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KOL ĘDA 
Uświęcona 

tradycją powtarza się 
rok po roku! Nazy-
wana jest teŜ odwie-
dzinami duszpaster-
skimi. KaŜdego roku 
niemal wszystkie 
czasopisma katolic-
kie przypominają, co 
to jest kolęda i jakim 
celom słuŜy… jaki 
poŜytek mają z niej 

wierni, jaki duszpasterze…. 
Nic nowego nie wymyślimy teŜ w naszym ar-

tykule we „Wiadomościach Parafialnych”. Błogosła-
wieństwo BoŜe zaniesione przez duchownych do Wa-
szych domów – to pierwszy owoc. Wspólna modlitwa 
– to drugi owoc („proszę księdza – juŜ od roku nie 
modliliśmy się razem z całą rodziną!!!”). Refleksja 
nad Kościołem domowym i parafialnym, nad często-
tliwością odwiedzin Chrystusa Eucharystycznego w 
Kaplicy Wieczystej Adoracji i rachunek sumienia – 
odnośnie przestrzegania III BoŜego przykazania 
(„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”). Kolejny 
owoc wizyty kolędowej to wzajemne poznanie – w 
kościele…w tłumie wielu pozostaje anonimowymi 

parafianami… W domu, w tle rodziny, w dialogu o 
pracy, Ŝyciu, trudach, zagroŜeniach… parafianie stają 
się bliscy, konkretni. Dla wiernych przez wizytę kolę-
dową kapłan teŜ nie jest tylko kaznodzieją, spowied-
nikiem, celebransem – ale człowiekiem dialogu („pa-
trzcie, on nie jest taki surowy, ostry, niedostępny!!!”). 
W trakcie odwiedzin kolędowych – spotykamy na 
trasach prawdziwe skarby Kościoła – chorych , cier-
piących, przykutych do łoŜa boleści… to z nimi mo-
Ŝemy chwilę porozmawiać, a moŜe i wyspowiadać; 
moŜemy zachęcić domowników, by zaprosili kapłana 
w kaŜdą pierwszą sobotę miesiąca do swego domu z 
posługą sakramentalną dla swoich chorych.  

„Proszę księdza – który ksiądz do nas przyj-
dzie?”… odpowiadam, Ŝe na pewno katolicki… W 
małej parafii sam proboszcz obchodzi z wizytą swych 
parafian. Ale im większa parafia, tym trudniej to za-
danie wykonać. U nas zwykle w trud kolędy zaanga-
Ŝowany jest ksiądz diakon – który jest w danym roku 
na praktyce duszpasterskiej, w tym roku jest to Piotr 
Borychowski. Wyznaczamy mu trasy niełatwe – by, 
gdy będzie juŜ księdzem,  nie protestował wobec bi-
skupa, „Ŝe kolęda to za trudne dla niego zajęcie”… 
Chodzą teŜ księŜa wikariusze, by poznawać parafię, 
problemy rodzin, dzieci oraz młodzieŜy, którą zaj-
mują się na katechezie. 

ciąg dalszy na str. 2 
 

Oby wraz z narodzeniem Boskiej Dzieciny zagościła we wszystkich domach radość i miłość, oby śpiewana przy 
świątecznym stole kolęda przybliŜyła śpiewających do tajemnicy cudownych narodzin i zaowocowała miłością 
człowieka do człowieka, a Betlejemska Gwiazda zaprowadziła wszystkich wprost przed oblicze maleńkiej 
Dzieciny. 
Błogosławionych, radosnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku Ŝyczą Czytelnikom 
„Wiadomości Parafialnych” 

        Ks. Proboszcz Edward Majka i redakcja „Wiadomości Parafialnych” 
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KOLĘDA  ciąg dalszy ze str. 1 
 

Łatwiejsze i po równym terenie trasy dostanie 
ks. Andrzej Pajzderski – by ze względu na swe 
zdrowie poznał teren i trud kolędowy. Ksiądz Michał 
Miara – w ostatnim roku kolędowania (przepis 
Synodu – wyznacza 5 letnie kadencje wikariusza na 
jednej parafii) ma wolę dotrzeć do wszystkich, 
których przez te 4 lata nie zdąŜył poznać. Ksiądz 
Krzyszof RóŜański juŜ od 13 lat kolęduje z nami – 
zna rodziny mosińskie znakomicie, będzie w tym roku 
kilka dni z nami. Ksiądz Gabryelczyk teŜ  na 3-4 dni 
oderwie się od swoich parafian, by na trasie 
kolędowej w Mosinie spotkać swoich kolegów ze 
szkoły, swoich przyjaciół i znajomych. Częstym 
gościem naszej parafii jest o. Samuel, franciszkanin 
(spowiednik i opiekun Braci Serca Jezusowego z 
Puszczykowa) – on ma niestety tylko 2-3 dni do 
naszej dyspozycji – ale ma w naszej parafii grono 
swych penitentów i miłośników ubóstwa 
franciszkańskiego. 

W grudniu ubiegłego roku gościł u nas ksiądz 
prałat Julian Bieleń i w tym roku równieŜ głosił 

kazania z okazji odpustu św. Mikołaja, spowiadał na 
wielu Mszach roratnich i pogrzebowych. Od sierpnia 
jest na emeryturze i jeszcze niejeden raz będzie 
pracował w naszej parafii – w miarę sił zobowiązał 
się do zastąpienia nas w czasie kolędowym – ale teŜ 
od czasu do czasu  przejdzie z błogosławieństwem 
krótsze trasy.  

Mamy nadzieję , Ŝe zdąŜy dotrzeć do nas na 
krótkie ferie nasz były Diakon, aktualnie student 
KUL-u Ksiądz Darek Kokociński. 

Bądźmy otwarci na kaŜdego kapłana, który 
pojawi się w naszych progach. Ksiądz proboszcz 
zawsze jest dostępny na Kościuszki 1 jak równieŜ w 
konfesjonale i między mszami w kaŜdą niedzielę. W 
czasie dni kolędowych – wraz ze współbraćmi będzie 
na swoich trasach (wybranych drogą losowania) 
modlił się ze swymi parafianami od 27 grudnia do 
końca dni kolędowych. Oby w zdrowiu – czego 
parafianom i kolędnikom Ŝyczę! Amen.  

 
Ks. Edward Majka, proboszcz

 
Nadzieja na zbawienie 

Cały świat tego 
jedynego, niepowtarzal-
nego dnia w roku za-
pada w ciszę i dziwi się 
cudowi, który wydarzył 
się ponad dwa tysiące 
lat temu. Z nieba maje-
statycznie, cicho i 
zwiewnie spadają płatki 
śniegu i tanecznym kro-
kiem otulają  ziemię, a 
w ich kryształkach jak 
w lustrze odbija się 

wspomnienie gwiazd z tą najwaŜniejszą, Gwiazdą 
Betlejemską, oznaczającą narodziny Jezusa. Ta 
gwiazda zaprowadziła oczekujących na przyjście 
Króla do stajenki, najuboŜszego miejsca na globie 
ziemskim, miejsca, w którym nastąpiły najskromniej-
sze narodziny w historii ludzkości, co w niezwykle 
wzruszający sposób oddaje tekst jednej z kolęd: „Nie 
ma kolebeczki – ani poduszeczki, - We Ŝłobie Mu 
połoŜyła siana pod główeczki. – Dziecina się kwili, - 
Matusieńka lili, - W nóŜki zimno, Ŝłobek twardy, sta-
jenka się chyli”.  

W ubogiej stajence mędrcy ze Wschodu oddali 
pokłon Jezusowi. „Gdy zaś Jezus narodził się w Be-
tlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mę-
drcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: 
Gdzie jest nowo narodzony król Ŝydowski? Ujrzeli-

śmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyli-
śmy oddać mu pokłon”. 

W tym  miejscu świat pochylił się z pokorą nad 
wielkością i tajemnicą słów: „A Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas” co oznacza, Ŝe Syn 
BoŜy w doskonały sposób połączył w sobie dwie na-
tury: Boską i ludzką. „W swojej naturze BoŜej Syn 
BoŜy, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest 
wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z 
dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie w pierw-
szym roku naszej ery”. O tym jak znaczący był to 
moment w dziejach ludzkości świadczy fakt, Ŝe od tej 
chwili „kaŜda data, którą zapisujemy zaczynając list, 
podpisując dokument czy wypełniając rachunek, 
przypomina o przyjściu na świat Zbawiciela”. Uświa-
damia teŜ - jak pisał św. Grzegorz z Nyssy w IV 
wieku - Ŝe „Chrystus jest centralnym punktem historii 
nie tylko w sensie chronologicznym, ale przede 
wszystkim zbawczym i powinien nim być takŜe 
w naszym Ŝyciu”, poniewaŜ, gdy Jezus narodził się z 
Maryi Panny, sama Światłość przyszła na świat: „Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości”. Bóg, przyjąwszy 
ludzką naturę, dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego 
za grzech Adama i za grzechy jego potomków, za 
grzechy nas wszystkich. 

W jaki sposób ogarniamy sobą i swym Ŝyciem 
to, co stało się dla nas  wszystkich szansą na zbawie-
nie? Czy rozumiemy we właściwy sposób sens ubó-
stwa betlejemskiej stajenki, czy wiemy, dlaczego to 
ubodzy pasterze pierwsi ujrzeli Nowonarodzonego?  
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Gdy w wigilijny wieczór stawiamy nakrycie 
przy pustym miejscu, musimy wyzwolić w sobie 
świadomość, Ŝe nie naleŜy oczekiwać, aby to miejsce 
było tylko symboliczne, trzeba je koniecznie wypełnić 
naszym oczekiwaniem na nieoczekiwane przyjście, 
być moŜe kogoś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli-
śmy i nie poznaliśmy. Wszystko po to, by nie zapo-
mnieć, Ŝe Ten, który nie ma równych sobie, Ŝe ten, 
który jest niedoścignionym wzorem, był Królem ubo-
gich, co więcej sam ubogi przyszedł do nas juŜ jako 
Król, lecz nie po to, by rządzić, lecz słuŜyć, ocierać 
łzy pokrzywdzonym, pokrzepiać tych, którzy bory-
kają się z nędzą, pochylać się nad tymi, którym od-
mawia się prawa do lepszego bytu, stałego zatrudnie-
nia, współczuć ofiarom krwawych konfliktów zbroj-
nych, gromkim głosem napominać tych, którzy są 
obojętni, nieczuli i bezwzględni wobec potrzebują-
cych i pokrzywdzonych. 

