
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chcecie doskonałej parafii?  

Zatem żadnego obgadywania.  

Jeśli masz coś do kogoś,  

powiedz to mu w twarz. 

Wspólnota, w której są osoby obgadujące innych,  

jest niezdolna do tego, by dawać świadectwo „ 

        Papież Franciszek 

"Iść zawsze naprzód,  

choćby po gorzkich zawodach 

i szalejących bałwanach morskich,  

gdy opieka Boska nad nami,  

przed niczym zaś się nie cofać, 

a na wszystko być gotowym,  

jeśli Bóg czego od nas zażąda. " 

św. Brat Albert Chmielowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KOŚCIÓŁ TO NIE TYLKO DOM Z KAMIENI I ZŁOTA;  

KOŚCIÓŁ ŻYWY I PRAWDZIWY TO JEST SERC WSPÓLNOTA !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla Kościoła. Ważnym wydarzeniem, o zasięgu światowym, 

było z pewnością 100 – lecie objawień Fatimskich. W Kościele w Polsce i w Naszej Ojczyźnie przeżywaliśmy Rok 

Świętego Brata Alberta, a także 300. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. 

Jednak Nasza Wspólnota żyła nie tylko wydarzeniami o wielkim, ogólnopolskim zasięgu, ale także mniejszymi, 

które dotyczyły tylko naszej wspólnoty - czego dowodem jest niniejsza kronika. 

  Tradycyjnie już 6 stycznia uczestniczyliśmy w koncercie kolęd, w którym oprócz grup parafialnych 

wystąpili także uczniowie Szkoły Muzycznej Pro Arte, działającej przy Naszej Parafii. W ferie zimowe, grupa 

młodzieży zaangażowana w życie parafialne, udała się na wycieczkę do Stolicy.   

 W Niedzielę – 5 marca, w katedrze gnieźnieńskiej, Bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów  

syna Naszej Parafii, kl. Bartosza Rozynka, który formuje się na 4. Roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium 

Duchownym w Gnieźnie. 

 W okresie Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się duchowo do Zmartwychwstania Pańskiego. 

Przewodnikiem w czasie rekolekcji parafialnych był ks. Proboszcz Grzegorz Fabiszak.  Po raz drugi w Chodzieży 

odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa na Gontyniec, a po raz trzeci, tym razem na placu przy Naszym Kościele, 

odbyła się plenerowa inscenizacja Męki Pana Jezusa.  

 Podczas Mszy świętej kończącej rekolekcje poświęcona została nowa figura Matki Bożej Fatimskiej. Nowy 

blask zyskały także pomieszczenia pod kościołem. Została „odkryta” Pieta, odnowiono korytarze i salki parafialne.  

 Na przełomie maja i kwietnia odbyła się 9 – cio dniowa parafialna pielgrzymka do Włoch i Bawarii.  

W Niedzielę 7  maja, 106 dzieci z Naszej Wspólnoty, po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. 

13 maja do Stołu Pańskiego przystąpiło natomiast 10 dzieci z Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Chodzieży.   

W sobotnie przedpołudnie, we wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej, przezywaliśmy parafialny Dzień 

Chorych. Tego dnia gościliśmy również o. Remigiusza Trockiego – franciszkanina z Niepokalanowa, który 

propagował ideę cudownego medalika i rozpoczęliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. 

31 maja Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Prałat Florian Cieniuch z Wenezueli. 

W Pierwszą sobotę czerwca grupa młodzieży uczestniczyła w kolejnym spotkaniu na Polach Lednickich. 11 

czerwca bawiliśmy się podczas kolejnego Parafialnego Festynu Rodzinnego, który został zorganizowany na placu 



przed kościołem. 15 czerwca wyszliśmy na ulice naszego miasta z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, 

aby manifestować Miłość Boga do człowieka i swoją miłość do Boga. W oktawie Bożego Ciała odbyły się także 

procesje do 4 ołtarzy w Milczu i Ratajach.  

W sobotę 17 czerwca podczas Mszy świętej dziękczynnej podziękowaliśmy Księdzu Maciejowi za jego 3 – 

letnią posługę w Naszej Parafii, a już 2 lipca powitaliśmy nowego wikariusza – Księdza Marka Salwę.  

W pierwszych dniach wakacji schola dziecięca i ministranci uczestniczyli w wyjeździe do Kołobrzegu.  

8 września – w święto Narodzenia NMP, wspólnie z całym Kościołem w Ojczyźnie odmówiliśmy 

Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu NMP . 

W sobotę 7 października kilkudziesięcioosobowa grupa naszych parafian włączyła się w akcję Różaniec do 

granic.  

W przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych, po raz kolejny w naszym mieście mogliśmy uczestniczyć 

w Nocy Świętych.  

W Niedzielę 5 listopada, razem z leśnikami, myśliwymi i ich rodzinami, modliliśmy się podczas Mszy świętej 

hubertowskiej, a 11 listopada - wspólnie ze św. Marcinem, dziękowaliśmy Bogu za odzyskanie przez Nasz Kraj 

niepodległości.  

Chwała Bogu w Trójcy jedynemu za każdego z tych ludzi, którzy mieli choćby najmniejszy wkład w 

którekolwiek z dzieł, które stało się naszym udziałem.  

31 GRUDNIA A.D. 2017  

Ksiądz Proboszcz Arkadiusz Rosiński  

Ks. Maciej Sławinowski (do 30.06.) 

Ks. Kamil Jadczak 

Ks. Marek Salwa (od 1.07.) 

 



SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE MŁODZIEŻY 

W czwartkowy wieczór – 5 stycznia, na spotkanie 
świąteczno – noworoczne przybyła młodzież zaangażowana w 
życie duszpasterskie Naszej Parafii. Ksiądz Maciej życzył im, aby 
Pan Bóg zawsze miał miejsce w ich sercach, a oni swoim życiem 
realizowali z odwagą hasło tegorocznego roku duszpasterskiego – 
„Idźcie i głoście”.  

Następnie 
zasiedliśmy do stołu, na 
którym co prawda 

królowały słodkości, ale nie zabrakło akcentu typowo wigilijnego w postaci 
pierogów. Nie zapomnieliśmy oczywiście o wspólnej modlitwie i  śpiewaniu 
kolęd, które było przygotowaniem do piątkowego koncertu. Był także czas na 
rozmowy o planach duszpasterskich na rok 2017. Patrząc na naszą wspólnotę 
można śmiało zaśpiewać: „już dzisiaj należy do polskiej młodzieży następne 
tysiąc lat”. Z taką młodzieżą nie ma najmniejszych wątpliwości, że tak będzie :) !!!  

ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU ☺ KONCERT KOLĘD 

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych 

zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia. 

Sam termin „kolędowanie” wywodzi się od łacińskiego 

słowa „calendae”, którym Rzymianie nazywali pierwszy 

dzień miesiąca i pierwszy dzień roku, kiedy to składali 

sobie życzenia i podarunki. Najstarsze polskie kolędy 

pochodzą z XV i XVI wieku i są to często parafrazy 

tekstów łacińskich.  

Kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi 

więź, daje uczucie bliskości, łączności. Kolędy są 

przepełnione ciepłem dobrem i miłością. Tym wszystkim czego nam na co dzień brakuje. Zawierają treści religijne, 

a religia ma przecież funkcję uspołeczniającą, potwierdza naszą tożsamość. Zarówno słowa, jak i melodie kolęd 

dostarczają śpiewającym pozytywnych emocji, nastrajają optymistycznie.  

 Zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, tradycyjnie 

w popołudnie Uroczystości Objawienia Pańskiego, w 

Naszej Wspólnocie zorganizowany został koncert kolęd.  

Śpiew połączył wszystkich, którzy odpowiadając na 

zaproszenie przyszli, aby przeżyć czas na wspólnym 

kolędowaniu. Na spotkanie przybyli nie tylko starsi, dla 

których kolędowanie jest równocześnie miłym wracaniem 

pamięcią do rodzinnego domu, ale i dzieci które miały okazje 

uczyć się od starszych pielęgnowania pięknych polskich 

tradycji.  



W trakcie koncertu mogliśmy usłyszeć: 

• Scholę dziecięcą wraz z orkiestrą gitarową szkoły Muzycznej Pro Arte  

Animatorami scholii są panie: Katarzyna Bolechowska, Jolanta Kardacz, 

Lidia Banasińska i Hanna Pachowicz. Orkiestrę gitarową poprowadził pan 

Piotr Bojarski  

• Scholę młodzieżową, której opiekunem muzycznym jest pani Aleksandra 

Wekwert 

• Uczniów klasy vocalu i fortepianu Szkoły Muzycznej Pro Arte: Zuzannę 

Wolską i Dominika Plucińskiego, których nauczycielami są: pani Beata 

Zdunek i pan Marcin Mendlik 

•  Orkiestrę Smyczkową Szkoły Muzycznej Pro Arte, którą prowadzi pani Ewa Pilarska.   

• Uczniów klasy organów Szkoły Muzycznej Pro Arte: Annę Klaszyńską i Dominika Plucińskiego, których 

prowadzi pan Marcin Mendlik 

• Chór „Camerata” pod batutą pana Marcina Mendlika 

• Chór Kameralny „Exaudi” pod batutą pani Beaty Zdunek.  

 

W trakcie koncertu zostały także nagrodzone dzieci, które uczestniczyły w tegorocznych roratach.  

Popołudnie minęło w radosnej atmosferze, a wspólne spotkanie pozostawiło pragnienie u wszystkich 

wspólnego spotykania się w podobnym duch, korzystając z różnych okazji.  



SPOTKANIE OPŁATKOWE SCHOLI DZIECIĘCEJ I RODZICÓW 

 W sobotę 7 stycznia, w ramach spotkania scholi dziecięcej, odbyło się spotkanie opłatkowe, na które oprócz 
milusińskich przybyły także ich rodziny. Była to okazja do wspólnego śpiewania kolęd i złożenia sobie życzeń. Nie 
mogło oczywiście pyszności – mamy po raz kolejny pokazały jak niesamowicie potrafią piec. Krótko mówiąc: 
niesamowity czas – niesamowita radość.  

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA 

Życzenia Młodzieży :)  

 Kochany Księże Proboszczu, 
Czcigodny Solenizancie ! 
 Parafrazując słowa dzisiejszego 
pierwszego czytania, możemy 
powiedzieć o Tobie, że jesteś Sługą, 
którego Pan podtrzymuje. To On, za 
sprawą episkopatu gnieźnieńskiego, 
sprawił, że Duch Święty spoczął na 
Tobie, abyś przyniósł narodowi 
chodzieskiemu Prawo. 

• Dziękujemy Tobie, że to „prawo” 
rozumiesz jako Dobrą Nowinę, a 
nie tylko bezduszne przepisy. 

• Dziękujemy, że niosąc ją Nam – 
swoim parafianom, nie 
podnosisz głosu, 

• Dziękujemy, że na dworze nie 
dajesz słyszeć swojego krzyku, a co najwyżej szczekanie Twojego pupila – Broka 

• Dziękujemy, że tych, którzy są nieraz jak trzcina nadłamana, podnosisz na duchu 

• Dziękujemy, że widzisz mimo przeciwności, że nasza parafia - knotek o nikłym płomyku, ma potencjał 
zapłonąć płomieniem znicza olimpijskiego    



• Jako młodzież dziękujemy za zaufanie, którym obdarzasz nas w naszych działaniach  

W przededniu Twojego patronalnego święta, życzymy Tobie: 

• abyś dalej z mocą głosił Prawo 

• abyś się nie zniechęcał, ani nie załamywał, bo wyczekujemy Twojego 
pouczenia,  

• abyś prowadził nas do jedynego Światła – Jezusa Chrystusa 

• abyś dalej nas motywował, cobyśmy z zamknięcia wypuścili to co, 
mamy w sobie najlepszego, dla wspólnego dobra Parafii Nawiedzenia 
NMP  

Życzymy Tobie, aby na Twoim niebie zawsze świeciło światło: 

• światło Jezusa Chrystusa, który będzie Ciebie prowadził  

• światło Twojego pogodnego oblicza, bo uśmiech rozjaśnia świat 

• światło słońca, bo ono dodaje energii życiowej 
 

Kiedy patrzymy na ROŻĘ, życzymy abyś w większości przypadków 
był dla nas płatkiem, bo to właśnie płatek świadczy o pięknie róży 

Ale kiedy trzeba, abyś potrafił być także niezbyt ostrym kolcem, 
który pokazuje, że w życiu trzeba zawsze być ostrożnym i uważać na 
pułapki, które na nas czekają. 

 
NIECH PAN CI BŁOGOSŁAWI, SZCZĘŚĆ BOŻE ! 
 
 
 
 
 
 
 

KOLĘDUJĄCE PRZEDSZKOLA 
 
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś” – tak brzmiał tytuł noworocznego koncertu kolęd, który odbył się w 

Naszym Kościele w Niedzielę 8 stycznia, a jego organizatorem było Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do wspólnego kolędowania zostali ponad to zaproszeni milusińscy wraz z opiekunami z następujących 
przedszkoli: 

• Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk” 

• Niepubliczne Przedszkole nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” 

• Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod  żaglami Piątki” 

Mieliśmy także okazję usłyszeć po raz kolejny Scholę Dziecięcą Naszej Parafii. Radość napełniała serce 
widząc pełen kościół ludzi, którzy razem z dziećmi śpiewają na chwałę Nowonarodzonego Jezusa. 



FILIALNE KOLĘDOWANIE CHÓRU „CAMERATA” 

Co prawda okres Bożego 

Narodzenia zakończył się tydzień 

temu, ale zgodnie z polską tradycję 

do 2 lutego śpiewamy jeszcze 

kolędy. W Niedzielę 15 stycznia 

nasze kaplice filialne w 

Pietronkach i Strzelcach odwiedzili 

członkowie Chóru Parafialnego 

„Camerata”, aby swoim śpiewem 

uświetnić Msze Święte. Parafianie 

nie zapomnieli także o Księdzu Proboszczu, składając mu imieninowe życzenia. 

Po Mszy Świętej, zarówno w Pietronkach jak i w Strzelcach, na chórzystów czekała ciepła kawa i pyszne 

ciasto, za co składamy gospodarzom Bóg zapłać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACH, CO TO BYŁ ZA BAL(ik) !!! 

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas 

krępują” pisał w minionym wieku amerykański poeta Ezra Pound. 

Odzwierciedlenie tych słów „znaleźliśmy” w sobotnie przedpołudnie 

w salce pod kościołem, gdzie odbywał się tradycyjny balik 

karnawałowych dzieci. 

Rozpoczęcie jak na prawdziwy bal przystało – polonezem, a 

jakże! Dalej królowała zabawa: zarówno w tańcach na parkiecie, 

jak i w rozmaitych konkurencjach. Nie mogło oczywiście zabraknąć 

małego poczęstunku, który pozwolił nabrać sił tym, którzy 

zaszczycili bal swoją obecnością. Niestety czas płynął nieubłagalnie 

i wszyscy zgodnie stwierdzili, że „chciałoby się więcej”. 

Dziękujemy: 

• Paniom, które opiekują się 

wspólnotą dzieci, za ich wielkie 

zaangażowanie  

• Członkom Scholii Młodzieżowej, za 

to, że jak zawsze dotrzymali 

towarzystwa i pomogli 

zaopiekować się młodszymi 

kolegami i koleżankami 

• Kochanym rodzicom za piękne stroje 

swoich pociech 

 

 

ZŁO DOBREJ ZWYCIĘŻAJ – PROMOCJA KAZAŃ BŁOGOSŁAWIONEGO 

KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 

Warto sięgnąć po nauczanie tego niezłomnego kapłana, które mimo upływu tylu 

lat nie straciło na aktualności – tak o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce mówił 

pan Marek Kędziorek, którego gościliśmy w Naszej Wspólnocie w Niedzielę 29 

stycznia. Obecność pana Marka związana jest z propagowaniem nauk 

Błogosławionego, które można było nabyć w formie płyt z kazaniami.  

Na pierwszej płycie znajdziemy wybrane homilie ks. Popiełuszki z 1982 roku, 

na drugiej z 1983, a na trzeciej z 1984. Z kolei czwarta płyta została wydana z okazji 

30. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego i stanowi uzupełnienie całego cyklu. 



Dzięki płytom, które rozprowadza pan Marek, możemy się wsłuchać w głos Błogosławionego, poznać jego 

wskazówki na drogę do świętości i uczyć się, jak je realizować w codziennym życiu. Jak mówił pan Marek, 

inicjatorem akcji z płytami, był śp. ks. Zygmunt Malacki. Kapłan ten propagował kult ks. Jerzego i niewątpliwie 

przyczynił się do przyspieszenia jego procesu beatyfikacyjnego przez swoją intensywną pracę i udostępnianie 

materiałów dotyczących tego niesamowitego świadka prawdy. Ksiądz Malacki był także twórcą jedynego na 

świecie multimedialnego muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, które powstało przy parafii św. Stanisława Kostki na 

warszawskim Żoliborzu. 

POŚWIĘCENIE ŚWIEC DZIECI, KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO  

I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z trwającymi feriami i związanymi z nimi wyjazdami, w tym roku nieco przyspieszyliśmy 

święcenie świec dzieci, które przygotowują się I Komunii Świętej. Odbyło się ono w Niedzielę 29 stycznia podczas 

Mszy św. o godz. 11.15. W kazaniu Ksiądz Proboszcz wyjaśnił dlaczego świece są znakiem obecności Chrystusa 

oraz w jakich momentach jest ona szczególnie ważna dla człowieka wierzącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMIENINY KSIĘDZA MACIEJA 

Życzenia Młodzieży :) 

Drogi księże Macieju 

Maciej – imię męskie, pochodzenia 

hebrajskiego. W Polsce pojawiło się w 

XVI wieku. Obecnie nosi je ponad 

200 000 osób. Tyle mówi nam 

Wikipedia. Mówi też, że Twoje imię 

oznacza „dar od Boga”.  

Życzymy 

abyś jako duszpasterz dążył do celu i 

ciągle odkrywał dar i sens powołania 

  

Życzymy  

odwagi, byś stale przed ludźmi 

odkrywał skarb Bożych tajemnic i abyś strzegł tego co zostało Kościołowi powierzone. 

Życzymy  

abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a 

umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu. 

Życzymy  

by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz 

umacniały i prowadziły do świętości. 

Życzymy  

aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w 

budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi. 

Życzymy  

by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach parafian, by 

życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.  

 

Dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteś dla nas - jak mówi dosłownie z hebrajskiego Twoje imię - "darem od Boga". 

Dziękujemy, że jesteś naszym duszpasterzem i przybliżasz nas do Niego. 

Dziękujemy za dotychczasowe przewodnictwo duchowe i inicjowanie różnych przedsięwzięć religijnych i 

kulturalnych. 



Dziękujemy za uśmiech, otwartość i życzliwość oraz za wszelkie dobro jakiego 

dotychczas za Twoją przyczyną dostąpiliśmy.  

Nade wszystko, dziękujemy jednak za Twoje kazania, niełatwe, ale zawsze 

celne, które głosisz z tej ambony i które pozwalają nam być lepszymi 

chrześcijanami. 

 

A poza tym: 

Zdrowia i ... może trochę więcej ruchu 

Uśmiechu i … kilku wizyt na siłowni 

Nadziei, że kiedyś … a może szybciej, te cenne kilogramy zaczną spadać 

Wiary w nas, bo my też jesteśmy darem, czasami krzykliwym, 

nieuporządkowanym, trudniejszym niż niejedno równanie, ale otwartym i 

doceniającym Twoją obecność 

Życzliwych parafian, wyrozumiałego proboszcza, jeszcze więcej 

fantastycznych pomysłów i … dobrych butów do biegania  

Bądź księże Macieju z nami i się nie zmieniaj … 
 

 

 

MŁODZIEŻOWA STOLICA 

Jaka wielka jest Warszawa!  

Ile domów, ile ludzi!  

Ile dumy i radości  

W sercach nam stolica budzi!  

 Słowa wiersza Juliana Tuwima, we wtorek i środę, 

znalazły odzwierciedlenie wśród grupy młodzieży 

Naszej Parafii, którzy to wybrali się na wycieczkę do 

Naszej Stolicy. Była to dla nich forma podziękowania 

za ich całoroczny wkład w pracę duszpasterską Naszej 

Wspólnoty.  

 Wyjazd rozpoczął się o 3 w nocy, kiedy to na pół śpiąco, zainstalowaliśmy się w samochodach. Między godz. 

5.15 a 8.20 mieliśmy „krótką przerwę”, którą wykorzystaliśmy na zwiedzanie stacji paliw w Słupcy ;) Dalej o 

przerwie nie było już mowy, bowiem plan zwiedzania mieliśmy bardzo napięty.  

 Warszawa przywitała nas pięknym słońcem, które rozbudziło nas na dobre. Pierwszym punktem naszej 

wycieczki było zwiedzanie Sejmu, gdzie poznaliśmy zarówno historię jak i współczesność polskiego 

parlamentaryzmu. Mogliśmy także zwiedzić te miejsca, które znaliśmy dotąd wyłącznie z telewizji. Później, w iście 

ekspresowym tempie (ale zgodnie z przepisami! :)) przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, w którym mogliśmy 

poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie 

doświadczeń na interaktywnych wystawach. I tutaj, po raz 

pierwszy pojawiło się zmęczenie, ale z pomocą „przyszły” nam 

ławeczki, na których regenerowaliśmy siły.  

 Kolejnym punktem wycieczki był Stadion PGE Narodowy. 

I chociaż z zewnątrz obiekt nie wydaje się aż tak duży, to jednak 

to co zobaczyliśmy w środku odkryło przed nami jego wielkość. 

Mogliśmy zwiedzić trybuny, szatnię piłkarską, płytę stadionu, 

centrum medialne, lożę VIP, a także kaplicę, która znajduje się na 

stadionie. We wtorek przypadało liturgiczne wspomnienie św. 

Jana Bosko, który swoją posługę bardzo mocno związał z 



młodzieżą, dlatego też wzywaliśmy jego orędownictwa w 

czasie Mszy św., w której uczestniczyliśmy w kaplicy 

Stadionu Narodowego. Po drodze uzupełniliśmy jeszcze 

szybko straty energii jedząc kolację i po bardzo intensywnym 

dniu dotarliśmy na zasłużony nocleg. Jako, że pora była 

późna, a kolejny dzień zapowiadał się równie intensywnie, 

nikogo na sen nie trzeba było namawiać… 

 W środę pobudka nastąpiła już o 6 rano, o 7 zjedliśmy 

śniadanie i ruszyliśmy na zwiedzanie kolejnych punktów 

Stolicy. O 8 byliśmy już u bram Muzeum Powstania Warszawskiego, które przedstawia walkę i codzienność 

powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror 

komunistyczny i losy powstańców w PRL. Trzeba przyznać, 

że to co zobaczyliśmy wywarło na nas wielkie wrażenie i po 

raz kolejny uświadomiliśmy sobie jak wielki wysiłek ponieśli 

ci, którzy walczyli o wolność Naszej Ojczyzny. Po Muzeum 

przyszedł czas na zapowiadaną niespodziankę, którą 

okazały się Escape Room. Podzieleni na grupy znaleźliśmy 

zamknięci w obcych pomieszczeniach pełnych pozornie 

przypadkowych przedmiotów. Pod presją czasu (60 min.) 

musieliśmy rozwiązywać zagadki logiczne, otwierać tajne 

skrytki, uruchamiać różnego rodzaju urządzenia i co 

najważniejsze – musieliśmy współpracować jako drużyna. 

