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Spełniając
pragnienie 
naszego brata
Agostino 
kardynała
Valliniego, 
naszego 
wikariusza
generalnego 
dla diecezji 
Rzymu, wielu
innych braci 
w episkopacie
oraz licznych
wiernych, po
zasięgnięciu opinii
Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych,
naszą władzą
apostolską
zgadzamy się, 
aby Czcigodny
Sługa Boży 
Jan Paweł II, papież, 
od tej chwili
nazywany był
błogosławionym, 
a jego święto
obchodzone mogło
być w miejscach 
i zgodnie 
z regułami
ustalonymi przez
prawo 
22 października
każdego roku. 
W imię Ojca 
i Syna 
i Ducha Świętego.
Amen.
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HO MI LIA 
OJ CA ŚWIĘ TE GO 
BE NE DYK TA XVI
Plac Świę te go Pio tra, Wa ty kan

Nie dzie la, 1 ma ja 2011 r.
Dro�dzy�Bra�cia�i Sio�stry!�

Już sześć lat mi nę ło od dnia, w któ rym ze bra li śmy się
na tym Pla cu, aby ce le bro wać po grzeb pa pie ża Ja -
na Paw ła II. Ból utra ty był głę bo ki, ale jesz cze więk sze
by ło po czu cie ja kiejś ogrom nej ła ski, któ ra ota cza ła
Rzym i ca ły świat: ła ski, któ ra by ła owo cem ca łe go ży cia
mo je go uko cha ne go Po przed ni ka, a szcze gól nie je go
świa dec twa w cier pie niu. Już tam te go dnia czu li śmy
uno szą ca się woń świę to ści, a Lud Bo ży na róż ne spo so -
by oka zy wał swo ją cześć dla Ja na Paw ła II. Dla te go
chcia łem, aby – przy ko niecz nym po sza no wa niu pra wa
Ko ścio ła – je go pro ces be aty fi ka cyj ny prze bie gał w spo -
sób moż li wie naj szyb szy. I oto nad szedł ocze ki wa ny
dzień; przy szedł szyb ko, po nie waż tak po do ba ło się Bo -
gu: Jan Pa weł II jest bło go sła wio ny.
Pra�gnę� skie�ro�wać� ser�decz�ne�po�zdro�wie�nia�do was,�któ�-

rzy�tak�licz�nie�przy�by�li�ście�do Rzy�mu�ze�wszyst�kich�stron
świa�ta� dla� tej� szcze�gól�nej� oka�zji:� księ�ży�kar�dy�na�łów,� pa�-
triar�chów�ko�ścio�łów�wschod�nich,�bra�ci�w bi�skup�stwie�i ka�-
płań�stwie,� ofi�cjal�nych�de�le�ga�cji,� am�ba�sa�do�rów� i władz,
osób�kon�se�kro�wa�nych�i wier�nych�świec�kich.
Tym�po�zdro�wie�niem�ogar�niam�tak�że�wszyst�kich,�któ�rzy

łą�cza�się�z na�mi�za po�śred�nic�twem�ra�dia�i te�le�wi�zji.
Tę�dru�gą�Nie�dzie�lę�Wiel�ka�noc�ną�bło�go�sła�wio�ny�Jan�Pa�-

weł II ogło�sił�Nie�dzie�lą�Bo�że�go�Mi�ło�sier�dzia.�Zo�sta�ła�ona
wy�bra�na na dzi�siej�szą�uro�czy�stość,�po�nie�waż�mój�Po�przed�-
nik�–� z wy�ro�ku�Opatrz�no�ści� –� od�dał� du�cha�Bo�gu�wła�śnie
w wi�gi�lię�tej�nie�dzie�li.�Po�nad�to�dziś�jest�pierw�szy�dzień�ma�-
ja,�mie�sią�ca�ma�ryj�ne�go,� jest� to� rów�nież�wspo�mnie�nie� św.
Jó�ze�fa�Ro�bot�ni�ka.�Wszyst�kie� te� oko�licz�no�ści�wzbo�ga�ca�ją
na�szą�mo�dli�twę,� po�ma�ga�ją� nam,�któ�rzy� je�ste�śmy� jesz�cze
piel�grzy�ma�mi�w cza�sie�i prze�strze�ni.�O ileż�bar�dziej�świę�tu�-
ją�anio�ło�wie�i świę�ci�w Nie�bie.�Jed�nak�je�den�jest�Bóg,�je�den
Chry�stus�Pan,� któ�ry�ni�czym�most� łą�czy� zie�mię� z nie�bem,
a my�czu�je�my�się�w tym�mo�men�cie�bar�dziej�niż�kie�dy�kol�-
wiek�uczest�ni�ka�mi�nie�bie�skiej�li�tur�gii.
„Bło�go�sła�wie�ni,� któ�rzy�nie�wi�dzie�li,� a uwie�rzy�li!”.

W dzi�siej�szej�ewan�ge�lii�Je�zus�wy�po�wia�da�to�bło�go�sła�wień�-
stwo,� bło�go�sła�wień�stwo�wia�ry.�Ude�rza�nas� ono�w spo�sób
szcze�gól�ny,� gdyż� zgro�ma�dzi�li�śmy� się,� by�uczest�ni�czyć
w be�aty�fi�ka�cji,�a jesz�cze�bar�dziej�dla�te�go,�że�zo�stał�ogło�szo�-
ny�bło�go�sła�wio�nym�Pa�pież,�na�stęp�ca�Pio�tra,�któ�re�go�po�wo�-
ła�niem� jest� umac�nia�nie� bra�ci�w wie�rze.� Jan�Pa�weł II jest
bło�go�sła�wio�ny�ze�wzglę�du�na swą�wia�ra,�moc�ną� i wiel�ko�-
dusz�ną,�wia�rę�apo�stol�ską.�Przy�cho�dzi�nam�też�na myśl�in�ne

bło�go�sła�wień�stwo:� „Bło�go�sła�wio�ny� je�steś�Szy�mo�nie,� sy�nu
Jo�ny,�al�bo�wiem�nie�ob�ja�wi�ły�ci� te�go�cia�ło�i krew,�lecz�Oj�-
ciec�mój,�któ�ry�jest�w nie�bie”�(Mt 16,17).�Cóż�ta�kie�go�ob�ja�-
wił�Oj�ciec�nie�bie�ski�Szy�mo�no�wi?�To,�że�Je�zus�jest�Chry�stu�-
sem,�Sy�nem�Bo�ga�ży�we�go.�Na mo�cy�tej�wia�ry�Szy�mon�sta�-
je�się�Pio�trem,�Opo�ką,�na któ�rej�Je�zus�mo�że�zbu�do�wać�swój
Ko�ściół.�By�cie� bło�go�sła�wio�nym�na wie�ki� Ja�na Paw�ła II,
któ�re�Ko�ściół�dziś�z ra�do�ścią�ogła�sza,�wpi�sa�ne�jest�w te�wła�-
śnie� sło�wa�Chry�stu�sa:� „Bło�go�sła�wio�ny� je�steś,�Szy�mo�nie”
i „Bło�go�sła�wie�ni,�któ�rzy�nie�wi�dzie�li,�a uwie�rzy�li”.�Jest� to
bło�go�sła�wień�stwo�wia�ry,�któ�rą�Jan�Pa�weł II otrzy�mał�w da�-
rze�od Bo�ga�Oj�ca�dla�bu�do�wa�nia�Ko�ścio�ła�Chry�stu�so�we�go.
Na�sza�myśl� bie�gnie� jesz�cze�ku� in�ne�mu�bło�go�sła�wień�-

stwu,� któ�re�w Ewan�ge�lii� po�prze�dza�wszyst�kie� po�zo�sta�łe.
Cho�dzi�o bło�go�sła�wień�stwo�od�no�szą�ce�się�do Dzie�wi�cy�Ma�-
ryi,�Mat�ki�Zba�wi�cie�la.�Do tej,�któ�ra�do�pie�ro�co�po�czę�ła�Je�-
zu�sa�w swo�im�ło�nie,�zwra�ca�się�św.�Elż�bie�ta:�„Bło�go�sła�wio�-
na je�steś,�któ�raś�uwie�rzy�ła,�że�speł�nią �się�sło�wa�po�wie�dzia�-
ne�Ci�od Pa�na”.�Ma�ry�ja�jest�wzo�rem�bło�go�sła�wień�stwa�wia�-
ry.�Ra�du�je�my�się�wszy�scy,�że�be�aty�fi�ka�cja�Ja�na Paw�ła II ma
miej�sce�w pierw�szym�dniu�mie�sią�ca�ma�ryj�ne�go,� pod mat�-
czy�nym� spoj�rze�niem�Tej,� któ�ra� swo�ją�wia�rą� pod�trzy�mu�je
wia�rę�apo�sto�łów,�i sta�le�pod�trzy�mu�je�wia�rę�ich�na�stęp�ców,
szcze�gól�nie�tych,�któ�rzy�są�po�wo�ła�ni,�by�za�siąść�na ka�te�drze
pio�tro�wej.�Ma�ry�ja�nie�po�ja�wia�się�w opo�wia�da�niach�o zmar�-
twych�wsta�niu�Chry�stu�sa,� lecz� jest� jak�by�wszę�dzie� obec�-
na w ukry�ciu:�jest�ona�Mat�ką,�któ�rej�Je�zus�po�wie�rzył�każ�de�-
go�z uczniów�i ca�łą�wspól�no�tę.�Za�uważ�my�szcze�gól�nie,�że
owoc�na,�mat�czy�na obec�ność�Ma�ryi� zo�sta�ła� od�no�to�wa�-
na przez�ewan�ge�li�stów�Ja�na i Łu�ka�sza�w sy�tu�acjach�po�prze�-
dza�ją�cych�to,�co�jest�opo�wie�dzia�ne�w dzi�siej�szej�ewan�ge�lii
i w pierw�szym�czy�ta�niu:�w re�la�cji�o śmier�ci�Je�zu�sa,�w któ�rej
Ma�ry�ja� po�ja�wia� się� u stóp�krzy�ża;� i na po�cząt�ku�Dzie�jów
Apo�stol�skich,�któ�re�uka�zu�ją�ją�po�śród�uczniów�zgro�ma�dzo�-
nych�na mo�dli�twie�w wie�czer�ni�ku.
Rów�nież�dzi�siej�sze�dru�gie�czy�ta�nie�mó�wi�nam�o wie�rze.

Świę�ty�Piotr,� pe�łen�du�cho�we�go� en�tu�zja�zmu,�wska�zu�je� no�-
wo�-ochrzczo�nym�na ra�cje�ich�na�dziei�i ra�do�ści.�Lu�bię�pod�-
kre�ślać,� że�w tym� frag�men�cie� po�cząt�ku�Pierw�sze�go�Li�stu,
Piotr�nie�na�ka�zu�je,�lecz�wska�zu�je.�Pi�sze�bo�wiem:�„Dla�te�go
ra�du�je�cie�się”�–�i do�da�je:�„Wy,�choć�nie�wi�dzie�li�ście,�mi�łu�je�-
cie�Go;�wy�w Nie�go�te�raz,�choć�nie�wi�dzi�cie,�prze�cież�wie�-
rzy�cie,�a ucie�szy�cie�się�ra�do�ścią�nie�wy�mow�ną�i peł�ną�chwa�-
ły�wte�dy,� gdy�osią�gnię�cie� cel�wa�szej�wia�ry�–� zba�wie�nie
dusz”.�Wszyst�ko�jest�w try�bie�wska�zu�ją�cym,�gdyż�za�ist�nia�ła
no�wa�rze�czy�wi�stość,�zro�dzo�na ze�zmar�twych�wsta�nia�Chry�-



3

stu�sa,�rze�czy�wi�stość�do�stęp�na w wie�rze.�„Sta�ło�się�to�przez
Pa�na –�mó�wi�Psalm�–� i cu�dem� jest�w na�szych�oczach”,
w oczach�wia�ry.
Dro�dzy�Bra�cia� i Sio�stry.�Dziś� ja�wi� się� na�szym�oczom,

w peł�nym�du�cho�wym�świe�tle�Chry�stu�sa�zmar�twych�wsta�łe�-
go,�po�stać�umi�ło�wa�ne�go�i czczo�ne�go�Ja�na Paw�ła II.�Dziś�je�-
go�imię�zo�sta�je�włą�czo�ne�w po�czet�świę�tych�i bło�go�sła�wio�-
nych,�któ�rych�on�sam�ta�ki�mi�ogło�sił�pod�czas�pra�wie 27�lat
swo�je�go�pon�ty�fi�ka�tu,� przy�po�mi�na�jąc� z mo�cą�o po�wszech�-
nym�po�wo�ła�niu�do wy�żyn�ży�cia�chrze�ści�jań�skie�go,�do świę�-
to�ści,� jak� to� stwier�dza�kon�sty�tu�cja� so�bo�ro�wa,�Lu�men�gen�-
tium,�o Ko�ście�le.�Wszy�scy�człon�ko�wie�Lu�du�Bo�że�go�–�bi�-
sku�pi,�ka�pła�ni,�dia�ko�ni,�wier�ni�świec�cy,�za�kon�ni�cy,�za�kon�ni�-
ce�–�je�ste�śmy�w dro�dze�ku�oj�czyź�nie�nie�bie�skiej,�gdzie�nas
po�prze�dzi�ła�Dzie�wi�ca�Ma�ry�ja,�złą�czo�na w szcze�gól�ny�i do�-
sko�na�ły�spo�sób�z ta�jem�ni�cą�Chry�stu�sa�i Ko�ścio�ła.
Ka�rol�Woj�ty�ła,�naj�pierw� ja�ko�bi�skup�po�moc�ni�czy,�a po�-

tem� ja�ko� ar�cy�bi�skup�kra�kow�ski,� uczest�ni�czył�w So�bo�rze
Wa�ty�kań�skim II,�i zda�wał�so�bie�spra�wę,�że�po�świę�ce�nie�Ma�-
ryi� ostat�nie�go� roz�dzia�łu� do�ku�men�tu� o Ko�ście�le� ozna�cza�ło
wska�za�nie�na Mat�kę�Bo�żą�ja�ko�ob�raz�i wzór�świę�to�ści�dla
każ�de�go� chrze�ści�ja�ni�na i ca�łe�go�Ko�ścio�ła.�Tę� teo�lo�gicz�ną
wi�zję�bło�go�sła�wio�ny� Jan�Pa�weł II od�krył� już�w mło�do�ści,
a na�stęp�nie�za�cho�wy�wał�i po�głę�biał�przez�ca�łe�ży�cie.�Wi�zja
ta� stresz�cza� się�w bi�blij�nym�ob�ra�zie�Chry�stu�sa� na krzy�żu
z Ma�ry�ją,� Je�go�Mat�ką�u bo�ku.�Ob�raz� ten,� znaj�du�ją�cy� się
w ewan�ge�lii�Ja�na,�zo�stał�uję�ty�w bi�sku�pim,�a po�tem�pa�pie�-
skim�her�bie�Ka�ro�la�Woj�ty�ły:�zło�ty�krzyż,�li�te�ra M�po pra�wej
stro�nie� u do�łu,� i za�wo�ła�nie�To�tus�Tu�us,� któ�re� od�po�wia�da
słyn�ne�mu�zda�niu�św.�Lu�igie�go�Ma�rii�Gri�gnon�de�Mon�for�ta,
w któ�rym�Ka�rol�Woj�ty�ła�od�na�lazł�pod�sta�wo�wą�za�sa�dę�swe�-
go�ży�cia:�„To�tus�tu�us�ego�sum�et�omnia�mea�tua�sunt.�Ac�ci�-
pio�Te�in�mea�omnia.�Pra�ebe�mi�hi�cor�tu�um,�Ma�ria –�Ca�ły
je�stem�twój�i wszyst�ko,�co�mo�je,�Two�im�jest.�Od�naj�du�ję�Cię
we�wszel�kim�mo�im�do�bru.�Daj�mi�Twe�ser�ce�o Ma�ry�jo”.
W swo�im�Te�sta�men�cie� no�wy�Bło�go�sła�wio�ny�na�pi�sał:

„Kie�dy�w dniu 16-tym�paź�dzier�ni�ka 1978� ro�ku�kon�kla�we
kar�dy�na�łów�wy�bra�ło�Ja�na Paw�ła II,�pry�mas�Pol�ski,�kar�dy�nał
Ste�fan�Wy�szyń�ski,�po�wie�dział�do mnie:�„Za�da�niem�no�we�go
Pa�pie�ża� bę�dzie�w pro�wa�dzić�Ko�ściół�w Trze�cie�Ty�siąc�le�-
cie”.�Da�lej�czy�ta�my:�„Pra�gnę�raz�jesz�cze�wy�ra�zić�wdzięcz�-
ność�Du�cho�wi�Świę�te�mu� za wiel�ki� dar�So�bo�ru�Wa�ty�kań�-
skie�go II,�któ�re�go�wraz�z ca�łym�Ko�ścio�łem�–�a w szcze�gól�-
no�ści�z ca�łym�epi�sko�pa�tem�–�czu�ję�się�dłuż�ni�kiem.�Je�stem
prze�ko�na�ny,�że�dłu�go� jesz�cze�da�ne�bę�dzie�no�wym�po�ko�le�-
niom�czer�pać� z tych�bo�gactw,� ja�ki�mi�So�bór�dwu�dzie�ste�go
wie�ku�nas�ob�da�ro�wał.�Ja�ko�bi�skup,�któ�ry�uczest�ni�czył�w so�-
bo�ro�wym�wy�da�rze�niu�od pierw�sze�go�do ostat�nie�go�dnia,
pra�gnę�po�wie�rzyć�to�wiel�kie�dzie�dzic�two�wszyst�kim,�któ�rzy
do je�go�re�ali�za�cji�są�i bę�dą�w przy�szło�ści�po�wo�ła�ni.�Sam�zaś
dzię�ku�ję�Wiecz�ne�mu�Pa�ste�rzo�wi� za to,� że� po�zwo�lił�mi� tej
wiel�kiej�spra�wie�słu�żyć�w cią�gu�wszyst�kich�lat�me�go�pon�ty�-
fi�ka�tu”.�Ale�o ja�ką�spra�wę�cho�dzi?�Cho�dzi�o to�sa�mo,�co�Jan
Pa�weł II wy�ra�ził� już� pod�czas� swej� pierw�szej� uro�czy�stej
Mszy�świę�tej�na pla�cu�św.�Pio�tra�w nie�za�po�mnia�nych�sło�-
wach:� „Nie� lę�kaj�cie� się!�Otwórz�cie,� otwórz�cie� na oścież
drzwi�Chry�stu�so�wi!”.�To,�o co�no�wo�-wy�bra�ny�Pa�pież�pro�sił
wszyst�kich,�sam�wcze�śniej�uczy�nił:�otwo�rzył�dla�Chry�stu�sa

spo�łe�czeń�stwo,� kul�tu�rę,� sys�te�my�po�li�tycz�ne� i eko�no�micz-
ne,� od�wra�ca�jąc� z si�łą� ol�brzy�ma�–� si�łą,� któ�rą� czer�pał
z Bo�ga�–�ten�den�cję,�któ�ra�wy�da�wa�ła�się�być�nie�od�wra�cal�na.
(po pol�sku)�Swo�im�świa�dec�twem�wia�ry,�mi�ło�ści�i od�wa�gi

apo�stol�skiej,� peł�nym� ludz�kiej�wraż�li�wo�ści,� ten� zna�ko�mi�ty
Syn�Na�ro�du�pol�skie�go,� po�mógł� chrze�ści�ja�nom�na ca�łym
świe�cie,�by�nie�lę�ka�li�się�być�chrze�ści�ja�na�mi,�na�le�żeć�do Ko�-
ścio�ła,�gło�sić�Ewan�ge�lię.�Jed�nym�sło�wem:�po�mógł�nam�nie
lę�kać�się�praw�dy,�gdyż�praw�da�jest�gwa�ran�cją�wol�no�ści.
Jesz�cze�bar�dziej� do�sad�nie:� przy�wró�cił� nam� si�łę�wia�ry

w Chry�stu�sa,�gdyż� jest�on�Re�demp�tor�ho�mi�nis,�od�ku�pi�cie�-
lem�czło�wie�ka,�co�sta�ło�się�te�ma�tem�je�go�pierw�szej�en�cy�kli�-
ki�i ni�cią�prze�wod�nią�po�zo�sta�łych.
Ka�rol�Woj�ty�ła�za�siadł�na Sto�li�cy�Pio�tro�wej�przy�no�sząc�ze

so�bą�głę�bo�ką�re�flek�sję�nad kon�fron�ta�cją�po�mię�dzy�mark�si�-
zmem� i chrze�ści�jań�stwem,� sku�pio�ną�na czło�wie�ku.� Je�go
prze�sła�nie�brzmia�ło:�czło�wiek�jest�dro�gą�Ko�ścio�ła,�a Chry�-
stus�jest�dro�gą�czło�wie�ka.�Kie�ru�jąc�się�tym�prze�sła�niem,�bę�-
dą�cym�wiel�kim�dzie�dzic�twem�So�bo�ru�Wa�ty�kań�skie�-
go II i je�go�ster�ni�ka,�słu�gi�Bo�że�go,�Pa�pie�ża�Paw�ła VI,�Jan
Pa�weł II pro�wa�dził�Lud�Bo�ży�do prze�kro�cze�nia�pro�gu�trze�-
cie�go�ty�siąc�le�cia,�któ�ry�ze�wzglę�du�na Chry�stu�sa�mógł�na�-
zwać�„pro�giem�na�dziei”.�Tak,�po�przez�dłu�gą�dro�gę�przy�go�-
to�wa�nia�Wiel�kie�go� Ju�bi�le�uszu,� na no�wo�ukie�run�ko�wał
chrze�ści�jań�stwo�ku�przy�szło�ści, �Bo�żej�przy�szło�ści,�wy�kra�-
cza�ją�cej� po�za hi�sto�rię,� lecz� rów�nież�w niej� za�ko�rze�nio�nej.
Ten�ła�du�nek�na�dziei,�któ�ry�w pe�wien�spo�sób�zo�stał�za�własz�-
czo�ny�przez�mark�sizm�oraz�ide�olo�gię�po�stę�pu,�słusz�nie�od�-
dał�on�chrze�ści�jań�stwu.�W ten�spo�sób�przy�wró�cił�na�dziei�jej
au�ten�tycz�ne�ob�li�cze,� aby�móc�prze�ży�wać�dzie�je�w du�chu
„ad�wen�tu”,�oso�bi�stej�i wspól�no�to�wej�eg�zy�sten�cji�skie�ro�wa�-
nej� na Chry�stu�sa,�w któ�rym�wy�ra�ża� się� peł�nia� czło�wie�ka
i speł�nie�nie�je�go�ocze�ki�wań�spra�wie�dli�wo�ści�i po�ko�ju.
Chciał�bym�na ko�niec�po�dzię�ko�wać�Bo�gu�za oso�bi�ste�do�-

świad�cze�nie� dłu�go�let�niej�współ�pra�cy� z Pa�pie�żem,� Ja�nem
Paw�łem II.�Już�wcze�śniej�mia�łem�moż�li�wość�po�zna�nia�i do�-
ce�nie�nia�je�go�oso�by,�lecz�od 1982�ro�ku,�gdy�we�zwał�mnie
do Rzy�mu�na Pre�fek�ta�Kon�gre�ga�cji�Na�uki�Wia�ry,�przez�ko�-
lej�ne 23�la�ta�mo�głem�być�przy nim�i co�raz�bar�dziej�go�po�-
dzi�wiać.�Mo�ja�po�słu�ga�by�ła�wspie�ra�na je�go�głę�bo�ką�du�cho�-
wo�ścią� i bo�gac�twem� je�go� in�tu�icji.�Za�wsze�ude�rzał�mnie
i bu�do�wał�przy�kład�je�go�mo�dli�twy:�za�nu�rzał�się�w spo�tka�niu
z Bo�giem,�po�mi�mo� roz�licz�nych� trud�no�ści� je�go�po�słu�gi�wa�-
nia.�A po�tem�świa�dec�two�je�go�cier�pie�nia:�Pan�po�zba�wiał�go
stop�nio�wo�wszyst�kie�go,�lecz�on�po�zo�sta�wał�ska�łą,�zgod�nie
z wo�lą�Chry�stu�sa.�Je�go�głę�bo�ka�po�ko�ra�za�ko�rze�nio�na w in�-
tym�nym�zjed�no�cze�niu� z Chry�stu�sem,�po�zwo�li�ła�mu�da�lej
pro�wa�dzić�Ko�ściół�i da�wać�świa�tu�jesz�cze�bar�dziej�wy�mow�-
ne�prze�sła�nie,�i to�w cza�sie,�gdy�top�nia�ły�je�go�si�ły�fi�zycz�ne.
W ten�spo�sób�do�sko�na�le�zre�ali�zo�wał�on�po�wo�ła�nie�każ�de�go
ka�pła�na i bi�sku�pa:�by�cia�jed�nym�z Chry�stu�sem,�z Tym,�któ�-
re�go�co�dzien�nie�przyj�mu�je�i ofia�ru�je�w Ko�ście�le.
Bło�go�sła�wio�ny�je�steś�umi�ło�wa�ny�Pa�pie�żu�Ja�nie�Paw�le II,

po�nie�waż�uwie�rzy�łeś.�Pro�si�my,�byś�na�dal�umac�niał�z nie�ba
wia�rę�Lu�du�Bo�że�go.
Wie�le�ra�zy�z te�go�Pla�cu�i te�go�Pa�ła�cu�bło�go�sła�wi�łeś�nas!

Dziś,�pro�si�my�Cię:�Oj�cze�Świę�ty�po�bło�go�sław�nam!
Amen.
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ROZWAŻAJMY
SŁOWA  
BŁOGOSŁAWIONEGO  
JANA PAWŁA II
Joaquin�Navarro-Valls,� na pytanie,� czy�brak�mu

będzie�spotkań�z Janem�Pawłem II odpowiedział:
„Nie�brakuje�mi.�Ani�przez�chwilę.�Kiedyś�mogłem

z nim�przebywać�dwie,� trzy� godziny�dziennie.�Teraz
jestem�z nim 24�godziny�na dobę”.
Myślę,� że�my� również�będziemy� spotykać� się

z Nim�coraz� częściej� i coraz� chętniej.�A poniżej
zamiast�comiesięcznego�felietonika...

FELIETONIK 
O ZAPOMINANIU I NIEZAPOMINANIU

Dzi siaj Oj cze Świę ty chcę Ci po dzię ko wać, wy ra zić
swo ją wdzięcz ność, pa mięć i mi łość.
Za dni,� kie�dy�by�łeś� z na�mi,� za sło�wa,� któ�re�mó�wi�łeś

do wszyst�kich�i do każ�de�go�z nas�z osob�na,�za spoj�rze�nie
na nas�wszyst�kich�i na każ�de�go�z nas�z osob�na,�za na�dzie�-
ję,�któ�rą�wzbu�dza�łeś�u wszyst�kich� i u każ�de�go�z osob�na,
za ra�dość,� gdy�przy�jeż�dża�łeś� i smu�tek,� gdy�od�jeż�dża�łeś,
za sło�wa,� któ�re� słu�cha�li�śmy� i któ�re�wciąż�nas� pro�wa�dzą
i kie�ru�ją�na�mi...

Za 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku, za Two je po kor ne sło wa:
–� „W po�słu�szeń�stwie�wia�ry�wo�bec�Chry�stu�sa,�mo�je�go

Pa�na,�za�wie�rza�jąc�Mat�ce�Chry�stu�sa� i Ko�ścio�ła,�świa�dom
wszel�kich�trud�no�ści�przyj�mu�ję”,�
za na�szą�ogrom�ną�ra�dość�i du�mę,

Za czerw co we dni 1979 ro ku, kie dy Two je sło wa:
–�„Wo�łam�ja,�syn�pol�skiej�zie�mi,�a za�ra�zem�ja,�Jan�Pa�-

weł II,�pa�pież.�Wo�łam�z ca�łej�głę�bi�te�go�Ty�siąc�le�cia,�wo�łam
w przed�dzień�Świę�ta�Ze�sła�nia,�wo�łam�wraz�z wa�mi�wszyst�-
ki�mi: Niech�zstą�pi�Duch�Twój!�Niech�zstą�pi�Duch�Twój
i od�no�wi�ob�li�cze�zie�mi,�Tej�zie�mi!”�
sło�wa,� któ�re� spo�wo�do�wa�ły� od�no�wę�w nas�wszyst�kich,

kie�dy�uwie�rzy�li�śmy,�że�nie�moż�li�we�sta�nie�się�moż�li�we,

Za 1983 rok, za sło wa:
–�„Przy�by�wam,�aże�by�być�z mo�imi�ro�da�ka�mi�w szcze�gól�nie

trud�nym�mo�men�cie�dzie�jów�Pol�ski�po II woj�nie�świa�to�wej”,�
sło�wa�wy�po�wie�dzia�ne�do ge�ne�ra�ła�Ja�ru�zel�skie�go,�gdy�wciąż

trwał�wpro�wa�dzo�ny 13�grud�nia 1981�ro�ku�stan�wo�jen�ny.

Za 1987 rok, za zna mien ne sło wa wy po wie dzia ne do
mło dzie ży na We ster plat te:
–�„Każ�dy� znaj�du�je�w ży�ciu� ja�kieś� swo�je�We�ster�plat�te.

Ja�kiś�wy�miar�za�dań,�któ�re�mu�si�pod�jąć�i wy�peł�nić.�Ja�kąś
słusz�ną�spra�wę,�o któ�rej�nie�moż�na�nie�wal�czyć,�Ja�kiś�obo�-
wią�zek,� po�win�ność,� od któ�rej� nie�moż�na� się� uchy�lić,� nie
moż�na� zde�zer�te�ro�wać.�Wresz�cie� ja�kiś� po�rzą�dek�prawd
i war�to�ści,�któ�re�trze�ba�utrzy�mać�i obro�nić�w so�bie�i wo�kół
sie�bie.�Tak,�obro�nić�–�dla�sie�bie�i dla�in�nych”,

sło�wa,�któ�re�wzmoc�ni�ły�wo�lę�opo�ru�„So�li�dar�no�ści”�i jej�si�łę.

Za rok 1991, za sło wa:
–�„Po�stu�lat�neu�tral�no�ści�świa�to�po�glą�do�wej�jest�słusz�ny

głów�nie�w tym�za�kre�sie,�że�pań�stwo�po�win�no�chro�nić�wol�-
ność� su�mie�nia� i wy�zna�nia�wszyst�kich� swo�ich�oby�wa�te�li,
nie�za�leż�nie�od te�go,�ja�ką�re�li�gię�lub�świa�to�po�gląd�oni�wy�-
zna�ją.�Ale�po�stu�lat,�aże�by�do ży�cia�spo�łecz�ne�go�i pań�stwo�-
we�go�w ża�den�spo�sób�nie�do�pusz�czać�wy�mia�ru�świę�to�ści,
jest�po�stu�la�tem�ate�izo�wa�nia�pań�stwa�i ży�cia�spo�łecz�ne�go”,�
sło�wa,�któ�re�mó�wi�ły�o obec�no�ści�Ko�ścio�ła�i re�li�gii�w ży�-

ciu�pu�blicz�nym.

