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Wszystkim Księżom
i Braciom Pallottynom

w Dniu Ich Święta,
życzenia siły w spełnianiu

powołania Bożego,
opieki Ich Patrona oraz miłości

i jedności wypełniającej Ich serca składa
Redakcja

DLA NIESKOŃCZONEJ CHWAŁY BOGA

Wincenty Pallotii urodził się 21.IV.1775 r.
w Rzymie przy ulicy Pellegrino 130, jako trze−
cie z dziesięciorga dzieci rodziny Pallottich.
Ojciec Pietro Paolo Pallotti pochodził
z S. Giorgio di Cascia, matka zaś Madalena
de Rossi była rzymianką. Został ochrzczony
dnia następnego w kościele S. Lorenzo in Da−
maso, otrzymując imiona Vincenzo, Lurgi,
Francesco. Uczęszczał najpierw do szkoły Pi−
jarów w S. Pantaleo, a następnie do Kolegium
Rzymskiego. Studiował na uniwersytecie Sa−
pienza w Rzymie, uzyskując doktoraty z filo−
zofii i teologii.
16.V.1818 − Otrzymał święcenia kapłańskie
w bazylice Św. Jana na Lateranie, a dnia na−
stępnego odprawił Mszę św. prymicyjną w ko−
ściele Jezusa we Frascati.

Wincenty Pallotti objął swą działalnością
apostolską wiele dziedzin  życia chrześcijań−
skiego ówczesnego Kościoła, podejmując róż−
norodne zadania:
− zakłada i prowadzi związki młodzieżowe,

− ożywia nowym duchem istniejące już
zrzeszenia i wspólnoty katolickie,

− organizuje szkoły wieczorowe w Rzymie,
bractwa rzemieślnicze i oratoria nocne,

− zakłada domy dla opuszczonych i osiero−
conych dzieci,

− jest kierownikiem duchowym w wielu se−
minariach rzymskich,

− jest poszukiwanym spowiednikiem przez
ludzi różnych stanów,

− obejmuje kierownictwo duchowe wielu
wspólnot siostrzanych,

− prowadzi rekolekcje i misje dla wiernych
Rzymu i okolic,

− jest doradcą papieży Grzegorza XVI i Piu−
sa IX,

− popiera działalność misyjną i planuje za−
łożenie Kolegium Misyjnego,

− jest inicjatorem duszpasterstwa emigran−
tów.

4.IV.1835 − Założył Zjednoczenie Apostol−
stwa Katolickiego, w ramach którego, w na−

stępnych latach powstały: wspólnota księży
i braci Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
oraz wspólnota sióstr Apostolstwa Katolic−
kiego (Pallotynki).
1835 − Objął urząd rektora przy kościele
S. Spirito dei Napoletani
5.V.1838 − Otworzył Pia Casa della Carita dla
opuszczonych dziewcząt
1846 − Wincenty Pallotti oraz członkowie
założonej wspólnoty opuszczają dom przy
kościele S. Spirito i przeprowadzają się do
domu przy S. Salvatore in Onda, ofiarowa−
nego Pallottiemu przez papieża Grzegorza
XVI już 14 sierpnia 1844 roku.
22.I.1850 − Wincenty Pallotti umarł w swym
skromnym pokoiku, w domu przy kościele
S. Salvatore in Onda.
22.I.1950 − W setną rocznicę śmierci, papież
Pius XII ogłosił go błogosławionym.
20.I.1963 − Podczas Soboru Watykańskie−
go II, papież Jan XXIII zaliczył go do grona
świętych.

Życie i działalność Pallottiego

Św. Wincenty Pallotti
Założyciel Księży i Braci Pallotynów

Sióstr Pallotynek

i Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego
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Ewangelia: Mk 1, 14 – 20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przy−
szedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!”

Trud nawrócenia

Żyjemy w świecie wielorako podzielo−
nym. Rozdarcia polityczne, kulturalne,
społeczne, religijne czy ekonomiczne
powodują, że człowiek współczesny cier−
pi. Ludzka małość bierze górę nad szla−
chetnymi odruchami serca, a to co rozum−
ne zdaje się ulegać głupocie. Podział
świata jest wielkim złem.

W tym rozbitym świecie żyjemy my,
chrześcijanie. Zewnętrznie nie różnimy
się od innych ludzi. Jakie jest nasze za−
danie w świecie? Czego Pan od nas, lu−
dzi prawdziwie wierzących w Niego,
oczekuje?

