Barbara, dopiero na łożu śmierci 
wyjawiła jej skrywaną tajemnicę! Ona nigdy 
by nie przypuszczała jak wielką miłością 
kochała ją własna siostra. Chciała bardzo 
o tym porozmawiać z Bronią, ale widząc jej 
zmęczenie po podróży... odwlekała rozmo-
wę.. chciała poczekać na odpowiedni mo-

Marsz rozpoczął się Mszą Świętą w Chrześcijański Ośrodek Kultury 
kościele parafialnym pw. śś. App. Szymona składa gorące podziękowania 
i Judy Tadeusza, a zakończył Piknikiem osobom, instytucjom, 
Rodzinnym przy Parafii Miłosierdzia Bo- przedsiębiorcom,
żego, gdzie na jego uczestników czekała którzy pomogli w jego realizacji.
moc atrakcji przygotowanych przez 
Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św !Sponsorzy:
Siostry Faustyny. – Ks. Proboszcz Włodzimierz Łukowicz

Piknik rozpoczął występ Orkiestry – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Dętej z Zielonek, która od kilku lat – Stowarzyszenie Między Wisłą 
towarzyszy Marszowi dla Życia i Rodziny. a Skawinka (które bezpłatnie
Następnie na scenie można było zobaczyć udostępniło zadaszenie sceny)
występy: dzieci z Przedszkola Katoli- – Biuro Podróży Orlando Travel 
ckiego, uczniów Gimnazjum nr 1, utalen- – Księgarnia o. Jezuitów WAM
towanej wokalistki Beaty Boroń, czy – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
zespołu regionalnego Kapala z Bronowic. Pana Pałki

Pomiędzy występami artystycznymi – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
odbywały się liczne konkurencje sportowe, Pana Dziewońskiego 
adresowane głównie do rodzin. Przepro- – Firma Standard 
wadzono także konkurs plastyczny dla Pani Elżbiety Sławińskiej 
dzieci, którego tematyka nawiązywała do (obecna nazwa My Center Rynek 11)
jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. – Muzeum Regionalne w Skawinie
Impreza została chwilowo zakłócona przez – Piekarnia Awiteks
gwałtowną ulewę, która przeszła nad Ska- – Piekarnia Państwa Dąbrowskich
winą, powodując konieczność przenie- – Piekarnia Pana Radomskiego 
sienia Pikniku do pomieszczeń dolnego z Zelczyny
kościoła. Niezrażona publiczność tłum- – Cukiernia Zając
nie wypełniła salę teatralną. Tam też wystą- – Cukiernia Urbańscy
piła Schola Sygnaturka, dla najmłod- – Pan Marian Strzebonski
szych wystawiono przedstawienie teatral- – Salon Fryzjerski Doris
ne, a nawet przeprowadzono jedną z kon-

Partnerzy:kurencji sportowych dla dzieci.  Na koniec 
– Centrum Kultury i Sportu w SkawiniePikniku wystąpił zespół ABBA Cover Band  
– Domowy Kościół przy Parafii mający w swoim repertuarze piosenki le-

Bożego Miłosierdziagendarnej grupy ABBA, który porwał do 
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżytańca na scenie licznych widzów.

działające przy Parafii  
Bożego Miłosierdzia 

– Katolickie Przedszkole
– Gimnazjum nr 1 w Skawinie
– Schola Sygnaturka
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PIKNIK 

Pierwsza niedziela czerwca jak co roku w naszej parafii i mieście upływa pod 
hasłem RODZINA. W tym dniu, który w tym roku przypadł na 4 czerwca, już szósty 
raz ulicami Skawiny przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

GMINY SKAWINA
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Nieładnie jest podsłuchiwać, ale cza- porządku dziennym (bo legalnie coś kupić 
sem są takie sytuacje, że człowiek nie- było trudno), ale nawet było cnotą, jako 

bunt przeciw komunistycznej, opresyjnej chcący coś słyszy, czy chce, czy nie chce. 
władzy, ale na litość boską! Po pierwsze Taką sytuację przeżyłem niedawno bę-
czasy się zmieniły, a po drugie: kradzież to dąc na Pasierbcu w sanktuarium MB 
zawsze kradzież! I nawet jak robi to umi-Pocieszenia. 
łowany syn, to należy to absolutnie potępić, 

Odprawiałem sobie tam Drogę Krzy- a nie narzekać, że to państwo (policja) jest 
żową, której stacje w tym sanktuarium są Wypruć sobie żyły, by synek lub córecz-„be”, bo mojego kochanego synka (zło-
dość malowniczo i efektownie rozłożone ka miał nowego smartfona, harować po 16 dzieja) złapali. Niestety, chora miłość ma-
w terenie. I tak stojąc przed jedną ze stacji godzin na dobę, by zbudować nowy dom, tczyna była w tym wypadku silniejsza, niż 
i próbując skupić się na Męce Pańskiej, a to po to, by potomstwo miało każde swój Prawo Boże, Dekalog, no i oczywiście 
niechcący słyszałem rozmowę dwóch własny pokój (oczywiście ten dom nie musi prawo państwowe… 
starszych pań siedzących na murku przy być nawet zbyt duży, wszak to potomstwo Niestety, takich matek cierpiących na 
tejże stacji. Jedna żaliła się do drugiej dziś to najczęściej tylko „parka”). „chorą miłość”jest mnóstwo! W tamtym 
mniej więcej tak: „A mój syn to kto wie czy Cóż pozostaje powiedzieć? Powiem to, wypadku ta mama była już starszą osobą 
teraz do więzienia nie pójdzie. Bo narobił co już od jakiegoś czasu głośno przy i usprawiedliwiała w ten sposób swoje błę-
pieniędzy na jakichś karuzelach podatko- różnych okazjach powtarzam: potrzebu-dy wychowawcze sprzed kilkudziesięciu 
wych i teraz PiS się za to zabrał, i zaczęli je ktoś dobrego pomysłu na lukratywny lat. Niestety, na sądzie Bożym odpowie 
grzebać, i zamykać ludzi. No taka to jest ta biznes? Inwestujcie w dom starców! Bu-podwójnie: za wczoraj i za dziś. Młode 
władza…” Pomyślałem sobie: „Rozumiem dujcie domy spokojnej starości, zakładajcie matki dziś popełniają inne błędy. Najogól-
tą panią. Jest starszą osobą, matką, kocha „przechowalnie” dla starych rodziców! To niej można je nazwać „bezstresowym 
swojego syna jak każda matka. Ale na li- będzie biznes przyszłości! Za kilka lata całe wychowaniem”, albo fatalną pomyłką 
tość boską, jak można być tak ślepym i za- to pokolenie „chorobowo kochających” w postaci błędnej koncepcji wychowawczej 
kłamanym! To nie syn jest winny temu, że rodziców wyląduje w ramach wdzięczności lansowanej niestety świadomie lub nie 
sprytnie okradał państwo polskie, tylko ten swego potomstwa w tego typu przytułkach. w mediach. A na czym ta błędna koncepcja 
PiS, bo go złapali! A więc to nie złodziej jest I jeśli (co daj Boże!) nasz kraj uchroni się wychowawcza polega? Ano na tym, że... 
„be”, tylko policjant co złodzieja „cupnął”. przed widmem eutanazji, to na pewno 

wmawia się dziś rodzicom, Ja wiem, że ta „kościółkowa pani” (tak domy starców to będzie złoty interes przy-
że dziecko jest najważniejsze, sądzę, bo skoro jeździ na pielgrzymki po szłości! A wszystkiemu winna chora 

sanktuariach, to chyba „kościółkowa”) miłość…że dla niego 
wychowała się w tamtej epoce, gdzie trzeba zrobić wszystko! Ks. Marek Suderokradanie państwa było nie tylko na 

Posłuszeństwo narodu niemieckiego wo-
bec Hitlera omal nie doprowadziło do 
zniszczenia całego kraju. Wiele miast 
zostało zrównanych z ziemią.

Szatan obiecuje nam przyjemności i za-
dowolenie. Jest przebiegły, więc realizuje 
część swoich zapewnień. Potem zaś 
stopniowo przejmuje kontrolę nad naszymi 
myślami, aż tracimy niemal wszystko, co 
mogło nam dać szczęście. Ludzie często nie 
są świadomi, jak uwodzicielskie potrafi być 
zło. 

Bóg stworzył nas do szczęścia i pokazał, 
co mamy robić, by szczęście to stale w nas 
rosło. Ostrzegł nas przy tym przed dia-
belską siłą, która staje na drodze Duchowi 
Świętemu: Ciało bowiem do czego innego 
dąży niż duch, a duch do czego innego niż 
ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 
nie czynicie tego, co chcecie (Ga 5, 17).”

Na zakończenie ponownie zachęcam do 
przeczytania książki. Jest to bardzo dobra 
lektura na wakacyjny czas przemyśleń nad 
swoim życiem. 

Pamiętajmy: 
jesteśmy stworzeni

 do szczęścia.

Kazimierz

Biedna mama... 

 jest pierwszym źródłem radości

Jan Paweł II

Bóg
i nadziei człowieka.



rozmaitości20

z piersi kurczaka z grilla
Skrzydełka i filety
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Składniki: 
12 skrzydełek z kurczaka, 4 podwójne filety z kurczaka, 7 dużych łyżek keczupu 
(ostrego, lub łagodnego), cała mała musztarda serbska, sól, pieprz, zielona 
pietruszka.

Wykonanie: Skrzydełka dokładnie myjemy, filety kroimy na równe prostokąty i de-
likatnie rozbijamy przez folię spożywczą. Przygotowujemy sos do smarowania: 
keczup mieszamy z musztardą dodając do smaku soli i pieprzu. Wszystko starannie 
mieszamy, nacieramy skrzydełka i płaty mięsa. Układamy wszystko do miski i od-
stawiamy do lodówki na około 4 godziny. Po czasie możemy mięso grillować. 
Po upieczeniu posypujemy natką pietruszki.

Składniki: 
35 dag makaronu kokardki, 35 dag świeżej 
karkówki, olej, 2 marchewki, puszka czerwonej 
fasoli, 1 żółta papryka, pęczek kolendry, 5 łyżek 
oliwy z winogron, 1 łyżka octu balsamicznego, 
1 łyżka musztardy miodowej, chili, rozmaryn, 
majeranek, 8-10 listków sałaty (może być każdy 
gatunek) sól, pieprz.

