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Drodzy Paraanie,
Aby± ie wierz¡ , mieli...

Ró»ne s¡ okre±lenia dzisiejszego dnia:
"druga niedziela wielkano na", " niedziela przewodnia", "biaªa niedziela",
ale hyba najbardziej znane to "
niedziela miªosierdzia Bo»ego". Poniewa» wszys y potrzebujemy daru
miªosierdzia, dlatego udajemy si do
Wie zernika, gdzie zeka na nas
Pan.
Co si staªo z apostoªem Tomaszem? Gdzie byª w tym zasie, gdy Mistrz przybyª w
dniu swego zmartwy hwstania? Tego ewangelista Jan nie zapisaª, bo wa»niejsze jest to,
»e po o±miu dnia h spotkaª Pana. Co wi ej, dane mu byªo zoba zy¢ rany (Chrystusa.
Reak ja apostoªa jest niezwykle no±na w sªowa h: "Pan mój i Bóg mój".
" Z tego jasno wynika, »e wiara jest uzasadnieniem ty h rze zy, które widzialnymi sta¢
si nie mog¡. Co do tego, o si widzi, nie ma si wiary, le z poznanie. Dla zego jednak,
gdy Tomasz zoba zyª i dotkn¡ª, powiedziano: "Uwierzyªe± dlatego, »e± Mnie ujrzaª?".
Dlatego »e o innego widziaª, a w o innego uwierzyª. miertelny bowiem zªowiek Bóstwa
widzie¢ nie mo»e"(±w. Grzegorz Wielki).
Dlatego uma niamy nasz¡ sªab¡ wiar tym wszystkim, o pomaga nam zrozumie¢
niezgªbione i niesko« zone Bo»e miªosierdzie: modlitwa przed wizerunkiem obrazu
Jezusa Miªosiernego, sªowa z Dzienni zka ±w. Faustyny, medialny przekaz pielgrzymek do
Sanktuarium Bo»ego Miªosierdzia, pie±ni ku z i Bo»ego miªosierdzia. Jeste±my ju» po
wita h Wielkano ny h, po tylu du howy h prze»y ia h, trwamy w rado± i Zmartwy hwstania. Jesz ze raz pragn wszystkim podzikowa¢ za u zestni two w ty h wielkano ny h uro zysto± ia h, za zynny udziaª w modlitwie i posªudze. Dzi± prze»ywamy
niedziel Miªosierdzia Bo»ego, do tego ±wita przygotowywali±my si przez odprawienie
nowenny, która rozpo zªa si w Wielki Pi¡tek. Przepeªnieni reeksjami pªyn¡ ymi

z Dzienni zka Siostry Faustyny i zatopieni w modlitwie koronki do Miªosierdzia
Bo»ego o zekujemy ªask pªyn¡ y h z modlitwy. Przed nami Uro zysto±¢ ±w. Wojie ha gªównego patrona Polski, a 28 kwietnia nasz kleryk Jarosªaw Witkowski - mi halita, zªo»y ±luby wie zyste w Zgromadzeniu ±w. Mi haªa Ar hanioªa w Krakowie,
natomiast 13 maja przyjmie ±wie enia diakonatu. Pole amy go naszym modlitwom
i prosimy o wstawienni two naszy h patronów. Mªodzie» oazowa naszej parai
wraz ze swoim duszpasterzem ks. Krzysztofem Konopk¡, jak o roku - tym razem na
wiosn - organizuje OAZ MODLITWY w
dnia h od 28-30 kwietnia. Prosimy, jak
o roku o przyj ie mªodzie»y na no leg z
pi¡tku na sobot i z soboty na niedziel.
No legi mo»na zgªasza¢ w zakrystii i u ks.
Krzysztofa.
Nad hodzi miesi¡ maj, sz zególnie po±wi ony Mat e Bo»ej. Prze aªy zas jego
trwania bd¡ odprawiane nabo»e«stwa majowe, na które serde znie zapraszam. W
maju od 3 do 6 bdziemy prze»ywali w
naszym domu zakonnym i parai wizyta j
kanoni zn¡ Oj a Generaªa ks. Dariusza
Wilka. Zapewne bdzie h iaª spotka¢ si
z grupami duszpasterskimi. Czekaj¡ wi
nas dni bardzo bogate w wydarzenia religijne. Nie h ten maj, po±wi ony Mat e
Bo»ej, pomo»e nam sta¢ si jesz ze lepszymi w miªosierdzie i miªo±¢ wobe Boga
i wobe ludzi, aby±my nasz¡ postaw¡ potrali ±wiad zy¢ o naszej wierze.
Na nad hodz¡ y zas spotkania z Bogiem z ser a Wam bªogosªawi i zapewniam
o pami i w modlitwie.
Ks. Probosz z Robert Giza CSMA