Słowa dzisiejszej Ewangelii wzywają
nas do nawrócenia i wiary: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Nawrócenie
polega na zerwaniu z grzechem i zwró−
ceniu się ku Bogu. Trzeba oczyścić serca
z tego wszystkiego, co przeszkadza łasce
Bożej i co jest niegodne człowieka stwo−

rzonego na obraz i podobieństwo Boże.
W akcie nawrócenia człowiek wypowia−
da się całą głębią swojego serca i sumie−
nia, poczuciem własnej grzeszności.

Nawrócenie łączy się z wiarą w Boga.
Wiara uzewnętrznia się w człowieku
zmianą postawy życiowej, nawróceniem.
Człowiek, który uwierzył w Boga woła
z Psalmistą: „Daj mi poznać Twoje dro−
gi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi
ścieżkami”.

Przyjacielu! Trud przemiany naszych
serc i sumień, trud nawrócenia winniśmy
łączyć z modlitwą i działaniem na rzecz
zjednoczenia się wszystkich chrześcijan.
W duchu wiary wołamy: „Spraw, Boże,
aby nasz Kościół odnowił się w świetle
Ewangelii. W świecie rozdartym niezgo−
dą niech Twój Kościół jaśnieje jako znak
przyszłej jedności i pokoju”.

ks. Ireneusz

Jest wielu wielkich ludzi, którzy pomimo
prawdziwych poświęceń dla drugich, pomi−
mo niesionych ofiar i jak najlepszych inten−
cji, grzeszą jednak ograniczonością horyzon−
tów. Ci szlachetni filantropi dostrzegają je−
dynie jakiś skrawek ludzkiej rzeczywistości
i w tym zakresie pragną nieść swoją pomoc.
Są ludzie przekonani, że człowieka można
uszczęśliwić podnosząc jego standard życio−
wy: rozpowszechniając tak zwaną kulturę
masową, budując domy, sale kinowe, polep−
szając warunki higieniczne i udostępniając
wiedzę. Zapewne − to wszystko jest dla czło−
wieka. Atoli trudność zaczyna się wtedy, gdy
człowiek − pomimo tych udogodnień − do−
maga się czegoś więcej.

Z drugiej strony są ludzie wierzący i udu−
chowieni, którzy widząc tylko wartości nad−
przyrodzone zapominają, że człowiek cho−
dzi po ziemi. To bardzo ryzykowne budo−
wać życie wewnętrzne nie uprzytomniwszy
sobie, że Łaska potrzebuje natury i że Chry−
stus Pan odkupił nie tylko „duszę nieśmier−
telną”, ale całego, konkretnego człowieka.

Pallotti z całą pewnością był człowiekiem
głęboko religijnym, przepełnionym życiem
Bożym. Jego duch zatrzymywał się chętniej
w nadprzyrodzonym niż w ziemskim świe−
cie. Patrząc na człowieka widział w nim wy−
raziściej obraz i podobieństwo Boże niż cie−

lesny kształt. Ale jest godne podziwu jak ten
mistyk z prawdziwego zdarzenia, przy ca−
łym zatopieniu się w rzeczywistości nadprzy−
rodzonej, miał otwarte oczy na sprawy tego
świata. Szedł natychmiast do więzienia, by
rozgrzeszyć skazanego na śmierć, lecz rów−
nież chętnie na Zatybrze, by wyproszone pie−
niądze zostawić dyskretnie temu, kto się
wstydził żebrać. Równie zdecydowanie pra−
gnął dla człowieka szczęśliwości wiecznej
jak i godności ziemskiej. Pallotti ukazuje się
jako człowiek o szerokich horyzontach. Wi−
dzi całą rzeczywistość, w której zostaliśmy
postawieni: materialną i duchową, natural−
ną i nadnaturalną, ziemską i niebieską. Są
ludzie, którzy z całą prostotą i zwyczajno−
ścią łączą te podziały, którzy czują się do−
brze, normalnie i swobodnie tylko w całej
prawdzie, w pełnym świecie. Takim czło−
wiekiem był za naszych dni papież Jan
XXIII, takim był również Pallotti. Jako
ksiądz i święty z całą oczywistością widział
świat nadziemski, Boga w człowieku, du−
szę ludzką. Na listach i notatkach znaczył
często inicjały: ASA − ad salvandas animas,
„dla zbawienia dusz”. Był głęboko przejęty
jedyną i niezastąpioną wartością poszczegól−
nego człowieka. Dla niego nie istniały „mas−
sy ludzkie”, dla niego istniał pojedynczy
człowiek, dla niego istniał „Każdy”. W jego

rozumieniu największym nieszczęściem, ja−
kie może spotkać człowieka tu na ziemi, była
utrata Łaski, zapodzianie miłości, stan grze−
chu. Największym wołaniem jego kapłań−
stwa było ratować człowieka przed złem, je−
dynym złem. Pod osłoną codziennych spraw
widział wyraziście, jak mało kto, prawdzi−
we dzieje człowieka: tajemnicę Łaski i grze−
chu.