To wszystko miało nas doprowadzić do wyjścia z pokoi. I 

tutaj od razu zaznaczamy, wszystkim grupom (z małą pomocą) to zadanie się udało. Następnie mieliśmy chwilkę 

przerwy, aby przekonać się o wspaniałym klimacie kawiarni Starego Miasta.  

 Dalej czekała już na nas pani przewodnik, która 

oprowadziła nas po Stolicy. Jej zdolność ciekawego 

opowiadania pozwoliła nam, mimo chłodu, poznać choć 

cząstkę historii Warszawy. Zobaczyliśmy m.in. Zamek 

Królewski, Archikatedrę Św. Jana, Kanonie, Rynek 

Starego Miasta, Syrenkę, mury miejskie i Barbakan, a 

także Pałac Prezydencki i hotel Bristol. Spacer 

zakończyliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie 

uczestniczyliśmy w zmianie warty. Ostatnim punktem 

naszego pobytu był taras widokowy najwyższego budynku w Polsce - Pałacu 

Kultury i Nauki, z którego rozpościera się przepiękny widok na panoramę miasta. 

Zmęczeni (czego dowodem było chrapanie pasażerów :)), ale zadowoleni 

wróciliśmy w środku nocy do Chodzieży.  

 Wyjazd był dofinansowany z ofiar, które zebraliśmy ze sprzedaży płyt z 

zeszłorocznego Misterium, za co jeszcze raz składamy gorące Bóg zapłać. 

Dziękujemy także właścicielom Firmy Euro – Auto za bezpłatne użyczenie busa, 

którym udaliśmy się na wyjazd.  

 

 

 

 

 



MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE Z NASZEJ WSPÓLNOTY 

W czwartek 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, przypadał Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

Ustanowił go Ojciec Św. Jan Paweł II w 1997 r. W Polsce jest obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń  

zakonnych, do których przynależy ponad 32 tys. osób. 

 Tego dnia w sposób szczególny pamiętaliśmy o siostrach zakonnych i bracie zakonnym, którzy pochodzą z 

Naszej Wspólnoty: 

• Siostrze Barbarze Łochowicz – Zgromadzenie Sióstr Salezjanek 
• Siostrze Aurelii Bartkowiak – Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek 
• Siostrze Annie Wzięch – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
• Siostrze Dorocie Łapacz – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 
• Bracie Eligiuszu Musze – Zgromadzenie Braci Bonifratrów 

W czasie Mszy św. o godz. 8 dziękowaliśmy Bogu za dar ich powołania i prosiliśmy o dalsze Jego 

Błogosławieństwo w ich posłudze. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz, a Słowo Boże wygłosił syn Naszej Parafii 

- ks. Krzysztof Januchowski.   

Wspólna modlitwa była także okazją do spotkania rodzin osób konsekrowanych z Naszej Wspólnoty, które 

dalszy ciąg miało na plebanii i jak mówił Ksiądz Proboszcz, spotkania te maja stać się tradycją.    

  

LODOWE POŻEGNANIE FERII  

Młodzież skupiona wokół naszej parafii na sportowo postanowiła spędzić 
niedzielne popołudnie. Dla młodszych miało to być miłe pożegnanie ferii, które 
nieuchronnie dobiegały końca, a dla starszych chwila wytchnienia w sesyjnych 
zmaganiach.  

Ciepło ubrani i w dobrych humorach udaliśmy się na lodowisko w Pile. Jako, że nie 
wszyscy prezentowali poziom Jewgienija Pluszczenki, śmiechu było co niemiara 
(podobnie jak upadków :)), a z pomocą przychodził nie tylko kolega czy koleżanka, ale 
także… pingwinki. Ciekawym zjawiskiem były także znikające czapki ;)   



Sport zużywa energię, więc obowiązkowym punktem po lodowych zmaganiach był McDonald’s. Do 
Chodzieży wróciliśmy cali, zdrowi i uśmiechnięci, choć na chwile zapominając, że nazajutrz trzeba wrócić do 
szkoły…  

POŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO 

W sobotę 18 lutego, w Milczu odbyła się uroczystość 
poświęcenia nowego strażackiego wozu bojowego, który został 
zakupiony, dzięki staraniom Urzędu Gminy Chodzież, dla 
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po 
przywitaniu przez miejscowego komendanta uczestników 
uroczystości, mieliśmy okazję wysłuchać historii jednostki, która 
została utworzona w 1936 roku. Z uśmiechem, ale i wielkim 
szacunkiem, kątem oka spoglądając na nowy wóz, słuchaliśmy 
jakie było wyposażenie jednostki kilkadziesiąt lat temu. Od dnia 
04.09.2001 roku,  decyzją Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, jednostka OSP Milcz została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Następnie, ks. Maciej poświęcił nowy nabytek strażaków, 
przecięte zostały wstęgi i Wójt Gminy Chodzież – p. Kamila 



Szejner przekazała na ręce strażaków dokumenty i kluczyki 
do wozu. W tym momencie wystrzelił korek od szampana i 
radośnie wybrzmiały sygnały pojazdu.  

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie 
strażaków, którzy obchodzili jubileusz służby. Na twarzach 
nagradzanych można było zauważyć nieukrywane 
wzruszenie. Na koniec głos zabrali zgromadzeni goście, 
którzy z jednej strony wyrażali radość z nowego nabytku, ale 
z drugiej życzyli, aby był on jak najrzadziej używany. I na 
tym skończyła się pierwsza część uroczystości. W uroczystym 
przemarszu wszyscy zgromadzeni udali się do kaplicy, gdzie 

była sprawowana Msza święta w intencji strażaków. 

Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz, który na wstępie mówił o Bożej Opatrzności, o tym, że czuwa nad Ona 
nami, ale ważne jest, aby człowiek współpracował z 
Bogiem. Bowiem łaska bazuje na naturze i nie wolno nam 
o tym zapominać. Dlatego zgromadziliśmy się na tej Mszy 
św., aby za wstawiennictwem św. Floriana prosić o 
wszelkie potrzebne łaski dla strażaków. Słowo Boże 
wygłosił ks. Maciej, który nawiązując do Hymnu 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, 
mówił o tym, że wyraża on istotę służby strażaków kiedy 
przenikliwy głos syreny alarmowej, bez względu na pogodę 
i porę roku, przerywa codzienne zajęcia lub nocny 
odpoczynek, aby nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. Jak 
mówił dalej, w ochotniczej straży bardzo często widać 
wiele pokoleń rodzinnych i dlatego stajemy przy ołtarzu, aby za tę sztafetę strażackich pokoleń, za ich ofiarną 
służbę dziękować Bogu. Dalej słyszeliśmy o tym, że Słowo Boże mówi dzisiaj wiele o miłości bliźniego. A posługa 

i ofiara rycerzy św. Floriana, jak by nie patrzeć, z niej właśnie 
wypływa – z miłości drugiego człowieka i świata stworzonego. I 
znajduje ona najwyższe uznanie w słowach Chrystusa: „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13) (…) Ochotnicza straż pożarna, to także jedno 
z tych rzadkich miejsc, gdzie przetrwał duch braterstwa; gdzie 
czujecie się, że jesteście razem; że jesteście wspólnotą, a nie 
konkurentami (…) Łacińskie przysłowie mówi nam, że słowa nas 
pouczają, ale przykłady pociągają. Przykładów bohaterstwa 
wśród strażaków nie brakuje. Co jakiś czas o nich słyszymy… Na 
koniec poznaliśmy jeszcze jeden przykład – nowojorskiego 
kapelana strażaków – o. Mychela Judge, który zginął w akcji 
ratunkowej na Wordl Trade Center.  

Kończąc ks. Maciej życzył strażakom, zarówno czynnym i 
będącym w stanie spoczynku, aby silnie trwali przy Ewangelii, która ożywia i podtrzymuje każdą ofiarną służbę 
człowiekowi, dając jej nadprzyrodzone motywacje tak potężnie obecne w życiu i śmierci św. Floriana. 

MODLITWA 

Boże nieskończonego miłosierdzia i majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, 
którymi tu przez dziesiątki lat przez wstawiennictwo św. 
Floriana nieustannie się opiekujesz. Przybądź na pomoc 
swoim sługom i służebnicom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milczu, którzy dla dobra i bezpieczeństwa 
swoich bliskich, a także okolicznych miejscowości 
posługiwać się będą tym nowym bojowym wozem 
strażackim. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj 
nie zrażają ich trudy. Obdarz ich męstwem, zdrowiem i 
roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy i 
wstawiennictwu św. Floriana zawsze osiągali cel swojej 
szlachetnej i pełnej poświęcenia służby. Prosimy o to + w 
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

Święty Florianie, módl się za nami! 



„TŁUSTA SOBOTA” WE WSPÓLNOCIE DZIECI 
Dla naszej wspólnoty dzieci i ich opiekunów czas się zatrzymał :) 

I nie chodzi tutaj o niestarzenie się, brak zmarszczek itd., ale o to, że 

sobota – 25 lutego była dla nich … czwartkiem – i to tłustym w dodatku. 

Nie mogło więc zabrakną oczywiście pysznych pączków, które milusińscy 

pałaszowali ze smakiem. Tradycyjnie już, jak w każde sobotnie 

popołudnie, był czas na wspólne śpiewy i krótką katechezę formacyjną.  

I MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA – WOJNY I PRZEŚLADOWANIA 
 Bóg chce być z człowiekiem zawsze i czeka na 

nas nieustannie, ale to człowiek stawia bariery, które 

go oddzielają od Zbawiciela. Bóg chce być z nami 

także w czasie Drogi Krzyżowej, dlatego zaprasza nas 

do Jej przeżycia. Ale to człowiek zastanawia się, czy 

warto rozważać coś co wydarzyło się 2000 lat temu… 

Jednak wydarzenia z Golgoty mają nas zainspirować 

do zobaczenia, że Droga Krzyża nie skończyła się, ale 

trwa nadal… w XXI wieku, w świecie i w Twoim 

życiu… I to właśnie będziemy chcieli (po raz kolejny) 

pokazać w czasie tegorocznych Młodzieżowych Dróg 

Krzyżowych. 

 Pierwsze nabożeństwo dotykało trudnego tematu, który jest obecny na świecie „od zawsze”, w mniejszym lub 

większym stopniu – wojen, prześladowań i tragedii ludzkich z nim związanych, …  

   

  

 

 

 

 



I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – WIELKANOC BĘDZIE SŁODKA 
W Środę Popielcową rozpoczął się kolejny WIELKI POST w naszym życiu!  

• Kolejny fioletowy kolor szat liturgicznych 

• kolejny popiół na głowie,  

• kolejna droga krzyżowa 

• I w końcu kolejne gorzkie żale i rekolekcje. 

 

• TYLE ŚWIĘTYCH RZECZY W NASZYM ŻYCIU, A DLACZEGO TAK MAŁO NAWRÓCENIA.  

• Dlaczego tak się dzieje, pomimo tylu postanowień, które człowiek podejmuje w okresie Wielkiego Postu? 

 

Może dlatego, że z góry zakładamy, że 

to wszystko będzie trwało tylko 40 

dni…do Niedzieli 

Zmartwychwstania – 16 kwietnia… 

MOŻE BYĆ INACZEJ… Jeśli ten 

Wielki Post, może po raz pierwszy w 

Twoim życiu, będzie swoistą lekcją 

życia… będziesz chciał się czegoś 

nauczyć…coś zrozumieć… coś 

dobrego postanowić nie tylko na 40 

dni… Będziesz chciał się przygotować 

do Wielkiej Nocy! 

 

• Ale możesz się przygotować także w inny sposób. 20 lutego do jednej z sieci hipermarketów wkroczyła 

świąteczna oferta pod hasłem: WIELKANOC BĘDZIE SŁODKA.  

 

• Do świąt, od dzisiaj,  jeszcze długie sześć tygodni, ale już teraz możesz kupić czekoladowe króliczki, słodkie 

kurczaczki, marcepanowe jajka czy lizaki-baranki. Większość z długą datą przydatności do spożycia. Nie 

ma więc obawy, że się zepsują. 

 

• ALE jeśli nawet skorzystasz z tych promocji, nadal nie będziesz dobrze przygotowany…  

 



• Jako księża chcielibyśmy, aby 

TA WIELKANOC BYŁA 

DLA KAŻDEGO Z NAS 

SŁODKA, BOŻĄ 

MIŁOŚCIĄ, KTÓREJ DASZ 

SZANSĘ… 

• Bo przecież śpiewamy w jednej 

z pieśni: SKOSZTUJCIE I 

ZOBACZCIE JAK SŁODKI 

JEST PAN! 

• Stąd też towarzyszyła nam w 

I Niedzielę Wielkiego Postu 

taka właśnie dekoracja 

(zarówno na drzwiach 

kościoła, jak i pod ekranem multimedialnym. Ta przy ołtarzu, będzie nam towarzyszyła przez cały Wielki 

Post) 

 

• Dobre przeżycie Wielkiego Postu i wszystkich „propozycji” z nim związanych NIE JEST 

OBOWIĄZKOWE – TO PRAWDA 

 

• Ale może warto skorzystać z tej drogi, którą przedstawia ta dekoracja 

 

1) Słodycze zostaw na dole, bo to jest tylko dodatek do świąt, podobnie jak choćby najlepsza szynka i jajko kur 

z wolnego wybiegu… Bez tego da się DOBRZE przeżyć Święta… 

2) Podąż kierunkiem, który wskazuje strzałka 

3) Trafisz na konfesjonał… miejsce świętej spowiedzi – sakramentu pojednania i pokuty 

4) I nie chodzi tu tylko o ten moment, kiedy klękamy przy 

jego kratkach (nie przed księdzem, ale przed Bogiem, aby 

Jemu wyznać swoje grzechy) 

5) Bo to jest tylko kilka chwil, patrząc na liczbę penitentów 

przy okazji świątecznych spowiedzi trudno się temu dziwić 

6) Ale spowiedź to 5 kroków: 

• Rachunek sumienia 

• Żal za grzechy 

• Mocne postanowienie poprawy 

• Szczera spowiedź 

• Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu. 

 

Niestety, wielu ludzi (większość ?) pamięta tylko o 4 punkcie 

i to nie w całości, bo trudno mówić o szczerej spowiedzi, 

kiedy pominiemy pierwsze 3 kroki… 

• A więc najpierw daj sobie czas na zobaczenie swojego 

życia w prawdzie… 

To, że nikogo nie zabiłeś – jeszcze nie znaczy, że nie masz 

grzechów… 

To, że nikomu nic nie ukradłeś – jeszcze nie znaczy, że nie 

masz grzechów… 

To, że masz lat 80 – jeszcze nie znaczy, że nie masz grzechów… 

To, że żyjesz samotnie – jeszcze nie znaczy, że nie masz grzechów… 

 



• Dalej żal za grzechy… Ale co zrobić proszę księdza kiedy nie żałuję??? Jeśli miał(a)bym możliwość zrobić 

jeszcze raz to samo… to bym to zrobił(a)… 

 

Światły spowiednik może zapytać w takiej sytuacji: „A CZY ŻAŁUJESZ, ŻE NIE ŻAŁUJESZ?”. Ma to być 

ostatnia deska ratunku. Co nią może być? 

Choć wydaje się to brzmieć banalnie, odpowiedź jest tylko jedna: miłosierdzie. Papież Franciszek za św. Ignacym 

z Loyoli mówi, że szczeliną, przez którą może się wcisnąć 

Boże miłosierdzie, jest żal za to, że nie żałuję. To szansa dla 

obciążonych wieloma ciężkimi grzechami, ale także dla tych, 

którzy nie wiedzą, z czego się spowiadać. 

• Krok 3 to mocne postanowienie poprawy… CZY 

CHCĘ COŚ ZMIENIĆ… Czy może z góry 

postanawiam, że to tylko do Świąt? Później siłą 

rozpędu wytrzymam góra z 3 tygodnie, a później 

wracam do swojego życia… 

• Dopiero wtedy jest krok 4 – SZCZERA SPOWIEDŹ 

• A po niej zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu  

• Nad całą dekoracją góruje krzyż – symbol Życia i 

Miłości… Niech te 40 dni pozwoli nam Go ukochać i 

przylgnąć do Niego! 

• Jesteś wolny. Możesz machnąć ręką na to gadanie 

młodego księdza, który jeszcze wiele o życiu nie wie... 

 

• A może jednak nie machniesz? 

• I uwierzysz w to co mówi nam Liturgia Słowa 

dzisiejszej Niedzieli, że cały czas jesteś rozpięty między 

tchnieniem życia, którego udziela ci Bóg a szatańskim 

podszeptem. 

• Co wybierzesz? 

 

Brak decyzji też jest decyzją. Nawet jak nie wybierzesz, to wybierzesz. 

 

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE JAK SŁODKI JEST PAN…  

 

 

 



POSŁUGA AKOLITATU KLERYKA SYNA NASZEJ PARAFII 
 

W Niedzielę, w katedrze gnieźnieńskiej, Biskup 

Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów 4 

alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium 

Duchownego, a wśród nich syna Naszej Parafii – 

kleryka Bartosz Rozynka. 

Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie 

kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział 

„Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość 

wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia 

zadań wynikających z przyjęcia posługi. W krótkim 

słowie biskup pomocniczy gnieźnieński nawiązał do 

czytanej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 

Ewangelii o kuszeniu Jezusa. Jak mówił, jedną z 

największych pokus dzisiejszego świata jest 

relatywizowanie prawdy. „Nic nie jest jasne, nic nie jest obiektywne, żadna prawda nie istnieje, każdy może 

wybierać jak chce – to pokusa szatańska uderzająca dziś bardzo mocno w życie człowieka, także człowieka 

wierzącego. Jak z pokusami sobie radzić, pokazał nam sam Chrystus. Potrzeba stanowczości i oparcia się na Bogu, 

na mocy, która przychodzi przez słowo, sakramenty, Eucharystię. Tam szukajmy pomocy i wsparcia” – podkreślił 

bp Wętkowski. Zwrócił się także bezpośrednio do przyjmujących posługę akolitatu przypominając im, że przyjmują 

je nie po to, aby służyć sobie, ale po to, aby „służyć wspólnocie i nieść braciom i siostrom to, co jest niezbędne do ich 

rozwoju duchowego”. Gnieźnieński biskup pomocniczy przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła 

w sposób szczególny, pomagając kapłanom i 

diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako 

nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej 

wiernym oraz zanosząc ją chorym. 

Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci przyjęli 

z rąk biskupa naczynie z chlebem, w którym to 

znaku powierzona im została posługa akolitatu. 

Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania 

powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w 

tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią 

i szczerym szacunkiem. 

Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i 

akolitatu koncelebrowali m.in.: Ksiądz Proboszcz 

Arkadiusz Rosiński i ks. kan. Ireneusz Szypura 

(posługę akolitatu przyjął także kl. Jacek 

Stróżewski z Parafii pw. Świętego Floriana). W 

uroczystości wzięli udział także najbliżsi kleryków. 

 Wszystkim przyjmującym posługę życzymy 

wytrwałości w realizacji Bożego Powołania.  



 

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 W dniach od 6 do 8 marca szkolne rekolekcje wielkopostne przeżywała młodzież z Gimnazjum Miejskiego w 

Chodzieży i z Zespołu Szkół w Ratajach, a poprowadził je ks. Krzysztof Urbaniak – wikariusz Parafii św. 

Floriana.  

 Jak zaznaczył na wstępie ks. Krzysztof, jest on 

zwolennikiem mówienia o Bogu z uśmiechem i 

radością, bo wiara ma wnosić radość do życia 

człowieka. Już od pierwszej nauki, prosił on młodzież, 

aby dali sobie szansę usłyszeć to co, Pan chce do nich 

powiedzieć. Bo jak mówił, jest wielka różnica, między 

słuchać a słyszeć. W naukach nawiązywał do swojego 

osobistego doświadczenia, pokazując Jak Bóg może 

przemienić serce człowieka (Ks. Krzysztof był 

kapelanem więzienia). Do tej zmiany potrzeba 

człowiekowi odwagi, aby być autentycznym 

świadkiem Chrystusa, co nie jest łatwe w dzisiejszym 

świecie. Wiara bowiem nie jest czymś popularnym i 

przedstawiana jest jako coś, co jest tylko obciążeniem 

wolności człowieka. Problemem może być także to, że 

mamy różne pojęcia szczęścia i miłości. Szczególnie o 

miłości potrafimy wiele mówić, a tymczasem trzeba ją 

pokazać, żyć nią na co dzień. Taką postawę pokazał 

nam Chrystus, który z miłości do człowieka przyjął krzyż i oddał za nas życie. Miarą wiary, jak mówił 

rekolekcjonista, jest nasza wierność Chrystusowi. Zwieńczeniem rekolekcji była środowa Msza Święta. Podczas 

ostatniej nauki, rekolekcjonista nawiązując do postaci proroka Jonasza mówił o potrzebie głoszenia Jezusa światu 

i drugiemu człowiekowi.  

 Uczniowie Gimnazjum Miejskiego drugą część rekolekcji przeżywali w szkole. Zadania, które mieli do 

wykonania w szkole, związane były z czasem, który przeżywamy. Pierwszego dnia nawiązaliśmy do postaci Bł. 

Alberta Chmielowskiego. Zadaniem młodzieży było przygotowanie plakatu i krzyżówki, w których zobrazują jego 

idei niesienia pomocy najuboższym. Drugi dzień był poświęcony hasłu trwającego roku duszpasterskiego – Idźcie i 



głoście, które zwraca uwagę na wezwanie do ewangelizacji, gdyż „każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do 

zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”. Zadaniem uczniów było napisanie opowiadana, w 

którym zawrą tę właśnie ideę, a także przygotowanie spotu reklamowego Ewangelii.  

 Dużą pomocą dla rekolekcjonisty była grupa młodzieży, która podczas nauk śpiewem chwaliła Pana Boga. 

Jak słusznie zauważył ks. Krzysztof, nie jest łatwo wyjść przed tłum swoich kolegów i koleżanek i zaprezentować 

talent, którym Pan Bóg mnie obdarzył, dlatego należą im się ogromne podziękowania za odwagę i zaangażowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA – CHOROBY I CIERPIENIE 
            W zeszłym tygodniu mogłeś 

powiedzieć, że Ciebie to nie dotyczy, bo wojny 

i prześladowania są z dala od Naszej Ojczyzny 

i nas samych. W tym tygodniu wymówek być 

nie mogło, bowiem II Młodzieżowa Droga 

Krzyżowa poruszała temat choroby 

i cierpienia. W czasie wizyty duszpasterskiej 

trudno było znaleźć mieszkanie, w którym „nie 

pojawiła się” choroba… Albo dotyczyła kogoś 

z domowników albo z bliskiej rodziny… 

Wymówek  więc być nie mogło, ale było (i jest!) 

zaproszenie do przejścia Drogą Krzyżową 

Zbawiciela, a pomocą stało się nam rozważania 

młodzieży.  