W wigilijn ą noc odwiedźmy betlejemską sta-
jenkę. Pamiętajmy, Ŝe za kaŜdym razem, gdy nie od-
wracamy się od drugiego człowieka, gdy jesteśmy 
gotowi wesprzeć go współczuciem i miłością, z pew-
nością  betlejemską stajenkę odwiedzamy, a tam 
ogrzewamy zziębnięte nóŜki małego Dzieciątka, tu-
limy Go w ramionach, gdy  płacze, ocieramy łzy pły-
nące z Jego świętych oczu. Pozwólmy, aby ta święta 
noc przemówiła do naszej wyobraźni, do naszego ro-
zumu, lecz przede wszystkim do naszego serca i su-
mienia. Powiedzmy Bogu, który niegdyś przemawiał 
do naszych ojców przez proroków, „a w tych osta-
tecznych dniach jeszcze raz przemówił do nas przez 
Syna”, Ŝe rozumiemy i Ŝe za przykładem Maryi, która 
jako pierwsza przyjęła BoŜe słowo, my teŜ z całą uf-
nością je przyjmujemy. 

Przyjęcie tego słowa pozwoli nam przeŜyć ra-
dość z BoŜego Narodzenia, która  ma prawo znaleźć 
takŜe swe ucieleśnienie w całej oprawie, która jest 

niezwykła i właściwa dla tego jedynego dnia, wie-
czoru i nocy w całym kalendarzowym roku.  

Zgodnie z obowiązującym rytuałem zasiądziemy 
do wieczerzy wigilijnej wraz z zapadnięciem zmroku, 
z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy. Podzielimy 
się opłatkiem, przypominającym nam o chlebie – da-
rze BoŜym. Ten piękny obyczaj, który jest najwaŜ-
niejszym i najbardziej wzruszającym momentem wie-
czerzy wigilijnej symbolizuje bycie razem. Ta wspól-
nota „domaga się wzajemnego zrozumienia, wyba-
czenia, tchnie Ŝyczliwością. Przełamany biały opłatek 
to piękny znak, wyraŜający miłość i jedność zebra-
nych uczestników Wigilii ze wspólnotą Kościoła. 
WyraŜa on teŜ poświęcenie się i słuŜbę bliźnim. Łą-
czy ze sobą ludzi nawet najbardziej poróŜnionych”. 
Pięknie o chlebie mówił św. Albert, który niejedno-
krotnie i z mocą podkreślał, Ŝe naleŜy być „dobrym 
jak chleb i podzielnym jak chleb”. 

Od wieków pielęgnowane obyczaje, obyczaje 
przekazywane z pokolenia na pokolenie stają się nie 
tylko wyrazem naszej wiary, ale takŜe świadectwem 
naszych korzeni, więzi, która nas łączy i świadczy o 
naszej przynaleŜności do narodu, który wiele prze-
cierpiał na przestrzeni wieków i niejednokrotnie prze-
konał się, Ŝe wiara i tradycja dawały mu siłę i moc 
przetrwania, chroniły przed unicestwieniem. Wiara w 
Boga niejednokrotnie ocaliła nas przed nieszczęściem. 

Tymczasem jest wieczór i pada śnieg, a w jego 
kryształkach jak w lustrze odbija się wspomnienie 
gwiazd z tą najwaŜniejszą, najpiękniejszą, najjaśniej-
szą Gwiazdą Betlejemską, oznaczającą narodziny Je-
zusa. Wszyscy jej wypatrujemy, a gdy juŜ ją ujrzymy, 
do ręki bierzemy Pismo Święte,  by jak co roku takŜe 
i podczas tych Świąt przeczytać fragment Ewangelii 
wg św. Mateusza lub Łukasza i po raz kolejny z rado-
ścią uczcić narodziny Dzieciny, która w darze przy-
niosła nam zbawienie. 

Wiesława Szubarga 
 

Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;  
CARITAS GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII  
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE  

 

MS ZE  ŚW I ĘTE:  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI POWSZEDNIE  
pon. - so. 7.00, 18.00 

pon. – pt . 8.15 
ŚWIĘTA ZNIESIONE  

7.30, 9.00, 16.00, 18.00 
CHRZTY  I i III sobota miesiąca 

- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po Mszy 
Św. wieczornej w domu katolickim. 

BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861  w. 24 
- poniedziałek 18.30-19.00 
- środa 16.00-17.30 
- czwartek i piątek   8.00-10.00 

- ostatni wtorek m-ca 16.00 -18.00 (prolongaty grobów) 

 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 do 17.30 
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę miesiąca o 

godz. 18.30 w domu katolickim 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA  

czynna w środy od 16.00 do 17.30 
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Świąteczne smakołyki z kuchni klasztornej sprzed wieków… 
 

Święta BoŜego Narodzenia mają charaktery-
styczne tylko dla siebie smaki i zapachy. Nie 
wyobraŜamy sobie przecieŜ tego czasu bez 
aromatu przypraw korzennych i cytrusów, bez 
smaku ryb i ciast. Choć nie zawsze pamiętamy, 
upowszechnienie wielu z tych kulinarnych 
specjałów zawdzięczamy działalności dawnych 
klasztorów. Średniowieczna kuchnia zakonna – 
mimo iŜ często postna – słynęła ze swego 

znakomitego smaku i poŜywności. O jej bogactwie przekonują nas 
zachowane do dziś  przepisy i inwentarze klasztorne. To właśnie w 
klasztorach upowszechniał się zwyczaj stosowania naszych 
„świątecznych zapachów”, czyli przypraw korzennych: cynamonu, 
imbiru, goździków i  anyŜków. Przyprawy te stosowane były zarówno w 
kuchni – na przykład do doprawiania pieczonych mięs, ale takŜe ze 
względu na swe rozliczne właściwości lecznicze w kuracji chorych. 
Przede wszystkim jednak wykorzystywano je tak, jak najczęściej 
robimy to dziś my, to jest w wypieku aromatycznych ciast, ciasteczek i 
pierników.  Te ostatnie na dobre zaczęły gościć na stołach w  
średniowieczu, w okresie wielkiej popularności cynamonu i imbiru. 
WyróŜniano dwa rodzaje pierników – delikatniejsze - miodowe i 
bardziej ostre w smaku - pierniki pieprzne. W wyrobie słodkości szcze-
gólnymi mistrzyniami były zakonnice. Znane i popularne do dziś 
pozostają stworzone przez nie małe ciasteczka anyŜowe, których 
francuska nazwa brzmi nonnettes, tzn. mniszeczki. TakŜe przeglądając 
archiwa klasztoru benedyktynek w Toruniu znalazłam wiele informacji 
na temat wykorzystywanych tu przypraw korzennych. Między innymi 
wśród wydatków poczynionych przez zakonnice w 1769 zanotowany 
jest zakup szafranu, cynamonu, anyŜu, kwiatu muszkatołowego 
i goździków. MoŜna sobie wyobrazić, jak aromatycznie musiało 
pachnieć w ich klasztornej kuchni… Oprócz wymienionych przypraw 
często sięgano równieŜ po pieprz, kminek i  czosnek. Przy ich pomocy 
sporządzano, jak na przykład czynili to templariusze, aromatyzowane 
octy. Octy te były następnie częstą podstawą do marynat. 

Pośród boŜonarodzeniowych specjałów uznane miejsce zajmują 
orzechy, migdały i rodzynki. I one gościły dawniej często na stołach w 
refektarzu, czyli klasztornej jadalni. We wspomnianych juŜ aktach 
klasztoru benedyktynek toruńskich niezwykle często pojawiają się 
wydatki na zakup migdałów i rodzynek – smakowitej przekąski i 
cennego składnika przy wyrobie ciast, sosów, potraw duszonych. Z 
kolei polskie karmelitanki bose, jak informują nas opisy z tego samego 

okresu, spoŜywały chętnie figi i orzechy, a raz w roku – na św. Józefa, 
przyrządzały polewkę migdałową. We Francji znany jest deser złoŜony 
z fig, orzechów laskowych, migdałów i rodzynek, którego przetłuma-
czona nazwa brzmi „Ŝebracy”, gdyŜ kolory tych produktów nawiązują 
do barw habitów czterech zakonów Ŝebrzących (augustianów, 
karmelitów, dominikanów i franciszkanów). 

TakŜe chętnie spoŜywane przez nas owoce cytrusowe wy-
korzystywane były przez zakonnice i zakonników. JuŜ w średniowieczu 
zwracano bowiem uwagę na ich właściwości lecznicze i uodparniające. 
Doceniano równieŜ działanie kwasu zawartego w cytrynach, z 
powodzeniem zastępującego w kuchni ocet i będącego teŜ znakomitym 
środkiem czyszczącym. Nie dziwią zatem znowu dość częste wydatki w 
wspomnianym klasztorze toruńskim na „limony”, jak nazywano 
wówczas cytryny. Od dawna znane jest teŜ zastosowanie skórki 
pomarańczowej (w postaci czystej i kandyzowanej) jako aromatycznego 
i przepysznego dodatku do wyrobu pierników i placków. W tej roli 
pojawia się ona równieŜ w kuchni klasztornej. I znowu powołam się tu 
na archiwalia toruńskie, gdzie zanotowano dokładnie, iŜ 10 lutego 1769 
roku przybył do klasztoru z Gdańska transport skórek pomarańczowych. 

Wreszcie ryby – równieŜ nieodzowny element boŜonarodzeniowej 
kuchni. Ryby były ogromnie popularne w jadłospisie klasztornym, a to 
ze względu na duŜą ilość dni postnych przewidzianych w regułach 
zakonnych. Jedną z najczęściej spoŜywanych ryb był śledź. Tę morską 
rybę transportowano często na tereny odległe od morza – m.in. szczątki 
śledzi zostały odnalezione w trakcie badań archeologicznych na terenie 
dawnego klasztoru cystersów w Łeknie koło Wągrowca. Wigilijny karp 
na dobre zaczął się w Polsce upowszechniać dopiero w XVII wieku. JuŜ 
wcześniej jednak jego hodowlą w swych stawach na Pomorzu 
zajmowali się krzyŜacy. Spisy zwyczajów kulinarnych karmelitanek 
bosych z XVI i XVII stulecia wymieniają juŜ kilka potraw z uŜyciem 
karpia: karpie gotowane, karpie z oliwkami, karpie do rosołu.  