Pallotti mimo że tak głęboko cenił nadprzy−
rodzone dobro człowieka, nie zapominał ni−
gdy o jego potrzebach doczesnych i material−
nych. Cechą charakterystyczną jego osobowo−
ści było natychmiastowe dostrzeganie ludz−
kiej biedy, ustawiczne wychodzenie naprze−
ciwko każdemu cierpieniu. W jego dzienniku
znajdujemy znamienne miejsce wskazujące na
to, jak głęboko współcierpiał z ludźmi w ich
troskach materialnych. „Gdy widzę biednych
lub gdy o nich myślę, chcę przedsięwziąć
wszystko, co tylko mogę, aby im przyjść z po−
mocą. Stale usiłuję wzbudzać w sobie głębo−
kie współczucie dla ich mizernego stanu.
O tak, chciałbym całe moje życie, całe ciało
i całą duszę przemienić w jedno współcierpie−
nie. Więcej, chciałbym sam przemienić się
w chleb, by nasycić głodnych, w ubranie, by
ogrzać zziębniętych, w pościel, by dać spo−
czynek zmęczonym członkom, w lekarstwo,
by ulżyć chorym i cierpiącym…”

W trosce o całego człowieka
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Ks. Antoni Czulak SAC
1) Proboszcz i Rektor
2) Odpowiedzialny za budowę kościoła i klasztoru
3) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Zygmunt Zymliński SAC
1) Rodziny Domowego Kościoła (III niedziela miesiąca

godz. 15.30 − Msza św.)
2) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca i w naglących

potrzebach)

Ks. Stanisław Piaskowy SAC
1) Modlitewne spotkanie Rodzin (I niedziela miesiąca

o godz. 16.00 – Msza św.)
2) Nabożeństwo dla chorych (13−go każdego miesiąca

o godz. 9.00 − Msza św.)

Ks. Mieczysław Lis SAC
1) Kuchnia dla ubogich i bezdomnych (od poniedziałku

do piątku)
2) Stowarzyszenie Inicjatywa Samopomocy Parafialnej
3) Grupa AA (niedziele o godz. 17.00 sala nr 7)

Ks. Józef Wólczyński SAC
1) Duszpasterska opieka nad kaplicą MB Różańcowej na

Mazowszanach
3) Wizyty u chorych na Mazowszanach

Ks. Stanisław Barcikowski SAC
1) Koła różańcowe

starsi: I niedziela miesiąca po nabożeństwie o godz.
17.00
dzieci: I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 10.45

2) Ministranci Ojcowie
3) Akcja Katolicka
4) Radio Maryja (III sobota miesiąca o godz. 16.30 –

Msza św.)
5) Kurs przedmałżeński (Adwent, Wielki Post)
6) Nabożeństwa Fatimskie (od maja do października)
7) Katechizacja w szkole
8) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Robert Szarecki SAC
1) Ruch Rodzin Nazaretańskich (wtorek, czwartek

o godz. 18.40)
2) Katechizacja w szkole
3) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Tadeusz Nowek SAC
1) Ministranci starsi (poniedziałek o godz. 19.00)
2) Oaza (wtorek o godz. 19.00 spotkanie z animatorami,

czwartek o godz. 19.00 spotkanie modlitewne, II so−
bota miesiąca o godz. 15.00 − Msza św.)

3) Schola młodzieżowa (piątek o godz. 19.00)
4) Grupa pielgrzymkowa (II niedziela miesiąca o godz.

18.00 − Msza św.)
5) Rodziny Domowego Kościoła (III niedziela miesiąca

o godz. 15.30 – Msza św.)
6) Przygotowanie dzieci do I Komunii św. (II niedziela

miesiąca o godz. 16.00 − Msza św.)
7) Katechizacja w szkole
8) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Ireneusz Chmielowski SAC
1) Gazetka Moja Parafia (poniedziałek, środa po wie−

czornej Mszy św.)
2) Grupa charytatywna (codziennie w godz. 14.00 −

15.00, w czwartek w godz. 14.00 − 16.00)
3) Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania (II,  III

i IV piątek miesiąca godz. 16.30 – Msza św.)
4) Przygotowanie dzieci do I Komunii św. (II niedziela

miesiąca o godz. 16.00 – Msza św.)
5) Katechizacja w szkole
6) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Tomasz Makarewicz SAC
1) Ministranci młodsi (piątek o godz. 17.00)
2) Aspiranci (I grupa − poniedziałek o godz. 16.00, II gru−

pa − wtorek o godz. 16.00, III grupa – czwartek o godz.
16.15)

