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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.

HOMILIA
OJCA ŚWIĘTEGO
BENEDYKTA XVI
Plac Świętego Piotra, Watykan
Niedziela, 1 maja 2011 r.
błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu
Jony,albowiemnieobjawiłycitegociałoi krew,leczOjciecmój,któryjestw niebie”(Mt 16,17).CóżtakiegoobjawiłOjciecniebieskiSzymonowi?To,żeJezusjestChrystusem,SynemBogażywego.Na mocytejwiarySzymonstajesięPiotrem,Opoką,na którejJezusmożezbudowaćswój
Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II,
któreKościółdziśz radościąogłasza,wpisanejestw tewłaśnie słowa Chrystusa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie”
i „Błogosławieni,którzyniewidzieli,a uwierzyli”.Jestto
błogosławieństwowiary,którąJanPaweł II otrzymałw darzeod BogaOjcadlabudowaniaKościołaChrystusowego.
Nasza myśl biegnie jeszcze ku innemu błogosławieństwu, które w Ewangelii poprzedza wszystkie pozostałe.
Chodzio błogosławieństwoodnoszącesiędo DziewicyMaryi,MatkiZbawiciela.Do tej,któradopierocopoczęłaJezusaw swoimłonie,zwracasięśw.Elżbieta:„Błogosławiona jesteś,któraśuwierzyła,żespełnią sięsłowapowiedzianeCiod Pana”.Maryjajestwzorembłogosławieństwawiary.Radujemysięwszyscy,żebeatyfikacjaJana Pawła II ma
miejsce w pierwszym dniu miesiąca maryjnego, pod matczynym spojrzeniem Tej, która swoją wiarą podtrzymuje
wiaręapostołów,i stalepodtrzymujewiaręichnastępców,
szczególnietych,którzysąpowołani,byzasiąśćna katedrze
piotrowej.Maryjaniepojawiasięw opowiadaniacho zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest jakby wszędzie obecna w ukryciu:jestonaMatką,którejJezuspowierzyłkażdegoz uczniówi całąwspólnotę.Zauważmyszczególnie,że
owocn a, matc zyn a obecn ość Mar yi zos tał a odn ot ow ana przezewangelistówJana i Łukaszaw sytuacjachpoprzedzającychto,cojestopowiedzianew dzisiejszejewangelii
i w pierwszymczytaniu:w relacjio śmierciJezusa,w której
Maryja pojawia się u stóp krzyża; i na początku Dziejów
Apostolskich,któreukazująjąpośróduczniówzgromadzonychna modlitwiew wieczerniku.
Równieżdzisiejszedrugieczytaniemówinamo wierze.
Święty Piotr, pełen duchowego entuzjazmu, wskazuje nowo-ochrzczonymna racjeichnadzieii radości.Lubiępodkreślać, że w tym fragmencie początku Pierwszego Listu,
Piotrnienakazuje,leczwskazuje.Piszebowiem:„Dlatego
radujeciesię”–i dodaje:„Wy,choćniewidzieliście,miłujecieGo;wyw Niegoteraz,choćniewidzicie,przecieżwierzycie,a ucieszyciesięradościąniewymownąi pełnąchwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wiary – zbawienie
dusz”.Wszystkojestw trybiewskazującym,gdyżzaistniała
nowarzeczywistość,zrodzona zezmartwychwstaniaChry-

DrodzyBraciai Siostry!
Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się
na tym Pla cu, aby ce le bro wać po grzeb pa pie ża Ja na Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe
było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała
Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego życia
mojego ukochanego Poprzednika, a szczególnie jego
świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy
unosząca się woń świętości, a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II. Dlatego
chciałem, aby – przy koniecznym poszanowaniu prawa
Kościoła – jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany
dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony.
Pragnę skierować serdeczne pozdrowienia do was, którzytaklicznieprzybyliściedo Rzymuzewszystkichstron
świata dla tej szczególnej okazji: księży kardynałów, patriarchówkościołówwschodnich,braciw biskupstwiei kapłaństwie, oficjalnych delegacji, ambasadorów i władz,
osóbkonsekrowanychi wiernychświeckich.
Tympozdrowieniemogarniamtakżewszystkich,którzy
łączasięz namiza pośrednictwemradiai telewizji.
TędrugąNiedzielęWielkanocnąbłogosławionyJanPaweł II ogłosił Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Została ona
wybrana na dzisiejsząuroczystość,ponieważmójPoprzednik – z wyroku Opatrzności – oddał ducha Bogu właśnie
w wigiliętejniedzieli.Ponadtodziśjestpierwszydzieńmaja, miesiąca maryjnego, jest to również wspomnienie św.
Józefa Robotnika. Wszystkie te okoliczności wzbogacają
naszą modlitwę, pomagają nam, którzy jesteśmy jeszcze
pielgrzymamiw czasiei przestrzeni.O ileżbardziejświętująaniołowiei święciw Niebie.JednakjedenjestBóg,jeden
Chrystus Pan, który niczym most łączy ziemię z niebem,
a myczujemysięw tymmomenciebardziejniżkiedykolwiekuczestnikaminiebieskiejliturgii.
„Błog os ław ien i, któr zy nie wid ziel i, a uwier zyl i!”.
W dzisiejszejewangeliiJezuswypowiadatobłogosławieństwo, błogosławieństwo wiary. Uderza nas ono w sposób
szczeg óln y, gdyż zgrom ad zil iś my się, by uczestn ic zyć
w beatyfikacji,a jeszczebardziejdlatego,żezostałogłoszonybłogosławionymPapież,następcaPiotra,któregopowołaniem jest umacnianie braci w wierze. Jan Paweł II jest
błogosławionyzewzględuna swąwiara,mocnąi wielkoduszną,wiaręapostolską.Przychodzinamteżna myślinne
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społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odw rac aj ąc z sił ą olb rzym a – sił ą, któr ą czerp ał
z Boga–tendencję,którawydawałasiębyćnieodwracalna.
(po polsku)Swoimświadectwemwiary,miłościi odwagi
apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity
Syn Narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym
świecie,bynielękalisiębyćchrześcijanami,należećdo Kościoła,głosićEwangelię.Jednymsłowem:pomógłnamnie
lękaćsięprawdy,gdyżprawdajestgwarancjąwolności.
Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę wiary
w Chrystusa, gdyż jest on Redemptor hominis, odkupicielemczłowieka,costałosiętematemjegopierwszejencyklikii niciąprzewodniąpozostałych.
KarolWojtyłazasiadłna StolicyPiotrowejprzynoszącze
sobągłębokąrefleksjęnad konfrontacjąpomiędzymarksizmem i chrześcijaństwem, skupioną na człowieku. Jego
przesłaniebrzmiało:człowiekjestdrogąKościoła,a Chrystusjestdrogączłowieka.Kierującsiętymprzesłaniem,będąc ym wielk im dzied zict wem Sob or u Wat yk ańs kiego II i jegosternika,sługiBożego,PapieżaPawła VI,Jan
Paweł II prowadziłLudBożydo przekroczeniaprogutrzeciegotysiąclecia,któryzewzględuna Chrystusamógłnazwać„progiemnadziei”.Tak,poprzezdługądrogęprzygotow an ia Wielk ieg o Jub il eu szu, na now o ukier unk ow ał
chrześcijaństwokuprzyszłości, Bożejprzyszłości,wykraczającej poza historię, lecz również w niej zakorzenionej.
Tenładuneknadziei,któryw pewiensposóbzostałzawłaszczonyprzezmarksizmorazideologiępostępu,słusznieoddałonchrześcijaństwu.W tensposóbprzywróciłnadzieijej
autentyczne oblicze, aby móc przeżywać dzieje w duchu
„adwentu”,osobisteji wspólnotowejegzystencjiskierowanej na Chrystusa, w którym wyraża się pełnia człowieka
i spełnieniejegooczekiwańsprawiedliwościi pokoju.
Chciałbymna koniecpodziękowaćBoguza osobistedoświadczenie długoletniej współpracy z Papieżem, Janem
Pawłem II.Jużwcześniejmiałemmożliwośćpoznaniai docenieniajegoosoby,leczod 1982roku,gdywezwałmnie
do Rzymuna PrefektaKongregacjiNaukiWiary,przezkolejne 23latamogłembyćprzy nimi corazbardziejgopodziwiać.Mojaposługabyławspierana jegogłębokąduchowością i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie
i budowałprzykładjegomodlitwy:zanurzałsięw spotkaniu
z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania.A potemświadectwojegocierpienia:Panpozbawiałgo
stopniowowszystkiego,leczonpozostawałskałą,zgodnie
z woląChrystusa.Jegogłębokapokorazakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej
prowadzićKościółi dawaćświatujeszczebardziejwymowneprzesłanie,i tow czasie,gdytopniałyjegosiłyfizyczne.
W tensposóbdoskonalezrealizowałonpowołaniekażdego
kapłana i biskupa:byciajednymz Chrystusem,z Tym,któregocodziennieprzyjmujei ofiarujew Kościele.
BłogosławionyjesteśumiłowanyPapieżuJaniePawle II,
ponieważuwierzyłeś.Prosimy,byśnadalumacniałz nieba
wiaręLuduBożego.
Wielerazyz tegoPlacui tegoPałacubłogosławiłeśnas!
Dziś,prosimyCię:OjczeŚwiętypobłogosławnam!
Amen.