Trzeba wreszcie pamiętać, iŜ często te znakomite potrawy 
przenikały poza muru klasztorne. Znane były zwyczaje częstowania 
poŜywieniem przez zakonników wiernych i ubogich, nie wspominając o 
gościach klasztoru. W ten sposób znajomość potraw kuchni klasztornej 
przenikała do kuchni świeckiej i towarzyszy nam do dziś. A zamiast 
Ŝyczeń świątecznych pozwalam sobie dołączyć małą świąteczną poradę 
kulinarną spisaną wiele wieków temu, w XII stuleciu, przez zakonnicę 
benedyktyńską św. Hildegardę z Bingen: „Kto ma pustkę w głowie i złą 
cerę, i dlatego boli go głowa, niech często je słodkie migdały, a zapełnią 
one mózg i przywrócą zdrową cerę (…)”.                    Anna Cicha 

 

Pomocnicy świętego Mikołaja 
Adwent to radosny czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa, na 
ponowne przyjście Zbawiciela. W tym okresie szczególnie staramy się 
zauwaŜyć drugiego człowieka, jego problemy i potrzeby. Powinniśmy 
czynić jak najwięcej dobra dla tych, którzy są wokół nas. Im więcej 
dobra potrafimy wykrzesać, tym więcej miejsca  dla Boga robi się w 
nas... Z tego właśnie powodu, juŜ po raz czwarty w Gimnazjum  nr 2 im. 
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, odbyła się akcja pt.: „I 
Ty moŜesz zostać słodkim Mikołajem”.  Naśladując Patrona parafii 
uczniowie zbierali środki finansowe, dzięki którym wsparli dzieci 
leczące się w ludwikowskim szpitalu. Tym razem szkolna akcja trwała 
od 29.11 do 6.12. Chętni uczniowie ( lub ich mamy, babcie) piekli w 
domu ciasto, a potem przynieśli je do szkoły i sprzedawali na przerwach 
- jedną porcję za symboliczną kwotę 1zł. Codziennie placki sprzedawał 
inny oddział gimnazjalny. Zebranych pieniędzy nigdy nie liczy się 
osobno dla kaŜdego zespołu, bo nie chodzi tu o rywalizację. 
Pomysłodawczyni tej szkolnej akcji - p. Małgorzacie Szeszko, od 
początku zaleŜało na tym, by to było wspólne działanie na rzecz 
pomocy bliźniemu. Słodkie drugie śniadanie mógł kupić kaŜdy – uczeń, 
nauczyciel, rodzic odprowadzający dziecko do szkoły... Przyszedł np. 
chłopiec ze szkoły podstawowej ze śniadaniówką, bo mama kazała 
kupić ciasto dla całej rodzinki. Przyszła pani ze szkolnej kuchni 
z talerzem, bo ….bo to taka solidarność wszystkich, którzy są związani 
z naszą szkołą w osiągnięciu szczytnego celu.  Nad całością 
przedsięwzięcia czuwał oddział IIIb  ze swoją wychowawczynią p. 
Alicj ą Koczajewską. Spisali się znakomicie! To oni przygotowali 
stoisko do sprzedaŜy słodkości - ustawili i przyozdobili stoły tak, Ŝe 
kaŜdy kto wchodził rano do szkoły wiedział, Ŝe będzie się działo! 

KaŜdego dnia pełnili nadzór, aby uczniowskie działania przebiegały 
sprawnie i bezpiecznie. Codziennie zabezpieczali zebrane pieniądze w 
sekretariacie, a ostatniego dnia komisyjnie je przeliczyli i ...okazało się, 
Ŝe zebraliśmy razem 513, 87zł!  Ostatni dzień naszej akcji w tym roku 
przypadał w dniu świętego Mikołaja, dlatego swoje ciasta sprzedawali 
przede wszystkim nauczyciele. KaŜde smaczne śniadanko 
przyozdobione było mikołajkową czapeczką!   
 15 grudnia miało miejsce w Ludwikowie specjalne świąteczne 
spotkanie. Uroczystą Mszę odprawił ksiądz Andrzej, siostra Kinga wraz 
z paniami z Caritasu przywiozła dzieciom paczki z parafialnej akcji 
„Serduszko”, a  przedstawiciele IIIb z wychowawczynią przekazali 
zebrane fundusze na dobro dzieci. Od wychowawców ze szpitalnej 
świetlicy wiemy, Ŝe do szpitala przyjeŜdŜają pacjenci w róŜnym wieku, 
nastoletni a  nawet czterolatki. PrzyjeŜdŜają teŜ wychowankowie 
domów dziecka. Nie jest łatwo umilić młodym pacjentom czas 
oddalenia od bliskich, od swoich ulubionych sprzętów, zabawek.  
Dzięki zebranym pieniądzom wychowawcy mogą zaproponować 
wszystkim róŜnorodne formy spędzania czasu.  
 Myślę, Ŝe w obecnych czasach takie gesty dobroci i miłości w 
stosunku do bliźniego są bardzo waŜne, gdyŜ coraz rzadziej zła sytuacja 
drugiej osoby jest dostrzegana przez społeczeństwo. Powszechna staje 
się obojętność, ale takimi czynami moŜemy z nią walczyć. Ta akcja jest 
przykładem bezinteresowności i oddania dla drugiego człowieka. śyczę 
wszystkim, aby zawsze umieli dostrzec bliźniego i mu pomóc, bo, jak 
powiedział Chrystus, „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 

Jan Szeszko z Gimnazjum nr 2 w Mosinie
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NA PRZESŁUCHANIU U KROPKI…  -  DIAKON PIOTR BORYCHO WSKI 
 

- Kilka słów o sobie i swojej rodzinie. 
- Pochodzę z Poznania, z dzielnicy Piątkowo-Naramowice, gdzie 
znajduje się parafia Matki BoŜej Częstochowskiej. Moja Mama-
Ewa jest ekonomistką, a Tata-Jan przedstawicielem handlowym. 
Mam teŜ rodzeństwo: Michał skończył pierwszy stopień 
ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym i kontynuuje studia 
magisterskie, zaś Marysia uczy się w gimnazjum katolickim im. 
św. Józefa Kalasancjusza prowadzonym przez ojców Pijarów. W 
tej rodzinie dojrzewało i kształtowało się moje powołanie 
kapłańskie. 
- Jak dobiegł do Twojego serca głos powołania? 
- Wielu mogłoby powiedzieć: zwyczajnie, standardowo. Od 6. 
roku Ŝycia byłem ministrantem, potem lektorem, a w 2005 
wstąpiłem w szeregi alumnów Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Myślę jednak, Ŝe to Pan Bóg mnie tak 
prowadził, gdyŜ słuŜba ministrancka zawsze mnie fascynowała (i 
tak jest do dzisiaj, co objawia się zainteresowaniami 
ceremoniarsko-liturgicznymi). 
- Gdzie dotychczas pełniłeś posługę? 
- Nie licząc mojej parafii rodzinnej, miałem okazję odbywać 
praktyki w parafii św. Małgorzaty w Gostyniu (parafia farna). 
Miały one charakter duszpastersko-katechetyczny: obowiązki 
parafialne wyznaczał proboszcz, zaś katecheza obejmowała 
obserwację i prowadzenie lekcji w róŜnych szkołach. Dzięki 
temu poznałem nauczanie w przedszkolu, szkole podstawowej, 

gimnazjum, liceum zawodowym i technikum. Było to dobre 
przygotowanie przed przyjazdem do Mosiny. 
- Jak Ci się Ŝyje w Mosinie? 
- Pracowicie. Od września jestem katechetą w Gimnazjum nr 1 w 
Mosinie. Pół etatu to całkiem duŜo jak na dwa dni pracy (pon. i 
wt.). Soboty i niedziele upływają raczej pod znakiem parafii św. 
Mikołaja, gdzie uczę się Ŝycia parafialnego i pomagam zgodnie z 
zaleceniami ks. Proboszcza. 
- W jakich sferach Ŝycia duchownego działasz na terenie naszej 
parafii? 
- Moją najistotniejszą posługą jest asystowanie kapłanom do 
Mszy Świętej oraz modlitwa brewiarzowa za lud BoŜy (choć na 
ogół tego drugiego zewnętrznie nie widać). Zgodnie z 
ustaleniami między kapłanami głoszę teŜ homilie (niedzielne i 
codzienne), prowadzę naboŜeństwa, błogosławię Najświętszym 
Sakramentem. Staram się uczęszczać na modlitwy grupy 
związanej z duchowością Taizé. Prowadzę teŜ dwie grupy 
młodzieŜy przygotowującej się do bierzmowania. W styczniu 
będę odwiedzał parafian w ramach wizyty kolędowej, zaś w 
Wielkim Poście wygłoszę kazania pasyjne. 
- Dziękuję za rozmowę. śyczę Ci, aby Twój pobyt w Mosinie był 
owocny i skłaniał do powracania do chwil na naszej ziemi 
pamięcią. Patrząc na czas wydawania naszej gazety pragniemy 
juŜ dziś złoŜyć Tobie najszczersze Ŝyczenia – niech 
ćwierćwiecze, które wybije 17 stycznia 2011 spłynie na Ciebie 
łaską wiary, nadziei i miłości! 

 
MUZYKA W LITURGII 

 
Skończył się kolejny rok liturgiczny. 

Zamknięcie go zwiastowały licznie odbywające się 
w tym okresie Msze ku czci świętego Huberta, 
popularnie nazywane - „mszami hubertowskimi”. 

Ten rodzaj liturgii zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze i jest głęboko 
zakorzeniony w tradycji łowieckiej całej Europy, w tym równieŜ w 
naszym kraju i naszej okolicy.  