 

 

 

DZIEŃ „NASZYCH” KOBIET  :) 
 8 marca przypadał Międzynarodowy Dzień 

Kobiet. W piątkowy wieczór postanowiliśmy 

uczcić nasze panie, oczywiście z radością i 

uśmiechem. Salą zabaw tradycyjnie stała się salko 

pod kościołem. Na wstępnie nie mogło zabraknąć 

życzeń i kwiatów – niestety zamiast goździków 

były tulipany :) Po podziale na grupy, czekało na 

nas 5 konkurencji.  

 Pierwszą z nich było sprawdzenie refleksu i 

zwinności uczestników zabawy – zadanie nie było 

łatwe bowiem trzeba było w odpowiednim 

momencie odwrócić marynarkę na drugą stronę i 

ubrać ją z powrotem. Zdarza się, że kobiety mówią 

o tym, że z facetami trzeba obchodzić się jak z jajkiem… Dlatego w drugiej konkurencji dziewczyny miały 

możliwość sprawdzenia się czy potrafią to robić. Przejście jak najszybciej wyznaczonej trasy z jajkiem na łyżce nie 

było tak łatwe jak mogłoby się wydawać. Nie obyło się bez upadków… jajek :)  Wygibasem nazywamy dziwaczny 

ruch ciała osoby tańczącej. I właśnie owych wygibasów nie zabrakło w kolejnej zabawie. Ciała niektórych z 

uczestników wydawały się być niczym z gumy. Okrążenie talerzyka dziesięć razy i bieg prosto do celu – niby nic 

trudnego, a jednak… Ostatecznie okazało się który z uczestników ma naprawdę mocną głowę ;) W ostatniej 

konkurencji zadaniem naszych pań było rozpoznanie panów po… nosie. I nie było to wcale takie łatwe, ale 

niektórym kobietom się udało. Na koniec zmagań ogłoszono sprawiedliwy remis.  

 Ale Dzień Kobiet nie był jedynym powodem naszej zabawy. Dokładnie w piątek, swoje kolejne osiemnaste 

urodziny obchodziła Pani Aleksandra Wekwert – opiekun muzyczny scholii młodzieżowej, człowiek orkiestra i 

dobry duch naszej wspólnoty. Życzenia w imieniu wszystkich złożył Mikołaj. Nie zabrakło również 

okolicznościowego prezentu, który wywołał uśmiech na twarzy Jubilatki. Panowie natomiast, z okazji 



przypadającego w piątek Dnia Mężczyzn, obdarowani zostali drobnymi upominkami przez przedstawicielki 

piękniejszej płci.  

 Po takiej dawce radości, nadszedł czas na uzupełnienie braków energii i kalorii. Pomogły nam w tym 

wszystkim słodkości przygotowane przez panów :)  

   

 

 



MARYJNY FUNDAMENT… II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

W II Niedzielę Wielkiego Postu, Chrystus chce zabrać Apostołów i nas na Górę Przemienienia. Tam dokonało 

się zdumiewające dla Apostołów wydarzenie, które pokazuje nam, że rzeczywistość tego świata to nie tylko 

doczesność ale i wieczność. Nie wszystko jest naturalne, ale bywają również w naszym życiu rzeczy 

nadprzyrodzone. Człowiek to nie tylko ciało, ale i dusza. Pan Jezus pragnie nam powiedzieć, że tak trzeba iść przez 

ziemię, aby mieć udział w wieczności. A do tego nie wystarczy poprawność polityczna, która często będzie 

przeszkodą, ale poprawność moralna. 

Pan Jezus pokazuje nam również, że do osiągnięcia oglądania Boga potrzebny jest trud człowieka. 

Przemienienie nie odbywa się gdzieś blisko ale na wysokiej górze, gdzie w trudzie i pocie trzeba się wspinać ok. 4 

godzin. Nasze przybliżanie się do Boga też wymaga naszego trudu i czasu. Niech się nie dziwią więc ci, którzy nic 

nie robią w zakresie poznawania i przybliżania się do Boga , że uważają, że go nie ma.  

Czas Wielkiego Postu to jak wszyscy wiemy - to czas przemiany naszego życia, naszego myślenia, naszego 

wartościowania. W tym roku przeżywamy również setną rocznicę Objawień Fatimskich, w których Matka Boża 

w Cova da Ira w Portugalii wzywa do nawrócenia. Mimo, że Matka Boża w Fatimie przepowiedziała II Wojnę 

Światową i zamach na Ojca Św., to jednak w naszej szerokości geograficznej dość trudno nam zaufać Matce Bożej. 

Żadne objawienia prywatne, nawet te potwierdzone przez Kościół nie zobowiązują nas bezpośrednio. Mogą być 

one jednak wielką pomocą w naszym życiu - jak i w osiągnięciu życia wiecznego.  

Bracia i siostry ! 

Nasza mentalność w XXI w. staje się bardziej świecka niż religijna. Objawienia fatimskie są celowo pomijane 

i blokowane w dyskursie historycznym. Za rzecz niedopuszczalną i niepoprawną, uważa się dzisiaj jakiekolwiek 

argumentowanie rzeczywistości w sposób religijny. Religia stała się dzisiaj wrogiem tzw." postępu". Może warto 

sobie zdać sprawę, jakie wartości na nas oddziałują i jakiego człowieka mogą w nas stworzyć. ?  

Kiedy dostałem propozycję objęcia naszej parafii od Księdza Biskupa - to tak naprawdę nie miałem żadnej 

ochoty, aby gdziekolwiek się ruszać - tym bardziej, że rozpoczęliśmy właśnie budowę ogrzewania kościoła i sali 

parafialnej. Materiał kupiony, a dzieło nie wykonane. Do wieczora miałem czas na decyzję. Mocno niezdecydowany 

i zdenerwowany poszedłem do mojego poprzedniego kościoła, aby spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie: czego 

Pan Bóg może ode mnie chcieć. Nie rozmyślałem nad dokonaniami materialnymi, które choć bardzo potrzebne, w 

parafii są zawsze drugorzędne… Myślałem o dokonaniach duchowych i zaraz przyszedł mi na myśl kult Matki 

Bożej Fatimskiej. 

Pięknie została odnowiona rzeźba 

drewniana MB Fatimskiej z czasów 

przedwojennych oraz w parku parafialnym 

powstał zaczątek dróżek różańcowych wraz z 

figurą MB Fatimskiej w środku. Ludzie tam 

przychodzili i w pięknej scenerii parku 

odmawiali różaniec. Powstały również i są 

kontynuowane do dzisiaj Nabożeństwa 

Fatimskie. Dlatego kiedy dowiedziałem się, że 

wezwanie parafii chodzieskiej związane jest z 

Maryją, dodało mi to odwagi w podjęciu 

decyzji… 

Jestem od ponad trzech lat z Wami i 

bardzo mi zależy na stworzeniu charakteru 

mariackiego tego kościoła. Nasza parafia jest 

młoda i to jest wielka szansa dla nas 

wszystkich - bo tej parafii jest potrzebna 

konkretna tożsamość i w oparciu o Matkę Bożą 

możemy ją budować. Pomysłów odnośnie 

Matki Bożej Fatimskiej mam wiele -  dzisiaj nie 

stać nas jeszcze na ten główny… Ale w setną 

rocznicę Objawień Fatimskich proponuję, 



abyśmy ufundowali dla naszej parafii figurę MB Fatimskiej z koroną. Będzie to figura wzorowana na oryginalnej 

figurze z Fatimy. Kto z parafian będzie chciał dołączyć do grona ofiarodawców to będzie mógł złożyć ofiarę w 

przyszłą Niedzielę do puszek przed kościołem. Ta figura będzie nam towarzyszyć w czasie Nabożeństw Fatimskich 

ale nie tylko. Jest już przygotowany symboliczny podest dla Matki Bożej - niech to będzie pamiątka w Naszym 

Kościele pw. Nawiedzenia NMP - nawiedzenia współczesnego świata przez MB… 

Drodzy Parafianie !!! 

W Niedzielę Przemienienia Pańskiego inicjujemy powstanie takiego fundamentu naszej wewnętrznej 

przemiany - tym fundamentem niech będą Objawienia Fatimskie i symbolizująca te wydarzenia figura Matki Bożej 

Fatimskiej. Przy tej okazji zachęcam do udziału w Nabożeństwach Fatimskich, które rozpoczniemy 13 maja - w 

dzień pierwszych objawień. Zachęcam również do udziału we Mszy Św. wynagradzającej za grzechy w pierwsze 

soboty miesiąca.  

Chciejmy więc drodzy Bracia i siostry na fundamencie maryjnym - takie jest wezwanie naszego kościoła - 

budować odważnie tożsamość naszej parafii i naszych rodzin. 
 

UWAGA – KONSUMPCJONIZM !!! III MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA 

Kolejna strona: mieć czy być? 

Czy Erich Fromm wiedział jak żyć? 

W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, 

Gdzie "być" przestaje cokolwiek znaczyć. 

 Słowa piosenki zespołu Myslovitz (Mieć czy być) 

stały się wprowadzeniem do III Młodzieżowej Drogi 

Krzyżowej, która dotykała problemu konsumpcjonizmu. 

Wspomniany Erich Fromm to niemiecki filozof – autor 

eseju „Mieć czy być”, w którym porusza problem dwóch 

głównych sposobów egzystencji. Jeden z nich zakłada 

czerpanie satysfakcji z życia przez POSIADANIE, 

drugi przez BYCIE, które objawia się empatią i pełnią miłości. Zdaniem filozofa, tylko dzięki tej drugiej orientacji 

możemy przetrwać we współczesnym świecie… Tyle Fromm i „jego” filozofia…  

Odpowiedzi na problem konsumpcjonizmu, na wybór „mieć czy być”, udzielamy my sami – naszym życiem, 

które niejednokrotnie jest drogą krzyża, w którym te dwie rzeczywistości się ścierają…  

 

Już teraz wiem, 

Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz. 

Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, 

Że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być 

codziennym zdumieniem... 

 

 To również słowa z utworu Myslovitz…  

Upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być 

codziennym zdumieniem, a zaczyna być gonitwą… 

TYLKO ZA CZYM… ???  

 

 

 

 

 

 

http://parafia.chodziez.pl/uwaga-konsumpcjonizm-iii-mlodziezowa-droga-krzyzowa/


EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 2017 

Każdy sposób przeżycia Drogi Krzyżowej jest dobry, nie ma 

lepszych czy gorszych. Ekstremalna Droga Krzyżowa to zaproszenie na 

pieszą, nocną wędrówkę. Jest to wyzwanie, głębokie przeżycie, 

doświadczenie własnej słabości i chociaż ułamka ciężaru, jaki dźwigał 

Jezus podczas Swojej Drogi. Bo inaczej patrzy się na Jego cierpienie z 

ławki, inaczej gdy stopy pełne są odcisków, a nogi odmawiają 

posłuszeństwa... 

 W nocy, z piątku na sobotę (17/18 marca) odbyła się druga 

„Chodzieska” Ekstremalna Droga Krzyżowa, w której udział wzięło 

ok. 200 osób. Podobnie jak w zeszłym kroku maszerowaliśmy za 

krzyżem aż na Gontyniec – najwyższy punkt Pojezierza 

Wielkopolskiego. Wejście odbyło się szlakiem żółtym, powrót wiódł 

szlakiem czerwonym aż na chodzieski rynek, gdzie miało miejsce 

zakończenie Drogi Krzyżowej. 

 Marsz odbywał się w całkowitej ciszy. Ta droga krzyżowa, zarówno w swej ekstremalności, jak i w tekstach, 

miała pomóc w odnalezieniu sensu i podjęciu misji. Jak słyszeliśmy w jednym z rozważań, „wyzwanie zaczyna się 

wtedy, gdy robisz coś, czego do tej pory nie robiłeś. Wyzwanie oznacza przekraczanie siebie. Komfort to wybór 

przyjaznego, znanego świata. Jezus wziął krzyż i od razu okazało się, że jest za ciężki. Podniósł się, bo było to 

Jego kluczowe wyzwanie. A w dali widział niebo. Wyzwanie 

w swojej naturze ma właśnie to, że Cię przekracza. Taka jest 

też ta droga krzyżowa. Ekstremalna. I taka ma być. Wyzwanie, 

które przekracza. Dopiero, gdy boli, gdy nie ma sił, czuć powiew 

wyzwania. Dopiero wtedy masz kontakt z INNYM 

ŚWIATEM. Nie należy tego łagodzić. Nie należy wracać do 

strefy komfortu. Możesz to robić, ale to już nie jest świat sensu, 

misji i wyzwań, które tworzą wielkość człowieka”.  

 Bardzo ważnym elementem Ekstremalnej Drogi 

Krzyżowej jest zmaganie. Doświadcza się go różnie, bolące 

stopy, brak sił, zimny deszcz na twarzy. Boli każdy krok, przywołanie w myśli treści rozważań i medytacja jest 

naprawdę trudne. Cierpienie koncentruje na sobie. Paradoksalnie, właśnie wtedy, gdy od wyczerpania i zmęczenia 

nie można uciec, gdy chcąc iść dalej muszę się z nim w każdej sekundzie mierzyć, gdy nie mam już sił i chęci, właśnie 

wtedy można odkryć, że poza wiarą właściwie nie ma 

innego powodu żeby iść. Tutaj zaczyna się 

„prawdziwe ćwiczenie duchowe” przejście z 

abstrakcyjnej przestrzeni myśli, rozważań, dyskusji do 

czegoś bardzo realnego. Zmaganie, pokazuje 

mi prawdę o własnych ograniczeniach może też 

bardzo pomóc otworzyć się na medytację i modlitwę. 



 Kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa dopiero za rok… ale pamiętaj… każdy sposób przeżycia Drogi 

Krzyżowej jest dobry, nie ma lepszych czy gorszych… 

 

IMIENINY PANA JÓZEFA – KOŚCIELNEGO 
 W Niedzielę 19 marca swoje święto 

patronalne obchodził pan Józef – nasz kościelny. 

W czasie Mszy św. o godz. 11.15 życzenia 

dostojnemu solenizantowi złożyli 

przedstawiciele scholii dziecięcej i naszej 

młodzieży.  

Ci drudzy, zwrócili się do pana Józefa w 

takich oto słowach:  

Żywa legenda naszej parafii, postać 

nietuzinkowa i możliwe, że bardziej 

rozpoznawalna od naszych księży :) Nie trzeba 

go chyba nikomu przedstawiać. Jego historia 

życia, które zaczęło się w przepięknym Karczewniku, mogłaby posłużyć za temat niejednej pracy magisterskiej, a 

pewnie i za temat przewodu doktorskiego, jednak z racji na ograniczenia czasowe, nie będziemy jej tutaj 

przypominali :) Jego nieodłącznym atrybutem jest lśniący rower Wigry 3, na którym bez względu na warunki 

atmosferyczne, przemierza ulice naszego miasta załatwiając sprawy parafialne. Wiernie oddany Naszemu 

Mariackiemu kościołowi, który zna jak własną kieszeń. Podobnie jak zwyczaje i tradycje parafii, niejednokrotnie 

na nasze pomysły reagując słowami: TU NIGDY TAK NIE BYŁO albo TU ZAWSZE TAK BYŁO. Trzeba 

również powiedzieć, że nie ma chyba sprawy, której Pan Józef by nie załatwił: 

• Gdy trzeba gdzieś jechać – jedzie (obowiązkowo chodnikiem) 

• Gdy trzeba dzwonić – dzwoni  

• Gdy trzeba coś przygotować – jest to zrobione… kilka dni przed czasem 

Gdy patrzymy na życie świętego Józefa, 

widzimy, że być może nie zawsze wszystko było 

po jego myśli, ale spełniał to, bo taka była wola 

Pana Boga względem niego. I podobnie jest z 

naszym panem Józefem – czasem kręci głową, 

czasem się denerwuje, ale cierpliwie spełnia nasze 

prośby 

Jako wspólnota młodzieży – scholii 

młodzieżowej i liturgicznej służby ołtarza, 

dziękujemy Panie Józefie za Twoją obecność, 

pomoc i troskę o Dom Boży. Składamy Ci szczere 

i serdeczne życzenia długich lat życia, 

przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody 

ducha, ludzkiej życzliwości, wszystkiego, co 



najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Obfitych łask Bożych oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty 

opromienia swym światłem każdy dzień Pana służby w kościele, Jezus niech zawsze będzie Pana Przyjacielem, a 

Maryja niech przygarnia Pana do swego serca. 

 

STUDNIA MOJEGO ŻYCIA… III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Rozpoczęliśmy trzeci tydzień Wielkiego Postu. Warto postawić sobie 

pytanie o postęp w moim życiu duchowym. Nie chodzi jednak o to, aby 

zastanawiać się nad realizacją postanowień, ale nad miłością do Boga.  

• Czy bardziej kocham Jezusa?  

• Czy przybliżyłem się do Niego?  

• On pragnie obdarować mnie wodą żywą: swojej łaski oraz obecności.  

• Jak często jednak wybieram brudną?  

• Brudną od zazdrości, braku przebaczenia, plotek i wielu, wielu innych 

grzechów.  

Jezus nie rezygnuje... Nieustannie siedzi przy „studni” mojego życia i czeka.  

• Zaczerpnę wody żywej czy poproszę o brudną? 

 

 

 

 

NIEZWYKŁY GOŚĆ W NASZEJ PARAFII 
We wtorkowe popołudnie zawitał do Naszej Parafii niezwykły gość – pan Marek Walas z Gdańska, który 

pielgrzymuje do Santiago de Compostella w Hiszpanii. Na szlak wyruszył w sobotę – 18 marca. W Chodzieży 

uczestniczył najpierw w wieczornej Mszy Świętej, a następnie skorzystał z gościnnych progów Naszej Plebanii. 

Opowiadał o samym pomyśle i motywach pielgrzymowania, przygotowaniach i o tym, co już spotkało go na trasie 

(np. we wtorek dotarł do nas z Górki Klasztornej – rano wychodził w pięknym słońcu, około południa zaczęło się 

chmurzyć…a o 15 był już cały mokry…) Rozmowa nie trwała jednak zbyt długo, gdyż pan Marek chodzi bardzo 

wcześnie spać, bowiem w drogę wyrusza ok. 5 – 6 rano… Pielgrzym obiecał modlitwę w intencji Naszej Parafii i 

o tę modlitwę również prosił.   

Zachęcamy do przeczytania mini – wywiadu z panem Markiem 

Szczęść Boże, dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę. Proszę powiedzieć coś o sobie. 

Nazywam się Marek Walas, mam 64 lata. Od 4 lat jestem na emeryturze tj. od kwietnia 2013 roku. Pochodzę z 

Chełmna Lubelskiego, gdzie też otrzymałem sakrament chrztu. 

Skąd w takim razie u Pana pomysł na taką trasę pielgrzymkową? 

Przez 3 lata dojrzewał we mnie pomysł wyruszenia na wspomniany szlak. Poważniejsze myśli pojawiły się 

minionego lata. Szczególne względy miał dla mnie Rok Miłosierdzia oraz 1050 rocznica Chrztu Polski. A także 

ŚDM i wizyta Ojca Świętego w naszym kraju. Również Intronizacja Chrystusa na Króla Polski czy też 100 

rocznica Objawień Fatimskich przyczyniły się do podjęcia takiej decyzji. Definitywna decyzja zapadła we 

wrześniu minionego roku. 

Jakie przygotowania podjął Pan by przygotować się do planowanej trasy? 

Przede wszystkim pięciokrotnie uczestniczyłem w Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę z grupą biało 

żółtą. Z miejsca mojego chrztu z racji zmienionej daty Pielgrzymki Gdańskiej, miałem możliwość 

pielgrzymowania do Krakowa. We wrześniu odbyłem także krótką pielgrzymkę do Trąbek Wielkich ok. 25 km. 

jako mała rozgrzewka. Poza tym starałem się nieustannie zachować aktywną formę i zdrowie. Przyczyniły się do 

tego liczne marsze odbywane w miarę wolnego czasu 2 razy w tygodniu po ok. 40-50 km. przez ulubioną moją 

trasę prowadzącą przez Brzeźno i Nowy Port przynajmniej do Sopotu, a jeśli czas na to pozwala dalej na 

Gdyński klif. Oczywistym dla mnie przygotowaniem duchowym były codzienne modlitwy do Matki Bożej od dnia 

zapadnięcia stanowczej decyzji o wyruszeniu na szlak. Intencje jakie wzbudzałem dotyczyły zgody na moje 

pielgrzymowanie, błogosławieństwo mojego pielgrzymowania oraz opiekę na trasie pielgrzymki. Podjąłem się 

także spowiedzi generalnej z całego mojego dotychczasowego życia i poprosiłem kapłana o kierownictwo duchowe 

przed moim wyruszeniem. To właśnie spowiedź święta dała mi uważam solidny fundament. 



Jaki jest w tym wszystkim Pana cel? Czy samo dojście na wyznaczone miejsce? 

Nie, nie chodzi o zwykłe dotarcie na miejsce, ale manifestacja opowiadająca się, po której stronie się stoi. Ciągle 

wierzę, że Królowanie Chrystusa w Polsce zaowocuje, że będzie można nieść ze świadomością i otwartą przyłbicą 

przekaz miłości i miłosierdzia i je propagować. Uważam, że gdybym szedł tylko dla zaspokojenia swoich ambicji, 

to mogłoby się to nie podobać Panu Bogu, a chcę natomiast być tylko narzędziem w rękach Boga, który będzie 

mnie prowadził przez swoją drogę. 

Dlaczego akurat w to miejsce chce Pan pielgrzymować? 

Tam, ponieważ miałem okazje być już w Ziemi Świętej, w Watykanie oraz w Santiago, ale autokarem, teraz 

natomiast chciałem połączyć te 3 miejsca pieszą wędrówką. Kiedy przeczytałem w regulaminie pielgrzymki do 

Santiago, że pielgrzymka rozpoczyna się już na progu swojego mieszkania, nie szukałem już innych możliwości, 

ale podjąłem decyzję, że wyruszę już z domu. 

Czy może Pan już teraz powiedzieć coś o planowanej drodze? 

Tak, na chwilę obecną po obliczeniach wychodzi mi ok. 3729 km do Santiago. Jeśli pozwoli na to czas i siły być 

może pójdę dalej do Finisterry wydłużając całą drogę o dodatkowe 90 km. Na wędrówkę liczę 106 dni marszu po 

ok. 50-60 km. dziennie. W wytyczaniu trasy pomocne były mi zapiski pana Marka Kamińskiego. Jeśli chodzi o 

tereny naszego kraju to chcę jako punkt postojowy obrać Świebodzin, gdzie chciałbym pokłonić się przed 

pomnikiem Chrystusa. Później przez Via Regia do Pirenei  a  stamtąd szlakiem Camino Frances do samego 

Santiago. 

Czy idzie Pan sam, jeśli tak to dlaczego? 

Tak idę sam, ponieważ nie znalazł się inny chętny do takiej wyprawy. 