stusa,rzeczywistośćdostępna w wierze.„Stałosiętoprzez
Pana – mówi Psalm – i cudem jest w naszych oczach”,
w oczachwiary.
Drodzy Bracia i Siostry. Dziś jawi się naszym oczom,
w pełnymduchowymświetleChrystusazmartwychwstałego,postaćumiłowanegoi czczonegoJana Pawła II.Dziśjegoimięzostajewłączonew poczetświętychi błogosławionych,którychonsamtakimiogłosiłpodczasprawie 27lat
swojego pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnympowołaniudo wyżynżyciachrześcijańskiego,do świętości, jak to stwierdza konstytucja soborowa, Lumen gentium,o Kościele.WszyscyczłonkowieLuduBożego–biskupi,kapłani,diakoni,wierniświeccy,zakonnicy,zakonnice–jesteśmyw drodzekuojczyźnieniebieskiej,gdzienas
poprzedziłaDziewicaMaryja,złączona w szczególnyi doskonałysposóbz tajemnicąChrystusai Kościoła.
KarolWojtyła,najpierwjakobiskuppomocniczy,a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze
Watykańskim II,i zdawałsobiesprawę,żepoświęcenieMaryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało
wskazaniena MatkęBożąjakoobrazi wzórświętościdla
każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Tę teologiczną
wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości,
a następniezachowywałi pogłębiałprzezcałeżycie.Wizja
ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu
z Maryją, Jego Matką u boku. Obraz ten, znajdujący się
w ewangeliiJana,zostałujętyw biskupim,a potempapieskimherbieKarolaWojtyły:złotykrzyż,litera Mpo prawej
stronie u dołu, i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada
słynnemuzdaniuśw.LuigiegoMariiGrignondeMonforta,
w którymKarolWojtyłaodnalazłpodstawowązasadęswegożycia:„Totustuusegosumetomniameatuasunt.AccipioTeinmeaomnia.Praebemihicortuum,Maria –Cały
jestemtwóji wszystko,comoje,Twoimjest.OdnajdujęCię
wewszelkimmoimdobru.DajmiTweserceo Maryjo”.
W swoim Testamencie nowy Błogosławiony napisał:
„Kiedy w dniu 16-tym października 1978 roku konklawe
kardynałówwybrałoJana Pawła II,prymasPolski,kardynał
StefanWyszyński,powiedziałdo mnie:„Zadaniemnowego
Papieża będzie w prowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie”.Dalejczytamy:„Pragnęrazjeszczewyrazićwdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II,któregowrazz całymKościołem–a w szczególnościz całymepiskopatem–czujęsiędłużnikiem.Jestem
przekonany,żedługojeszczedanebędzienowympokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi Sobór dwudziestego
wiekunasobdarował.Jakobiskup,któryuczestniczyłw soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia,
pragnępowierzyćtowielkiedziedzictwowszystkim,którzy
do jegorealizacjisąi będąw przyszłościpowołani.Samzaś
dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej
wielkiejsprawiesłużyćw ciąguwszystkichlatmegopontyfikatu”.Aleo jakąsprawęchodzi?Chodzio tosamo,coJan
Paweł II wyraził już podczas swej pierwszej uroczystej
Mszyświętejna placuśw.Piotraw niezapomnianychsłowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwiChrystusowi!”.To,o conowo-wybranyPapieżprosił
wszystkich,samwcześniejuczynił:otworzyłdlaChrystusa
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ROZWAŻAJMY
SŁOWA
BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA PAWŁA II
Joaquin Navarro-Valls, na pytanie, czy brak mu
będziespotkańz JanemPawłem II odpowiedział:
„Niebrakujemi.Aniprzezchwilę.Kiedyśmogłem
z nim przebywać dwie, trzy godziny dziennie. Teraz
jestemz nim 24godzinyna dobę”.
Myślę, że my również będziemy spotykać się
z Nim coraz częściej i coraz chętniej.A poniżej
zamiastcomiesięcznegofelietonika...

FELIETONIK
O ZAPOMINANIU I NIEZAPOMINANIU
Dzisiaj Ojcze Święty chcę Ci podziękować, wyrazić
swoją wdzięczność, pamięć i miłość.
Za dni, kiedy byłeś z nami, za słowa, które mówiłeś
do wszystkichi do każdegoz nasz osobna,za spojrzenie
na naswszystkichi na każdegoz nasz osobna,za nadzieję,którąwzbudzałeśu wszystkichi u każdegoz osobna,
za radość, gdy przyjeżdżałeś i smutek, gdy odjeżdżałeś,
za słowa, które słuchaliśmy i które wciąż nas prowadzą
i kierująnami...

Za rok 1991, za słowa:
–„Postulatneutralnościświatopoglądowejjestsłuszny
główniew tymzakresie,żepaństwopowinnochronićwolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli,
niezależnieod tego,jakąreligięlubświatopoglądoniwyznają.Alepostulat,ażebydo życiaspołecznegoi państwowegow żadensposóbniedopuszczaćwymiaruświętości,
jestpostulatemateizowaniapaństwai życiaspołecznego”,
słowa,któremówiłyo obecnościKościołai religiiw życiupublicznym.

Za 16 października 1978 roku, za Twoje pokorne słowa:
– „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego
Pana,zawierzającMatceChrystusai Kościoła,świadom
wszelkichtrudnościprzyjmuję”,
za nasząogromnąradośći dumę,

–„Do tegocmentarzyskaofiarludzkiegookrucieństwa
w naszymstuleciudołączasięinnywielkicmentarz:cmentarznienarodzonych,cmentarzbezbronnych,którychtwarzyniepoznałanawetwłasnamatka,godzącsięlubulegającpresji,abyzabranoimżycie,zanimjeszczesięnarodzą
(...)Czyjesttakaludzkainstancja,czyjesttakiparlament,
którymaprawozalegalizowaćzabójstwoniewinneji bezbronnejludzkiejistoty?”
słowa, które stały się „wielkimi narodowymi rekolekcjami”.

Za czerwcowe dni 1979 roku, kiedy Twoje słowa:
–„Wołamja,synpolskiejziemi,a zarazemja,JanPaweł II,papież.Wołamz całejgłębitegoTysiąclecia,wołam
w przeddzieńŚwiętaZesłania,wołamwrazz wamiwszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój
i odnowiobliczeziemi,Tejziemi!”
słowa, które spowodowały odnowę w nas wszystkich,
kiedyuwierzyliśmy,żeniemożliwestaniesięmożliwe,

Za rok 1995, za słowa:
–„Pod hasłamitolerancji,w życiupublicznymi w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może
corazwiększanietolerancja.Odczuwajątoboleśnieludzie
wierzący.Zauważasiętendencjedo spychaniaichna marginesżyciaspołecznego,ośmieszasięi wyszydzato,codla
nichstanowinieraznajwiększąświętość.Teformypowracającejdyskryminacjibudząniepokóji musządawaćwiele
do myślenia”,
słowa,którejeszczerazzabrzmiałybardzomocnoi pokazałynam,jakbardzogłębokojestrozczarowanykształtemniepodległejPolski.

Za 1983 rok, za słowa:
–„Przybywam,ażebybyćz moimirodakamiw szczególnie
trudnymmomenciedziejówPolskipo II wojnieświatowej”,
słowawypowiedzianedo generałaJaruzelskiego,gdywciąż
trwałwprowadzony 13grudnia 1981rokustanwojenny.
Za 1987 rok, za znamienne słowa wypowiedziane do
młodzieży na Westerplatte:
– „Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiśwymiarzadań,któremusipodjąći wypełnić.Jakąś
słusznąsprawę,o którejniemożnaniewalczyć,Jakiśobowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie
można zdezerterować. Wreszcie jakiś por ządek prawd
i wartości,któretrzebautrzymaći obronićw sobiei wokół
siebie.Tak,obronić–dlasiebiei dlainnych”,
słowa,którewzmocniływolęoporu„Solidarności”i jejsiłę.

Za rok 1997, za słowa:
–„Zdajemyegzaminz naszegoczłowieczeństwai z naszegochrześcijaństwa,z naszejpolskościi z naszejeuropejskości.Egzaminw przeszłościbyłtrudny.Zdaliśmygo,
a wynikogólnyprzyniósłnamuznanie.Egzaminz wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać.
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wszystkimiludźmidobrejwoliklimatprzychylnyumacnianiurodzin”,
słowa,którewskazałydrogępolskiejrodzinie.