–�„Do te�go�cmen�ta�rzy�ska�ofiar�ludz�kie�go�okru�cień�stwa
w na�szym�stu�le�ciu�do�łą�cza�się�in�ny�wiel�ki�cmen�tarz:�cmen�-
tarz�nie�na�ro�dzo�nych,�cmen�tarz�bez�bron�nych,�któ�rych�twa�-
rzy�nie�po�zna�ła�na�wet�wła�sna�mat�ka,�go�dząc�się�lub�ule�ga�-
jąc�pre�sji,�aby�za�bra�no�im�ży�cie,�za�nim�jesz�cze�się�na�ro�dzą
(...)�Czy�jest�ta�ka�ludz�ka�in�stan�cja,�czy�jest�ta�ki�par�la�ment,
któ�ry�ma�pra�wo�za�le�ga�li�zo�wać�za�bój�stwo�nie�win�nej�i bez�-
bron�nej�ludz�kiej�isto�ty?”
sło�wa,� któ�re� sta�ły� się� „wiel�ki�mi� na�ro�do�wy�mi� re�ko�lek�-

cja�mi”.

Za rok 1995, za sło wa:
–�„Pod ha�sła�mi�to�le�ran�cji,�w ży�ciu�pu�blicz�nym�i w środ�-

kach�ma�so�we�go�prze�ka�zu� sze�rzy� się� nie�raz�wiel�ka,�mo�że
co�raz�więk�sza�nie�to�le�ran�cja.�Od�czu�wa�ją�to�bo�le�śnie�lu�dzie
wie�rzą�cy.�Za�uwa�ża�się�ten�den�cje�do spy�cha�nia�ich�na mar�-
gi�nes�ży�cia�spo�łecz�ne�go,�ośmie�sza�się�i wy�szy�dza�to,�co�dla
nich�sta�no�wi�nie�raz�naj�więk�szą�świę�tość.�Te�for�my�po�wra�-
ca�ją�cej�dys�kry�mi�na�cji�bu�dzą�nie�po�kój�i mu�szą�da�wać�wie�le
do my�śle�nia”,
sło�wa,�któ�re�jesz�cze�raz�za�brzmia�ły�bar�dzo�moc�no�i po�-

ka�za�ły�nam,�jak�bar�dzo�głę�bo�ko�jest�roz�cza�ro�wa�ny�kształ�-
tem�nie�pod�le�głej�Pol�ski.

Za rok 1997, za sło wa:
–�„Zda�je�my�eg�za�min�z na�sze�go�czło�wie�czeń�stwa�i z na�-

sze�go�chrze�ści�jań�stwa,�z na�szej�pol�sko�ści�i z na�szej�eu�ro�-
pej�sko�ści.�Eg�za�min�w prze�szło�ści�był�trud�ny.�Zda�li�śmy�go,
a wy�nik�ogól�ny�przy�niósł�nam�uzna�nie.�Eg�za�min�z wol�no�-
ści� jest� przed na�mi.�Wol�no�ści� nie�moż�na� tyl�ko�po�sia�dać.



5

Trze�ba� ją�sta�le�zdo�by�wać.�Zdo�by�wa�się� ją,�czy�niąc�z niej
do�bry�uży�tek�–�w praw�dzie,�bo�tyl�ko�„praw�da�czy�ni�wol�ny�-
mi”�lu�dzi�i ludz�kie�wspól�no�ty,�spo�łe�czeń�stwa�i na�ro�dy”�(...)
Wol�ność� jest� trud�na,� trze�ba� się� jej�uczyć�być�praw�dzi�wie
wol�nym,� tak�aże�by�na�sza�wol�ność�nie� sta�wa�ła� się� na�szą
wła�sną�nie�wo�lą,� znie�wo�le�niem�we�wnętrz�nym�ani� też� nie
sta�ła�się�przy�czy�ną�znie�wo�le�nia�in�nych,�
sło�wa,�któ�re�sta�ły�się�dla�nas�pro�gra�mem�re�li�gij�ne�go�ży�-

cia,�na�szą�co�dzien�no�ścią.

Za rok 1999, za sło wa:
-„Bóg�jest�Mi�ło�ścią.�(...)�Bez�zdro�wych�i sil�nych�ro�dzin

spo�łe�czeń�stwo� i na�ród�upa�da.�Tym�cza�sem�trwa�łość� i jed�-
ność�ro�dzi�ny�są�dziś�po�waż�nie�za�gro�żo�ne,�Trze�ba�prze�ciw�-
dzia�łać� te�mu� za�gro�że�niu,� two�rząc�we�współ�pra�cy� ze

wszyst�ki�mi�ludź�mi�do�brej�wo�li�kli�mat�przy�chyl�ny�umac�nia�-
niu�ro�dzin”,�
sło�wa,�któ�re�wska�za�ły�dro�gę�pol�skiej�ro�dzi�nie.

Za rok 2002, za sło wa:
–�„Bóg�bo�ga�ty�w mi�ło�sier�dzie”,
sło�wa,�aby�śmy�z otwar�tym�ser�cem�przy�ję�li�orę�dzie�mi�-

ło�sier�dzia� i nie�śli� je� tam,�gdzie� lu�dzie�po�trze�bu�ją� świa�tła
na�dziei.�A w Kal�wa�rii�Ze�brzy�dow�skiej� za�wie�rzył�Pol�skę,
ca�ły�Ko�ściół,�wszyst�kich�Po�la�ków,� a tak�że� sie�bie�Mat�ce
Naj�święt�szej.� Pro�sił,� aby�pa�mię�tać� o Nim�za ży�cia� i po
śmier�ci.

Dzię ku ję Ci!
Ali�cja�Na�łęcz

Jan Paweł II
- odwaga świętości

Rozważając dziś Twoje słowa
próbuję zrozumieć Ciebie,

myśląc o cierpieniu żyję miłością,
szukając Boga zgłębiam tajemnice wiary.

Wiara – choć czasem jest 
jak ziarnko piasku

szare, małe, nie mające blasku,
przy Bogu nabiera koloru

– z Bogiem staje się miłością.

Wiara- najważniejsza w życiu droga;
– droga do świętości,

– droga do Boga.

Ojcze święty – Wielki Świata Pasterzu,
to ty znalazłeś Boga

– łzy osuszyłeś miłością
i ukryłeś  Go głęboko w sercu.

Któż lepiej niż Ty ukochał Boga?
Kto lepiej niż Ty zrozumiał Boga?

Jan Paweł II – odwaga świętości…?
a może siła wiary

– cząstka prawdziwej miłości.

Paulina�Urkiel
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Wzór do naśladowania
Bło�go�sła�wio�ny� Jan�Pa�weł II był� po�sta�cią� nie�zwy�kle

waż�ną,�a Je�go�na�uki�by�ły�i są�po�nad�cza�so�we.�Na�sza�hi�sto�-
ria�nie�zna�ta�kie�go�pon�ty�fi�ka�tu�ja�kim�był�Oj�ciec�Świę�ty.�To
Po�lak,�któ�ry�zmie�nił�ob�li�cze�świa�ta,�wzór�dla�lu�dzi�współ�-
cze�snych� i przy�szłych�po�ko�leń.�Wzo�rem� tak� jak� Je�zus
Chry�stus�dla�każ�de�go�miał�sło�wa�po�cie�sze�nia�i mi�ło�ści.�To
czło�wiek�bu�dzą�cy�za�ufa�nie,�wiel�ki�au�to�ry�tet,�wzór�do na�-
śla�do�wa�nia.�To�przez�swo�ją�głę�bo�ką�wia�rę�i swo�je�za�cho�-
wa�nie� da�wał� przy�kład,� uczył� jak�ma� żyć� chrze�ści�ja�nin
i przy�po�mi�nał�o ist�nie�niu�Bo�ga.�Po�dró�żo�wał�do naj�bar�dziej
od�le�głych� za�kąt�ków� świa�ta� nio�sąc� sło�wa�otu�chy� i po�cie�-
sze�nia.�Za�wsze�był�bli�ski�lu�dzi,�bez�wzglę�du�na ra�sę,�wy�-
zna�nia�czy�prze�ko�na�nia�po�li�tycz�ne,�cze�ka�li�na Nie�go�rze�-
sze�lu�dzi�wiel�kiej�wia�ry�i na�dziei.�Ni�gdy�nie�bał�się�mó�wić
o rze�czach� trud�nych� i waż�nych.�Po�chy�lo�ny�nad cier�pie�-
niem�prze�peł�nio�ny�był� nie�ziem�ską�do�bro�cią.�Mi�mo,� że
sam�był�scho�ro�wa�ny�jed�nak�po�tra�fił�na�tchnąć�nas�si�łą.�Po�-
sia�dał�nie�zwy�kły�hu�mor�i umiał�na�wią�zać�kon�takt�z mło�-
dzie�żą.�Ko�chał�ją,�miał�za�wsze�dla�niej�czas,�by�po�dzie�lić
się�z nią�swo�ją�mi�ło�ścią�i wie�dzą.�Mó�wił�praw�dę,�nie�kry�-
ty�ko�wał� i wska�zy�wał�wła�ści�wy�kie�ru�nek.�To� je�go� sło�wa
wpły�wa�ły� na wy�bór� tej�wła�ści�wej� dro�gi.�Bło�go�sła�wio�ny

Jan�Pa�weł II uczył�nas�jak�ko�chać�Bo�ga�i ro�zu�mieć�Pi�smo
Świę�te.�Jed�no�czył�lu�dzi�o róż�nych�po�sta�wach�ży�cio�wych.
Spo�ty�kał� się�z ty�mi,�u któ�rych�nikt� już�nie�szu�kał�zro�zu�-
mie�nia.�Umiał� skru�szyć�naj�trwal�sze� lo�dy� i zjed�no�czyć
przy�chyl�ność� lu�dzi� nie�uf�nych.�Miał� uczniów�nie� tyl�ko
w Pol�sce,�ale�tak�że�w wie�lu�miej�scach�na świe�cie.�To�wła�-
śnie�Jan�Pa�weł II swo�im�do�brem�zmie�nił�świat�w któ�rym
obec�nie� ży�je�my.�Nie�wy�star�czy�ko�chać�Bło�go�sła�wio�ne�go
Ja�na�Paw�ła II,�trze�ba�czy�tać�je�go�do�ku�men�ty,�ro�zu�mieć�je
i wie�dzieć�co�chciał�nam�prze�ka�zać.
Dla�mnie�jest�kimś�wy�jąt�ko�wym,�cho�ciaż�już�tak�da�le�ko

u Bo�ga�Oj�ca� to� jed�nak�za�wsze�bli�ski�mo�je�mu�ser�cu.� Jest
zna�kiem�te�go,�że�to,�co�wy�da�wa�ło�mi�się�nie�moż�li�we,�trud�-
ne� sta�ło� się� osią�gal�ne.�To�dzię�ki� Je�go�wsta�wien�nic�twu,
zwłasz�cza�mo�dli�tew�ne�mu,�do�świad�czy�łam� te�go�nie� je�den
raz.�To�naj�lep�szy�mój�przy�ja�ciel,�któ�ry�przez�mo�dli�twę�i ci�-
chą� roz�mo�wę�mię�wy�słu�cha.�Wła�śnie�przez� swo�ją�au�ten�-
tycz�ność,�wy�trwa�łość�i wier�ność�tak�Bo�gu,�jak�i so�bie�po�-
ka�zał�jak�żyć,�a swo�im�po�kor�nym�od�cho�dze�niem�dał�przy�-
kład,�że�śmierć�i ży�cie�są�do sie�bie�bar�dzo�po�dob�ne�i po�-
trzeb�ne.

Zi�ta�Gi�woj�no

PARAFIALNA PIELGRZYMKA 
NA UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI 
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

-  OCZYMA PIELGRZYMA
W dniu 29 kwiet nia o go dzi nie 2.30 w no cy uczest ni -

czy li śmy we Mszy Świę tej i po niej wy ru szy li śmy w po -
dróż – przez Niem cy, Au strię, do Włoch. 
Cie�ka�wa� rzecz,� ja�ki� ten� świat� jest�ma�ły� i ko�go�moż�-

na spo�tkać�na sta�cji� ben�zy�no�wej�we�Wło�szech?�Otóż�ks.
Ka�zi�mie�rza�Chu�dzic�kie�go,�któ�ry�tak�że�uda�wał�się�do Rzy�-
mu!
Na noc�leg�do�je�cha�li�śmy�do Le�vi�co�T.�k/Tren�to�w Do�lo�-

mi�tach.�Na�stęp�ne�go�dnia�wy�ru�szy�li�śmy�do Orvie�to�–�mia�sta
cu�du� eu�cha�ry�stycz�ne�go.�Po�nie�waż�mia�sto� jest� dwu�po�zio�-
mo�we�wje�cha�li�śmy�na gó�rę� ko�lej�ką�gór�ską,� by�po�dzi�wiać
i zwie�dzać�prze�pięk�ną�ka�te�drę�(XIII�-XVII w.),�bo�ga�to�zdo�-
bio�ną� (mo�zai�ki,� rzeź�by),�a w jej�wnę�trzu� fre�ski�m.� in.�Fra
An�ge�li�ca� i L.�Si�gno�rel�le�go.�W ka�pli�cy� znaj�du�je� się� oł�tarz
z suk�nem� (ob�ru�sem)� spla�mio�nym�Krwią�Chry�stu�sa,� któ�ra
spły�nę�ła�z Ho�stii�pod�czas�spra�wo�wa�nia�Eu�cha�ry�stii�w 1263
r.�W tej�że� ka�pli�cy�nasz�opie�kun�du�cho�wy,� ks.�Mi�ro�sław,
spra�wo�wał�Mszę�świę�tą.�
Na�stęp�nym�punk�tem�pro�gra�mu�był� do�jazd�w oko�li�ce