Miªosierdzia Bo»ego. Wpisaª je do kalendarza liturgi znego najpierw Fran iszek kard.
Ma harski dla ar hidie ezji
krakowskiej
(1985), a potem niektórzy biskupi pols y w
swoi h die ezja h. Na pro±b Episkopatu
Polski Oj ie wity Jan Paweª II w 1995
roku wprowadziª to ±wito dla wszystki h
die ezji w Pols e. W dniu kanoniza ji
Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papie» ogªosiª to ±wito dla aªego Ko± ioªa.

Inspira j¡ dla ustanowienia tego ±wita
byªo pragnienie Jezusa, które przekazaªa
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedziaª do
niej: Pragn, a»eby pierwsza niedziela po
wito Miªosierdzia
Wielkano y byªa ±witem Miªosierdzia (Dz.
wito Miªosierdzia ob hodzone jest w pier- 299). Pragn, aby ±wito Miªosierdzia,
wsz¡ niedziel po Wielkano y, zyli II Nie- byªo u ie zk¡ i s hronieniem dla wszystki h
dziel Wielkano n¡, zwan¡ obe nie Niedziel¡ dusz, a sz zególnie dla biedny h grzeszników.
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W dniu tym otwarte s¡ wntrzno± i miªosier- sierdzia Bo»ego ze wzgldu na wielko±¢
dzia Mego, wylewam aªe morze ªask na obietni i miejs e w liturgii Ko± ioªa. Po
dusze, które si zbli»¡ do ¹ródªa miªosierdzia raz pierwszy Pan Jezus mówiª o pragnieMojego. Która dusza przyst¡pi do spowiedzi niu ustanowienia tego ±wita w Pªo ku,
i Komunii ±witej, dost¡pi zupeªnego od- gdy przekazywaª sw¡ wol o do powstapusz zenia win i kar. W dniu tym otwarte nia obrazu: Ja pragn - mówiª w lutym
s¡ wszystkie upusty Bo»e, przez które pªyn¡ 1931 roku do Siostry Faustyny - aby byªo
ªaski(Dz. 699). W wielu objawienia h Pan Miªosierdzia ±wito. Ch , aby ten obraz,
Jezus okre±liª nie tylko miejs e ±wita w który wymalujesz pdzlem, »eby byª uro zy±kalendarzu liturgi znym Ko± ioªa, ale tak»e ie po±wi ony w pierwsz¡ niedziel po
motyw i el jego ustanowienia, sposób przy- Wielkano y, ta niedziela ma by¢ ±witem
gotowania i ob hodzenia oraz wielkie obiet- Miªosierdzia (Dz. 49). W nastpny h
ni e. Najwiksz¡ z ni h jest ªaska ¹u- lata h Pan Jezus powra aª do tej sprawy
peªnego odpusz zenia win i kar¹wi¡zana z w kilkunastu objawienia h, w który h nie
Komuni¡ ±wit¡ przyjt¡ w tym dniu po tylko okre±liª miejs e tego ±wita w kalendobrze odprawionej spowiedzi (bez przy- darzu liturgi znym, ale tak»e podaª przywi¡zania do najmniejszego grze hu), w du hu zyn jego ustanowienia, sposób przygonabo»e«stwa do Miªosierdzia Bo»ego, zyli towania i ob hodzenia oraz ªaski do niego
w postawie ufno± i wobe Boga i zynnej przywi¡zane.
miªo± i bli¹niego. Jest to - jak tªuma zy ks.
prof. Igna y Ró»y ki - ªaska wiksza od od- BY DOBRYM JAK CHLEB
pustu zupeªnego. Ten polega bowiem tylko List Pasterski Episkopatu Polski na
na darowaniu kar do zesny h nale»ny h za Niedziel Miªosierdzia
popeªnione grze hy, ale nie jest nigdy odUmiªowani w Panu Siostry i Bra ia!
pusz zeniem samy h»e win.
Obe ny rok po±wi ony jest osobie ±w.
Najsz zególniejsza ªaska jest zasadni zo Brata Alberta, sz zególnego patrona i ±wiadrównie» wiksza ni» ªaski sze± iu sakra- ka miªosierdzia. Jego »y ie, a zwªasz za
mentów z wyj¡tkiem sakramentu hrztu: »y iowa dewiza: "by¢ dobrym jak hleb",