Oprawa tej uroczystości jest bardzo bogata. Muzyka podczas tej 
liturgii pełni swoje kuriozalne miejsce przy ołtarzu, bo tam jest 
wykonywana przez muzyków. Grana jest na rogach „par force”. 
Instrumenty te są znane w wielu wersjach róŜniących się wielkością, 
kształtem czary głosowej i strojem. Brzmienie tych instrumentów jest 
tak przejmujące, Ŝe dostarcza słuchaczom wraŜeń, które trudno 
zapomnieć. Dźwięki wydobywane z tych instrumentów to bogactwo 
brzmień; jedne są dynamiczne, o ostrym, przeszywającym brzmieniu, 
inne łagodne, rzewne, przejmujące, potęgowane charakterystycznym, 
„falującym" wibratem, którego nie spotyka się w muzyce środkowo i 
wschodnioeuropejskiej. Dźwięk w połączeniu z dynamiką utworów, 
Ŝywo oddaje atmosferę i zgiełk wielkich łowów.  

Specyficzne brzmienie, a takŜe utrwalony przez wieki styl grania 
francuskiej muzyki myśliwskiej wykraczają poza ogólnie przyjęte 
kanony muzyczne. Francuska muzyka myśliwska, wywodzi się z XVIII 
wiecznych polowań par force, do których nawiązują min. tradycyjne 
stroje trębaczy. Cechą charakterystyczną rogu jest czarne wnętrze czary 
głosowej, co zapobiega refleksom światła mogącym płoszyć konie i 
zwierzynę podczas polowania.  

Niecodzienni  goście pokłon oddają Panu w tej ofierze. Są nimi 
ludzie, którzy na co dzień dbają o dobro urzekającej nas natury, jak 
leśnicy wraz z sokołami czy psami. W kanonach liturgii katolickiej ta 
celebracja występuje od średniowiecza, a jej rodowód nawiązuje do 
ceremoniału mszy rycerskich, odprawianych przed bitwami i 
wyprawami wojennymi. Najwcześniejsze źródła świadczące o mszach 
odprawianych dla myśliwych pochodzą z XIV wieku z Francji. W 
Europie tradycją stały się uroczyste msze odprawiane przed 
polowaniem, których głównym elementem  była grana na rogach 
muzyka z motywami myśliwskimi. Były to zwykle fanfary, marsze oraz 
kompozycje zwane „mszami na cześć św. Huberta”.  

W Polsce tradycja oprawy muzycznej- „mszy hubertowskiej” 
sięga czasów Jagiellońskich i przejęta została około XV wieku z 
zachodniej tradycji rycerskiej. Kult św. Huberta na ziemiach polskich 
umocnił się w czasach saskich, kiedy to dzień patrona myśliwych 
obchodzono szczególnie uroczyście. Wówczas to w Polsce do kultury 
myśliwskiej na trwałe weszła tradycja inauguracji polowań jesienno-
zimowych, polowań w dzień św. Huberta oraz msza hubertowska 
poprzedzająca łowy. Msza ku czci św. Huberta odbywała się zwykle 
wcześnie rano przed łowami i miała wotywny charakter. Wkrótce stała 
się nieodłącznym elementem szlacheckiej tradycji myśliwskiej.  

O powszechności tradycji mszy hubertowskiej świadczy 
znamienny tekst zawarty w III. księdze „Pana Tadeusza” A. 
Mickiewicza: „ ...jutro z rana Mszę miał w kaplicy leśnej; króciuchna 
oferta Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta”. Jest to święto 
myśliwych i leśników, których łączy świat przyrody. To myśliwi i 
leśnicy są prawdziwymi miłośnikami przyrody, którzy dbają o dzieło 
Stwórcy.  

 W niedzielę 24 października w Czempiniu, w intencji 
wszystkich ludzi Ŝyjących blisko przyrody, po raz dziesiąty odprawiona 
została  „msza hubertowska”. Uświetnił ją Zespół Muzyki Par Force  
„Trompes Pologne” przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Warszawie, którym kieruje  Henryk Mąka, pracownik Stacji 
Badawczej PZŁ w Czempiniu. Trębaczom towarzyszyły organy, które 
podkreślają podniosłość tej muzyki. W mszy uczestniczyli sokolnicy, 
poczty sztandarowe kół łowieckich, myśliwi, rolnicy i pszczelarze.  

Zespół Muzyki Par Force powstał w 2000 roku dzięki Dyrekcji 
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Zespół ten jest 
jedynym w kraju, grającym na oryginalnych francuskich rogach 
myśliwskich „trompe de chasse”. Tworzą go muzycy amatorzy 
pochodzący z róŜnych i odległych regionów kraju, których połączyła 
fascynacja tym zabytkowym instrumentem i jego specyficzną barwą,  
jak równieŜ  francuską muzyką myśliwską. W repertuarze tego zespołu 
znajdują się fanfary myśliwskie, marsze, pieśni, a takŜe Msza św. 
Huberta, która została nagrana na płytę, a po raz kolejny wykonana w 
miejscowym kościele. Po Mszy św. moŜna było usłyszeć inne utwory. 
Na koniec nadmienię, Ŝe jest to jedyny taki zespół w środkowej i 
wschodniej Europie. 

Paweł Szukalski 
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KaŜdy ma swoje camino. 
Camino po hiszpańsku znaczy droga. Camino de Santiago to 

istniejący w Europie od IX wieku pielgrzymi szlak, prowadzący do 
grobu św. Jakuba Apostoła w północno zachodniej Hiszpanii.  

Dawniej camino miało przede wszystkim religijny charakter, 
często było formą pokuty. Tradycyjnie drogę rozpoczynano od 
progu własnego domu. Przez wieki przemierzyło ją wielu znanych 
(Karol Wielki, św. Franciszek z AsyŜu, Jan XXIII, Jan Paweł II) i 
duŜo więcej nieznanych ludzi ze wszystkich narodów europejskich.  

Camino to droga dla kaŜdego. O tyle niezwykła, Ŝe kaŜdy 
przeŜywa ją w inny sposób. Warto przejść te kilometry, Ŝeby 
zrozumieć coś wielkiego, znaleźć radość w zwykłych czynnościach, 
pobyć z Bogiem, przyjaciółmi, nieznajomymi z całego świata, z 
samym sobą... Ci, którzy przeszli Drogę do Jakuba, wiedzą, Ŝe 
camino jest cenne. Z camino człowiek wraca odmieniony. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe po dojściu do Santiago de Compostela umiera stary 
człowiek i rodzi się nowy. Camino jest wartością dla wszystkich: dla 
katolików, dla ludzi innych wyznań, dla poszukujących i 
wątpiących, a takŜe dla osób określających się jako niewierzący. 
Camino, które jest europejskim dziedzictwem kulturalnym, 
przyjmuje wszystkich. W schroniskach dla pielgrzymów z reguły 
pada pytanie o narodowość, nigdy o wyznanie. Wszyscy, którzy 
podejmują camino, traktowani są przez hiszpańskich gospodarzy z 
jednakowym szacunkiem. RównieŜ społeczność pielgrzymów łączy 
specyficzna ludzka solidarność i sympatia, niezaleŜnie od wyznania. 
Jest to wielka wartość Drogi. 

Swoje camino zacząłem w Burgos, to prawie 500 km od 
Santiago. Na początku towarzyszył mi lęk, czy sobie sam poradzę w 
dalekiej i obcej dla mnie Hiszpanii. Ale pierwszy dzień pokazał, Ŝe 
nie jestem sam, idzie wielu pielgrzymów, z którymi od razu 
poczułem jedność. Camino wiedzie przez spokojną, piękną i starą 
Hiszpanię, gdzie kaŜdy kamień przypomina, Ŝe przed Tobą przeszły 
tędy miliony pielgrzymów. Idzie się drogami polnymi, przez małe 
wioski, z dala od cywilizacji.  

Pierwszy etap mojej pielgrzymki przypominał raczej treking. 
Trudno było mi się modlić. Tysiące myśli przebiegało przez moją 
głowę. Czy dam radę, ile kilometrów muszę przejść dziennie, czy 
będę miał gdzie spać, co jeść, czy wytrzymam to kondycyjnie, czy 
plecak nie jest za cięŜki itd. itp. … Przed wyjazdem wiele czytałem 
o camino, wydawało mi się, Ŝe wszystko wiem, nic mnie nie 
zaskoczy. A tu spotyka mnie nagle coś, na co nie byłem zupełnie 
przygotowany. Po kilku dniach mojego dzielnego maszerowania 
uderzyłem się w nogę. Całodzienny marsz z 13 kilogramowym 
plecakiem spowodował, Ŝe noga spuchła. Następnego dnia 
przeszedłem krótszy odcinek, ale to nie pomogło, miałem juŜ 
problemy ze zginaniem nogi w stawie. Trzeciego dnia było 
naprawdę cięŜko, pokonałem tylko 14 km. Wszyscy mnie wymijali. 
Zacząłem się zastanawiać, czy to juŜ nie koniec mojej wędrówki ... 
A przecieŜ kaŜdy idąc pierwszy raz, bardzo chce dojść do celu – po 
prostu zaliczyć pielgrzymkę. Zdecydowałem, Ŝe podjadę jeden etap 
autobusem, do Astorgi. Był deszczowy dzień, zimno, schroniska 
jeszcze zamknięte. Nie miałem się gdzie podziać. Jednym słowem 
„wspaniały” dzień i pogoda na podejmowanie decyzji. Na szczęście 
była otwarta katedra i mogłem uczestniczyć we Mszy Świętej. Tam 
dokonała się moja przemiana. Zgodziłem się, aby w moim 
pielgrzymowaniu wypełniła się wola BoŜa. Przyjąłem to, co mi się 
przytrafiło i to, Ŝe być moŜe będę musiał wrócić do domu. Od tego 
momentu powoli zaczęły przychodzić rozwiązania. Trafiłem do 
lekarza, dostałem lekarstwa i zalecenie, abym 2 dni odpoczął. Nie 
wiedziałem, jak długo będzie przebiegać moja rekonwalescencja, a 
przede mną góry - najtrudniejszy etap. Cały mój plan legł w 
gruzach. Na camino albo idziesz, albo wracasz do domu. Aby nie 
marnować kolejnych dni, musiałem podjechać autobusem. W ten 
sposób ominąłem najwyŜsze wzniesienie na camino, najładniejsze 
widoki i krzyŜ, gdzie pielgrzym powinien zostawić przyniesiony z 

domu kamień jako symbol grzechu. Wiem teraz, dlaczego 
zapomniałem go zabrać z Polski.  