Rzy�mu�i przy�go�to�wa�nie�się�do Mszy�be�aty�fi�ka�cyj�nej.�
Na�stęp�ne�go�dnia, 1.05.2011�oko�ło� go�dzi�ny 4.00�wy�ru�-

szy�li�śmy�na Mszę�do Rzy�mu.�Z do�je�cha�niem�do me�tra�La�-
vren�ti�na nie�by�ło�pro�ble�mu;�pro�blem�za�czął� się�w me�trze,

gdy� szy�ko�wa�li�śmy� się� do prze�siad�ki� na Ter�mi�ni� –� ogrom
piel�grzy�mów�do�słow�nie� za�tkał�me�tro.�Po�nie�waż�by�li�śmy
wcze�śnie,�zde�cy�do�wa�li�śmy�się�iść�pie�szo.�Rzym�nad ra�nem
ma�swój�urok,�a my�mie�li�śmy�nad�pro�gra�mo�we�zwie�dza�nie.
Na mo�ście�św.�Anio�ła�umó�wi�li�śmy�się�na zbiór�kę�po Mszy
świę�tej;� po�sta�no�wi�li�śmy� się� roz�łą�czyć,� po�nie�waż�każ�dy
chciał� za�jąć� jak�naj�lep�sze�miej�sce.�Ty�lu� lu�dzi,� ta�kich� tłu�-
mów�ni�gdy�nie�wi�dzia�łam�i chy�ba�już�nie�zo�ba�czę.�W po�-
szu�ki�wa�niu� „lep�sze�go”�miej�sca,� na na�stęp�nym�mo�ście,
Umber�to,�„wpa�dli�śmy”�na bp.�K.�Za�dar�ko�i bp.�S. L.�Gło�-
dzia.�W koń�cu,�ra�zem�z mę�żem�„prze�bi�li�śmy”�się�na V.
Ospe�da�le�do te�le�bi�mu�i tam�wy�słu�cha�li�śmy�Mszy�Be�aty�fi�-
ka�cyj�nej,�spra�wo�wa�nej�przez�Pa�pie�ża�Be�ne�dyk�ta XVI.�Ja�ko
„po�cząt�ku�ją�cy”�piel�grzy�mi�nie�mie�li�śmy�rzecz�ja�sna�od�bior�-
ni�ka�ra�dio�we�go�więc�mszy�wy�słu�cha�li�śmy�po ła�ci�nie�(cie�ka�-
we�do�zna�nie).�By�łam�bar�dzo�wdzięcz�na Pa�pie�żo�wi�Be�ne�-
dyk�to�wi XVI,� że� skie�ro�wał� też� po pol�sku� sło�wa�do wier�-
nych.�Po bło�go�sła�wień�stwie�uda�li�śmy�się�do me�tra�i au�to�bu�-
sem�wró�ci�li�śmy�do ho�te�lu.
Na�stęp�ne�go�dnia, 2.05.2011�uda�li�śmy� się� rów�nież

do Rzy�mu�na Mszę�dzięk�czyn�ną� za be�aty�fi�ka�cję,� któ�rej
prze�wod�ni�czył�kard.�T.�Ber�to�ne.�Tym�ra�zem�jed�nak�sta�li�śmy
na sa�mym�pla�cu�św.�Pio�tra�i cho�ciaż�przed wej�ściem�na te�-
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ren�pla�cu� trze�ba�by�ło� przejść� kon�tro�lę,� to�war�to� by�ło!
Ks.�Pro�boszcz�kon�ce�le�bro�wał�Mszę� św.,� a więc� z nas
wszyst�kich�był�naj�bli�żej�oł�ta�rza.�Tym�ra�zem�ho�mi�lii�wy�słu�-
cha�li�śmy� z od�bior�ni�ka�piel�grzy�mów�znaj�du�ją�cych� się
przed na�mi.�Po Mszy�św.�dzięk�czyn�nej�zro�bi�li�śmy�ogrom�ny
błąd,� po�nie�waż�wy�szli�śmy� z te�re�nu�pla�cu,� a wej�ście� za�-
mknię�to�i nie�wpusz�cza�no�ni�ko�go�przez 2�go�dzi�ny. 11�osób
z na�szej� gru�py�piel�grzym�ko�wej� po�sta�no�wi�ło� od�dać� cześć
do�cze�snym�szcząt�kom�Bło�go�sła�wio�ne�go�Ja�na Paw�ła II.�Po�-
nie�waż�ko�lej�ka�wier�nych�by�ła� ogrom�na,� do te�go�wie�lo�ję�-
zycz�ny�tłum,�więc�nie�bra�ko�wa�ło�ner�wów�–�każ�dy�chciał�się
do�stać�na plac.�W ra�zie�spóź�nie�nia�(na au�to�bus)�usta�li�li�śmy,
że� są� spra�wy�prio�ry�te�to�we� i że� z pla�cu�nie� cof�nie�my� się
do wyj�ścia,�tyl�ko�stać�bę�dzie�my�do skut�ku.�Po 5�go�dzi�nach,
kil�ku� lek�kich�prze�py�chan�kach,� kom�bi�no�wa�niu,� kon�tro�li
oso�bi�stej,�ro�ze�rwa�niu�kil�ku�ba�rie�rek...�we�szli�śmy�do Ba�zy�li�-
ki.�Aku�rat�roz�po�czął�się�ró�ża�niec.�At�mos�fe�ra�sku�pie�nia�do�-
słow�nie�na�ma�cal�na,�każ�dy�miał�moż�li�wość�po�mo�dle�nia�się
do i z Bło�go�sła�wio�nym;� ja,� z tych�wiel�kich�emo�cji,� za�po�-
mnia�łam�zo�sta�wić�in�ten�cje.
Po wyj�ściu� z Ba�zy�li�ki� chy�ba�każ�dy� czuł�we�wnętrz�ne

speł�nie�nie,�a nasz�no�wy�Bło�go�sła�wio�ny�bę�dzie�miał�„peł�ne
rę�ce�ro�bo�ty”.
Do�tar�cie�do sta�cji�me�tra�by�ło� już�dzie�cin�nie�pro�ste� (dla

nas� za�pra�wio�nych�w po�ru�sza�niu� się�wśród� tłu�mów).
Na miej�sce�na sta�cję�La�vren�ti�ne� przy�by�li�śmy� z 15�min.
opóź�nie�niem�i tu�ko�lej�ne�zdzi�wie�nie�–�spo�tka�li�śmy�mał�żeń�-
stwo,� któ�re� nie� by�ło� z na�mi�w Ba�zy�li�ce;� oka�za�ło� się,� że
w me�trze�by�ło� za�mie�sza�nie� i wsie�dli� oni� do nie�wła�ści�wej
ko�lej�ki.�Po go�dzi�nie�nad�je�cha�ła�resz�ta�piel�grzy�mów,�któ�rzy
zwie�dza�li�Rzym�i po�je�cha�li�śmy�na noc�leg�w oko�li�ce�Fi�vg�gi.
Na�stęp�ne�go�dnia,�wto�rek 3.05.2011�do�je�cha�li�śmy

do Asy�żu,�mia�sta� św.�Fran�cisz�ka.�Od�by�ła� się� uro�czy�sta
Msza�św.�w Ba�zy�li�ce�Dol�nej.�Po mszy�zwie�dzi�li�śmy�Ba�zy�li�-

kę�Gór�ną�i Dol�ną�wraz�z kryp�tą�św.�Fran�cisz�ka�i współ�bra�ci.������
Na ostat�ni� noc�leg�uda�li�śmy� się� po�now�nie� do Le�vi�co�T.

w Do�lo�mi�tach.�A ra�no�–�do do�mu!
Po�dróż�mę�czą�ca,�ale�BY�ŁO�WAR�TO!!!

K.�Na�łęcz
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Chcę się po dzie lić z czy tel ni ka mi wspo mnie nia mi na
po wyż szy te mat.
Wmar�cu 1986r.�do�wie�dzia�łam�się�o wy�ciecz�ce�or�ga�ni�zo�wa�-

nej�przez�„Or�bis”�w Ko�sza�li�nie�do Rzy�mu.�Zgło�si�łam�się,�za�ła�-
twi�łam� for�mal�no�ści.�Gdy�otrzy�ma�łam�pasz�port� –�mia�łam� ty�-
dzień�cza�su�do wy�jaz�du.�Po�nie�waż�w pro�gra�mie�by�ła�au�dien�cja
u Oj�ca�Świę�te�go,�zro�dził�mi�się�po�mysł,�aby�ja�ko�pre�zent�zro�-
bić� al�bum�o Cza�plin�ku,� któ�ry�wów�czas� przy�go�to�wy�wał� się
do ob�cho�dów 700-le�cia�swe�go�ist�nie�nia.�Wie�dzia�łam,�że�przed
la�ty�Kar�dy�nał�Ka�rol�Woj�ty�ła�by�wał�na spły�wach�ka�ja�ko�wych
na Po�je�zie�rzu�Draw�skim.�Był�też�w Cza�plin�ku,�gdzie�miesz�kał
Je�go�szkol�ny�ko�le�ga�z Wa�do�wic�–�Sta�ni�sław�Hoj�dys�i war�to�by
przy�wró�cić�Mu�wspo�mnie�nia.
Wy�ko�na�łam�wła�sno�ręcz�nie� al�bum.�W czer�wo�nej,� du�żej,

twar�dej�opra�wie�by�ły�na�ni�za�nie�na bia�ło�-czer�wo�ne�wstą�żecz�ki
kart�ki� z pięk�ne�go�kre�do�we�go�pa�pie�ru� ostem�plo�wa�ne�du�ży�mi
pie�czę�cia�mi� z oka�zji 700-le�cia�Cza�plin�ka.�Na kart�kach� czar�-
nym�pi�sa�kiem�by�ły�na�pi�sa�ne�mo�je�wier�sze�o Cza�plin�ku,� je�go
uro�ku,�przy�ro�dzie,�o uro�czy�stym�od�pu�ście�-do�żyn�kach,�o po�by�-
cie�ob�ra�zu�„Czar�nej�Ma�don�ny”,�o piel�grzym�ce�do Czę�sto�cho�-
wy.�Abum�był�ilu�stro�wa�ny�pięk�ny�mi�zdję�cia�mi�przy�rod�ni�czy�-
mi�(na�sze�go�je�zio�ra,�ptac�twa,�drzew,�kwia�tów�pol�skich,�za�byt�-
ków�-ko�ścio�ła�św.�Trój�cy,�dzwon�ni�cy),�któ�re�otrzy�ma�łam�od pa�-
na inż.�Wie�sła�wa�Krzy�wic�kie�go.
Do Rzy�mu�uda�łam�się�sa�mo�lo�tem�z War�sza�wy.�Za�miesz�ka�-

łam�w Do�mu�Piel�grzy�ma�Ja�na Paw�ła II przy Via�Cas�sia�zwa�-
nym�„Do�mem�Pol�skim”. 16�kwiet�nia 1986r.� uczest�ni�czy�łam
w au�dien�cji�ge�ne�ral�nej�zbio�ro�wej�na Pla�cu�św.�Pio�tra�przed ba�-
zy�li�ką.�By�łam�w I sek�to�rze,�bli�sko�oł�ta�rza,�przy pierw�szej�alej�-
ce.�Służ�by�po�rząd�ko�we� roz�da�wa�ły� piel�grzy�mom�kwia�ty.
Otrzy�ma�łam 3�bia�łe�goź�dzi�ki.�Na�szą�alej�ką�prze�cho�dził�Se�kre�-
tarz�Sta�nu�Au�gu�sti�no�Ca�za�rol�li�i ści�skał�dło�nie�piel�grzy�mów.�Ja
rów�nież�do�zna�łam� te�go� za�szczy�tu.�Wów�czas� jesz�cze�Pa�pież
prze�jeż�dżał� otwar�tym� sa�mo�cho�dem�alej�ka�mi�wśród� tłu�mów.
Gdy�prze�jeż�dżał�obok�mnie,�rzu�ci�łam�Mu�do stóp�te�bia�łe�goź�-
dzi�ki,�a on�uści�snął�wy�cią�gnię�tą�wy�so�ko�mo�ją�dłoń.�Był�to�bar�-
dzo�wzru�sza�ją�cy�mo�ment.�Za dwa�dni�mo�głam�uczest�ni�czyć
w au�dien�cji�pry�wat�nej�u Oj�ca�Św.�w sa�li�wa�ty�kań�skiej.
Sta�li�śmy�w czwo�ro�bo�ku,�wy�słu�cha�li�śmy�prze�mó�wie�-

nia�–�ho�mi�lii�Ja�na Paw�ła II,�po�tem�pod�cho�dzi�li�śmy�po�je�dyn�czo
w sze�re�gu�do Pa�pie�ża,�by�uści�snął�na�szą�dłoń,�a my�zło�ży�my
w Je�go�pier�ścień�po�ca�łu�nek,� fo�to�graf� zro�bi� zdję�cie.�Sta�łam
pod�nie�co�na z trwo�gą�w ser�cu,�z al�bu�mem�pod pa�chą,�szu�ka�łam
w my�śli�słów,�któ�re�mam�prze�ka�zać�w bły�ska�wicz�nym�tem�pie.
Kie�dy� się� zbli�ża�łam�–�Oj�ciec�Św.� z uśmie�chem�na ustach

wy�cią�gnął�do mnie�dłoń,�ja�po�da�łam�swo�ją�do uści�sku�i po�wie�-
dzia�łam:�„Przy�wio�złam�po�kłon�z Cza�plin�ka� i po�szum�fa�li� je�-
zio�ra�Draw�skie�go,� po któ�rym�Oj�ciec�Św.�pły�wał� i wią�zan�kę
swo�ich�wier�szy.�Niech�one�przy�po�mną�Kraj�Oj�czy�sty,�Cza�pli�-
nek.�Ży�czę�zdro�wia�i przy�jaz�du�w przy�szłym�ro�ku�do Pol�ski,

do nas”.�Oj�ciec�Św.�jed�ną�dło�nią�trzy�mał�mo�ją�dłoń�w uści�sku,
a dru�gą�po�ło�żył�na mo�im�ra�mie�niu,�po�pa�trzył�w gó�rę,�uśmiech�-
nął� się� i po�wtó�rzył� jak� echo:� „…Cza�pli�nek�–�pa�mię�tam…”
A po chwi�li:�„Pięk�ne�to�oko�li�ce,�mi�le�wspo�mi�nam…�Bóg�za�-
płać�za dar.�Ży�czę�zdro�wia�i bło�go�sła�wię…”
Al�bum�mój�o Cza�plin�ku�znaj�du�je�się�wraz�z in�ny�mi�da�ra�mi

w Mu�zeum�Wa�ty�kań�skim� i je�stem�pew�na,� że� go�Oj�ciec�Św.
przej�rzał.�Po po�wro�cie,�za ty�dzień�otrzy�ma�łam�po�dzię�ko�wa�nie
prze�sła�ne�przez�Se�kre�ta�riat�Sta�nu�w Wa�ty�ka�nie�i po�sia�dam�je
do dziś.�
W ma�ju 1991r.�by�łam�w piel�grzym�ką�z Wro�cła�wia�w Rzy�-

mie�po raz�dru�gi.�Tak�że�na au�dien�cji� ge�ne�ral�nej� i pry�wat�nej.
Sta�li�śmy�gru�pa�mi�na dzie�dziń�cu�gór�nym.�Po prze�mó�wie�niu
Oj�ciec�Św.�pod�cho�dził� do każ�dej� gru�py,� aby�po�roz�ma�wiać
chwi�lę�i sfo�to�gra�fo�wać�się�na pa�miąt�kę.�Pod�szedł�i do nas.�Ja
sta�łam�z ty�łu�(ze�wzglę�du�na wy�so�ki�wzrost),�na schod�ku.�Oj�-
ciec�Św.�spy�tał:�„Skąd�je�ste�ście?”�–�„ZWro�cła�wia”�–�od�po�wie�-
dzia�no.�Ja�wów�czas�unio�słam�wy�so�ko�rę�kę�i gło�śno�po�wie�dzia�-
łam:�„i z Cza�plin�ka!”,�a On�„…i Cza�pli�nek�znów�jest?”�Ja�od�-
po�wie�dzia�łam:�„Jest,�po�zdra�wia�i za�pra�sza�na spływ”.�„Chęt�nie
bym�po�je�chał,� ale� to� nie�moż�li�we”�–�od�po�wie�dział� z uśmie�-
chem.
Tak�więc�sło�wo�„Cza�pli�nek”�roz�brzmie�wa�ło�echem�na dzie�-

dziń�cu�w Wa�ty�ka�nie.
Epi�zod�trze�ci.�W li�sto�pa�dzie 1991r.�wy�sła�łam�do Wa�ty�ka�nu

list�do Oj�ca�Św.�wraz�z ży�cze�nia�mi�z oka�zji�rocz�ni�cy�pon�ty�fi�-
ka�tu� i świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�oraz�No�we�go�Ro�ku�z opłat�-
kiem�pol�skim�i swo�im�wier�szem�oko�licz�no�ścio�wym.�W stycz�-
niu�otrzy�ma�łam�rów�nież�po�dzię�ko�wa�nie�na pi�śmie�nr 297.000
z Se�kre�ta�ria�tu�Sta�nu�w Wa�ty�ka�nie�i jest�mi�łą�pa�miąt�ką�kon�tak�-
tów�z Pa�pie�żem.
Tak�więc�ma�leń�ki�Cza�pli�nek�ma�oby�wa�tel�stwo�w ser�cu�i pa�-

mię�ci�Naj�więk�sze�go�Au�to�ry�te�tu�Świa�ta,�sław�ne�go�Po�la�ka�Pa�-
pie�ża�Ja�na Paw�ła II,�któ�re�go�sto�py�stą�pa�ły�po cza�pli�nec�kiej�zie�-
mi,�a wio�sła�po�ru�sza�ne�Je�go�dłoń�mi�prze�ci�na�ły�fa�le�wód�na�sze�-
go� je�zio�ra�Draw�skie�go.�Tę�byt�ność� Je�go�upa�mięt�nia� ta�bli�ca
w Sta�rym�Draw�sku�i na�zwa�szla�ku�wod�ne�go�Dra�wą�–�im.�Kar�-
dy�na�ła�Ka�ro�la�Woj�ty�ły.�Z te�go�po�win�ni�śmy�być�dum�ni.�
Pod�su�mo�wu�jąc� fak�ty�mo�gę� rzec� z hu�mo�rem:� „Cza�pli�nek

moc�ną�no�gą� stoi�w Wa�ty�ka�nie”�…i ja� to� za�ła�twi�łam,� do ko�-
cham�swo�je�uro�cze�mia�sto,�w któ�rym�spę�dzi�łam 45�lat�ży�cia,
uczy�łam� i wy�cho�wy�wa�łam�wie�le� po�ko�leń.�Uro�ki�Cza�plin�ka
sła�wię�też�w stro�fach�swo�ich�wier�szy.