albowiem odpusz zenie wszystki h win i stanowi dla nas inspiruj¡ y przykªad urze zykar jest tylko sakramentaln¡ ªask¡ hrztu wistniania w prakty e miªosierdzia. W
±witego. W przyto zony h za± obietni- my±l tegoro znego hasªa programu dusza h Chrystus zwi¡zaª odpusz zenie win i pasterskiego "Id¹ ie i gªo± ie", h emy jeszkar z Komuni¡ ±wit¡ przyjt¡ w ±wito ze bardziej zaanga»owa¢ si w apostolat
Miªosierdzia, zyli pod tym wzgldem pod- miªosierdzia. Oj ie wity Fran iszek w
niósª j¡ do rzdu "drugiego hrztu". Przy- Li± ie Miseri ordia et misera ogªoszonym na
gotowaniem do tego ±wita ma by¢ nowenna zako« zenie Roku witego, zwra a nasz¡
polegaj¡ a na odmawianiu przez 9 dni, uwag na to, »e wszys y do±wiad zyli±my
po zynaj¡ od Wielkiego Pi¡tku, Koronki Bo»ego miªosierdzia i podkre±la, »e teraz: "
do Miªosierdzia Bo»ego. wito Miªosierdzia Nadszedª zas, aby zrobi¢ miejs e wyobra¹ni
Mojego wyszªo z wntrzno± i [Moi h℄ dla miªosierdzia". Ka»dy jest umiªowany przez
po ie hy ±wiata aªego (Dz. 1517) - powie- Boga, wi ka»dy ma mie¢ miªosierdzie w
dziaª Pan Jezus do Siostry Faustyny.
ser u, pami i i dziaªaniu.
W dzisiejszym pierwszym zytaniu sªywito Miªosierdzia ma najwy»sz¡ rang
pomidzy wszystkimi formami kultu Miªo- szymy: "u zniowie trwali w nau e aposID 9(462)
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toªów i we wspólno ie, w ªamaniu hleba i w
modlitwa h, a dobra materialne rozdzielali
ka»demu wedªug potrzeby"(Dz 2,42-45). Tak
realizowana pomo harytatywna "ka»demu
wedªug potrzeby"przy zynia si do budowania sprawiedliwo± i spoªe znej. Chrze± ijanie od po z¡tku maj¡ ±wiadomo±¢, »e
dziaªalno±¢ harytatywna nie jest elem
samym w sobie, ale »e ma si ona przyzynia¢ do realiza ji najwa»niejszego elu,
którym jest zbawienie wszystki h ludzi.
Chrystusowe wezwanie do miªosierdzia
jest nadal aktualne. Rado± i¡ napeªnia
fakt, »e dziaªalno±¢ harytatywn¡ Ko± ioªa
w Pols e podejmuje ponad 800 instytu ji,
które realizuj¡ 5000 ró»nego rodzaju dzieª.
Dziki temu pomo do iera do ponad 3
milionów potrzebuj¡ y h. W sz zególny
sposób u zestni zy w ni h Caritas Polska w
ª¡ zno± i z Caritas Die ezjalnymi. Rodzin Caritas od 26 lat tworzy 5000 Paraalny h Zespoªów Caritas, 2700 Szkolny h
i Akademi ki h Kóª Caritas, w który h
posªuguje blisko 100 tysi y wolontariuszy.
Nie mo»na pomin¡¢ równie» nieo enionej
roli wszystki h ty h, którzy spontani znie
anga»uj¡ si w pomo potrzebuj¡ ym.
Mimo bªyskawi znego rozwoju te hnologi znego, kulturowego, spoªe znego i ywiliza yjnego bieda w ró»nej posta i dotyka
wiele milionów ludzi. Jedn¡ z ni h jest
gªód, którego do±wiad za 800 milionów ludzi
na aªym ±wie ie. W i¡» spotykamy si
z obojtno± i¡ na los drugiego zªowieka,
przede wszystkim tego bd¡ ego daleko, ale
i tego obok nas. Jak mówi Papie» Franiszek: "Tak wiele jest do ieraj¡ y h do
nas obrazów, »e widzimy ierpienie, ale
go nie dotykamy, sªyszymy pªa z, ale nie
po ieszamy pªa z¡ y h, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy"(Rzym, 13
zerw a 2016 r.). Dlatego od ponad ¢wier¢wie za Caritas w Pols e wy hodzi z li znymi
ini jatywami pomo y potrzebuj¡ ym na ró»4

