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SERCE MATKISERCE MATKI
Dla cze go przy wią zu je my ty le wa gi do ser -

ca? Dla te go, że ser ce już sa mo w so bie za słu -
gu je na wy róż nie nie: jest ośrod kiem, mo to -
rem ży cia, ni gdy nie prze ry wa swej pra cy,
jest naj ak tyw niej sze ze wszyst kich na rzą -
dów ludz kie go or ga ni zmu i sym bo li zu je
prze ży cia, tak du szy, jak i cia ła.

Ser ce Mat ki Bo żej za słu gu je na szcze gól ną cześć, gdyż wśród
serc ukształ to wa nych przez Opatrz ność jest po Ser cu Je zu so wym
naj do sko nal sze. Jest ono sym bo lem mi ło ści, ja ka Ma ry ja pa ła ła
ku Bo gu i lu dziom. Sam Bóg złą czył Ser ce Ma ryi z Ser cem Je zu -

sa, a Ma ry ja da ła nam Ser ce Sy na. Tę sk no ta Jej ser ca
za Me sja szem, czy li Zba wi cie lem przy śpie szy ła chwi -
le Je go przyj ścia na zie mię. A kie dy zgo dzi ła się być
Mat ką Zba wi cie la, Ser ce Je zu so we zo sta ło ukształ to -
wa ne z Jej cia ła i Jej krwi. Ona kar mi ła Je mle kiem
swych dzie wi czych pier si, pie ści ła i mi ło wa ła mi ło -
ścią bez gra nicz ną.

Je zus, prze by wa jąc w ło nie swej Mat ki, na peł nił
Jej Ser ce pło mie nia mi mi ło ści. Ona Kształ to wa ła
Ser ce Je zu sa i na wza jem Ser ce Je zu so we roz pa la ło
mi ło ścią Ser ca Mat ki. I tak trwa ło to po łą cze nie
dwóch Serc aż do Gol go ty, kie dy to ko na ją ce Ser ce
Je zu sa da ło nam Ma ry ję za Mat kę. Wów czas Je zus
wy dał jak by de kret, że dro ga do je go ser ca bę dzie
pro wa dzi ła przez Ser ce Mat ki! Ser ce Mat ki, Ser ce
Ma ryi jest tak złą czo ne z Ser cem Je zu so wym, że gdy
ma wstęp do jed ne go, to ma się tym sa mym wstęp
do dru gie go, z tą tyl ko róż ni cą, że do ser ca Je zu so we -
go gar ną się przede wszyst kim du sze czy ste, a w ser -
cu Ma ryi szu ka ją ra tun ku du sze grzesz ne, któ re czu ją
lęk przed Bo ża ka rą. Ser ce Ma ryi tu li do sie bie każ dą
spla mio ną grze chem du szę. Wszak to Ser ce Mat ki,
Uciecz ki grzesz ni ków, Po cie szy ciel ki stra pio nych.
Ona czy ści każ de ser ce, choć naj bar dziej spla mio ne
i uczy ni je god nym Ser ca Je zu so we go.

Do roz krze wie nia kul tu Nie po ka la ne go Ser ca Ma -
ryi naj bar dziej przy czy ni ły się ob ja wie nia Mat ki Bo -
żej w Fa ti mie w ro ku 1917. Tam Ma ry ja, uka zu jąc się
troj gu dzie ciom: Łu cji, Fran cisz ko wi i Hia cyn cie, wie -
lo krot nie wspo mi na ła o swym Ser cu: Czy je ste ście go -

to we nieść po cie chę me mu Nie po ka la ne mu Ser cu?

Dnia 8 wrze śnia 1946 ro ku. Pry mas pol ski, kar dy -
nał Au gust Hlond w obec no ści ca łe go Epi sko pa tu
i oko ło mi lio na piel grzy mów od dał na ród pol ski i ca łą
Oj czy znę Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi. Tak brzmia ły
sło wa po cząt ko we te go Ak tu: Nie po ka la na Dzie wi co!

Bo ga Mat ko Prze czy sta! Jak on giś, po szwedz kim na -

jeź dzie, król Jan Ka zi mierz Cie bie za Pa tron kę i Kró -

lo wą Pań stwa ob rał i Rzecz po spo li tą Two jej szcze gól -

nej opie ce i obro nie po le cił, tak, w te dzie jo wą chwi lę,

my, dzie ci Na ro du pol skie go, sta je my przed Two im

Tro nem i Two je mu nie po ka la ne mu Ser cu po świę ca my

sie bie, Na ród Ca ły i wskrze szo ną Rzecz po spo li tą,

obie cu jąc Ci wier ną służ bę, od da nie zu peł ne oraz

cześć dla Twych świą tyń i oł ta rzy. Sy no wi Two je mu,

a na sze mu Od ku pi cie lo wi, ślu bu je my do cho wać wier -

no ści Je go na uce i pra wu, obro nę Je go Ewan ge lii

i Ko ścio ła, sze rze nie je go Kró le stwa (…) 

ks. Mi ro sław Kur kie wicz sdb
pro boszcz
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ROZWAŻAJMY
SŁOWA  
BŁOGOSŁAWIONEGO  
JANA PAWŁA II

„Ser ce Chry stu sa prze bi te na krzy żu włócz nią
żoł nie rza jest nie ustan nie otwar te dla lu dzi. Wy -
star czy tyl ko od po wie dzieć mi ło ścią na Je go mi -
łość i wier no ścią na Je go wier ność. Z Bo że go
Ser ca, te go ‘źró dła ży cia i świę to ści”, czer pie my
nie prze rwa nie si łę do bu do wa nia w nas sa mych
i w świe cie cy wi li za cji praw dy i mi ło ści. Pod sta -
wo wym śro do wi skiem, gdzie roz wi ja się cy wi li -
za cja mi ło ści, jest ro dzi na, dla te go cie szę się, że
ro dzi ny w Pol sce po świę ca ją się Naj święt sze mu
Ser cu Pa na Je zu sa. Ser ce Bo że da je moc i ła skę,
aby sta ły się one Ko ścio łem do mo wym, szko łą
ofiar nej mi ło ści, wia ry i sza cun ku dla ży cia. Pro -
śmy go rą co Ser ce Bo że, ‘w któ rym są wszyst kie
skar by mą dro ści i umie jęt no ści”, aby by ło Ono
na tchnie niem i świa tłem dla ludz ko ści wcho dzą -
cej w trze cie ty siąc le cie.”

List z oka zji Ogól no pol skich Uro czy sto ści 

ku czci Ser ca Pa na Je zu sa w Kra ko wie,

Wa ty kan 22 czerw ca 2000 r.

FELIETONIK, BARDZO SERIO, NA TEMAT MIŁOŚCI
Mi łość nie jed no ma imię... czy rze czy -

wi ście?
Dzi siej szy świat, my, współ cze śni lu -

dzie, róż nie ro zu mie my i po strze ga my
mi łość; czę sto po wta rza ne sło wo „mi -
łość” za czy na brzmieć ba nal nie, praw dzi -
wy sens gi nie i sta je się ono nie zro zu mia -
łe, pu ste i try wial ne.

