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Przyznać się przed ludźmi, że jestem chrześcijaninem, że wierzę 
w Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, tzn. nie wypierać się swojej 
wiary. Przyznać się - nie mieć wątpliwości. Nie muszę wszem i wobec 
ogłaszać, że jestem wierzącym, wystarczą proste gesty - żegnam się przed 
podróżą, przed mijanym krzyżem, kapliczką, kościołem. Przyznać się 
to wypełniać obowiązki - czynny udział we Mszy świętej, przystępowanie 
do sakramentów świętych, codzienna modlitwa. Spełniając te powinności, 
stajemy się pewni rewanżu ze strony Jezusa. On potwierdzi przed 
Ojcem, że jesteśmy godni wejść do Jego królestwa. Chryste! Umocnij 
moją wiarę i wolę, obym nie wstydził się Ciebie, obym z podniesionym 
czołem wyznawał wobec ludzi, że jestem Twoim uczniem, że chcę 
do Ciebie należeć!

„Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, 
do tego i Ja się przyznam przed moim Ojcem.”
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Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Przez moją wiarę 
przyczyniam się 

do podtrzymywania wiary innych.”

D R O D Z Y  PA R A F I A N I E ,  D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y !
TO  J U Ż  O S TAT N I A  G A Z E T K A …

dokończenie na stronie 2

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Ludzie starsi 
dzięki swej dojrzałości 

i doświadczeniu mogą udzielać 
młodym rad 

i cennych pouczeń.”
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PO KANONIZACJI...
OSTATNIE CHWILE Z JANEM PAWŁEM II /3/

...2014...
Przez ostatnie miesiące, dni, godziny, 
żyłem cały czas Kanonizacją. Choć 
sytuacja była ciężka, to za wszelką 
cenę dążyłem do tego, aby wsiąść 
do autokaru, który jechał na uro-
czystości kanonizacyjne do Rzymu, 
do Watykanu. 

Mijając Czechy, Austrię, dojechaliśmy 
do miasta leżącego już na terenie 
Włoch - malowniczego, obleganego 
w tym dniu przez turystów, miasta 
położonego na wodzie. W słynącej 
z gondol Wenecji zwiedziliśmy jeden 
z największych mostów - Most 
Rialto, a naszym celem był plac 
św. Marka. W Wenecji spędziliśmy 
kilka godzin, po czym udaliśmy 
się na nocleg do Orvieto – miasta 
słynącego z win, a nade wszystko 
z Cudu Eucharystycznego, który 
miał miejsce w 1263 r. 

Przed południem następnego dnia 
udaliśmy się do głównego celu 
naszej pielgrzymki – do Rzymu.

Kilka miesięcy temu, eksperci 
biur podróży wspominali, że na 
uroczystość kanonizacyjną papieży 
bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II 
przybędzie pięć milionów ludzi. 
Niektóre zapowiedzi mówiły o 
siedmiu milionach, a tymczasem 
do Rzymu przybyło około miliona 
osób. Czyżby wiele osób przestra-
szyło się chaosu i liczb wymyślonych 

z kosmosu? Całkiem możliwe. Inni 
twierdzili: Kanonizacja to ostatnie 
wydarzenie z udziałem tak wielkiego 
Polaka i trzeba tam po prostu być.

Po przyjeździe do Rzymu uczest-
niczyliśmy we Mszy świętej odpra-
wionej w Domu Pielgrzyma, po 
której przeszliśmy w stronę Piazza 
Cavour, przy którym mogliśmy 
podziwiać Pałac Sprawiedliwości. 
Tam też mieliśmy czas wolny - 
część grupy poszła na Plac św. Piotra, 
a pozostali korzystali na różne inne 
sposoby z wolnych chwil. Dla mnie 
jednym z najważniejszych punktów 
wyjazdu było dostanie się za wszelką 
cenę na Plac św. Piotra. Z tym akurat 
w godzinach popołudniowych nie 
było problemu. Do około godziny 
osiemnastej. Z każdą minutą 
pustoszał Plac wraz z ulicą wiodącą 
do niego. Wszystko po to, aby 
służby porządkowe mogły przy-
gotować teren na uroczystości. Na 
krańcach Via della Conciliazione 

było nasze czuwanie, innymi słowy 
– koczowanie, aż do momentu, 
kiedy mieliśmy dostać znak, by 
poderwać się z miejsca i za wieloma
osobami przed nami pójść dalej. 
Ale nie wiadomo było jak daleko 
pójdziemy i na jak długo grupa 
kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów 
się zatrzyma. 