Ni�na Czyż

Wspomnienia�ze�spotkań�
z�Ojcem�Świętym:

Czaplinek 
w Watykanie



9

Czcigodny Ojcze Święty, żeglarzu Karolu!
Jezioro Drawskie serdecznie Cię wita
– poszumem fal – jak niegdyś przed laty
– ciszą zmąconą pluskiem ryb, wód błękitem, gdy je przemierzałeś na spływie kajakiem...
– słońcem owiniętym welonem mgieł
– bielą łabędzia, srebrem rannej rosy
– rytmicznym ruchem wioseł
– muśnięciem trzciny, czy wierzbowej kosy...
Żeglowałeś lat wiele przez ocean świata głosząc narodom: „pokój, miłość, pojednanie”...
łańcuchem dobroci cały glob łączyłeś Matki Bożej, Jezusa – głosząc królowanie...
Ten skromny pomnik będzie symbolem Twojej bytności na czaplineckiej ziemi.
Modlitwą będziemy Cię prosić, abyś będąc w niebie Obdarzył Czaplinek pokojem, łaskami.

Nina�Czyż
Czaplinek�03.�06.�2005�r.

(wiersz�napisany�i�prezentowany�na�uroczystości�odsłonięcia�pomnika�Jana�Pawła�II�nad�jez.�Drawsko�
w�Czaplinku�w�rocznicę�Jego�I.�spływu�kajakowego�Drawą)

Na beatyfikacji 
Jana Pawła II

Pierwszomajowy�pochód�w�tym�roku,
ze�wszystkich�stron�świata�zmierzał,
do�Rzymu�–�wiecznego�miasta
na�beatyfikację�sługi�bożego�Jana�Pawła�II�–�Papieża.

A�któż�On�taki�–�ten�Papież
Czym�sobie�na�to�wyniesienie�zasłużył:
-�On�mocą�ducha�świętego,
szatańskie�zakusy�skruszył.

Kto�z�nas�nie�słyszał�kazania
z�Placu�Zwycięstwa�głoszonego,
aby�duch�boży�odnowił�ziemię,
aby�wybawił�nas�od�złego.

I�zaraz�runął�„mur�berliński”,
Iskra�wolności�się�zapaliła
Polska�przewodzi�wszystkim�narodom,
Gdzie�komunizmu�zaraza�się�tliła.

Młodzież�i�dzieci,�wszystkich�przygarniał,
ci�najbiedniejsi,�najmilsi�Mu�byli.
Głosił�Jezusa�wszystkim�narodom,
byśmy�się�kiedyś�zbawili.

„Święty�od�zaraz”�–�krzyczeli�ludzie,
Na�placu�św.�Piotra�w�Rzymie,
kiedy�Jan�Paweł�opuszczał�ziemię,
aby�zamieszkać�w�bożej�krainie.��

Lud�boży�garnie�się�do�Niego,
by�mu�wypraszał�łaski�w�Niebie,
a�On�nikogo�nie�odtrąca,
każdemu�pomoc�niesie�w�potrzebie.

Pierwszego�Maja�–�w�święto�Miłosierdzia,
tłumy�się�w�Rzymie�zgromadziły,
czcząc�wyniesienie�na�ołtarze
Jana�Pawła�Wielkiego�–�Karola�Wojtyły.

Halina�Kramarczyk
Czaplinek,�maj�2011�rok
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Wspomnienia o Janie Pawle II

Nie mia łam ni gdy au dien cji u Ja na Paw -
ła II, w cza sie kie dy jesz cze był w Rzy mie.
Nie uczest ni czy łam też w eu cha ry stiach ja -
kie od pra wiał przy jeż dża jąc do Pol ski,
a jed nak Je go oso ba, Je go sło wa i wy da rze -
nia z Nim zwią za ne i w mo im ży ciu zo sta wi -
ły ślad. Pierw sze wy da rze nie pa mię tam jak
dziś: – za chod nie słoń ce prze ci ska ło się
do po ko iku na uli cy Rzeź nic kiej, gdzie
miesz ka li śmy, czar no – bia ły te le wi zor
w ro gu po ko ju i wia do mość: bi sku pem
Rzy mu i pa pie żem zo stał z da le kie go kra -
ju – Ka rol Woj ty ła. 

Szok� i eu�fo�ria,� –�wo�łam�dziew�czyn�ki,�ma�łe� jesz�cze
przed�szkol�ne�–�chodź�cie,�zo�bacz�cie,�słu�chaj�cie,�Oj�cem�św.
zo�stał� nasz�Ka�płan�Po�lak,� klę�ka�my�na ko�la�na.�Dzię�ku�ję

Bo�gu!�–�ra�dość�ogrom�na!�–�nie�do�wie�rza�nie�i na�dzie�ja.�Te�-
raz�to�już�na pew�no�coś�się�zmie�ni,�na pew�no�bę�dzie�le�piej,
tyl�ko�co�i jak,�ale�na pew�no�bę�dzie�coś�do�bre�go.�Ta�kie�wy�-
róż�nie�nie�dla�na�sze�go�kra�ju,�dla�na�sze�go�ko�ścio�ła.�
Dzie�ci�ro�sły,�do�ra�sta�ły,�uro�dzi�ły�się�na�stęp�ne,�a Jan�Pa�-

weł II był.�Wy�da�wa�ło�się,�że�bę�dzie�z na�mi�za�wsze.�Do stu�-
den�tów�w Po�zna�niu�po�wie�dział:� –� „o i wy�przy�szli�ście
do mnie�mi�mo,� że�ma�cie� se�sję� eg�za�mi�na�cyj�ną,� dzię�ku�ję
wam!�–�ży�czę�po�wo�dze�nia�na eg�za�mi�nach”,�(mó�wi�ła�Ha�-
nia,�mo�ja�cór�ka� stu�diu�ją�ca�wów�czas�w Po�zna�niu�–�peł�na
za�chwy�tu�nad tym�uj�mu�ją�cym�i peł�nym�cie�pła�pa�pie�żem).�
–�Niech�zstą�pi�Duch�Twój,�niech�zstą�pi�Duch�Twój�i od�-

no�wi�ob�li�cze�Zie�mi,�tej�Zie�mi,�do�dał�po chwi�li.�Ja�ka�moc
by�ła�w tych�sło�wach,�ja�ka�na�dzie�ja,�a u mnie�py�ta�nie�jak
u nie�wier�ne�go�To�ma�sza:�jak�to�mo�że�się�stać?�A jed�nak�się
sta�ło:� –� ru�nął� „mur�ber�liń�ski”,� a fa�la� zła� cof�nę�ła� się
na wschód� i cho�ciaż� te�raz� za�le�wa�nas� no�we� zło� li�be�ra�li�-
zmu,� to�prze�cież� je�ste�śmy�mą�drzej�si� i sil�niej�si�wia�rą,� ale
i do�świad�cze�niem.�Bóg�przez�Ja�na�Paw�ła II ob�ja�wił�nam
swo�ją�moc�i chwa�łę.�Duch�świę�ty�od�no�wił�ob�li�cze�Zie�mi
i za�mknął�kar�ty�ży�cia�swo�je�go�słu�gi�Ja�na�Paw�ła II. I jesz�-
cze� jed�no�wy�da�rze�nie,�w któ�rym� ja� uczest�ni�czy�łam,� Jan
Pa�weł II w Li�che�niu:� –� śpie�wy�Ma�zow�sza�na scho�dach
świą�ty�ni,� noc�ne� czu�wa�nie,� krą�żą�cy�he�li�kop�ter� i prze�jazd
Pa�pa�mo�bi�le.�Śpie�wy,�wi�wa�ty,�ra�dość�i na�gle�tłum�milk�nie,
a Jan�Pa�weł II od�wra�ca�gło�wę� i pa�trzy�w na�szą� (w mo�ją
stro�nę).�Zmę�czo�ne,� ale� prze�ni�kli�we�oczy�pra�gną�ogar�nąć
każ�de�go�z nas,�zro�zu�mieć,�po�bło�go�sła�wić.�Te�go�spoj�rze�nia
i ci�szy�nie�spo�sób�za�po�mnieć.�
–�Mó�dl�cie�się�za mnie,�mó�dl�cie�się�za mnie,�za me�go�ży�-

cia�i po śmier�ci.�Ale�to�„mó�dl�cie�się”�to�dla�mnie�za�chę�ta
do mo�dli�twy�w ogó�le,� do głęb�sze�go�po�zna�wa�nia�Bo�ga,
do peł�nie�nia�Je�go�wo�li�i do go�dze�nia�się�na wo�lę�Bo�ga.
Pol�ska,� o któ�rej� nie�wie�le� lu�dzi� za gra�ni�ca�wie�dzie�li,

dzię�ki�Nie�mu�sta�ła�się�zna�na.�Piel�grzym�ki,�oa�zy,�by�ło�tak
ra�do�śnie� i tak�opty�mi�stycz�nie,� i tak�nie�wie�le� bra�ko�wa�ło,
aby�śmy�się�cie�szy�li�peł�ną�wol�no�ścią�na za�wsze.�Dla�cze�go,
dla�cze�go�po�peł�nia�my�wciąż�te�sa�me�błę�dy?�Dla�cze�go�wie�-
rzy�my�złu�są�czą�ce�mu�się�jak�jad�wę�ża�z pol�sko�ję�zycz�nych,
ale�nie�pol�skich�me�diów.�Uwierz�my�sło�wom�Bo�ga,�któ�re
gło�sił�nam�Jan�Pa�weł II.

Ha�li�na�Kra�mar�czyk
Cza�pli�nek,�dn. 23.05.2011�r.�
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M.�B.�tom�VIII,�str.�73�i�nast.

W ro�ku 1865,� kie�dy�bu�do�wa�Ba�zy�li�ki�Wspo�mo�ży�ciel�ki
Wier�nych�by�ła�już�bar�dzo�da�le�ko�po�su�nię�ta,�ks.�Bo�sko�za�-
mar�twiał�się�nie�ule�czal�ną�cho�ro�bą�czte�rech�swo�ich�księ�ży.
Je�den�z tych�świą�to�bli�wych�ka�pła�nów�to�ks.�Ala�so�nat�ti,�je�-
go�pierw�szy�współ�pra�cow�nik.�W tym�wiel�kim� stra�pie�niu
i smut�ku�Mat�ka�Bo�ża�przy�szła�z po�cie�chą�swo�je�mu�od�da�ne�-
mu�słu�dze�w ma�ju,�mie�sią�cu�Jej�po�świę�co�nym.�W Ora�to�-
rium�na�bo�żeń�stwa�ma�jo�we�ob�cho�dzo�no�z wy�jąt�ko�wą�gor�li�-
wo�ścią�i to�przez�wszyst�kich�bez�wy�jąt�ku.�
Z prze�mó�wień�ks.�Bo�sko�do wspól�no�ty�sa�le�zjań�skiej�wy�-

gło�szo�nych�w tym�mie�sią�cu�tyl�ko�jed�no�za�pi�sa�no�w kro�ni�-
kach�za�kła�du.�Na�le�ży�ono�do naj�cen�niej�szych�wśród�wie�lu
in�nych.�Oto�je�go�stresz�cze�nie:�
„Śni�łem,�że�kro�czy�li�ście�w pro�ce�sji�ku�bo�ga�to�ozdo�bio�-

ne�mu�i olśnie�wa�ją�co�ukwie�co�ne�mu�oł�ta�rzo�wi�Mat�ki�Bo�żej.
Wszy�scy�śpie�wa�li�te�sa�me�hym�ny�na Jej�cześć,�każ�dy�jed�-
nak�na swój� spo�sób.�Wie�lu� z was� czy�ni�ło� to� z wiel�kim
prze�ję�ciem,� in�ni� ra�czej� bez� za�an�ga�żo�wa�nia,� nie�dba�le.
Część�wprost�fał�szo�wa�ła.�Wi�dzia�łem�też�chłop�ców,�któ�rzy
na�wet�ust�nie�otwie�ra�li,�wa�łę�sa�ją�cych�się�po�za�sze�re�giem,
zie�wa�ją�cych�i wpro�wa�dza�ją�cych�za�mie�sza�nie.�
Każ�dy�niósł�Mat�ce�Bo�żej�ja�kiś�dar.�Naj�czę�ściej�by�ły�to

kwia�ty,�bar�dzo� róż�ne�w kształ�cie,�wiel�ko�ści,�bar�wie� i ro�-
dza�ju.�Rzu�ca�ły� się�w oczy�bu�kie�ty� róż,� goź�dzi�ków,� fioł�-
ków.�Nie�któ�rzy�z wy�cho�wan�ków�trzy�ma�li�przed so�bą�bar�-
dzo�dziw�ne�da�ry:�gło�wy�świń,�ko�ty,�ośli�zgłe�ro�pu�chy,�kró�-
li�ki�i ja�gnię�ta.�Przy oł�ta�rzu�stał�urze�ka�ją�cy�mło�dzie�niec�ze
wspa�nia�ły�mi� skrzy�dła�mi.�Był� to� praw�do�po�dob�nie�Anioł
Stróż�na�sze�go�Ora�to�rium.�Od�bie�rał�od was�da�ry�i kładł�je
na men�sie.�Pierw�szy�dar,� to� prze�pięk�ny�bu�kiet� kwiet�ny,
któ�ry� anioł�w mil�cze�niu� zło�żył� na oł�ta�rzu.�Z na�stęp�nych

usu�wał�on�naj�pierw�kwia�ty�zwię�dłe�lub�bez�won�ne,�jak�da�-
lie� i ka�me�lie.�Ma�ry�ja�bo�wiem�nie� za�da�wa�la�ła� się� sa�mym
wy�glą�dem.�W nie�któ�rych�wią�zan�kach�znaj�do�wa�ły�się�cier�-
nie,�a na�wet�gwoź�dzie.�Anioł�na�tych�miast�je�usu�wał�i wy�-
rzu�cał�precz.�
Kie�dy�przed anio�łem�sta�nął�chło�piec�ze�świń�ską�gło�wą

na mi�sie,� anioł� za�wo�łał� do nie�go:� „Jak� śmiesz�ofia�ro�wać
ta�ki�dar�Na�szej�Pa�ni?�Czyż�nie�wiesz,�że�to�zwie�rzę�sym�-
bo�li�zu�je�grzech�nie�czy�sty?�Ma�ry�ja�Naj�święt�sza�i Nie�po�ka�-
la�na�nie�mo�że�przy�jąć� ta�kiej� ofia�ry.�Odejdź!�Nie� je�steś
god�ny�stać�przed Jej�ob�li�czem”.�
Przy�no�szą�cym�ko�ty� anioł� rzekł:� „Kot� to� ty�le,� co�kra�-

dzież.� Jak�od�wa�ży�li�ście� się� zło�żyć� ta�ki�po�da�ru�nek�Mat�ce
Bo�żej?�Ci,�któ�rzy�za�bie�ra�ją�bez�ze�zwo�le�nia�nie�swo�je�rze�-
czy,�okra�da�ją�wła�sny�dom�zło�śli�wie�nisz�czą�odzież,�mar�nu�-
ją�pie�nią�dze�ro�dzi�ców,�nie�uczą�się�i za�nie�dbu�ją�swo�je�obo�-
wiąz�ki,�są�po pro�stu�zło�dzie�ja�mi”.�Tych�tak�że�anioł�usu�nął
od oł�ta�rza.�Sro�dze�obu�rzył� się� na ofia�ro�daw�ców� ro�puch.
„Ro�pu�chy� sym�bo�li�zu�ją�wstręt�ny�grzech�ob�mo�wy.� Jak
śmie�cie� ofia�ro�wać� je�Naj�święt�szej�Pan�nie?�Odejdź�cie
precz!”�Chłop�cy�ze�wsty�dem�od�cho�dzi�li.�
Przy�szła�tak�że�gru�pa�chłop�ców�z no�ża�mi�w ser�cach,�któ�-

re�sym�bo�li�zu�ją�świę�to�kradz�two.�„Czy�zda�je�cie�so�bie�spra�-
wę,�że�wa�sze�du�sze�są�w sta�nie�śmier�ci?”�–�za�py�tał�anioł.
„Gdy�by�nie�Bo�że�mi�ło�sier�dzie,� zo�sta�li�by�ście� zgu�bie�ni
na wie�ki.�Na mi�łość�Bo�ską,�wyj�mij�cie�te�no�że�z wa�szych
serc”.�
Wresz�cie�i po�zo�sta�li�chłop�cy�do�tar�li�do oł�ta�rza�i skła�da�li

swo�je�da�ry:�ja�gnię�ta,�kró�li�ki,�owo�ce�i ry�by.�Anioł�od�bie�rał
je�od nich�i skła�dał�na oł�ta�rzu�przed Mat�ką�Bo�żą.�Wszyst�-
kich�mi�łych�ofia�ro�daw�ców�od�po�wied�nio�usta�wił�przed oł�-
ta�rzem.�Z ogrom�nym�ża�lem�zo�ba�czy�łem,�że�licz�ba�od�rzu�-
co�nych�chłop�ców�by�ła�o wie�le�więk�sza�niż�są�dzi�łem�na po�-
cząt�ku.�

Ko ro ny z róż

Na�gle�uka�za�ło�się�dwóch� in�nych�anio�łów�po obu�stro�-
nach�oł�ta�rza,� trzy�ma�ją�cych�w rę�ku�ozdob�ne�ko�sze,� peł�ne
wspa�nia�łych�ko�ron�z róż.�By�ły�to�ró�że�ziem�skie,�ale�po�cho�-
dzi�ły�z nie�ba�i sym�bo�li�zo�wa�ły�nie�śmier�tel�ność.�Ta�ki�mi�ko�-
ro�na�mi�Anioł�Stróż�wień�czył� czo�ła�wszyst�kich�usta�wio�-
nych�przed oł�ta�rzem�Mat�ki�Bo�żej.�Wi�dzia�łem�w tej�gro�ma�-
dzie�bar�dzo�wie�lu,�któ�rych�ni�gdy�przed�tem�nie�spo�tka�łem.
Oto� za�dzi�wia�ją�ca� rzecz:� naj�pięk�niej�sze�ko�ro�ny�otrzy�ma�li
chłop�cy�bar�dzo�brzyd�cy,� nie�któ�rzy�wprost� od�ra�ża�ją�co
brzyd�cy.�Wznio�sła� cno�ta� czy�sto�ści,� któ�rą� się� od�zna�cza�li
w wy�jąt�ko�wym�stop�niu,�wy�rów�na�ła�w peł�ni�wszyst�kie�bra�-
ki�ich�ze�wnętrz�ne�go�wy�glą�du.�Bar�dzo�wie�lu�chłop�ców�tak�-
że� ja�śnia�ło� tą�cno�tą,� ale� już�nie�w ta�kim�na�tę�że�niu.�Mło�-
dzień�cy�wy�róż�nia�ją�cy�się�po�słu�szeń�stwem,�po�ko�rą�i mi�ło�-
ścią�Bo�ga�rów�nież�otrzy�ma�li�ko�ro�ny�sto�sow�nie�do swo�ich
za�sług.�
Na�stęp�nie�anioł�ode�zwał�się�do wszyst�kich�w te�sło�wa:�
„Sa�ma�Naj�święt�sza�Pan�na�ży�czy�ła�so�bie,�by�ście�zo�sta�li

dzi�siaj� uwień�cze�ni� ty�mi�pięk�ny�mi�ko�ro�na�mi� z róż.�Uwa�-

Dokończenie na str. 12
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żaj�cie,� by� ich�ni�gdy�nie� utra�cić.�Po�ko�ra,� po�słu�szeń�stwo
i czy�stość�ma�ją�być�wa�szą�ce�chą�cha�rak�te�ry�stycz�ną.�Dzię�-
ki� tym� trzem�cno�tom�po�do�ba�cie� się� za�wsze�Mat�ce�Naj�-
święt�szej,�a pew�ne�go�dnia�otrzy�ma�cie�nie�wy�mow�nie�pięk�-
niej�szą�ko�ro�nę�niż�ta,�któ�rą�dziś�no�si�cie”.�
Od�śpie�wa�li�ście� po�tem�pierw�szą� zwrot�kę�AVE�MA�RIS

STEL�LA –�Wi taj, Gwiaz do mo rza –�a od�cho�dząc�od oł�ta�-
rza�roz�brzmie�wał�z wa�szych�pier�si�hymn:�LO�DA�TE�MA�-
RIA –�Chwal cie Ma ry ję –�z ta�kim�za�pa�łem,�że�po�czu�łem
się�szcze�rze�wzru�szo�ny�wa�szym�śpie�wem.�Od�ru�cho�wo�po�-
dą�ży�łem�za wa�mi.�Chcia�łem� jesz�cze� rzu�cić� okiem
na chłop�ców,�któ�rym�anioł�roz�ka�zał�odejść.�Nie�zo�ba�czy�-
łem�jed�nak�ni�ko�go.�
Ko�cha�ne�mo�je�dzie�ci,�wiem�do�sko�na�le,�kto�otrzy�mał�na�-

gro�dę�w po�sta�ci� ró�ża�nej� ko�ro�ny,� a ko�go� anioł� od�rzu�cił.
Tych�ostat�nich�sam�upo�mnę,�by�mo�gli�zło�żyć�Mat�ce�Bo�żej
da�ry�o wie�le�mil�sze.�

Uwa gi księ dza Bo sko

1. Wszy�scy�nie�śli�ście� prze�róż�ne�kwia�ty.�Nie�ste�ty�w każ�-
dym�bu�kie�cie� znaj�do�wa�ły� się� tak�że� cier�nie.�W nie�któ�-
rych�by�ło� ich�wię�cej,�w in�nych�mniej.�Do�sze�dłem
do wnio�sku,� że� cier�nie� sym�bo�li�zu�ją� nie�po�słu�szeń�stwo.
Ozna�cza�ją�też�one�ta�kie�grze�chy,�jak:�prze�trzy�my�wa�nie
pie�nię�dzy,� za�miast� od�dać� je�w de�po�zyt� u ks.� pre�fek�ta;
wła�sno�wol�ne�od�wie�dze�nie� pew�nych�miejsc,�mi�mo,� że
otrzy�ma�li�ście�po�zwo�le�nie�na uda�nie�się�do.�okre�ślo�ne�go
punk�tu;�spóź�nia�nie�się�do szko�ły;�spo�ży�wa�nie�po�sił�ków
po�za�wspól�nym� sto�łem;�od�wie�dza�nie� sy�pial�ni� in�nych
ko�le�gów,�cho�ciaż�wie�cie,� że� jest� to�bar�dzo� su�ro�wo�za�-
bro�nio�ne;�wy�le�gi�wa�nie� się�w łóż�ku�po ozna�czo�nej
do wsta�nia�go�dzi�nie;�za�nie�dby�wa�nie�na�ka�za�nych�prak�-
tyk�po�boż�nych;�roz�mo�wy�w cza�sie�na�ka�za�ne�go�mil�cze�-
nia,� ku�po�wa�nie� ksią�żek;� czy�ta�nie� ich�bez�po�zwo�le�nia;
wy�sy�ła�nie�i otrzy�my�wa�nie�li�stów�po kry�jo�mu;�sprze�da�-
wa�nie� i ku�po�wa�nie� rze�czy�mię�dzy� so�bą.�To�wła�śnie� te
grze�chy�przed�sta�wia�ją�cier�nie.�
„Czy� ła�ma�nie� re�gu�la�mi�nu� do�mo�we�go� jest� grze�-
-chem?”�–�za�py�tu�je�mnie�wie�lu.�Po dłuż�szym,�po�waż�-
nym�za�sta�no�wie�niu�się�nad tym�py�ta�niem,�mo�ja�od�po�-
wiedź�sta�now�czo�brzmi:�„Tak”.�Nie�wiem,�czy�to�grzech
śmier�tel�ny�czy�też�po�wsze�dni.�Za�le�ży�to�od oko�licz�no�ści
to�wa�rzy�szą�cych,�ale�na pew�no�jest�ja�kimś�grze�chem.�
Ktoś�po�wie,� że� de�ka�log�nie�wspo�mi�na�prze�cież�wca�le
o po�słu�szeń�stwie�re�gu�la�mi�no�wi�za�kła�do�we�mu.�Czwar�te
przy�ka�za�nie�brzmi:�„Czcij�oj�ca�swe�go� i mat�kę�swo�ją”,
ale� po�słu�szeń�stwo�na�le�ży� się� nie� tyl�ko� ro�dzi�com,� lecz
tak�że� tym,�któ�rzy� ich� za�stę�pu�ją.�Po�za� tym,� czy�Pi�smo
św.�nie�mó�wi:� „Bądź�cie� po�słusz�ni�wa�szym�prze�ło�żo�-
nym?”�(Hbr 13 17).�Z twier�dze�nia,�że�ma�my�być�im�po�-
słusz�ni,�wy�ni�ka,�że�oni�po�sia�da�ją�wła�dzę�roz�ka�zy�wa�nia.
Dla�te�go�wła�śnie�ma�my� re�gu�la�mi�ny,� któ�rych�mu�si�my
prze�strze�gać.�

2. W nie�któ�rych�bu�kie�tach�wśród�kwia�tów�znaj�do�wa�ły�się
gwoź�dzie,�któ�ry�mi�ukrzy�żo�wa�no�Pa�na�Je�zu�sa.�Czy�mo�-
że�to�mieć�za�sto�so�wa�nie�w sto�sun�ku�do nas?�Zwy�kle�tak
jest,� że� ktoś� za�czy�na�od drob�nych� spraw,� a koń�czy
na bar�dzo�po�waż�nych...�Nie�wła�ści�wie�ko�rzy�sta�ze�swo�-
jej�wol�no�ści� i po�pa�da�w grzech� śmier�tel�ny...�Dla�te�go
gwoź�dzie� zna�la�zły� się�mię�dzy�kwia�ta�mi,� by�po raz
wtó�ry�krzy�żo�wać�Chry�stu�sa.�w.�Pa�weł�wy�raź�nie�pi�sze:
„...krzy�żu�ją...�Sy�na�Bo�że�go”.�(Hbr 6, 6).�

3. W wią�zan�kach�nie�bra�kło� też�kwia�tów�zwię�dłych�bez�-
won�nych.�Sym bo li zu ją one do bre uczyn ki wy ko na ne
nie ste ty w sta nie grze chu cięż kie go, stąd nie po sia da -
ją żad nych za sług dla nie ba.�Mo�gą� też�one�przed�sta�-
wiać�czy�ny�wy�ni�ka�ją�ce�z mo�ty�wów�czy�sto�ludz�kich,�jak
am�bi�cja� lub� chęć�przy�po�do�ba�nia� się� na�uczy�cie�lom
i prze�ło�żo�nym.�To�był�wła�śnie�po�wód,�dla�któ�re�go�anioł
skar�cił� chłop�ców,�przy�no�szą�cych� ta�kie� kwia�ty�Mat�ce
Bo�żej,� i ka�zał�je�usu�nąć�z bu�kie�tu.�Po wy�ko�na�niu�je�go
po�le�ce�nia� do�pie�ro�mo�gli� zło�żyć� swe�da�ry�na oł�ta�rzu...
A pro�pos�oł�ta�rza,� to� chcę�wy�ja�śnić,� że� ci� chłop�cy�nie
mu�sie�li� trzy�mać� się� ko�lej�ki,� ale� do anio�ła� zbli�ża�li� się
po od�rzu�ce�niu�bez�war�to�ścio�wych�kwia�tów.�Po�tem�do�łą�-
czy�li�do wy�róż�nio�nych�ko�ro�ną.�
W tym�śnie�wi�dzia�łem�wa�szą�prze�szłość,�ale�tak�że�wa�-
sze�przy�szłe�ży�cie.�Z wie�lo�ma�z was�o tym�już�roz�ma�-
wia�łem.�Z in�ny�mi� jesz�cze�po�mó�wię.�Tym�cza�sem,�ko�-
cha�ni�sy�no�wie,�sta�raj�cie�się,�by�Naj�święt�sza�Pan�na�za�-
wsze�otrzy�my�wa�ła�od was�ta�kie�da�ry,�któ�rych�nie�mu�sia�-
ła�by�od�rzu�cić!”�
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Święta Maria Dominika Mazzarello
„Pro�sto�ta�ży�cia�i ra�do�sne�po�świę�ce�nie�
dla�in�nych.”

Ma�ria�Do�mi�ni�ka�uro�dzi�ła� się�w ro�ku 1837�w Mor�ne�se
(Alek�san�dria).�Wy�cho�wa�niu�w ro�dzi�nie�za�wdzię�cza�głę�bo�ką
po�boż�ność,� nie�stru�dzo�ną�pra�co�wi�tość� i nie�zwy�kły� zmysł
prak�tycz�ny�oraz�głę�bię�oce�ny,�co�wy�ka�zy�wa�ła�w przy�szło�ści
rów�nież�ja�ko�prze�ło�żo�na.�Wwie�ku 15�lat�wstą�pi�ła�do sto�wa�-
rzy�sze�nia� „Có�rek�Ma�ryi�Nie�po�ka�la�nej”� i włą�czy�ła� się
do apo�stol�stwa�wśród�dziew�cząt�swo�jej�wio�ski.�Cięż�ko�za�-
cho�ro�wa�ła�w wie�ku 20�lat�na ty�fus,�co�w jej�ży�ciu�spo�wo�do�-
wa�ło�głę�bo�kie�du�cho�we�na�stęp�stwa.�Osła�bie�nie�fi�zycz�ne,�ja�-
kie�go�do�świad�czy�ła,�tym�bar�dziej�po�głę�bia�ło�w niej�za�ufa�-
nie�do Bo�ga.�Po�sta�no�wi�ła�też�otwo�rzyć�pra�cow�nię�kra�wiec�-
ką,�aby�uczyć�dziew�czę�ta�pra�cy,�mo�dli�twy�i mi�ło�ści�do Bo�-
ga.�Przez�gor�li�we�uczest�nic�two�w sa�kra�men�tach� i dzię�ki
mą�dre�mu�i na�tchnio�ne�mu�kie�row�nic�twu�Księ�dza�Pe�sta�ri�no
zro�bi�ła�ogrom�ny�po�stęp�w ży�ciu�du�cho�wym.�
W ro�ku 1872�wy�brał� ją�Ksiądz�Bo�sko,� aby� za�ło�żyć