Jed ni poj mu ją mi łość ja ko wiel kie
uczu cie, in ni – jak po żą da nie i speł nie nie,
jesz cze in ni – ja ko fał szy wą rze czy wi -
stość.

Każ dy czło wiek po strze ga ją ina czej; ina czej poj mu je
mi łość dziec ko, czło wiek mło dy a jesz cze ina czej czło -
wiek sta ry. Ina czej ro zu mie je ate ista, a ina czej czło wiek
wie rzą cy.

A prze cież mi łość to nie ro mans, to nie zwy kła sym pa -
tia, to nie przy go da, to nie na mięt ność...

Czyż więc ilu lu dzi ty le ro dza jów mi ło ści?
Nie i jesz cze raz nie!
Świę ty Au gu styn da je naj lep szą od po wiedź:
„Po wiedz mi, co ty mi łu jesz, a ja po wiem ci, kim je steś.

Je śli zie mię mi łu jesz, zie mią je steś, je śli nie bo mi łu jesz,

nie bem je steś, a je śli Bo ga mi łu jesz, Bo -
giem je steś”.

Tak więc nie ma dwóch, trzech, czy też
wię cej mi ło ści. Mi łość jest jed na. Ktoś
po wie dział: „Kto do zna je ludz kiej życz li -
wo ści, przy jaź ni, ko cha nia – ten wstę pu je
w nurt, któ ry pły nie od Bo ga do czło wie -
ka”.

I obec nie, kie dy czło wiek tak bar dzo
gu bi się w tym, co do bre i co złe, co do -
pusz czal ne i co nie do pusz czal ne, co praw -
dzi we i co fał szy we, trze ba nam za wsze

i wszę dzie pa mię tać:
„Bę dziesz mi ło wał Pa na Bo ga swe go ca łym swo im

ser cem, ca łą swo ją du szą i ca łym swo im umy słem.”
„Bę dziesz mi ło wał swe go bliź nie go jak sie bie sa me -

go”.
Sło wa te tak czę sto po wta rza ne nie mo gą za brzmieć ba -

nal nie i pu sto; ich głę bo ki sens nie mo że nam umknąć;
na tych dwóch zda niach mu si my opie rać ca łość na sze go
ży cia. Czy po tra fi my po zo stać nie obo jęt ni wo bec tych we -
zwań?

Ali cja Na łęcz



zgi nął ale miał ży cie wiecz -
ne.” Jan 3; 16

Po tęż nym na rzę dziem
w szu ka niu Bo ga jest mo dli -
twa. Tyl ko dzię ki mo dli twie
mo że my zna leźć Bo ga
i otrzy mać spo kój ser ca. Każ -
dy dar na tu ry mó wi nam
o ko cha ją cym Bo gu - kwia ty,
po wiew wia tru, szum wo dy.
Kto szu ka Bo ga na pew no
po czu je Je go bli skość, a On
za szczy ci nas swo ją obec no -

ścią. Bóg ko cha nas praw dzi wą mi ło ścią. To On kru szy
w nas mu ry nie uf no ści. To Je zus Chry stus uczy nas mi ło wa -
nia i za chę ca do na śla do wa nia. To On po zo stał wier ny Oj cu
i ofia ro wał się za ludz kość. Ten fakt otwo rzył nam dro gę
do Zba wie nia. Mi łość Bo ga Oj ca wzglę dem czło wie ka ob -
ja wio na jest w Je zu sie Chry stu sie. Kie dy my od kry wa my
mi łość Bo żą to w na szych ser cach ro dzi się ogrom ne pra -
gnie nie od po wie dzi na nią w swo im ży ciu.

Bóg jest tym Oj cem, któ ry da je nam ła skę na chwi le
obec ną i bło go sła wi przy szłość. Aby śmy ni gdy nie wzgar -
dzi li tą Mi ło ścią, któ ra jest naj więk sza. Dzię kuj my Mu
za Je go bez gra nicz ną mi łość. 

Zi ta Gi woj no

Chry�stus�
uzdra�wia�
w Eu�cha�ry�stii

Chry stus od cho dząc z te go świa ta do Oj ca mó wił od swo -
ich uczniów, iż dzię ki Du cho wi Świę te mu bę dą do ko ny wać na -
wet więk szych rze czy niż On sam do ko ny wał. I sło wa Zba wi -
cie la spraw dza ły się. W Dzie jach Apo stol skich Apo sto ło wie
czy ni li wie le zna ków i cu dów. Rów nież po przez wie ki aż
do dziś Je zus na peł nia mo cą z wy so ka lu dzi, aby ci po słu gi -
wa li Lu do wi Bo że mu ofia ru jąc mu – przez licz ne da ry i cha ry -
zma ty – po moc sa me go Bo ga. Wie lu lu dzi jeź dzi i szu ka cha ry -
zma ty ków, świę tych lu dzi, któ rzy bę dą w sta nie po móc, ule -
czyć i wes przeć. I oczy wi ście – dzie ją się cu da. Jed nak czy
w po go ni za wy słan ni ka mi Bo ga nie za po mi na my o sa mym
Chry stu sie, któ re go ma my co dzien nie na wy cią gnię cie rę ki?

3 czerw ca 2011 r. o godz. 18.00 od by ła się Eu cha ry stia oraz
na bo żeń stwo z mo dli twą o uzdro wie nie du cho we i fi zycz ne,
któ rą pro wa dził ks. Ma ciej Sar bi now ski – sa le zja nin eg zor cy sta
z War sza wy. Ks. Ma ciej pod czas ho mi lii i na na bo żeń stwie
nasz wzrok kie ro wał ku Chry stu so wi ukry te mu w Naj święt -
szym Sa kra men cie. To w Eu cha ry stii i pod czas ad o ra cji spo ty -
ka my się z sa mym Zba wi cie lem i mo że my do świad czyć Je go
dzia ła nia. Wy star czy praw dzi wie uwie rzyć w Je go obec ność
w Chle bie – Je go Cie le, wy star czy za ufać Mu i wzno sić do Nie -
go swo je mo dli twy, a zo sta nie my wy słu cha ni. A nie jest to ta -
kie pro ste...

Dzi siej szy czło wiek w do bie kul tu ry ob ra zu i dźwię ku pra -
gnął by re al ne go spo tka nia z Oso bą Chry stu sa – do słow nie.
Po dob nie jak św. To masz chciał by do tknąć Je go ran i po wie -
dzieć: Rab bu ni, chciał by z Nim po roz ma wiać twa rzą w twarz,
chciał by usły szeć Je go głos. Mo że dla te go tak cięż ko za głę bić
się w ta jem ni cę Chry stu sa ukry te go w Eu cha ry stii? Mo że dla -
te go zwra ca my się naj pierw do lu dzi: w pierw szej ko lej no ści
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do pre zbi te rów, a gdy
ci nie da ją nam te go
cze go pra gnie my się -
ga my po po moc wróż -
bi tów, rze ko mych
uzdro wi cie li i bio ener -
go te ra peu tów. Pra -
gnie my na ma cal ne go
spo tka nia.