Wtedy, w czerwcu 2016 roku ucze- motocykli). Przedsięwzięcie karkołomne! 
stniczyło w niej ok. 140 osób (120 moto- Taka duża grupa motocykli nie może po-
cykli). Trwała ona 4 dni (plus powrót)  i li- ruszać się razem. Trzeba było ją „rozbić” na 
czyła ok. 1800 km w jedną stronę. Wyda- 14 grup po 10 osób. Jedna z tych „podgrup” 
rzenie „wypaliło” do tego stopnia, że już nosiła nazwę „Skawina”, bo jej trzon sta-
tam w Rzymie stawiano pytanie: „to gdzie nowili motocykliści ze Skawiny. Zasada 
za rok?” Odpowiedź nasunęła się sama: „do jazdy jest dość prosta. Rano każda z grup 
Fatimy na 100-lecie objawień!” I stało się…. dostaje adres miejsca docelowego (nocle-

1 dzień: Wrocław (PL) – Benediktbeuern11 czerwca po porannej Mszy św. w jednym gu), ogólny zarys trasy i ma tam dotrzeć, 
(koło Monachium w Niemczech)w wrocławskich kościołów „Iskra Miłosier- kiedy da rady i jaką chce trasą. A trasy 
– ok. 780 km.dzia” ruszyła do Fatimy. Tym razem ucze- wyglądały tak:

2 dzień: Benediktbeuern – Colle don Boscostników było już ponad 160 (ponad 140 
(pod Turynem) – ok. 616 km

3 dzień: Colle don Bosco – La Salette –
Avignon (Francja) – ok. 550 km

4 dzień: Avignon – Lourdes (Francja) 
– ok. 500 km

5 dzień: Lourdes – Salamanca (Hiszpania)
– ok. 760 km

6 dzień: Salamanca – Lizbona (Portuga-
lia) – ok. 470 km

7 dzień: Lizbona – Fatima – Lizbona 
– ok. 300 km

Oczywiście podobne odległości były 
czystą teorią. W praktyce licznik mojego 
motocykla pokazał 4789 km (nie licząc 
powrotu). A to dlatego, że często nasza ska-
wińska grupa (inne zresztą też) wybierała 
trasę np. bardziej „widokową”, ale dłuższą 
(np. przez alpejską przełęcz Timmelsjoch 

Sałatka z karkówką
i czerwoną fasolą

Motocyklowa Pielgrzymka do Fatimy

ISKRA MIŁOSIERDZIA
To już drugi tego typu wyjazd motocyklowy. Wszystko zaczęło się w ubie-

głym roku. Wtedy grupa motocyklistów z salezjaninem, ks. Adamem 
Parszywką na czele wpadła na myśl, by jechać do papieża Franciszka do Rzy-
mu i przygotować i „zapalić” Go do Światowych Dni Młodzieży, które miały 
się wówczas odbyć w Krakowie. Tę pierwszą pielgrzymkę nazwano „Iskrą 
Miłosierdzia”. 
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ment, aby opowiedzieć jej o ostatnim poże- – Ty też kochana siostro jesteś wyjątkowa, Boga, jakim cudownym człowiekiem była 
gnaniu z siostrą. całe życie wspierasz mnie modlitwą i swoją nasza siostra. Na pewno jest w niebie, za 
– Trochę się ogarnij, po podróży, a ja przy- miłością. Bóg ci dzięki... za wszystko! – Nie swoje nieskalane życie, za cudowną miłość, 
gotuję lekką kolację! myślałam, że Basia mnie też tak bardzo którą nas obdarzyła... nie płacz, ty jesteś 
– Napijesz się kawy, czy herbaty? kochała, nie wyszła nigdy za mąż, całe ży- z nas najsilniejsza, bo masz Jezusa za Pana.
– Raczej herbaty z cytryną – odpowiedziała cie mi pomagała wychować moje córki, – O... moja marność jest wielka... to tak 
Bronia, wyciągając z walizki piękne książki Marysię i Ewelinkę. Nic, nie robiła dla wcale nie było... ja też muszę się do czegoś 
religijne, które przywiozła w prezencie dla siebie, tylko wszystko dla nas... wiedziała, przed tobą przyznać. Wcale, a wcale nie ko-
swoich siostrzenic, a córek Moniki, Marysi że nie mogę liczyć na Tadzia, który tylko chałam tak Jezusa... bo kiedy patrząc na 
i Eweliny. obiecywał powrót, a nigdy nie wrócił, nie twojego Tadzia, także się w nim zakocha-
– Kiedy przyjadą twoje córki z rodzinami ? – za wiele pomagał, bo jak zwykle lekko- łam... ta miłość nie dawała mi spokoju, 
spytała Bronia! duch nigdy nie miał dość pracy... wciąż a ponieważ byłam młodziutka, to Tadziu 
– Cała familia z wnukami przyjadzie jutro. narzekał... mnie też kokietował i robił wszystko, abym 
Marysia z mężem i synem Bartkiem, a Ewe- – Wyznała mi w ostatniej godzinie swojego się w nim zakochała... i dopiero twój stan 
linka przyjedzie tylko z Maciusiem i Ka- życia, że kiedy była jeszcze młoda, widząc błogosławiony, kiedy spodziewałaś się 
sią, bo jej mąż wyjechał do Danii do pracy... mój związek z Tadeuszem, zakochała się dziecka, postawił mnie w prawdzie. Uzmy-
i jak wiesz... ona wciąż sama boryka się w nim. A jemu było to na rękę, bo adorowa- słowiłam sobie, że to czas... na opamiętanie 
z problemami i aż się boję o jej małżeństwo, ła go nieustannie. Jednak widząc, że wcho- i zerwanie z kokieterią. Wówczas chciałam 
oby nie było tak jak ze mną!... wciąż sama... dzi na śliską drogę, obiecała po adoracji to wszystko skończyć, nawet ze sobą, ale 
sama, a później zapomniana... przez swo- przed Najświętszym Sakramentem, że nig- wtedy też, widząc ciągle Basię w kościele, 
jego Tadzia, którego tak kochałam. Trochę dy nie skrzywdzi siostry, raczej całkowicie oprzytomniałam. Któregoś dnia, po walce 
się martwię o małżeństwo Ewelinki... – zrezygnuje z siebie... na rzecz miłości sio- ze sobą, zrozumiałam, że muszę trzymać się 
stwierdziła Monika. strzanej. Nigdy juz więcej nie dała poznać prostej drogi, a tą drogą jest Chrystus. 
– No tak... to prawda... Tadziu był pięknym po sobie, że kocha wciąż Tadzia. I tak mijały Upomniał się o mnie, kiedy z bólu wyłam do 
mężczyzną, ale lubił kobiety bałamucić lata... a Basia pomagała całkowicie mojej Niego, usłyszałam wewnętrzny głos: 
i chyba go to zgubiło, bo jak wiesz potrafił rodzinie. Nota bene... niepełnej.. bo Tade-
w ciągu całego swojego życia niejedno ser- usza jak nie było... to nie było...

„Nie bój się, ce złamać! Kiedy Bronia usłyszała tę historię, ser-
Siadły do kolacji, a przed jej spożyciem ce zaczęło jej mocno bić... zaczęła bardzo Ja jestem z Tobą.” pomodliły się. Wróciły wspomnienia, czas kaszleć i płakać, jej łkanie było tak bolesne, 

młodości i miłosnych przeżyć. że Monika się zaniepokoiła. Wtedy zapłonęła we mnie 
– Nic się nie zmieniłaś Moniko, dalej jesteś – Nie płacz Broniu, przecież ty najlepiej miłość do Boga 
urocza i taka prawa... – uśmiechając się wiesz z nas, jak wielka jest miłość i dobroć 

i już wiedziałam, Bronia spojrzała na swą siostrę.
że chcę spędzić z Nim, 
całe moje życie!

– To dlaczego mi tego nie powiedziałaś?
– Nie chciałam cię ranić, za bardzo Cię ko-
chałam, chciałam, abyś Ty była szczęśliwa.
– Boże, jaka ironia losu, wszystkie trzy 
siostry pokochałyśmy tego samego męż-
czyznę, a on tak naprawdę, to nie był z żad-
ną z nas...!
– Tak, to prawda, ale my wszystkie trzy 
zdałyśmy egzamin z życia ewangelicznego.. 
i nikt nie powie, że nie warto, dokonać 
dobrego wyboru.. dobrego życia... życia 
według przykazań!

– Kocham cię moja siostro! 
– I ja cię też kocham.. a teraz pomodlimy się 
za naszą Basię, którą przytula sam Jezus... 
Niech odpoczywa w spokoju!

 

Ewa Ziemiańska

 

O Jezu, który jesteś samą tylko Miłością, rozpłomień serce moje miłością 
ku Tobie. Wiem, że jesteś najwyższym Dobrem, że zawierasz w sobie 
wszystkie skarby świata, i że Ty jeden darzyć możesz niewysłowionym 
szczęściem. (...) O Ty, Panie, wiesz, że nędzny jestem i słaby. Znasz ułomność 
moją. Oczyść więc serce moje, przepal jego brudy swoim Boskim żarem.

Nie chcę więcej kochać marnych rzeczy, które przemijają, chcę kochać 
Ciebie, wiekuiste Dobro. Ale cóż mogę, niepoprawny, zrobić dobrego bez 
Twojej pomocy? Daj mi o Chryste, abym zawsze miłował Cię tak, jak na to 
zasługujesz  nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich sił, wszystkimi 
myślami.

Pomóż mi też dawać dowody mej miłości ku Tobie. Spraw, abym miłował 
wszystkich ludzi bez wyjątku tak, jak samego siebie. Twoimi wszak oni są 
obrazami. Ty dla nich umarłeś na krzyżu. Roztaczasz nad nimi Opatrzność swą 
i nie przestajesz obdarzać ich swoimi łaskami. Pragnę o Jezu, naśladować 
Ciebie. O Ty, który jesteś samą Miłością, rozpal mnie całego miłością ku Tobie.

Amen.

 – 

Modlitwa o miłość do Boga
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Składniki: 
12 skrzydełek z kurczaka, 4 podwójne filety z kurczaka, 7 dużych łyżek keczupu 
(ostrego, lub łagodnego), cała mała musztarda serbska, sól, pieprz, zielona 
pietruszka.

Wykonanie: Skrzydełka dokładnie myjemy, filety kroimy na równe prostokąty i de-
likatnie rozbijamy przez folię spożywczą. Przygotowujemy sos do smarowania: 
keczup mieszamy z musztardą dodając do smaku soli i pieprzu. Wszystko starannie 
mieszamy, nacieramy skrzydełka i płaty mięsa. Układamy wszystko do miski i od-
stawiamy do lodówki na około 4 godziny. Po czasie możemy mięso grillować. 
Po upieczeniu posypujemy natką pietruszki.

Składniki: 
35 dag makaronu kokardki, 35 dag świeżej 
karkówki, olej, 2 marchewki, puszka czerwonej 
fasoli, 1 żółta papryka, pęczek kolendry, 5 łyżek 
oliwy z winogron, 1 łyżka octu balsamicznego, 
1 łyżka musztardy miodowej, chili, rozmaryn, 
majeranek, 8-10 listków sałaty (może być każdy 
gatunek) sól, pieprz.