Tak jak to miało miejsce podczas 
Beatyfikacji, tak i również w tym 
roku pielgrzymi z wielu stron świata 
udawali się jak najbliżej. Wszystko 
po to, aby mieć dobry punkt orien-
tacyjny, bazowy. Pielgrzymi śpiewali, 
modlili się. Dominującą grupą przy 
naszym czuwaniu na wejście, była 
grupa z Meksyku. Później dołączali 
kolejni z różnych stron świata, między 
innymi Niemcy i Szwajcarzy, a także 
wielu Polaków. 

Większa część naszej grupy przy-
gotowywała się do Kanonizacji na 
Piazza Navona. Tam przygotowany 
był telebim, na którym pielgrzymi
z Polski mieli możliwość obejrzenia 
uroczystości wyniesienia na ołtarze 
bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. 
W czasie czuwania na Piazza Navo-
na nie zabrakło krótkiego przemówienia 
kard. Stanisława Dziwisza, a także 
śpiewu i tańców grupy „Siewcy 
Lednicy”, która co roku w czerwcu 
zachęca młodzież do przyjazdu na 
Pola Lednickie koło Gniezna. 

…TAK, TAK, OSTATNIA W TYM ROKU SZKOLNYM.
PRZEZ NAJBLIŻSZE 10 WAKACYJNYCH NIEDZIEL 

– ZGODNIE Z TRADYCJĄ –
NASZA GAZETKA BĘDZIE MNIEJSZA.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA DOBRĄ MYŚL O GAZETCE, 
ZA PRACĘ PRZY NIEJ, ZA CZAS JEJ POŚWIĘCONY.

DZIĘKUJEMY ZA SKŁADANE OFIARY 
I ZA ODPOWIEDŹ NA NASZĄ PROŚBĘ 
O NAJMNIEJSZY CHOĆBY PIENIĄŻEK.

dokończenie ze strony 1
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Dziś są moje urodziny.
Jest przepiękny poranek,
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Idę na spotkanie z Tobą, KTÓRY JESTEŚ
w Najświętszym Sakramencie utajony.
Wokoło ludzie, którzy mnie kochają.
Niektórzy kwiaty trzymają w dłoni.
Chcę Ci Boże podziękować
za dar życia mojego,
za dary Ducha Świętego
i za Miłość, jaką w sercu noszę.

Drogi Jezu,
Niniejszym donoszę,  
że rozmiłowałam się w Tobie
i chcę, żebyś o tym wiedział.
Rozmiłowałam się w Tobie
i chcę Ci miłość moją codziennie wyznawać.
Czy musiałam osiągnąć wiek dojrzały,
by Miłość dostrzec prawdziwą?
Czy musiałam dorosnąć,
wiele w życiu doświadczyć,
wielu ludziom przebaczyć,

byś pozwolił mi Tobą się zachwycać?

Duchu Święty, tchnij na mnie, abym
MIŁOŚCI tej wierną pozostała.

Ukochany Jezu,
Wiem, że Ty mnie kochasz,
bo Miłość w genach nosisz
(po Rodzicach swoich).
Obecność Twą w każdej chwili czuję
i nie tylko za to Cię miłuję, że

JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ
lecz i za to,
że jesteś taki prawdziwy.
Pod postacią Chleba i Wina ukryty
A ŻYWY.

Jezu, Władco serca mojego
Już się bez Miłosierdzia Twego obyć nie mogę.
Klękam przed Tobą,
Pobłogosław mnie NA DALSZĄ DROGĘ.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności -

Jadwiga Kulik

LIST DO PRZYJACIELA

Ja oczywiście za wszelką cenę pozo-
stałem przed Via della Conciliazione 
i czekałem, aż będzie tzw. pospolite 
ruszenie. Około godziny dwudzie-
stej trzeciej zaczyna się coś dziać. 
Wstajemy i idziemy dalej, jak byśmy 
mieli wchodzić w tym dniu na Mont 
Blanc. Przez całą noc i ranek, przy 
omdleniach wielu ludzi, również 
i ja mało co bym nie „poleciał”. Jak to 
mówią - tlenu czasami brakowało - 
ale idę dalej i dochodzę do miejsca, 
w którym zatrzymaliśmy się dłuższą 
chwilę - pamiętam, że było to ponad 
dwie godziny. W tym momencie nie 
było już możliwe zamienienie obec-

nego miejsca w jakieś luźniejsze, 
a pozostało sześć, siedem obelisków 
na ulicy wiodącej do Bazyliki. Była 
godzina druga, trzecia w nocy, a 
bramy miały być otwarte dopiero 
około godziny szóstej. 

