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OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

                czytaj s. 6

Ukraina 
nadal 
POtrzebUje 
mOdlitwy

Pewna ukraińska pieśń mówi: „Boże modlę się za Ukrainę… przebacz ludziom, zbaw ich… Boże, ja wierzę, 
że Ty będziesz z nami…”. Kłopoty Ukrainy odsłaniają tak wiele problemów tego kraju, dzisiejszego świata                  
i Europy, że naprawdę wołają o intensywną modlitwę. Nie tylko o modlitwę prośby.

sakramenty 
naszyCH 
dzieCi

w zeszły piątek 
i sobotę dzieci 
z drugich klas 
wykonały dwa 
znaczące kroki 
na drodze wiary.

Tydzień temu Jezus mówił nam, że jest bramą, dzisiaj – że jest 
drogą. pojawia się więc podobna myśl i stawia nam pytanie: któ-
rędy wchodzę, którędy idę… właściwie, dokąd zmierzam? Jezus 
mówi, że idzie przygotować nam miejsce, w którym możemy 
znaleźć się razem z nim. Co to za miejsce? gdzie on jest? gdzie 
jest ten dom ojca, w którym każdy ma mieszkanie przygotowane 
dokładnie dla niego? nieraz mówimy o tych, co umarli, że poszli 
do domu ojca. To prawda, ale czy trzeba czekać do śmierci, aby 
się tam znaleźć? a może tym domem jest serce Boga? Jezus jest    
w nim nieustannie, ale wchodzi w nowy sposób w płomień miło-
ści ojca, kiedy wyrusza na krzyż.

XkJ
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EwangElia na co dziEń
18 maja 2014 V niedziela wielkanocna
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „niech się nie trwo-
ży serce wasze. wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie.                                            
w domu ojca mego jest mieszkań wiele. gdyby tak nie było, 
to bym wam powiedział. idę przecież przygotować wam miej-
sce. a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie 
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 
znacie drogę, dokąd Ja idę”.  odezwał się do niego Tomasz: 
„panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać dro-
gę?”.  odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem. nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. ale 
teraz już go znacie i zobaczyliście”.  Rzekł do niego Filip: 
„panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy”.  odpowiedział 
mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? kto Mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. dla-
czego więc mówisz: »pokaż nam ojca?«. Czy nie wierzysz, że 
Ja jestem w ojcu, a ojciec we Mnie? słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. ojciec, który trwa we 
Mnie, on sam dokonuje tych dzieł. wierzcie Mi, że Ja jestem                                                       
w ojcu, a ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej 
ze względu na same dzieła.  zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja 
idę do ojca”.

19 maja 2014 Poniedziałek
Dz 14,5-18; J 14,21-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „kto ma przykazania 
moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie”.  Rzekł do niego Juda, ale nie 
iskariota: „panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie 
światu?”  w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. kto 
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, któ-
rą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, ojca. To 
wam powiedziałem przebywając wśród was. a pocieszyciel, 
duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem”.

20 maja 2014 wtorek
Dz 14,19-28; J 14,27-31a
Jezus powiedział do swoich uczniów: „pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. nie tak jak daje świat, Ja wam daję. niech 
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. słyszeliście, że wam 
powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. gdybyście 
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo oj-
ciec większy jest ode Mnie. a teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie 
będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego 
świata. nie ma on jednak nic swego we Mnie. ale niech świat 
się dowie, że Ja miłuję ojca i że tak czynię, jak Mi ojciec na-
kazał”.

21 maja 2014 Środa
Dz 15,1-6; J 15,1-8
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, 
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 
wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 
was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa 
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.  kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponie-
waż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. i zbiera 
się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będzie-
cie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

22 maja 2014 Czwartek
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował oj-
ciec, tak i Ja was umiłowałem. wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać                                                                                                                        
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby ra-
dość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

23 maja 2014 Piątek
Dz 15,22-31; J 15,12-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:  „To jest moje przykaza-
nie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem. nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich.  wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usły-
szałem od ojca mego.  nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przy-
nosili i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam ojciec,                     
o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali”.

24 maja 2014 sobota
wspomnienie najświętszej maryi Panny wspomożycielki 
wiernych
Dz 16,1-10; J 15,18-21
Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Jeżeli was świat nie-
nawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. gdybyście 
byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. ale 
ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze 
świata, dlatego was świat nienawidzi.  pamiętajcie na słowo, 
które do was powiedziałem: «sługa nie jest większy od swego 
pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. 
Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. ale 
to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie 
znają Tego, który Mnie posłał”.
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TEmaT z okładki

Ukraina wierząca
Joanna Jakubowska

Był sierpień 1995 roku, gdy zadzwonił 
zaprzyjaźniony ksiądz – pracujący 
wtedy na ukrainie – i powiedział: 

„Jeśli chcesz do mnie przyjechać, to jutro 
będzie jechał samochód z darami i może 
Cię zabrać.” szybka konsultacja z rodzica-
mi, szybkie pakowanie i nazajutrz siedzia-
łam już w zdezelowanym żuku, mając za 
towarzystwo dwóch kleryków, którzy mieli 
wysiąść w przemyślu i kierowcę – ukraiń-
skiego polaka.

wyjeżdżałam wcześniej już niejedno-
krotnie za granicę, ale zawsze na zachód lub 
południe, więc mimo opowiadań, zupełnie 
nie byłam przygotowana na „krajobraz” za 
wschodnią granicą. parafia, do której zmie-
rzaliśmy położona była jedynie kilkadziesiąt 
kilometrów od granicy, ale i tak zdążyłam 
się zorientować że charakterystycznymi 
elementami krajobrazu są: zrujnowane za-
kłady, zrujnowane kościoły i chylące się ku 
upadkowi wioski, w których zostali głównie 
starsi ludzie. Młodzi wyjechali – kto mógł 
doszukać się jakichkolwiek polskich korzeni, 
uciekał do polski, reszta do dużych miast.