ny h pªasz zyzna h. Pomagamy dzie iom
przez Waka yjn¡ Ak j Caritas, Tornister
Peªen U±mie hów i Wigilijne Dzieªo Pomo y Dzie iom; ubogim poprzez zbiórki »ywno± i Tak, pomagam! i Kromk Chleba;
niepeªnosprawnym, horym i starszym przez
Jaªmu»n Wielkopostn¡ i 1%. Pomagamy
tak»e oarom koniktów wojenny h w uruhomionym w pa¹dzierniku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt,
»e spieszymy z pomo ¡ nie tylko osobom
potrzebuj¡ ym w Pols e, ale i w najdalszy h regiona h ±wiata, zwªasz za oarom
katastrof, suszy, powodzi i wojen.
Posªuga Caritas nie jest jednak zwykª¡
dziaªalno± i¡ harytatywn¡. To przede wszystkim ksztaªtowanie postawy wra»liwo± i na
los drugiego zªowieka i odpowied¹ na konkretne problemy dzisiejszego ±wiata. Musimy pamita¢, »e warunkiem niesienia miªosierdzia jest osobiste do±wiad zenie Miªosierdzia Bo»ego i zgoda na Jego dziaªanie
w »y iu ka»dego z nas. Jak pisze Papie»
Benedykt XVI w en ykli e Caritas in veritate: "Dyspozy yjno±¢ wobe Boga otwiera
na dyspozy yjno±¢ wobe bra i oraz wobe
»y ia".
Dyspozy yjno±¢ wobe Boga to inne imi
nowej ewangeliza ji. Celem wszystki h
wspóª ze±nie podejmowany h wysiªków duszpasterski h Ko± ioªa jest otwar ie zªowieka
na »yw¡ i zbaw z¡ miªo±¢ Boga. Bóg h e
by¢ obe ny ze swoj¡ miªo± i¡ miªosiern¡
zwªasz za tam, gdzie ludzie pozbawieni s¡
nie tylko do zesny h perspektyw godziwego
»y ia, ale i wszelki h znaków obe no± i
Boga. Dyspozy yjna obe no±¢ wobe bli¹ni h
na marginesa h wspóª zesnego ±wiata staje
si miar¡ wiarygodno± i Ko± ioªa, bo Chrystus uto»samiª si z biednymi, i h lkiem i
ierpieniem. Papie» Fran iszek nie tylko
to gªosi, ale niezwykle mo no pokazuje,
zwªasz za wobe u hod¹ ów, bezdomny h,
gªoduj¡ y h, oar handlu lud¹mi i przeID 9(462)

mo y.
Wszys y jeste±my wstrz¡±ni i dramatem
trwaj¡ ej od ponad 6 lat wojny w Syrii.
Wskutek tego koniktu ponad 13 mln ludzi,
w tym 6 mln dzie i potrzebuje pomo y
humanitarnej. W±ród wielu ini jatyw pomo y ierpi¡ ym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany ju» program Rodzina Rodzinie, który
umo»liwia materialne wspar ie konkretnej
syryjskiej rodziny. Dziki zaanga»owaniu
pojedyn zy h osób a tak»e aªy h rodzin,
instytu ji, wspólnot zakonny h i paraalny h wspierany h jest ju» ponad 2000 syryjski h rodzin. Ka»dy z nas ma w i¡» mo»liwo±¢ wª¡ zenia si do grona pomagaj¡ y h.
Nie h to sz zególne dzieªo bdzie nasz¡
konkretn¡ odpowiedzi¡ na los rodzin, tak
bole±nie dotknity h dramatem wojny. Ju»
teraz pragniemy podzikowa¢ wszystkim,
którzy ze h ¡ wesprze¢ oar¡ zbieran¡ dzi±
do puszek w aªej Pols e osoby dotknite
wojn¡ w Syrii, sz zególnie w Aleppo.
Dzisiaj, w Niedziel Miªosierdzia Bo»ego,
w któr¡ przypada te» wito Patronalne
Caritas, pragniemy nasze my±li i ser a zwrói¢ do Maryi, Matki Miªosierdzia, aby wypraszaªa pas haln¡ rado±¢ wszystkim zaanga»owanym w dzieªa harytatywne Ko±ioªa, zwªasz za wolontariuszom ze Szkolny h i Akademi ki h Kóª oraz Paraalny h Zespoªów Caritas a tak»e tym, który h
modlitwa uma nia posªuguj¡ y h. Nie h
Maryja wspiera szla hetny h fundatorów
i dar zy« ów, umo»liwiaj¡ y h Caritas i
wszelkim organiza jom harytatywnym odzienn¡ misj. Nie h Jej wstawienni two
przymna»a apostoªów miªosierdzia na wzór
±w. Brata Alberta.
Wszystkim Wam, Siostry i Bra ia udzielamy pasterskiego bªogosªawie«stwa.