Przez następne dni powoli zwiększałem dzienne etapy. 
Czułem się coraz lepiej, a noga przestawała juŜ boleć. W Villafranca 
del Bierzo jest brama przebaczenia. Tradycją pielgrzymki do grobu 
św. Jakuba jest, Ŝe ci którzy są chorzy, po przejściu bramy mogą 
jechać do domu otrzymując odpust. A ja właśnie w tym miejscu 
zabłądziłem i przez bramę nie przeszedłem... Dlatego moja 
wędrówka trwała dalej! Poza tym z nogą juŜ całkiem dobrze, była 
mniej spuchnięta i mogłem nią normalnie ruszać. 

Na camino kaŜde doświadczenie duchowe przeŜywa się ze 
zdwojoną siłą. Tak naprawdę mamy ze sobą tylko to co w plecaku, 
niebo nad sobą i drogę przed sobą. Nasze myśli wolne są od 
obowiązków Ŝycia codziennego. Sam byłem zdziwiony, Ŝe mogę tak 
wielu uczuć doznać, nazwać i Ŝe są tu one tak silne. Jedno z 
waŜnych dla mnie doświadczeń, związane było z moimi problemami 
z nogą. Nocowałem wtedy w schronisku, gdzie wszyscy byli 
zdrowi. Rano pakowali się i ruszali, ja opatrywałem nogę i 
wychodziłem właściwie jako ostatni. Bardzo mocno doświadczyłem 
wtedy, Ŝe cały Kościół pielgrzymuje, tylko ja gdzieś zostaję i nie 
mogę wspólnie ze wszystkimi wyruszyć. Innym razem przez pół 
dnia szedłem zupełnie sam i pragnąłem obecności drugiego 
pielgrzyma. Wystarczyło mi wtedy, abym mógł wbić wzrok w 
czyjeś plecy gdzieś przede mną na horyzoncie. Świadomość, Ŝe nie 
jestem na tej drodze sam, Ŝe idziemy razem w jednym kierunku, 
dodawała mi sił. 

Doświadczyłem takŜe głodu eucharystii. W pierwszą 
niedzielę na camino dopiero po 4 godzinach marszu znalazłem 
kościół, w którym uczestniczyłem we Mszy Św. Z kaŜdym 
kilometrem moja frustracja rosła. Wyobraź sobie - rano wstajesz i 
idziesz do kościoła i nie wiesz, czy będzie otwarty. Była to moja 
najdłuŜsza droga na Mszę. Musiałem przejść aŜ sześć wiosek, w 
kaŜdej był zamknięty kościół.  

Niesamowite jest równieŜ doświadczenie cięŜaru plecaka. 
Na camino wystarczy naprawdę niewiele. Człowiek przelicza kaŜdy 
gram, ogranicza się do minimum, wyrzucając opakowania od 
Ŝywności, kartki z mapkami miejsc, które juŜ przeszedł, czy 
wyciskając pół tubki pasty do zębów.  

Tęsknota, towarzyszyła mi chyba cały czas. Szczególnie pod 
koniec pielgrzymki. Z jednej strony czułem, Ŝe kończy się juŜ 
camino i chciałem się nim jeszcze nacieszyć idąc wolniej, robiąc 
dłuŜsze odpoczynki. A z drugiej strony tęsknota ... Nie tylko za 
najbliŜszymi, bo to normalne. Ale za prostymi rzeczami, takimi jak 
własne łóŜko, rozmowa w gronie przyjaciół, rodzinny obiad, 
przejaŜdŜka samochodem itd... 

Po dotarciu do katedry w Santiago wzruszenie jest tak duŜe, 
Ŝe nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć: Veni, vidi, Deus 
vicit. 

Czy camino jest cenne? Czy umarł we mnie stary człowiek i 
narodził się nowy?  Tak myślę. Nie stało się to w jakiś widoczny dla 
wszystkich, spektakularny sposób, ale w ciszy mojego serca. 
Otrzymałem tam tak wiele łask, Ŝe teraz jest dopiero czas na 
przemyślenie, dziękowanie, „smakowanie”. Camino dla mnie to 
kolejny etap mojego Ŝycia, bo Ŝycie jest pielgrzymką. Cały czas 
jesteśmy w drodze, a camino pozwala na zatrzymanie się w 
codzienności i odnalezienie tego, co jest dla nas najwaŜniejsze. 
Choć zaraz po powrocie nie planowałem następnej pielgrzymki, to 
teraz wiem, Ŝe kiedyś chcę tam wrócić. 
 
Do zobaczenia na camino do wieczności. 

Radek 
 
PS.  Od 18 grudnia 2010r. w mosińskiej Izbie Muzealnej moŜna 
oglądać wystawę fotografii z camino Renaty i Jakuba Skuteckich 
oraz Radosława Szeszko. Zapraszamy! 
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Cztery męczennice 
 

Święta Łucja zwana „świetlaną” (13.XII) naleŜy 
do czterech wielkich dziewic, męczennic Kościoła 
rzymskiego, których wspomnienia wypadają w 
miesiącach zimowych. Pozostałe trzy to: Cecylia  
(22.XI), Agnieszka –„czysta” (21.I) i Agata – „dobra 
(5.II.)  

Młodość wszystkich tych cór ze znamienitych 
rodów przypadła na koniec III w., na czas 
prześladowań chrześcijan za cesarza Decjusza i 
Dioklecjana. Dwunastoletnią Agnieszkę Rzymską i 
szesnastoletnią Agatę z Katanii spotkał los Łucji, gdy 
obie niezaleŜnie od siebie, Ŝyjąc w innym miejscu, 
odmówiły ręki namiestnikowi i synowi namiestnika. 
Pierwsza przedstawiana w Ŝółtych szatach, z 
barankiem, jest patronką dzieci, panien, ogrodników. 
W dzień jej wspomnienia święci się w Rzymie dwa 
baranki, z których wełny szyte są paliusze. Druga, z 

palmą męczeństwa jest patronką ludwisarzy, 
chroniącą od ognia, w jej dzień święci się chleb i sól. 
Święta Cecylia, nieznacznie starsza, wraz z męŜem i 
szwagrem teŜ została ścięta, gdy przyjęli 
chrześcijaństwo.  

Młodziutkie dziewczyny o wyjątkowej urodzie, 
przed kaŜdą otwierało się wygodne i bogate Ŝycie. 
One jednak, nie bacząc na tortury, przypiekanie, 
okaleczanie, obcinanie części ciała, a w końcu ścięcie, 
zdecydowały się oddać Bogu. Decyzja ta tak 
wymowna , przykładna, jednoznacznie czytelna i 
mocna, stała się dla wielu chrześcijan przykładem 
działania łaski BoŜej  i do grobów męczennic od razu 
rozpoczęło się pielgrzymowanie i oczekiwanie 
wstawiennictwa w wielu ludzkich sprawach. 

Jolanta Kapelska 

 

                                       
                            św. Łucja  św. Cecylia              św. Agnieszka    św. Łucja 

 
ALFABET ŚWIĘTYCH - Czy bylibyśmy w stanie oddać swoje Ŝycie za wiarę tak jak św. Łucja? 

          

 Często zadaję sobie pytanie: - Czy ja jako katoliczka 
byłabym w stanie oddać Ŝycie za wiarę? –Wielu ludzi 
mówi o sobie, Ŝe są w pełni oddani Bogu, chodzą często do 
kościoła, modlą się kilka razy dziennie, ale czy naprawdę 
postąpiliby jak św. Łucja z Syrakuz? 
     Św. Łucja urodziła się w III w Syrakuzach na Sycylii 
jako córka wysokiego urzędnika. Była jedynaczką ze 
znakomitego rodu, przeznaczoną na Ŝonę pewnego 
bogatego młodzieńca.  Po śmierci ojca wraz z matką 
Eutychią  przyjęła chrzest. Kiedy jej matka cięŜko 
zachorowała, dziewczyna wybrała się do grobu św. Agaty 
(wspomnienie 21 lutego)  w Katanii, modliła się tam, aby 
uprosić wstawiennictwo. Tam dziewczynie ukazała się św. 
Agata, przepowiedziała jej śmierć za wiarę i poleciła 
przygotować się na męczeństwo. Po powrocie do domu 
Łucja zastała matkę zdrową. Wypełniła polecenie: zerwała 
zaręczyny, rozdała majątek ubogim, złoŜyła śluby 
czystości. Niebawem z rozkazu cesarza Dioklecjana 
wybuchło jedno z największych prześladowań chrześcijan. 
Niedoszły narzeczony zemścił się i doniósł namiestnikowi 
rzymskiemu na Łucję, której wytoczono proces o 
potajemne wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. Została 
ścięta. Miała wtedy dwadzieścia trzy lata.  Z jej śmiercią 
związane są pewne legendy: a mianowicie, Ŝe zamknięto ją 
w domu schadzek, ale jej zniewalająca uroda powodowała, 
Ŝe nikt nie śmiał się do niej zbliŜyć, ona sama kazała sobie 
wyłupić oczy, które duŜe i piękne wzbudzały zachwyt 

oprawców, następnie skazano ją na spalenie, ale płomienie 
omijały jej ciało, pozostawiając nietkniętym, przeŜyła 
takŜe przebicie mieczem, umierając dopiero w domu po 
przyjęciu Komunii Św. i Ostatniego Namaszczenia. Jej 
grób otoczono czcią, papieŜ Grzegorz Wielki w V wieku 
włączył  imię Łucji do Kanonu Rzymskiego. Jest patronką 
krawców, ociemniałych, orędowniczką w chorobach oczu, 
pisarzy. Zwracał się do niej Dante Alighieri mający 
kłopoty ze wzrokiem. 
     Wystarczyło tych kilka zdań z  biografii Świętej, aby jej 
postawa zrobiła na nas wraŜenie. Ludzie Ŝyjący we 
współczesnym świecie są bardzo zapracowani. Mają mało 
czasu dla rodziny, a co dopiero dla Boga. Telewizja 
i Internet  zastępują nam dobrą ksiąŜkę,  zabierają czas na 
modlitwę. Niedzielna Msza św. wydaje się obowiązkiem, a 
czas na nią przeznaczony często wykorzystany jest na 
zakupy. Brak czasu dla Boga, cierpliwości dla rodziny, 
szacunku dla bliźniego. Przykłady moŜna by mnoŜyć… 

Porównując teraz postawę Łucji z naszym 
postępowaniem, czy moŜemy nazwać się w pełni 
praktykującymi katolikami? Czy jesteśmy oddani Bogu jak 
święta Łucja, czy moŜemy z otwartym sercem powiedzieć, 
Ŝe na jej miejscu teŜ byśmy tak postąpili? Czy bylibyśmy 
w stanie oddać swoje Ŝycie za wiarę? Warto się nad tym 
zastanowić. 