po ogłoszeniu niepodległości przez 
ukrainę, po raz pierwszy od rewolucji 
kościół katolicki mógł wyjść z ukrycia. po 
niemal 80 latach prześladowania mogłoby 
się wydawać, że nic z niego nie zostało, a 
jednak... wiara przetrwała w sercach ludzi, 
prostych ludzi, którzy witając przyjeżdżają-
cych do nich księży całowali ich po rękach 
i mówili: myśmy na księdza czekali... babcia 
nie doczekała, mama nie doczekała, ale ja do-
czekała...

władze – nie bez problemów – kolejno 
zwracały skonfiskowane przez komunistów 
kościoły i inne  budynki kościelne. najłatwiej 
było odzyskać te najbardziej zrujnowane, 

żeby odzyskać inne, bardziej wartościowe 
obiekty, trzeba było nastawić się na długą 
batalię.

w parafii, do której przyjechałam kościół 
służył miejscowym dzieciom jako sala gim-
nastyczna, wszystko co się dało, wyniesiono 
do zakrystii i piwnic i tam w różnym stop-
niu ulegając zniszczeniu przeleżało przez 
lata, ale ogólnie budynek był w dobrym 
stanie. plebania służyła zaś za miejscową 
przychodnię i porodówkę, więc miała jako 
jeden z nielicznych budynków w okolicy 
doprowadzoną bieżącą wodę – tzn., że z 
kranu w środku kapała woda, bo napisać że 
płynęła to byłoby nadużycie. Mimo wszyst-
ko bez generalnego remontu nie nadawała 
się do zamieszkania.

inne kościoły w okolicy nie miały tyle 
szczęścia. Jeden – nieużywany wcale – nie 
miał dachu a mury porastała roślinność. 
drugi służył jako stajnia, a dookoła niego 
dobudowano chlewiki – mimo usunięcia 
wszelkich śladów zwierząt odór gnoju 
wsiąknął głęboko w mury i nie dało się 
wytrzymać w środku zbyt długo. kolejny 
– mieszczący się w niewielkim miasteczku – 
został zamieniony na salę koncertową i taką 
rolę pełnił nadal, więc władze nie chciały go 
zwrócić...

Mimo tych trudności księża, którzy 
przyjechali – większości z polski – służyć 
wiernym odradzającego się kościoła ka-
tolickiego, zakasali rękawy i krok po kroku 
odbudowywali z ruin parafie, bo jak mówili 
żadne trudności nie równają się z tymi, ja-
kie przeszli ci ludzie, żeby wiarę zachować 
od zapomnienia. z matki na córkę, z ojca 
na syna po kryjomu uczono modlitwy i 
prawd wiary. za posiadanie w domu pisma 
św. można było trafić do więzienia, więc 

jeśli rodzina posiadała Biblię, to trzymała 
ją w ukryciu i czytała ją w ukryciu. przez 
wszystkie te lata nie mogli uczestniczyć w 
Eucharystii, wyspowiadać się, bo nie było 
księży – aresztowani, wywiezieni nigdy do 
nich nie wrócili.

Jeden z księży opowiadał, że gdy przy-
jechał objąć parafię na ukrainie, to przez 
pierwsze tygodnie ludzie bali się przyznać, 
że są wierzący. potem z niedowierzaniem, że 
nikt ich nie będzie nękał z powodu deklara-
cji wiary bali się, że w każdej chwili ksiądz 
zniechęci się ogromem pracy i wyjedzie. 
dopiero po kilku tygodniach, gdy ludzie 
powoli zaczynali wierzyć, że on jednak zo-
stanie i będzie odbudowywał kościół zaczęli 
przynosić różne rzeczy uratowane przed 
sowietami. przyniesiono naczynia liturgicz-
ne, które pradziadek (który ponoć był ko-
ścielnym) schował w skrzyni pod podłogą i 
tajemnicę przekazał synowi, a ten swojemu 
synowi... ktoś inny przyniósł księgi kościel-
ne – mszał i ewangeliarz, również przecho-
wany w ukryciu za cenę prześladowań przez 
te wszystkie lata.

ogrom wiary i nadziei w lepsze jutro był 
tak ogromny, że wystarczał żeby napełnić 
zapałem do pracy księży, wolontariuszy i 
ofiarodawców, i jeszcze zostawało.

a dzisiaj?
dzisiaj inny ksiądz (proszący o dyskrecję 

z obawy, że jego słowa mogą się zwrócić 
przeciwko niemu) pisze m.in., „Podzieleni są 
ludzie w parafii, w pracy, we wspólnotach, w 
rodzinach, a nawet mężowie z żonami. Jedni 
chcą do Unii – bo nie będzie korupcji, inni mó-
wią że chcą do Rosji bo tam nie będzie dewiacji 
moralnych. Jednych boli Berkut, drugich – kok-
tajle Mołotowa. Są nawet ludzie, którzy już 
porezygnowali z pracy i z całą rodziną prze-
noszą się na zachód kraju. Chcą przeczekać tam 
ewentualną wojnę. Manifestacje prorosyjskie 
robią prowokatorzy i Rosjanie. Przychodzi ich 
3-4 tysiące. Ale na ekumeniczną modlitwę w 
centrum miasta o pokój przychodzi codziennie 
do 60 osób. Boją się – siedzą w domu. (email z 
24 marca br.)