Listy ujawnione

Droga Tolu,
wita Zmartwy hwstania Pa«skiego minªy, dojadamy resztki smakoªyków, wspominamy spotkania rodzinne, a zas podstpnie, po i hutku mija. Za zynamy
my±le¢ ju» o nowy h obowi¡zka h, niektórzy o pra y, inni o ogrodzie, nau e, remonta h. Nie ma zasu na zatrzymanie
si w biegu. Czsto sªyszymy, »e teraz
s¡ takie zwariowane zasy. Tempo »yia nie pozwala na zbytnie prze»ywanie
kolejny h zdarze«. Wydaje mi si, »e w
ka»dym zasie ludzie tak mówili. Mo»e
postp i rozwój te hniki przyspiesza pewne
zdarzenia, ale prze»ywanie i h i natªok w
obrbie naszego bezpo±redniego ±rodowiska
to sprawa okre±lenia priorytetów. Takie
okre±lanie wa»no± i spraw powinno by¢ wdra»ane mªodemu pokoleniu ju» od momentu
pomagania w domu przy przygotowaniu
±wi¡t, a potem przy prze»ywaniu i h. Bo
±wita to nie tylko niedziela i poniedziaªek, sz zególnie wita Zmartwy hwstania
Chrystusa. To jest aªy okres Triduum
pas halnego. Dopiero prze»y ie ka»dego
dnia z my±l¡, o si w nim dziaªo, daje nam
peªni zrozumienia, o o hodzi i dla zego
te wita s¡ takie wa»ne.
Wiesz Tolu, tyle dyskusji jest o wolne
dni od pra y, a gdyby mój gªos si gdzie±
li zyª, to wnioskowaªabym o wolny Wielki
Pi¡tek, po to, »eby byª zas na prze»y ie
aªej tre± i mki Pa«skiej, zdrady u znia,
pro esu w s¡dzie i zabawy prawem, poni»enia, mordowania Sprawiedliwego. Tylko nie
wiadomo, zy ten pi¡tek nie byªby wykorzystany na zakupy, pranie i my ie okien,
a ±wita pozostaªyby nadal tylko ±witami
koszy zkowymi.
Obserwuj¡ ilo±¢ osób przy hodz¡ y h
Podpisali: Pasterze Ko± ioªa w Pols e obe ni
na 375. Zebraniu Plenarnym KEP w Warsza- do ko± ioªa z koszy zkami do po±wi enia
pokarmów ±wi¡te zny h w Wielk¡ Sobot
wie, w dniu 14 mar a 2017 r.
ID 9(462)
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nie zgadza mi si ra hunek paraan na odmawiania modlitwy Wierz w Boga i
msza h ±wity h z tymi koszy zkami. Koszy- powtarzamy j¡ przy ka»dej okazji, kiedy
zki przynosz¡ dzie i, mªodzie» i okazuje mówi¡ wszys y, kiedy mamusia kazaªa, kiedy
si, »e nawet w parai mamy sporo dzie i i na hrz ie ±witym naszego malu ha trzeba
mªodzie»y. Tylko na msza h ±wity h jest odmówi¢, kiedy...
i h du»o mniej.
Od pierwszej niedzieli po wita h Ko±A na adora ji Naj±witszego Sakramentu ióª ustanowiª Tydzie« Miªosierdzia Bo»ego,
przy grobie Pana Jezusa te» jest i h maªo. jest to dobry zas, »eby podsumowa¢ to,
Tak sobie my±laªam w zasie trwania przy o teraz prze»ywali±my i to, ja y jeste±my
grobie: o by byªo, gdyby nagle w miejs u o zekuj¡ Miªosierdzia od Boga. Czy my
monstran ji stan¡ª Pan Jezus »ywy z wido z- jeste±my miªosierni wobe inny h, zy pronym pulsuj¡ ym »ywym iaªem, takim zwy- sz¡ o ró»ne dary potramy dawa¢ bli¹nim
kªym zªowie zym?
i by¢ wobe ni h miªosierni?
Jak by±my si wobe Niego za howali?
Pozosta« z Panem Bogiem.
Ania
Czy by±my byli ta y sami, zy by±my si
bali, mo»e padliby±my na twarz i bali si w. Woj ie h