Czy jakieś inne formy przygotowania lub zaplecza chciałby Pan podać? 

Owszem, mam nadzieję, że dzięki Bożej pomocy spotkam się z życzliwością napotkanych ludzi, jednak 

wyruszając w tak długą podróż trzeba zabezpieczyć się choć minimalnie finansowo, a także ubezpieczając się i 

dbając już przedtem o swoje zdrowie. Oraz należy także bardzo rozważnie dobierać przedmioty, które się ze sobą 

zabiera, bo pamiętać trzeba, że wszystko samemu trzeba nosić. 

Czy już teraz planuje Pan kolejne wyzwania? 

W moich marzeniach jest również trasa do Ziemi Świętej, trasą św. Ignacego Loyoli, ale to na chwilę obecną 

bardzo odległe marzenie, ale kto wie, jeśli Bóg pozwoli to być może się uda także w tym kierunku podążyć. 

Panu Markowi życzymy wielu sił i łask Bożych, by w każdym dniu jego pielgrzymowania towarzyszyła mu 

Matka Boża strzegąc i prowadząc.  

 



„…ŻEBYM BYŁ DO CIEBIE (JEZU) PODOBNY” –  

IV MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA 
 „Królu niebios, cierniem ukoronowany, 

ubiczowany, w purpurę odziany, Królu 

znieważony, oplwany, bądź Królem i Panem 

naszym tu i na wieki” – tak modlił się św. Brat 

Albert, Adam Chmielowski. 

W piątkowy wieczór, przeszliśmy drogą 

krzyżową wraz z bratem Albertem, 

wspominając 150 rocznicę jego śmierci. Rok 

Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez 

Konferencję Episkopatu Polski z okazji tej 

rocznicy, to okazja do spojrzenia na mękę 

Chrystusa oczami tego, który w twarzach opuszczonych, nędzarzy i biedaków zobaczył twarz Chrystusa. W trakcie 

rozważań towarzyszyły nam, , jego myśli i modlitwy.  

 

 

WSPANIALI 2016 
W piątek, 24 marca, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej 

Chodzieskiego Domu Kultury, odbyła się uroczysta gala 

podsumowująca plebiscyt „Wspaniali 2016”. Oprócz nominowanych, 

laureatów i mieszkańców powiatu chodzieskiego, uczestniczyło w niej 

wielu zaproszonych gości. W sposób szczególny starosta Julian 

Hermaszczuk, w towarzystwie burmistrzów i wójtów, uhonorował 

„wspaniałych seniorów” ziemi chodzieskiej. Z radością informujemy, 

że wśród tej zacnej grupy znalazła się pani Wiesława Walkowiak 

z Pietronek – długoletni 

dyrektor miejscowej szkoły 

podstawowej, a obecnie 

opiekun kaplicy i inicjator życia kulturalnego. 

Nagrodzeni zostali także laureaci „Złotych Piątek” i głównych nagród 

Starosty Chodzieskiego w poszczególnych kategoriach. Również i tutaj 

nie zabrakło „naszych” przedstawicieli. W kategorii kultura i oświata 

laureatami „Złotej Piątki” zostali autorzy zeszłorocznego scenariusza 

Misterium Męki Pańskiej: Aleksandra Wekwert i Filip Chmielewski, 

wraz z inicjatorem przedsięwzięcia – księdzem Maciejem. Nagroda 

ta jest uhonorowaniem i nagrodą dla wszystkich aktorów 

i zaangażowanych w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, 

bowiem bez nich nawet najlepszy pomysł i scenariusz nie mógłby być 

zrealizowany. 



Miło nam poinformować, że w kategorii społecznik roku, laureatem „Złotej Piątki” – została pani Ewa Kozera 

– sołtys sołectwa Strzelce, która jest także opiekunem kaplicy i aktywnie działa na płaszczyźnie życia 

parafialnego. Aktywność i zaangażowanie pani Ewy zostało także nagrodzone przez czytelników Naszego 

Tygodnika Chodzieski, gdyż oddane głosy pozwoliły jej zająć zaszczytne drugie miejsce. 

Całość piątkowego spotkania wzbogacił koncert przygotowany przez Szamociński Ośrodek Kultury. 

 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – DUCHOWA ADOPCJA 
Dnia 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

obchodzimy Dzień Świętości Życia. Zgodnie z wolą św. Jana 

Pawła II, celem tego dnia jest „budzenie w sumieniach, 

w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim 

wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym 

momencie i w każdej kondycji” (Evangelium Vitae, 85). 

Głoszenie prawdy, że życie jest darem pochodzącym od Stwórcy, 

prowadzi do uznania jego świętości i nienaruszalności. 

Tradycyjnie, dzień ten  jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Ta szlachetna inicjatywa polega 

na dziewięciomiesięcznej codziennej modlitwie jedną dziesiątką 

różańca w intencji jednego konkretnego dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. 

Obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji w Naszej Parafii miał miejsce podczas porannej Mszy Świętej, której 

przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Proboszcz.  Prosiliśmy Boga Ojca, aby ci, którzy podejmowali 

Duchową Adopcję mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze 

nie narodzonych, dzieci. Jak słyszeliśmy w trakcie uroczystego przyrzeczenia, poprzez szczególną modlitwę 

i umartwienia pomagają oni Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Każdy, 

posłuszny Duchowi Świętemu, który 

natchnął go do tego duchowego daru, 

ma bronić jednego „swojego dziecka” 

i osłaniać je przed rękami zabójców. 

Boże, Źródło Życia i Dobroci. 

Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia. 

Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy 

złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz 

pobłogosławić i spraw, by przy pomocy 

Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali. 



 

JUŻ JEST :) ! NOWA FIGURA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłą Niedzielę 

złożyli ofiarę na zakup figury Matki Bożej Fatimskiej do naszego kościoła. 

„Efekty” zbiórki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Przed kościołem 

zebraliśmy więcej niż na dwie figury, a oprócz tego jedna pani złożyła ofiarę 

na całą figurę tj. 1400 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 

ofiarodawcom. 

Pozostałe pieniądze ze zbiórki zostały od razu przeznaczone 

na odremontowanie i otworzenie  miejsca, gdzie znajduje się piękna pieta -

w dolnej części naszego kościoła, na przedłużeniu tabernakulum. Została już 

odremontowana kaplica oraz cały hol. Kaplica ma już nowe, ledowe oświetlenie. 

Można powiedzieć, że hol i miejsce, w którym znajduje się pieta, stają się 

reprezentacyjnym miejscem naszego kościoła, a Matka Boża będzie widoczna 

również tam. 

W tym tygodniu zostaną dokończone prace w holu i dwóch salkach 

parafialnych. Efekt końcowy będzie można zobaczyć w przyszłą Niedzielę. Już 

dziś zapraszamy Szanownych Parafian do odwiedzenia za tydzień, po każdej 

Mszy Świętej, nowo wyremontowanych miejsc. Bardzo cieszymy się z tego, że 

tak szybko te dzieła udało się zrealizować. Widać, że Matka Boża wciąż 

porusza serca Polaków. 

Figura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do nas we wtorek, dzisiaj jest 

już w naszej świątyni, a na koniec naszych parafialnych rekolekcji zostanie 

poświęcona przez Ojca Rekolekcjonistę. Znowu pięknie się składa, bo ostatni 

dzień rekolekcji będzie to zarazem dzień spowiedzi wielkanocnej, a więc dzień 

naszego nawrócenia się do Pana Boga – a to jest główne wezwanie  Objawień 

Fatimskich. 

Niech Matka Boża otoczy wszystkich Ofiarodawców swoją 

opieką.  Pamięcią modlitewną obejmujemy również wykonawców prac: Firmę p. 

Zdzisława Musolfa i pana Leszka Świderskiego. 

 

WKROCZENIE Z BŁOTEM – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 Rozpoczynamy czwarty tydzień Wielkiego Postu: 

• może jeszcze bez postanowień 

• może już z pierwszymi rozczarowaniami (bo miało być inaczej, a jest tak jak zawsze) 

• a może – w blasku pierwszych zwycięstw i dotrzymanych osobistych obietnic. 

 

Opowiadanie o niewidomym człowieku, które słyszymy dzisiaj, ukazuje prawdę, że Boże wkroczenie w ludzką 

historię rodzi poważne problemy.  

Najpierw w życiu niewidomego… Jego ślepota, to nie tylko niepełnosprawność fizyczna. Niewidomy 

symbolizuje także ślepotę duchową.  

Pan Jezus dokonuje dzisiejszego uzdrowienia w sposób nietypowy: „Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny 

i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe.”  

• Dziwne metody… 

• Po co taki „teatrzyk”?  

• Co Jezus chce nam powiedzieć, uzdrawiając w tak dziwny sposób?  

 

Błotem, które jest obecne w naszym życiu mogą być nasze słabości, upadki, grzechy… Ale błotem może 

posługiwać się także drugi człowiek, kiedy mówi prawdę (lub „prawdę”) o nas samych.   

Nie jest to ani miłe ani przyjemne, dlatego tego nie lubimy. Ale może to nam pomóc: 



• w wyzbyciu się pychy 

• w zejściu z piedestału, na który sami siebie wprowadziliśmy 

• w rezygnacji z przesadnej dbałości o swój wygląd i to, co drugi człowiek o mnie myśli 

To ewangeliczne błoto, pokazuje nam również, że Bóg posługuje metodami, które dla nas są nieracjonalne, 

których w ogóle nie rozumiemy…  

 

(…) Opowiadanie o niewidomym człowieku, które słyszymy dzisiaj, ukazuje prawdę, że Boże wkroczenie w 

ludzką historię rodzi poważne problemy. Nie tylko w życiu niewidomego, ale także i tych, którzy żyją obok niego… 

Kilka lat temu głośno było o ciężko chorej dziewczynce, której przeszczepiono nerkę, pobrany od jej ojca. 

Dziecko, bliskie śmierci, odzyskało zdrowie. Wielka radość rodziców, których dziecko odzyskało zdrowie.  

Kilka dni temu, świat obiegła informacja o 39 letniej kobiecie – głuchej od urodzenia, która zaczęła słyszeć. 

Relacji towarzyszyła wielka radość matki uzdrowionej 

kobiety.  

To doświadczenie nie jest nam obce - niewymowna 

radość, gdy bliski nam człowiek powraca do zdrowia, 

unika poważnych obrażeń czy nawet śmierci w 

wypadku drogowym…  

Jakże inna jest reakcja ludzi w dzisiejszej 

Ewangelii. Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od 

urodzenia. Ten cud WPRAWIA JEDNAK W 

ZAKŁOPOTANIE wszystkich uczestników 

wydarzenia.  

• Nie ma radości, gratulacji ani nawet zdumienia 

czy choćby nawet życzliwego zainteresowania.  

Zaczyna się natomiast długie przepytywanie, coś w 

rodzaju badania sądowego. Przeróżne są postawy 

ludzkie wobec tego kalectwa i uzdrowienia z niego. W 

tych postawach możemy śledzić stosunek ludzi do 

prawdy.  

Zacznijmy od przyjrzenia się postawie faryzeuszów. 

Dla większości z nich prawdą i dobrem jest to, co służy 

interesom ich partii, co jest zgodne z ich ideologią.  

• Mało ich obchodzi rzeczywistość, sam fakt 

uzdrowienia.  

• A ponieważ i osoba Chrystusa jest im niemiła, i 

uzdrowienie było według nich przekroczeniem 

Mojżeszowego zakazu pracy w szabat, więc 

najchętniej zanegowali by je jako nie istniejące.  

• Nie dowierzają więc uzdrowionemu, długo go 

przepytują, 

• Niektórzy z nich woleliby pewnie, żeby uzdrowiony pozostał niewidomy aż do śmierci, niż uznać moc 

cudotwórczą Chrystusa. Fakt jest jednak oczywisty i nie mogą go zaprzeczyć.  

• Próbują więc, na różne sposoby, wszystkich podporządkować swojej woli, planom i zamierzeniom, 

przymuszając innych, aby przyjęli ich sposób myślenia i działania. Widzimy, że cała wspólnota jest przez nich 

zastraszona. 

 

Zobaczmy, że św. Jan odnotował u niektórych z faryzeuszy odruch uznania dla Chrystusa i Jego cudu, co 

doprowadziło do rozdwojenia pośród nich.  

Ci, nieliczni zapewne, próbują nawet bronić Go, mówią: „w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie 

znaki?”. Ale bardzo szybko zostają oni zakrzyczani.  

 



W wydarzeniu, o którym słyszeliśmy, występuje także grupa sąsiadów i tych, którzy codziennie mijali 

niewidomego. Ich serca też niosą na sobie bardzo szkodliwy rys – jest to rys obojętności. Oni dopiero po dokonanym 

przez Jezusa cudzie zainteresowali się niewidomym: Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 

niewidomego, do faryzeuszów (J 9, 13). A przecież mijali go codziennie przez wiele lat, nie interesując się wcale 

jego losem… 

I teraz zobaczmy, patrząc na te grupy ludzi, na świat nas otaczający. Jak bardzo ci ludzie, znajdują odbicie w 

XXI wieku. 

  

• Czy i dzisiaj nie widzimy ludzi, którzy nie zauważają (albo inaczej: nie chcą zauważyć prawdziwej wersji 

dziejących się wydarzeń)? 

• Czy i dzisiaj nie spotykamy ludzi, którzy mają swoje zdanie, ale wystarczy głośniejszy krzyk, sterta pseudo-

argumentów, i niemal natychmiast odcinają się od nich? 

• Czy i dzisiaj nie spotykamy ludzi, którzy ze strachu w ogóle nie zabierają głosu? 

   

WARTO PRZEJRZEĆ SIĘ W ŚWIETLE DZISIEJSZEGO SŁOWA !!! 

„IDŹCIE I GŁOŚCIE” – V MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA 
Można powiedzieć, że to już koniec… 

w piątek przeżyliśmy ostatnią w tym roku 

„Młodzieżową” Drogę Krzyżową… Ale przecież 

tak naprawdę, to dopiero początek ! Pan Jezus 

przychodzi nieustannie do każdego człowieka, 

każdego z nas, ze swoją Miłością. Objawia ją 

na różne sposoby. Największy wyraz dał 

nam w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. 

Pokazał, że umiłował nas aż do końca. Zdajemy 

sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie Jemu się 

odwdzięczyć. Ale On oczekuje od nas tylko 

jednego: abyśmy przyjęli Jego Miłość i pozwolili, 

aby stała się ona prawem naszego życia. W czasie ostatniej drogi 

krzyżowej zastanawialiśmy się jak możemy to zrobić, żeby tej miłości 

nie zostawiać tylko dla siebie… Pochylając się nad kolejnymi stacjami, 

rozważaliśmy wezwanie, które jest hasłem roku duszpasterskiego „Idźcie 

i głoście”. Pomocą byli prawdziwi świadkowie, których przykład życia 

jest dowodem że jest to możliwe w dzisiejszym świecie… 

   Dziękujemy Tobie Panie Jezu za wielką szkołę Miłości, za każdą 

stację, które jest dla nas lekcją życia… po raz pierwszy w tej Szkole byli 

Apostołowie – Ci, którzy byli najbliżej Ciebie, buntowali się… 

Nie rozumieli do czego Twoja Nauka i Droga Krzyżowa 

ma ich doprowadzić. A my? Czy dzisiaj jesteśmy lepsi? Także się buntujemy i strajkujemy – byle tylko nie zbliżyć 

się do Ciebie, który jesteś Miłością. W Twojej Szkole tak często 

jesteśmy tylko ciałem, a duchem zupełnie gdzie indziej. 

I piszemy usprawiedliwienia w swoim sumieniu: że 

to nie dla mnie, że to za trudne, że jeszcze nie teraz, że 

nic z tego (dobrego) nie będę miał… Ale patrzymy na Helenę 

Kmieć, o. Michała Tomaszka, Przemysława Babiarza… 

No tak, ale to wyjątki… A może warto, abyśmy my też stali 

się tymi wyjątkami, a przez to byli wyjątkowi!? 

         Na zakończenie tegorocznych nabożeństw głos zabrał 

Ksiądz Proboszcz, który podziękował wszystkim 

za zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie wspólnych 

spotkań. 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 W dniach od 1 do 5 kwietnia przeżyliśmy w Naszej 

Parafii wielkopostne rekolekcje. Duchowym przewodnikiem 

na tej drodze był dla nas Ksiądz Grzegorz Fabiszak, 

Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Krajence. W czasie 

niedzielnego Słowa Bożego, w odpowiedzi na Słowa 

Ewangelii, usłyszeliśmy wezwanie i zaproszenie do 

pielęgnowania przyjaźni, a także do próby naprawy tych, 

które z różnych powodów się popsuły. Dzieci, podczas 

„swojej” Mszy Świętej usłyszały natomiast o potrzebie 

modlitwy i wiary, że ona zawsze jest wysłuchana przez 

Pana Boga. 

 W czasie poniedziałkowych rozważań, podążając 

razem z Mędrcami , staraliśmy się zrozumieć różnicę 

pomiędzy wiedzą a wiarą. Wtorek z kolei, ukazał nam 

potrzebę bycia pysznymi naszą wiarą, czego nie można 

mylić z pychą rozumianą jako nadmierne przekonanie o 

swojej wyjątkowości. Po Mszy Świętej mogliśmy podążać 

stacjami drogi krzyżowej z kościoła poklasztornego pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   

 W środę, przeżywaliśmy parafialny dzień spowiedzi 

wielkopostnej. Na zakończenie rekolekcji, podczas wieczornej 

Mszy Świętej została poświęcona Nowa Figura Matki Bożej 

Fatimskiej, którą udało się zakupić dzięki ofiarności parafian. 

Jak mówił ks. Grzegorz, „to od Ciebie zależy czy ta figura trafi 

za jakiś czas do piwnicy i będzie kulturalnie okryta folią czy 

też będzie ważna. W czasie poświęcenia, ta figura staje się 

własnością każdego z nas: albo z nazwy albo ze świadomości (…) Na koniec 

tych rekolekcji, życzę Wam, niech ona żyje wartością Waszej modlitwy, 

zadbajcie o nią… A o figurę Pani Fatimskiej nie dba się tylko środkiem 

czyszczącym i ściereczką do kurzu. O nią się dba z różańcem w ręku, nie 

wymuszonym, nie nakazanym, ale z potrzeby serca mówionym… daj Boże, jeśli 

taka wola Pana, aby przyszedł taki czas, że przyjdziesz tu kiedyś, ze swoim 

wnukiem, może prawnukiem… i popatrzą i powiedzą „jakaś taka 

nienowoczesna”, a Ty powiesz: „ale moja i święta!”. Niech ta figura będzie przy 

Was, nie jak pamiątkowa tablica w ścianę domu wmurowana, co by raz do roku 

przy niej kwiatek położyć… Ona niech żyje i niech się rozwija Wasze bycie z 

Maryją, tą z Fatimy, bo ona zawsze Wam powie: czyńcie wszystko co Syn mój 

Wam powie. Czyńcie! A nie tylko ogólnie się z 

tym zgadzajcie…” 

 Po homilii nastąpił zwrot akcji o 180 stopni, który wytłumaczył ks. 

Grzegorz: „Ksiądz Proboszcz bardzo pięknie  powiedział, że to ojciec 

rekolekcjonista poświęci nową figurę. Ale sami przyznajcie, że to Wasz Proboszcz, 

to Wy i Wasza figura… Arku, poświęć Waszą figurę!” Tak więc, ze łzami 

wzruszenia w oczach, poświęcenia Nowej Figury dokonał Ksiądz Proboszcz. Po 

Mszy Świętej była możliwość oddania czci Pani Fatimskiej.  

 

 



„SPECJALNE” REKOLEKCJE 
W bliskości Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego, odbyły się rekolekcje wielkopostne w 

Niepublicznej Szkole Specjalnej. Z uwagi na 

zbliżającą się I Komunię Świętą, ksiądz Maciej w 

czasie spotkań przybliżył uczniom przebieg Mszy 

Świętej. Mieli oni także możliwość zapoznania się z 

kilkoma „atrybutami” kościelnymi, wśród których 

największą „furorę” robiły dzwonki :) Rekolektanci 

zapoznali się także z opowiadaniem, które ukazało 

im, że trzeba przepraszać za wyrządzone drugiemu 

człowiekowi zło, ale nie znaczy to, że nic się nie 

stało… Pomocą tutaj był obraz deski, wbijanych 

gwoździ i dziur, które zostają po ich wyjęciu.  
 

 

 

 

 



III MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
„Całe moje życie przygotowywało Mnie do tego 

dnia. Moja droga krzyżowa zaczęła się już w Kanie 

Galilejskiej. Wszystkie nauki, które głosiłem, wszystkie 

cuda, których dokonywałem, prowadziły mnie 

na ten krzyż, który staje się waszym udziałem. Wszyscy 

macie swój wkład w ten krzyż, bo wszyscy jesteście 

grzeszni. Teraz jednak wszyscy macie też wkład 

w dzieło zbawienia. Wszyscy bowiem jesteście 

powołani, by iść za Mną i głosić światu Moją naukę.” 

Słowa Jezusa, w scenie kiedy przyszedł do pracowni 

stolarskiej, są przesłaniem III Misterium Męki Pańskiej, które w piątkowy wieczór, zostało przedstawione 

na placu przy Naszym Kościele. 

Piątkowa Pasja była zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań, prób i zaangażowania wielu osób. Dość 

powiedzieć, że scenariusz, który ponownie jest dziełem Aleksandry Wekwert i Filipa Chmielewskiego, został 

napisany na przełomie września i października. Później trafił on „w ręce” Dyrektorów Szkoły Muzycznej Pro Arte: 

Piotra Bojarskiego i Wojciecha Fiebiga, którzy przygotowali autorskie podkłady wokalne. Na początku lutego, 

grający główne role, przez kilkanaście godzin nagrywali ścieżkę muzyczną, a później wszystkich czekały mozolne 

próby i przygotowania wszystkiego co było potrzebne do końcowego efektu, który zobaczyliśmy.  

Przedstawienie rozpoczęło się 

w pracowni stolarskiej. Przyszedł do niej 

żołnierz, który na polecenie Piłata, zamówił 

krzyż dla Jezusa (granego przez ks. Kamila 

Jadczaka). Wywołało to sprzeczne reakcje 

dwu uczniów (Przemysław Przybylski 

i Arkadiusz Pluciński), którzy uczyli się fachu 

pod czujnym okiem swojego mistrza (Wojciech 

Stołowski). Jeden z uczniów od razu stwierdził, 

że Chrystus jest buntownikiem, drugi był 

przekonany, że jest zupełnie odwrotnie – że 

Jezus to Syn Boży, Zbawiciel. Jak się okazało, 

mistrz stolarski nie miał większego pojęcia o kim mowa i poprosił swoich podopiecznych o przybliżenie postaci 

Zbawiciela. Kolejne sceny, przedstawiane były na zasadzie retrospekcji, z perspektywy uczniów, którzy brali 

w nich udział bądź o nich słyszeli. 