Tym cza sem Eu cha -
ry stia wy ma ga od nas
sza leń stwa wia ry, za -
ufa nia w obec ność sa -
me go Bo ga w ka wał ku
Chle ba. To jest Cia ło
Mo je, to jest Krew Mo -
ja – to nie pu sty fra zes,
ta kie so bie po wie dze -
nie, ale naj głęb sza
praw da. I mo że gdy
praw dzi we uwie rzy my
w obec ność Je zu sa
Chry stu sa w Naj święt -
szym Sa kra men cie za -

czną dziać się cu da, któ rych tak bar dzo pra gnie my. Wy star czy
tyl ko i aż uwie rzyć w Je go obec ność w sa kra men cie Eu cha ry -
stii.

Naj pięk niej szą i naj pew niej szą dro gą do wia ry jest prak ty -
ka – ad o ra cja Chry stu sa w Chle bie Ży wym. On sam bę dzie
nas uczył, On sam bę dzie nas na peł niał mo cą i wia rą, tyl ko
trze ba zna leźć dla Nie go czas. Czy to pod czas Mszy św.,
czy też pod czas oso bi stej mo dli twy w ko ście le trze ba zwró -
cić swe ser ce ku Chry stu so wi. Nie by wa łą ku te mu oka zją
jest co czwart ko wa go dzin na ad o ra cja Naj święt sze go Sa -
kra men tu o godz. 17: 00. Wzbudź my więc w so bie pra gnie -
nie spo ty ka nia się z Pa nem Je zu sem jak naj czę ściej, aby
miał On czas uzdra wiać na sze go du cha i na sze cia ło przez
dar Eu cha ry stii.

ks. To masz Żmich sdb

BÓG OJCIEC…
Bóg jest Oj cem do sko na łym, któ ry nas ko cha bar dziej,

niż mo że nas kie dy kol wiek po ko chać ja kie kol wiek in ne
stwo rze nie. Więc otwórz my się na Mi łość Bo ga Oj ca. On
ko cha nas w spo sób bez wa run ko wy, oso bi sty. Bóg jest tym
Oj cem, któ re go szu ka my przez ca łe ży cie. To On trosz czy
się o nas jak naj lep szy ro dzic. Je go mi łość jest opie kuń cza,
tro skli wa, de li kat na. Tyl ko je go mi łość mo że prze mie nić
na sze ży cie. On ko cha nas ta kich ja ki mi je ste śmy. Je go ser -
ce jest tak prze ogrom ne że zmie ści my się my z na szy mi ba -
ga ża mi sła bo ści i nie pew no ści. Przy cho dzi do nas z mi ło -
ścią w chwi lach, gdy nam wy da je się, że sy tu acja jest bez -
na dziej na. Je mu mo że my po wie rzyć na sze wszyst kie my śli
i pra gnie nia. To On jest naj wier niej szym, naj praw dziw szym
Przy ja cie lem. To Bóg Oj ciec trzy ma dłoń na na szym ra mie -
niu i po zwa la nam roz wi nąć skrzy dła. Je mu moż na po wie -
rzyć naj więk sze ta jem ni ce, tro ski, ra do ści i choć na chwi le
wy ci szyć się. Tyl ko Mi łość Bo ga Oj ca jest po tęż na, szcze ra,
dar mo wa, prze ba cza ją ca i mi ło sier na. Ta mi łość jest wiel ką
ta jem ni cą, któ ra prze ra sta nasz ro zum. Bóg Oj ciec jest wier -
ny, nie śmier tel ny a je go mi łość roz le wa się na ca ły świat. To
On z mi ło ści do lu dzi stwo rzył świat.

„Tak bo wiem Bóg umi ło wał świat, że Sy na Swe go
Jed no ro dzo ne go dał, aby każ dy, kto w Nie go wie rzy nie
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Czer wiec to dla Ko ścio ła mie siąc Ser ca
Je zu so we go. W tym mie sią cu ku Je go czci
od pra wia my co dzien ne na bo żeń stwo.
Rów nież w czerw cu – w pierw szy pią tek
po okta wie Bo że go Cia ła – przy pa da Świę -
to Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa.

In ne po boż ne prak ty ki, któ re zbli ża ją nas do Bo skie go
Ser ca to uczest nic two w Eu cha ry stii w pierw sze piąt ki mie -
sią ca, Go dzi na Świę ta czy ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra -
men tu.

Czy pa mię ta my o tych spo so bach od da wa nia czci Ser cu
Bo że mu?

Wy jąt ko wa ro la w krze wie niu kul tu Ser ca Je zu so we go
przy pa dła po sta ci nie wy róż nia ją cej się wy kształ ce niem,
ma jąt kiem ani wy so ki mi urzę da mi. By ła nią fran cu ska za -
kon ni ca, wi zyt ka z Pa ray -le -Mo nial, Mał go rza ta Ma ria
Ala co que, dziś za li cza na do gro na świę tych. To ona otrzy -
ma ła mi sję upo wszech nie nia na bo żeń stwa do Naj święt sze -
go Ser ca w ca łym Ko ście le. To wła śnie jej wie lo krot nie
uka zy wał się sam Zba wi ciel, aby prze ka zać lu dziom, jak
win ni od da wać cześć Je go Naj święt sze mu Ser cu.

WIELKIE OBJAWIENIA SERCA JEZUSOWEGOWIELKIE OBJAWIENIA SERCA JEZUSOWEGO
„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was 

pchnęła aż do śmierci”

św. Małgorzata Maria

Wiel kim czci cie lem Bo że go Ser ca był bł. Oj ciec Świę ty
Jan Pa weł II. Pa pież wie lo krot nie mó wił o nie skoń czo nej
mi ło ści Chry stu sa ku lu dziom:

„To ser ce tęt ni ca łą nie wy czer pa ną mi ło ścią, któ ra
od wiecz nie jest w Bo gu. Tą mi ło ścią jest ku nam
wciąż otwar te, jak zo sta ło otwar te włócz nią set ni ka
na krzy żu”.

WIEL KIE OB JA WIE NIA 
SER CA JE ZU SO WE GO

Wy jąt ko wą ro lę w ży ciu św. Mał go rza ty Ma rii ode gra ły
czte ry ob ja wie nia zwa ne wiel ki mi. W la tach 1673 – 1675
w za ko nie Sióstr Na wie dze nia w Pa ray -le -Mo nial czte ro -
krot nie ob ja wił się z za mia rem przy bli że nia isto ty kul tu
swe go Ser ca. Zba wi ciel ży czył so bie, by czczo no Je ja ko
sym bol Je go nie skoń czo nej mi ło ści do lu dzi.