podnie±¢ wzroku do góry? Mo»e niek- w. Woj ie h (ur. 956 - zm. 23 kwiettórzy h ieliby najpierw zbada¢ zjawisko, nia 997), biskup i m zennik, którego Ko±dotkn¡¢ ran Chrystusa, jak Tomasz? Czy ióª w Pols e uznaje za jednego ze swoi h
siedzieliby±my nadal wygodnie w ªawe zka h gªówny h patronów, po hodziª z ksi¡» ego
przed ªadnie ustrojonym i wyobra»onym rodu zeski h Sªawnikowi ów, spokrewnioprzez nas grobem? Mo»e niektórzy by nego przez D¡brówk z dynasti¡ Piastów.
u iekli z ko± ioªa, jak u zniowie opu± ili
Jego krew le»y u fundamentów Ko± ioªa
Pana Jezusa. Czy mieliby±my odwag i pa«stwa na ziemia h piastowski h. Jako
prowadzi¢ nadal przyja ielskie rozmowy ze apostoª pogan w swej ostatniej misji dotarª
znajomym siedz¡ ym obok? Czy ko± ióª do wybrze»y Baªtyku, gdzie 23 kwietnia
zalegªaby isza, zy ogarn¡ª popªo h?
997 roku poniósª ±mier¢ m ze«sk¡. Przy
Mo»e w takim momen ie niektórzy by jego grobie spotkali si w 1000 roku eprzepraszali za swoje winy, za winy in- sarz Otton III i ksi¡» Bolesªaw Chrony h, za winy aªego ±wiata. Przepraszam bry, a wydarzenie to przeszªo do historii
za to, »e biªem, »e obmawiaªem, dawaªem jako Zjazd Gnie¹nie«ski. Ju» wów zas ±w.
faªszywe ±wiade two, »e nie przyj¡ªem nowe- Woj ie h - wy howanek szkoªy w Magdego »y ia, namawiaªem do zªego, przepraszam, burgu, biskup praski, mni h rzymski, apostoª Wgier i Polski, wresz ie m zennik
Panie przepraszam...
Przewa»nie jednak prosimy. Prosimy pruski, którego iaªo znalazªo si w Gnie¹nie
Pana Jezusa: daj zdrowie, pomó», daj siª - urastaª do rangi symbolu du howej jedi taki kon ert »y ze« wygªaszamy bd¡ w no± i tworz¡ ej si wów zas Europy.
potrzebie.
Wzorem swoi h wielki h poprzedników
A tam w monstran ji prze ie» byª Jezus, ±w. Cyryla i ±w. Metodego ª¡ zyª du howe
tylko w utajonej posta i. To jest wªa±nie trady je ró»ny h kultur. Po lata h dzie i«ta tajemni a, w któr¡ musimy uwierzy¢. stwa spdzonego na dworze rodzi ów w
To jest trudne i to wida¢ w naszym za- zeski h Libi a h, zdobyª wyksztaª enie w
howaniu. Czy my naprawd wierzymy? Magdeburgu, gdzie przez 10 lat pobieraª
Czy tylko nau zyli±my si w dzie i«stwie nauki w jednej z lepszy h szkóª owy h za6
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sów. Tam te» otrzymaª bierzmowanie, a na jej korzeni kulturowy h i religijny h- stwierze±¢ ów zesnego ar ybiskupa Magdeburga dziª papie» Jan Paweª II w Gnie¹nie z okazji
przyj¡ª drugie imi Adalbert. W 981 roku m ze«skiej ±mier i patrona Polski.
powró iª do Cze h, gdzie otrzymaª ±wi ew. Woj ie h nie maj¡ mo»liwo± i
nia kapªa«skie, a rok pó¹niej, po ±mier i powrotu do Cze h, gdzie wymordowano
biskupa praskiego Dytmara, obj¡ª tamtej- jego rodzin, znalazª opar ie na dworze
sze biskupstwo. Jako biskup Pragi hojnie Bolesªawa Chrobrego. Stamt¡d w 997 roku
wspieraª ubogi h oraz budow ko± ioªów. wyruszyª w sw¡ ostatni¡ podró» misyjn¡