                     Łucja Majchrzycka  
uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Krosinku 
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Przyjdźcie do mnie… 
 

Obrazek 1: codzienna poranna i wieczorna modlitwa, 
uczestnictwo w Mszy Świętej, spowiedź, członek KSM, 
dwanaście pielgrzymek do Częstochowy w nogach, … to 
niezaprzeczalnie charakterystyka osoby, która wierzy… 

Obrazek 2: jak najbardziej „bez Ŝadnego przymusu”, 
efektem prawdziwej miłości udzielenie sobie sakramentu 
małŜeństwa… 

Obrazek 3: chrzest święty dziecka. Nie z obowiązku! 
Zawierzenie i  oddanie go Bogu – bo taka jest nasza 
wola… 

Obrazek 4: mówienie od 6 miesiąca Ŝycia dziecku o 
Jezusie, pokazywanie Jego symbolu i obrazków, codzienna 
poranna i wieczorna modlitwa z nauką składania rąk, 
przychodzenie na Mszę Świętą… 

No i właśnie… Zabieranie dziecka na Mszę Świętą 
do kościoła… Chyba  w kaŜdej parafii jest jedna Msza 
typowo dla dzieci. I nie chodzi tylko o to, Ŝe ławki 
posiadają rezerwację dla najmłodszych albo Ŝe kazanie 
głoszone jest w inny sposób. To przede wszystkim Msza, 
na której widok tuptających, rozmawiających lub 
płaczących maluchów nie powinien nikogo irytować. 

Za czasów gdy byłam Kropką (a nie mamą Kropką) 
płaczące w kościele dziecko wzbudzało moje zatroskanie, 
Ŝe coś się jemu stało (bo przecieŜ dziecko nigdy nie płacze 
bez powodu), wzbudzało współczucie dla matki bo tyle 
spojrzeń wędrowało w jej stronę. Ale to był moment. Bo 
moje skupienie w trakcie tego godzinnego spotkania z 
Bogiem jest tak silne, Ŝe nawet płacze i krzyki mi nie 
przeszkadzają. Teraz jestem mamą Kropką i tak jak 
wszystkim rodzicom równieŜ i mnie dziecko zmieniło 
świat i to, co w nim widzę. 

10.30 w kościele to przede wszystkim Msza, na 
której widok tuptających, rozmawiających lub płaczących 
maluchów nie powinien nikogo irytować. Nie powinien… 
Niestety, nie w Mosinie! 

Co mam zrobić gdy moja córka tylko raczkuje i 
wiem, Ŝe na tych czterech kończynach zwiedzi pół 
kościoła? Zostawić ją w domu? Dlaczego, przecieŜ mimo 
tylko roku Ŝycia świadomie we Mszy uczestniczy. Gdy 
przejeŜdŜamy obok kościoła albo widzi krzyŜ lub obraz 
Miłosiernego mówi „Azus”. A gdy słyszy w kościele 
wyraz „amen” z przejęciem klęka i powtarza to w swoim 
języku składając ręce. Czy jeŜeli w trakcie Mszy zaczyna 
mi z przejęciem pokazywać Ŝyrandole, kolorowe szybki w 
oknach albo krzyŜ mam ją zatykać smokiem? Dlaczego, 
przecieŜ nie płacze, tylko wyraŜa swój zachwyt Domem 
BoŜym. A jeŜeli juŜ zaczyna płakać to dlaczego nie mam 
prawa spróbować jej uspokoić, tam gdzie jestem? 
Uwierzcie mi, gdy któraś z nas – matek, zobaczy Ŝe 
sytuacja wymyka się spod kontroli na pewno wyjdzie na 
zewnątrz. Tylko dajcie nam zabrać te kilka zabawek 
(starannie wybranych przed wyjściem z domu – tych 
niehałasujących), kocyk, ubrać dziecku czapkę, wziąć je na 
jedną rękę a drugą manipulując wyprowadzić teŜ wózek. 
To dlatego to wyjście tak długo trwa. śałuję, Ŝe tak bardzo 
Wam to przeszkadza. A jeŜeli na wspólne nasze 
nieszczęście dziecko rozpłacze się w trakcie ogłoszeń 
parafialnych - to pamiętajcie, Ŝe wszystkie one są 

wydrukowane i wiszą w gablotach. Nie problem je 
doczytać. 

Przykro mi, Ŝe czasami usłyszę jeszcze z ambony 
komentarz, Ŝe gdy dziecko krzyczy albo płacze, naleŜy 
wyjść. Tam nie widać jaka to skomplikowana akcja takie 
wychodzenie. A moŜe po prostu trzeba mieć lata, 
doświadczenie i wyrozumiałość naszego Proboszcza, który 
w trakcie chrztu mojego przyszłego zięcia mówił nawet o 
zawodach w płaczu przy chrzcielnicy. Ot, tak po prostu – 
Ŝeby rodzice skupili się nie na hałasie lecz na tym 
najwaŜniejszym momencie Ŝycia swojego dziecka – gdy 
oddają je Bogu. 

Drodzy uczestnicy tej Mszy! Nie myślcie, Ŝe 
wyssałam te obrazki z palca. „Zagotowałam” się, bo 
dotknęło mnie to bardzo osobiście. Msza o godz. 10.30. 
Dzień deszczowy. Olga tylko raczkuje, więc idę tam, gdzie 
jest dywan – do Kaplicy Wieczystej Adoracji. Obok nas 
siedzi elegancka pani, uśmiecha się do mojej córeczki, 
podaje zabawkę, gdy ta nam upada. A na koniec Mszy 
mówi do swojej znajomej: „Ta kobieta z tym dzieckiem 
przesadza”. (Do dzisiaj nie wiem w czym przesadzałam?!) 
Pech – nie pech, ale znajomą okazuje się moja prywatna, 
najlepsza teściowa. Stąd wiem o wszystkim. Przykro mi z 
powodu tej obłudy, która wycieka nawet w Domu BoŜym. 
Kreślimy znak krzyŜa, szepcemy modlitwy, przekazujemy 
znak pokoju… a co jest w naszej myśli i sercu? 

Wiem, Ŝe naleŜy dziecku wpajać zasady zachowania 
w róŜnych miejscach. I na zachowanie w trakcie Mszy teŜ 
przyjdzie pora. Tylko – litości, niektórzy z uczestników 
Mszy nie mają nawet roku. A dla ich rodziców taka 
obecność jest po prostu waŜna. Bo przecieŜ, gdy Bóg na 
pierwszym miejscu – wszystko jest na swoim miejscu. 
Nawet gdy się w jakimś miejscu głośno płacze albo biega. 

Drodzy uczestnicy tej Mszy! Czy teraz juŜ nas 
rozumiecie? Nadal Wam przeszkadza odgłos naszych 
dzieci? A moŜe po prostu wybierzcie którąś z innych 
pięciu Mszy, które są odprawiane w naszym kościele 
(przypomnę: sobota o 18.00, niedziela 7.30, 9.00, 12.00, 
18.00)? Jeśli jednak na którejś z nich spotkacie matkę z 
płaczącym dzieckiem to wiedzcie, Ŝe to równieŜ i do niej 
Bóg skierował zaproszenie „Przyjdźcie do mnie…”. I 
chwała im za to, Ŝe mają nie tylko wiarę, ale i odwagę na 
to zaproszenie odpowiedzieć.  

KOCHANE MAMY I TATUSIOWIE – NIECH TEJ 
ODWAGI NIGDY WAM NIE ZABRAKNIE! MAMY 
PRAWO BYĆ NA MSZY ZE SWOIMI DZIEĆMI! 

A moŜe takie postanowienie noworoczne: rodzice z 
dziećmi starają się chodzić tylko na Mszę o 10.30, a 
pozostali jej uczestnicy pamiętają, Ŝe to godzina właśnie na 
spotkanie dzieci z Bogiem? Postanowienie noworoczne dla 
kaŜdego, niezaleŜnie czy jest w kościele z dzieckiem czy 
kogoś takiego właśnie obserwuje… 

mama Kropka
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„BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI” 
 

Od lat rosłem w przekonaniu, Ŝe podstawowym zadaniem dobrego pasterza jest doprowadzenie swoich 
podopiecznych do domu Ojca. Dzisiaj wiem na pewno, Ŝe wymiar materialny i dbałość o rzeczy, są tylko 
jednym ze środków w mej misji, ale nie najwaŜniejszym. To liczba dusz, które podąŜą za mną, będzie 
wyznacznikiem dobrze spełnionego obowiązku – mojego powołania.  
Pod wpływem dwóch lektur, a w rzeczywistości za sprawą moich przemyśleń nad ich treścią, postanowiłem 
spisać i podzielić się z Wami moimi przemyśleniami.  Pierwsza z nich to dobrze większości znane „ 
Dzienniczki siostry Faustyny” ale druga to mało znane dzieło siostry Eugenii E. Ravasio zatytułowane „Bóg 
Ojciec mówi do Swoich dzieci”. W jednym i drugim przypadku Bóg posłuŜył się Swoimi córkami do 
przekazania dowodów Nieskończonego Swojego Miłosierdzia. 
Nigdy nie ukrywałem faktu, Ŝe najbardziej jestem zatroskany o Tych, których nie widzę w swoim kościele, ale 
to Was – uczestniczących w Ŝyciu kościoła, proszę o pomoc i wykorzystanie wszystkich narzędzi, które Bóg 
przekazał nam w tych przesłaniach, do zjednoczenia naszej Parafii; w jedną Owczarnię, jeden Kościół. 
 