Ob ja wie nie pierw sze – od sło nię cie 
ta jem nic

Pierw sze z wiel kich ob ja wień mia ło miej sce 27 grud -
nia 1673 r., kie dy Je zus nie spo dzie wa nie uka zał się sio strze
Mał go rza cie Ma rii pod czas ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Je zus tak ob ja wił wiel ką mi łość do czło wie ka:

„Mo je Bo skie Ser ce go re je tak wiel ką mi ło ścią ku lu -
dziom, a zwłasz cza ku to bie, że nie mo że już po wstrzy -
mać w so bie pło mie ni tej go rą cej mi ło ści. Mu si je roz lać
za two im po śred nic twem i uka zać się lu dziom, by ich
ubo ga cić dro go cen ny mi skar ba mi, któ re ci od sła niam,
a któ re za wie ra ją ła ski uświę ca ją ce i zba wien ne, ko -
niecz ne, by ich wy do być z prze pa ści za tra ce nia”.

Ob ja wie nie dru gie – Pan cze ka 
na mi łość lu dzi

Nie dłu go póź niej sio stra Mał go rza ta Ma ria do zna ła dru -
gie go ob ja wie ni. W ka pli cy klasz tor nej zo ba czy ła po raz
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ko lej ny Ser ce Je zu sa. Zda wa ło się Ono spo czy wać na tro -
nie z ognia i pro mie ni. Św. Mał go rza ta mo gła na wet do -
strzec ra nę za da ną włócz nią. Ser ce ota cza ła ko ro na cier nio -
wa. a u gó ry wień czył Je krzyż. Je zus za żą dał, by Mał go -
rza ta Ma ria przy pro wa dzi ła sio stry i bra ci do Je go Ser ca.
Po le cił też po wie dzieć lu dziom, że ich ko cha oraz że cze ka
na ich mi łość. Je zus otwo rzył Ser ce przed nią, aby lu dzie
czer pa li z Nie go bo gac two mi ło ści i mi ło sier dzia oraz ła ski
uświę ce nia, po trzeb ne w dro dze do Od ku pi cie la:

„To na bo żeń stwo jest ostat nim wy sił kiem mo jej mi ło -
ści i bę dzie dla lu dzi je dy nym ra tun kiem w tych ostat -
nich cza sach”.

Ob ja wie nie trze cie – Udrę ka z po wo du 
nie wdzięcz no ści

2 lip ca 1674 r. gdy sio stra Mał go rza ta Ma ria za to pio na
by ła w mo dli twie przed ta ber na ku lum, po ja wił się
przed nią Pan Je zus. Z Je go ran bi ła nie zwy kła ja sność.
Świa tło ra ny Ser ca roz ro sło się, a Pan za czął mó wić o nie -
wdzięcz no ści, ja ką Mu lu dzie od pła ca ją za je go mi łość.
Spra wia mu to więk szą udrę kę niż wszyst kie cier pie nia,
któ rych do znał w trak cie swe go ziem skie go ży cia.

„Przy naj mniej ty sta raj się mi za dość uczy nić, o ile to
bę dzie w two jej mo cy, za ich nie wdzięcz ność”.

Za żą dał, by przyj mo wa ła Ko mu nię św. tak czę sto, jak
tyl ko mo że, a zwłasz cza w każ dy pierw szy pią tek mie sią ca.
Chry stus po le cił jej tak że mo dli twę każ dej no cy z czwart ku
na pią tek mię dzy godz, 23.00 a 24.00. Sio stra Mał go rza ta
Ma ria uczest ni czy ła w ten spo sób w śmier tel nym smut ku
Chry stu sa, któ ry stał się Je go udzia łem w Ogro dzie
Oliw nym.

Ob ja wie nie czwar te – ku Świę tu 
Ser ca Je zu so we go

Do naj waż niej sze go z ob ja wień do szło 19 czerw ca
1675 r., w okta wie Bo że go Cia ła. Św. Mał go rza ta Ma ria
klę cza ła przed Naj święt szym Sa kra men tem, kie dy uj rza ła
Pa na Je zu sa. Od sło nił On swe Ser ce i po wie dział:

„Oto Ser ce, któ re tak bar dzo umi ło wa ło lu dzi, że ni -
cze go nie szczę dzi ło, aż do wy czer pa nia i wy nisz cze nia
się, by im dać do wo dy swej mi ło ści. A w za mian od więk -
szo ści lu dzi do zna ję tyl ko nie wdzięcz no ści przez nie -
usza no wa nia i świę to kradz twa, przez ozię błość i po gar -
dę, z ja ką się od no szą do Mnie w tym Sa kra men cie mi -
ło ści”.

Pod czas te go ob ja wie nia Je zus za żą dał, aby w pierw szy
pią tek po okta wie Bo że go Cia ła od by wa ła się szcze gól na
uro czy stość ku czci Je go Ser ca i aby w tym dniu przy stę po -
wa no do Ko mu nii św., oraz uro czy ście wy na gra dza no znie -
wa gi, ja kich Ser ce Je zu so we do zna je od lu dzi.

W trak cie ob ja wień Pan Je zus prze ka -
zał sio strze Mał go rza cie Ma rii przy rze -
cze nia skie ro wa ne do czci cie li Je go Ser -
ca. Za kon ni ca opi sa ła je w li stach. Już
po jej śmier ci roz pro szo ne in for ma cje
ze bra no w słyn ne 12 obiet nic.

12 OBIET NIC PA NA JE ZU SA

1. Dam im wszyst kie ła ski po trzeb ne w ich sta nie.

2. Zgo da i po kój bę dą pa no wa ły w ich ro dzi nach.

3. Bę dę ich po cie szał we wszyst kich ich stra pie niach.

4. Bę dę ich bez piecz ną uciecz ką za ży cia, a szcze gól -
nie przy śmier ci.

5. Wy le ję ob fi te bło go sła wień stwa na wszyst kie ich
przed się wzię cia.

6. Grzesz ni cy znaj dą w mym Ser cu źró dło nie skoń -
czo ne go mi ło sier dzia.

7. Du sze ozię błe sta ną się gor li wy mi.

8. Du sze gor li we doj dą szyb ko do wy so kiej do sko na -
ło ści.

9. Bło go sła wić bę dę do my, w któ rych ob raz me go
Ser ca bę dzie umiesz czo ny i czczo ny.

10. Ka pła nom dam moc kru sze nia serc naj za twar dzial -
szych.

11. Imio na tych, co roz sze rzać bę dą to na bo żeń stwo,
bę dą za pi sa ne w mym Ser cu i na za wsze w Nim po -
zo sta ną.