Módlmy się więc kochani za ukrainę, za 
pokój i za zwykłych ludzi, którzy w tym tar-
ganym niepokojami kraju próbują żyć, wy-
chowywać dzieci i zachować wiarę. Módlmy 
się indywidualnie i we wspólnotach – nasza 
modlitwa ma moc!
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przepięknie położony krzemie-
niec w okresie międzywojennym 
stał się ważnym ośrodkiem kul-

turalnym. pisała o nim Elżbieta do-
rożyńska: „u stóp wspaniałego stożka 
góry Bony, w malowniczym wąwozie 
kryje się miasteczko; przyczaiło się 
ono w najgłębszym rozdole, w cieniu 
zamkowej góry, która je przed wieka-
mi broniła i strzegła od hord tatarskich 
i tureckich. góra Bony i szczerbate 
ruiny stanowią tło, niejako organicz-
nie zrośnięte z miasteczkiem, są jego 
charakterystycznym i nierozdzielnym 
akcentem - znakiem herbowym, bo                  
i rzeczywiście krzemieniec pieczętuje 
się ruinami starego zamczyska.”

książę adam Czartoryski uzy-
skawszy u cara aleksandra autonomię 
dla szkolnictwa polskiego na litwie 
i w prowincjach południowych, upa-
trzył Tadeusza Czackiego na wizy-
tatora, bo „mieli jedne zamiary, jed-
ne troski i nadzieje”. 1 października 
1805 roku otwarto w krzemieńcu 
gimnazjum wołyńskie. Teoretyczne 
podstawy działalności uczelni były 
wspólnym dziełem Hugona kołłątaja                                                                                   
i Czackiego. wykładano tu prawo, eko-
nomię, statystykę, logikę, matematykę 
wyższą i aż 5 języków obcych. Czacki 
wprowadził, co miano mu za złe, dzi-
waczną innowację – edukację kobiet. 
udało mu się sprowadzić uczonych                                                                 

z krakowa, wilna i warszawy, wysyłał 
stypendystów na studia zagraniczne. 
krzemieniec stał się sławny i modny.

Biblioteka krzemieniecka, za-
początkowana zakupem zbio-
rów bibliotecznych po zmarłym 
królu stanisławie auguście, była 
jedną z najlepiej zaopatrzonych                                                               
i prawdopodobnie najlepiej opra-
cowaną, dostępną dla wszystkich. 
Była także biblioteką regionalną 
w dzisiejszym znaczeniu: otrzy-

mywała bowiem egzemplarz obo-
wiązkowy każdego wydawnictwa                                                                                
z drukarń wołyńskich. Była jednostką 
samodzielną, o odrębnym budżecie. 
To w sali bibliotecznej, spod popier-
sia Czackiego, głosił chwałę miasta 
Tadeusz wasilewski. najwybitniej-
szy krzemieńczanin Juliusz słowacki 
był uczniem klasy pierwszej w roku 
szkolnym 1817/18.  w „Raporcie                                
o uczniach gimnazjum wołyńskiego 
czytamy:

Nr 100 SŁOWACKI Juliusz syn 
Euzebiusza, wiek: 9, wiele lat w klasie:                                        
1, zdrowie: dobre, pilność: mierna. Postę-
pek w nauce chrześ., w jęz. łac. i polskim: 
wielki; w jęz. ros., w arytm.: znaczny; 
w jęz. franc., w nauce moraln.: wielki; 
w jęz. niem., w geogr.: wielki; w rys. 
zwycz.: znaczny; obyczaje: dobre.

liceum zostało przemianowane                                                   
w 1818 roku na gimnazjum krze-
mienieckie. zwano je także atena-
mi wołyńskimi. wśród profesorów                                                      
i wychowanków byli: Joachim lelewel, 
alojzy Feliński, Józef korzeniowski, 

o zNaczeNiu krzemieńca w polskiej kulturze i Nauce zadecydowały osiągNięcia jedNej 
iNstytucji – liceum krzemieNieckiego i twórczość jedNego człowieka – juliusza słowac-
kiego.

liCeUm, krzemieŃCzanie 
i biesiady krzemienieCkie
Mirosława pałaszewska

Na terenach zachodniej Ukrainy przeplatają się losy „nasze i wasze”. Posłuchajmy…

dokończenie na str. 9
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co nam mówią święci

Święty Jozafat Kuncewicz  
męczeNNik za jedNość 
Janusz i Joanna Matkowscy

współcześNi wspomiNali go jako Niezwykłego arcybiskupa, który Nosił stale habit zakoNNy, 
Nigdy Nie jadał mięsa, mieszkał w jedNej izbie z bezdomNym. dla siebie o Nic Nie zabiegał, Nato-
miast troszczył się o podwładNych mu duchowNych. dbał o odpowiedNią oprawę liturgii, 
głosił słowo boże, przemawiał do ludu przy każdej okazji. szczególNą zaś opieką otoczył 
chorych i ubogich. był zwoleNNikiem wczesNej i częstej komuNii świętej. 

Jan urodził się w 1580 r. we wło-
dzimierzu wołyńskim na ukrainie                         
w rodzinie mieszczańskiej i prawo-

sławnej. uczył się w szkole katedralnej. 
Rodzice wysłali syna do wilna, miał 
zostać kupcem. 

 na wschodnim pograniczu ów-
czesnej Rzeczypospolitej, które było 
terenami granicznymi między prawo-
sławiem na wschodzie a katolicyzmem 
na zachodzie, żyło wielu unitów. kościół 
greckokatolicki sprawował kult w rycie 
bizantyńskim, jednak w pełni w zgodzie 
z nauką kościoła łacińskiego i podlegał 
papieżowi. od czasu schizmy w 1054 r. 
wielokrotnie zawierane były unie, dzięki 
którym część prawosławnych wracała do 
kościoła katolickiego. unie te nie były 
trwałe.

unici byli traktowani jako odstępcy 
od wiary i zdrajcy. zawarto wiele takich 
nietrwałych unii.  największe znaczenie 
miała unia brzeska zawarta w roku 1596, 
czyli tuż przed przybyciem Jana do wil-
na. 