01.01.1915 roku przychodzi na świat Helena, trzecie z 
dziesięciorga dzieci biednej, chłopskiej rodziny. 
Absolwentka trzech klas szkoły podstawowej, w 
przyszłości Święta Siostra M. Faustyna Kowalska, 
znana dziś w całym świecie jako apostołka Miłosierdzia 
BoŜego. 
W pewnym stopniu Dzienniczek Św. Faustyny 
Kowalskiej moŜna porównać do Pisma Świętego 
nowego Testamentu. Jej Ŝycie było przekształcaniem się 
w samego Jezusa, a proces zmian pokazuje, jak Bóg 
doświadcza tych, których bardzo miłuje. Dzienniczek 
opisuje codzienne Ŝycie mocno doświadczanej słabej 
istoty, która swe Ŝycie oddała Jezusowi z miłości do 
bliźniego. JeŜeli uwierzymy, Ŝe zapiski Faustyny są 
retransmisją z rozmowy z Jezusem, w róŜnych 
sytuacjach i stanach jej ducha – to otrzymamy instrukcję 
postępowania na kaŜdą  sytuację i zdarzenie naszego 
Ŝycia. W Nowym Testamencie podmiotem jest sam Bóg 
w ludzkiej postaci, natomiast w dzienniczkach człowiek 
pragnący upodobnić się do Boga. Trudno o lepszą i 
bardziej prosta interpretacje słów Pisma Świętego. 
Trudno o bardziej przystępne wytłumaczenie  roli 
Jezusa i Miłosierdzia BoŜego w naszym Ŝyciu. W końcu 
trudno o lepsza lekturę na dni naszego zagubienia. 
Tej prostej, niewykształconej, ale męŜnej, bezgranicznie 
ufającej Bogu zakonnicy powierzył  Pan Jezus wielką 
misję: Orędzie Miłosierdzia skierowane do całego 
świata. „Wysyłam Cię powiedział – do całej ludzkości z 
moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, 
ale pragnę ja uleczyć, przytulając (...) do swego 
miłosiernego serca. Jesteś sekretarką mojego 
miłosierdzia; wybrałem Cię na ten urząd w tym i 
przyszłym Ŝyciu, abyś dawała duszom poznać Moje 
Wielkie Miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je 
do ufności w przepaść Mojego Miłosierdzia.” 
 
 Misja Siostry Faustyny polegała na Trzech zadaniach: 
- „przybliŜeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej 

w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do 
kaŜdego człowieka” 

- „wypraszaniu miłosierdzia BoŜego dla całego świata 
m. in. przez praktykę podanych przez Pana Jezusa 
nowych form kultu Miłosierdzia BoŜego, którymi 
są: Obraz Miłosierdzia BoŜego z podpisem: „Jezu 
Ufam Tobie”, święto Miłosierdzia BoŜego w 
pierwszą niedziele po Wielkanocy, koronka do 
Miłosierdzia BoŜego i modlitwa w godzinie 
Miłosierdzia „(Dz 15.00) 

- „zainspirowaniu apostolskiego ruchu Miłosierdzia 
BoŜego, który podejmuje zadanie głoszenia 
i wypraszania Miłosierdzia BoŜego dla świata oraz 
dąŜy do doskonałości drogą wskazaną przez św. 
Siostrę Faustynę.” 

 
• Obraz Jezusa Miłosiernego. „ Jego rysunek został 
ukazany w wizji, jaką Siostra Faustyna miała 22 lutego 
1931 roku w celi płockiego klasztoru”. „ Wieczorem, 
kiedy byłam w celi – pisze w Dzienniczku – ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty 
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły 
dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. 
(…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz 
według rysunku, który widzisz ,z podpisem: Jezu, Ufam 
Tobie.” Trudno o pełniejszy wizerunek Jezusa 
Chrystusa, który to dla nas po raz kolejny przybiera 
ludzką postać, by tajemnica Eucharystii i 
Nieskończonego BoŜego Miłosierdzia była moŜliwa do 
zaistnienia w naszej świadomości. Ściśle określa 
znaczenie kaŜdego elementu znajdującego się na 
obrazie, w szczególny sposób koncentrując się  na 
dwóch promieniach i podpisie „Jezu. Ufam Tobie”. 
Zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: „Blady promień 
oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę: czerwony 
promień oznacza krew, która jest Ŝyciem dusz (…) 
Szczęśliwy. Kto w ich cieniu Ŝyć będzie”  
Podpis; ma nam stale przypominać o obowiązku, ale i 
pragnieniu  bezgranicznej ufności względem Boga i 
czynnej miłości w stosunku do bliźnich. Pan Jezus – 
powiedział takŜe - „Obraz ten ma przypominać Ŝądania 
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mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic 
nie pomoŜe bez uczynków” 
Poprzez tak rozumiany kult obrazu; moŜemy być 
przekonani o spełnieniu obietnic Jezusa: łaski 
wiecznego zbawienia, duŜych postępów na drodze 
chrześcijańskiej doskonałości, łaski szczęśliwej 
śmierci i wszelkich innych łask, o które z ufnością 
będziemy prosili. „ Przez obraz ten udzielać będę wiele 
łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza 
do niego” 
 
• Pierwszy obraz w parafii św. Mikołaja, autorstwa 
Pani Lucyny Smok z Rogalinka, był przedmiotem kultu 
i wisiał w prawej nawie kościoła do końca sierpnia 2010 
roku. 3 września 2010 roku ks. Arcybiskub Stanisław 
Gądecki poświęcił nowy obraz autorstwa artysty Jacka 
Strzeleckiego. 
 
• Święto Miłosierdzia; przypada na pierwszą 
niedziele po Wielkanocy, nieodzownie łącząc 
wielkanocną tajemnicę Odkupienia z tajemnicą 
miłosierdzia BoŜego. Ten szczególny dzień uwielbienia 
Boga w tajemnicy miłosierdzia, jest takŜe czasem 
szczególnych łask dla ludzi. „Pragnę – powiedział Pan 
Jezus – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. Dusze giną mimo mojej gorzkiej 
męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto 
Miłosierdzia mojego. JeŜeli nie uwielbią miłosierdzia 
mojego, zginą na wieki” 
„Kto w dniu tym przystąpi do Źródła śycia – powiedział 
Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliŜą do źródła miłosierdzia Mojego; (…) niech się nie 
lęka zbliŜyć do mnie Ŝadna dusza, chociaŜby grzechy jej 
były jako szkarłat”. 
„Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić 
warunki naboŜeństwa do Miłosierdzia BoŜego ( Ufność 
w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w 
stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie 
przyjąć Komunię Świętą. Nie znajdzie Ŝadna dusza 
usprawiedliwienia – wyjaśnił Jezus- dopokąd się nie 
zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego 
pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem 
Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom 
o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”. 
 
• KaŜde święto. Miłosierdzia BoŜego obchodzone w 
naszej parafii poprzedza modlitwa, w trakcie której 
czytane są fragmenty „Dzienniczków” i odmawiana jest 
nowenna.  W samo święto, odprawiana jest uroczysta 
Msza św. o godz. 15.00 z odpowiednim kazaniem. 
 
• Koronka do Miłosierdzia BoŜego, godzina 
Miłosierdzia. Treść koronki podyktował Pan Jezus 
Siostrze Faustynie jako modlitwę na przebłaganie i 
uśmierzenie gniewu BoŜego w Wilnie w 1935 roku. 

Dwa lata później w Krakowie, w bliŜej nieopisanych 
przez siostrę Faustynę okolicznościach, polecił Pan 
Jezus czcić godzinę swej śmierci: „ Ile razy usłyszysz, 
jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w 
miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; 
wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a 
szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili 
zostało na ościeŜ otwarte dla wszelkiej duszy”  
„JeŜeli nie moŜesz wstąpić do kaplicy – powiedział 
Jezus- pogrąŜ się w modlitwie tam, gdzie jesteś, 
chociaŜ przez króciutką chwilę” 
 
2 listopada 2009 roku udzieliłem swojego 
błogosławieństwa osobom, które zorganizowały grupę 
modlitewną. Bezinteresowną intencją ( „Najświętsza 
Maryjo Panno nasza, owoce odmawianej koronki do 
Miłosierdzia BoŜego przez Twoje wstawiennictwo, 
ofiarujemy Panu naszemu, Bogu Ojcu”  ) rozpoczęli 
odmawianie Koronki do Miłosierdzia BoŜego o godzinie 
15.00. Czynią to nadal, bez ustanku, kaŜdego dnia 
tygodnia z niezmienną intencją - czystą i pełną miłości.  
Dziewięć miesięcy później, została powołana do Ŝycia – 
kaplica dziennej adoracji, dająca moŜliwość pełnego 
uczczenia Serca Jezusa, pełnego Miłosierdzia w 
Najświętszym Sakramencie.  
 
4 września 1907 roku, w rodzinie wieśniaczej, w San 
Gervasio d” Adda w prowincji Bergamo, przychodzi na 
świat Eugenia Elisabetta Ravasio. Absolwentka czterech 
klas szkoły podstawowej po kilku latach pracy w 
fabryce w wieku 20 lat, wstępuje do Zgromadzenia 
Sióstr Matki BoŜej Apostołów. Charyzmatyczna 
niewiasta w 25 roku Ŝycia zostaje wybrana Matką 
Generalną Zgromadzenia. W ciągu 12 lat działalności 
misyjnej otworzyła niemal 70 ośrodków ze szpitalem, 
szkołą i kościołem – w najbardziej opuszczonych 
miejscach Afryki, Azji i Europy. 
Ale wielka lista działalności na polu społecznym od 
odkrycia pierwszego lekarstwa przeciw trądowi 
(opracowanego później w instytucie Pasteura w ParyŜu) 
po Miasto Trędowatych – ogromne centrum przyjęć 
chorych o powierzchni 200000 m2 będące do dziś 
przodującym centrum w Afryce to tylko znaki fizyczne 
jej wielkich łask organizacyjnych. Matka Eugenia 
powróciła do Ojca 10 sierpnia 1990 roku. NajwaŜniejszą 
rzeczą, którą nam pozostawiła, jest Orędzie: „Ojciec 
mówi do Swoich dzieci” Jedyne objawienie dokonane 
osobiście przez Boga Ojca i uznane przez Kościół za 
autentyczne po 10 latach najbardziej rygorystycznych 
badań. 
 