12. Przy rze kam w nad mia rze mi ło sier dzia Ser ca mo je -
go, że wszech moc na mi łość mo ja udzie li tym
wszyst kim, któ rzy ko mu ni ko wać bę dą w pierw sze
piąt ki przez dzie więć mie się cy z rzę du, ła skę po ku -
ty osta tecz nej, że nie umrą w sta nie nie ła ski mo jej
ani bez sa kra men tów i że Ser ce mo je sta nie się dla
nich bez piecz ną uciecz ką w go dzi nę śmier ci.

opr. A. Na łęcz



Mój�ta�taMój�ta�ta
„Roz sie waj mi łość, do kąd kol wiek

się udasz: naj pierw we wła snym do -
mu. Ofia ruj mi łość swym dzie ciom,
swej żo nie lub mę żo wi, są sia do wi…
Niech każ dy kto, do cie bie przyj dzie,
wy cho dzi z te go do mu lep szym
i szczę śliw szym. Bądź ży wym ob ra -
zem do bro ci Bo ga; niech do bro
miesz ka w twej twa rzy, twych
oczach, w twym uśmie chu, niech za -
wsze go ści w twym cie płym po wi ta -
niu.”                            Mat ka Te re sa

Wła śnie mi nął Dzień Oj ca, za da łem so bie py ta nie. Ja -
kim ja je stem oj cem? Czy bę dę umiał prze ka zać swo im
dzie ciom te wszyst kie war to ści co dał mi mój ta ta.

Co ja do sta łem od swo je go oj ca – przede wszyst kim mi -
łość, czu łość, spra wie dli wość, bez pie czeń stwo i sta bi li za -
cje. Był mo im na uczy cie lem i wzo rem do na śla do wa nia.
Za wsze znaj do wał na dla mnie czas na roz mo wę i za ba wę,
mi mo ogro mu pra cy. Kie dy mia łem ży cio we fru stra cje, był
przy mnie i wspie rał mnie w tych trud nych chwi lach. Na -
uczył mnie sza cun ku do lu dzi, dy stan su do ma te ria li zmu
i wraż li wo ści na ludz ką bie dę. Dzię ki wspar ciu i po mo cy
fi nan so wej zdo by łem wy kształ ce nie. To on za chę cał mnie
do upra wia nia spor tu i na uki ję zy ków ob cych. Za wsze mo -
głem na nie go li czyć i przez te wszyst kie la ta bu do wał po -
czu cie wia ry w sie bie. Ak cep to wał mnie ta kim ja kim je -
stem i ni gdy nie pró bo wał ukła dać mi ży cia. Na uczył mnie
to le ran cji do lu dzi i wpo ił, że nie za wsze trze ba być kon se -
kwent nym, bo czło wiek jest pe łen sprzecz no ści. 

To mój oj ciec wzór pra co wi to ści jest mo ją in spi ra cją
i we zwa niem do cią głej pra cy nad so bą. Dzi siaj jest wspa -
nia łym dziad kiem mo ich dzie ci. 

A ja kim ja je stem oj cem?
Wy ma ga to du że go wy sił ku i cią głe go zdo by wa nia no -

wych umie jęt no ści w szu ka niu wła sne go spo so bu na by cie
praw dzi wym oj cem. Bo nie ła two być ro dzi cem swo ich
dzie ci, ani też dziec kiem swo je go ro dzi ca.

Ta ta

Wy słu cha ła i spi sa ła
Zi ta Gi woj no

6

„Zro�zu�mieć�mi�łość”
„Czło wiek nie mo że żyć bez mi ło ści. Czło wiek
po zo sta je dla sie bie isto tą nie zro zu mia łą, je go ży -
cie jest po zba wio ne sen su je śli nie ob ja wia mu się
mi łość, je śli nie spo ty ka się z mi ło ścią, je śli jej nie
do tknie i nie uczy ni w ja kiś spo sób swo ją… je śli
nie znaj dzie w niej ży we go uczest nic twa…”

Jan Pa weł II

Je�stem�tu�gdzie�je�stem,

Je�stem�dzię�ki�To�bie.

Na�uczy�łeś�mnie�ko�chać,

Po�ka�za�łeś�dro�gę.

Na�uczy�łeś�po�ko�ry,

Na�uczy�łeś�cier�pie�nia…

W To�bie�jest�mi�łość,

Któ�rej�we�mnie�nie�ma….

Je�stem�tu�gdzie�je�stem,

Je�stem�dzię�ki�To�bie…

Je�stem�w mo�dli�twie�mo�jej

W ci�chej�na�szej�roz�mo�wie.

Wciąż�pró�bu�ję�ko�chać,

Do Cie�bie�po�wra�cać…

Krzyż�jest�ta�ki�cięż�ki,

Cią�gle�mnie�prze�wra�ca.

Je�stem�tu�gdzie�je�stem,

Je�stem�dzię�ki�To�bie

Dźwi�gnę�krzyż�Twój�pa�nie

Dla�Cie�bie�to�zro�bię�…

Wszyst�ko�zro�bię�dla�Cie�bie,

Niech�mi�łość�wciąż�pły�nie…

Je�stem�dzię�ki�To�bie,

Dzię�ki�To�bie�nie�zgi�nę!

Pau li na Urkiel 



Jest miłość

Jest przecież taka miłość
ogromne szczęście dająca,
która dotyka ludzkie serca
jak jasny promień słońca.

Jest miłość, która unosi
z  tej ziemi duszę człowieka.
Nie czeka za to nagrody,
przed pochlebstwami ucieka.

Jest miłość czysta, prawdziwa
czerwienią róż pałająca
co niesie pokój i wyciszenie;
-miłość radosna, uzdrawiająca.

To miłość, która wypływa 
wprost z serca Jezusowego.
Pragnie każdego sobą napełnić.
Pragnie uchronić nas od złego.

Miłość ta, blaskiem jaśnieje
I duszę każdego przenika.
Na krzyżu wzniosła swoje ramiona
za mnie marnego grzesznika.

Mamy ogromne szczęście,
że Jezus tak bardzo kocha człowieka,
że jest mu wierny, oddany.
Zawsze z miłością na niego czeka.

Halina  Kramarczyk

Czaplinek, czerwiec 2011 r.

Mi łość
Te mat zna ny. Wy da je się, że

wszyst ko o niej wiem? Mó wi my ko -
cham: żo nie, mę żo wi, dziec ku. Mó wi -
my ko cham Cię Je zu, ko cham Cię
Ma ry jo?!... „Otwórz my drzwi Chry stu -
so wi” – wo łał Jan Pa weł II. Je że li ser -
ce czło wie ka otwo rzy się na mi łość,
to sa mo bę dzie umia ło ko chać. Czło -
wiek pra gnąc ko chać Bo ga, mu si
umieć przy jąć Go. Przy jąć Je go mi -
łość i na tę mi łość od po wie dzieć mi -
ło ścią. Jest to pięk nie wy ja śnio ne
w książ ce ks. Woj cie cha Ję drze jew -
skie go OP „Mi łość po tęż niej sza niż”.