Trzebająstalezdobywać.Zdobywasięją,czyniącz niej
dobryużytek–w prawdzie,botylko„prawdaczyniwolnymi”ludzii ludzkiewspólnoty,społeczeństwai narody”(...)
Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć być prawdziwie
wolnym, tak ażeby nasza wolność nie stawała się naszą
własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym ani też nie
stałasięprzyczynązniewoleniainnych,
słowa,którestałysiędlanasprogramemreligijnegożycia,naszącodziennością.

Za rok 2002, za słowa:
–„Bógbogatyw miłosierdzie”,
słowa,abyśmyz otwartymsercemprzyjęliorędziemiłosierdzia i nieśli je tam, gdzie ludzie potrzebują światła
nadziei.A w Kalwarii Zebrzydowskiej zawierzył Polskę,
cały Kościół, wszystkich Polaków, a także siebie Matce
Najświętszej. Prosił, aby pamiętać o Nim za życia i po
śmierci.

Za rok 1999, za słowa:
-„BógjestMiłością.(...)Bezzdrowychi silnychrodzin
społeczeństwo i naród upada. Tymczasem trwałość i jednośćrodzinysądziśpoważniezagrożone,Trzebaprzeciwdział ać tem u zag roż en iu, twor ząc we współp rac y ze

Dziękuję Ci!
AlicjaNałęcz

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.

PaulinaUrkiel

Jan Paweł II
- odwaga świętości
Rozważając dziś Twoje słowa
próbuję zrozumieć Ciebie,
myśląc o cierpieniu żyję miłością,
szukając Boga zgłębiam tajemnice wiary.
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Wzór do naśladowania
JanPaweł II uczyłnasjakkochaćBogai rozumiećPismo
Święte.Jednoczyłludzio różnychpostawachżyciowych.
Spotykał się z tymi, u których nikt już nie szukał zrozumienia. Umiał skruszyć najtrwalsze lody i zjednoczyć
przychylność ludzi nieufnych. Miał uczniów nie tylko
w Polsce,aletakżew wielumiejscachna świecie.TowłaśnieJanPaweł II swoimdobremzmieniłświatw którym
obecnie żyjemy. Nie wystarczy kochać Błogosławionego
JanaPawła II,trzebaczytaćjegodokumenty,rozumiećje
i wiedziećcochciałnamprzekazać.
Dlamniejestkimśwyjątkowym,chociażjużtakdaleko
u Boga Ojca to jednak zawsze bliski mojemu sercu. Jest
znakiemtego,żeto,cowydawałomisięniemożliwe,trudne stało się osiągalne. To dzięki Jego wstawiennictwu,
zwłaszcza modlitewnemu, doświadczyłam tego nie jeden
raz.Tonajlepszymójprzyjaciel,któryprzezmodlitwęi cichą rozmowę mię wysłucha.Właśnie przez swoją autentyczność,wytrwałośći wiernośćtakBogu,jaki sobiepokazałjakżyć,a swoimpokornymodchodzeniemdałprzykład,żeśmierći życiesądo siebiebardzopodobnei potrzebne.
ZitaGiwojno

Błogosławiony Jan Paweł II był postacią niezwykle
ważną,a Jegonaukibyłyi sąponadczasowe.NaszahistorianieznatakiegopontyfikatujakimbyłOjciecŚwięty.To
Polak,któryzmieniłobliczeświata,wzórdlaludziwspółczesnych i przyszłych pokoleń. Wzorem tak jak Jezus
Chrystusdlakażdegomiałsłowapocieszeniai miłości.To
człowiekbudzącyzaufanie,wielkiautorytet,wzórdo naśladowania.Toprzezswojągłębokąwiaręi swojezachowanie dawał przykład, uczył jak ma żyć chrześcijanin
i przypominało istnieniuBoga.Podróżowałdo najbardziej
odległych zakątków świata niosąc słowa otuchy i pocieszenia.Zawszebyłbliskiludzi,bezwzględuna rasę,wyznaniaczyprzekonaniapolityczne,czekalina Niegorzeszeludziwielkiejwiaryi nadziei.Nigdyniebałsięmówić
o rzeczach trudnych i ważnych. Pochylony nad cierpieniem przepełniony był nieziemską dobrocią. Mimo, że
sambyłschorowanyjednakpotrafiłnatchnąćnassiłą.Posiadałniezwykłyhumori umiałnawiązaćkontaktz młodzieżą.Kochałją,miałzawszedlaniejczas,bypodzielić
sięz niąswojąmiłościąi wiedzą.Mówiłprawdę,niekrytykował i wskazywał właściwy kierunek. To jego słowa
wpływały na wybór tej właściwej drogi. Błogosławiony

PARAFIALNA PIELGRZYMKA
NA UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
- OCZYMA PIELGRZYMA
gdy szykowaliśmy się do przesiadki na Termini – ogrom
pielgrzymów dosłownie zatkał metro. Ponieważ byliśmy
wcześnie,zdecydowaliśmysięiśćpieszo.Rzymnad ranem
maswójurok,a mymieliśmynadprogramowezwiedzanie.
Na mościeśw.Aniołaumówiliśmysięna zbiórkępo Mszy
świętej; postanowiliśmy się rozłączyć, ponieważ każdy
chciał zająć jak najlepsze miejsce. Tylu ludzi, takich tłumównigdyniewidziałami chybajużniezobaczę.W poszuk iw an iu „leps zeg o” miejs ca, na nas tępn ym moś cie,
Umberto,„wpadliśmy”na bp.K.Zadarkoi bp.S. L.Głodzia.W końcu,razemz mężem„przebiliśmy”sięna
V.
Ospedaledo telebimui tamwysłuchaliśmyMszyBeatyfikacyjnej,sprawowanejprzezPapieżaBenedykta XVI.Jako
„początkujący”pielgrzyminiemieliśmyrzeczjasnaodbiornikaradiowegowięcmszywysłuchaliśmypo łacinie(ciekawe doznanie). Byłam bardzo wdzięczna Papieżowi Benedyktowi XVI, że skierował też po polsku słowa do wiernych.Po błogosławieństwieudaliśmysiędo metrai autobusemwróciliśmydo hotelu.
Nas tępn eg o dnia, 2.05.2011 udal iś my się równ ież
do Rzymu na Mszę dziękczynną za beatyfikację, której
przewodniczyłkard.T.Bertone.Tymrazemjednakstaliśmy
na samymplacuśw.Piotrai chociażprzed wejściemna te-

W dniu 29 kwietnia o godzinie 2.30 w nocy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i po niej wyruszyliśmy w podróż – przez Niemcy, Austrię, do Włoch.
Ciekawa rzecz, jaki ten świat jest mały i kogo można spotkać na stacji benzynowej we Włoszech? Otóż ks.
KazimierzaChudzickiego,którytakżeudawałsiędo Rzymu!
Na noclegdojechaliśmydo LevicoT.k/Trentow Dolomitach.Następnegodniawyruszyliśmydo Orvieto–miasta
cudu eucharystycznego. Ponieważ miasto jest dwupoziomowe wjechaliśmy na górę kolejką górską, by podziwiać
i zwiedzaćprzepięknąkatedrę(XIII-XVII w.),bogatozdobioną (mozaiki, rzeźby), a w jej wnętrzu freski m. in. Fra
Angelica i L. Signorellego. W kaplicy znajduje się ołtarz
z suknem (obrusem) splamionym Krwią Chrystusa, która
spłynęłaz HostiipodczassprawowaniaEucharystiiw 1263
r. W tejże kaplicy nasz opiekun duchowy, ks. Mirosław,
sprawowałMszęświętą.
Następnym punktem programu był dojazd w okolice
Rzymui przygotowaniesiędo Mszybeatyfikacyjnej.
Następnego dnia, 1.05.2011 około godziny 4.00 wyruszyliśmyna Mszędo Rzymu.Z dojechaniemdo metraLavrentina nie było problemu; problem zaczął się w metrze,
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ren plac u trzeb a był o przejść kont rol ę, to wart o był o!
Ks. Prob oszcz konc el eb row ał Mszę św., a więc z nas
wszystkichbyłnajbliżejołtarza.Tymrazemhomiliiwysłuchal iś my z odb iorn ik a pielg rzym ów znajd uj ąc ych się
przed nami.Po Mszyśw.dziękczynnejzrobiliśmyogromny
błąd, ponieważ wyszliśmy z terenu placu, a wejście zamkniętoi niewpuszczanonikogoprzez 2godziny. 11osób
z naszej grupy pielgrzymkowej postanowiło oddać cześć
doczesnymszczątkomBłogosławionegoJana Pawła II.Ponieważ kolejka wiernych była ogromna, do tego wielojęzycznytłum,więcniebrakowałonerwów–każdychciałsię
dostaćna plac.W raziespóźnienia(na autobus)ustaliliśmy,
że są sprawy priorytetowe i że z placu nie cofniemy się
do wyjścia,tylkostaćbędziemydo skutku.Po 5godzinach,
kilk u lekk ich przep yc hank ach, komb in ow an iu, kont rol i
osobistej,rozerwaniukilkubarierek...weszliśmydo Bazyliki.Akuratrozpocząłsięróżaniec.Atmosferaskupieniadosłownienamacalna,każdymiałmożliwośćpomodleniasię
do i z Błogosławionym; ja, z tych wielkich emocji, zapomniałamzostawićintencje.
Po wyjściu z Bazyliki chyba każdy czuł wewnętrzne
spełnienie,a nasznowyBłogosławionybędziemiał„pełne
ręceroboty”.
Dotarcie do stacji metra było już dziecinnie proste (dla
nas zap raw ion ych w por us zan iu się wśród tłum ów).
Na miejsce na stację Lavrentine przybyliśmy z 15 min.
opóźnieniemi tukolejnezdziwienie–spotkaliśmymałżeństwo, które nie było z nami w Bazylice; okazało się, że
w metrze było zamieszanie i wsiedli oni do niewłaściwej
kolejki.Po godzinienadjechałaresztapielgrzymów,którzy kęGórnąi Dolnąwrazz kryptąśw.Franciszkai współbraci.
zwiedzaliRzymi pojechaliśmyna noclegw okoliceFivggi.
Na ostatni nocleg udaliśmy się ponownie do Levico T.
Nas tępn eg o dnia, wtor ek 3.05.2011 doj ec hal iś my w Dolomitach.A rano–do domu!
do Asyżu, miasta św. Franciszka. Odbyła się uroczysta
Podróżmęcząca,aleBYŁOWARTO!!!
Mszaśw.w BazyliceDolnej.Po mszyzwiedziliśmyBazyliK.Nałęcz
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Wspomnieniazespotkań
zOjcemŚwiętym:

Czaplinek
w Watykanie
Chcę się podzielić z czytelnikami wspomnieniami na
powyższy temat.
W marcu 1986r.dowiedziałamsięo wycieczceorganizowanejprzez„Orbis”w Koszaliniedo Rzymu.Zgłosiłamsię,załatwiłam formalności. Gdy otrzymałam paszport – miałam tydzieńczasudo wyjazdu.Ponieważw programiebyłaaudiencja
u OjcaŚwiętego,zrodziłmisiępomysł,abyjakoprezentzrobić album o Czaplinku, który wówczas przygotowywał się
do obchodów 700-leciaswegoistnienia.Wiedziałam,żeprzed
latyKardynałKarolWojtyłabywałna spływachkajakowych
na PojezierzuDrawskim.Byłteżw Czaplinku,gdziemieszkał
Jegoszkolnykolegaz Wadowic–StanisławHojdysi wartoby
przywrócićMuwspomnienia.
Wykonałam własnoręcznie album. W czerwonej, dużej,
twardejoprawiebyłynanizaniena biało-czerwonewstążeczki
kartki z pięknego kredowego papieru ostemplowane dużymi
pieczęciami z okazji 700-lecia Czaplinka. Na kartkach czarnympisakiembyłynapisanemojewierszeo Czaplinku,jego
uroku,przyrodzie,o uroczystymodpuście-dożynkach,o pobycieobrazu„CzarnejMadonny”,o pielgrzymcedo Częstochowy.Abumbyłilustrowanypięknymizdjęciamiprzyrodniczymi(naszegojeziora,ptactwa,drzew,kwiatówpolskich,zabytków-kościołaśw.Trójcy,dzwonnicy),któreotrzymałamod pana inż.WiesławaKrzywickiego.
Do Rzymuudałamsięsamolotemz Warszawy.Zamieszkałamw DomuPielgrzymaJana Pawła II przy ViaCassiazwanym „Domem Polskim”. 16 kwietnia 1986r. uczestniczyłam
w audiencjigeneralnejzbiorowejna Placuśw.Piotraprzed bazyliką.Byłamw I sektorze,bliskoołtarza,przy pierwszejalejce. Służb y por ządk ow e rozd aw ał y pielg rzym om kwiat y.
Otrzymałam 3białegoździki.NasząalejkąprzechodziłSekretarzStanuAugustinoCazarollii ściskałdłoniepielgrzymów.Ja
również doznałam tego zaszczytu. Wówczas jeszcze Papież
przejeżdżał otwartym samochodem alejkami wśród tłumów.
Gdyprzejeżdżałobokmnie,rzuciłamMudo stóptebiałegoździki,a onuścisnąłwyciągniętąwysokomojądłoń.Byłtobardzo wzruszający moment. Za dwa dni mogłam uczestniczyć
w audiencjiprywatneju OjcaŚw.w saliwatykańskiej.
Stal iś my w czwor ob ok u, wys łuc hal iś my przem ów ienia–homiliiJana Pawła II,potempodchodziliśmypojedynczo
w szeregudo Papieża,byuścisnąłnasządłoń,a myzłożymy
w Jego pierścień pocałunek, fotograf zrobi zdjęcie. Stałam
podniecona z trwogąw sercu,z albumempod pachą,szukałam
w myślisłów,któremamprzekazaćw błyskawicznymtempie.
Kiedy się zbliżałam – Ojciec Św. z uśmiechem na ustach
wyciągnąłdo mniedłoń,japodałamswojądo uściskui powiedziałam: „Przywiozłam pokłon z Czaplinka i poszum fali jeziora Drawskiego, po którym Ojciec Św. pływał i wiązankę
swoichwierszy.NiechoneprzypomnąKrajOjczysty,Czaplinek.Życzęzdrowiai przyjazduw przyszłymrokudo Polski,

do nas”.OjciecŚw.jednądłoniątrzymałmojądłońw uścisku,
a drugąpołożyłna moimramieniu,popatrzyłw górę,uśmiechnął się i powtórzył jak echo: „…Czaplinek – pamiętam…”
A po chwili:„Pięknetookolice,milewspominam…Bógzapłaćza dar.Życzęzdrowiai błogosławię…”
Albummójo Czaplinkuznajdujesięwrazz innymidarami
w Muzeum Watykańskim i jestem pewna, że go Ojciec Św.
przejrzał.Po powrocie,za tydzieńotrzymałampodziękowanie
przesłaneprzezSekretariatStanuw Watykaniei posiadamje
do dziś.
W maju 1991r.byłamw pielgrzymkąz Wrocławiaw Rzymie po raz drugi.Także na audiencji generalnej i prywatnej.
Staliśmy grupami na dziedzińcu górnym. Po przemówieniu
Ojciec Św. podchodził do każdej grupy, aby porozmawiać
chwilęi sfotografowaćsięna pamiątkę.Podszedłi do nas.Ja
stałamz tyłu(zewzględuna wysokiwzrost),na schodku.OjciecŚw.spytał:„Skądjesteście?”–„Z Wrocławia”–odpowiedziano.Jawówczasuniosłamwysokorękęi głośnopowiedziałam:„i z Czaplinka!”,a On„…i Czaplinekznówjest?”Jaodpowiedziałam:„Jest,pozdrawiai zapraszana spływ”.„Chętnie
bym pojechał, ale to niemożliwe” – odpowiedział z uśmiechem.
Takwięcsłowo„Czaplinek”rozbrzmiewałoechemna dziedzińcuw Watykanie.
Epizodtrzeci.W listopadzie 1991r.wysłałamdo Watykanu
listdo OjcaŚw.wrazz życzeniamiz okazjirocznicypontyfikatu i świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku z opłatkiempolskimi swoimwierszemokolicznościowym.W styczniuotrzymałamrównieżpodziękowaniena piśmienr 297.000
z SekretariatuStanuw Watykaniei jestmiłąpamiątkąkontaktówz Papieżem.
TakwięcmaleńkiCzaplinekmaobywatelstwow sercui pamięciNajwiększegoAutorytetuŚwiata,sławnegoPolakaPapieżaJana Pawła II,któregostopystąpałypo czaplineckiejziemi,a wiosłaporuszaneJegodłońmiprzecinałyfalewódnaszego jeziora Drawskiego. Tę bytność Jego upamiętnia tablica
w StarymDrawskui nazwaszlakuwodnegoDrawą–im.KardynałaKarolaWojtyły.Z tegopowinniśmybyćdumni.
Podsumowując fakty mogę rzec z humorem: „Czaplinek
mocną nogą stoi w Watykanie” …i ja to załatwiłam, do kochamswojeuroczemiasto,w którymspędziłam 45latżycia,
uczyłam i wychowywałam wiele pokoleń. Uroki Czaplinka
sławięteżw strofachswoichwierszy.
Nina Czyż
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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.
NinaCzyż
Czaplinek03.06.2005r.
(wiersznapisanyiprezentowanynauroczystościodsłonięciapomnikaJanaPawłaIInadjez.Drawsko
wCzaplinkuwrocznicęJegoI.spływukajakowegoDrawą)

Na beatyfikacji
Jana Pawła II
Pierwszomajowypochódwtymroku,
zewszystkichstronświatazmierzał,
doRzymu–wiecznegomiasta
nabeatyfikacjęsługibożegoJanaPawłaII–Papieża.
AktóżOntaki–tenPapież
Czymsobienatowyniesieniezasłużył:
-Onmocąduchaświętego,
szatańskiezakusyskruszył.