Pozytywnie nastawiony cieśla był starostą na weselu w Kanie Galilejskiej i widział cud przemiany wody 

w wino. To jednak nie przekonało negatywnie patrzącego drugiego z uczniów, który stwierdził, że „gdyby (Jezus) 

naprawdę miał  takie zdolności, nie byłby dzisiaj skazańcem, tylko potentatem branży alkoholowej”. Dlatego 

w kontrze do cudu 

w Kanie, przedstawił 

on historię wypędzenia 

ze świątyni, gdzie Jezus 

zburzył panujący 

tam dotąd porządek 

(„Zawsze tak było 

i nigdy nikt nie miał 

nic przeciw temu”). 

Jak relacjonował: „Nagle 

(do świątyni) wszedł On (Jezus) z biczem ze sznurów. Wszystkich powypędzał! Wypuścił baranki i gołąbki, stoły 

powywracał, bankierom monety rozsypał! A kiedy skończył, powiedział: Zabierzcie to stąd i nie róbcie z domu 

mego Ojca targowiska!” Oczywiście taka kolej zdarzeń nie mogła spodobać się między innymi „negatywnemu” 

uczniowi, który po wypędzeniu ze świątyni musiał zmienić fach i tak znalazł się w pracowni stolarskiej. 



Dalej, przenieśliśmy się do Betanii, gdzie 

Jezus wskrzesił Łazarza, który od czterech 

dni spoczywał w grobie. To wydarzenie, również 

wywołało sprzeczne reakcje pracowników stolarni. 

Tak oto mistrz zaczął się zastanawiać czy Jezus 

jest tylko człowiekiem, czy może również 

Bogiem…  Negatywnie nastawiony uczeń, 

jak zwykle wietrzył spisek, który twierdził że 

wydarzenia z Betanii (podobnie jak i poprzednie) 

były tylko odegraną wcześniej uknutą intrygą. 

Nie spodobało mu się również nauczanie Jezusa 

w świątyni, w której to pochwalił ubogą wodę wrzucającą do skarbony dwa pieniążki. Jak mówił, to wszystko jest 

robione dla pieniędzy. Wobec sprzeciwu pozostałych 

cieśli, stwierdził, że dalej nie będzie słuchać tych bzdur 

i wyszedł obrażony. Ci, którzy zostali w stolarni, wobec 

tego wszystkiego co czynił Jezus („uzdrawiał chorych, 

pocieszał strapionych, uczył wszystkich miłosierdzia, 

mówił, by kochać bliźniego jak siebie samego”), 

postanowili że nie będą robili krzyża dla Jezusa. Mistrz 

jasno stwierdził: „ ja nie będę winien krwi tego 

sprawiedliwego”. I w tym momencie do pracowni 

przyszedł Jezus, przynosząc zebrane wcześniej 

(w pozostałych scenach) kawałki drewna. „Przez moją mękę świat wyzwolony zostanie z niewoli grzechu. Jednak 

aby tego dokonać, potrzebuję 

waszej pomocy. Musicie 

wykonać ten krzyż, który 

stanie się narzędziem 

zbawienia.” Załamani stolarze 

biorą się do pracy, robią krzyż 

dla Mistrza z Nazaretu, który 

odbiera żołnierz. Egzekucja 

Zbawiciela jest nieunikniona… 

Pod krzyżem Jezusa 

pojawiają się postacie, które poznaliśmy w poprzednich scenach. 

Ze smutkiem przypominają oni wszystkie cuda i dzieła, których 

Zbawiciel dokonał, przedstawiając je w kontrze do tego 

wszystkiego co zgotowali mu ludzie, którzy doprowadzili Go aż 

na Golgotę. Nadzieję podtrzymuje Maryja, która mówi, że „ta śmierć 

nie jest końcem, ale początkiem historii zbawienia. Syn mój umarł 

za was, nie po to jednak, byście spod krzyża odeszli do domu 

i o nim zapomnieli. Ten krzyż staje się udziałem każdego z was. 

Każdy z was nosi część tego krzyża w swoim sercu. I każdy 

z was jest powołany, aby nieść go innym. Jak Ojciec posłał Jezusa, 

tak i On was posyła. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu!.” I w tym momencie, pod krzyż wbiega, 

wcześniej negatywnie nastawiony, uczeń, który ogłasza, że 

„Prawdziwie, ten był Synem Bożym”, a w tle słyszymy słowa 

piosenki mówiące o tym, że Jezus daje nam zbawienie..  



Każdy z tych, którzy mimo 

niesprzyjającej pogody przyszli, 

aby przeżyć razem z nami Mękę 

Zbawiciela, otrzymał krzyż jako 

symbol, że jest on nieodłącznie 

związany z naszym wyznawaniem 

wiary i dawaniem o Niej świadectwa. 

Słowa podziękowań do zgromadzonych 

skierował najpierw dziekan rejonowy 

ks. Tomasz Kruszelnicki z Wągrowca. 

Wyraził słowa uznania wobec aktorów, a uczucia które mu towarzyszyły, jak mówił, były porównywalne z tymi, 

które odczuwał po filmie „Pasja” Mela Gibsona. W podobnym tonie wypowiadał się ks. kan. Ireneusz Szypura. 

Następnie, ze łzami wzruszenia w oczach, głos zabrał Ksiądz Proboszcz Arkadiusz Rosiński, który podkreślił 

wielki wkład pracy wszystkich przygotowujących i odgrywających Misterium. Na zakończenie spotkania, ks. 

Maciej podziękował im wszystkim imiennie. 

NIEDZIELA PALMOWA 

            VI Niedziela Wielkiego Postu, zwana także Niedzielą Palmową rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto 

to  zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W Polsce  obchodzone jest 

ono od średniowiecza. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. 

            Po raz kolejny w Naszej Mariackiej Parafii, został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą palmę. Jego 

rozstrzygnięcie miało miejsce podczas Mszy Świętej o godz. 11.15. Wybór był niezwykle trudny, dlatego oprócz 

zwycięzców, każde dziecko zostało nagrodzone słodkościami. 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego, to jest największych 

świąt w całym roku liturgicznym. W czasie tej celebracji przeżywamy to, o czym mówi znany hymn 

eucharystyczny, autorstwa św. Tomasza: „W noc ostatnią przy wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał, czyniąc 

wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał”. Jezus 

daje nam się w tym dniu poznać jako Pokarm; Pokarm na życie wieczne (J 6,35). Odchodzi, ale zostawia nam Siebie 

samego w postaciach eucharystycznych, dokonując, jako Najwyższy i Wiekuisty Kapłan, pierwszego 



przeistoczenia. I zaprasza nas na tą Świętą Ucztę: „Pan 

wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszystkich 

dom otworzył i zastawił stół”. 

                W Naszej Parafii, Uroczystej Eucharystii 

przewodniczył Ksiądz Proboszcz, a Słowo Boże wygłosił ks. 

Maciej. Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele 

parafian i młodzieży, złożyli kapłanom życzenia. Następnie 

kapłani przenieśli Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy, która 

symbolizuje miejsce uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy. Ostatnią 

godzinę adoracji prowadziła nasza niezawodna młodzież. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ. ŚPIEWANA PASJA. 

Wielki Piątek to dzień 

w którym Kościół w szczególny 

sposób zatrzymuje się 

nad tajemnicą męki i śmierci 

Chrystusa. Nie chodzi tu o litość 

nad cierpiącym Chrystusem, gdyż 

takiej postawy On sam nie chciał. 

Nie chodzi też o postawę żałoby, gdyż Chrystus pozostaje na zawsze zmartwychwstały i żyjący. Triduum 

Paschalne nie jest rodzajem spektaklu, w ramach którego odgrywa się na nowo śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa. Celebrujemy nasze odkupienie w śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak wynika z najstarszych 

zachowanych świadectw o świętowaniu Wielkanocy, 

początkowo celebrowano misterium śmierci 

i zmartwychwstania Jezusa w ramach jednej całonocnej 

liturgii. Później dopiero, chcąc respektować chronologię 

Ewangelii, rozłożono celebrację Paschy Chrystusa na całe 

Triduum, rozdzielając celebrację śmierci 

i zmartwychwstania. 

W Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. 

Sprawuje się za to liturgię Męki Pańskiej.  Składa się 

ona z czterech zasadniczych części: liturgii słowa, adoracji 

Krzyża, Komunii św. oraz procesji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. 

W Naszej Parafii przewodniczył Jej ks. Kamil. Niesamowitym przeżyciem, przede wszystkim duchowym, 

ale i artystycznym, była Męka Pańska według św. Jana, która została zaśpiewana z podziałem na role 

z towarzyszeniem Chóru Parafialnego „Camerata”. Po Komunii świętej w procesji zanieśliśmy Najświętszy 

Sakrament do Grobu Pańskiego. Ostatnią godzinę adoracji tradycyjnie poprowadziła młodzież. 



ŚWIĘCONKA Z DAREM SERCA 

Wielka Sobota jest dniem trwania w oczekiwaniu. Kościół tego dnia nie celebruje żadnej liturgii, poza 

Liturgią godzin. Bardzo ważna w Wielką Sobotę jest adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 

wystawionym w Grobie Pańskim. W Polsce ponadto praktykujemy tego dnia błogosławienie pokarmów na stół 

wielkanocny. Genezą tego zwyczaju jest błogosławienie baranka w Galii w VIII w. Z czasem przynoszono 

do błogosławienia także inne pokarmy. W Polsce zwyczaj jest znany od przełomu XIII/XIV w. W epoce 

nowożytnej zwyczaj ten zanikł w większości krajów. Jest to zwyczaj cenny i godny podtrzymania, trzeba jednak 

pamiętać że o wiele ważniejszy jest udział w liturgii Triduum Paschalnego i modlitwa adoracyjna przy Grobie 

Pańskim. 

Już po raz drugi, z inicjatywy Fundacji „Miłość” działającej przy Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży 

i Naszej Parafii, mogliśmy podzielić się tym co mamy w „koszyczkach” z tymi, którzy mają mniej niż my. Przy 

wejściu do kościoła były ustawione kosze, do których można było włożyć swój dar serca. Stało się, to czego się 

spodziewaliśmy – po raz kolejny parafianie nie zawiedli przynosząc dużą ilość pokarmów na stół wielkanocny. 

Zostały one podzielone pośród osób, które codziennie korzystają z posiłków wydawanych w naszym kościele. 

Za każdy dar serca składamy gorące Bóg zapłać. 

 

WIGILIA PASCHALNA 
Dzisiaj wielu, którzy spustoszyli własne 

życie i trwają w swoim uporze, pragną i nas 

wciągnąć w nicość, zamknąć nas w grobie – bo 

może myślą, że jak będzie ich więcej to będzie im 

weselej. Trzeba nam odważnie spojrzeć na płomień 

wielkanocnej Świecy, na Chrystusa 

Zmartwychwstałego i razem z Nim wyjść z 

otchłani nicości i podążyć ku prawdziwym 

wartościom. Naprawdę można wyjść ze swojego 

grobu już dzisiaj – mówił w homilii Ksiądz 

Proboszcz Arkadiusz Rosiński, który 

przewodniczył Wigilii Paschalnej w Naszej Parafii.  

Rozpoczęła się ona Liturgią Światła przed kościołem. 

Od paschału zapaliliśmy nasze świece, bo tak jak Chrystus 

rozjaśnił świat, tak my – Jego lud mamy nieść być światłem 

dla wszystkich ludzi. W Liturgii Słowa wysłuchaliśmy 

najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, by 

przypomnieć sobie wielkie dzieła, których dokonał Bóg dla 

swego wybranego ludu i dla nas. Po ogłoszeniu radosnego 

„Alleluja” wysłuchaliśmy słów Ewangelii wieszczącej nam 

cud zmartwychwstania. 



Liturgia chrzcielna stanowiła trzecią część Wigilii Paschalnej. Została poświęcona woda, a następnie z 

zapalonymi świecami odnowiliśmy przyrzeczenia 

chrzcielne, bo przez chrzest na zawsze zostaliśmy 

na zawsze złączeni ze Zmartwychwstałym 

Panem. Następnie celebrowaliśmy Liturgię 

eucharystyczną ze Zmartwychwstałym Panem.  

Na zakończenie Wigilii Paschalnej 

przeszliśmy w procesji rezurekcyjnej, aby 

uroczyście ogłosić radosną nowinę o 

Zmartwychwstaniu Jezusa i zachęcać innych do 

udziału w życiu z Chrystusem. 

DZIĘKCZYNNA EUCHARYSTIA ZA TEGOROCZNE MISTERIUM 
„Dziękuję” – niby proste słowo, ale zdarza się, że bardzo trudno jest je wypowiedzieć… W Wielkanocny 

Poniedziałek o godz. 9.30 sprawowana była Msza Święta dziękczynna za tegoroczne Misterium Męki Pańskiej. 

Dziękowaliśmy Bogu za ludzi o wielkim sercu, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie tego Wielkiego 

Dzieła, prosząc dla nich o wszelkie potrzebne łaski.  

 

TAK WIĘC DZIĘKUJEMY:  

AKTOROM: 

JEZUS – ks. Kamil Jadczak 

MISTRZ STOLARSKI – Wojciech Stołowski 

POMOCNICY MISTRZA – Arkadiusz Pluciński, Przemysław Przybylski 

ŻOŁNIERZ – Piotr Jankowski 

APOSTOŁOWIE – Mikołaj Kucharski, Dominiki Pluciński 

MARYJA – Hanna Pachowicz 

PANI MŁODA – Iga Kryza 

PAN MŁODY – Wojciech Górzny 

SŁUŻĄCE – Marta Dominikowska, Julia 

Matz, Magdalena Rudzińska 

BANKIERZY – Zuzanna Wolska, Michał 

Wolski 

MARTA – Agnieszka Wiśniewska 

MARIA – Katarzyna Bolechowska 

ŻYDZI – Kamil Wasilewski, Kacper 

Wiśniewski, Filip Górzny, Filip Wiśniewski 

NIEWIASTY – Helena Dorna, Bogumiła 

Kardacz, Maria Michalska, Gabriela 

Sztamberek 

UBOGA WDOWA – Jolanta Kardacz 

 

WYKONAWCOM UTWORÓW 

MUZYCZNYCH 

„Kana Galilejska” – Aleksandra Wekwert 

„Krzycz na cześć Pana” – Iga Kryza 

„Powrót Łazarza” – Zuzanna Wolska 

„Słowa Jego są słodyczą” – Sabina Kardacz 

„Pasja Miłości” – Justyna Górzna 

„Nie zdejmę krzyża” – Maria Michalska 

„Jezus daje nam Zbawienie” – Gabriela Sztamberek 

„Ukojenie” – Zuzanna Wolska, Maria Michalska, Gabriela Sztamberek, Helena Dorna 

 

 



AUTOROM I WYKONAWCOM MUZYKI: 

Szkoła Muzyczna Pro Arte: 

Piotr Bojarski – gitara 

Wojciech Fiebig - piano 

 

SCENARZYSTOM: 

Aleksandra Wekwert 

Filip Chmielewski 

 

REŻYSEROM: 

Aleksandra Wekwert 

ks. Maciej Sławinowski 

 

ODPOWIEDZIALNYM ZA ŚCIEŻKĘ DŹWIĘKOWĄ, SCENOGRAFIĘ I OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ: 

Zbigniew Zaranek, Filip Chmielewski, ks. Maciej Sławinowski, Krzysztof Kubacki, Marcin Kotowicz, Aleksandra 

Wekwert, Jaromił Górzny, Łukasz Wiśniewski, Miłosz Waszak, Wiktor Bolechowski, Oskar Cysek, Sebastian 

Mostaler 

 

VIDEO: 

Andrzej Jaremba 

 

FOTO: 

FotoDuet – Fotografia Ślubna i 

Okolicznościowa: 

Krzysztof Wierzbicki 

Bartosz Szymczak 

 

AUTOROWI PLAKATU, BANERÓW I 

OKŁADKI PŁYTY: 

Jarosław Kotarba 

 

SKŁADAMY WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI WOBEC WSZYSTKICH, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK 

SPOSÓB MIELI UDZIAŁ W MISTERIUM I DZIĘKI KTÓRYM MOGŁO SIĘ ONO ODBYĆ: 

 

Aktorom !!! Za poświęcony czas, za angażowanie i za próby 

Rodzinom za to, że cierpliwie czekały na nich w domu 

Wszystkim, którzy nie przestraszyli się pogody i przyszli, aby razem z nami przeżyć to Misterium Męki Pańskiej. 

 

Wszystkim kapłanom, z ks. dziekanem rejonowym Tomaszem Kruszelnickim na czele. 

 

Księdzu Arkadiuszowi Rosińskiemu, który jest dla nas nie tylko jak Proboszcz, ale przede wszystkim jak ojciec… 

Tak więc „TATO”… dziękujemy za Twoją otwartość na nasze pomysły przez cały rok, za obdarzanie nas 

każdorazowo wielkim zaufaniem, za cenne wskazówki i rady 

 

Księdzu Kamilowi za wielkie zaangażowanie i ogrom poświęconego czasu (jak widać dwa żywioły – ks. Maciej i 

ks. Kamil, potrafią razem współgrać :)) 

 

Władzom Samorządowym: miejskim, gminnym i powiatowym – za otwartość na współpracę i za obecność 

 

Mai i Tomaszowi Milachowskim – właścicielom Firmy Transportowej MILTRANS 

Pani Beacie Barteckiej – właścicielowi Firmy Transportowej ROFIA 

Pani Teresie Jabłońskiej i Firmie Transportowej pp. Jabłońskich 



Dyrektorowi Chodzieskiego Domu Kultury – Marcinowi Kicie i pracownikom 

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Januszowi Smarujowi 

Edmundowi Kaczmarkowi z Cechu Rzemiosł Różnych 

Straży Miejskiej 

Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży 

Justynie i Jaromiłowi Górznym 

Agnieszce i Łukaszowi Wiśniewskim 

Krystynie Wac 

Ryszardowi i Jadwidze Wekwert 

Marii i Marianowi Milachowskim – właścicielom Hurtowni Papierniczej „Milo” 

Piotrowi Pareckiemu 

Właścicielom Cukierni Kamińscy 

Ryszardowi Wekwertowi z Firmy Everest Meble 

Eugeniuszowi Koziołowi 

Romanowi Białczykowi 

Kazimierzowi Żądło 

Marzenie Kryzie 

Tomaszowi Śródzie 

Józefowi Bączykowi 

Bożenie Bugaj 

Kwiaciarni Pani Aliny Nowak 

Właścicielom Restauracji „Karmazyn” z Brodów 

 

Dobroczyńcom, którzy pragnęli pozostać anonimowi 

Wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą i dobrym słowem 

A także wszystkim, którzy powinni znaleźć się na tej liście, a o których z ludzkiej ułomności zapomnieliśmy! 

ŚMIGUS DYNGUS „NASZEJ” MŁODZIEŻY 
Poniedziałek wielkanocny to dla Polaków nie tylko drugi dzień obchodów Zmartwychwstania Chrystusa, 

ale także dzień kultywowania ludowej tradycji lanego poniedziałku, inaczej zwanego śmigusem dyngusem. 

Tradycja ta związana jest z radością witania wiosny.  

W ludowej tradycji obrządek witania wiosny łączył się z oblewaniem panien wodą, czemu towarzyszyło 

dodatkowo smaganie ich rózgami.  



Ludowy charakter śmigusa dyngusa to nie jedyne źródło jego pochodzenia. Mało kto wie, że zwyczaj ten ma także 

wydźwięk religijny. Polewanie wodą to nawiązanie do zbiorowego chrztu Polaków i Litwinów, stanowiło również 

wyraz radości po zakończeniu Wielkiego Postu. 

Biorąc udział w zabawie oblewania wodą, należy pamiętać, że nie można atakować innych wbrew ich woli, 

ponieważ grozi to karami.  

 W naszej parafii nikt nikogo karać nie zamierzał :) Ale tradycja rzecz święta  jak zwykło się mawiać. Tak 

więc „nasza” młodzież, 

nie bacząc na 

temperaturę na 

zewnątrz, postanowiła 

tradycję śmigusa 

dyngusa podtrzymać w 

najlepszym wydaniu. 

Najpierw było dużo 

radości, „trochę wody”, 

a później wielkie 

suszenie :) Ale patrząc 

na uśmiechy – warto 

było!   

 

XVII MARGONIŃSKA WIOSNA CHÓRALNA 
Tradycją jest, że z nadejściem wiosny 

(w trzecią  lub czwarta Niedzielę  Wielkanocną) 

do margonińskiej Parafii pw. św. Wojciecha, zjeżdżają 

się chóry z naszego powiatu (i nie tylko), aby wspólnie 

śpiewać na chwałę  Pana. Nie inaczej było i w tym roku 

– 23 kwietnia 2017 już po raz XVII odbyła się 

Margonińska Wiosna Chóralna, w której wzięły udział: 

• „CHÓR „CAMERATA” Z PARAFII NNMP W 

CHODZIEŻY, 

• „CZERWONA RÓŻA”- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 

PRZY UTW W MARGONINIE, 

• CHÓR im. „PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO” Z PARAFII MORZEWO, 

• „MARGONIŃSKI CHÓR CANTATA”, 

• „WĄGROWIECKI CHÓR KAMERALNY”, 

• „THE HOOR” – CHÓR Z MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU, 

Całość zaczęła się Mszą świętą – na rozpoczęcie wszystkie chóry zaśpiewały Gaude Mater Polonia. Chór 

„Camerata” z Naszej Parafii, na Mszy Świętej zaśpiewał Sanctus Franciszka Schuberta oraz (podczas komunii 

św.) Przybądź pokarmie biały. 

Po Mszy św. prezentowały się po kolei wszystkie 

chóry. Chór „Camerata” wystąpił jako pierwszy 

i zaśpiewał: „ ZBAWICIELU 

ZMARTWYCHWSTAŁY (pieśń wielkanocna), STÓJ 

PRZY MNIE BLISKO – melodia z chorału 

protestanckiego(sł. Henry Francis Lyte), WIERZĘ 

W CIEBIE PANIE. 

  Na zakończenie koncertu wszystkie chóry 

zaśpiewały „ANTYFONĘ O ŚW. WOJCIECHU” 

Piotra Jańczaka., po czym nastąpiło wręczenie 

pamiątkowych dyplomów i pamiątek przez patronów 

XVII-tej Margonińskiej Wiosny Chóralnej. 



NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
BYĆ DOBRYM JAK CHLEB 

Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia  

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! 

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego 

życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład 

urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie 

i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia (…) Chrześcijanie od początku mają 

świadomość, że działalność charytatywna 

nie jest celem samym w sobie, ale że ma się 

ona przyczyniać do realizacji najważniejszego 

celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi 

(…)  

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić 

do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała 

paschalną radość wszystkim zaangażowanym 

w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza 

wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich 

Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także 

tym, których modlitwa umacnia posługujących. 

Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów 

i darczyńców, umożliwiających Caritas 

i wszelkim organizacjom charytatywnym 

codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo 

przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. 

Brata Alberta. 

POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK DO NABOŻEŃSTWA 
W Niedzielę 7 maja będziemy przeżywali Uroczystość I Komunii św. Tego dnia ponad 100 dzieci 

po raz pierwszy będzie w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Tydzień przed tą Uroczystością, podczas Mszy św. 

o godz. 11.15, ks. Kamil poświęcił dzieciom książeczki na nabożeństwa. 