„…Ła two so bie wy obra zić, co
Piotr prze ży wa, kie dy po zmar twych -
wsta niu Jan ob wiesz cza: To jest Pan (J21,7), Piotr rzu ca się do wo -
dy i pod pły wa. Je dzą po si łek, któ ry Je zus im przy go to wał. Co się
dzie je w tym bied nym Pio trze, któ ry jesz cze ma w uszach wła sne
za prze cze nie swo jej przy na leż no ści do Je zu sa, te go, że jest Je go
uczniem?. Te raz ta sce na, gdy Je zus mó wi do Szy mo na Pio tra:
Szy mo nie sy nu Ja na, czy mi łu jesz Mnie wię cej ani że li ci? (J21,15).
Ten Szy mon, któ ry jesz cze nie zo stał na zwa ny Pio trem (opo ką),
któ ry nic nie obie cy wał Je zu so wi, któ ry jesz cze w ogó le nie sta rał
się o na wró ce nie, któ ry jesz cze ni cze go gor li we go nie uczy nił dla
Nie go. Ta ki jak na po cząt ku. Zwy czaj ny grzesz nik. Czy mnie mi łu -
jesz? – py ta Pio tra. Ten mó wi: „tak Pa nie Ty wiesz, że Cię ko cham”.
Rzekł do nie go: „paś ba ran ki mo je”. I znów po raz dru gi po wie dział
do nie go: „Szy mo nie sy nu Ja na czy mnie mi łu jesz? Od parł Mu” tak
Pa nie Ty wiesz, że Cię ko cham”. Rzekł do nie go: paś owce mo je!”.
Po wie dział mu po raz trze ci: „Szy mo nie sy nu Ja na czy ko chasz
Mnie?” Za smu cił się Piotr, że mu po raz trze ci po wie dział: „czy ko -
chasz Mnie”. I rzekł do Nie go: „Pa nie Ty wszyst ko wiesz, Ty wiesz,
że Cię ko cham” (J21,16-17). Co się dzie je pod czas te go spo tka -
nia?. My ślę, że więk szość z was zna tę grę słów: – pi sze au tor, któ -
ra wy stę pu je tu taj w ory gi na le, w gre ce. Otóż są tu uży te dwa róż -
ne sło wa. Je zus py ta Pio tra: aga pas, to zna czy czy jest w to bie
aga pe – Bo ska mi łość, mi łość, któ rej źró dłem jest Bóg. Czy ko -
chasz mnie mi ło ścią, któ ra nie po cho dzi od cie bie, ale któ ra
jest da rem? I, któ ra bu dzi pra gnie nie, że by ją od wza jem nić. Czy
czu jesz się ko cha ny prze ze Mnie i mo cą tej mi ło ści w po ry wie
wdzięcz no ści chcesz Mnie ko chać. A Piotr nie od po wia da sło wem
aga pe, tyl ko mó wi fi lo, czy li: je stem do Cie bie przy wią za ny, je -
steś dla mnie kimś bar dzo waż nym, jak przy ja ciel. I po now nie to
sa mo py ta nie i znów ta sa ma od po wiedź. Więc Je zus za trze cim ra -
zem uży wa już te go sfor mu ło wa nia fi lio: a więc fi lo jest z two jej stro -
ny, nie ma aga pe. Dla te go za smu cił się Piotr, bo zo sta ło to wresz cie
ja sno na zwa ne, on to w so bie uznał. Co zo ba czył? Zo ba czył, że
chciał ko chać Je zu sa nie otwie ra jąc się naj pierw na by cie ob da ro -
wa nym. Chciał ko chać na swo ich wła snych wa run kach. Tę wła śnie
praw dę o re la cji do Je zu sa i to dzię ki Nie mu od krył. To jest bo le sne
od kry cie, że ja chcę ko chać Bo ga, nie przyj mu jąc wpierw Je go mi -
ło ści. Piotr za cho wy wał się w ten spo sób już od daw na. Gdy Je zus
chciał umyć mu no gi, obu rzył się: nie bę dziesz mi nóg umy wał!
(J13,8). Nie po zwo lił się ko chać. I tak klę ska po czu cia wi ny bar dzo
czę sto wy ni ka z na szych am bi cji – ja się po sta ram, ja coś zro bię, ja
Ci Bo że po ka żę, udo wod nię Ci, jak bar dzo Cię ko cham. Z ogrom -
nym ak cen tem na sa me go sie bie, na wła sną gor li wość, na swój wy -
si łek bez otwar cia się na ła skę. A prze cież wszyst ko jest ła ską. Do -
pie ro przy ję ta mi łość bu dzi w nas zdol ność do wza jem no ści. I Piotr
to od kry wa”...

Bóg stwo rzył nas z mi ło ści i do mi ło ści, i tą Bo żą mi łość ma my
za szcze pio ną już od po czę cia. Póź niej cza sa mi gdzieś ją gu bi my,
al bo za po mi na my, że bez wzglę du na wszyst ko Bóg nas ko cha, za -
wsze jest przy nas i cze ka na nas. Otwórz my drzwi Chry stu so wi,
otwórz my ser ca Chry stu so wi, aby śmy umie li od po wia dać mi ło ścią
na Bo żą mi łość.

Cza pli nek, dn. 15.06.2011 r.                            Ha li na Kra mar czyk

7



8

Rozmowa duszy z Jezusem

Powiedz mi dobry Jezu – mój Panie 
jakie dziś kwiaty mam dać w Twoje ręce.
Może Ci róże czerwone przyniosę,
róże jak miłość, dam Ci w podzięce.

A może lilie tak jak śniegi białe.
Lilia swym kwieciem wonnym Cię otuli.
Powiedz mi Jezu, czy miło Ci będzie,
gdy lilia główkę to Twych stóp przytuli?

A może dam Ci kwiaty słonecznika,
co żółte główki do słonka zwracają
i są ozdobą lata ciepłego.
Niech Cię mój Jezu złotem ozdabiają.

Albo stokrotki, tak wdzięczne choć małe.
One tak skromnie rosną wśród zieleni.
Uciesz swe serce, dobre kochające
kwiatem łąk naszych - naszej polskiej ziemi.

- Na co mi kwiaty niesiesz dziś w ofierze.
Mam ich na Ziemi nieprzebrane roje.
Największą radość sprawisz dając serce,
bym mógł wylewać swej miłości zdroje.

Więc powiedz Jezu w Hostii utajony,
jak mam Cię uczcić?! Mam kwiat nie postawić?
- Oddaj mi w sercu swym pokoik skromny.
- Tym mi największą radość sprawisz dzisiaj.

Tam chcę zamieszkać, tam mnie uczcisz godnie.
Twoja się miłość z Mą miłością splecie
i jak kwiat wonny przed tronem Boga Ojca
ułoży się w bukiet jako róży kwiecie.

Halina Kramarczyk

Czaplinek, czerwiec 2011 r.

Piel�grzym�kaPiel�grzym�ka
Ja koś uda ło mi się „za ła pać” na tę piel grzym kę (24-27.05.2011

r.). Cho ciaż wca le to nie by ło ta kie pew ne. Ca łość kosz tów po kry -
wał ta jem ni czy spon sor. Ja koś star czy ło miej sca dla mnie, za co
Bo gu i spon so ro wi ser decz nie dzię ku ję.