„Świętyodzaraz”–krzyczeliludzie,
Naplacuśw.PiotrawRzymie,
kiedyJanPawełopuszczałziemię,
abyzamieszkaćwbożejkrainie.

Ktoznasniesłyszałkazania
zPlacuZwycięstwagłoszonego,
abyduchbożyodnowiłziemię,
abywybawiłnasodzłego.

LudbożygarniesiędoNiego,
bymuwypraszałłaskiwNiebie,
aOnnikogonieodtrąca,
każdemupomocniesiewpotrzebie.

Izarazrunął„murberliński”,
Iskrawolnościsięzapaliła
Polskaprzewodziwszystkimnarodom,
Gdziekomunizmuzarazasiętliła.

PierwszegoMaja–wświętoMiłosierdzia,
tłumysięwRzymiezgromadziły,
czczącwyniesienienaołtarze
JanaPawłaWielkiego–KarolaWojtyły.

Młodzieżidzieci,wszystkichprzygarniał,
cinajbiedniejsi,najmilsiMubyli.
GłosiłJezusawszystkimnarodom,
byśmysiękiedyśzbawili.

HalinaKramarczyk
Czaplinek,maj2011rok
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Wspomnienia o Janie Pawle II

Nie miałam nigdy audiencji u Jana Pawła II, w czasie kiedy jeszcze był w Rzymie.
Nie uczestniczyłam też w eucharystiach jakie od pra wiał przy jeż dża jąc do Pol ski,
a jednak Jego osoba, Jego słowa i wydarzenia z Nim związane i w moim życiu zostawiły ślad. Pierwsze wydarzenie pamiętam 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
Rzymu i papieżem został z dalekiego kraju – Karol Wojtyła.

Bogu!–radośćogromna!–niedowierzaniei nadzieja.Teraztojużna pewnocośsięzmieni,na pewnobędzielepiej,
tylkocoi jak,alena pewnobędziecośdobrego.Takiewyróżnieniedlanaszegokraju,dlanaszegokościoła.
Dziecirosły,dorastały,urodziłysięnastępne,a JanPaweł II był.Wydawałosię,żebędziez namizawsze.Do studentów w Poznaniu powiedział: – „o i wy przyszliście
do mnie mimo, że macie sesję egzaminacyjną, dziękuję
wam!–życzępowodzeniana egzaminach”,(mówiłaHania, moja córka studiująca wówczas w Poznaniu – pełna
zachwytunad tymujmującymi pełnymciepłapapieżem).
–NiechzstąpiDuchTwój,niechzstąpiDuchTwóji odnowiobliczeZiemi,tejZiemi,dodałpo chwili.Jakamoc
byław tychsłowach,jakanadzieja,a u mniepytaniejak
u niewiernegoTomasza:jaktomożesięstać?A jednaksię
stał o: – run ął „mur berl ińs ki”, a fal a zła cofn ęł a się
na wschód i chociaż teraz zalewa nas nowe zło liberalizmu, to przecież jesteśmy mądrzejsi i silniejsi wiarą, ale
i doświadczeniem.BógprzezJanaPawła II objawiłnam
swojąmoci chwałę.DuchświętyodnowiłobliczeZiemi
i zamknąłkartyżyciaswojegosługiJanaPawła II. I jeszcze jedno wydarzenie, w którym ja uczestniczyłam, Jan
Paweł II w Licheniu: – śpiewy Mazowsza na schodach
świątyni, nocne czuwanie, krążący helikopter i przejazd
Papamobile.Śpiewy,wiwaty,radośći nagletłummilknie,
a Jan Paweł II odwraca głowę i patrzy w naszą (w moją
stronę). Zmęczone, ale przenikliwe oczy pragną ogarnąć
każdegoz nas,zrozumieć,pobłogosławić.Tegospojrzenia
i ciszyniesposóbzapomnieć.
–Módlciesięza mnie,módlciesięza mnie,za megożyciai po śmierci.Aleto„módlciesię”todlamniezachęta
do modlitwy w ogóle, do głębszego poznawania Boga,
do pełnieniaJegowolii do godzeniasięna wolęBoga.
Polska, o której niewiele ludzi za granica wiedzieli,
dziękiNiemustałasięznana.Pielgrzymki,oazy,byłotak
radośnie i tak optymistycznie, i tak niewiele brakowało,
abyśmysięcieszylipełnąwolnościąna zawsze.Dlaczego,
dlaczegopopełniamywciążtesamebłędy?Dlaczegowierzymyzłusączącemusięjakjadwężaz polskojęzycznych,
aleniepolskichmediów.UwierzmysłowomBoga,które
głosiłnamJanPaweł II.
HalinaKramarczyk
Czaplinek,dn. 23.05.2011r.

Szok i euforia, – wołam dziewczynki, małe jeszcze
przedszkolne–chodźcie,zobaczcie,słuchajcie,Ojcemśw.
został nasz Kapłan Polak, klękamy na kolana. Dziękuję
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DARY
DLA MATKI BOŻEJ
M.B.tomVIII,str.73inast.
W roku 1865, kiedy budowa Bazyliki Wspomożycielki
Wiernychbyłajużbardzodalekoposunięta,ks.Boskozamartwiałsięnieuleczalnąchorobączterechswoichksięży.
Jedenz tychświątobliwychkapłanówtoks.Alasonatti,jego pierwszy współpracownik. W tym wielkim strapieniu
i smutkuMatkaBożaprzyszłaz pociechąswojemuoddanemu słudze w maju, miesiącu Jej poświęconym. W Oratoriumnabożeństwamajoweobchodzonoz wyjątkowągorliwościąi toprzezwszystkichbezwyjątku.
Z przemówieńks.Boskodo wspólnotysalezjańskiejwygłoszonychw tymmiesiącutylkojednozapisanow kronikachzakładu.Należyonodo najcenniejszychwśródwielu
innych.Otojegostreszczenie:
„Śniłem,żekroczyliściew procesjikubogatoozdobionemui olśniewającoukwieconemuołtarzowiMatkiBożej.
Wszyscyśpiewalitesamehymnyna Jejcześć,każdyjednak na swój sposób. Wielu z was czyniło to z wielkim
przej ęc iem, inn i rac zej bez zaa ng aż ow an ia, nied bal e.
Częśćwprostfałszowała.Widziałemteżchłopców,którzy
nawetustnieotwierali,wałęsającychsiępozaszeregiem,
ziewającychi wprowadzającychzamieszanie.
KażdyniósłMatceBożejjakiśdar.Najczęściejbyłyto
kwiaty, bardzo różne w kształcie, wielkości, barwie i rodzaju. Rzucały się w oczy bukiety róż, goździków, fiołków.Niektórzyz wychowankówtrzymaliprzed sobąbardzodziwnedary:głowyświń,koty,oślizgłeropuchy,królikii jagnięta.Przy ołtarzustałurzekającymłodzieniecze
wspaniałymi skrzydłami. Był to prawdopodobnieAnioł
StróżnaszegoOratorium.Odbierałod wasdaryi kładłje
na mensie. Pierwszy dar, to przepiękny bukiet kwietny,
który anioł w milczeniu złożył na ołtarzu. Z następnych

usuwałonnajpierwkwiatyzwiędłelubbezwonne,jakdalie i kamelie. Maryja bowiem nie zadawalała się samym
wyglądem.W niektórychwiązankachznajdowałysięciernie,a nawetgwoździe.Aniołnatychmiastjeusuwałi wyrzucałprecz.
Kiedyprzed aniołemstanąłchłopiecześwińskągłową
na misie, anioł zawołał do niego: „Jak śmiesz ofiarować
takidarNaszejPani?Czyżniewiesz,żetozwierzęsymbolizujegrzechnieczysty?MaryjaNajświętszai Niepokalana nie może przyjąć takiej ofiary. Odejdź! Nie jesteś
godnystaćprzed Jejobliczem”.
Przynoszącym koty anioł rzekł: „Kot to tyle, co kradzież. Jak odważyliście się złożyć taki podarunek Matce
Bożej?Ci,którzyzabierająbezzezwolenianieswojerzeczy,okradająwłasnydomzłośliwieniszcząodzież,marnująpieniądzerodziców,nieucząsięi zaniedbująswojeobowiązki,sąpo prostuzłodziejami”.Tychtakżeaniołusunął
od ołtarza. Srodze oburzył się na ofiarodawców ropuch.
„Rop uc hy symb ol iz uj ą wstrętn y grzech obm ow y. Jak
śmiec ie ofiar ow ać je Najś więts zej Pann ie? Odejdźc ie
precz!”Chłopcyzewstydemodchodzili.
Przyszłatakżegrupachłopcówz nożamiw sercach,któresymbolizująświętokradztwo.„Czyzdajeciesobiesprawę,żewaszeduszesąw stanieśmierci?”–zapytałanioł.
„Gdyby nie Boże miłosierdzie, zostalibyście zgubieni
na wieki.Na miłośćBoską,wyjmijcietenożez waszych
serc”.
Wreszciei pozostalichłopcydotarlido ołtarzai składali
swojedary:jagnięta,króliki,owocei ryby.Aniołodbierał
jeod nichi składałna ołtarzuprzed MatkąBożą.Wszystkichmiłychofiarodawcówodpowiednioustawiłprzed ołtarzem.Z ogromnymżalemzobaczyłem,żeliczbaodrzuconychchłopcówbyłao wielewiększaniżsądziłemna początku.