Módlmy się w intencji tych dzieci i ich rodzin, aby godnie przygotowały się do Pierwszej Komunii Świętej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEDZIELA BIBLIJNA 
Od 2009 roku, z inicjatywy Dzieła Biblijnego 

im. Jana Pawła II, III Niedziela Wielkanocna 

obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która 

rozpoczyna Tydzień Biblijny. Jest to czas poświęcony 

refleksji nad Pismem Świętym i ma na celu ponowne 

odkrycie i pogłębienie znaczenie Słowa Bożego 

w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. 

         Z tej okazji gościliśmy w Naszej Wspólnocie 

przedstawiciela Wydawnictwa św. Pawła 

z Częstochowy, który po Mszach Świętych 

rozprowadzał Pismo Święte i książeczki 

– modlitewniki „Słowo na każdy dzień”. 

         Przypominamy także, że od roku w Naszej Parafii działa Krąg Biblijny, który ma celu przybliżenie Pisma 

Świętego. Gorąco zapraszamy do przyjścia i poznania Słowa Boga. 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 
3 maja to dzień, który łączy w sobie dwie uroczystości: 

• święto religijne – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 

• oraz święto państwowe – Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Dlatego też podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 modliliśmy się 

w intencji Naszej Ojczyzny. Modlitwie przewodniczył i okolicznościowe 

kazanie wygłosił ks. Maciej. 

Jak mówił, to Święto jest widocznym symbolem jak bardzo zrosły się 

ze sobą losy Kościoła i Ojczyzny, jak wzajemnie się przenikają (…) Pośród 

licznych skarbów i wartości, jakie Polacy przechowują poprzez wieki 

w swoich sercach, na jednym z pierwszych miejsc jest z pewnością gorąca 

miłość i cześć do Matki Bożej (nabożeństwa majowe, modlitwa różańcowa, 

sanktuaria maryjne). Kiedy spojrzymy na historię Naszego Kraju, widzimy 

jak silnie jest ona związana z osobą Maryi (m.in. Bogurodzica, rycerstwo, 

Jasna Góra). 



Opisując samo wydarzenie ogłoszenie Matki Bożej 

szczególną Patronką Królestwa Polskiego, ksiądz 

Maciej zestawił je z bieżącymi wydarzeniami 

w naszym Kraju i mówił, że dzisiaj hasło „bez Boga 

ani do proga” staje się tylko pamiątką historii 

i nic nie znaczącym elementem języka polskiego. 

Zwrócił on także na konieczność poznania choćby 

podstaw historii Polski, aby nie dać się manipulować 

tym, którzy wykorzystując naszą niewiedzę próbuję 

nam wmawiać różne postawy. 

            Pomimo tego, że Polska została zdradzona, 

nigdy nie została do końca pokonana, bowiem 

po wielu latach odrodziła się i odzyskała wolność.  Trzeba jednak od razu dodać, że (nie tylko Polacy) nie zawsze 

potrafimy z niej mądrze korzystać (…) Koniecznym jest, aby Polska i Europa posiadała duszę, a czy tego chcemy 

czy nie – jest nią chrześcijaństwo. Przywołując słowa abpa Jana Romeo Pawłowskiego, mówił o duchowej chorobie 

Alzheimera, która nam zagraża. Warto więc sobie przypominać o korzeniach, z których wyrastamy i na których 

została zbudowana europejska cywilizacja (…) Polska musi oprzeć swoją demokrację na stałych wartościach 

a nie lansowanych w imię szeroko rozumianej tolerancji, zasadach sprzecznych z Dekalogiem, a nawet jeśli ktoś 

nie chce odnosić się do wiary, to sprzecznych z naturą człowieka oraz z zasadami przyzwoitości i uczciwości. 

Na koniec apelował, aby słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” stały się dla każdego z nas najwyższym prawem i świętym 

obyczajem. 

 

Po Mszy Świętej zostały nagrodzone dzieci, które przyniosły ze sobą patriotyczne emblematy. 

  

Jeśli nas Matka Boża nie obroni, 

To co się stanie z tym narodem, 

Codziennie modły więc zanoszę do Niej, 

By ocaliła nas przed głodem. 

  

Przed głodem ust, którym zabrakło chleba, 

Przed głodem serc, w których nie mieszka miłość, 

Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba, 

Przed głodem władzy, co jest tylko siłą. 

  

Jeśli nas Matka Boża nie obroni, 

To co się stanie z Polakami, 

Codziennie modły więc zanoszę do Niej, 

By ocaliła nas – przed nami. 

  

Nami, co toną, tonąc innych topią, 

Co marzą – innym odmawiając marzeń, 

Co z głową w pętli – jeszcze nogą kopią 

By ślad zostawić na kopniętej twarzy. 

  

Jeśli nas Matka Boża nie obroni, 

To co się stanie z Polakami, 

Codziennie modły więc zanoszę do Niej, 

By ocaliła nas przed nami… 

(Jacek Kaczmarski – Modlitwa) 

 



PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH 
(…) Powiem wam w skrócie: 

Włosi mieszkają na wielkim bucie. 

I kto się czasem bawi atlasem,  

Na pewno widział ten but z obcasem :)  

 

 Ale widzieć w atlasie, to nie to samo co widzieć na żywo – co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. W 

dniach 28.04 – 6.05 taką możliwość mają uczestnicy parafialnej pielgrzymki do Włoch.  

 

DZIEŃ I 

 W czwartkową noc, kilka minut po północy plac przed kościołem 

zaczął się napełniać pielgrzymami i tymi, którzy przyszli pełnić  rolę 

(jakże ważną!) machaczo – żegnaczy. Kilka minut przed godziną 

pierwszą przyjechała ślniąca, srebrna Setra, która na najbliższych 

kilka dni, miała stać się środkiem transportu 40 – osobowej grupy. 

Do historii przejdą słowa kierowców, którzy pakując walizki 

zgodnie stwierdzali, że „nie wiedzą, co one tam zabrały”, zawężając 

grupę właścicieli mega ciężkich walizek do płci pięknej :) Niektóre 

bowiem bagaże rzeczywiście mogły by służyć za ciężary w 

zawodach strong man. Ale udało się – zmieściły się one bez problemu 

w luku bagażowym i nie trzeba było robić selekcji co jest rzeczywiście potrzebne, a co „trochę mniej”. Punktualnie 

o godzinie pierwszej pielgrzymi wyruszyli w kierunku Włoch z błogosławieństwem księży wikariuszy.    

 Droga nie była łatwa, pomimo wygodnego autobusu – ponad 19 godzin jazdy, z czego duża część w 

kolosalnym korku. Trudy podróży z pewnością pozwoliły im znieść bajkowe widoki za oknem, m.in. baśniowa 

Bawaria, romantyczne alpejskie krajobrazy (z najbardziej znaną 

przełęczą Brenner). Mieli oni także okazję zobaczyć za 

Innsbruck, w którym zima panuje jeszcze na dobre, o czym 

świadczył śnieg. Pimom wspomnianych już korków, a także 

remontu tunelu, w piątkowy wieczór pielgrzymi dotarli do 

pierwszego noclegu – Siqurty. Na miejscu czekała już na nich 

obiadokolacja i jak „wieść gminna niesie”, niektórzy najedli się jak 

„bączki” :) 

DZIEŃ II 

 Pielgrzymka rozpoczęła się na dobre. Pierwszym miastem, 

który mieli okazję zwiedzić jej uczestniczy była Modena – 

miasto światowej sławy Luciana Pavarottiego, a w niej m.in.: 

główny plac miejski (Piazza Grande), pałac książęcy (Palazzo 

Ducale), ratusz, synagoga i getto żydowskie. Ponad to miasto 

słynie z tego, że jest stolicą octu balsamicznego – czego 

doświadczyli pielgrzymi, najpierw poznając jego tajemnicę, a 

później smak (z pysznymi lodami).  

 Po degustacji karawana ruszyła dalej – do Bolonii, której patronem jest św. Petroniusz. Jest to miasto, które 

jako jedyne wpisane jest na listę Unesco jako miasto muzyki. Tam mogli podziwiać m.in. Sanktuarium św. Łukasza, 

do którego prowadzą czterokilometrowe arkady (najdłuższe w Europie). Znajduje się w nim ikona Matki Bożej, 

która zgodnie z legendą napisał św. Łukasz. Dalej zobaczyli 

Bazylikę św. Petroniusza – jedno z większych europejskich 

sanktuariów (z czterotonowym dzwonem na wieży), główny 

plac boloński – Piazza Maggiore, a także Bazylikę św. 

Dominika (znajdują się w nim doczesne szczątki św. Dominika.   

 Po dotarciu do hotelu w Tole i obiadokolacji, dalsza cześć 

wieczoru upłynęła na zacieśnianiu więzów między 

uczestnikami wyjazdu :) 



 

DZIEŃ III 

 Niedzielne przedpołudnie pielgrzymi spędzili w stolicy Toskanii – 

Florencji. Miasto nazywane jest perłą renesansu, leży u stóp Apeninów, 

w dolinie rzeki Arno. Pośród wielu zabytków, pielgrzymi poznali m.in. 

katedrę Santa Maria del Fiore, Galerię Uffizzi, Piazza della Signiora i 

Most Złotników. Uczestniczyli także w Mszy Świętej w kościele św. 

Krzyża, który jest miejsce spoczynku wielu osobistości Florencji (m.in. 

Michała Anioła i Galileusza).  

 Następnym punktem pielgrzymki była Siena – miasto św. Katarzyny, 

doktora Kościoła i patronki Europy (której liturgiczne wspomnienie 

przypadało w sobotę 30 kwietnia). Do najwspanialszych zabytków miasta należy katedra z XII wieku, gdzie w 

ołtarzu znajduje się głowa św. 

Katarzyny. Ponad to, możemy w 

niej podziwiać m.in. 

płaskorzeźby, które wykonali 

Donatello, Ghiberti i inni XV – 

wieczni rzeźbiarze. Zabytkowe 

centrum tego miasta wpisane jest 

na listę Unesco.  

 Pielgrzymi mieli także 

okazję zobaczyć Orvieto i poznać 

historię Bożego Ciała. 

 

DZIEŃ IV 

  

Kolejne dwa dni pielgrzymki przeznaczone są na 

zwiedzanie stolicy Włoch – Rzymu. W poniedziałek, 1 maja 

zwiedzili oni zabytki m.in. Bazyliki św. Piotra, m.in. Drzwi 

Święte, które otwierane są tylko na Rok Jubileuszowy, Ołtarz 

Papieski, Pietę Michała Anioła, Kaplicę z relikwiami św. Judy 

Tadeusza, Groty Watykańskie. Nie mogło także zabraknąć 

modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II.  

 

 

 

DZIEŃ V 

 Wtorek był drugim dniem, kiedy to pielgrzymi zwiedzali Rzym. Tym razem mogli podziwiać m.in. Koloseum, 

Forum Romanum, Kapitol, Schody Hiszpańskie, Fontannę di Trevi a także Piazza Navonę.  

 

 



DZIEŃ VI 

 W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, grupa 

pielgrzymkowa dotarła do Asyżu, który bywa nazywany 

„miastem pokoju”, „sercem świata” a także „duchową stolicą 

chrześcijan”, a wszystko to za sprawą św. Franciszka, który 

postanowił niegdyś tu porzucić swoje doczesne życie i w całości 

poświęcić się Bogu. Miasto tchnie średniowieczną atmosfera 

architektoniczną oraz zbliża miejsca związane z życiem św. 

Franciszka i św. Klary. Była więc okazja do zobaczenia i 

podziwiania Bazyli św. Franciszka, której budowa rozpoczęła 

się już dzień po kanonizacji Świętego.  Kościół zdobiony jest 

licznymi freskami. Kościół dolny wybudowany jest w stylu 

romańsko – gotyckim. Najważniejszym miejscem w kościele dolnym jest zejście prowadzące do krypty, w której 

znajduje się Kaplica Grobu św. Franciszka. Kościół górny jest znacznie wyższą budowlą od kościoła dolnego. 

Utrzymany jest w stylu gotyckim. Na ścianach nawy głównej freski zostały namalowane w trzech pasach. W górnej 

płaszczyźnie namalowano sceny z Nowego i Starego Testamentu. Na sklepieniu przedstawienia figuralne 

umieszczono w co drugim przęśle (sceny z Matką Bożą oraz czterech doktorów kościoła: św. Grzegorza, św. 

Augustyna, św. Ambrożego i św. Hieronima). Poziom najniższy tworzy cykl 28 scen z życia św. Franciszka, 

tzw. Legenda św. Franciszka. 

 Kolejnym „punktem” zwiedzania była Bazylika św. Klary, gdzie w krypcie, zbudowanej w 1850 r., znajduje 

się ciało św. Klary umieszczone w kryształowej trumnie. 

Pielgrzymi mogli także zobaczyć m.in. miejsce, gdzie urodził 

się św. Franciszek, Jego dom i więzienie gdzie był więziony 

 W drugiej części dnia, pielgrzymi zameldowali się w 

Cortonie – mieście, o którym pisze Frances Mayers w 

powieści pod  „Pod słońcem Toskanii”. Zwiedzili tam mury 

etruskie, Kościół św. Dominika, w którym znajdują się 

relikwie Świętego, a także XIII wieczny Ratusz. W kościele 

św. Franciszka znajdują się relikwie – fragment krzyża 

przywieziony z Konstantynopola oraz habit, poduszka i 

Biblia św. Franciszka.  

 

DZIEŃ VII 

 13 km od wybrzeża Morza Tyrreńskiego położona jest Piza, którą w czwartek zwiedzali nasi pielgrzymi. 

Jest to miasto o niepowtarzalnym klimacie, zbudowane w stylu 

romańskim. Niesamowite wrażenie wywarło Campo dei 

Miracoli (Pole cudów) – duży plac, na którym znajdują się 4 

arcydzieła architektury 

średniowiecznej: katedra, baptysterium, kampanila, zwana Krzywą 

Wieżą oraz cmentarz: 

• Katedra – zbudowana w latach 1063-1118, następnie po 

pożarze w 1595 odbudowana w 1604 roku. 

• Baptysterium – największe w Europie i najwyższe na świecie 

• Krzywa Wieża – budowę której rozpoczęto w 1173 jako 

dzwonnicy katedry, jednakże ze względu na piaszczysty grunt 

zaczęła się przechylać już w trakcie budowy; 

• Camposanto – nekropolia w północnej części Campo dei Miracoli 

w pobliżu katedry; 

 

Wieczorową porą pielgrzymi dotarli na nocleg w okolice Jeziora 

Garda. 



 

DZIEŃ VIII 

Tym razem, pogoda nie rozpieszczała pielgrzymów 

od samego rana – lejący się z nieba deszcz nie zachęcał do 

wyjścia z autobusu (o spacerach nie mówiąc), dlatego też 

plan zwiedzania serca Bawarii (Monachium) został 

trochę zmodyfikowany. Mimo trudności pielgrzymi 

poznali takie m.in. takie zabytki: Pinakoteka (muzeum 

sztuki), „Staattliches Museum Ägyptischer Kunst” 

(Muzeum sztuki egipskiej), Pałac Królewski, Siedzibę 

Hitlera, gdzie w 1938 roku podpisano tzw. Układ 

monachijskie.  

Pielgrzymka nieuchronnie zbliżała się do końca, 

dlatego też wieczór upłynął na wspominkach i 

zacieśnianiu więzów towarzyskich :) 

DZIEŃ IX 

 Altötting – to niemieckie pielgrzymkowe miasto, było ostatnim 

punktem zwiedzania grupy pielgrzymkowej (w dalszej części dnia 

można było zwiedzać co najwyżej toalety na stacjach paliw ;)). 

Niesamowite wrażenie wywarła Bazylika św. Anny, której pojemność 

sięga 6 – 8 tys. osób. Na centralnym placu sanktuarium (Kapellplatz) 

stoi kaplica Matki Bożej. Jest ona centralnym punktem 

pielgrzymkowym, z uwagi na zlokalizowany wewnątrz posążek 

Czarnej Madonny. Według tradycji w 1489 matka złożyła przed nim 

ciało swojej trzyletniej córki, która utopiła się w pobliskiej rzece Inn. 

Dziewczynka ożyła, a wieść o cudzie została bardzo szybko 

rozpropagowana. Kaplica stała się z czasem zbyt mała - dobudowano 

więc prezbiterium i ganki obejściowe (podcienia). Obecnie całość jest 

obwieszona setkami, często 

bardzo starych, obrazków 

ukazujących cuda i 

uzdrowienia, m.in. po 

wypadkach, przestępstwach, czy chorobach. Około południa pielgrzymi 

ruszyli w kierunku Chodzieży. 

Wszystko co dobre, szybko się kończy… Nie inaczej było z 

wyjazdem grupy do Włoch – 9 dni minęło bardzo szybko i o godz. 23 

lśniąca Setra zaparkowała na przystanku przy Naszym Kościele. 

Pielgrzymi troszkę zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni, w pośpiechu 

zabierali swoje walizki (z uwagi na ulewę) i uciekali do swoich domów. 

Na wspomnienia przyjdzie czas, podczas zaplanowanego spotkania 

popielgrzymkowego. Są również pierwsze plany odnośnie do kolejnego 

wyjazdu, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.  



 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

W Niedzielę 7 maja, 106 dzieci Naszej 

Wspólnoty po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w 

Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz 

Arkadiusz Rosiński. Do tego najważniejszego w ich 

życiu wydarzenia przygotowywały się szczególnie 

przez cały miniony rok, uczestnicząc w szeregu spotkań 

formacyjnych pod okiem ks. Kamila i pań katechetek. 

Rodzice natomiast uczestniczyli w spotkaniach 

formacyjnych z Księdzem Proboszczem. 

Pierwsza komunia 

święta jest ważnym 

wydarzeniem nie tylko dla 

przyjmujących i ich 

rodzin, lecz również dla 

całej wspólnoty 

parafialnej. Dzieciom 

życzymy wytrwania przy 

Chrystusie i tego, aby 

wiara nie była tylko 

dodatkiem w ich życiu, a 

rodzicom, aby byli dobrym 

przykładem wiary dla 

swoich pociech.  
 



 
 

DZIEŃ CHORYCH 
„Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największymi pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich 

pomoc nie jest widoczna na zewnątrz - do tego są niezdolni - ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która 

z tej ofiary płynie, więcej wam daje, niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też aktywność.” Świadomi 

prawdziwości słów św. Jana Pawła II, które wypowiedział do kapłanów, w sobotnie przedpołudnie w naszej 

parafii modliliśmy się razem z osobami chorymi i starszymi. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 

Ksiądz Proboszcz. Jak mówił, prawdą jest, że starość przychodzi wcześniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Dzisiaj 

świat często patrzy na ludzi starszych i schorowanych, mówiąc że są oni niepotrzebni, że mogą sobie ulżyć np. 

przez zastrzyk. Jakże inne jest jednak patrzenie Kościoła. Znajduje ono swoje uzasadnienie w Biblii, gdzie starość 



ludzka niejednokrotnie w sposób szczególny 

pobłogosławiona jest przez boga. Apelował także, aby 

chorzy i starsi nie ulegali pokusie, że są niepotrzebni i są 

tylko ciężarem dla swoich bliskich. W trakcie Mszy św. 

była także możliwość przyjęcia sakramentu 

namaszczenia chorych, który często – błędnie – 

nazywany jest sakramentem umierających. 

Po wspólnej modlitwie, dalsza część spotkania 

miała miejsce w salce pod kościołem, gdzie przy 

smacznym ciastku był czas na wspólne rozmowy.  

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim, 

którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Chorych w Naszej Parafii. Wdzięcznym sercem ogarniamy panie, 

które upiekły ciasta i przygotowały spotkanie przy stole. Słowa wdzięczności kierujemy także wobec wszystkich, 

którzy czyniąc dobry uczynek, pomogli chorym i starszym dotrzeć do kościoła.  

 



„SPECJALNA” I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko 

Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je 

starszym za wzór. Mówił, że Królestwo Boże należy do 

takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych. 

Świadomi ważności tych słów, w sobotnie popołudnie w 

Naszym Kościele dziesięcioro dzieci - uczniów 

Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Chodzieży – po raz 

pierwszy przyjęło do swojego serca Pana Jezusa..  

Do tej ważnej chwili przygotowywały się przez 

ostatni rok pod czujnym okiem katechetki – p. Aleksandry 

Wekwert. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że 

przygotowanie tak wyjątkowych wiernych do 

sakramentów świętych wymaga szczególnych metod. 

Lekcja nie może być klasyczną katechezą, a o „wykładzie” 

nie może być mowy. Prawdy wiary muszą być ukazywane 

konkretnie, prosto, uczniowie sami muszą uczestniczyć w 

działaniach. Ogromną pomocą są tutaj obrazki i bajki z 

religijnym przesłaniem. W ciągu roku, dzieci kilkukrotnie uczestniczyły też w Mszy Świętej w Naszym, Mariackim 

Kościele.  

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo 

Boże wygłosił Ksiądz Proboszcz. Podziękował on  rodzicom 

za trud i siły, które wkładają w wychowanie i opiekę nad 

swoimi dziećmi. Jak mówił, Łaska Boża z pewnością 

uzupełni to, czego po ludzku nie jesteśmy w stanie zrobić. 

Zachęcał także rodziców, aby mimo trudności nie 

rezygnowali z uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.   

 Podczas uroczystości w ławkach obok dzieci zasiedli 

ich rodzice. Każda bowiem czynność liturgiczna, którą 

podejmowały dzieci, wspomagana była przez ich 

najbliższych. Moment przyjmowania I Komunii Świętej 

przez dzieci pokazał wyraźnie, że mamy do czynienia ze 

świadkami „szczególnej troski” okazywanej przez Jezusa, 

który powiedział: „pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie”. Powiedział to o wszystkich dzieciach, bez wyjątku! 

Dzisiaj niestety, 

na szczęście coraz rzadziej, zdarza się jeszcze, że ludzie różnie reagują 

na zachowanie chorych… Ale to świadczy tylko o ich ograniczeniach…. 

 Uroczystość zgromadziła wielu ludzi, którzy przyszli, aby wraz z 

dziećmi i rodzicami, dzielić ich radość. Mszę Świętą koncelebrował ks. 

Sławomir Dziankowski z Budzynia, który przybył aby modlić się w 

intencji swojej młodej parafianki. Obecni byli także wikariusze: ks. 

Maciej i ks. Kamil. Ponad to cieszyliśmy się obecnością rodzin i przyjaciół 

dzieci. We wspólnej modlitwie uczestniczył także Dyrektor Szkoły – pan  

Rafał Pytlak wraz z większością nauczycieli placówki. O oprawę 

muzyczną, oprócz oczywiście pana organisty, zadbała Schola Dziecięca 

Naszej Parafii.  

 Na twarzach zgromadzonych widać było wielkie wzruszenie, które 

spotęgowały podziękowania, które złożyły dzieci (wtedy na wielu 

policzkach pojawiły się łzy…). Dzieci na pamiątkę tej wyjątkowej 

chwili, otrzymały ikony ze Świętą Rodziną.  



 Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej ważnej chwili. Słowa wdzięczności 

kierujemy pod adresem katechetki, p. Aleksandry Wekwert, za jej wielkie zaangażowanie, całoroczną pracę, 

pomysłowość i włożone siły w przygotowanie dzieci. Dziękujemy także scholii dziecięcej, panu kościelnemu i panu 

organiście.  

 Dzieciom i ich rodzicom życzymy wytrwałości w wierze, a także tego aby ich serca były pełne miłości.  

 

„CUDOWNY MEDALIK” W NASZEJ PARAFII 

 Dokładnie 100 lat temu,13 maja 1917 roku, Matka Boża 

objawiła się trzem pastuszkom w Fatimie. W rocznicę tych 

wydarzeń przybył do Naszej Parafii o. Remigiusz Trocki – 

franciszkanin z Niepokalanowa, aby propagować ideę „Cudownego 

medalika”. W Słowie Bożym ukazywał on rolę Maryi w dziejach 

świata, tłumaczył istotę objawień fatimskich, a także mówił o 

samym medaliku.  

Jest to najsłynniejszy medalik świata, przedstawiony przez 

Matkę Bożą św. Katarzynie Labouré w 1830 roku. Matka Boża 

zlecając wybicie medalu dała obietnicę, że „Wszystkie osoby, które 

go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla 

tych, którzy nosić go będą z ufnością”.  

Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone 

nawrócenia i uzdrowienia. Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych nadzwyczajnych 

faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących 

pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Wniosek przeprowadzonego 

dochodzenia był następujący: „Nadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba 

wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające 

dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali 

dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami, 

poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość 

objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré 

oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.” 

Do gorących propagatorów medalika należał św. 

Maksymilian Maria Kolbe. Święty ten rozdawał 



medaliki wierzącym, jak i 

niewierzącym zalecając 

wszystkim podobną praktykę: 

„Jej medalik rozdawać, gdzie 

się tylko da: i dzieciom, by 

zawsze go na szyi nosiły i 

starszym, i młodzieży 

zwłaszcza, by pod jej opieką 

miała dosyć sił do odparcia 

tylu pokus i zasadzek 

czyhających na nią w naszych 

czasach. A już tym, co do 

kościoła nie zaglądają, do 

spowiedzi boja się przyjść, z 

praktyk religijnych szydzą, z 

prawd wiary się śmieją, zagrzęźli 

w błoto moralne albo poza 

Kościołem w herezji przebywają 

– o, tym, to już koniecznie 

medalik Niepokalanej ofiarować 

i prosić, by zechcieli go nosić, a 

tymczasem gorąco Niepokalaną 

błagać o ich nawrócenie. Wielu 

nawet wtedy radę znajduje, gdy 

kto nie chce w żaden sposób 

przyjąć medalika. Ot wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, 

co potrafi… Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża 

piekielnego”. 

CUDOWNY MEDALIK 

Na awersie, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, 

którzy się do Ciebie uciekamy W ten sposób Maryja objawia, że jest poczęta bez grzechu, czyli Niepokalana. Z rąk 

Matki Bożej rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które Maryja nam wyprasza u swego Syna. Maryja 

depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z 

jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło. 

Na rewersie znajduje się litera M połączona 

poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. 

Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez 

swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej 

Matki stojącej pod krzyżem. Poniżej litery M są dwa 

serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową i serce 

Maryi przebite mieczem. Symbolizują one miłość 

Jezusa i Jego Matki do nas wszystkich. Dwanaście 

gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na 

fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy 

wezwani do apostolstwa i życia w świetle 

Ewangelii. 

 

„…Idąc za Nią, nie schodzisz na manowce, modląc się do Niej nie wpadasz w rozpacz, myśląc o Niej, nie 

błądzisz…, ze Jej łaską – dochodzisz…” 

(św. Bernard) 

 



DZIEŃ LEKTORA  
 W sobotę, 20 maja w Gnieźnie odbył się kolejny Archidiecezjalny 

Dzień Lektora. Centralnym jego punktem była Msza święta w 

katedrze gnieźnieńskiej, której przewodniczył Prymas Polski, abp 

Wojciech Polak. Zgromadzeni usłyszeli zachętę do bycia 

autentycznym świadkiem Jezusa. „Dziś jesteśmy w tej pięknej 

wspólnocie razem. Możemy na siebie liczyć. Jest nas wielu. 

Powrócimy jednak do naszych środowisk i do naszych parafii. 

Może dla niektórych waszych rówieśników wasza postawa 

będzie niosła zdziwienie. Będą pytać, czemu tak często biegacie 

do kościoła. Będą się zastanawiać, a nawet jakimś kąśliwym 

słowem czy zdaniem dopieką wam, że po co występować 

publicznie. Lepiej się nie wychylać i nie pokazywać. Przypomnijcie 

sobie wówczas, że Jezus jest z wami, że i do was wciąż mówi, jak mówił do swych uczniów: wybrałem was sobie. 

On was nie zostawi, da wam swoją siłę i moc”, mówił Metropolita Gnieźnieński. 

Podczas Mszy św. odbyła się także uroczysta promocja nowych lektorów, którzy przed arcybiskupem 

przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać 

powierzone im obowiązki. Wśród tej grupy, byli 

także przedstawiciele Naszej Parafii, którzy do 

Gniezna udali się razem ze swoimi kolegami z 

dekanatu, pod opieką ks. Łukasza Gorońskiego 

z Margonina, który jest dekanalnym 

duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.  

Nowo ustanowieni lektorzy: 

• Jeremi Jóźwiak 

• Jędrzej Jóźwiak 

• Kamil Wolniewicz 

• Oskar Cysek 

• Wiktor Bolechowski 

 

Życzymy im wytrwałości, aby zawsze gorliwie czytali Słowo Boże wiernym i żyli Nim na co dzień.   

 



ŚWIĘTO PATRONALNE NASZEJ PARAFII 
         31 maja obchodzimy w Kościele święto Nawiedzenia NMP, które jest 

świętem patronalnym Naszej Parafii. Sumie odpustowej przewodniczył Ksiądz 

Prałat Florian Cieniuch – misjonarz z Wenezueli, który w Słowie  Bożym 

podkreślał, że Maryja nigdy nie wskazuje na siebie, ale zawsze prowadzi 

nas do Chrystusa. Zachęcał także do odważnego wyznawania naszej wiary 

i nie bania się ponoszenia związanego z nią trudu, tak jak Maryja, która 

wybrała się do Elżbiety. 

Po Mszy Świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła. 

Ksiądz Proboszcz na zakończenie podziękował wszystkim, którzy przyczynili 

się do naszego wspólnego, parafialnego świętowania. Uroczystą modlitwę 

uświetnił swoim śpiewem Chór Parafialny „Camerata” pod batutą p. Marcina 

Mendlika. 

„IDŹ I KOCHAJ” – LEDNICA 2017 
W sobotę 3 czerwca, już 

po raz XXI tysiące młodych ludzi 

z Polski i zagranicy modliło się 

na Polach Lednickich. Zgromadziły 

nas słowa „Idź i kochaj”, bowiem 

zostaliśmy poprowadzeni do miłości, 

która przekracza wszelkie 

wyobrażenia. 

         Na polach lednickich nie mogło 

zabraknąć również przedstawicieli 

naszej parafii. Zanim jednak dotarliśmy „pod rybę” udaliśmy się do Gniezna. W katedrze gnieźnieńskiej, jak co roku 

odbyła się Jutrznia Lednicka, w której uczestniczyło wiele grup zmierzających na spotkanie pod Bramą Rybą. 

Po modlitwie u grobu św. Wojciecha ruszyliśmy na pola lednickie. 

Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana wieczorem pod przewodnictwem abp. Stanisława 

Gądeckiego i koncelebrowana przez 

obecnych na Lednicy biskupów 

i kapłanów. Homilię wygłosił 

bp Grzegorz Ryś, który wręcz 

wykrzyczał z ambony, że „nie musicie 

zapracować na miłość, ona jest 

za darmo (…) choćby cały świat mówił 

wam, że jesteście bez sensu, 

niepotrzebni, i przypadkowi, to każde 

uderzenie tętna mówi nam o tym, że 

Bóg nas chce, potrzebuje i kocha!” 



NOWI MINISTRANCI 
W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy 

winien czynić wszystko i „tylko 

to, co do niego należy z natury rzeczy 

i na mocy przepisów liturgicznych ” 

(Konstytucja o liturgii świętej 28). 

Ministrant jako wierny świecki pełni 

w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. 

Te posługi są darem otrzymywanym od Boga 

za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie 

odpowiednio przygotowani zostają włączeni 

do zespołu ministrantów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać. 

W minioną Niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 11.15 do grona ministrantów 

naszego kościoła zostali włączeni Paweł Przybyszewski i Norbert Olczyk, 

który do tej ważnej chwili przygotowywali się pod czujnym okiem ks. Kamila. 

Życzymy im wytrwałości w służbie Panu Bogu przy ołtarzu. 



PARAFIALNY FESTYN RODZINNY. JUBILEUSZ 30 – LECIA SCHOLI 

MŁODZIEŻOWEJ 
        W niedzielne popołudnie 11 czerwca plan przykościelny 

zapełnił się uśmiechniętymi parafianami i gośćmi, którzy 

odpowiadając na nasze zaproszenie przybyli, aby wspólnie 

się bawić podczas kolejnego już Rodzinnego Festynu 

Parafialnego. 

        Nieodłącznym elementem festynu jest loteria fantowa, 

w której do każdego losu była przypisana konkretna nagroda. 

Wszystkie losy wzięły udział w losowaniu atrakcyjnych 

nagród głównych, które odbyło się pod koniec festynu. 

        Wspólną zabawę poprowadził niezawodny, błyskotliwy 

i czarujący Tomasz Śróda, który nawet na twarzy 

największego ponuraka potrafił wywołać uśmiech. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie… Na rodziny 

czekała „karta rodziny”. Do wykonania było pięć różnych konkurencji sportowych. Najmłodsi, ale jak się okazało 

nie tylko oni, mogli swoje twarze przyozdobić kolorowymi „dekoracjami” i tak umalowani mogli skakać do woli 

na zamkach dmuchanych albo puszczać ogromne bańki mydlane.  Ci, którzy mają dobry wzrok i pewną rękę, podjęli 

wyzwanie i strzelali z wiatrówki. Towarzyszyła nam także oczywiście strefa zdrowia, gdzie można było zbadać 

cukier i ciśnienie. Jeśli komuś 

zbrakło sił, koniecznie musiał udać 

się do „strefy żywieniowej”, gdzie 

czekały na niego kiełbaski z grilla, 

czerwony barszcz z pasztecikiem, 

słodkości i napoje. 

        Największe „dzieła” miały 

jednak na scenie, gdzie odbywała 

się m.in. zabawa „Kocham Cię 

Parafio”, w której rywalizowały 

ze sobą dwie drużyny, których 

kapitanami byli: Arkadiusz 

Pluciński oraz Przemysław 

Przybylski, a więc pamiętni uczniowie stolarstwa z tegorocznego Misterium. Wszystkim konkurencjom 

towarzyszył oczywiście uśmiech i radość. Niech to jednak nas nie zwiedzie, bowiem duch rywalizacji nie opuszczał 

uczestników zabawy. Po podliczeniu punktów okazało się, że nie wyłoniono zwycięzców, gdyż padł sprawiedliwy 

remis. Występy muzyczne rozpoczęła niezawodna schola dziecięca. 

        Tegoroczny festyn było połączony z jubileuszem najstarszej grupy muzycznej Naszej Parafii – Scholi 

Młodzieżowej. Na scenie mogliśmy zobaczyć tych, którzy 

przez te 30 lat tworzyli tę formację muzyczną. Już 

sam okres przygotowania do występu przyniósł wiele 

radości, bowiem niektórzy spotkali się po kilkunastu 

latach, aby jeszcze raz wspólnie zaśpiewać na chwałę 

Pana. Jako pierwszy zaprezentował się przed nami zespół 

„Stefanki”, który powstał w 1973 roku z inicjatywy ks. 

Stefana Szkaradkiewicza – ówczesnego wikariusza 

Parafii św. Floriana i był prekursorem młodzieżowego 

śpiewania w Naszej Parafii (po jej powstaniu przeniosła 

się „do nas”:)). Łza mogła się zakręcić, kiedy na scenę 

wchodziły kolejne „wcielenia” scholi młodzieżowej, której 

opiekunami były panie: Katarzyna Bolechowska, Beata 

Zdunek oraz Aleksandra Wekwert, która pełni tę funkcję 

do dnia dzisiejszego. 



        O godz. 17.00 na scenę weszli oni – Kordian 

Kacperski, Bartosz Kuczyk oraz Mirosław 

Niewiadomski, a więc Trzej Tenorzy Polscy, których 

śpiew przeniósł nas w całkiem odmieniony 

i niecodzienny świat. Zaprezentowali się 

nam oni w dwóch odsłonach, porywając do wspólnego 

śpiewu wszystkich zgromadzonych na placu. 

        Po ich występie rozpoczęła się finałowa część 

naszego spotkania. Na scenę zostali zaproszeni wszyscy 

członkowie scholi młodzieżowej, którzy wspólnie 

zaśpiewali pieśń „Chwalę Ciebie Panie”. Następnie 

życzenia jubilatom złożyli:  Wójt Gminy Chodzież 

– Kamila Szejner, a także Adrian Urbański – członek 

zarządu Powiatu Chodzieskiego. 

        Później została odkryta pilnie strzeżona tajemnica ;) Dzień po festynie, swoje kolejne urodziny obchodził 

bowiem ksiądz Maciej, który z dniem 30 czerwca kończy posługę w Naszej Parafii. Młodzież obdarowała 

go kwiatami i słodkościami, 

a życzenia próbował złożyć ks. 

Proboszcz, który jednak 

skończył po pierwszym zdaniu, 

bowiem trudno jest mówić kiedy 

w oczach pojawiają się łzy… 

Wzruszenie udzieliło się 

również jubilatowi…. Resztę 

„dopowiedzą” poniższe 

zdjęcia… 

        Finałem naszego spotkania 

było losowanie nagród 

głównych, a wśród nich roweru 

miejskiego i pralki. 

        Z tego miejsca bardzo 

dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji festynu: firmom, instytucjom, 

sołectwom i osobom prywatnym. Dziękujemy również tym, którzy przyszli, aby uczestniczyć w naszym wspólnym 

święcie. Było to prawdziwe święto Parafii, a festyn pokazał (po raz kolejny) jak wielka siła tkwi w naszej 

wspólnocie i jak wiele dobrego jesteśmy w stanie zrobić. 

 



 



II NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
13 czerwca uczestniczyliśmy 

w drugim tegorocznym nabożeństwie 

fatimskim. Wspólną modlitwę rozpoczął 

różaniec, a następnie uczestniczyliśmy 

w Eucharystii, w czasie której Słowo Boże 

wygłosił ksiądz proboszcz Arkadiusz 

Rosiński. Zaczął on od 1910 r., kiedy 

to siedem lat przed objawieniami Matki 

Bożej w Fatimie, władzę w Portugalii 

przejęła masoneria. Rządzący postanowili 

zniszczyć Kościół katolicki w ciągu dwóch 

pokoleń. Nowa, walcząca z Bogiem 

władza ogłosiła, że katolicyzm jest 

największym wrogiem ludzkości, opium 

dla ludu, i dlatego należy 

go jak najszybciej unicestwić. Rozpoczęło 

się okrutne prześladowanie Kościoła, 

represjonowanie osób duchownych i świeckich; wiele z nich poniosło śmierć męczeńską. Prymasa Portugalii oraz 

najbardziej niewygodnych biskupów i kapłanów wypędzono z kraju. Lizbona została ogłoszona w 1915 r. 

ateistyczną stolicą świata. Rodzinę królewską wymordowano do ostatniego dziecka. I właśnie wtedy, 

gdy w Portugalii trwało wielkie prześladowanie ludzi wierzących, gdy cała Europa była terenem krwawych walk 

pierwszej wojny światowej, a władzę w Rosji przejmowali komuniści, Pan Bóg w nadzwyczajny sposób 

zaapelował do ludzkich sumień poprzez objawienia Matki Bożej w Fatimie. Maryja ukazywała się tam trojgu 

małym dzieciom: dziesięcioletniej Łucji, dziewięcioletniemu Franciszkowi i siedmioletniej Hiacyncie. Jak mówił 

dalej ksiądz proboszcz, orędzie Matki Bożej w Fatimie przekazane w 1917 r. było i jest ciągle aktualnym 

wezwaniem do nawrócenia i wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który najpełniej objawił się w Jezusie 

Chrystusie. Przypomina ono podstawowe prawdy wiary, a więc: prawdę o niebie, czyśćcu i piekle, o rzeczywistej 

obecności Chrystusa w Eucharystii, o konieczności modlitwy (szczególnie różańcowej) i postu oraz częstego 

przystępowania do sakramentu pokuty, aby być zawsze w stanie łaski uświęcającej. Matka Boża wzywała 

do posłuszeństwa i wierności Magisterium Kościoła oraz Ojcu Świętemu. Przez objawienia fatimskie, jak pisze 

siostra Łucja, „Bóg chciał przypomnieć światu konieczność unikania grzechu i obowiązek zadośćuczynienia Bogu 

za grzechy przez modlitwę i pokutę”. 

Po Eucharystii udaliśmy się w procesji modlitewnej wokół kościoła, niosąc figurę Maryi z Fatimy, którą 

zakupiliśmy w tym roku. 



UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 
„Po co to wszystko?” Tym pytaniem rozpoczął 

homilię ks. Kamil w Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej. W dalszej części próbował 

udzielić odpowiedzi o istotę tej Uroczystości i 

procesji Bożego Ciała. Mszy świętej przewodniczył 

Ksiądz Proboszcz. 
 W procesji ulicami naszego miasta, oprócz 

kilku tysięcy wiernych, wzięli udział kapłani obu 

chodzieskich parafii, siostry zakonne, członkowie 

bractw i organizacji kościelnych, dzieci oraz poczty 

sztandarowe i feretrony. Warto dodać, że po raz 

pierwszy w procesji „wędrowała” nasza nowa figura Maryi z Fatimy. O oprawę muzyczną podczas liturgii i procesji 

zadbały: Chór „Camerata” pod batutą Marcina Mendlika, Chór im. Św. Cecylii pod batutą Edwarda Michora, oraz 

Orkiestra Dęta Chodzieskiego Domu Kultury pod kierunkiem kapelmistrza Sławomira Czapli.  

 W tym miejscu dziękujemy tym, którzy przygotowywali „nasze” ołtarze. Pierwszy ołtarz przygotowała 

młodzież i nawiązywał on do przeżywanego Roku Brata Alberta Chmielowskiego.  Drugi ołtarz był dziełem 

rodziców ministrantów i odnosił się do 100 – lecia objawień fatimskich.  

 

 

 

 



PROCESJA DO 4 OŁTARZY W MILCZU 
W zeszłym roku, w oktawie Bożego Ciała, zostały 

zapoczątkowane Msze Święte i procesje do 4 ołtarzy poza 

kościołem parafialnym. W tym roku postanowiliśmy 

kontynuować tę nową tradycję w Naszej Parafii. W sobotni 

wieczór sprawowana była Msza Święta w kaplicy w Milczu, 

a po niej odbyła się procesja główną ulicą wioski.  

 Wspólnej modlitwie przewodniczył i Słowo Boże 

wygłosił Ksiądz Proboszcz. Jak mówił, dzisiaj grozi nam 

„przyzwyczajenie się” do Bożej obecności. Doprowadza to 

często do sytuacji, że wielu nie zwraca już uwagi na obecność 

Najświętszego Sakramentu w kościele. Potrzeba nam więc 

wyjścia i zamanifestowania swojej wiary na ulicach miast i 

miejscowości, w których żyjemy.   

 Na zakończenie Eucharystii, mieszkańcy Milcza 

podziękowali księdzu Maciejowi za 3 lata pobytu i posługi 

„w ich” kaplicy.  

 Trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie 

mieszkańców, którzy przygotowali piękne ołtarze i zadbali 

o obstawę liturgiczną, zarówno Mszy Świętej jak i procesji.  

 

HISTORYCZNE WYDARZENIE W RATAJACH 
 We wtorkowy wieczór, mieszkańcy Rataj i 

przybyli goście, uczestniczyli bowiem w 

historycznym wydarzeniu. Przy świetlicy, po raz 

pierwszy w historii wioski, sprawowana była Msza 

św. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz, który w 

Słowie Boży zastanawiał się co jest przyczyną, że 

tak wielu ludzi (także chodzących do kościoła) nie 

zwraca  uwagi na Jezusa ukrytego w Najświętszym 

Sakramencie, który w tych dniach w sposób 

szczególny kroczy obok nich. Taka postawa, 

jak mówił, może wynikać z braku wiary lub 

ze strachu przed reakcją drugiego człowieka.  

 Po zakończonej Eucharystii udaliśmy 

się w procesji do 4 ołtarzy. Niesamowite 

wrażenie robiły domostwa, których okna w 

zdecydowanej większości przyozdobione 

były religijnymi „dekoracjami”. Nie umknęło 



to uwadze Księdza Proboszcza, który na zakończenie procesji podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną 

modlitwę. Słowa wdzięczności padły także pod adresem zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Nad 

całością czuwały: Wójt Gminy Chodzież – pani Kamila Szejner i Sołtys Rataj – pani Teresa Soch.  

   Wspólne spotkanie zakończyły podziękowania i życzenia dla księdza Macieja, które w imieniu 

mieszkańców Rataj złożyła Pani Wójt. Ksiądz Maciej obiecał, że otrzymany prezent będzie dobrze spożytkowany 

i zaprosił mieszkańców Rataj do Gniewkowa.  

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 
Dobiegła końca tegoroczna oktawa Bożego Ciała. Na jej zakończenie, uroczystej Mszy św., w której udział 

wzięła także wspólnota św. Floriana, przewodniczył (zgodnie z tradycją) ks. dziekan Ireneusz Szypura, a 

koncelebrowali kapłani obu chodzieskich parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Michał Szalaty. 

Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesji do 4 ołtarzy, które były dziełem naszych parafian. I ołtarz 

przygotowali mieszkańcy Milcza, II – ulicy Słonecznej i ks. Józefiaka, III – ulicy Okrzei, a IV – mieszkańcy Rataj.  

Na koniec, Ksiądz Proboszcz Arkadiusz poświęcił wianki z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Warto 

wspomnieć skąd wziął się ten zwyczaj, gdyż dzisiaj niewielu z nas go rozumie.  

Wianki są symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim 

stworzeniom. Podczas święcenia ziół wznoszone są modlitwy o 

opiekę nad polami i o dobre zbiory. Wianki sporządzane są 

zazwyczaj z rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, 

kopytnika, grzmotnika, jaśminu. Dziś z powodu zastąpienia 

niegdyś powszechnych ziół dostępnymi roślinami ogrodowymi i 

kwiatami cechy uzdrawiające wianka zdecydowanie się 

ograniczyły. Zatyka się je za obrazy świętych, nad oknami i w sieni. 