 w wilnie zetknął się z unitami, któ-
rzy w wilnie sprawowali liturgię w cer-
kwi Świętej Trójcy. Bywał u tamtejszych 
jezuitów, którzy poradzili Janowi, aby 
wstąpił do zakonu bazylianów (jedyny 
w polsce męski zakon obrządku grecko-
katolickiego). w 1604 r. przyjął Jana do 
zakonu arcybiskup metropolita unicki 
Hipacy pociej. Jan przyjął zakonne imię 
Jozafat. przez kilka lat spełniał posługi 
w cerkwi unickiej oraz studiował na 
akademii wileńskiej filozofię i teologię. 
w roku 1609 Jozafat przyjął święcenia 
kapłańskie i zaraz po święceniach został 
mistrzem nowicjatu bazyliańskiego. Był 
bardzo oddanym duszpasterzem. za 
jego przyczyną powstały nowe klasztory 
bazyliańskie w Byteniu i Żyrowicach. 
siostrom bazyliankom ufundował klasz-
tor w krasnobrodzie. Już cztery lata po 
święceniach kapłańskich Jozafat został 

archimandrytą, czyli przełożonym unic-
kiego kościoła Świętej Trójcy w wilnie                
i igumenem, to znaczy przełożonym 
tamtejszego monasteru, w którym wów-
czas było 60 zakonników. archimandryta 
Jozafat w latach 1614-1617 towarzyszył 
nowemu metropolicie unickiemu we-
laminowi Józefowi Rutskiemu w jego 
duszpasterskich podróżach do kijowa, 
nowogródka i połocka. 

 w roku 1617 Jozafat w klasztorze                          
w Byteniu pełnił funkcję mistrza no-
wicjatu. w tymże roku mianowano go 
biskupem koadiutorem unickiego arcybi-
skupa metropolity połockiego. po śmierci 
metropolity gedeona Brolnickiego arcy-
biskup Jozafat rozpoczął pracę duszpa-
sterską w rozległej unickiej archidiecezji 
połockiej - uporządkował administrację 
kościelną, dbał o piękno liturgicznych 
obrzędów, odwiedził wszystkie kościoły, 
zasłynął jako wybitny kaznodzieja, dbał 
o poziom życia duchownego i wykształ-
cenie swoich księży. wydał „Reguły dla 
kapłanów” oraz opracował katechizm. 

 dzięki arcybiskupowi Jozafatowi 
unię przyjęła prawie cała archidiecezja 
połocka. nie spodobało się to przeciwni-
kom unii, którzy organizowali zamieszki 
w miastach archidiecezji. podczas jednej 
z nich w witebsku doszło do tragedii. 
Rankiem 12 listopada 1623 roku, zaraz 
po odprawieniu mszy świętej, Józefat 
kuncewicz został napadnięty. Rozjuszo-
ny tłum rzucił się na rabunek mieszkania 
biskupiego, a samego metropolitę za-
mordowano uderzeniem topora. przed 
śmiercią Jozafat kuncewicz miał jeszcze 
powiedzieć: „dzieci, czemu napadacie 
na mój dom? Jeśli macie coś przeciwko 
mnie, to mnie macie”. Ciało Jozafata 
utopiono w dźwinie.

 Męczeństwo Jozafata nie pozostało 
bez echa. postawa biskupa umacniała 
grekokatolików, zaś wielu prawosławnych 
przechodziło na katolicyzm. natychmiast 

też rozpoczęto proces kanoniczny. Joza-
fat został beatyfikowany przez papieża 
urbana Viii w 1643 r., kanonizowany 
w 1867 r. przez piusa iX. Jest patronem 
diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, za-
konu bazylianów, Rusi, litwy i wilna. 

 w ikonografii przedstawia się                             
św. Jozafata jako dojrzałego, brodatego 
mężczyznę w habicie zakonnym lub 
stroju biskupim, z krzyżem, pastorałem, 
palmą męczeństwa i toporem oraz tasa-
kiem, którymi został zabity. liturgiczny 
obchód ku czci św. Jozafata kuncewicza 
ma charakter wspomnienia obowiązko-
wego i przypada na dzień 12 listopada. 
papież pius Xi w swojej encyklice napi-
sał o świętym Jozafacie: „nikt chyba nie 
wsławił bardziej ich imienia (słowian 
wschodnich), nikt bardziej nie przyczynił 
się do zbawienia tych ludów, jak właśnie 
ów pasterz i apostoł, zwłaszcza gdy swą 
krew przelał za jedność świętego kościo-
ła”.
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z życia parafii

„i kOmUnia Święta” 
w naszej Parafii
Zwykle skrótowo mówimy „I komunia święta”. Nie chodzi jednak o samą 
komunię. Gdyby tak było, moglibyśmy po prostu po krótkim wprowadzeniu 
udzielić dzieciom komunii, aby tym bardziej skupić się na tym, co najważ-
niejsze. Tak naprawdę chodzi o pełny udział we Mszy św., której istotnym 
elementem jest przyjęcie komunii. Dzieci po raz pierwszy mogły w pełni 
uczestniczyć w sakramencie Eucharystii i przyjąć jego owoc.

XKJ

Opłatek biały dzisiaj przyjmuję
O Panie jak bardzo Ci za to dziękuję.
W mym sercu tak ciepło, serdecznie,
 trwaj przy mnie o Panie już wiecznie.

Dziękuję Ci Jezu,
 za obfitość Twych łask,
 Dziękuję Ci za opłatka białego blask.
 Przyjdź o Panie do serduszka mego
 uczyń mnie proszę Ciebie godnego
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Gdy kwiaty pięknie kwitną,
za oknem śpiewa maj,
 z Twej duszy się wyrywa
 słoneczny, barwny gaj.
 Weź zatroskane serce Twoje
 W promieni blasku róż
stań przed tronem Pana,
 pod stopy Jego złóż. 