Korony z róż
Nagle ukazało się dwóch innych aniołów po obu stronach ołtarza, trzymających w ręku ozdobne kosze, pełne
wspaniałychkoronz róż.Byłytoróżeziemskie,alepochodziłyz niebai symbolizowałynieśmiertelność.TakimikoronamiAnioł Stróż wieńczył czoła wszystkich ustawionychprzed ołtarzemMatkiBożej.Widziałemw tejgromadziebardzowielu,którychnigdyprzedtemniespotkałem.
Oto zadziwiająca rzecz: najpiękniejsze korony otrzymali
chłopc y bard zo brzydc y, niek tór zy wprost odr aż aj ąc o
brzydcy. Wzniosła cnota czystości, którą się odznaczali
w wyjątkowymstopniu,wyrównaław pełniwszystkiebrakiichzewnętrznegowyglądu.Bardzowieluchłopcówtakże jaśniało tą cnotą, ale już nie w takim natężeniu. Młodzieńcywyróżniającysięposłuszeństwem,pokorąi miłościąBogarównieżotrzymalikoronystosowniedo swoich
zasług.
Następnieaniołodezwałsiędo wszystkichw tesłowa:
„SamaNajświętszaPannażyczyłasobie,byściezostali
dzisiaj uwieńczeni tymi pięknymi koronami z róż. UwaDokończenie na str. 12
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Dokończenie na str. 11

żajcie, by ich nigdy nie utracić. Pokora, posłuszeństwo
i czystośćmająbyćwaszącechącharakterystyczną.Dzięki tym trzem cnotom podobacie się zawsze Matce Najświętszej,a pewnegodniaotrzymacieniewymowniepiękniejsząkoronęniżta,którądziśnosicie”.
Odśpiewaliście potem pierwszą zwrotkę AVE MARIS
STELLA –Witaj, Gwiazdo morza –a odchodzącod ołtarzarozbrzmiewałz waszychpiersihymn:LODATEMARIA –Chwalcie Maryję –z takimzapałem,żepoczułem
sięszczerzewzruszonywaszymśpiewem.Odruchowopodąż ył em za wam i. Chciał em jeszc ze rzuc ić okiem
na chłopców,którymaniołrozkazałodejść.Niezobaczyłemjednaknikogo.
Kochanemojedzieci,wiemdoskonale,ktootrzymałnagrodę w postaci różanej korony, a kogo anioł odrzucił.
Tychostatnichsamupomnę,bymoglizłożyćMatceBożej
daryo wielemilsze.

Uwagi księdza Bosko
1. Wszyscy nieśliście przeróżne kwiaty. Niestety w każdym bukiecie znajdowały się także ciernie. W niektórych był o ich więc ej, w inn ych mniej. Dos zed łem
do wniosku, że ciernie symbolizują nieposłuszeństwo.
Oznaczająteżonetakiegrzechy,jak:przetrzymywanie
pieniędzy, zamiast oddać je w depozyt u ks. prefekta;
własnowolne odwiedzenie pewnych miejsc, mimo, że
otrzymaliściepozwoleniena udaniesiędo.określonego
punktu;spóźnianiesiędo szkoły;spożywanieposiłków
poza wspólnym stołem; odwiedzanie sypialni innych
kolegów, chociaż wiecie, że jest to bardzo surowo zabron ion e; wyl eg iw an ie się w łóżk u po oznac zon ej
do wstania godzinie; zaniedbywanie nakazanych praktykpobożnych;rozmowyw czasienakazanegomilczenia, kupowanie książek; czytanie ich bez pozwolenia;
wysyłaniei otrzymywanielistówpo kryjomu;sprzedawanie i kupowanie rzeczy między sobą.To właśnie te
grzechyprzedstawiająciernie.
„Czy łam an ie reg ul am in u dom ow eg o jest grze-chem?” – zapytuje mnie wielu. Po dłuższym, poważnym zastanowieniu się nad tym pytaniem, moja odpowiedźstanowczobrzmi:„Tak”.Niewiem,czytogrzech
śmiertelnyczyteżpowszedni.Zależytood okoliczności
towarzyszących,alena pewnojestjakimśgrzechem.
Ktoś powie, że dekalog nie wspomina przecież wcale
o posłuszeństwieregulaminowizakładowemu.Czwarte
przykazaniebrzmi:„Czcijojcaswegoi matkęswoją”,
ale posłuszeństwo należy się nie tylko rodzicom, lecz
także tym, którzy ich zastępują. Poza tym, czy Pismo
św. nie mówi: „Bądźcie posłuszni waszym przełożonym?”(Hbr 13 17).Z twierdzenia,żemamybyćimposłuszni,wynika,żeoniposiadająwładzęrozkazywania.
Dlatego właśnie mamy regulaminy, których musimy
przestrzegać.

2. W niektórychbukietachwśródkwiatówznajdowałysię
gwoździe,którymiukrzyżowanoPanaJezusa.Czymożetomiećzastosowaniew stosunkudo nas?Zwykletak
jest, że ktoś zac zyn a od drobn ych spraw, a końc zy
na bardzopoważnych...Niewłaściwiekorzystazeswojej wolności i popada w grzech śmiertelny... Dlatego
gwoźd zie znal az ły się międ zy kwiat am i, by po raz
wtóry krzyżować Chrystusa. w. Paweł wyraźnie pisze:
„...krzyżują...SynaBożego”.(Hbr 6, 6).
3. W wiązankach nie brakło też kwiatów zwiędłych bezwonnych.Symbolizują one dobre uczynki wykonane
niestety w stanie grzechu ciężkiego, stąd nie posiadają żadnych zasług dla nieba. Mogą też one przedstawiaćczynywynikającez motywówczystoludzkich,jak
amb ic ja lub chęć przyp od ob an ia się nau czyc iel om
i przełożonym.Tobyłwłaśniepowód,dlaktóregoanioł
skarcił chłopców, przynoszących takie kwiaty Matce
Bożej,i kazałjeusunąćz bukietu.Po wykonaniujego
polecenia dopiero mogli złożyć swe dary na ołtarzu...
A propos ołtarza, to chcę wyjaśnić, że ci chłopcy nie
musieli trzymać się kolejki, ale do anioła zbliżali się
po odrzuceniubezwartościowychkwiatów.Potemdołączylido wyróżnionychkoroną.
W tymśniewidziałemwasząprzeszłość,aletakżewaszeprzyszłeżycie.Z wielomaz waso tymjużrozmawiałem. Z innymi jeszcze pomówię. Tymczasem, kochani synowie, starajcie się, by Najświętsza Panna zawszeotrzymywałaod wastakiedary,którychniemusiałabyodrzucić!”
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Święta Maria Dominika Mazzarello
„Prostotażyciai radosnepoświęcenie
dlainnych.”
Maria Dominika urodziła się w roku 1837 w Mornese
(Aleksandria).Wychowaniuw rodziniezawdzięczagłęboką
pobożność, niestrudzoną pracowitość i niezwykły zmysł
praktycznyorazgłębięoceny,cowykazywaław przyszłości
równieżjakoprzełożona.W wieku 15latwstąpiłado stowarzys zen ia „Cór ek Mar yi Niep ok al an ej” i włąc zył a się
do apostolstwawśróddziewczątswojejwioski.Ciężkozachorowaław wieku 20latna tyfus,cow jejżyciuspowodowałogłębokieduchowenastępstwa.Osłabieniefizyczne,jakiegodoświadczyła,tymbardziejpogłębiałow niejzaufaniedo Boga.Postanowiłateżotworzyćpracowniękrawiecką,abyuczyćdziewczętapracy,modlitwyi miłoścido Boga. Przez gorliwe uczestnictwo w sakramentach i dzięki
mądremui natchnionemukierownictwuKsiędzaPestarino
zrobiłaogromnypostępw życiuduchowym.
W roku 1872 wybrał ją Ksiądz Bosko, aby założyć
Instytut Córek Maryi Wspomożycielki. Jako przełożona
okazałasiędoskonałąwychowawczyniąi mistrzyniążycia
duchowego. Obdarzona charyzmatem radości i pogody
ducha,potrafiłaprzekazywaćgoinnymdziewczętom,włączającjew dziełowychowaniai kształceniamłodzieży.
Swoimduchowymcórkomprzekazałatradycjęwychowawcząprzenikniętąwartościamiewangelicznymi.Sąto:
poszukiwanie Boga poznawanego przez dobrą katechezę
i gorącąmiłość,odpowiedzialnośćw pracy,szczerośći pokora,prostotażyciai radosnepoświęceniedlainnych.
W roku 1877zgromadzenieprzybrałorównieżcharakter mis yjn y – Mar ia Dom in ik a Mazz ar ell o wyp raw ił a

pierwszesiostrydo Ameryki.Za swojegożyciapożegnała
łącznietrzywyprawymisyjne.
Zmarław NizzaMonferrato 14maja 1881roku,a ostatniego namaszczenia udzielił jej sam święty Jan Bosko.
Papież Pius XI beatyfikował ją w roku 1938, a Pius XII
kanonizował 24czerwca 1951roku.
Córk i Mar yi Wspom oż yc ielk i – Sios try Sal ez jank i
prac uj ą na pięc iu kont yn ent ach świat a. Jest ich14.115
– pracują w 89 państwach. W Polsce pracuje 461 sióstr
w dwóchInspektoriachWarszawskieji Wrocławskiej.
Święto obchodzi się 13 maja.A w tym roku przypada 130 roczn ic a śmierc i i 60-ta roczn ic a kan on iz ac ji
Św.MariiDominikiMazzarello.