In�sty�tut�Có�rek�Ma�ryi�Wspo�mo�ży�ciel�ki.� Ja�ko�prze�ło�żo�na
oka�za�ła�się�do�sko�na�łą�wy�cho�waw�czy�nią�i mi�strzy�nią�ży�cia
du�cho�we�go.�Ob�da�rzo�na� cha�ry�zma�tem� ra�do�ści� i po�go�dy
du�cha,�po�tra�fi�ła�prze�ka�zy�wać�go�in�nym�dziew�czę�tom,�włą�-
cza�jąc�je�w dzie�ło�wy�cho�wa�nia�i kształ�ce�nia�mło�dzie�ży.
Swo�im�du�cho�wym�cór�kom�prze�ka�za�ła�tra�dy�cję�wy�cho�-

waw�czą�prze�nik�nię�tą�war�to�ścia�mi�ewan�ge�licz�ny�mi.�Są�to:
po�szu�ki�wa�nie�Bo�ga�po�zna�wa�ne�go�przez�do�brą� ka�te�che�zę
i go�rą�cą�mi�łość,�od�po�wie�dzial�ność�w pra�cy,�szcze�rość�i po�-
ko�ra,�pro�sto�ta�ży�cia�i ra�do�sne�po�świę�ce�nie�dla�in�nych.
W ro�ku 1877�zgro�ma�dze�nie�przy�bra�ło�rów�nież�cha�rak�-

ter�mi�syj�ny�–�Ma�ria�Do�mi�ni�ka�Maz�za�rel�lo�wy�pra�wi�ła

pierw�sze�sio�stry�do Ame�ry�ki.�Za swo�je�go�ży�cia�po�że�gna�ła
łącz�nie�trzy�wy�pra�wy�mi�syj�ne.
Zmar�ła�w Niz�za�Mon�fer�ra�to 14�ma�ja 1881�ro�ku,�a ostat�-

nie�go�na�masz�cze�nia� udzie�lił� jej� sam� świę�ty� Jan�Bo�sko.
Pa�pież�Pius XI be�aty�fi�ko�wał� ją�w ro�ku 1938,� a Pius XII
ka�no�ni�zo�wał 24�czerw�ca 1951�ro�ku.�
Cór�ki�Ma�ryi�Wspo�mo�ży�ciel�ki� –�Sio�stry�Sa�le�zjan�ki�

pra�cu�ją� na pię�ciu� kon�ty�nen�tach� świa�ta.� Jest� ich14.115
–�pra�cu�ją�w 89�pań�stwach.�W Pol�sce�pra�cu�je� 461� sióstr
w dwóch�In�spek�to�riach�War�szaw�skiej�i Wro�cław�skiej.
Świę�to� ob�cho�dzi� się 13�ma�ja.�A w tym� ro�ku�przy�pa�-

da 130� rocz�ni�ca� śmier�ci� i 60-ta� rocz�ni�ca� ka�no�ni�za�cji
Św.�Ma�rii�Do�mi�ni�ki�Maz�za�rel�lo.

Mo�dli�twa:
Pa�nie�Bo�że,� któ�ry� spra�wi�łeś,� że� świę�ta�Ma�ria

Do�mi�ni�ka�po�świę�ci�ła�swe�ży�cie�po�ma�ga�jąc�bied�-
nym�dziew�czę�tom,�spraw�aby�śmy�i my�ni�gdy�nie
za�po�mi�na�li�o lu�dziach�w po�trze�bie.
Amen.

Opra�co�wa�ły:�An�na�Tyn�na�i Syl�wia�Cie�miec�ka.

Źró�dła:�www.�sa�le�zjan�ki.�pl
www.�ora�to�rium�plock.�pl
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Uroczystość 
św. Marii Dominiki

Mazzarello
w Krzeczynie Wielkim

W Krze czy nie Wiel kim ko ło Lu bi na jest je dy ny
w Pol sce (pierw szy z trzech na świe cie) ko ściół pod we -
zwa niem św. Ma rii Do mi ni ki Maz za rel lo. 13 ma ja każ -
de go ro ku ob cho dzo ny jest w tym ko ście le od pust zwią -
za ny z uro czy sto ścią św. Ma rii Do mi ni ki. Te go dnia Sio -
stry Sa le zjan ki wraz z mło dzie żą, dzieć mi, współ pra -
cow ni ka mi i sym pa ty ka mi z róż nych miejsc Pol ski
zjeż dża ją się do Krze czy na, by czcić swo ją Za ło ży ciel kę
w ko ście le pod Jej we zwa niem.
W tym�ro�ku�uro�czy�stość�na�bra�ła�więk�szych�roz�mia�rów,

po�nie�waż� zbie�gły� się� do�dat�ko�wo� trzy�wiel�kie� rocz�ni�-
ce: 130�–�uro�dzin�św.�Ma�rii�Do�mi�ni�ki�Maz�za�rel�lo, 60�–�jej
ka�no�ni�za�cji�i 60�–�nada�nia�ko�ścio�ło�wi�w Krze�czy�nie�Wiel�-
kim� ty�tu�łu� św.�Ma�rii�Do�mi�ni�ki�Maz�za�rel�lo.�Dla�te�go�uro�-
czy�sto�ści� od�pu�sto�we� i rocz�ni�co�we�prze�nie�sio�ne� zo�sta�ły
na nie�dzie�lę 15�ma�ja.�Sio�stry�Sa�le�zjan�ki�przy�go�to�wy�wa�ły
się�do tej�uro�czy�sto�ści�przez 9-mie�sięcz�na no�wen�nę,�za�pra�-
sza�jąc�do udzia�łu�dzie�ci,�mło�dzież,� ro�dzi�ców� i współ�pra�-
cow�ni�ków.
W nie�dzie�lę, 15�ma�ja� o godz. 4.00� ra�no�do Krze�czy�-

na Wiel�kie�go�wy�ru�szy�ła�z Cza�plin�ka�dwu�dzie�sto�kil�ku�oso�-
bo�wa�gru�pa�mło�dzie�ży� z sio�stra�mi� i oso�ba�mi� świec�ki�mi.
Świę�to�wa�nie�roz�po�czę�ło�się�o godz. 10.00�kon�cer�tem�ze�-
spo�łu�Or�Cha�jim.�Oko�ło 1000�mło�dych� lu�dzi� ze�bra�nych
na przy�ko�ściel�nym�pla�cu�śpie�wa�ło�i tań�czy�ło�w rytm�śpie�-
wa�nych�przez�ze�spół�pio�se�nek.�Głów�nym�punk�tem�ob�cho�-
dów�by�ła�Msza�św.�o godz. 12.00,�któ�rej�prze�wod�ni�czył�ks.
bi�skup�Ma�rek�Men�dyk.�Ho�mi�lia� przez�nie�go�wy�gło�szo�-
na na�wią�zy�wa�ła�do Nie�dzie�li�Do�bre�go�Pa�ste�rza� i mó�wi�ła
o war�to�ści�i pięk�nie�po�wo�ła�nia�chrze�ści�jań�skie�go,�w szcze�-
gól�no�ści�ka�płań�skie�go�i za�kon�ne�go.�
W dro�dze�po�wrot�nej� za�trzy�ma�li�śmy� się�w Świe�bo�dzi�-

nie,� gdzie� pół� ro�ku� te�mu� zo�sta�ła� po�świę�co�na naj�więk�sza
na świe�cie�Fi�gu�ra�Je�zu�sa�Chry�stu�sa�–�Kró�la�Wszech�świa�ta
(wyż�sza�od tych� z Bra�zy�lii� i Bo�li�wii).� Przed tą�Fi�gu�rą

sta�nę�li�śmy,�by�od�dać�hołd�Chry�stu�so�wi�–�Kró�lo�wi�i od�dać
Mu�nas�sa�mych,�na�sze�ro�dzi�ny,�na�sze�pro�ble�my,�Oj�czy�znę
i ca�ły�Na�ród�Pol�ski.�Fi�gu�ra,�ra�zem�z ko�ro�ną�li�czy 36�me�-
trów�i jest�ta�ka�ogrom�na po to,�że�by�do wszyst�kich�do�tar�ło,
że� Je�zus�Chry�stus� jest�Naj�więk�szym� i Naj�waż�niej�szym
Kró�lem,� bo� je�dy�nie� przed Nim�ze�gnie� się� każ�de�ko�la�no
istot�nie�bie�skich,�ziem�skich�i pod�ziem�nych.
Wró�ci�li�śmy�do do�mu�ma�jąc�w pa�mię�ci�sło�wa�św.�Ma�rii

Do�mi�ni�ki:
„Czyń�my�do�bro,�do�pó�ki�ma�my�czas”
„Sło�wa�nie�za�pro�wa�dzą�nas�do nie�ba,�
ale�do�bre�uczyn�ki”
„Ucząc�się�ję�zy�ków�te�go�świa�ta,�ucz�się�tak�że�
roz�mo�wy�du�szy�z Bo�giem”
Zdję�cia�z uro�czy�sto�ści�moż�na oglą�dać�na stro�nie�in�ter�-

ne�to�wej:�WWW.�CMW.�OSW.�PL.
s.�Kry�sty�na Jop�–�sa�le�zjan�ka
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„Od dam 
dziec ko 
w do bre 
rę ce”

„Je�że�li� upa�da�męż�czy�zna,� to� upa�da� tyl�ko
męż�czy�zna,� ale� gdy�upa�da�ko�bie�ta� –� upa�da
ca�ły�na�ród...” Ger�trud�von�Le�Fort

W jed�nym�z ze�szło�rocz�nych�nu�me�rów�AVE�na�pi�sa�łam
krót�ki�ar�ty�kuł�o Kai, 13-let�niej�wów�czas�dziew�czy�nie.�Oto
frag�ment:� „Przez�dwa� la�ta�Ka�ję� sa�mot�nie�wy�cho�wy�wa�ła
bab�cia,�po�nie�waż�jej�ro�dzi�ce�wy�je�cha�li�do An�glii�–�do pra�-
cy.�Po dwóch�la�tach�z emi�gra�cji�wró�cił�tyl�ko�jej�ta�ta,�ma�ma
Kai�zo�sta�ła�w An�glii�i za�ło�ży�ła�no�wą�ro�dzi�nę.”
Dla�mło�de�go�czło�wie�ka�dziw�ny�i wręcz�strasz�ny�jest�ten

świat.�Mat�ka�jest�dla�dziec�ka�naj�więk�szym�skar�bem�–�naj�-
więk�szą�mi�ło�ścią,� jest�wiel�kim�da�rem�Bo�ga�dla� czło�wie�-
ka!� –� dla�mnie!�Tyl�ko�dla�cze�go�mat�ka� zo�sta�wia� swo�je
dziec�ko,� al�bo� je� od�da�je...�Dla�cze�go?� „Od�dam�dziec�ko
w do�bre�rę�ce”!
Dla�tych�wszyst�kich�praw�dzi�wych�i wspa�nia�łych�mam

–�mój�ma�lut�ki�pre�zent�–�pre�zent�praw�dzi�wej�mi�ło�ści:

KO CHAM CIĘ MA MO
Chcia�łam�na�pi�sać�wiersz,
Dla�Cie�bie�Ma�mo�na�pi�sać
I po�wie�dzieć,�że�KO�CHAM�CIĘ,
To�bie�chcia�łam�po�wie�dzieć.

Tak�trud�no�na�pi�sać�wiersz
W pa�ru�sło�wach�opi�sać,
To�–�czym�dla�mnie�jest�
To�sło�wo,�ten�krót�ki�tekst.

Więc�kie�dy�noc�bu�dzi�dzień,
„po no�cy�bę�dzie�ra�no”.
Wte�dy�moc�no�przy�tu�lę�Cię
I po�wiem:�„Ko�cham�–�ko�cham�Cię�ma�mo!”

Je�steś�ma�mo�naj�droż�sza,
Dla�mnie�tyś�naj�pięk�niej�sza.
Ja�to�mó�wię�bez�słów,
Mó�wię�z głę�bi�ser�ca...

Chcia�łam�na�pi�sać�wiersz
Dla�Cie�bie�ma�mo�na�pi�sać...

Pau�li�na�Urkiel�

To dzi siaj ta ka mod na oszczęd ność, do ty -
czą ca z grub sza rzecz bio rąc che mii go spo -
dar czej, ale nie tyl ko!
Daw�niej,�aby�się�do�brze�ba�wić�i coś�prze�żyć,�cho�dzi�ło

się� do te�atru,� do ki�na.�A dzi�siaj� nieko�niecz�nie.�Dziś�Ko�-
ściół�ofe�ru�je�nam�nie�tyl�ko�mo�dli�twę,�ale�też�szcze�rą,�ser�-
decz�ną,�we�so�łą�za�ba�wę,�któ�ra�w ra�do�sny�spo�sób�zbli�ża�nas
do Bo�ga.�Coś� tak�wspa�nia�łe�go�mo�gli�śmy�prze�żyć�dzię�ki
gru�pie� „Wo�jow�ni�cy�Pa�na i przy�ja�cie�le”� –� pro�wa�dzo�nej
przez�księ�dza�Ar�tu�ra�Dy�lew�skie�go�SDB�z Byd�gosz-
czy.�Gru�pa�dzia�ła�przy ora�to�rium�św.�Do�mi�ni�ka�w pa�ra�fii
Św.�Mar�ka�w Byd�gosz�czy.�Dla�nas�przy�go�to�wa�li�pro�gram
słow�no�–�mu�zycz�ny� ja�ko�dzięk�czy�nie�nie� za be�aty�fi�ka�cję
Ja�na Paw�ła II.�Wy�stę�py�od�by�ły�się�dnia 18�ma�ja�br.�w na�-
szym�ko�ście�le�po Mszy�św.�wie�czor�nej.
By�ło�pięk�nie,�wznio�śle,�ra�do�śnie�i we�so�ło.�Wszy�scy�bra�-

li�śmy�udział�czyn�nie�włą�cza�jąc�się�w śpie�wy,�okla�ski�itp.
Mu�zy�ka�by�ła� no�wo�cze�sna,� ale� ła�two�wpa�da�ją�ca�w ucho.
Ma�my�na�dzie�ję,�że�jesz�cze�nie�raz�bę�dzie�my�mo�gli�ra�zem
z ni�mi�prze�żyć�co�pięk�ne�go.�
Pan�Je�zus�też�jest�ra�do�sny�i jak�do�bry�oj�ciec�czy�mat�ka

cie�szy�się�szczę�ściem�swo�ich�dzie�ci.�Sur�sum�cor�da�–�w gó�-
rę�ser�ca.�Bar�dzo�dzię�ku�je�my! Ha�li�na Kra�mar�czyk

Cza�pli�nek, 23�ma�ja 2011�r.