Wtedy, w czerwcu 2016 roku ucze- motocykli). Przedsięwzięcie karkołomne! 
stniczyło w niej ok. 140 osób (120 moto- Taka duża grupa motocykli nie może po-
cykli). Trwała ona 4 dni (plus powrót)  i li- ruszać się razem. Trzeba było ją „rozbić” na 
czyła ok. 1800 km w jedną stronę. Wyda- 14 grup po 10 osób. Jedna z tych „podgrup” 
rzenie „wypaliło” do tego stopnia, że już nosiła nazwę „Skawina”, bo jej trzon sta-
tam w Rzymie stawiano pytanie: „to gdzie nowili motocykliści ze Skawiny. Zasada 
za rok?” Odpowiedź nasunęła się sama: „do jazdy jest dość prosta. Rano każda z grup 
Fatimy na 100-lecie objawień!” I stało się…. dostaje adres miejsca docelowego (nocle-

1 dzień: Wrocław (PL) – Benediktbeuern11 czerwca po porannej Mszy św. w jednym gu), ogólny zarys trasy i ma tam dotrzeć, 
(koło Monachium w Niemczech)w wrocławskich kościołów „Iskra Miłosier- kiedy da rady i jaką chce trasą. A trasy 
– ok. 780 km.dzia” ruszyła do Fatimy. Tym razem ucze- wyglądały tak:

2 dzień: Benediktbeuern – Colle don Boscostników było już ponad 160 (ponad 140 
(pod Turynem) – ok. 616 km

3 dzień: Colle don Bosco – La Salette –
Avignon (Francja) – ok. 550 km

4 dzień: Avignon – Lourdes (Francja) 
– ok. 500 km

5 dzień: Lourdes – Salamanca (Hiszpania)
– ok. 760 km

6 dzień: Salamanca – Lizbona (Portuga-
lia) – ok. 470 km

7 dzień: Lizbona – Fatima – Lizbona 
– ok. 300 km

Oczywiście podobne odległości były 
czystą teorią. W praktyce licznik mojego 
motocykla pokazał 4789 km (nie licząc 
powrotu). A to dlatego, że często nasza ska-
wińska grupa (inne zresztą też) wybierała 
trasę np. bardziej „widokową”, ale dłuższą 
(np. przez alpejską przełęcz Timmelsjoch 

Sałatka z karkówką
i czerwoną fasolą

Motocyklowa Pielgrzymka do Fatimy

ISKRA MIŁOSIERDZIA
To już drugi tego typu wyjazd motocyklowy. Wszystko zaczęło się w ubie-

głym roku. Wtedy grupa motocyklistów z salezjaninem, ks. Adamem 
Parszywką na czele wpadła na myśl, by jechać do papieża Franciszka do Rzy-
mu i przygotować i „zapalić” Go do Światowych Dni Młodzieży, które miały 
się wówczas odbyć w Krakowie. Tę pierwszą pielgrzymkę nazwano „Iskrą 
Miłosierdzia”. 

rozmaitości 19

lip
iec 

 2
0

1
7

 
–

 sierp
ień

• G
ło

s M
iło

sierd
zia

ment, aby opowiedzieć jej o ostatnim poże- – Ty też kochana siostro jesteś wyjątkowa, Boga, jakim cudownym człowiekiem była 
gnaniu z siostrą. całe życie wspierasz mnie modlitwą i swoją nasza siostra. Na pewno jest w niebie, za 
– Trochę się ogarnij, po podróży, a ja przy- miłością. Bóg ci dzięki... za wszystko! – Nie swoje nieskalane życie, za cudowną miłość, 
gotuję lekką kolację! myślałam, że Basia mnie też tak bardzo którą nas obdarzyła... nie płacz, ty jesteś 
– Napijesz się kawy, czy herbaty? kochała, nie wyszła nigdy za mąż, całe ży- z nas najsilniejsza, bo masz Jezusa za Pana.
– Raczej herbaty z cytryną – odpowiedziała cie mi pomagała wychować moje córki, – O... moja marność jest wielka... to tak 
Bronia, wyciągając z walizki piękne książki Marysię i Ewelinkę. Nic, nie robiła dla wcale nie było... ja też muszę się do czegoś 
religijne, które przywiozła w prezencie dla siebie, tylko wszystko dla nas... wiedziała, przed tobą przyznać. Wcale, a wcale nie ko-
swoich siostrzenic, a córek Moniki, Marysi że nie mogę liczyć na Tadzia, który tylko chałam tak Jezusa... bo kiedy patrząc na 
i Eweliny. obiecywał powrót, a nigdy nie wrócił, nie twojego Tadzia, także się w nim zakocha-
– Kiedy przyjadą twoje córki z rodzinami ? – za wiele pomagał, bo jak zwykle lekko- łam... ta miłość nie dawała mi spokoju, 
spytała Bronia! duch nigdy nie miał dość pracy... wciąż a ponieważ byłam młodziutka, to Tadziu 
– Cała familia z wnukami przyjadzie jutro. narzekał... mnie też kokietował i robił wszystko, abym 
Marysia z mężem i synem Bartkiem, a Ewe- – Wyznała mi w ostatniej godzinie swojego się w nim zakochała... i dopiero twój stan 
linka przyjedzie tylko z Maciusiem i Ka- życia, że kiedy była jeszcze młoda, widząc błogosławiony, kiedy spodziewałaś się 
sią, bo jej mąż wyjechał do Danii do pracy... mój związek z Tadeuszem, zakochała się dziecka, postawił mnie w prawdzie. Uzmy-
i jak wiesz... ona wciąż sama boryka się w nim. A jemu było to na rękę, bo adorowa- słowiłam sobie, że to czas... na opamiętanie 
z problemami i aż się boję o jej małżeństwo, ła go nieustannie. Jednak widząc, że wcho- i zerwanie z kokieterią. Wówczas chciałam 
oby nie było tak jak ze mną!... wciąż sama... dzi na śliską drogę, obiecała po adoracji to wszystko skończyć, nawet ze sobą, ale 
sama, a później zapomniana... przez swo- przed Najświętszym Sakramentem, że nig- wtedy też, widząc ciągle Basię w kościele, 
jego Tadzia, którego tak kochałam. Trochę dy nie skrzywdzi siostry, raczej całkowicie oprzytomniałam. Któregoś dnia, po walce 
się martwię o małżeństwo Ewelinki... – zrezygnuje z siebie... na rzecz miłości sio- ze sobą, zrozumiałam, że muszę trzymać się 
stwierdziła Monika. strzanej. Nigdy juz więcej nie dała poznać prostej drogi, a tą drogą jest Chrystus. 
– No tak... to prawda... Tadziu był pięknym po sobie, że kocha wciąż Tadzia. I tak mijały Upomniał się o mnie, kiedy z bólu wyłam do 
mężczyzną, ale lubił kobiety bałamucić lata... a Basia pomagała całkowicie mojej Niego, usłyszałam wewnętrzny głos: 
i chyba go to zgubiło, bo jak wiesz potrafił rodzinie. Nota bene... niepełnej.. bo Tade-
w ciągu całego swojego życia niejedno ser- usza jak nie było... to nie było...

„Nie bój się, ce złamać! Kiedy Bronia usłyszała tę historię, ser-
Siadły do kolacji, a przed jej spożyciem ce zaczęło jej mocno bić... zaczęła bardzo Ja jestem z Tobą.” pomodliły się. Wróciły wspomnienia, czas kaszleć i płakać, jej łkanie było tak bolesne, 

młodości i miłosnych przeżyć. że Monika się zaniepokoiła. Wtedy zapłonęła we mnie 
– Nic się nie zmieniłaś Moniko, dalej jesteś – Nie płacz Broniu, przecież ty najlepiej miłość do Boga 
urocza i taka prawa... – uśmiechając się wiesz z nas, jak wielka jest miłość i dobroć 

i już wiedziałam, Bronia spojrzała na swą siostrę.
że chcę spędzić z Nim, 
całe moje życie!

– To dlaczego mi tego nie powiedziałaś?
– Nie chciałam cię ranić, za bardzo Cię ko-
chałam, chciałam, abyś Ty była szczęśliwa.
– Boże, jaka ironia losu, wszystkie trzy 
siostry pokochałyśmy tego samego męż-
czyznę, a on tak naprawdę, to nie był z żad-
ną z nas...!
– Tak, to prawda, ale my wszystkie trzy 
zdałyśmy egzamin z życia ewangelicznego.. 
i nikt nie powie, że nie warto, dokonać 
dobrego wyboru.. dobrego życia... życia 
według przykazań!

– Kocham cię moja siostro! 
– I ja cię też kocham.. a teraz pomodlimy się 
za naszą Basię, którą przytula sam Jezus... 
Niech odpoczywa w spokoju!

 

Ewa Ziemiańska

 

O Jezu, który jesteś samą tylko Miłością, rozpłomień serce moje miłością 
ku Tobie. Wiem, że jesteś najwyższym Dobrem, że zawierasz w sobie 
wszystkie skarby świata, i że Ty jeden darzyć możesz niewysłowionym 
szczęściem. (...) O Ty, Panie, wiesz, że nędzny jestem i słaby. Znasz ułomność 
moją. Oczyść więc serce moje, przepal jego brudy swoim Boskim żarem.

Nie chcę więcej kochać marnych rzeczy, które przemijają, chcę kochać 
Ciebie, wiekuiste Dobro. Ale cóż mogę, niepoprawny, zrobić dobrego bez 
Twojej pomocy? Daj mi o Chryste, abym zawsze miłował Cię tak, jak na to 
zasługujesz  nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich sił, wszystkimi 
myślami.

Pomóż mi też dawać dowody mej miłości ku Tobie. Spraw, abym miłował 
wszystkich ludzi bez wyjątku tak, jak samego siebie. Twoimi wszak oni są 
obrazami. Ty dla nich umarłeś na krzyżu. Roztaczasz nad nimi Opatrzność swą 
i nie przestajesz obdarzać ich swoimi łaskami. Pragnę o Jezu, naśladować 
Ciebie. O Ty, który jesteś samą Miłością, rozpal mnie całego miłością ku Tobie.

Amen.

 – 

Modlitwa o miłość do Boga
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Bożej Fatimskiej. Dopiero w 1961 roku bi-
skup Fatimy przekazał na ręce kardynała 
Stefana Wyszyńskiego figurę Matki 
Bożej Fatimskiej, aby pielgrzymowała ona 
po Europie położonej za żelazną kurtyną.

 Jednak 

, 
a kościół wzniesiony został w bezinte-
resownym darze przez ludzi dziękujących 
Matce Bożej za uratowanie życia Ojca 
Świętego. Dokładnie w dziewięć lat po 
zamachu na Jana Pawła II, tj. 13 maja 1990 
roku, kardynał Franciszek Macharski 
wmurował kamień węgielny, który 
przywieziony został z grobu św. Piotra oraz 
z miejsca pierwszego objawienia Matki 
Bożej w Fatimie. Kamienie te mają symbo-
lizować szczególną więź między Sanktu-
arium, którego korzenie tkwią w Rzymie 
i w Fatimie. W fundamenty kościoła wmu-
rowane zostało również zdjęcie Jana Paw-
ła II oraz papieski różaniec.

 Tego dnia narodziła się idea świątyni – 
wotum. Ks. Kustosz, opowiadał o tych 
wydarzeniach w jednym z wywiadów:

– 13 maja 1981 rok, wieczór. Co się 
działo tamtego dnia tu, w Sanktuarium 

za początek nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej?
– Nie było jeszcze kościoła, była kaplica Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem 

i figura Matki Bożej Fatimskiej ofiarowana uznaje się poświęcenie Polski Niepoka-
przez biskupa z Fatimy i przekazana nam lanemu Sercu Maryi, dokonane przez 
w 1961 r. przez kard. Wyszyńskiego. Tam episkopat naszego kraju w 1946 r. Akt ten 
właśnie, jak co wieczór, odmawialiśmy był odpowiedzią na żądanie Matki Bożej 
różaniec za Ojca Świętego, gdy dowie-Fatimskiej, która prosiła o poświęcenie 
dzieliśmy się o zamachu. Jedna z pań z In-świata Jej Niepokalanemu Sercu. Człon-
stytutu Ślubów Jasnogórskich podeszła kiem zespołu przygotowującego poświę-
cicho do ołtarza i szepnęła mi do ucha: „Był cenie był ks. Leon Cieślak, pallotyn, który 
zamach na Ojca Świętego. Ojciec Święty zaczął organizować na Jasnej Górze czuwa-
w szpitalu.” Na chwilę przerwaliśmy nia wynagradzające Matce Najświętszej 
różaniec. Zapadła głęboka cisza, przerywa-w pierwsze soboty miesiąca i w całym kra-
na szlochem i szeptem: „Jezu, miłosier-ju propagował nabożeństwa w duchu 
dzia!”fatimskim.