Czę sto cho wa – to ta kie
miej sce na zie mi, do któ re go
czło wiek tę sk ni każ de go
dnia. Już w chwi li wy jaz du
ogar nia tę sk no ta, kie dy Cię
znów zo ba czę Pa ni Ja sno -
gór ska – Kró lo wo Na sza. Czy
jesz cze kie dyś bę dę mo gła
po kło nić się przed Twym
Świę tym Wi ze run kiem? Ty
przed. Któ rą czo łem bi li kró -
lo wie, a lud pro sty niósł
do Cie bie wszyst kie swo je
smut ki. Ty, któ ra ni gdy nie
opu ści łaś na sze go na ro -
du: – bądź uwiel bio na Pa -
nien ko Naj święt sza śpie wa ły
na sze ser ca.

Ja na Gó ra – to Pol ska.
Tam sły chać bi cie ser ca na -

sze go na ro du, aż dziw ne, kie dy w „me diach” sły szy my to, co sły -
szy my, bo na Ja snej Gó rze wi dać ty sią ce roz mo dlo nych Po la ków,
nie tyl ko: star szych i młod szych, du żo mło dzie ży, ci si, kul tu ral ni.
Sku pie ni na mo dli twie. Set ki dzie ci, a jak by ich nie by ło. Nikt nie
bie ga, nie krzy czy. Każ dy wie, że jest na au dien cji u swo jej Kró lo -
wej. Ma my Sy na Bo że go. Wy je cha li śmy póź ną no cą (24.05.2011r.)
tak, aby zdą żyć na od sło nię cie ob ra zu. Ca ły na stęp ny dzień i noc
spę dzi li śmy w Czę sto cho wie. Każ dy miał dość cza su na zwie dza -
nie, a przede wszyst kim na mo dli twę. Moż na by ło sko rzy stać z sa -
kra ment po ku ty. Kon fe sjo na ły w Wie czer ni ku czyn ne by ły przez
ca ły dzień. Ka pli ca Naj święt sze go Sa kra men tu i ad o ra cja. Ka pli ca
Ser ca Je zu so we go z otwar tym ser cem – prze pięk na, li ta nia, ko -
ron ka, ad o ra cja, każ dy miał coś do po wie dze nia i do wy słu cha nia
w ci szy swo je go ser ca. Świat nasz zo stał gdzieś za mu ra mi klasz -
to ru, a tu je stem ja i Pan Bóg. Czy mo że być coś wspa nial sze go?!

Chwi lo trwaj wiecz nie – chcia ło by się po wie dzieć.
In ny ob ra zek. Wio sen ny ci chy wie czór. Na ho ry zon cie ma ja czą

świa tła Czę sto cho wy, a my w gro nie przy ja ciół idzie my spa cer kiem
przed sie bie. Roz mo wy o Bo gu i ży ciu. Po le wej stro nie na nie wiel -
kiej skar pie rząd drzew cią gną cych się chy ba z ki lo metr przed na -
mi. Rów niut ki chod nik, ła wecz ki, sto ły, w od da li po le na mio to we,
pa wi lo ny, w któ rych moż na wziąć prysz nic. Tak Czę sto cho wa
przy go to wa na jest do przy ję cia mło dzie ży. Czy ściut ko, ci chut ko,
ład nie. – Chwi lo trwaj wiecz nie. 

Dru gi dzień piel grzym ki – to Kal wa ria Ze brzy dow ska. Miej sce
tak bar dzo zwią za ne z na szym uko cha nym Ja nem Paw łem II. To
On przed la ty zo stał od da ny w tym miej scu Mat ce Bo żej, kie dy
sam wła sną mat kę utra cił. To Ona – Mat ka Bo ża przed sta wio na
w bar dzo nie po zor nym ob ra zie opie ko wa ła się Nim i za pro wa dzi -
ła, aż do Wa ty ka nu. Msza św. i wy jazd do Ła giew nik. Zdą ży li śmy
na ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go. 

Ła giew ni ki, któż ich nie zna. Tu też za wsze czu je się obec ność
Bo ga. Obec ność Je zu sa, któ ry prze cha dzał się w tych miej scach
po ogro dzie. Dzwo nił na fur tę klasz tor ną (jest dzwo nek), któ re go
do ty kał Je zus, jak po da je s. Fau sty na.

Piel grzym ka trwa ła za le d wie dwa dni, a te go co każ dy z nas
prze żył nie spo sób opo wie dzieć np. spo tkań z daw no nie wi dzia -
ny mi zna jo my mi, spo tkań z ob co kra jow ca mi. Wszy scy mi li, ser -
decz ni, za pa trze ni w Je zu sa i Ma ry ję. To trze ba zo ba czyć, to trze -
ba prze żyć, aby móc da lej w tym zwa rio wa nym świe cie żyć i iść
pod prąd, tak jak to czę sto śpie wa ją w Ra diu Ma ry ja (zdro wa ry ba
pły nie pod prąd, tyl ko mar twa pły nie z prą da mi…).

Ha li na Kra mar czyk
Cza pli nek, 21.06.2011 r.
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Wiersz�
na�pożegnanie�
ks.�Jarosława�
z�Gimnazjum.

„Droga�
Siewcy”

Ty pokochałeś Boga
– Bóg zaufał Tobie,
Ty dałeś swą miłość
– Bóg wskazał Ci drogę. 

Drogę do miłości,
Do prawdy, cierpienia.
Nie mów, że odchodzisz,
Że Ciebie już nie ma.

To Ty rozsypałeś  ziarno,
Młode ziarno ziemi, 
Ono choć słabe
Na pewno świat zmieni.

Ziarno choć małe i szare
Bez większego blasku 
Nie umrze, nie zginie
Nie wyschnie na piasku.

Wyda kiedyś owoc
Tutaj – na Tej ziemi.
Ty zostawiłeś miłość
- ona nas odmieni.

Podobno nie ma straconych chwil
Są tylko gorsze dni roku…
Podobno…

Idąc krok po kroku 
Idziesz tam gdzie dokąd posyła Cię Bóg.

Księże Jarku,
Dziękujemy za wszystko

Szczęść Boże!
Paulina Urkiel

Pio�sen�ki�wy�ko�na�ne�
przez�
Gro�no�Pe�da�go�gicz�ne
z Gim�na�zjum�
na po�że�gna�nie�
ks.�Ja�ro�sła�wa�sdb�

Wy ru szył kie dyś sam z do mu swo je go ro dzin ne go,
I wie rzył, i wie rzył, i wie rzył, że zba wi ca ły świat. I usły szał.

Ref. 
Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam, gdzie zie mię obie ca ną da je ci Pan!
Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam gdzie zie mia obie ca na jest!

Już dzia ła ty le lat, zjed nu jąc so bie tak wie lu lu dzi.
Dal nie go, dla nie go, dla nie go wciąż czło wiek waż ny jest. Tak
jak kie dyś.

Ref. Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam...

Se nio rzy, mło dzi też – wszyst ko po tra fi po go dzić z Bo giem.
Bo wie rzy, bo wie rzy, bo wie rzy, że On le kar stwem jest na zło
świa ta.