Modlitwa:
Panie Boże, który sprawiłeś, że święta Maria
Dominikapoświęciłasweżyciepomagającbiednymdziewczętom,sprawabyśmyi mynigdynie
zapominalio ludziachw potrzebie.
Amen.
Opracowały:AnnaTynnai SylwiaCiemiecka.
Źródła:www.salezjanki.pl
www.oratoriumplock.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 Polsce (pierwszy z trzech na świecie) kościół pod wezwaniem św. Marii Dominiki Mazzarello. 13 maja każdego roku obchodzony jest w tym kościele odpust związany z uroczystością św. Marii Dominiki. Tego dnia Siostry Salezjanki wraz z młodzieżą, dziećmi, współpracow ni ka mi i sym pa ty ka mi z róż nych miejsc Pol ski
zjeżdżają się do Krzeczyna, by czcić swoją Założycielkę
w kościele pod Jej wezwaniem.
W tymrokuuroczystośćnabraławiększychrozmiarów,
pon iew aż zbieg ły się dod atk ow o trzy wielk ie roczn ice: 130–urodzinśw.MariiDominikiMazzarello, 60–jej
kanonizacjii 60–nadaniakościołowiw KrzeczynieWielkim tytułu św. Marii Dominiki Mazzarello. Dlatego uroczystości odpustowe i rocznicowe przeniesione zostały
na niedzielę 15maja.SiostrySalezjankiprzygotowywały
siędo tejuroczystościprzez 9-miesięczna nowennę,zapraszając do udziału dzieci, młodzież, rodziców i współpracowników.
W niedzielę, 15 maja o godz. 4.00 rano do Krzeczyna Wielkiegowyruszyłaz Czaplinkadwudziestokilkuosobowa grupa młodzieży z siostrami i osobami świeckimi.
Świętowanierozpoczęłosięo godz. 10.00koncertemzespołu Or Chajim. Około 1000 młodych ludzi zebranych
na przykościelnymplacuśpiewałoi tańczyłow rytmśpiewanychprzezzespółpiosenek.GłównympunktemobchodówbyłaMszaśw.o godz. 12.00,którejprzewodniczyłks.
biskup Marek Mendyk. Homilia przez niego wygłoszona nawiązywała do Niedzieli Dobrego Pasterza i mówiła
o wartościi piękniepowołaniachrześcijańskiego,w szczególnościkapłańskiegoi zakonnego.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Świebodzinie, gdzie pół roku temu została poświęcona największa
na świecieFiguraJezusaChrystusa–KrólaWszechświata
(wyższa od tych z Brazylii i Boliwii). Przed tą Figurą

stanęliśmy,byoddaćhołdChrystusowi–Królowii oddać
Munassamych,naszerodziny,naszeproblemy,Ojczyznę
i całyNaródPolski.Figura,razemz koronąliczy 36metrówi jesttakaogromna po to,żebydo wszystkichdotarło,
że Jezus Chrystus jest Największym i Najważniejszym
Królem, bo jedynie przed Nim zegnie się każde kolano
istotniebieskich,ziemskichi podziemnych.
Wróciliśmydo domumającw pamięcisłowaśw.Marii
Dominiki:
„Czyńmydobro,dopókimamyczas”
„Słowaniezaprowadząnasdo nieba,
aledobreuczynki”
„Uczącsięjęzykówtegoświata,uczsiętakże
rozmowyduszyz Bogiem”
Zdjęciaz uroczystościmożna oglądaćna stronieinternetowej:WWW.CMW.OSW.PL.
s.Krystyna Jop–salezjanka
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„Oddam
dziecko
w dobre
ręce”

Dwa
w jednym

„Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko
mężczyzna, ale gdy upada kobieta – upada
całynaród...”
GertrudvonLeFort
W jednym z zeszłorocznych numerówAVE napisałam
krótkiartykuło Kai, 13-letniejwówczasdziewczynie.Oto
fragment: „Przez dwa lata Kaję samotnie wychowywała
babcia,ponieważjejrodzicewyjechalido Anglii–do pracy.Po dwóchlatachz emigracjiwróciłtylkojejtata,mama
Kaizostaław Angliii założyłanowąrodzinę.”
Dlamłodegoczłowiekadziwnyi wręczstrasznyjestten
świat.Matkajestdladzieckanajwiększymskarbem–największą miłością, jest wielkim darem Boga dla człowieka! – dla mnie! Tylko dlaczego matka zostawia swoje
dziecko, albo je oddaje... Dlaczego? „Oddam dziecko
w dobreręce”!
Dlatychwszystkichprawdziwychi wspaniałychmam
–mójmalutkiprezent–prezentprawdziwejmiłości:

KOCHAM CIĘ MAMO
Chciałamnapisaćwiersz,
DlaCiebieMamonapisać
I powiedzieć,żeKOCHAMCIĘ,
Tobiechciałampowiedzieć.
Taktrudnonapisaćwiersz
W parusłowachopisać,
To–czymdlamniejest
Tosłowo,tenkrótkitekst.

To dzisiaj taka modna oszczędność, dotycząca z grubsza rzecz biorąc chemii gospodarczej, ale nie tylko!
Dawniej,abysiędobrzebawići cośprzeżyć,chodziło
się do teatru, do kina.A dzisiaj niekoniecznie. Dziś Kościółoferujenamnietylkomodlitwę,aleteższczerą,serdeczną,wesołązabawę,któraw radosnysposóbzbliżanas
do Boga. Coś tak wspaniałego mogliśmy przeżyć dzięki
grupie „Wojownicy Pana i przyjaciele” – prowadzonej
przez księd zaArt ur a Dyl ews kieg o SDB z Bydg oszczy.Grupadziałaprzy oratoriumśw.Dominikaw parafii
Św.Markaw Bydgoszczy.Dlanasprzygotowaliprogram
słowno – muzyczny jako dziękczynienie za beatyfikację
Jana Pawła II.Występyodbyłysiędnia 18majabr.w naszymkościelepo Mszyśw.wieczornej.
Byłopięknie,wzniośle,radośniei wesoło.Wszyscybraliśmyudziałczynniewłączającsięw śpiewy,oklaskiitp.
Muzyka była nowoczesna, ale łatwo wpadająca w ucho.
Mamynadzieję,żejeszczenierazbędziemymoglirazem
z nimiprzeżyćcopięknego.
PanJezusteżjestradosnyi jakdobryojciecczymatka
cieszysięszczęściemswoichdzieci.Sursumcorda–w góręserca.Bardzodziękujemy!
Halina Kramarczyk
Czaplinek, 23maja 2011r.

Więckiedynocbudzidzień,
„po nocybędzierano”.
WtedymocnoprzytulęCię
I powiem:„Kocham–kochamCięmamo!”
Jesteśmamonajdroższa,
Dlamnietyśnajpiękniejsza.
Jatomówiębezsłów,
Mówięz głębiserca...
Chciałamnapisaćwiersz
DlaCiebiemamonapisać...
PaulinaUrkiel
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Pielgrzymkado Matki
BożejGóreckiej
W sobotę16kwietniabr.do GórkiKlasztornejodbyła
siępielgrzymkado MatkiBożejGóreckiejorazna misterium Męki Pańskiej z naszej gminy. Zawierzenie całej
parafiiGóreckiejPani–MatkiPocieszenia,wspólnamodlitwa i Eucharystia dawały ducha chrześcijańskiego,
umocniłynasząwiaręi dodałynadziejęna dalszeżycie
według dekalogu. Jak głosi historia tego najstarszego
sanktuarium w kraju że właśnie Matka Boża Górecka
od samego początku państwa polskiego dawała ludowi
Krajnemuswojeserce,opiekii wsparcie.Po tylulatach
od 1079r.dalejNajświętszaPanienkaopiekujesiępolskimnarodemwypraszającpotrzebnełaski,daryotaczającswoimpłaszczemmiłości.Po uroczystejMszyŚwiętejodbyłosięMisteriumMękiPańskiej.Dobrzeprzygotowany scenariusz, udział w męce całej parafii, wraz
z klerykami Misjonarzy Świętej Rodziny, piękna słonecznapogoda,dobrzewkomponowałysięw przeżycia
misterium Męki Pańskiej. Każdy mógł doświadczyć co
Pan Jezus wycierpiał zanim oddał ducha na drzewie
krzyżadlanaszegozbawienia.Gdybyniemęka,śmierć
i zmartwychwstanieJezusaChrystusatobyśmynieobchodzili świąt wielkanocnych. Doświadczyć modlitwy,
przebaczenia,wspólnotyparafialneji wspólnegoprzeżywaniapasjibudujekażdegoczłowiekanadającjemusens
życia i odpowiedzialności. Na misterium obecni byli
pielgrzymiz całejpolski,conamdodawałolepszegozaangażowaniai odnalezieniasiebiew naszejspołeczności.
Życie jest jedną wędrówką i pielgrzymką do domu
Ojcaw niebie.
ks.JarosławKobiałkasdb