Ale przecież Papież potrzebował w tamtej Księża pallotyni uznali, że należy utwo-
chwili bardzo naszej modlitwy. Trzeba więc rzyć ośrodek, z którego orędzie Matki Bo- 13 maja 1981 roku” miał czas modlitwy było wytężyć wszystkie siły i zacząć walkę żej Fatimskiej będzie dalej propagowane. towarzyszącej śmiertelnie rannemu Pa-o jego życie. Pełni bólu i niepokoju konty-Boża Opatrzność wskazała na Zakopane, pieżowi, powracającemu powoli do zdrowia. nuowaliśmy różaniec. Zaraz po nim – gdzie w 1950 r. powstał zalążek później- Uważam ten kościół za szczególną świąty-pierwsza Msza św. w intencji o ocalenie życia szego centrum fatimskiego. nię – powstała ona najpierw w sercach Jana Pawła II. Po mszy chwila rozmów  Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób wiernych, w nich dojrzewała, nabierała i czekanie na wiadomości z Rzymu, by za ks. Czapla pozyskał figurę MB dla Zakopa- konkretnych kształtów. Ten kościół powstał chwilę znów zgiąć kolana i błagać o cud. nego (przekazaną przecież kardynałowi z modlitwy za Papieża, z troski o Papieża, Znamienne, wszyscy wierni pozostali w ka-Wyszyńskiemu). Dnia 6 października 1961 z ofiar składanych w intencji Papieża. Nie plicy, nikt nie poszedł do domu. roku znalazła się w sanktuarium, skąd nie- brakowało wśród nich najwyższej ofiary: Potem nadszedł czas codziennego Apelu. bawem wyruszyła w pielgrzymkę po kraju. „Panie, jeśli chcesz, zabierz moje życie, O 21.00 skierowaliśmy do wszystkich Członkowie pallotyńskiej wspólnoty utwo- a zachowaj życie Ojca Świętego.”wezwanie o nieustającą modlitwę za Ojca rzyli zespół rekolekcyjny mający głosić 
Świętego. Prosiliśmy, by ta modlitwa nie rekolekcje połączone z nawiedzeniem – W ten sposób w Zakopanem powstała ustawała aż do dnia opuszczenia przez niego figury fatimskiej. Objęły one niemal wszy- świątynia, która łączy osobę Jana Pawła II kliniki. I tak było. Zakopane modliło się cały stkie diecezje Polski. W wyniku nie zawsze z orędziem z Fatimy. Podobno rosła ona czas za Papieża. W różny sposób konty-najlepszych warunków transportu figura w oczach.?nuowaliśmy tę modlitwę. Trwała ona niemal wymagała później odnowienia; wówczas to – To prawda, bo nasz kościół wybudo-sto dni, aż do ostatecznego wyjścia Ojca miejscowa artystka dodała błękit do bieli waliśmy w ciągu pięciu lat. Ale budowę Świętego z kliniki. Czas pobytu Jana Pawła fatimskiej Pani. trzeba było zacząć w miejscu właściwym – II w szpitalu był dla nas okresem duchowego  Dwadzieścia sześć lat po rozpoczęciu w Rzymie. Przygotowaliśmy makietę świą-wzrastania. Kaplica na Krzeptówkach nie rekolekcji różańcowych, 21 października tyni i udaliśmy się z nią do Rzymu. Zło-mieściła wiernych przybywających na 1987 r., Jan Paweł II dokonał w Rzymie ko- żyliśmy ją u stóp Ojca Świętego, prosząc go codzienne nabożeństwa za Ojca Świętego.ronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Na o błogosławieństwo. To błogosławieństwo Był to czas budowania „duchowego mo-głowie Matki Najświętszej znalazła się ko- było dla nas najpiękniejszym darem na czas stu” pomiędzy zakopiańskim sanktuarium rona, która – jak powiedział Papież – ma budowy kościoła. Papież położył dłoń na a Kliniką Gemelli. Wierni podejmowali stanowić „przypomnienie tego, co Matka makiecie i uczynił znak krzyża. Był to różne formy postów i umartwień, podej-

Boża uczyniła dla swego ludu.” Figura niezapomniany, wzruszający moment.mowali w intencji Papieża wiele, nawet 
ostatecznie stanęła w zakopiańskim san-

bardzo trudnych, ofiar.
ktuarium.  Dnia 30 lipca 1987 r. bp Kazimierz Był to równocześnie czas dojrzewania 

 13 maja 1981 r., dokładnie w godzi- Górny poświęcił plac pod budowę świątyniplanów nowej świątyni, która w pierwszych 
nie pierwszego objawienia Matki Bożej godzinach po zamachu została zawierzona 
Fatimskiej, na Placu św. Piotra miał Niepokalanemu Sercu Fatimskiej Pani.
miejsce zamach na życie papieża. Później 
lekarze mówili, że śmiertelna kula nie – Ma Ksiądz na myśli obecny kościół – 
pobiegła prostą trajektorią, że o milimetry sanktuarium?
ominęła żywotne organy. Pierwsza kula –Tak, bo on „powstał” właśnie wtedy, 
przeszła przez prawą rękę powyżej łokcia. w dniu zamachu. W pierwszych godzinach 
Druga uderzyła w palec wskazujący, co modlitwy, 13 maja 1981 r., między godziną 
zmieniło kierunek jej lotu. Przeszyła brzuch 20 a 21.00 została podjęta ważna decyzja: 
rozszarpując wnętrzności, by w niewytłu- „Jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, 
maczalny sposób zmienić trajektorię i za- to na tym miejscu wybudujemy kościół 
miast przebić kręgosłup wyszła bokiem. dziękczynienia za uratowane życie Naj-
Ojciec Święty jest przekonany, że to Matka wyższego Pasterza.” Najświętsza Maryja 
Boża kierowała lotem pocisku i uratowała Panna ocaliła Ojca Świętego; potwierdził 
mu życie. Później papież powiedział:  Na szczycie to sam Papież! A my z radością dotrzy-

„Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób dzwonnicy zawieszono dzwon ofiarowany maliśmy danego słowa.
szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy przez Ojca Świętego. Codziennie wzywa Największy wpływ na budowę przyszłego 
czułem przy sobie Twoją opiekuńczą on do modlitwy mieszkańców Krzeptówek kościoła – „wotum wdzięczności za ocalone 
obecność.” i przybywających pielgrzymów.życie Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 

Smacznego!
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Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiań-
skich Krzeptówkach – sanktuarium maryjne, wybudowane 

jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu 
z 13 maja 1981. Mieści się przy ul. Krzeptówki 14. Jego głównym 
elementem jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej wzniesiony 
w latach 1987–1992. Świątynia została konsekrowana przez 
Jana Pawła II 7 czerwca 1997 w czasie VI pielgrzymki do Polski
– tyle suche fakty.

             Sanktuarium
     na Krzeptówkach

Wiele jest miejsc zamieszkanych przez Maryję. Są one najróżniejszego 
typu; od poświęconego Jej kącika w domu czy maleńkiej kapliczki przydrożnej 
ozdobionej wizerunkiem Matki Bożej, po zbudowane na Jej cześć kaplice 
i kościoły. Są też miejsca, gdzie obecność Matki jest odczuwalna w szczególnie 
namacalny sposób. Czasem miejsca te promieniują daleko swym światłem 
i przyciągają ludzi z dalekich stron. Promieniowanie to może rozciągać się 
na diecezję, cały naród, a czasem na wiele narodów czy nawet kilka 
kontynentów. Miejscami tymi są sanktuaria maryjne.

Powyższe słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział podczas 
pierwszej pielgrzymki do Fatimy w 1982 roku. Wskazują one na różno-
rodność miejsc, ale też i na pewne podobieństwa miejsc kultu maryjnego – to 
podobieństwo to „obecność Matki”. O randze danego miejsca i o ilości 
pielgrzymów decyduje DOŚWIADCZENIE OBECNOŚCI MATKI.

To „doświadczenie obecności” jest również cechą sanktuarium Matki 
Bożej na Krzeptówkach.

 Historia sanktuarium rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy to zbudowano 
kaplicę, w której odprawiano specjalne nabożeństwa na cześć Matki Bożej 
z Fatimy, głoszono kazania i uczono ludzi jak wypełniać Jej prośby. 
Początkowo modlono się do obrazu przedstawiającego objawienie Matki 
Bożej trójce dzieci z Fatimy, gdyż sanktuarium nie miało nawet figury Matki 

Wykonanie: 
Sałatę dobrze umyć i obsuszyć papierowym ręcznikiem. 

Karkówkę umyć, pokroić w średnią kostkę i posypać 
majerankiem, chili, rozmarynem, posolić i dodać pieprzu. 
Usmażyć na dwóch łyżkach oleju. Odstawić do wysty-
gnięcia. Makaron ugotować ol dente (czyli nie do mięk-
kości) w osolonej wodzie, przecedzić i ostudzić. Mar-
chewkę obrać, blanszować ok. 5 minut i posolić. Ostudzić 
i pokroić w średnią kostkę. Fasolę wyłożyć na sitko i prze-
płukać. Paprykę umyć, usunąć gniazdko, pokroić w kostkę 
i posiekać kolendrę. 

Do octu balsamicznego wsypać szczyptę soli, dodać mu-
sztardę, pieprz, majeranek i rozmaryn, mieszając dodać 
oliwę. Sałatkę rozerwać na kawałki w rękach, połączyć 
wszystkie składniki, polać sosem wymieszać, posypać 
kolendrą.

na wysokości 2509 m n.p.m., czy też Pireneje). Niemal 
codziennie wyruszaliśmy po śniadaniu i Mszy św. ok. 8.30-
9.00, a docieraliśmy na nocleg 21.30-22.00. Miejscami 
noclegowymi były z reguły ośrodki salezjańskie, sale 
gimnastyczne szkół, klasztory, a nawet kuria biskupia 
w Avignon. Wyżywienie organizator przygotowywał dla 
wszystkich. Rano dostawaliśmy śniadanie, wieczorem – 
obiadokolację. W ciągu dnia we własnym zakresie. 
Największą uciążliwością na trasie była pogoda. Od burzy 
i temperatury +15 stopni w Alpach, przez +34 stopnie C 
w Hiszpanii, aż do +44 stopni w Portugalii! Oczywiście 
po drodze był czas na tankowanie, picie, jedzenie, trochę 
zwiedzania, no i wspóną modlitwę (Anioł Pański, Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, Msza św.). Nie obyło się również 
bez awarii (choć nie w naszej grupie), bez śmiesznych 
„wpadek” np. zła benzyna (E85 zamiast E95 i konieczność 
spuszczania jej z baku), aż po dosyć tragicznie wyglądający 
wypadek koleżanki z naszej skawińskiej grupy. Na szczęś-
cie skończyło się tylko na jej złamanym palcu u dłoni i otar-
ciu motocykla.

Słowa te piszę 17 czerwca na sali gimnastycznej 
w salezjańskiej szkole pod Lizboną. Do Oceanu Atlanty-
ckiego mam 150 metrów (kąpaliśmy się w nim wczoraj). 
Obok na karimatach leżą i chrapią: Wacek ze Skawiny 
i Marek z Pszowa. Trochę dalej o jutrzejszym pakowaniu 
i drodze powrotnej debatują Janusz z Tychów, Adam 
z Wolbromia i Zygmunt ze Skawiny. Naszą grupę 
nieszczęśliwie opuściła Ola z Mikołowa, a wraz z nią jej 
mąż Piotrek. Są już w domu… Był jeszcze Piotrek z Wie-
dnia, ale czuł się chyba beniaminkiem w naszej grupie 
(jedyny znacznie powyżej 40-tki), więc znalazł grupę 
z młodszym towarzystwem. 