Dwa 
w jed nym
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Piel�grzym�ka�do Mat�ki
Bo�żej�Gó�rec�kiej
W so�bo�tę�16�kwiet�nia�br.�do Gór�ki�Klasz�tor�nej�od�by�ła

się�piel�grzym�ka�do Mat�ki�Bo�żej�Gó�rec�kiej�oraz�na mi�ste�-
rium�Mę�ki�Pań�skiej� z na�szej� gmi�ny.�Za�wie�rze�nie� ca�łej
pa�ra�fii�Gó�rec�kiej�Pa�ni�–�Mat�ki�Po�cie�sze�nia,�wspól�na�mo�-
dli�twa� i Eu�cha�ry�stia� da�wa�ły� du�cha� chrze�ści�jań�skie�go,
umoc�ni�ły�na�szą�wia�rę�i do�da�ły�na�dzie�ję�na dal�sze�ży�cie
we�dług�de�ka�lo�gu.� Jak�gło�si� hi�sto�ria� te�go�naj�star�sze�go
sank�tu�arium�w kra�ju� że�wła�śnie�Mat�ka�Bo�ża�Gó�rec�ka
od sa�me�go�po�cząt�ku�pań�stwa�pol�skie�go�da�wa�ła� lu�do�wi
Kraj�ne�mu�swo�je�ser�ce,�opie�ki�i wspar�cie.�Po ty�lu�la�tach
od 1079�r.�da�lej�Naj�święt�sza�Pa�nien�ka�opie�ku�je�się�pol�-
skim�na�ro�dem�wy�pra�sza�jąc�po�trzeb�ne�ła�ski,�da�ry�ota�cza�-
jąc�swo�im�płasz�czem�mi�ło�ści.�Po uro�czy�stej�Mszy�Świę�-
tej�od�by�ło�się�Mi�ste�rium�Mę�ki�Pań�skiej.�Do�brze�przy�go�-
to�wa�ny� sce�na�riusz,� udział�w mę�ce� ca�łej� pa�ra�fii,�wraz
z kle�ry�ka�mi�Mi�sjo�na�rzy�Świę�tej�Ro�dzi�ny,� pięk�na� sło�-
necz�na�po�go�da,�do�brze�wkom�po�no�wa�ły�się�w prze�ży�cia
mi�ste�rium�Mę�ki�Pań�skiej.�Każ�dy�mógł�do�świad�czyć� co
Pan� Je�zus�wy�cier�piał� za�nim�od�dał� du�cha�na drze�wie
krzy�ża�dla�na�sze�go�zba�wie�nia.�Gdy�by�nie�mę�ka,�śmierć
i zmar�twych�wsta�nie�Je�zu�sa�Chry�stu�sa� to�by�śmy�nie�ob�-
cho�dzi�li� świąt�wiel�ka�noc�nych.�Do�świad�czyć�mo�dli�twy,
prze�ba�cze�nia,�wspól�no�ty�pa�ra�fial�nej�i wspól�ne�go�prze�ży�-
wa�nia�pa�sji�bu�du�je�każ�de�go�czło�wie�ka�na�da�jąc�je�mu�sens
ży�cia� i od�po�wie�dzial�no�ści.�Na mi�ste�rium�obec�ni� by�li
piel�grzy�mi�z ca�łej�pol�ski,�co�nam�do�da�wa�ło�lep�sze�go�za�-
an�ga�żo�wa�nia�i od�na�le�zie�nia�sie�bie�w na�szej�spo�łecz�no�ści.�
Ży�cie� jest� jed�ną�wę�drów�ką� i piel�grzym�ką�do do�mu

Oj�ca�w nie�bie.�     
ks.�Ja�ro�sław�Ko�biał�ka�sdb

Przed�sta�wie�nie�
wiel�ko�post�ne
W śro�dę 20�kwiet�nia�br.�w na�szym�cza�pli�nec�kim�gim�na�zjum�od�by�ła�się

sztu�ka�po�świę�co�na�cier�pie�niu,�śmier�ci�i ukrzy�żo�wa�nia�na�sze�go�Zba�wi�cie�-
la� Je�zu�sa�Chry�stu�sa.�Zo�sta�ła� uka�za�na�dro�ga�krzy�żo�wa�wy�świe�tla�na
na slaj�dach�w opar�ciu�roz�wa�żań�pa�pie�ża�Ja�na�Paw�ła II.�Przed�sta�wie�nie�za�-
wie�ra�ło�rów�nież�ży�cio�wą�dro�gę�ca�łe�go�Je�go�pon�ty�fi�ka�tu�aż�do po�cho�wa�-
nia�w Gro�tach�Wa�ty�kań�skich.�Licz�ne�śpie�wy�pie�śni�wiel�ka�noc�nych�bar�-
dziej� przy�bli�żał� ten� li�tur�gicz�ny�okres� ko�ściel�ny.�Zo�sta�ły� przed�sta�wio�ne
wier�sze�na�szej�uczen�ni�cy�Pau�li�ny�Urkiel,�któ�re�by�ły�prze�pla�ta�ne�mię�dzy
sta�cja�mi�dro�gi�krzy�żo�wej�a pie�śnia�mi.�Na ko�niec�przed�sta�wie�nia�mło�dzież
zło�ży�ła�ży�cze�nia�wiel�ka�noc�ne�dla�ca�łej�Dy�rek�cji�Gim�na�zjum�wraz�z pra�-
cow�ni�ka�mi�so�cjal�ny�mi�i wszyst�kim�ko�le�żan�kom�i ko�le�gom�„praw�dzi�we�go
Zmar�twych�wsta�nia”�i ra�do�snych�owoc�nych�świąt.�
Po�dzię�ko�wa�nia�dla�Pań�Agniesz�ki�Karcz�ma�rek,�Jo�an�ny�Zgo�ła�i Re�na�ty

Alesz�ko�za przy�go�to�wa�nie�przed�sta�wie�nia�pa�sji�Je�zu�sa�Chry�stu�sa�w na�-
szym�Gim�na�zjum.�  

ks.�Ja�ro�sław�Ko�biał�ka�sdb
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U bło�go�sła�wio�ne�go
Ja�na�Paw�ła II
W pierw�szy�dzień�ma�ja�nie�któ�rzy�z na�szych�pa�ra�fian

mie�li�tą�wspa�nia�łą�moż�li�wość�wzię�cia�udzia�łu�w be�aty�fi�-
ka�cji�Oj�ca�Świę�te�go�Ja�na�Paw�ła II.�Ci�na�to�miast,�któ�rzy
tej�moż�li�wo�ści�nie�mie�li,�mo�gli�w in�ny�spo�sób�po�dzię�ko�-
wać�Bo�gu�za te�go�wspa�nia�łe�go�czło�wie�ka.�W tym�dniu
o go�dzi�nie 20.30�przy po�mni�ku�bł.�Ja�na�Paw�ła II nad je�-
zio�rem�od�by�ło� się� na�bo�żeń�stwo�ma�jo�we�po�łą�czo�ne
z Ape�lem� Ja�sno�gór�skim.�Ksiądz�To�masz�przy�go�to�wał
pew�ne�re�flek�sje�na te�mat�Ma�ryi�w ży�ciu�bł.�Oj�ca�Świę�te�-
go,�a tak�że�wpro�wa�dził�nas�w at�mos�fe�rę�mie�sią�ca�ma�ryj�-
ne�go.�Wspól�nie� od�śpie�wa�li�śmy� li�ta�nię� lo�re�tań�ską,�Apel
Ja�sno�gór�ski,� zaś� po bło�go�sła�wień�stwie�koń�co�wym
wspól�nie,�mi�mo�chłod�ne�go�wia�tru�wie�ją�ce�go�znad�je�zio�-
ra,�chwy�ciw�szy�się�za rę�ce�od�śpie�wa�li�śmy�„Bar�kę”�–�ulu�-
bio�ną�pieśń�na�sze�go�no�we�go�bło�go�sła�wio�ne�go.�Wszy�scy
ma�my�głę�bo�ką�na�dzie�ję,�że�wsta�wien�nic�two�u Bo�ga�Ja�na
Paw�ła II po�zwo�li�Cza�plin�ko�wi�żyć�w spo�ko�ju�i do�stat�ku,
że�na�sze� ro�dzi�ny�bę�dą� cie�szyć� się� jed�no�ścią� i ra�do�ścią,
zaś�pa�ra�fia�oży�je�na no�wo�du�chem�sa�le�zjań�skim.

Ju�bi�le�usz 50-le�cia�ka�płań�stwa
ks.�We�gne�row�skie�go
W po�nie�dzia�łek, 9�ma�ja,�w na�szej�pa�ra�fii�mo�gli�śmy�prze�ży�wać�na�praw�dę�nie�-

co�dzien�ną�uro�czy�stość.�Otóż�w ten�dzień,�po�za�uro�czy�sto�ścią�św.�Sta�ni�sła�wa,�bpa
i mę�czen�ni�ka,�mie�li�śmy�moż�li�wość�gosz�cze�nia�w na�szych�cza�pli�nec�kich�pro�gach
świą�ty�ni� ks.�Bog�da�na�We�gne�row�skie�go,� sa�le�zja�ni�na,� któ�ry� świę�tu�je�w tym� ro�-
ku 50�ju�bi�le�usz�swo�ich�świę�ceń�ka�płań�skich�i 60�zło�że�nia�pro�fe�sji�za�kon�nej�(czy�li
sta�nia� się� za�kon�ni�kiem).�Do�stoj�ny�Ksiądz� Ju�bi�lat� od�wie�dził� na�szą�pa�ra�fię,� bo
jesz�cze� za cza�sów�PRL�-u był� dusz�pa�ste�rzem�w Cza�plin�ku.�Obec�nie� od po�nad
25�lat�prze�by�wa�w Szwe�cji�ja�ko�dusz�pa�sterz�Mi�sji�Ka�to�lic�kiej.�Jed�nak�mi�mo�po�-
de�szłe�go�wie�ku,�Księ�dzu�Bog�da�no�wi�nie�brak�krze�py,�chę�ci�pra�cy�i za�an�ga�żo�wa�-
nia.�Ca�ły�czas�pa�mię�ta�wie�le�róż�nych�hi�sto�rii�z ży�cia�księ�dza�w Pol�sce.�W trak�cie
Mszy�Świę�tej�po�ka�zał,�co�moż�na�osią�gnąć�po�kor�ną�pra�cą�na rzecz�Kró�le�stwa�Bo�-
że�go�–�gdyż�chy�ba�ewe�ne�men�tem�w ska�li�świa�to�wej�jest�to,�że�w ko�ście�le�pro�te�-
stan�tów�znaj�du�je�się�ka�pli�ca�Mat�ki�Bo�żej�Czę�sto�chow�skiej�i Mi�ło�sier�dzia�Bo�że�-
go�–� a jest� to� za�słu�ga� sa�le�zja�nów�pra�cu�ją�cych�w Sztok�hol�mie.�Ksiądz� Ju�bi�lat
przy�znał,�że�w swo�im�ży�ciu�od�pra�wił�po�nad 22�ty�sią�ce�Mszy�Świę�tych.�Z jed�nej
stro�ny�licz�ba�ta�wy�wo�łu�je�zdzi�wie�nie,�ale�z dru�giej�–�po�dziw�dla�głę�bo�kiej�wia�try
i po�ko�ry,�z któ�rą�Ksiądz�Bog�dan�przyj�mu�je�swo�ją�po�słu�gę.�Ży�czy�my�Ju�bi�la�to�wi
dal�szej�owoc�nej�pra�cy�na po�lu�szwedz�kim,�by�dłu�go�żył�w zdro�wiu�i w ła�sce�u Pa�-
na�Bo�ga�i Mat�ki�Bo�żej.

Spo�tka�nie�ani�ma�to�rów�
ka�te�che�zy�pa�ra�fial�nej
W dniu 10�ma�ja�w pa�ra�fii� Sta�ry�Chwa�lim� (dla� za�in�te�re�so�wa�-

nych�–�mię�dzy�Bar�wi�ca�mi�a Grzmią�cą)�od�by�ło�się�de�ka�nal�ne�spo�tka�-
nie� ani�ma�to�rów�ka�te�che�zy�pa�ra�fial�nej.� Jest� to�mo�ment� spo�tka�nia
i dzie�le�nia�się�swo�imi�do�świad�cze�nia�mi�po�mię�dzy�so�bą,�jak�na�le�ży
przy�go�to�wy�wać�mło�dzież�do praw�dzi�we�go�ży�cia�wia�rą�i świa�do�me�-
go�prze�ży�cia�sa�kra�men�tu�bierz�mo�wa�nia.�Z na�szej�pa�ra�fii�po�je�cha�ło
pięć�osób�–�Pau�li�na�Ko�rem�ba,�Kin�ga�Ko�noń�czuk,�Piotr�Le�wan�dow�-
ski,�To�masz�Iwa�nic�ki�i Ra�fał�Cha�bow�ski.�Pierw�sza�część�spo�tka�nia
od�by�ła�się�w ko�ście�le�–�by�ło�to�na�bo�żeń�stwo�ma�jo�we�i Msza�Świę�ta
prze�ży�wa�na�wspól�nie�z wier�ny�mi�z pa�ra�fii.�Po tym�na�stą�pi�ło�spo�tka�-

nie�for�ma�cyj�ne�w sal�ce�na ple�ba�nii.�Ja�ko,�że�każ�da�pa�ra�fia�ma�swój
spe�cy�ficz�ny�styl�pro�wa�dze�nia�ka�te�che�zy�przed bierz�mo�wa�niem,�mo�-
gli�śmy�wy�mie�nić� się�zu�peł�nie� róż�ny�mi�kon�cep�cja�mi� i po�dej�ścia�mi
do spra�wy.�Dłu�go�dys�ku�to�wa�li�śmy�nad tym,�co�zro�bić,�by�mło�dzież
rze�czy�wi�ście�pod�cho�dzi�ła�do Ko�ścio�ła�ja�ko�wspól�no�ty�z mniej�szym
dy�stan�sem�oraz,�w ja�ki�spo�sób�za�chę�cić� ich�do ak�tyw�ne�go�udzia�łu
w bu�do�wa�niu�wspól�no�ty.�W związ�ku�z du�ży�mi�róż�ni�ca�mi�do�świad�-
czeń�–�by�li�na spo�tka�niu�przy�go�to�wu�ją�cy�się�do bierz�mo�wa�nia,�ani�-
ma�to�rzy,�mi�ni�stran�ci,�ka�te�che�ci,�na�wet�sza�farz�nad�zwy�czaj�ny�–�mo�-
gli�śmy�spoj�rzeć�na te�wszyst�kie�kwe�stie�z wie�lu�róż�nych�punk�tów.
Ca�łe�spo�tka�nie�za�koń�czy�ło�się�wspól�nym�stwier�dze�niem,�że�naj�waż�-
niej�szy�jest�przy�kład�da�ny�przez�lu�dzi.�Te�go�ty�pu�spo�tka�nia�po�ma�ga�-
ją�nam�umac�niać�więź�po�mię�dzy�pa�ra�fią�a die�ce�zją,�i przy oka�zji�wy�-
mie�nić�się�wie�lo�ma�cen�ny�mi�do�świad�cze�nia�mi.�

Ra�fał�Cha�bow�ski



✱ OGŁOSZENIA  ✱

PISMO PARAFII pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY – AVE
Nasz adres: Redakcja „AVE”, ul. Moniuszki 20 • 78-550 Czaplinek • tel. 94 / 375 52 35; fax 94 / 375 50 98 

Zespół redakcyjny „AVE”: 

ks. Mirosław Kurkiewicz SDB, Zita Giwojno, Alicja Nałęcz, Halina Kramarczyk, Małgorzata Okulewicz.

e-mail: aveczaplinek@wp.pl  lub parafia@czaplinek.pl

Adres strony internetowej parafii: www.czaplinek.salezjanie.pl

W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Sakrament chrztu przyjęli:

Oliwia�Blanka�TOMCZAK,�Oliwia�OKŁA,�Blanka�Klementyna�HRYBOWIC,
Maciej�ŚWIĄTEK,�Maja�MITURA,�Lena�Teresa�KRAWCZYK,�
Paweł�SOBIESZCZUK,�Nina�Maria�MESZKA,�Marcela�KUŚMIDER,�
Antonina�MAJKOWSKA,�Aleks�CICHOWICZ,�Eliza�KASPERSKA,�
Wiktor�SEPIOTEK,�Maria�NIEZGODA,�Antoni�Maria�ZIMNIEWICZ,�
Anna�CZERWONIEC

Sakrament małżeństwa zawarli:

Tomasz�TOMCZAK�i�Karolina�KUCA,�Piotr��PRZYGRODZKI�i�Olga�FEŚKOWA

Do wieczności odeszli:

Zofia�CZERKIES,�Marianna�PEPŁOWSKA,�Teresa�GREGER,�Jan�UŁAŚ,�
Lesław�PAWŁOWSKI,�Grażyna�GARCZAREK,�Stanisława�CHMIELEWSKA,�
Zofia�REMBISZ,�Zbigniew�SOCZYŃSKI

UWAGA!!!

Zachęcamy�wszystkich
do�włączenia�się�w�tworzenie
naszego�pisma�parafialnego,�

podzielmy�się�
ze�sobą�dobrem�serc�i�umysłów,�refleksją�o�kościele,�o�parafii�

i�życiu�społecznym.

Oczekujemy�na�wasze�pomysły�i�sugestie
oraz�świadectwa!
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2 i 16 czerwca 2011 r. o godz. 19.15.