Już coraz bliżej, a zarazem daleko. 
Jest godzina siódma rano. Do wejścia 
niedaleko, a ja nie śpię już od dwu-
dziestu czterech godzin. Było tych 
godzin znacznie więcej w życiu, 
w których nie zmrużyłem oka na 
dłuższą chwilę. Do wejścia około 
50 metrów, ale im bliżej, tym jedno-
cześnie wszystko się oddala. Chaos 

nie do opanowania. Dla większości 
osób ogłoszono, że plac jest 
zamknięty i nie ma już możliwości 
wejścia, a inni dalej napierają, bo 
zapewne w wielu z nich tli się myśl: 
„my na pewno wejdziemy”. W tym 
samym czasie przechodzi służba 
medyczna. Ludzie nie dają rady 
– mdleją. Zacząłem się zastanawiać, 
czy jest sens, aby iść dalej i czekać, że 
może im się odmieni i zaczną dalej 
wpuszczać kolejnych pielgrzymów?

Ciąg dalszy nastąpi...

Piotr Dyjo

POJEDŹ 
DO MATKI MIŁOSIERDZIA

Nasi Parafianie organizują 
pielgrzymkę autokarową do Wilna

w dniach 23 – 25 lipca.
(24 lipca wchodzi do Wilna 

Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk)
Szczegóły i zapisy na pielgrzymkę autokarową
u p. Daniela Wieczorka pod nr tel. 507 065 733.

„Panie Boże, 
proszę o to, 

abyś coś zrobił 
ze złymi ludźmi.”

MODLITWA 
DZIECKA
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22 czerwca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Tomasza, Jana, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10-13
PSALM 69, 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33 34-35
Rz 5, 12-15
EWANGELIA: Mt 10, 26-33

23 czerwca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Józefa, Wandy
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 17,5-8.13-15a.18
PSALM 60, 3-4. 5 i 12. 13-1
EWANGELIA: Mt 7, 1-5

24 czerwca 2014r. – WTOREK
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Imieniny: Jana, Emilii
LITURGIA SŁOWA:  Iz 49, 1-6
PSALM 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15
II czytanie:  Dz 13, 22-26
EWANGELIA: Łk 1, 57-66. 80

25 czerwca 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Doroty, Łucji
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 22, 8-13;23, 1-3
PSALM119, 33-34. 35-36. 37 i 40
EWANGELIA: Mt 7, 15-20

26 czerwca 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Pauliny, Jana
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 24, 8-17
PSALM 79, 1-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Mt 7, 21-29

27 czerwca 2014r. – PIĄTEK 
Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Imieniny: Cyryla, Władysława, Maryli
LITURGIA SŁOWA: 
Pwt 7, 6-11
PSALM 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10
1 J 4, 7-16
EWANGELIA: Mt 11, 25-30

28 czerwca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Leona, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA: Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

 

KALENDARZ
LITURGICZNY OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
w dniach Oktawy Bożego Ciała odprawiamy podczas procesji 
po Mszy świętej wieczornej.

2. We wtorek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Jest on jedynym świętym, oprócz Matki Bożej, którego narodzenie
wspomina się w Liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia 
jako poprzednika Mesjasza. Msze święte tego dnia będą odprawiane 
według porządku powszedniego.

3. W piątek, 27 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Tego dnia o godz. 800 zostanie odprawiona Msza święta na 
zakończenie roku szkolnego. We Mszy świętej o godz. 1800 wezmą udział 
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z naszej 
diecezji.

4. W przyszłą niedzielę, 29 czerwca, przypada Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Podczas wszystkich Mszy świętych modlić się 
będziemy za Piotra naszych czasów, Ojca Świętego Franciszka, a taca
zbierana tego dnia będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 
Na Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji ks. Pawła 
Śliżewskiego SAC z okazji jego imienin.

5. Również w przyszłą niedzielę, będziemy gościć w naszej parafii ks. Jurija 
Sicińskiego SAC, który wygłosi do nas Słowo Boże. Po Mszach świętych 
będzie można złożyć ofiary do puszek na potrzeby Kościoła Katolickiego
na Ukrainie.

PAPIEŻ HUMORU
ŚW. JAN PAWEŁ II I WOLNE OD SZKOŁY

Podczas powitania w Monachium 
Papież spytał licznie obecne dzieci:
 „Dano wam dziś wolne w szkole?”.

 „Tak” - wrzasnęła z radością dzieciarnia. 
„To znaczy - skomentował Jan Paweł II - 

że papież powinien częściej 
tu przyjeżdżać.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Rozmawiaj z dzieckiem i innymi bliskimi mu osobami, 

o tym, jak macie wspólnie sobie radzić z niepożądanym zachowaniem.” 

opr.