Kim są ci ludzie? Jaki mają status społeczny? Czy 
mają rodziny? Jakie radości? Jakie problemy? Oj, wiele 
by o tym pisać… A o tym, co w sercu wieźli do Maryi 
to jeszcze więcej, ale o tym… sza….

Ktoś patrząc na nich z boku powie: „wariaci!” + 40 
stopni, a oni poubierani w czarne, grube stroje pędzą 110-
120 km/h podgrzewani dodatkowo przez asfalt i silnik 
motocykla. Czy nie lepiej było leżeć na plaży, zamiast tak 
marnować urlop?” No właśnie… nie zrozumie tego nikt, 
kto nigdy nie jechał na motocyklu wzdłuż oceanu przy 
zachodzącym słońcu, pod baldachimem z palm lub „kładąc 
się” niemal na baku, na którejś z alpejskich serpentyn… 
Nie zrozumie też nic z ducha ofiary ktoś, kto jedzie na piel-
grzymkę klimatyzowanym autobusem lub samochodem.

Ks. Marek Suder
Lizbona 17 czerwca 2017 r.

Miłego grillowania 



rozmaitości22
G

ło
s 

M
ił

o
si

er
d

zi
a 

• 
li

p
ie

c 
 2

0
1

7
–

 s
ie

rp
ie

ń

Bożej Fatimskiej. Dopiero w 1961 roku bi-
skup Fatimy przekazał na ręce kardynała 
Stefana Wyszyńskiego figurę Matki 
Bożej Fatimskiej, aby pielgrzymowała ona 
po Europie położonej za żelazną kurtyną.

 Jednak 

, 
a kościół wzniesiony został w bezinte-
resownym darze przez ludzi dziękujących 
Matce Bożej za uratowanie życia Ojca 
Świętego. Dokładnie w dziewięć lat po 
zamachu na Jana Pawła II, tj. 13 maja 1990 
roku, kardynał Franciszek Macharski 
wmurował kamień węgielny, który 
przywieziony został z grobu św. Piotra oraz 
z miejsca pierwszego objawienia Matki 
Bożej w Fatimie. Kamienie te mają symbo-
lizować szczególną więź między Sanktu-
arium, którego korzenie tkwią w Rzymie 
i w Fatimie. W fundamenty kościoła wmu-
rowane zostało również zdjęcie Jana Paw-
ła II oraz papieski różaniec.

 Tego dnia narodziła się idea świątyni – 
wotum. Ks. Kustosz, opowiadał o tych 
wydarzeniach w jednym z wywiadów:

– 13 maja 1981 rok, wieczór. Co się 
działo tamtego dnia tu, w Sanktuarium 

za początek nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej?
– Nie było jeszcze kościoła, była kaplica Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem 

i figura Matki Bożej Fatimskiej ofiarowana uznaje się poświęcenie Polski Niepoka-
przez biskupa z Fatimy i przekazana nam lanemu Sercu Maryi, dokonane przez 
w 1961 r. przez kard. Wyszyńskiego. Tam episkopat naszego kraju w 1946 r. Akt ten 
właśnie, jak co wieczór, odmawialiśmy był odpowiedzią na żądanie Matki Bożej 
różaniec za Ojca Świętego, gdy dowie-Fatimskiej, która prosiła o poświęcenie 
dzieliśmy się o zamachu. Jedna z pań z In-świata Jej Niepokalanemu Sercu. Człon-
stytutu Ślubów Jasnogórskich podeszła kiem zespołu przygotowującego poświę-
cicho do ołtarza i szepnęła mi do ucha: „Był cenie był ks. Leon Cieślak, pallotyn, który 
zamach na Ojca Świętego. Ojciec Święty zaczął organizować na Jasnej Górze czuwa-
w szpitalu.” Na chwilę przerwaliśmy nia wynagradzające Matce Najświętszej 
różaniec. Zapadła głęboka cisza, przerywa-w pierwsze soboty miesiąca i w całym kra-
na szlochem i szeptem: „Jezu, miłosier-ju propagował nabożeństwa w duchu 
dzia!”fatimskim.

Ale przecież Papież potrzebował w tamtej Księża pallotyni uznali, że należy utwo-
chwili bardzo naszej modlitwy. Trzeba więc rzyć ośrodek, z którego orędzie Matki Bo- 13 maja 1981 roku” miał czas modlitwy było wytężyć wszystkie siły i zacząć walkę żej Fatimskiej będzie dalej propagowane. towarzyszącej śmiertelnie rannemu Pa-o jego życie. Pełni bólu i niepokoju konty-Boża Opatrzność wskazała na Zakopane, pieżowi, powracającemu powoli do zdrowia. nuowaliśmy różaniec. Zaraz po nim – gdzie w 1950 r. powstał zalążek później- Uważam ten kościół za szczególną świąty-pierwsza Msza św. w intencji o ocalenie życia szego centrum fatimskiego. nię – powstała ona najpierw w sercach Jana Pawła II. Po mszy chwila rozmów  Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób wiernych, w nich dojrzewała, nabierała i czekanie na wiadomości z Rzymu, by za ks. Czapla pozyskał figurę MB dla Zakopa- konkretnych kształtów. Ten kościół powstał chwilę znów zgiąć kolana i błagać o cud. nego (przekazaną przecież kardynałowi z modlitwy za Papieża, z troski o Papieża, Znamienne, wszyscy wierni pozostali w ka-Wyszyńskiemu). Dnia 6 października 1961 z ofiar składanych w intencji Papieża. Nie plicy, nikt nie poszedł do domu. roku znalazła się w sanktuarium, skąd nie- brakowało wśród nich najwyższej ofiary: Potem nadszedł czas codziennego Apelu. bawem wyruszyła w pielgrzymkę po kraju. „Panie, jeśli chcesz, zabierz moje życie, O 21.00 skierowaliśmy do wszystkich Członkowie pallotyńskiej wspólnoty utwo- a zachowaj życie Ojca Świętego.”wezwanie o nieustającą modlitwę za Ojca rzyli zespół rekolekcyjny mający głosić 
Świętego. Prosiliśmy, by ta modlitwa nie rekolekcje połączone z nawiedzeniem – W ten sposób w Zakopanem powstała ustawała aż do dnia opuszczenia przez niego figury fatimskiej. Objęły one niemal wszy- świątynia, która łączy osobę Jana Pawła II kliniki. I tak było. Zakopane modliło się cały stkie diecezje Polski. W wyniku nie zawsze z orędziem z Fatimy. Podobno rosła ona czas za Papieża. W różny sposób konty-najlepszych warunków transportu figura w oczach.?nuowaliśmy tę modlitwę. Trwała ona niemal wymagała później odnowienia; wówczas to – To prawda, bo nasz kościół wybudo-sto dni, aż do ostatecznego wyjścia Ojca miejscowa artystka dodała błękit do bieli waliśmy w ciągu pięciu lat. Ale budowę Świętego z kliniki. Czas pobytu Jana Pawła fatimskiej Pani. trzeba było zacząć w miejscu właściwym – II w szpitalu był dla nas okresem duchowego  Dwadzieścia sześć lat po rozpoczęciu w Rzymie. Przygotowaliśmy makietę świą-wzrastania. Kaplica na Krzeptówkach nie rekolekcji różańcowych, 21 października tyni i udaliśmy się z nią do Rzymu. Zło-mieściła wiernych przybywających na 1987 r., Jan Paweł II dokonał w Rzymie ko- żyliśmy ją u stóp Ojca Świętego, prosząc go codzienne nabożeństwa za Ojca Świętego.ronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Na o błogosławieństwo. To błogosławieństwo Był to czas budowania „duchowego mo-głowie Matki Najświętszej znalazła się ko- było dla nas najpiękniejszym darem na czas stu” pomiędzy zakopiańskim sanktuarium rona, która – jak powiedział Papież – ma budowy kościoła. Papież położył dłoń na a Kliniką Gemelli. Wierni podejmowali stanowić „przypomnienie tego, co Matka makiecie i uczynił znak krzyża. Był to różne formy postów i umartwień, podej-

Boża uczyniła dla swego ludu.” Figura niezapomniany, wzruszający moment.mowali w intencji Papieża wiele, nawet 
ostatecznie stanęła w zakopiańskim san-
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ktuarium.  Dnia 30 lipca 1987 r. bp Kazimierz Był to równocześnie czas dojrzewania 

 13 maja 1981 r., dokładnie w godzi- Górny poświęcił plac pod budowę świątyniplanów nowej świątyni, która w pierwszych 
nie pierwszego objawienia Matki Bożej godzinach po zamachu została zawierzona 
Fatimskiej, na Placu św. Piotra miał Niepokalanemu Sercu Fatimskiej Pani.
miejsce zamach na życie papieża. Później 
lekarze mówili, że śmiertelna kula nie – Ma Ksiądz na myśli obecny kościół – 
pobiegła prostą trajektorią, że o milimetry sanktuarium?
ominęła żywotne organy. Pierwsza kula –Tak, bo on „powstał” właśnie wtedy, 
przeszła przez prawą rękę powyżej łokcia. w dniu zamachu. W pierwszych godzinach 
Druga uderzyła w palec wskazujący, co modlitwy, 13 maja 1981 r., między godziną 
zmieniło kierunek jej lotu. Przeszyła brzuch 20 a 21.00 została podjęta ważna decyzja: 
rozszarpując wnętrzności, by w niewytłu- „Jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, 
maczalny sposób zmienić trajektorię i za- to na tym miejscu wybudujemy kościół 
miast przebić kręgosłup wyszła bokiem. dziękczynienia za uratowane życie Naj-
Ojciec Święty jest przekonany, że to Matka wyższego Pasterza.” Najświętsza Maryja 
Boża kierowała lotem pocisku i uratowała Panna ocaliła Ojca Świętego; potwierdził 
mu życie. Później papież powiedział:  Na szczycie to sam Papież! A my z radością dotrzy-

„Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób dzwonnicy zawieszono dzwon ofiarowany maliśmy danego słowa.
szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy przez Ojca Świętego. Codziennie wzywa Największy wpływ na budowę przyszłego 
czułem przy sobie Twoją opiekuńczą on do modlitwy mieszkańców Krzeptówek kościoła – „wotum wdzięczności za ocalone 
obecność.” i przybywających pielgrzymów.życie Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 
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SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiań-
skich Krzeptówkach – sanktuarium maryjne, wybudowane 

jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu 
z 13 maja 1981. Mieści się przy ul. Krzeptówki 14. Jego głównym 
elementem jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej wzniesiony 
w latach 1987–1992. Świątynia została konsekrowana przez 
Jana Pawła II 7 czerwca 1997 w czasie VI pielgrzymki do Polski
– tyle suche fakty.

             Sanktuarium
     na Krzeptówkach

Wiele jest miejsc zamieszkanych przez Maryję. Są one najróżniejszego 
typu; od poświęconego Jej kącika w domu czy maleńkiej kapliczki przydrożnej 
ozdobionej wizerunkiem Matki Bożej, po zbudowane na Jej cześć kaplice 
i kościoły. Są też miejsca, gdzie obecność Matki jest odczuwalna w szczególnie 
namacalny sposób. Czasem miejsca te promieniują daleko swym światłem 
i przyciągają ludzi z dalekich stron. Promieniowanie to może rozciągać się 
na diecezję, cały naród, a czasem na wiele narodów czy nawet kilka 
kontynentów. Miejscami tymi są sanktuaria maryjne.