Do tej pory przypisuje się wiankom leczniczą moc i działanie 

ochronne, dawniej natomiast wierzono, że zapobiegają urokom i 

odpędzają czarownice. Zarówno poświęcone ziele z wianków jak i 

brzozowe gałązki wzięte z ołtarzy miały chronić przed burzą, 

uderzeniami pioruna i pożarów, a także przed gradobiciem i 



szkodnikami na polach. Ukruszone ziele z wianków stosowano do sporządzania leczniczych herbat, mikstur 

domowych oraz do okadzania roślin i zwierząt. Trzeba dodać, że tradycja ta dziś jest praktykowana w niewielkim 

stopniu. Młode pokolenie raczej nie zna i nie święci wianków w oktawę Bożego Ciała. Niektórzy nawet nie wiedzą, 

że taki zwyczaj do tej pory się zachował. 

 

 

POŻEGNANIE KSIĘDZA MACIEJA 
     „Dziękuję, to jest jedno z tych słów, które sprawia 

trudność współczesnemu człowiekowi. Stając dzisiaj przy 

ołtarzu, chciałbym powiedzieć DZIĘKUJĘ Bogu i ludziom 

za 3 lata mojego pobytu na tej ziemi i w tej parafii” – tymi 

słowami ks. Maciej rozpoczął Mszę Świętą dziękczynną. 

 Po wspólnej modlitwie nadszedł czas podziękowań, 

w czasie których łzy płynące po policzkach i łamiący się głos 

były czymś naturalnym… 

  

Podziękowania młodzieży:  

  

Księże Macieju! 

 Byłeś z nami 3 lata. Jedni powiedzą długo… 

my mówimy dziś, że zdecydowanie za krótko! 

Twój optymizm, poczucie humoru, ale przede 

wszystkim czas nam poświęcany wystarczył, by 

zacytować dziś znane i sławne osoby, których 

słowa możemy odnieść do Ciebie i do relacji, 

którą z nami utworzyłeś. 

 Pokazałeś nam sens przesłania Matki Teresy 

z Kalkuty, która powiedziała, że  „dawać 

samego siebie to więcej, niż tylko dawać”. Za Albertem Einsteinem świadczyłeś, że „tylko życie poświęcone innym 

warte jest przeżycia”. Wtedy, kiedy było nam ciężko, za 

Antonine de Saint Exupery,  potwierdzałeś nam swoją 

obecnością i rozmowami, że „przyjaciele są jak ciche 

anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła 

zapominają, jak latać.”  Za Ralphem Waldo Emersonem 

udowodniłeś, że „przyjacielem jest ktoś, przed kim głośno 

pomyśleć.” Ale nade wszystko w pełni możemy odnieść 

do Ciebie słowa Aleatha Romiga, że „Przyjaciel to ktoś, 

kto rozumie Twoją przeszłość, wierzy w Twoją 

przyszłość i akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś.” 



 Zawsze w nas wierzyłeś, zawsze dawałeś nam szanse, zawsze byłeś wtedy, gdy tego potrzebowaliśmy, ale 

również wtedy,  gdy zwyczajnie chciałeś nam pokazać, że jesteśmy dla Ciebie ważni!  

 Mimo niekiedy srogiej miny, dałeś nam się poznać jako człowiek 

wyrozumiały, potrafiący słuchać, wrażliwy, otwarty i  z wielkim sercem 

na dłoni (tak, wiemy oczywiście, że sercem pod warstwą tłuszczyku☺).  

 Dawałeś nam piękne świadectwo swojej wiary i swoim przykładem 

pokazywałeś, że dla Boga warto działać i poświęcać czas.  

 Dziś, gdy nasz wspólny czas się kończy, chcemy życzyć Ci by w dalszej 

drodze kapłańskiego powołania towarzyszyli Ci wyłącznie życzliwi 

ludzie. Nie zawsze będzie łatwo – ale w takich chwilach pamiętaj, że 

Mama do której wielokrotnie pielgrzymowałeś, zawsze wysłucha i 

pomoże. Niech Najlepszy Ojciec obdarza Cię wszelkimi łaskami 

niezbędnymi do pełnienia tej posługi Bogu i drugiemu człowiekowi.    

 Phil Bosmans powiedział, że tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem. Życzymy, abyś w 

Bogu odnajdywał zawsze swoje szczęście i motywację do działania. 

 Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za Twoją obecność. Pojawiłeś się na chwilę, sprawiłeś, że 

staraliśmy się być coraz lepszymi ludźmi. Wspomnienia pozostaną na zawsze i jako nasz dar wdzięczności 

zapewniamy, że będziemy o Tobie pamiętać w naszej modlitwie. Ponieważ moglibyśmy wymienić wiele sytuacji, w 

których doświadczaliśmy Twojej obecności, jako Kapłana, ale również jako Przyjaciela, zapraszamy Cię do 

obejrzenia naszych wspomnień. (teraz został wyświetlony filmik, który nagrała młodzież) 

 



POWITANIE KSIĘDZA MARKA  
 Od 1.07.2017 r rozpoczął posługę w naszej parafii ks. Marek Salwa. Ostatnio był 

wikariuszem w Parafii pw. bł. Michała Kozala w Janikowie. Wcześniej pracował 

również w Inowrocławiu, Rogoźnie i Wągrowcu. 

 Nasza parafia po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i w pierwszą Niedzielę 

powitała nowego kapłana. Bardzo 

miłe powitania miały również 

miejsce w kaplicach w Pietronkach 

i Milczu. Strzelce powitają ks. 

Marka w najbliższą Niedzielę 

– będzie to ich pierwsze spotkanie 

z nowym kapłanem. Życzymy ks. 

Markowi, aby dobrze się czuł 

w naszej wspólnocie i aby w pełni rozwinął swoje talenty 

duszpasterskie. Szczęść Boże ! 

 

 

WAKACYJNY WYJAZD SCHOLI DZIECIĘCEJ I MŁODSZYCH 

MINISTRANTÓW 
 Wspólny wyjazd na wakacje rozpoczęliśmy Mszą Św. ksiądz Proboszcz pobłogosławił uczestników 

wycieczki – przed podróżą, a rodziców  – przed odpoczynkiem od swoich pociech. Po czterech godzinach jazdy 

autokarem urozmaiconej spożywaniem zasobów przepastnych plecaków  i  upominaniem o zapięcie pasów, 

dotarliśmy do Kołobrzegu. Po zakwaterowaniu męska część naszej grupy utworzyła sekcję piłki nożnej, a żeńska, 

która była w mniejszości, miała do dyspozycji plac zabaw naukę tańca oraz zajęła się rozpoznaniem terenu. 

 Jeżeli wyjazd do Kołobrzegu, 

to oczywiście zaślubiny z morzem. 

Nie był łatwo… Najpierw spacer, 

a raczej marsz ok 3 kilometrów, 

a potem zimna morska woda. 

Ochotników do kąpieli nie brakowało. 

Pomimo umowy, że moczymy tylko 

stopy, co najwyżej nogi do kolan, 

niektórzy mieli mokrą całą garderobę. 

Na szczęście opiekunowie byli 

przygotowani na taki obrót wydarzeń 

i nikt nie wracał ( 3 kilometry) w mokrej odzieży. 

 Kolejnego dnia oprócz plażowania zawitaliśmy do dawnego 

fortu napoleońskiego, gdzie przeżyli piracką przygodę. Spotkaliśmy 

łotrów spod najciemniejszej bandery. Dowiedzieliśmy się, jakie były 

rozrywki piratów na statku, jak bawili się w tawernach, uczyliśmy 

się śpiewać  szanty. Podczas zajęć mieliśmy okazję wziąć udział 

w tańcu z obijaczem (balonem), konkursie ciesielskim (wbijanie 

gwoździ), wyplątywaniu z więzów, a miłośnicy tańca też mieli 

okazję dać upust swojej pasji. Na zakończenie, każdy 

z uczestników dostał dyplom, na którym otrzymał nowe, pirackie 

imię. 



 Następnego dnia, już nie jako szczury lądowe, ruszyliśmy w morze statkiem „Pirat”.  Początkowo morze było 

spokojne, jednak po paru minutach zaczęło nieźle bujać, 

z czego wiele osób było zadowolonych. Po trwającym 45 

minut rejsie, szczęśliwie zawinęliśmy do portu. 

Po krótkim spacerze deptakiem i zakupieniu pamiątek, 

wróciliśmy na zasłużony obiad, a po nim oczywiście 

na plażę. Nienasyceni  morskimi przygodami, także 

ostatniego dnia naszego pobytu w Kołobrzegu 

oddawaliśmy się uciechom kąpieli w wodach Morza 

Bałtyckiego, budowaniu zamków na plaży oraz 

rzeźbieniu syren. Miejsce naszego wypoczynku 

opuszczaliśmy z małym niedosytem, wielu z nas chciało 

jeszcze zostać, a przynajmniej wrócić. 

 

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 

WIELKI DZIEŃ NASZEJ PARAFII I NASZEJ OJCZYZNY. 
 Idąc do naszej parafialnej Świątyni 

w dzisiejsze Święto Narodzenia 

NMP zobaczyłem ciekawy widok. 

Rodzice idą z dwojgiem dzieci 

do kościoła a dzieci dumnie trzymają 

w ręku po kwiatku. Wiedziałem, że są 

to kwiaty dla Matki Bożej , 

bo to właśnie 8 września – w Roku 

Fatimskim, w 300-rocznicę koronacji 

Obrazu Królowej Polski 

w Częstochowie, w przeddzień 140 

rocznicy Objawień w Gietrzwałdzie 

ma dokonać się we wszystkich 

parafiach w Ojczyźnie Akt powierzenia 

się Niepokalanemu Sercu NMP. Kiedy wszedłem do świątyni zaskoczyło mnie nowe miejsce Figury Matki Bożej 

Fatimskiej i mnogość biało-czerwonych róż wokół Niej. Widok zaskakiwał a zarazem budził podziw – nie tylko 

w stosunku do naszych duszpasterzy – pomysłodawców ale przede wszystkim dla ludzi, którzy tak pięknie 

odpowiedzieli na zaproszenie duszpasterzy. W kazaniu ks. Proboszcz mówił z dużym przekonaniem o historii tego 

wydarzenia, ale również pokazywał siłę 

wiary współczesnych ludzi. Może ta siła 

wiary w dzisiejszych ludziach by mnie 

nie przekonała, gdybym nie widział setek 

róż przy Matce Bożej, a jak sobie 

uświadomiłem, że jedna symbolizuje 

jedną rodzinę naszej parafii 

– to wewnętrznie przyznałem rację. 

Budujący był widok ludzi podchodzących 

do figury Matki Bożej z różą w ręku. 

I ten spokój – nikt się nie spieszył, każdy 

czekał na swój moment, kiedy włoży różę 

dla Matki Bożej do wazonu. Były chwile 

zastanowienia, chwile modlitwy, ludzie 

spoglądali na Figurę, potem ustępowali 

miejsca innym, ale w dalszej odległości 

jeszcze klękali, modlili się za swoje 



rodziny i za naszą Ojczyznę. Ustawiała się też kolejka do wpisania się do księgi pamiątkowej, którą 

w październiku zawieziemy do Narodowego Sanktuarium w Częstochowie. Jak dobrze, że ks. Proboszcz w ubiegłą 

niedzielę tyle mówił o tym wydarzeniu, że przypomniałem sobie o nim w piątek. Jest jednak szansa dla wszystkich 

jeszcze w niedzielę – bo po każdej Mszy Św. będzie odczytany Akt Zawierzenia. 

 

RÓŻANIEC DO GRANIC 

 Siódmy października pozostanie długo w pamięci każdego z nas. Setki tysięcy a nawet możemy zaryzykować 

stwierdzenie miliony Polaków udało się na granice naszego kraju, 

aby w modlitwie różańcowej powierzyć sprawy naszej Ojczyzny, Europy 

i Świata. Także ci, którzy nie mogli pojechać bezpośrednio na granice 

zgromadzili się licznie w parafiach, aby łączyć się we wspólnej modlitwie. 

Oczywiście nasza parafia nie był wyjątkiem. Oprócz licznie zgromadzonych 

parafian w świątyni do wyznaczonego kościoła stacyjnego w Ustroniu 

Morskim pojechał jeden pełen autokar wiernych z naszej parafii. Pomimo 

niezbyt sprzyjającej pogody (co można uznać za pewnego rodzaju dodatkowe 

umartwienie) wytrwale modliliśmy się we wspomnianych intencjach.  

 

NOC ŚWIĘTYCH 
 Uroczystość Wszystkich Świętych kieruje nasze myśli i wzrok ku niebu. Choć dzisiejszy świat bardziej 

upodobał sobie ciemność i śmierć, my jako chrześcijanie, katolicy pragniemy głosić tę prawdę że, życie zmienia się, 

ale się nie kończy, jest coś(Ktoś) więcej. Właśnie teraz tak bardzo potrzeba tego współczesnemu człowiekowi, który 

tak często zapomina o wieczności a żyje jedynie chwilą obecną. Wyrazem tego pragnienia jest Noc Świętych, która 

odbyła się w naszym mieście w ubiegły wtorek.  

 To wydarzenie rozpoczęliśmy uroczystym wniesieniem relikwii świętych i błogosławionych do parafii św. 

Floriana, gdzie następnie odbyły się nieszpory oraz procesja do naszej parafii. Po drodze zatrzymaliśmy się przy 

pomniku poległych i pomordowanych za wolność naszej ojczyzny, gdzie pomodliliśmy się w ich intencji i złożyliśmy 

znicze. U nas odśpiewaliśmy Apel 

Jasnogórski i mogliśmy obejrzeć piękne 

przedstawienie o św. Joannie Beretcie 

Molla. Dla wytrwały był również 

przygotowany wieczorny seans filmowy: 

„Niebo istniej…naprawdę. Po raz kolejny 

przekonaliśmy się jak wiele możemy 

wspólnymi siłami i ile potencjału drzemie 

w naszej młodzieży. Szkoda tylko 

jednego…tak mało parafian odpowiedziało 

na to zaproszenie… 

 



DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
 11 listopada 

to szczególny dzień 

dla nas Polaków. 

Dzień odzyskania 

niepodległości. 

Jak Polska długa 

i szeroka odbywają 

się w tym dniu Msze 

św. za Ojczyznę, 

różne apele, marsze, 

koncerty i wiele 

innym wydarzeń. 

 Nie inaczej było w naszej parafii. 

O godzinie 12.00 odprawiana została Msza 

św. w intencji naszej Ojczyzny a zaraz 

po niej odbył się koncert pieśni 

patriotycznych. Nie zabrakło także czegoś 

dla ciała. 

 Przy wyjściu z kościoła można było spotkać 

patrona dnia, św. Marcina, który przyjechał 

do nas na koniu i częstował pysznymi 

rogalami. 

 

MSZA HUBERTOWSKA 
    Dostojni zaproszeni Goście, 

Szanowni Leśnicy, Myśliwi wraz 

z rodzinami. Wielebni Kapłani. 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu 

!!!! 

 W XXXI Niedzielę 

Zwykłą  stajemy w tej świątyni 

w dość szczególnym gronie. Oto poza 

stałą grupą miejscowych parafian 

jak i sympatyków- świętują 

w sposób wyraźny Panowie Myśliwi 

i Leśnicy. Już pierwsze chwilę przed 

rozpoczęciem mszy św. dało się słyszeć stanowczo wypowiedzianą komendę – a po niej przy dźwięku sygnałów 

łowieckich zostały uroczyście wprowadzone sztandary niesione przez poczty sztandarowe z Kół Myśliwskich : 

„SZARAK” z Budzynia, „JELEŃ” z Ujścia, „OSTOJA” z Chodzieży, „DANIEL” z Podanina ,”NOTEĆ” 

z Chodzieży oraz „KACZOR” ze Śmiłowa. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości 

ku czci patrona myśliwych, leśników i ich rodziny. Św. Hubert – bo o nim mowa jest również patronem koniarzy 

a ks. Marek, który koncelebruje Mszę Św.- sam jest właścicielem konia i miłośnikiem jazdy konnej – więc może 

to zacne Gremium rozszerzymy . Pewnie nie nastąpi to jeszcze w przyszłym roku – bo prawdopodobnie będzie 

nas tu znacznie więcej ale w przyszłości warto  o tym pomyśleć. 

 Dzisiejsza Ewangelia mówi o uczonych w Prawie i Faryzeuszach, którzy zasiadali na Katedrze Mojżesza. 

To czasy odległe o ponad 2 tys. lat. Myślistwo jako takie jest znacznie starsze. Towarzyszy człowiekowi 

od początku istnienia, od momentu , kiedy Bóg powiedział do pierwszych rodziców : „czyńcie sobie ziemię 

poddaną”. Można powiedzieć, że jesteście przedstawicielami najstarszych zawodów świata – starszych od tych , 

co uznawane są za najstarsze. Młodsi od Was są nawet rolnicy, bo oni nieco później zaczęli uprawiać ziemie. 



 Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii sprzeciwia się faryzeuszom i uczonym w Prawie. Gani ich za nakładanie 

ciężarów na innych a nie uczestniczenie w nich, za nadmierne poczucie własnej godności, za patrzenie tylko 

na swoje korzyści a nie uwzględnianie innych ludzi i okoliczności , za głupie mądrzenie się – choć mądrości 

im samym brakowało, za pychę i uznawanie tylko własnego zdania. Dzisiaj w kazaniu mówiłem o o różnego 

rodzaju przejawach współczesnego  faryzeizmu ale i Wam bezpośrednio zagrażają , czy próbują zagrozić 

specyficzni faryzeusze. Myślę tu o tych wszystkich pseudo obrońcach zwierząt, o tzw. ekologach, którzy o prawach 

przyrody nie mają pojęcia albo udają , że nic nie wiedzą, o różnych tzw. „Zielonych” do których nazwa rzeczywiście 

bardzo pasuje. Jesteście narażeni na różnego rodzaju niesłuszne oskarżenia typu : „mordercy zwierząt” 

 My jednak wiemy, że 

nie wolno  działalności myśliwych 

sprowadzać tylko do polowania. 

Ich działalność jest bogata 

i różnorodna, nie tylko gospodarcza, 

ale i rekreacyjna, kulturowa. 

Myśliwi starają się szanować 

konkretne warunki, w jakich żyją 

zwierzęta i ptaki po to, by mądrze 

i odpowiedzialnie kierować 

rozwojem ich populacji, ochraniać ją 

przed grabieżą, dbać o odpowiednią 

jej liczebność i zdrowie. Myśliwi 

popularyzują też wiedzę 

o zwierzętach i ptakach, a umieją 

to pięknie czynić, bo znają świat przyrody.  Umiecie opowiadać o swoich zwyczajach, obrzędach myśliwskich 

ale też potraficie mądrze i profesjonalnie wyjaśniać sens waszych działań. 

Wiele mówi się o nawałnicach i huraganach ale tak mało mówi się o tych, którzy w lasach robią porządek, 

aby las mógł dalej się rozwijać i był bezpieczny dla ludzi.  Gospodarka leśna jest również bardzo 

potrzebna  zarówno wśród zwierząt jak i drzew. Dzisiaj Polska jest przykładem dla świata w zakresie mądrej 

gospodarki leśnej a pouczają nas ci, którzy własne lasy wytrzebili. 

 No i teraz drodzy bracia i siostry, myśliwi, leśnicy, czy ja dobrze powiem: Myśliwi są na ogół w większości 

ludźmi o żywym zmyśle wiary. Wierzycie w Boga. Z Bogiem łączycie swoje spotkania, obrzędy, zwyczaje. I dobrze 

czynicie. Życzę wam, abyście na zwierzęta i ptaki patrzyli jako na Boże stworzenia, które w jakiś sposób zostały 

powierzone waszej trosce i odpowiedzialności.  Niech wam nigdy nie zabraknie odniesienia do zasad etycznych 

i moralnych, i miejcie radość. Cieszcie się, czyńcie swoją przynależność do Kół Łowieckich prawdziwą nobilitacją. 

Przynależę do Koła Myśliwskiego – to nobilituje. Mam tego świadomość. Swoim życiem i postępowaniem tę 

nobilitację objawiam i potwierdzam. Życzę wam tego, niech wam Bóg błogosławi. Darz Bór !!! 

 



PASTERKA 2017 W NASZYM KOŚCIELE. 
 Już po godzinie 22.00 rozpoczął się 

wzmożony ruch na ulicach. Wcześniej 

nawet pies proboszcza był 

zdezorientowany ciszą i faktem, że 

nie miał na kogo poszczekać. Kościół , 

jak co roku – a w tym roku może nieco 

bardziej – zapełnił się wiernymi. O godz. 

23.00 wyruszyła długa procesja 

do ołtarza i rozpoczęła się Msza Św. 

koncelebrowana przez kapłanów naszej 

parafii, której przewodniczył ks. 

proboszcz. Procesja zmierzała do ołtarza 

przy dźwięku instrumentów dętych oraz 

śpiewie chóru i całego kościoła. 

W świątyni panował półmrok – oświetlona była jedynie Szopka Betlejemska – wyjątkowo okazała w tym roku , 

umieszczona w samym centrum kościoła. Uwagę zwracała również Służba Liturgiczna, pięknie i uroczyście ubrana 

ale i również przygotowana do akcji liturgicznej. Na „Chwała na wysokości Bogu” rozświetliły się wszystkie 

światła w kościele – dopiero ta różnica między półmrokiem a rozświetlonym kościołem pozwoliła niektórym 

zauważyć, że mamy nowe żarówki w kościele :). Po uroczyście celebrowanej Liturgii Słowa kazanie wygłosił ks. 

Proboszcz. Mówił o sensie Bożego Narodzenia, zanim jednak przeszedł do tematu najpierw powiedział 

o wydobyciu tego sensu z komercji handlu i reklamy oraz z za parawanu folkloru i sentymentalizmu, sielanki 

i światełek, aby dostrzec w dziecku położonym w żłobie, tego, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się 

człowiekiem. Mówił również o tej niezwykłej bliskości Boga w Bożym Narodzeniu, aż takiej bliskości, która nawet 

przeszkadza niektórym ludziom, którzy tłumaczą to brakiem prywatności. Następnie kaznodzieja zadał pytanie : 

czy Bóg rodzi się tylko w Boże Narodzenie ? Udowadniał, że Bóg się rodzi na naszej , szczerej modlitwie, poprzez 

nasze uczestnictwo we Mszy Św. , przez dawanie świadectwa wobec ludzi o naszej wierze, wtedy, gdy klękamy 

u kratek konfesjonału, aby wyznać nasze grzechy. Na koniec zapewnił wszystkich, że Bóg szanuje naszą wolność 

i to my możemy skorzystać z okazji do Bożego Narodzenia w nas. 

 Budującym obrazem byli ludzie tak licznie przystępujący do komunii św. Kościół rozbrzmiewał pięknymi, 

polskimi kolędami a całość zakończyła się życzeniami duszpasterzy, błogosławieństwem i przepiękną polską kolędą 

w rytmie poloneza : „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Trzeba było słyszeć śpiew całego kościoła z towarzyszeniem 

organów kościelnych i Kwintetu Instrumentów dętych. 
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