A gdy Jezus przyjdzie do Was
 cicho, cichuteńko.
 W serca Wasze wleje miłość,
choć to nie tak prędko
 by za Panem kroczyć w życiu
 trzeba się postarać i komunię 
święta przyjąć
to nagroda doskonała. 
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Pierwsza spowiedź
wobec wielkiej intensywności przy-

gotowań do i komunii św., może pójść 
nieco w cień wielkie znaczenie pierw-
szej spowiedzi. warto widzieć, że jest to 
odrębny sakrament, a więc rzeczywiste, 
bardzo realne spotkanie z Jezusem Chry-
stusem. dzieci po raz pierwszy mogły do-
świadczyć, dotknąć mocy przebaczającej 
miłości Boga, który czeka na nas w tym 
sakramencie. Mogły wyznać swoje winy 
z ufnością w Miłosierdzie Boga i przyjąć 
przebaczenie i pojednanie. Rozpoczę-
ła się w ich życiu droga powracania do 
Boga, podejmowania trudu nawrócenia, 
przyznawania się do grzechu, aby pozwa-
lać panu by je z tego grzechu uwalniał. 
na tej drodze będą potrzebowały prze-
wodników. w początkowym etapie (i nie 
tylko) najlepszym przewodnikiem będą 
rodzice, którzy sami doświadczają mocy                                                                                           
i sensowności pojednania z Bogiem 
przez spowiedź.

Może warto przy okazji wspomnieć 
o potrzebie kroczenia naprzód po tej 
drodze pojednania. spowiedź – jak każ-
dy inny element naszej relacji z Bogiem 
– powinna się rozwijać, dojrzewać, po-

głębiać wraz ze wzrostem naszej wiary. 
Jeśli spowiedź będzie moim autentycz-
nym spotkaniem z miłosiernym panem, 
to będzie dotyczyć tego wszystkiego, co 
dzieje się między mną, a nim oraz tego, 
co dzieje się w moim życiu widzianym                    
w perspektywie mojej więzi z Bogiem. 
w miarę rozwoju mojej relacji z Jezusem 
będzie się także rozwijać moja spowiedź. 
Jeśli ktoś pozostaje w swoim rozumie-
niu spowiedzi na takim etapie na jakim 
był przy i komunii św., wydaje mi się, 
że czegoś istotnego nie rozpoznał i nie 
podjął. niektórzy trochę zmieniają sfor-
mułowanie grzechów, ale mam wrażenie, 
że podejście do nich zachowali z czasu                              
i spowiedzi.

a zatem wielkie wydarzenie za na-
szymi dziećmi. nie byłoby dobrze, gdyby 
traktować spowiedź jedynie jako ‘furtkę’ 
przez którą trzeba przejść, aby dojść do 
komunii św. Takie podejście – poza wspo-
mnianym zagubieniem wagi tego spo-
tkania z Jezusem – niesie ze sobą jeszcze 
jedno niebezpieczeństwo: wychodzi na 
to, że spowiedź TRzEBa odbyć, aby być 
godnym komunii. Może się z tego rodzić 
powinnościowe podejście do tego sakra-
mentu. podejście takie – obecne chyba u 
wielu osób – przejawia się np. w pytaniu, 
które często zdarza mi się słyszeć: „Czy 
z tego trzeba się spowiadać?”. Człowiek 
ma więc pewne wątpliwości, ma pewien 
niepokój sumienia i rozważa pójście do 
spowiedzi. Rozważanie to może jednak 
mieć dwojaki kształt, bo dwojakie może 
być podejście do spowiedzi:

spowiEdŹ Jako powin-
noŚĆ – grzech jawi mi się jako zła-
manie pewnej normy, złamany zakaz lub 
niespełniony nakaz. wiem, że aby przy-
jąć komunię św. nie mogę być w stanie 
grzechu. Jeśli chcę ją przyjąć, wiem, że 

muszę się z tego grzechu wyspowiadać. 
w tym ujęciu jest spore ryzyko, że będę 
przeżywał spowiedź jako obowiązek                         
i ciężar. 

Takie podejście do spowiedzi widać 
także w sytuacjach, gdy ktoś spowiada się 
z czegoś, co według niego wcale nie jest 
złe, ale wie „że to grzech”. Trudno wte-
dy doświadczyć Bożego przebaczenia                                                                                    
i pojednania z kochającym ojcem. nie-
raz wręcz – jeśli nie ma decyzji zerwania 
z grzechem – niemożliwe jest rozgrze-
szenie.

spowiEdŹ Jako RaTunEk – 
jeśli ktoś widzi w grzechu realne zło, które 
go niszczy, które niszczy jego serce, jego 
relacje, jego bliskich, będzie miał inne 
podejście do spowiedzi. na cytowane 
wyżej pytanie o konieczność spowiedzi 
odpowiadam nieraz: „a może z tego się 
waRTo spowiadać? zobacz jak to do-
brze, że z tego się MoŻEsz spowiadać, 
że możesz w tym sakramencie przynieść 
do Chrystusa to zło, tę winę, to swoje 
pogubienie czy uwikłanie”. przy takim 
podejściu spowiedź nie jawi się jako cię-
żar, ale jako pojednanie, jako przebacze-
nie. nie jest ciężarem, ale wyzwoleniem                         
z ciężaru, którym jest grzech.

Jak widać podejście do spowiedzi za-
leży ostatecznie od rozumienia i przeży-
wania przez nas grzechu. Jeśli ktoś jeszcze 
trwa w zwiedzeniu przez niego i złudze-
niu, że grzech to coś dobrego, choć zaka-
zanego, chyba nie da się go przekonać, że 
spowiedź może być czymś, oczekiwanym 
i radosnym, czymś upragnionym, za co 
się szczerze Bogu dziękuje.

Mówiąc prostym obrazem: dla jed-
nych spowiedź to wizyta w prokuraturze, 
dla innych – u lekarza. i choć czasem 
mówimy: „Muszę iść do lekarza”, chyba 
w sercu jesteśmy jednak wdzięczni, że le-

tydzień temu w życiu poNad trzydziestu dzieci i ich rodziN dokoNały                           
się dwa wielkie wydarzeNia.