Powyższe słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział podczas 
pierwszej pielgrzymki do Fatimy w 1982 roku. Wskazują one na różno-
rodność miejsc, ale też i na pewne podobieństwa miejsc kultu maryjnego – to 
podobieństwo to „obecność Matki”. O randze danego miejsca i o ilości 
pielgrzymów decyduje DOŚWIADCZENIE OBECNOŚCI MATKI.

To „doświadczenie obecności” jest również cechą sanktuarium Matki 
Bożej na Krzeptówkach.

 Historia sanktuarium rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy to zbudowano 
kaplicę, w której odprawiano specjalne nabożeństwa na cześć Matki Bożej 
z Fatimy, głoszono kazania i uczono ludzi jak wypełniać Jej prośby. 
Początkowo modlono się do obrazu przedstawiającego objawienie Matki 
Bożej trójce dzieci z Fatimy, gdyż sanktuarium nie miało nawet figury Matki 

Wykonanie: 
Sałatę dobrze umyć i obsuszyć papierowym ręcznikiem. 

Karkówkę umyć, pokroić w średnią kostkę i posypać 
majerankiem, chili, rozmarynem, posolić i dodać pieprzu. 
Usmażyć na dwóch łyżkach oleju. Odstawić do wysty-
gnięcia. Makaron ugotować ol dente (czyli nie do mięk-
kości) w osolonej wodzie, przecedzić i ostudzić. Mar-
chewkę obrać, blanszować ok. 5 minut i posolić. Ostudzić 
i pokroić w średnią kostkę. Fasolę wyłożyć na sitko i prze-
płukać. Paprykę umyć, usunąć gniazdko, pokroić w kostkę 
i posiekać kolendrę. 

Do octu balsamicznego wsypać szczyptę soli, dodać mu-
sztardę, pieprz, majeranek i rozmaryn, mieszając dodać 
oliwę. Sałatkę rozerwać na kawałki w rękach, połączyć 
wszystkie składniki, polać sosem wymieszać, posypać 
kolendrą.

na wysokości 2509 m n.p.m., czy też Pireneje). Niemal 
codziennie wyruszaliśmy po śniadaniu i Mszy św. ok. 8.30-
9.00, a docieraliśmy na nocleg 21.30-22.00. Miejscami 
noclegowymi były z reguły ośrodki salezjańskie, sale 
gimnastyczne szkół, klasztory, a nawet kuria biskupia 
w Avignon. Wyżywienie organizator przygotowywał dla 
wszystkich. Rano dostawaliśmy śniadanie, wieczorem – 
obiadokolację. W ciągu dnia we własnym zakresie. 
Największą uciążliwością na trasie była pogoda. Od burzy 
i temperatury +15 stopni w Alpach, przez +34 stopnie C 
w Hiszpanii, aż do +44 stopni w Portugalii! Oczywiście 
po drodze był czas na tankowanie, picie, jedzenie, trochę 
zwiedzania, no i wspóną modlitwę (Anioł Pański, Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, Msza św.). Nie obyło się również 
bez awarii (choć nie w naszej grupie), bez śmiesznych 
„wpadek” np. zła benzyna (E85 zamiast E95 i konieczność 
spuszczania jej z baku), aż po dosyć tragicznie wyglądający 
wypadek koleżanki z naszej skawińskiej grupy. Na szczęś-
cie skończyło się tylko na jej złamanym palcu u dłoni i otar-
ciu motocykla.

Słowa te piszę 17 czerwca na sali gimnastycznej 
w salezjańskiej szkole pod Lizboną. Do Oceanu Atlanty-
ckiego mam 150 metrów (kąpaliśmy się w nim wczoraj). 
Obok na karimatach leżą i chrapią: Wacek ze Skawiny 
i Marek z Pszowa. Trochę dalej o jutrzejszym pakowaniu 
i drodze powrotnej debatują Janusz z Tychów, Adam 
z Wolbromia i Zygmunt ze Skawiny. Naszą grupę 
nieszczęśliwie opuściła Ola z Mikołowa, a wraz z nią jej 
mąż Piotrek. Są już w domu… Był jeszcze Piotrek z Wie-
dnia, ale czuł się chyba beniaminkiem w naszej grupie 
(jedyny znacznie powyżej 40-tki), więc znalazł grupę 
z młodszym towarzystwem. 

Kim są ci ludzie? Jaki mają status społeczny? Czy 
mają rodziny? Jakie radości? Jakie problemy? Oj, wiele 
by o tym pisać… A o tym, co w sercu wieźli do Maryi 
to jeszcze więcej, ale o tym… sza….

Ktoś patrząc na nich z boku powie: „wariaci!” + 40 
stopni, a oni poubierani w czarne, grube stroje pędzą 110-
120 km/h podgrzewani dodatkowo przez asfalt i silnik 
motocykla. Czy nie lepiej było leżeć na plaży, zamiast tak 
marnować urlop?” No właśnie… nie zrozumie tego nikt, 
kto nigdy nie jechał na motocyklu wzdłuż oceanu przy 
zachodzącym słońcu, pod baldachimem z palm lub „kładąc 
się” niemal na baku, na którejś z alpejskich serpentyn… 
Nie zrozumie też nic z ducha ofiary ktoś, kto jedzie na piel-
grzymkę klimatyzowanym autobusem lub samochodem.

Ks. Marek Suder
Lizbona 17 czerwca 2017 r.

Miłego grillowania 
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Niedziela – 9 VII Piątek – 21 VII
7:00 † Józef Wilk, ż. Anna 6:30 † Józefa Kulig Czwartek – 3 VIII
8:30 Dziękczynna w 29 r. ślubu 18:00 † Aleksander Keppert, ż. Maria 6:30 rez.

Małgorzaty i Adama 18:00 † Aniela Strzebońska w 3 r. śm.,
10:00 Dziękczynna w int. Barbary Sobota – 22 VII mąż Stanisław

i Władysława w 25 r. ślubu, 6:30 † Kazimiera Cora
o zdrowie dla nich i ich dzieci 18:00 † Anna Grzesiak Piątek – 4 VIII

11:30 † Stefania Żółkiewicz w 3 r. śm. W 50 r. ślubu 6:30 † Izabela Uchacz
18:00 † Zdzisław Jachurski w 13 r. śm. Andrzeja i Barbary, dziękczynna 18:00 † Józefa Kowalska

Poniedziałek – 10 VII Niedziela – 23 VII Sobota – 5 VIII
6:30 † Józef Pułczyński 7:00 † Marian Gwóźdź w 48 r. śm. 6:30 † Alfred Walczyk

18:00 Dziękczynna w 35 r. ślubu 8:30 † Czesław i Genowefa 20:00 Msza św. zbiorowa
Teresy i Ryszarda z prośbą Majerańczyk i ich rodzice
o dalsze łaski i błog. Boże 10:00 † Irena Ciupek w 3 r. śm. Niedziela – 6 VIII

W int. Wandy i Stanisława 7:00 † Jan Skała
Wtorek – 11 VII w 50 r. ślubu, dziękczynna 8:30 Dziękczynna w 50 r. ślubu

6:30 † Kazimiera Cora 11:30 rez. Stanisława i Elżbiety Kurek
18:00 † Anna Ciejka 18:00 † Władysława Maj w 1 r. śm. 10:00 † Irena Domoń w 19 r. śm.

11:30 † Wincenty Grabias w 1 r. śm.,
Środa – 12 VII Poniedziałek – 24 VII Aniela ż. w 2 r. śm.

6:30 W int. Nikodema w 18 r. 6:30 † Alfred Walczyk W 50 r. ślubu Adama i Barbary 
urodzin, dziękczynna z prośbą 18:00 † Izabela Uchacz o zdrowie i bł. Boże
o dalsze błog. Boże 18:00 † Bernard i Zofia Frankowscy
i dary Ducha Świętego Wtorek – 25 VII

18:00 Msza św. zbiorowa 6:30 † Krystyna Sobota Poniedziałek – 7 VIII
18:00 † Józefa Kowalska 6:30 † Alfred Walczyk

Czwartek – 13 VII 18:00 † Kazimiera Cora
6:30 † Kazimiera Cora Środa – 26 VII

18:00 † Krystyna Kubica w 2 r. śm. 6:30 † Genowefa Cyganek Wtorek – 8 VIII
18:00 Msza św. zbiorowa 6:30 † Kazimierz Gajos

Piątek – 14 VII 18:00 † Janina Toczek
6:30 † Wiesław Guzik Czwartek – 27 VII

18:00 † Kazimiera Cora 6:30 † Anna Gajos Środa – 9 VIII
18:00 † Alfred Walczyk 6:30 † Izabela Uchacz

Sobota – 15 VII 18:00 Msza św. zbiorowa
6:30 † Józef Pułczyński w 3 r. śm. Piątek – 28 VII

18:00 † Irena Meres w 20 r. śm. 6:30 † Izabela Uchacz Czwartek – 10 VIII
18:00 † Andrzej Kuś 6:30 † Alfred Walczyk

Niedziela – 16 VII 18:00 † Helena Grzywa
7:00 † Maria Solarska, Sobota – 29 VII

Eugeniusz Przebinda 6:30 † Genowefa Cyganek Piątek – 11 VIII
8:30 † Kazimierz Bruzd w 1 r. śm. 18:00 † Aleksander Ozga 6:30 † Izabela Uchacz

10:00 † Jan Ziemkiewicz w 17 r. śm. 18:00 † Józef Madej w 28 r. śm., 
11:30 † Władysław Franczak w 1 r. śm. Niedziela – 30 VII ż. Anna w 6 r. śm.
18:00 † Adam Sieprawski i zmarli z rodz. 7:00 † Alfred Walczyk

8:30 † Zofia Ziober w 15 r. śm. Sobota – 12 VIII
Poniedziałek – 17 VII 10:00 † Michał Sikorski w 8 r. śm. 6:30 † Kazimiera Cora

6:30 † Kazimiera Cora 11:30 † Janina i Józef Piekielny 18:00 † Franciszek Kościelny, 
18:00 † Aniela Rzeźnikiewicz, 18:00 † Kazimiera Cora ż. Franciszka, Jan Okarmus

Janina Pasiot
Poniedziałek – 31 VII Niedziela – 13 VIII

Wtorek – 18 VII 6:30 † Wiesław Cichoń 7:00 † Jan Skała, Stanisław Jurek
6:30 † Józefa Kulig 18:00 W 40 r. ślubu Marii i Henryka 8:30 † Franciszek i Maria Janus 

18:00 † Władysław Pospuła w 2 r. śm. Tyburskich, dziękczynna oraz zmarli z rodziny
z prośbą o dalsze błog. Boże 10:00 † Władysław Czekaj w 13 r. śm.

Środa– 19 VII 11:30 † Helena Kurlit
6:30 † Aniela Ciejka Wtorek – 1 VIII 18:00 † Stanisław Jankowicz, ż. Anna

18:00 Msza św. zbiorowa 6:30 † Izabela Uchacz
18:00 † Janina Toczek Poniedziałek – 14 VIII

Czwartek – 20 VII 6:30 † Jakub Synowiec w 41 r. śm., 
6:30 † Czesław Augustyniak Środa – 2 VIII ż. Aniela

18:00 † Kazimiera Cora 18:00 † Stanisław Jaglarz w 27 r. śm.6:30 † Alfred Walczyk
18:00 Msza św. zbiorowa
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 Kościół zaprojektował inż. arch. 
Stanisław Tylka z Zakopanego, wnętrze 
świątyni budowane było pod kierowni-
ctwem ks. Mirosława Drozdka SAC – 
Kustosza Sanktuarium, a całą architekturę 
wykonali zakopiańscy górale.