3) Odnowa w Duchu Świętym (spotkanie − II środa mie−
siąca o godz. 19.00, Msza św. − IV środa miesiąca
o godz. 19.00)

4) Schola dziecięca (próba − sobota godz. 15.00, śpiew−
niedziela godz. 10.45)

5) Ministranckie grupy oazowe (I i II grupa − poniedzia−
łek o godz. 17.00, III grupa − wtorek o godz. 16.00,
IV grupa − środa o godz. 17.30)

6) Katechizacja w szkole
7) Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Kl. Piotr Czaja SAC
1) Katechizacja w szkole
2) Aspiranci (I grupa − poniedziałek o godz. 16.00, II grupa

− wtorek o godz. 16.00, III grupa – czwartek o godz.
16.15)

3) Zadania wyznaczone przez Księdza Rektora

W trosce o całego człowieka



4

INFORMACJE W minionym tygodniu
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Łukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Marcin Durasiewicz, Maria Sowińska, Sylwia Buchacz, Monika Grzesiak.

Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 − Nabożeństwo.
2. Dziś przeżywamy zewnętrzną uroczystość ku czci Św. Wincen−

tego Pallottiego – założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Ka−
tolickiego (Księży i Braci Pallotynów). W tym roku obchodzimy
150. rocznicę Jego śmierci i 50−tą beatyfikacji. Homilie podczas wszystkich Mszy
św. głosi przedstawiciel Sekretariatu Misyjnego z Ząbek koło Warszawy – ks.
Emilian Sigel SAC.

3. W środę, 26 stycznia o godz. 19.00 w kaplicy Św. Rodziny − Msza św. Odnowy
w Duchu Świętym.

4. W piątek, 28 stycznia w kaplicy Św. Rodziny adoracja Najświętszego Sakra−
mentu od godz. 15.00 – godziny Miłosierdzia do wieczornej Mszy św.
Adoracje będą w każdy piątek przez cały Rok Jubileuszowy.

Ochrzczeni zostali:
Jan Skawiński

Odeszli do Pana:
Bronisława Sola − l. 96
Janusz Maj − l. 29
Albert Król − l. 22
Józef Jan Zakrzewski − l. 52

W 57. rocznicę ślubu Stanisławy i Tadeusza,
w 36. rocznicę ślubu Teresy i Józefa,
w 50. rocznicę urodzin Bogdana,
w 25. rocznicę urodzin Edyty
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Maryi
Panny życzy

Redakcja

Nagrody!!!
Za cztery kalendarzyki adwento−
we nagrodę otrzymuje Michał
Potograbski. Rozwiązanie krzy−
żówki z numeru 258 brzmi: Epi−
fania. Nagrodę otrzymuje Ad−
rianna Birkowska. Obie nagrody
są do odebrania w redakcji, któ−
ra mieści się w kancelarii para−
fialnej, w poniedziałek lub w śro−
dę od 18.00 do 20.00.

Poziomo:
1. bezład, zamęt
5. najdalej na północ wysunięty punkt
Ameryki Południowej
9. religia, wyznanie
10. stopień w szkole
11. nazwisko świętego, który urodził się
21 kwietnia 1795 r.
12. organizm ludzki
13. duży okazały budynek
16. imię założyciela SAC
18. Anna, Maria ..., wykonawczyni pio−
senki Joszko broda
20. miejsce wiecznego potępienia
21. kleryk

22. nazwa anioła w Starym Testamencie
23. patriarcha, który zawarł przymierze
Jahwe
Pionowo:
1. Rudy z filmu Czterej pancerni i pies.
2. grecka bogini mądrości
3. Adam (1668 − 1747), Franciszkanin −
malarz polichromii kościenej
4. miejscowość chrztu św. Wincentego
Pallottiego
5. strata poniesiona na skutek zaniedania
6. miasto w północno − zachodniej Hisz−
panii
7. prorok żyjący w Jerozolimie za cza−
sów Dawida i Salomona

8. wiara w duchy i obcowanie
z pośrednictwem mediów
14. zakonnik
15. strach, lęk
17. w sztuce bizantyjskiej ob−
raz sakralny
18. dowódca wojsk Dawida
skazany przez Salomona na
śmierć
19. ... XII, ogłosił błogosławio−
ny Wincentego Pallottiego

Litery z pól oznaczonych w pra−
wym dolnym rogu liczbami od
1 − 37 utworzą rozwiązanie!

Zygmunt Kowalski

KRZYŻÓWKA