Pierwszy Udział 
w sakramentaCH
ks. krzysztof Jarosz
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willibald Besser, antoni Malczewski. 
władze carskie zlikwidowały liceum 
krzemienieckie po upadku powstania 
listopadowego w 1832 roku. przez 28 
lat istnienia wykształciło się tu liczne 
grono wartościowych ludzi, wychowa-
ło wielu patriotów w służbie krajowi.

w maju 1920 roku Józef piłsud-
ski wydał rozkaz o wskrzeszeniu li-
ceum krzemienieckiego: „słynną tę 
uczelnię powołuję niniejszym do no-
wego życia, by snuła dalej wielką myśl 
swoich założycieli i pełniła w nowych 
warunkach z tą samą gorliwością co 
przed laty tę samą służbę na poży-
tek ojczyzny i cnoty”. podlegała ona 
bezpośrednio Ministerstwu oświaty                           
i wychowania. Była to uczelnia nie-
słychanie postępowa: prowadziła klasy 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 
samorząd uczniowski posiadał duże 
kompetencje, wprowadzono system 
daltoński (zw. pracowniami). w jej 
skład wchodziły: seminarium nauczy-
cielskie, gimnazjum, średnia szkoła 
rolniczo-leśna, szkoła ćwiczeń, dwa 
internaty, 6 folwarków, 8 nadleśnictw, 
3 tartaki, fabryka mebli.

liceum krzemienieckie było nie 
tylko znakomitą placówką naukową, 
ale również placówką wychowawczą. 
okazuje się, że dla współczesnych 
szkół może być ona niedoścignionym 
wzorem. liceum nie tylko bowiem 
kształciło i wychowywało, ale również 
wspaniale przygotowywało do dalsze-
go życia. zaskakujące jest to jak bar-
dzo zaangażowani w życie szkoły byli 
wszyscy od uczniów począwszy na na-
uczycielach skończywszy. Taką szkołę 
kochało się i tam chciało się uczyć. 
nie tylko obowiązkowych przedmio-
tów, ale jednocześnie pracowitości, 
przyjaźni, tolerancji, współczucia i co 
najważniejsze – pracy w zespole. Co 
ważne, wśród uczniów byli i polacy                    
i ukraińcy.

w 1927 roku kierował liceum no-
sząc tytuł wizytatora, a od lutego 1934 
kuratora Juliusz poniatowski, trzy-
krotny minister rolnictwa i wicemar-
szałek sejmu. za jego czasów zespół 
szkół i instytucji oświatowych liceum 
został powiększony o niższą szko-
łę Rzemieślniczo-przemysłową przy 
tartaku w smydze, Muzyczne ogni-
sko wakacyjne, uniwersytet ludowy 
w Michałówce. ostatnim kuratorem 

liceum krzemienieckiego został                                                     
w 1936 roku inż. rolnik stefan Czar-
nocki, który wcześniej był starostą 
krzemienieckim.

wybuch ii wojny światowej znisz-
czył cały ten dorobek. władze so-
wieckie 25 iX 1939 r. otworzyły cał-
kiem nową szkołę, która miała stać się 
komunistyczną dziesięciolatką. 

Halina Czarnocka, żona stefa-
na Czarnockiego, która przebywała                                                                            
w krzemieńcu do 25 marca 1940 
roku, była świadkiem nowych porząd-
ków władz sowieckich: aresztowań 
działaczy polskich i ukraińskich, ma-
sowego wywożenia żołnierzy z kam-
panii wrześniowej do Rosji, dwóch 
masowych deportacji ludności polskiej                                                                               
w głąb Rosji 10/11 lutego i 13/14 
kwietnia 1940 roku. wspomina, że była 
także świadkiem grabienia i wywoże-
nia mienia polskiego państwowego                                                                                   
i prywatnego licznymi ciężarówkami. 
z magistratu zabrano kosztowności 
i pieniądze zebrane przez społeczeń-
stwo na Fundusz obrony narodowej. 

krzemieńczanie, wygnańcy po po-
wstaniu listopadowym spotykali się                                                                                 
w paryżu na „Biesiadach”, by podtrzy-
mać i utrwalić osiągnięcia zamknięte-
go liceum krzemienieckiego. po ii 
wojnie światowej tradycję tę wskrzesi-
ło kolejne pokolenie ludzi związanych 
z liceum. w londynie odbyło się dwa-
naście spotkań, czyli biesiad. ponadto 
wydano tam pięć tomów „Biesiady 
krzemienieckiej”. numer pierwszy 
ukazał się w 1977 roku. zeszyt drugi 
noszący podtytuł „Juliusz słowacki – 
największy krzemieńczanin” wydano 
w 1985. zeszyt trzeci z 1998 roku no-
sił podtytuł „liceum krzemienieckie 
1920-1939”. w 2003 roku ukazał się 
zeszyt czwarty poświęcony Tadeuszo-
wi Czackiemu i jego dziełu. Środowi-
sko krzemieńczan w kanadzie także 
wydało w Toronto (w latach 1988-
1993) kilka numerów „Biesiady krze-
mienieckiej”, redagowanych przez Ja-
ninę sułkowską-gładuń.

Miasto krzemieniec i ziemia krze-
mieniecka tak mocno związane z pol-
ską historią, kulturą, nauką i oświatą, 
nie mogą pełnić już dawnej swej roli. 
ale to „miasto wielkiej tęsknoty” trwa 
nadal w pamięci dawnych mieszkań-
ców.

karz istnieje i że możemy do niego iść, 
skoro niszczy nas choroba.

Mówiąc obrazem ewangelicznym 
[Łk 15] spowiedź to powrót do kocha-
jącego ojca, który czeka aby nas przyjąć                    
i na nowo uczynić swoimi dziećmi.