 Papież Jan Paweł II bardzo pragnął 
odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej i stało się, 

modlitwa dziękczynna. Jest to szczególna 
cecha tego sanktuarium – płyną z niego do 
Boga nie tyle prośby i błagania, ile 
dziękczynienia wdzięcznych serc. Jakby tu 
ludzie uczyli się patrzeć na życie z innej 
strony i zamiast widzieć trudności, kłopoty 
i zagrożenia, dostrzegają nagle, jak wiele 
jest powodów do dziękowania Bogu. „Złota 
księga” Sanktuarium jest wypełniona 7 czerwca 1997r. San-
podziękowaniami: najpierw za Ojca Świę-ktuarium odwiedził najważniejszy piel-
tego, ale zaraz potem za dar życia, za dzieci, grzym, sam Ojciec Święty. Konsekrując 
za piękno gór... Powtarzające się w nie-kościół powiedział słowa, które sanktu-
skończoność: „Matko Boża, dziękuję Ci za arium Matce Bożej Fatimskiej w Zako-
opiekę...” – nad Janem Pawłem II, nad panem nadają wyjątkowe znaczenie i nie-
rodziną, dziećmi, ojczyzną. jako zatwierdzają jego papieski charyzmat: 

„Drodzy Bracia i Siostry! Wasze san-
ktuarium na Krzeptówkach jest mi szcze- Ludzie otrzymują tu 
gólnie bliskie i drogie. (...) Z historią tego 

niezwykłe doświadczenie wiary: sanktuarium łączy się także wydarzenie, 
są pewni, które miało miejsce na placu św. Piotra 13 

maja 1981. (...) Wiem, że gromadziliście że skoro Matka Najświętsza 
się (...) w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej była tak blisko Papieża 
na Krzeptówkach, aby odmawiać różaniec 

i miała moc go ocalić, i modlić się o zdrowie i siły dla mnie. Wtedy 
to będąc ich Matką, też narodził się plan wybudowania w tym 

miejscu, u podnóża Giewontu, sanktuarium pamięta również o nich,  Opiekę nad tym miejscem kultu 
Matki Bożej Fatimskiej jako wotum dzięk- a Jej opieka jest niezawodna. sprawują księża pallotyni. Pierwszym 
czynnego za uratowanie mojego życia. 

kustoszem sanktuarium, od momentu 
Wiem, że to sanktuarium, które dziś mogę  Obok kościoła znajduje się,istniejąca od powstania, aż do śmierci w 2007 był 
konsekrować, wznosiło wiele rąk i wiele serc lat 50. XX wieku, kaplica. W niej umie- ks. Mirosław Drozdek. Obecnie tę funkcję 
zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do szczona została figura Matki Bożej Fatim- pełni ks. Marian Mucha.
Papieża. Trudno mi o tym mówić bez skiej ofiarowana przez prymasa Polski  wzruszenia... (...) Przybyłem do was, kard. Stefana Wyszyńskiego. 21 paździer-
aby wam podziękować za waszą dobroć, Sanktuarium nika 1987 została ona ukoronowana przez 
pamięć i modlitwę, która trwa tu nadal. (...) papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra 
Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną na Krzeptówkach w Rzymie.
i rozumieliście moje troski. Czułem to. Było  W tzw. Parku Fatimskim na terenie na co dzień wypełnia prośby 
to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę 

sanktuarium umieszczony został ołtarz, Matki Bożej Fatimskiej postawę wiary i oddania Kościołowi dziękuję 
przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. – jest codzienny różaniec, wam z całego serca. (...) Totus Tuus... 
w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 

Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawie- kult Eucharystii, 1997. Obok niego odsłonięty w 2004 
ra ona waszą miłość do Kościoła i do nabożeństwo pierwszych sobót pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja 
Papieża. Jest niejako kontynuacją mojej 

ukazujący Jana Pawła II w towarzystwie i wreszcie jest duch ofiary i pokuty. wdzięczności do Boga i Jego matki. Razem 
osobistego sekretarza, następnie metropo-z wami bardzo cieszę się tym darem.”
lity krakowskiego kard. Stanisława Dzi-Sanktuarium jest wotum dziękczyn-
wisza (jest to jeden z dwóch pomników Ma swój niepowtarzalny klimat i szcze-nym, a jego istnienie i działalność jest po-
papieża na terenie sanktuarium). W 2005 gólne zadanie do spełnienia. Wiele zadań dziękowaniem Maryi za cud uratowania 
została poświęcona kaplica upamiętniająca już zostało wypełnionych: modlitwa o oca-życia Papieża, miejsce to wypełnia wielka 
śmierć Jana Pawła II. lenie walczącego o życie Papieża, prośba 

o przyjazd Jana Pawła II do Zakopanego, 
zorganizowanie Krucjaty Różańca Rodzin-
nego i promowanie różańca. Obecnie 
najważniejsza jest modlitwa za papieża 
Franciszka oraz ciągłe propagowanie 
nabożeństwa pierwszych sobót.

 Odwiedzając to Sanktuarium czuje się 
obecność Maryi i Jej największego orędow-
nika, św. Jana Pawła Wielkiego…

Dziękujemy Ci Matko Boża…

 Z turystyczno–pielgrzymkowym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło 
 Żródła:  smbf.pl; myzakopane.pl

Ks. Marian Mucha
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o zdrowie dla nich i ich dzieci 18:00 † Anna Grzesiak Piątek – 4 VIII

11:30 † Stefania Żółkiewicz w 3 r. śm. W 50 r. ślubu 6:30 † Izabela Uchacz
18:00 † Zdzisław Jachurski w 13 r. śm. Andrzeja i Barbary, dziękczynna 18:00 † Józefa Kowalska
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Teresy i Ryszarda z prośbą Majerańczyk i ich rodzice
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Wtorek – 11 VII w 50 r. ślubu, dziękczynna 8:30 Dziękczynna w 50 r. ślubu

6:30 † Kazimiera Cora 11:30 rez. Stanisława i Elżbiety Kurek
18:00 † Anna Ciejka 18:00 † Władysława Maj w 1 r. śm. 10:00 † Irena Domoń w 19 r. śm.
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urodzin, dziękczynna z prośbą 18:00 † Izabela Uchacz o zdrowie i bł. Boże
o dalsze błog. Boże 18:00 † Bernard i Zofia Frankowscy
i dary Ducha Świętego Wtorek – 25 VII
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18:00 † Andrzej Kuś 6:30 † Alfred Walczyk

Niedziela – 16 VII 18:00 † Helena Grzywa
7:00 † Maria Solarska, Sobota – 29 VII
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8:30 † Kazimierz Bruzd w 1 r. śm. 18:00 † Aleksander Ozga 6:30 † Izabela Uchacz

10:00 † Jan Ziemkiewicz w 17 r. śm. 18:00 † Józef Madej w 28 r. śm., 
11:30 † Władysław Franczak w 1 r. śm. Niedziela – 30 VII ż. Anna w 6 r. śm.
18:00 † Adam Sieprawski i zmarli z rodz. 7:00 † Alfred Walczyk

8:30 † Zofia Ziober w 15 r. śm. Sobota – 12 VIII
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6:30 † Kazimiera Cora 11:30 † Janina i Józef Piekielny 18:00 † Franciszek Kościelny, 
18:00 † Aniela Rzeźnikiewicz, 18:00 † Kazimiera Cora ż. Franciszka, Jan Okarmus

Janina Pasiot
Poniedziałek – 31 VII Niedziela – 13 VIII

Wtorek – 18 VII 6:30 † Wiesław Cichoń 7:00 † Jan Skała, Stanisław Jurek
6:30 † Józefa Kulig 18:00 W 40 r. ślubu Marii i Henryka 8:30 † Franciszek i Maria Janus 

18:00 † Władysław Pospuła w 2 r. śm. Tyburskich, dziękczynna oraz zmarli z rodziny
z prośbą o dalsze błog. Boże 10:00 † Władysław Czekaj w 13 r. śm.

Środa– 19 VII 11:30 † Helena Kurlit
6:30 † Aniela Ciejka Wtorek – 1 VIII 18:00 † Stanisław Jankowicz, ż. Anna

18:00 Msza św. zbiorowa 6:30 † Izabela Uchacz
18:00 † Janina Toczek Poniedziałek – 14 VIII

Czwartek – 20 VII 6:30 † Jakub Synowiec w 41 r. śm., 
6:30 † Czesław Augustyniak Środa – 2 VIII ż. Aniela

18:00 † Kazimiera Cora 18:00 † Stanisław Jaglarz w 27 r. śm.6:30 † Alfred Walczyk
18:00 Msza św. zbiorowa
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 Kościół zaprojektował inż. arch. 
Stanisław Tylka z Zakopanego, wnętrze 
świątyni budowane było pod kierowni-
ctwem ks. Mirosława Drozdka SAC – 
Kustosza Sanktuarium, a całą architekturę 
wykonali zakopiańscy górale.

 Papież Jan Paweł II bardzo pragnął 
odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej i stało się, 

modlitwa dziękczynna. Jest to szczególna 
cecha tego sanktuarium – płyną z niego do 
Boga nie tyle prośby i błagania, ile 
dziękczynienia wdzięcznych serc. Jakby tu 
ludzie uczyli się patrzeć na życie z innej 
strony i zamiast widzieć trudności, kłopoty 
i zagrożenia, dostrzegają nagle, jak wiele 
jest powodów do dziękowania Bogu. „Złota 
księga” Sanktuarium jest wypełniona 7 czerwca 1997r. San-
podziękowaniami: najpierw za Ojca Świę-ktuarium odwiedził najważniejszy piel-
tego, ale zaraz potem za dar życia, za dzieci, grzym, sam Ojciec Święty. Konsekrując 
za piękno gór... Powtarzające się w nie-kościół powiedział słowa, które sanktu-
skończoność: „Matko Boża, dziękuję Ci za arium Matce Bożej Fatimskiej w Zako-
opiekę...” – nad Janem Pawłem II, nad panem nadają wyjątkowe znaczenie i nie-
rodziną, dziećmi, ojczyzną. jako zatwierdzają jego papieski charyzmat: 

„Drodzy Bracia i Siostry! Wasze san-
ktuarium na Krzeptówkach jest mi szcze- Ludzie otrzymują tu 
gólnie bliskie i drogie. (...) Z historią tego 

niezwykłe doświadczenie wiary: sanktuarium łączy się także wydarzenie, 
są pewni, które miało miejsce na placu św. Piotra 13 

maja 1981. (...) Wiem, że gromadziliście że skoro Matka Najświętsza 
się (...) w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej była tak blisko Papieża 
na Krzeptówkach, aby odmawiać różaniec 

i miała moc go ocalić, i modlić się o zdrowie i siły dla mnie. Wtedy 
to będąc ich Matką, też narodził się plan wybudowania w tym 

miejscu, u podnóża Giewontu, sanktuarium pamięta również o nich,  Opiekę nad tym miejscem kultu 
Matki Bożej Fatimskiej jako wotum dzięk- a Jej opieka jest niezawodna. sprawują księża pallotyni. Pierwszym 
czynnego za uratowanie mojego życia. 