Zde ydowanie sprze iwiaª si wielo»e«stwu, do poga«ski h Prus. Jednak ju» pierwsze
rozwi¡zªo± i, handlowi niewolnikami z kra- spotkanie z Prusami okazaªo si niepomy±lne,
jami muzuªma«skimi i intrygom zeski h a misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu.
mo»nowªad ów, o w efek ie spowodowaªo Kilka dni pó¹niej, 23 kwietnia 997 roku
jego konikt z ksi iem Bolesªawem II. w. we wsi wity Gaj, niedaleko dzisiejszego
Woj ie h wraz z bratem Radzimem opu± iª Pasªka, zostali zaatakowani. w. WojPrag i udaª si do klasztoru benedyktynów ie h zgin¡ª ±mier i¡ m ze«sk¡. Bolesªaw
w Rzymie. Tam zrezygnowaª z godno± i Chrobry wykupiª od Prusów iaªo ±witego.
biskupiej i prowadziª »y ie mni ha, które Miaª pono¢ zapªa i¢ za nie tyle zªota, ile
kon entrowaªo si na as ezie, modlitwie, wa»yªo. Do zesne sz z¡tki ±w. Woj ie ha
zytaniu i pra y zy znej. Po kilku la- spo zªy w katedrze gnie¹nie«skiej, która
ta h, ulegaj¡ naleganiom papie»a i poselst- od tego momentu staªa si miejs em szybko
wom rodaków, powró iª do Pragi, któr¡ jed- rozprzestrzeniaj¡ ego si na aª¡ Europ
nak musiaª opu± i¢ na zawsze, gdy zamor- kultu m zennika. Jego ±mier¢ wywarªa
dowano jego ztere h bra i, a tak»e nasta- wielkie wra»enie w za hodnim hrze± ija«stwano na jego »y ie.
wie, dlatego ju» w 999 roku papie» SylJako misjonarz wyruszyª wi na W- wester II ogªosiª Woj ie ha ±witym.
Przy jego relikwia h spotkali si w 1000
gry, gdzie miaª o hrz i¢ przyszªego króla
Stefana I. Bywaª te» na dworze esarza roku w Gnie¹nie esarz Otton III i Bolesªaw
niemie kiego Ottona III, którego byª spowied- Chrobry - w obe no± i legata papieskiego.
nikiem, powiernikiem i dorad ¡. W za- Zjazd Gnie¹nie«ski miaª zarówno zna zesie dªugi h pobytów za grani ¡ daª si poz- nie polity zne, gdy» zaowo owaª uznaniem
na¢ elitom ów zesnego hrze± ija«stwa za- pa«stwa polskiego przez esarstwo, jak i
hodniego jako zªowiek wyj¡tkowej ±wi- zna zenie ko± ielne, gdy» przy grobie ±w.
to± i. Mªody esarz Otton III, jak i papie» Woj ie ha zostaªa proklamowana pierwsza
Sylwester II mieli dla niego najwy»sze uz- polska metropolia: Gniezno, w skªad której
nanie. "Jako zªowiek Ko± ioªa ±w. Woj- weszªy biskupstwa w Krakowie, Wro ªawiu
ie h zawsze za howywaª niezale»no±¢ w i Koªobrzegu. Ar ybiskupem gnie¹nie«skim
niestrudzonej obronie ludzkiej godno± i i zostaª brat ±w. Woj ie ha - Radzim. Tysi¡
podnoszeniu poziomu »y ia spoªe znego. lat pó¹niej Jan Paweª II w ordziu skieroZ du how¡ gªbi¡ do±wiad zenia monasty- wanym w Gnie¹nie do prezydentów kraznego podejmowaª sªu»b ubogim. Wszys- jów Europy ±rodkowo-ws hodniej, z okazji
tkie te przymioty osobowo± i ±w. Woj- 1000-le ia m ze«skiej ±mier i ±w. Wojie ha sprawiaj¡, »e jest on nat hnieniem ie ha powiedziaª, »e o nieprzemijalno± i
dla ty h, którzy dzi± pra uj¡ nad zbu- ±wiade twa tego ±witego ±wiad zy "umiejtdowaniem nowej Europy, z uwzgldnieniem no±¢ harmonijnego ª¡ zenia kultur".
ID 9(462)