Przedstawienie
wielkopostne
W środę 20kwietniabr.w naszymczaplineckimgimnazjumodbyłasię
sztukapoświęconacierpieniu,śmiercii ukrzyżowanianaszegoZbawiciela Jezusa Chrystusa. Została ukazana droga krzyżowa wyświetlana
na slajdachw oparciurozważańpapieżaJanaPawła II.PrzedstawieniezawierałorównieżżyciowądrogęcałegoJegopontyfikatuażdo pochowaniaw GrotachWatykańskich.Liczneśpiewypieśniwielkanocnychbardziej przybliżał ten liturgiczny okres kościelny. Zostały przedstawione
wierszenaszejuczennicyPaulinyUrkiel,którebyłyprzeplatanemiędzy
stacjamidrogikrzyżoweja pieśniami.Na koniecprzedstawieniamłodzież
złożyłażyczeniawielkanocnedlacałejDyrekcjiGimnazjumwrazz pracownikamisocjalnymii wszystkimkoleżankomi kolegom„prawdziwego
Zmartwychwstania”i radosnychowocnychświąt.
PodziękowaniadlaPańAgnieszkiKarczmarek,JoannyZgołai Renaty
Aleszkoza przygotowanieprzedstawieniapasjiJezusaChrystusaw naszymGimnazjum.
ks.JarosławKobiałkasdb
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U błogosławionego
JanaPawła II
W pierwszy dzień maja niektórzy z naszych parafian
mielitąwspaniałąmożliwośćwzięciaudziałuw beatyfikacjiOjcaŚwiętegoJanaPawła II.Cinatomiast,którzy
tejmożliwościniemieli,mogliw innysposóbpodziękowaćBoguza tegowspaniałegoczłowieka.W tymdniu
o godzinie 20.30przy pomnikubł.JanaPawła II nad jezior em odb ył o się nab oż eńs two maj ow e poł ąc zon e
z Apelem Jasnogórskim. KsiądzTomasz przygotował
pewnerefleksjena tematMaryiw życiubł.OjcaŚwiętego,a takżewprowadziłnasw atmosferęmiesiącamaryjnego.Wspólnie odśpiewaliśmy litanię loretańską,Apel
Jas nog órs ki, zaś po błog os ław ieńs twie końc ow ym
wspólnie,mimochłodnegowiatruwiejącegoznadjeziora,chwyciwszysięza ręceodśpiewaliśmy„Barkę”–ulubionąpieśńnaszegonowegobłogosławionego.Wszyscy
mamygłębokąnadzieję,żewstawiennictwou BogaJana
Pawła II pozwoliCzaplinkowiżyćw spokojui dostatku,
że nasze rodziny będą cieszyć się jednością i radością,
zaśparafiaożyjena nowoduchemsalezjańskim.

Jubileusz 50-leciakapłaństwa
ks.Wegnerowskiego
W poniedziałek, 9maja,w naszejparafiimogliśmyprzeżywaćnaprawdęniecodziennąuroczystość.Otóżw tendzień,pozauroczystościąśw.Stanisława,bpa
i męczennika,mieliśmymożliwośćgoszczeniaw naszychczaplineckichprogach
świątyni ks. BogdanaWegnerowskiego, salezjanina, który świętuje w tym roku 50jubileuszswoichświęceńkapłańskichi 60złożeniaprofesjizakonnej(czyli
stania się zakonnikiem). Dostojny Ksiądz Jubilat odwiedził naszą parafię, bo
jeszcze za czasów PRL-u był duszpasterzem w Czaplinku. Obecnie od ponad
25latprzebywaw SzwecjijakoduszpasterzMisjiKatolickiej.Jednakmimopodeszłegowieku,KsiędzuBogdanowiniebrakkrzepy,chęcipracyi zaangażowania.Całyczaspamiętawieleróżnychhistoriiz życiaksiędzaw Polsce.W trakcie
MszyŚwiętejpokazał,comożnaosiągnąćpokornąpracąna rzeczKrólestwaBożego–gdyżchybaewenementemw skaliświatowejjestto,żew kościeleprotestantówznajdujesiękaplicaMatkiBożejCzęstochowskieji MiłosierdziaBożego – a jest to zasługa salezjanów pracujących w Sztokholmie. Ksiądz Jubilat
przyznał,żew swoimżyciuodprawiłponad 22tysiąceMszyŚwiętych.Z jednej
stronyliczbatawywołujezdziwienie,alez drugiej–podziwdlagłębokiejwiatry
i pokory,z którąKsiądzBogdanprzyjmujeswojąposługę.ŻyczymyJubilatowi
dalszejowocnejpracyna poluszwedzkim,bydługożyłw zdrowiui w łasceu PanaBogai MatkiBożej.

Spotkanieanimatorów
katechezyparafialnej
W dniu 10 maja w parafii Stary Chwalim (dla zainteresowanych–międzyBarwicamia Grzmiącą)odbyłosiędekanalnespotkanie animatorów katechezy parafialnej. Jest to moment spotkania
i dzieleniasięswoimidoświadczeniamipomiędzysobą,jaknależy
przygotowywaćmłodzieżdo prawdziwegożyciawiarąi świadomegoprzeżyciasakramentubierzmowania.Z naszejparafiipojechało
pięćosób–PaulinaKoremba,KingaKonończuk,PiotrLewandowski,TomaszIwanickii RafałChabowski.Pierwszaczęśćspotkania
odbyłasięw kościele–byłotonabożeństwomajowei MszaŚwięta
przeżywanawspólniez wiernymiz parafii.Po tymnastąpiłospotka-

nieformacyjnew salcena plebanii.Jako,żekażdaparafiamaswój
specyficznystylprowadzeniakatechezyprzed bierzmowaniem,mogliśmy wymienić się zupełnie różnymi koncepcjami i podejściami
do sprawy.Długodyskutowaliśmynad tym,cozrobić,bymłodzież
rzeczywiściepodchodziłado Kościołajakowspólnotyz mniejszym
dystansemoraz,w jakisposóbzachęcićichdo aktywnegoudziału
w budowaniuwspólnoty.W związkuz dużymiróżnicamidoświadczeń–bylina spotkaniuprzygotowującysiędo bierzmowania,animatorzy,ministranci,katecheci,nawetszafarznadzwyczajny–mogliśmyspojrzećna tewszystkiekwestiez wieluróżnychpunktów.
Całespotkaniezakończyłosięwspólnymstwierdzeniem,żenajważniejszyjestprzykładdanyprzezludzi.Tegotypuspotkaniapomagająnamumacniaćwięźpomiędzyparafiąa diecezją,i przy okazjiwymienićsięwielomacennymidoświadczeniami.
RafałChabowski
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✱ OGŁOSZENIA ✱
W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
Sakrament chrztu przyjęli:
OliwiaBlankaTOMCZAK,OliwiaOKŁA,BlankaKlementynaHRYBOWIC,
MaciejŚWIĄTEK,MajaMITURA,LenaTeresaKRAWCZYK,
PawełSOBIESZCZUK,NinaMariaMESZKA,MarcelaKUŚMIDER,
AntoninaMAJKOWSKA,AleksCICHOWICZ,ElizaKASPERSKA,
WiktorSEPIOTEK,MariaNIEZGODA,AntoniMariaZIMNIEWICZ,
AnnaCZERWONIEC

Sakrament małżeństwa zawarli:
TomaszTOMCZAKiKarolinaKUCA,PiotrPRZYGRODZKIiOlgaFEŚKOWA

Do wieczności odeszli:
ZofiaCZERKIES,MariannaPEPŁOWSKA,TeresaGREGER,JanUŁAŚ,
LesławPAWŁOWSKI,GrażynaGARCZAREK,StanisławaCHMIELEWSKA,
ZofiaREMBISZ,ZbigniewSOCZYŃSKI

UWAGA!!!
Zachęcamywszystkich
dowłączeniasięwtworzenie
naszegopismaparafialnego,
podzielmysię
zesobądobremserciumysłów,refleksjąokościele,oparafii
iżyciuspołecznym.
Oczekujemynawaszepomysłyisugestie
orazświadectwa!
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