kustoszem sanktuarium, od momentu 
Wiem, że to sanktuarium, które dziś mogę  Obok kościoła znajduje się,istniejąca od powstania, aż do śmierci w 2007 był 
konsekrować, wznosiło wiele rąk i wiele serc lat 50. XX wieku, kaplica. W niej umie- ks. Mirosław Drozdek. Obecnie tę funkcję 
zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do szczona została figura Matki Bożej Fatim- pełni ks. Marian Mucha.
Papieża. Trudno mi o tym mówić bez skiej ofiarowana przez prymasa Polski  wzruszenia... (...) Przybyłem do was, kard. Stefana Wyszyńskiego. 21 paździer-
aby wam podziękować za waszą dobroć, Sanktuarium nika 1987 została ona ukoronowana przez 
pamięć i modlitwę, która trwa tu nadal. (...) papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra 
Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną na Krzeptówkach w Rzymie.
i rozumieliście moje troski. Czułem to. Było  W tzw. Parku Fatimskim na terenie na co dzień wypełnia prośby 
to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę 

sanktuarium umieszczony został ołtarz, Matki Bożej Fatimskiej postawę wiary i oddania Kościołowi dziękuję 
przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. – jest codzienny różaniec, wam z całego serca. (...) Totus Tuus... 
w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 

Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawie- kult Eucharystii, 1997. Obok niego odsłonięty w 2004 
ra ona waszą miłość do Kościoła i do nabożeństwo pierwszych sobót pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja 
Papieża. Jest niejako kontynuacją mojej 

ukazujący Jana Pawła II w towarzystwie i wreszcie jest duch ofiary i pokuty. wdzięczności do Boga i Jego matki. Razem 
osobistego sekretarza, następnie metropo-z wami bardzo cieszę się tym darem.”
lity krakowskiego kard. Stanisława Dzi-Sanktuarium jest wotum dziękczyn-
wisza (jest to jeden z dwóch pomników Ma swój niepowtarzalny klimat i szcze-nym, a jego istnienie i działalność jest po-
papieża na terenie sanktuarium). W 2005 gólne zadanie do spełnienia. Wiele zadań dziękowaniem Maryi za cud uratowania 
została poświęcona kaplica upamiętniająca już zostało wypełnionych: modlitwa o oca-życia Papieża, miejsce to wypełnia wielka 
śmierć Jana Pawła II. lenie walczącego o życie Papieża, prośba 

o przyjazd Jana Pawła II do Zakopanego, 
zorganizowanie Krucjaty Różańca Rodzin-
nego i promowanie różańca. Obecnie 
najważniejsza jest modlitwa za papieża 
Franciszka oraz ciągłe propagowanie 
nabożeństwa pierwszych sobót.

 Odwiedzając to Sanktuarium czuje się 
obecność Maryi i Jej największego orędow-
nika, św. Jana Pawła Wielkiego…

Dziękujemy Ci Matko Boża…

 Z turystyczno–pielgrzymkowym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło 
 Żródła:  smbf.pl; myzakopane.pl

Ks. Marian Mucha
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Karolina Dominika Pawlik 11 VI
Antoni Bugno 11 VI
Wiktor Stanisław Tryczyński 11 VI
Hanna Maria Kaleta 11 VI
Michał Piotr Karłowicz 27 VI
Filip Dariusz Banachowicz 18 VI
Jakub Jan Bodzioch 18 VI
Wiktor Tomasz Sypniewski 24 VI
Anna Julia Dąbrowa 24 VI
Ewa Martyna Jamro 25 VI
Stanisław Jan Kaszycki 1 VII

Sakrament chrztu przyjęli:

CZERWIEC

Do wieczności odeszli:

† Andrzej Solecki  11 IV

† Józef Kutermak 20 IV

† Genowefa Leszczyńska 29 IV

† Anna Tatarczuch 1V

† Halina Stefańska 5 V

† Józef Sitarz 12 V

† Maria Mamel 15 V

† Grażyna Królik 19 V

† Małgorzata Kapuścińska 19 V

† Bronisław Hajdo 25 V

† Albin Wyzgał 30 V

† Józefa Bik 25 VI

† Janina Krawczyk 29 VI
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Wtorek – 15 VIII 11:30 W int. Bronisławy Sieczka Środa – 6 IX

w 91 r. urodzin, dziękczynna 7:00 † Wincenty i Maria Maślanka 6:30 † Helena Kurlit
z prośbą o dalsze błog. Bożez dziećmi † Józefa Kowalska

18:00 † Kazimierz Milc, 8:30 † Bolesław i Stanisław Bułat † Maria Salamon w 1 r. śm, 
Zofia i Franciszek Nicieja10:00 † Józef Pułczyński m. Franciszek

11:30 † Kazimierz Styrylski 18:00 Msza św. zbiorowa
18:00 † Maria i Wincenty Maślanka Poniedziałek – 28 VIII

z dziećmi 6:30 † Izabela Uchacz Czwartek – 7 IX
18:00 W 19 r. urodzin Kacpra 6:30 † Zofia Kowalczyk

Środa – 16 VIII o błog. Boże † Izabela Uchacz
6:30 † Józefa i Jan Kachnik † Antoni Wójtowicz

18:00 Msza św. zbiorowa Wtorek – 29 VIII 18:00 Dziękczynna w 60 urodziny
6:30 † Jan Nowak, ż. Maria Janiny, z prośbą o błog. Boże 

Czwartek – 17 VIII 18:00 † Helena Kurlit i potrzebne łaski
6:30 † Helena Kurlit

18:00 † Alfred Walczyk Środa – 30 VIII Piątek – 8 IX
6:30 W 20 r. ślubu 6:30 † Andrzej Bularz, ż. Stefania, 

Piątek – 18 VIII Tadeusza i Benedykty, c. Bernadetta, 
o zdrowie i błog. Boże s. Wiesław z żoną6:30 † Izabela Uchacz

18:00 Msza św. zbiorowa † Alfred Walczyk18:00 Msza św. zbiorowa
† Tadeusz Burnat

Czwartek – 31 VIII 18:00 † Stanisław Pilch w 30 r. śm.Sobota – 19 VIII
6:30 † Kazimiera Cora6:30 † Helena Kurlit

18:00 † Jerzy Mieczyński w 13 r. śm. Sobota – 9 IX18:00 Dziękczynna w 50 r. urodzin
9:00 † Zofia Kowalczyk w 2 r. śm.Zbigniewa z prośbą o zdrowie 

i błog. Boże Piątek – 1 IX † Kazimiera Cora
18:00 † Józef Flasza, ż. Karolina 6:30 † Antoni Wójtowicz

i zmarli synowieNiedziela – 20 VIII † Aleksander Ozga
16:30 † Marian Zwolański7:00 † Krzysztof Piszczek w 8 r. śm.
18:00 † Władysław Płonka w 6 r. śm. Niedziela – 10 IX8:30 † Edmund Prusak w 20 r. śm.

 O błog. Boże na nowy rok 7:00 † Izabela Uchacz10:00 † Bolesław Klimas
pracy formacyjnej 8:30 † Józef i Zofia Ziober, 11:30 † Bolesław Guściora
Domowego Kościoła siostra Benwenuta Ziober18:00 † Józefa Łukasik w 20 r. śm.

10:00 † Stanisław Kowalski w 4 r. śm.
Sobota – 2 IX Dziękczynna w 50 r. ślubu Poniedziałek – 21 VIII

Janiny i Franciszka6:30 † Stefania Augustyniak6:30 W 80 r. urodzin Ireny,
11:30 W int. Julii w 1 r. urodzin,† Antoni Wójtowiczdziękczynna z prośbą o dalszą

dziękczynna z prośbą 18:00 † Józef Madej w 18 r. śm.opiekę
o dalsze błog. Boże20:00 Msza św. zbiorowa18:00 † Janina Toczek

13:00 † Jerzy Maślana
18:00 † Helena KurlitNiedziela – 3 IXWtorek – 22 VIII

7:00 † Rozalia Zych6:30 † Izabela Uchacz
8:30 † Za zmarłych 18:00 † Józefa Romek w 20 r. śm., 

z V Róży Kobietm. Andrzej w 8 r. śm.
† Maria i Józef Suwaj

10:00 † Ryszard Sztamberg Środa – 23 VIII
w 18 r. śm.,6:30 † Helena Kurlit
Józefa i Bronisław Wycisk18:00 Msza św. zbiorowa

11:30 W int. Marty i Józefa
Przewoźniak w 30 r. ślubu, Czwartek – 24 VIII
o zdrowie i błog. Boże6:30 † Janina Toczek

13:00 † Anna Ciejka18:00 † Kazimiera Cora
18:00 † Izabela Uchacz

Piątek – 25 VIII
Poniedziałek – 4 IX6:30 † Izabela Uchacz

6:30 † Alfred Walczyk18:00 † Józef Kościelny, 
† Kazimiera Coraż. Stefania i zmarli z rodz.
† Antoni Wójtowicz

18:00 † Władysław Wilkosz. Sobota – 26 VIII
ż. Wanda6:30 rez.

18:00 † Janina Galczak w 20 r. śm., 
Wtorek – 5 IXm. Stanisław

6:30 † Stefan Śliwiński
† Antoni Wójtowicz
† Emilia Sieprawska Niedziela – 27 VIII

i jej rodzice7:00 † Piotr i Adela Pawlik, ich dzieci 
18:00 † Małgorzata Zwolańska i wnuki

w 1 r. śm.8:30 O błog. Boże dla V Róży Kobiet
10:00 † Stanisław Jurek w 26 r. śm.
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10:00 † Stanisław Kowalski w 4 r. śm.
Sobota – 2 IX Dziękczynna w 50 r. ślubu Poniedziałek – 21 VIII

Janiny i Franciszka6:30 † Stefania Augustyniak6:30 W 80 r. urodzin Ireny,
11:30 W int. Julii w 1 r. urodzin,† Antoni Wójtowiczdziękczynna z prośbą o dalszą

dziękczynna z prośbą 18:00 † Józef Madej w 18 r. śm.opiekę
o dalsze błog. Boże20:00 Msza św. zbiorowa18:00 † Janina Toczek

13:00 † Jerzy Maślana
18:00 † Helena KurlitNiedziela – 3 IXWtorek – 22 VIII

7:00 † Rozalia Zych6:30 † Izabela Uchacz
8:30 † Za zmarłych 18:00 † Józefa Romek w 20 r. śm., 

z V Róży Kobietm. Andrzej w 8 r. śm.
† Maria i Józef Suwaj

10:00 † Ryszard Sztamberg Środa – 23 VIII
w 18 r. śm.,6:30 † Helena Kurlit
Józefa i Bronisław Wycisk18:00 Msza św. zbiorowa

11:30 W int. Marty i Józefa
Przewoźniak w 30 r. ślubu, Czwartek – 24 VIII
o zdrowie i błog. Boże6:30 † Janina Toczek

13:00 † Anna Ciejka18:00 † Kazimiera Cora
18:00 † Izabela Uchacz

Piątek – 25 VIII
Poniedziałek – 4 IX6:30 † Izabela Uchacz

6:30 † Alfred Walczyk18:00 † Józef Kościelny, 
† Kazimiera Coraż. Stefania i zmarli z rodz.
† Antoni Wójtowicz

18:00 † Władysław Wilkosz. Sobota – 26 VIII
ż. Wanda6:30 rez.

18:00 † Janina Galczak w 20 r. śm., 
Wtorek – 5 IXm. Stanisław

6:30 † Stefan Śliwiński
† Antoni Wójtowicz
† Emilia Sieprawska Niedziela – 27 VIII

i jej rodzice7:00 † Piotr i Adela Pawlik, ich dzieci 
18:00 † Małgorzata Zwolańska i wnuki

w 1 r. śm.8:30 O błog. Boże dla V Róży Kobiet
10:00 † Stanisław Jurek w 26 r. śm.
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