Pierwsze pełne uczestnictwo 
w eucharystii
Trudno by tu było krótko wyłożyć 

całą teologiczną i duchową treść Eucha-
rystii, w świetle której widać jak w ko-
munii św. otrzymujemy pokarm nowego 
życia w Chrystusie, który uzdalnia nas do 
życia i kochania tak, jak Jezus. zamiast 
tego chciałbym podzielić się pewnym 
bólem, o którym mówiłem przy ewange-
lii o spotkaniu w Emaus.

Bardzo trudne i bolesne jest dla mnie 
udzielanie komunii w pierwszych dniach 
i tygodniach po Świętach. przyjmuje ją 
wtedy ogromna większość obecnych. 
nie boli, oczywiście, to że tak wielu 
przyjmuje, ale świadomość, że za kilka 
tygodni wiele osób przestanie ją przyj-
mować. Świadomość ta pyta mnie: „dla-
czego przestaną?” zapewnie nie odkryli 
czym komunia może być. Świadomość 
ta krzyczy do mnie jeszcze głośniej: „Je-
śli zaraz przestaną przyjmować, to wła-
ściwie dlaczego przyjmują teraz?”. Jeśli 
ktoś po kilku tygodniach (albo zaraz po 
Świętach) przestaje przyjmować komu-
nię, to obawiam się, że przyjmował tylko 
komunię, a niekoniecznie Tego, który jest 
w niej obecny. podając Ciało Chrystusa 
kolejnej osobie nie wiem w jaki sposób 
ona Je przyjmuje, ale boli świadomość, że 
wielu rozmija się z darem, który mogliby 
przyjąć, że nie dociera do nich to, co jest 
im dawane.

w komunii świętej Jezus daje nam 
siebie, daje nam swoją miłość, która pło-
nęła w Jego sercu na krzyżu, która spra-
wiła, że chciał oddać za nas swoje życie. 
Ta miłość ciągle płonie i jest bardzo kon-
kretna i osobista – do mnie. ona płonie 
w tym kawałku chleba, który stał się Jego 
Ciałem. w tym Ciele, które otrzymu-
ję jest obecna Jego męka, a więc są też 
obecne moje grzechy, za które on wy-
dał siebie. na ołtarzu mogę złożyć także 
wszystkie moje sprawy, moje trudności                                                               
i cierpienia, aby on włączył to wszystko 
w swoje Ciało. To, co tam złożę, co w 
swoim sercu włączę w hostię ofiarowaną 
na ołtarzu, on bierze na krzyż, zanurza 
w swojej męce i zbawczej śmierci oraz 
przenika mocą swego zmartwychwsta-
nia. w komunii otrzymuję to przemie-
nione… posilony takim pokarmem mogę 
wrócić do swoich spraw, mogę wrócić do 
ludzi i kochać ich miłością, którą otrzy-
muję z krzyża Jezusa.

liCeUm, krzemieŃCzanie 
i biesiady krzemienieCkie

dokończenie ze str. 4
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małE co niEco

Sałatka z kurczaka z ananaSem
Dziś proponUję sałatkę z kUrczaka na słoDko. świetnie naDaje się zarówno na przy-
jęcia, jak i po prostU na kolację.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.  
       I.Z.

do zoBaCzEnia,  do usŁyszEnia 
18 maja, godz. 12.30, sala przyparafialna kościoła pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny
„Różne oblicza muzyki” - spotkanie muzyczne dla dzieci
23 maja, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„ladakh, kaszmir - podróż przez himalajskie krainy indii” - spotkanie z Tomaszem Tułakiem i degu-
stacja potraw „smaki del dia”
24 maja, godz. 11.00-18.00, park górczewska, wstęp wolny
„więcej życzliwości” - piknik rodzinny; o godz. 16.00 koncert zespołu The postman z repertuarem 
Beatlesów oraz artystów Teatru Roma z przebojami musicalu „ale Musicale!”
25 maja, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł 
„podróże pana kalafiora” - teatralny poranek bajkowy (dla dzieci powyżej 3 roku życia)

pierś z kurczaka udusić. Rodzynki zalać wodą i odstawić na ok. 1 godzinę. ostudzoną pierś pokroić                       
w kostkę. ananasa odsączyć i pokroić w kostkę podobnej wielkości jak kurczaka. dodać odsączoną kuku-
rydzę i odsączone rodzynki. doprawić solą, pieprzem i majonezem, następnie wszystko wymieszać.

składniki:

1 pierś z kurczaka
1 puszka ananasów
1 puszka kukurydzy
100 g rodzynek
2 łyżki majonezu
sól
pieprz

zaPOwiedzi
krzysztof Mortka, kawaler i anna Bałdysz, panna, oboje z par. tutejszej
szymon piotr leśniewski, kawaler i katarzyna Joanna Ciż, panna, oboje z par. tutejszej
Michał wetoszka, kawaler i dorota paulina Jazgar, panna, oboje z par. tutejszej
adam wilk, kawaler z par. św. dominika w warszawie i katarzyna wiesława glesmann, panna z par. tutejszej
piotr Beśka, kawaler z par. dobrego pasterza w warszawie i klaudia gołota, panna z par. tutejszej
Łukasz Łotocki, kawaler z par. MB Częstochowskiej w warszawie i Magdalena kołomańska, panna z par. św. 
Maksymiliana w warszawie
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

Msze święte w naszej parafii

NIEDZIELE
7.00, 8.30, 10.00

11.30 (z udziałem dzieci)
13.00, 16.00, 18.00

20.00 (studenci)
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00
Niedziela – po Mszy św. o 20.00

KanCeLaria
poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 

tel. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
19 V – Poniedziałek

7.00  
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 19
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 19
7.30 +Tadeusz, Józefa kwasik, Jerzy kamiński
18.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 30

20 V – wtorek
7.00 dziękczynna za wszystkie dary w 38. urodziny krzysztofa
7.00 za zmarłych przodków
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 20
7.30 +wieńczysława wolff w 21. rocz. śmierci, władysław, zofia wolff
7.30 zmarli z rodz. Bednarków i Majewskich
18.00 +Marianna korolczuk – greg. 20