Ref. Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam…

Choć zwie dził ca ły świat, za wsze pa mię tał o swo jej mi sji.
Bo kie dyś, bo kie dyś, bo kie dyś Bóg też roz li czy go. I po wtó rzy:

Ref. Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam…

Gdy tra cisz ży cia sens, masz dość lu dzi, świa ta, sa me go sie bie,
To uwierz, to uwierz to uwierz, że Ja rek po mo że ci. I za chę ci:

Ref. Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam…

Więc dzi siaj chwal my go, dzię ku jąc za chwi le tu spę dzo ne.
Bo ra dość, opty mizm i dow cip też słu żą każ de mu z nas. 
Tak więc Jar ku:

Ref. Ru szaj, ru szaj, ru szaj tam…

„Bo�sko�–�stop”
Ref. 
Bo sko -stop, Bo sko -stop, wsia daj bra cie Jar ku, hop
Ru sza wóz, bę dzie wiózł bę dzie wiózł cię Bo sko -wóz.

Już je dziesz do Rzep czy na, już je dziesz do Rzep czy na
Tam sa le zjań ska mi sja od no wa się za czy na.
Gdzie szo sy bia ła nić, tam śmia ło Jar ku idź
I nie martw się co bę dzie po tem.

Po ko chał Cię Cza pli nek, wy pu ścić te raz nie chce
Za Two je „Ha lo -ha lo” i „Od pocz nij my nie co”.
Dziś szo sy bia ła nić, tam śmia ło Jar ku idź
I nie martw się co bę dzie po tem.

Ko cha my Cię, Księ ciu niu, Twój uśmiech i ser decz ność,
W gim na zjum po zo sta nie przy ja ciół Twych spo łecz ność,
Lecz – szo sy bia ła nić, więc do Rzep czy na idź
I wra caj do nas z po wro tem!
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Ks. Jarosław

i ks. Robert

– nasi pasterze ziemscy
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„War�to�się�róż�nić”
Jed nym z pro jek tów gim na zjal nych klas dru -

gich był pt. „War to się róż nić”. Uka zy wał on róż -
ne re li gie świa ta, chrze ści jań stwo i głów ne re li -
gie po za chrze ści jań skie. Uczest ni cy zo sta li po -
dzie le ni na po szcze gól ne gru py, któ re opra co wa -
ły ist nie ją ce re li gie ca łe go świa ta. Po ana li zie
i wspól nej wy mia nie zdań i przed sta wie niu cha -
rak te ry stycz nych cech na stą pił czas zo ba cze nie
da nych re li gii w na szym kra ju. Jed na gru pa uda -
ła się do Gdań ska aby zo ba czyć me czet, cer k-
wie i ka te drę w Oli wie. Dzię ki prze wod ni kom
po tych świą ty niach, na sza gim na zjal na mło dzież
zgłę bia ła swo ją wie dzę, zo ba czy ła co to jest To -
ra, Ko ran, Pi smo Świę te. Po tra fi roz po zna wać
cha rak te ry stycz ne ce chy ju da izmu, is la mu, hin -
du izmu, bud dy zmu, pra wo sła wie, lu te ra nie an -
gli ka nie, me to dy stów i pro te stan tów. Dzię ki tej
piel grzym ce zwie dzi ła ca łe Trój mia sto, tj. Sta re
Mia sta z ka te drą, żu ra wiem i mu zeum Soł dek,
We ster plat te prze jażdż kę stat kiem po Mar twej
Wi śle, ki no i Ga le rię Bał tyc ką we Wrzesz czu,
So pot i krzy wy szkla ny dom oraz mo lo. 

Dru ga eki pa po je cha ła do Lu ba nia Ślą skie go,
gdzie zwie dzi ła w je den dzień trzy kra je; Niem -
cy, Czech i Pol skę. U za chod nich są sia dów zwie -
dzi li śmy ko ścio ły lu te rań skie i pro te stan tów oraz
me to dy stów. Ta kim mia stem by ło Gor litz
za pięk nym mo stem Ny sy Łu życ kiej. W tym wy -
jeź dzie gru pa ta zwie dzi ła ko tli nę je le nio gór ską
wraz z jej ca łym bo gac twem za byt ków i cie ka -
wie ukształ to wa ne go te re nu zie mi. W Le śnej
prze pięk ny za mek, wod ną za po rę i przej ście gra -
nicz ne do Czech i mia stecz ka No we Mia sto
pod Smr kem. Za kręt śmier ci w Szklar skiej Po rę -
bie i wo do spad Ka mioń czy ka. Na stęp nie Je le nią
Gó rę i mia sto Lu bań Ślą ski oraz Mu zeum Kar gu -
la i Paw la ka w Lu bo mie rzu.

Od po wie dzial ni za pro jekt by li Bar ba ra Ko -
wal czyk, Ariel Gon dek i ja. Dzię ku je my wszyst -
kim spon so rom za uda ne i atrak cyj ne re ali zo wa -
nie na sze go gim na zjal ne go pro jek tu: 

Sa le zja nom z Gdań ska za go ści nę i noc le gi,
Fir mie „Iras” za bez piecz ny i ser decz ny prze jazd
au to bu sem, pań stwu Gry gle wicz i ca łej ro dzi nie
za go ści nę noc le go wą i ży wie nio wą. Mło dzie ży
za ak tyw ny udział w pro jek cie i wy cho waw cą
za wspar cie i każ dą po moc. 

„Chrze ści jań stwo uczy lu dzi, że mi łość jest
wię cej war ta od in te li gen cji, tyl ko trze ba nią
żyć”.

ks. Ja ro sław Ko biał ka sdb
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W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Sakrament chrztu przyjęli:

Dominik BŁASZCZYK, Przemysław Marcin TESZKE, Mateusz MURAWICKI
Jeremi Krzysztof JAGODZIŃSKI, Magdalena  Natasza DENIS, Dagmara MATUSZAK
Wojciech  GASIKOWSKI, Wiktoria Elżbieta CZUBERNAT, Julian PAWŁOWSKI
Nikola Nadia ŁACIŃSKA, Julian BODEREK

Sakrament małżeństwa zawarli:

Marcin TESZKE i  Justyna Joanna CZERECHOWICZ
Mateusz  WALKOWIAK i Anna Elżbieta SEKRECKA
Michał STEFANKIEWICZ i Justyna Barbara WISZNIEWSKA
Steven David FORBES  i  Urszula  Anna ŚLIWIŃSKA
Łukasz WRÓBEL I Paulina WOTA
Marcin Jarosław GŁOWACKI I Agata LIPIŃSKA

Do wieczności odeszli:

Edward Maciej BLICHARSKI, Waldemar SNOWALSKI, Stefan Jan ŻBIK
Bogdan  Piotr BORUCKI, Eugeniusz Henryk PODPORA, Lech Bronisław JĘDRZEJEWSKI
Maria MATYKA, Walentyna  STRÓZYK

✱ 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

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!

Spotkania redakcji AVE:
8 i 15 września 2011 r. o godz. 19.15.