Nie sposób nie zauwaŜyć związku z Objawieniami św. 
Faustyny, w których u podstaw leŜy BoŜe Miłosierdzie, 
gdzie po raz kolejny Bóg Ojciec przemawia przez 
Swojego Syna Jezusa Chrystusa.  
Orędzie przekazane Matce Eugenii przez samego Boga 
Ojca przede wszystkim dotyczy Jego Nieskończonego 
Miłosierdzia, celów i warunków jego dostąpienia, ale 
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ponad to wszystko Bóg Ojciec pragnie zmiany Swego 
wizerunku w naszych oczach. Z groźnego, surowego, 
Wszechwładcy na pogodnego, miłościwego Ojca 
Swoich dzieci. Po przeczytaniu zeszytów Matki Eugenii 
„Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci” nie sposób nie 
zwrócić uwagi na kilka stereotypów w widzeniu Boga 
Ojca, wynikających z tradycji, przyzwyczajeń i bojaźni 
przed Surowym Stwórcą. 
 

Tajemnica poznania Trzech Osób w jednej Postaci jest 
niezwykłą łaską, ale nawet my, zwykli śmiertelnicy 
musimy zauwaŜyć, Ŝe Koronka do Miłosierdzia 
skierowana jest do Boga Ojca, za pośrednictwem ofiary 
z ciała i krwi Jego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa, a 
cała modlitwa jest prośbą o dary Miłosierdzia Boga Ojca 
za pośrednictwem Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa. 
Właściwa interpretacja zeszytów siostry Eugenii nie 
powinna iść w kierunku zmiany postrzegania Jezusa 
Chrystusa czy Ducha Świętego, a jedynie bliŜszego 
zrozumienia Tajemnicy Trójcy Świętej i właściwych 
proporcji, poznania i czci KaŜdej z osobna. Wg cytatów, 
ze wspomnianych zeszytów siostry Eugenii, Bóg Ojciec 
jedynie zwraca uwagę na Swoją osobę, nie umniejszając 
wielkości i czci Swojemu Synowi i Duchowi Świętemu; 
 
„ Przyznaję, Ŝe oddajecie Mi cześć w Moim Synu. 
Wiem, Ŝe są tacy, którzy potrafią wznieść się całkowicie 
od Mojego Syna do Mnie, ale jest ich bardzo niewielu. 
Nie sądźcie jednak, Ŝe oddając cześć Mojemu Synowi 
nie czcicie Mnie! Oczywiście, Ŝe tak! Czcicie Mnie, 
gdyŜ przebywam w Moim Synu! Wszystko zatem – co 
stanowi Jego chwałę – jest równieŜ Moją chwałą! 
Chciałbym jednak widzieć, Ŝe człowiek w szczególny 
sposób czci swojego Ojca i Stworzyciela.” 
 
„Ukazałem wam, Ŝe Mój Syn Jezus reprezentuje Mnie 
przed ludźmi i Ŝe przez Niego stale przebywam między 
nimi. Teraz pragnę wam pokazać, Ŝe przychodzę do was 
takŜe przez Mojego Ducha Świętego, aby być wśród 
was” 
„Im bardziej czcić będziecie Mnie, tym bardziej uczcicie 
Mego Syna” 
„Ludzie myślą, Ŝe jestem groźnym Bogiem i wtrącam 
całą ludzkość do piekła. Co za niespodzianka przy 
końcu czasów, kiedy ujrzą, Ŝe bardzo wiele dusz, które 
uwaŜają za stracone, cieszy się wieczną szczęśliwością 
wśród wybranych.” 
„Nie wierzcie, Ŝe jestem owym strasznym starcem, 
którego ludzie przedstawiają na swoich obrazach i w 
swoich ksiąŜkach! Nie, nie, nie jestem ani młodszy ani 
starszy od Mojego Syna i Mego Ducha Świętego! 
Dlatego teŜ chciałbym, aby wszyscy – od dziecka do 
starca – Wzywali Mnie poufałym imieniem Ojca i 
Przyjaciela.” 
„Nikt jeszcze nie zrozumiał bezmiernych pragnień 
Mego Serca Boga Ojca: pragnę być znany, kochany i 
czczony przez wszystkich ludzi, sprawiedliwych i 
grzeszników.” 

„Przede wszystkim zaś pragnę nie sądzić ich według 
Mojej Sprawiedliwości, lecz według Mego Miłosierdzia, 
aby wszyscy zostali zbawieni i zaliczeni w poczet 
Moich wybranych.” 
 

Nie sposób się nie zgodzić z biskupem Grenoble 
Aleksandrem Caillot, który zadecydował o otwarciu 
procesu kanonicznego dotyczącego przypadku Matki 
Eugenii, Ŝe tylko pozornie nie ma specjalnego powodu 
do czczenia Ojca w szczególności. „Czy to nie właśnie 
Ojciec posłał Syna Swojego na świat? JeŜeli w 
najwyŜszym stopniu sprawiedliwe jest oddanie czci 
Synowi i Duchowi Świętemu za ich widoczne 
przejawianie się, czy nie byłoby sprawiedliwe i słuszne 
składać dzięki Bogu Ojcu, jak wymagają tego prefacje 
mszalne, za dar, który On nam uczynił ze Swego Syna?” 
 
Niezbadane są wyroki BoŜe, nieprzewidywalne 
działanie Ducha Świętego, ale ostatnie wydarzenia 
zataczają krąg wielkiego uporządkowania i celowości 
nowych inicjatyw w naszej parafii. Jak mawiał Jan 
Paweł II - „nie ma zbiegów okoliczności w BoŜej 
opatrzności”  
Duch Święty znalazł swoje miejsce – czci i uwielbienia 
- w „odnowie w Duchu Świętym”, która na dobre 
zakorzeniła się w naszej parafii. Idąc za głosem serca, 
nie zmniejszając Chwały i Czci Jezusa Chrystusa, w 
którym przebywa Bóg Ojciec, pragnę w szczególny 
sposób uczcić Ojca i Stworzyciela, aby Był poznany i 
uwielbiony przez wszystkich parafian.  
 

W tym celu przygotowałem odpowiednią liczbę „ 
Wiadomości Parafialnych”- nowych i archiwalnych, 
które zamierzam dostarczyć do kaŜdego domu, podczas 
tegorocznej „kolędy”. Dodatkowo do kaŜdego  numeru 
dołączę  egzemplarz  p r z e s ł a n i a „Bóg Ojciec mówi 
do swoich dzieci” Artykuły, które ukazały się na łamach 
naszych archiwalnych wiadomości, wg zasady „nie ma 
zbiegów okoliczności w BoŜej opatrzności” mogą w 
szczególny sposób, treścią w nich zawartą, wpłynąć na 
umocnienie wiary lub w niektórych przypadkach 
zadecydować o nawróceniu. Ponadto od początku 
stycznia 2011 roku, po kaŜdej Mszy świętej o godz. 8.15 
będzie odmawiana litania do Boga Ojca, a kaŜdy 
pierwszy czwartek miesiąca będzie poświęcony;   czci i 
uwielbieniu - Ojca i Stworzyciela, któremu dziękować 
będziemy za wszystkie łaski w intencji mszy o godz 8.15 
 

Osoby zainteresowane posiadaniem na własność 
polskiego przekładu „Bóg Ojciec mówi do swoich 
dzieci”, mogą odebrać darmowy egzemplarz w kaplicy 
„Wieczystej Adoracji” w godzinach jej otwarcia, u 
Zakrystiana lub wysłać sms pod nr telefonu 602662992 
z prośbą o bezpłatne przesłanie na wskazany adres. 
JeŜeli chodzi o „Dzienniczki siostry Faustyny” - kilka 
egzemplarzy zostawiam w kaplicy do ich studiowania 
podczas adoracji. RównieŜ umoŜliwiam ich 
wypoŜyczenie u Zakrystiana, na podstawie wpisu do 
zeszytu z danymi kontaktowymi biorcy. 
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Litania do Boga Ojca 
 

Kyrie, elejson - Chryste, elejson - Kyrie, elejson 
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, BoŜe – zmiłuj się nad nami 
Synu Odkupicielu świata, BoŜe – zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, BoŜe – zmiłuj się nad nami 
Święta Trójco, Jedyny BoŜe – zmiłuj się nad nami 
BoŜe, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony – przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz, którego chwała przewyŜsza nasze pojęcie - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz , któryś od wieków rodzisz umiłowanego Syna swego- Słowo swoje - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz ,któryś tak umiłował ludzi, Ŝeś Syna swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność czuwa i zachowuje – przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz , którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz , przez Ducha Świętego rządzący kościołem Chrystusowym na ziemi - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nas , któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz , godny najwyŜszej czci i najgłębszej miłości - przyjm uwielbienie nasze 
BoŜe, Ojcze nasz , przez miłość Twoją  ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy , zmiłuj się nad nami 
BoŜe, Ojcze nasz przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami 
BoŜe, Ojcze nasz , przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami 
BoŜe, Ojcze nasz ,przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad 
nami 
BoŜe, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj się 
nad nami 
BoŜe Ojcze, usłysz nas. BoŜe Ojcze, wysłuchaj nas. 
Od pychy umysłu – zachowaj nas , BoŜe Ojcze 
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego Serca- zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa - zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Od lekcewaŜenia natchnień Ducha Twojego Świętego – zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą  miłość Twoją - zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie - zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Pod płaszczem swej najłaskawszej Opatrzności - zachowaj nas, BoŜe Ojcze 
Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Wytrwanie do końca przy Tobie - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Gorliwość o zbawienie innych dusz - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Pokorę prawdziwej mądrości - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Umiłowanie czystości - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Prawdziwa radość serca zjednoczonego z Tobą - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
Najdoskonalsze podobieństwo do Twojego Syna Jezusa Chrystusa - racz nam dać, BoŜe Ojcze 
BoŜe Ojcze – usłysz nas.           BoŜe Ojcze, wysłuchaj nas. 
BoŜe Ojcze, zmiłuj się nad nami. 
 
 

Z Ŝyczeniami dobrego Nowego Roku 
ks. Edward Majka, proboszcz 
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