21 V – środa
7.00 +Mieczysław Jezierski w 15. rocz. śmierci i jego rodzice; 
 iwonka smela w 3. rocz. śmierci
7.00 za zmarłych przodków
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 21
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 21
18.00 w intencji przyjmujących BiERzMowaniE

22 V – czwartek
7.00 +Józef i lucyna gałys
7.00 za zmarłych przodków
7.30 o Boże błogosławieństwo dla rodziny godlewskich: wioletty  
 Jacka i syna Macieja, o łaskę przebaczenia, miłości 
 i wzajemnego zrozumienia
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 22
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 22
18.00 +Helena Twardziak w dniu imienin

23 V – piątek
7.00 +władysław Bugała w 1. rocz. śmierci
7.00 +Marek
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 23
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 23
7.30 +Regina, stanisław, Henryk, aleksander
18.00 nowEnna do Św. o. pio

24  – sobota
7.00  dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
 i łaskę zdrowia, pomoc i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu 
 dla zofii drab z racji imienin oraz dla syna wojciecha i rodziny
7.00 o Boże błogosławieństwo dla Romana
7.30 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla anny Możejko 
 w 34. urodziny
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 24
7.30 +Roman domański w 38. rocz. śmierci; zmarli z rodz. domańskich
18.00 +Marianna korolczuk – greg. 24

25 V – niedziela
7.00  +Helena drozdowska w 3. rocz. śmierci
8.30 +Jerzy karasiew – greg. 25
10.00 +Marianna korolczuk – greg. 25
11.30 +Helena, Edward, katarzyna zgódka
13.00  w intencji parafian
 dziękczynno–błagalna w 25. rocz. ślubu anny i andrzeja 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski dla nich i dla córek
 dziękczynna w 10. rocz. ślubu alicji i krzysztofa z prośbą 
 o Boże błogosławieństwo na dalsze lata
 o Boże błogosławieństwo i łaskę dla natalii w 8. urodziny
16.00 +Mariusz Bogusz w 15. rocz. śmierci; o Boże błogosławieństwo 
 dla rodziny Bogusz
18.00 dziękczynna w 40. rocz. ślubu Jerzego i kazimiery Majewskich 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski dla jubilatów, ich dzieci 
 i wnuków
20.00 +stanisław gręda w rocz. śmierci; zmarli z rodz. grędów, sopyłów,  
 sokołowskich, Brzezińskich i wójcików
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oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

CHrzty

ignacy Jońca
Franciszek kasprzycki
wiktoria Maria kosecka
nikodem Mateusz sadowski
zofia anna szczęsna (na zdj.)
Jakub Tuszyński

jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się zadania wycho-
wania dzieci w wierze, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie 
się grzechu i wyznajcie wiarę w jezusa Chrystusa. jest to wiara kościoła, 
w której wasze dzieci otrzymują chrzest.

Tydzień temu sakrament chrztu św. otrzymali:

Męska rozmowa: aby w naszej parafii mogły się odbyć warsztaty dla ojców, po-
trzeba odpowiedniej liczby chętnych. Jeśli się decydujesz, daj znać możliwie szybko 

– xkjarosz@poczta.onet.pl

piątek 13 Vi, g. 18.00 - 21.00 
(sesja dla ojców i matek) 

sobota 14 Vi, g. 9.00 - 18.00 (sesja dla ojców)
więcej o warsztatach czytaj na www.tato.net 

ks. krzysztof

zagRoŻonE waRszTaTy!

OgłOszenia duszpasterskie
1. skorzystajmy z zaproszenia do wzięcia udziału                              

w nabożeństwach majowych sprawowanych codziennie po 
Mszy św. o godz. 1800. pobożność maryjna jest nam niezwy-
kle bliska, ale przecież także to, co bliskie, wymaga ciągłej 
pielęgnacji.

2. Jeszcze dziś o godz. 1800 Msza św. sprawowana w języ-
ku łacińskim ubogacona śpiewem chorału gregoriańskiego.

3. w środę 21 maja podczas Mszy św. o godz. 1800 mło-
dzież naszej parafii przyjmie sakrament Bierzmowania. 
dlatego tego dnia wyjątkowo nabożeństwo Majowe odbę-
dzie się o godz. 1730.

4.w piątek, 23 maja o godz. 1800 msza św. ku czci św.                   
O. Pio. po Mszy adoracja relikwii Świętego.

5.w sobotę, 24 maja, przypada wspomnienie najświęt-
szej maryi Panny wspomożycielki wiernych. do niej 
kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach 
i troskach. od kilku lat, z woli papieża, jest to dzień Po-

wszechnej modlitwy za kościół w Chinach. pamiętajmy                 
w modlitwie o żyjących tam chrześcijanach, którzy nie 
mogą otwarcie wyznawać swojej wiary.

6.parafia nasza organizuje w dniach 6 – 8 czerwca 2014r. 
3 dniową pielgrzymkę autokarową śladami św. jana Pawła 
ii do wadowic, krakowa, zakopanego, ludźmierza i Czę-
stochowy. koszt wyjazdu wynosi 300 zł. zapisy i szczegóło-
we informacje u ks. Mariusza

7.w czerwcu odbędzie się w naszej parafii kolejna edy-
cja warsztatów dla ojców: „7 sekretów efektywnego ojco-
stwa”, organizowanych przez inicjatywę Tato.net. Jest to 
dobra okazja, aby przyjrzeć się sobie w roli ojca oraz popra-
cować nad swoimi relacjami z dziećmi. warsztaty odbędą 
się w dniach 13-14 czerwca. Chętnych prosimy już teraz                  
o zapisywanie się. informacji udziela ks. krzysztof.

8.za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą 
na potrzeby budowy nowej świątyni.