7

ostrzega i dzisiaj
INFORMACJE O PARAFII Fatima
Fatimska Pani ostrzegaªa 13 lip a

1917
r., »e je»eli ludzie nie odpowiedz¡ na Jej
wezwanie, wów zas Rosja »ozsieje swoje
ZMARLI
bªdy po aªym ±wie ie, doprowadzaj¡ do
1. Aleksander Jó¹wiak - l.78 - wojen i prze±ladowa« Ko± ioªa"
Caªy ±wiat zadr»aª, gdy 13 maja 1981 r.
12.04 Ko hanowskiego
na
Pla u ±w. Piotra w Rzymie ture ki za2. Jerzy Tadeusz Dymek - l.77ma howie Ali Ag a oddaª strzaªy do Oj a
13.04 Rybaki
witego Jana Pawªa II. Po tym wydarze3. Artur Antoni Wa ªaw
niu kard. Joseph Ratzinger powiedziaª:
Pawªowski - l.73 - 15.04 Mi kiewi za
4. Renata Danuta Komandowska - l. 68 "Fakt, i» ma ierzy«ska dªo« zmieniªa bieg
±mier iono±nego po isku, jest tylko jesz ze
-20.04 ul Bydgoska
jednym dowodem na to, »e nie istnieje
OCHRZCZENI PARAFIANIE
nieodwoªalne przezna zenie, »e wiara i mod1. Agata Nikola Wi±niewska - litwa to pot»ne siªy, które mog¡ oddziaªywa¢ na histori, i »e ostate znie modli14.04.
twa
okazuje si pot»niejsza od po isków, a
2. Julian Zbigniew O hni ki wiara od dywizji".
14.04.
Zªo kr¡»¡ e po ±wie ie przyjmuje ró»ne
3. Leonard Ka per Kokot - 14.04.
posta
ie, a ordzie z Fatimy jest odpowiedzi¡
4. Nadia Trendewi z - 14.04.
na ze±wie zenie wspóª zesnego ±wiata. W
ZAWARTE MAESTWA
zasie swojego pierwszego objawienia w Fatimie,
13 maja 1917 r., Maryja prosiªa:
1. Woj ie h Wiese
i Agata Maria Klimowi z - 22.04.17 " Odmawiaj ie odziennie Ró»anie , aby
uzyska¢ pokój dla ±wiata i konie wojny".
od 26.03.2017 do 8.04.2017

PARAFIA W. MICHAA ARCHANIOA i B. KS. BRONISAWA MARKIEWICZA,

87-100 Toru«, ul Rybaki 59, tel.(48 56) 62 227 31
Konto Parai: PKO BP SA II 0 - Toru«64 1020 5011 0000 9602 0096 2159

www.torun-mi hali i.pl; e-mail: torunmi hali i.pl
MSZE W. I NABOESTWA:

 W dni powszednie o godz. 7:00, 8:00, 18:00.
 W niedziele i ±wita o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 11:15(dla przedszkolaków), 12:30 z kate hez¡ dla dorsªy h,
15:00, 18:00.; Nabo»e«stwa o 17:30
PORADY PRAWNE w kan elarii w I i III zwartek miesi¡ a od godz. 18:30

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna opró z niedziel i ±wi¡t we wtorki, zwartki i soboty 9:00 - 10:00 oraz 16:00 - 17:30
W PITEK KANCELARIA NIECZYNNA
Przyjmowanie inten ji mszalny h i zgªosze« do hory h w kan elarii nr 2 w te same dni od
9.00 - 10.00 i 16.00 - 17.30. W niedziele i ±wta inten je mszalne mo»na zamawia¢ w zakrystii.
PORADNIA RODZINNA w pi¡tki 16:00 - 17:30 Do poradni nale»y przyj±¢ 3 miesi¡ e przed
planowanym zawar iem sakramentu maª»e«stwa.,
CARITAS PARAFIALNY W ROD w godz. 17:00 - 18:00
BIBLIOTEKA PARAFIALNA W ROD w godz. 17:00 - 19:00
Redaguje zespóª: Wa ªaw Baªa (red. na zelny), Anna Gabor;
Opiekun: ks. Robert Giza
Adres redak ji: Informator Duszpasterski, Paraa w. Mi haªa Ar hanioªa, 87-100 Toru«, ul. Rybaki 59
Kolporta» i sprawy nansowe: Henryk Besz zy«ski; Druk: EURO-DRUK, Toru«
Nakªad: 700 egz.
Redak ja zastrzega sobie prawo do skrótów i tytuªów.
Cena: Dobrowolne oary zªo»one do skarbonek Informatora - BÓG ZAPA
Koszt druku 50 gr
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