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13 MAJA 
UROCZYSTOŚĆ 
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W 1916 r.  w niewielkiej  portu-
galskiej  miejscowości  o  nazwie 
Fatima  trójce  pobożnych  dzieci: 
sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa 
lata starszemu bratu Franciszkowi 
oraz ich ciotecznej  siostrze,  dzie-
więcioletniej  Łucji,  ukazał  się 
Anioł  Pokoju.  Miał  on  przygoto-
wać dzieci na przyjście Maryi.

Pierwsze objawienie Matki Naj-
świętszej  dokonało  się  13  maja 
1917 r. Cudowna Pani powiedzia-
ła  dzieciom:  "Nie  bójcie  się,  nic 
złego  wam  nie  zrobię.  Jestem  z 
Nieba. Chcę was prosić, abyście tu 
przychodziły co miesiąc o tej  sa-
mej  porze.  W  październiku  po-
wiem wam, kim jestem i czego od 
was  pragnę.  Odmawiajcie  co-
dziennie  Różaniec,  aby  wyprosić 
pokój dla świata".

Z objawieniami w Fatimie wią-
żą  się  tzw.  trzy  tajemnice  fatim-
skie. 
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Pierwsza tajemnica fatimska
Pierwsza tajemnica fatimska zo-

stała  przekazana  dzieciom 
13.06.1917.  Dotyczy  ustanowienia 
nabożeństwa  do  Niepokalanego 
Serca  Maryi,  które  byłoby  formą 
wynagrodzenia  i  zadośćuczynie-
nia za zniewagi wyrządzone Bogu 
przez grzechy ludzkości.

Druga tajemnica fatimska
Druga tajemnica fatimska mówi 

o wizji piekła, do którego trafiają 
grzesznicy  i  o  karze,  czekającej 
świat za dokonywane na nim co-
dziennie zbrodnie.

Według relacji  Łucji,  w drugiej 
tajemnicy fatimskiej Maryja prze-
powiedziała  także  wybuch i  nie-
szczęścia II wojny światowej, wy-
stąpienie  głodu  na  rozległych 
obszarach świata,  rozpoczęcie  na 
wielką  skalę  prześladowań  Ko-
ścioła i znieważanie osoby papie-
ża.

Trzecia tajemnica fatimska
Trzecia tajemnica fatimska zro-

biła największe wrażenie na dzie-
ciach, jak i na wszystkich, którzy 
zetknęli się z objawieniami. Pełna 
treść  jak  podkreślała  Łucja  jest 
"przeznaczona  tylko  dla  samych 
papieży".

Siostra  Łucja  spisała  trzecią 
część tajemnicy fatimskiej na wy-
raźne żądanie biskupa, kiedy po-
ważnie zachorowała na przełomie 
roku 1943 i 1944. 

Dokument po kilkunastu latach 
doręczony  został  Janowi  XXIII 
przez  nuncjusza  papieskiego 
w Lizbonie.

Treść  trzeciej  tajemnicy  fatim-
skiej ujawnił publicznie Jan Paweł 
II  26  czerwca  2000,  była  w  niej 
mowa  o  "białym  kapłanie  giną-
cym  od  kuli  z  broni  palnej",  co 
część osób odnosi do zamachu na 
Jana Pawła II z 13 maja 1981.

Sam Jan  Paweł  II  przypisywał 
swoje  ocalenie  wstawiennictwu 
Maryi. 

Pocisk,  którym  został  raniony, 
przekazał jako wotum do sanktu-
arium  fatimskiego.  Został  on 
umieszczony  w  koronie  figury 
Matki Boskiej z Fatimy. 

Orędzie  fatimskie  jest  jasne 
i jednoznaczne:  aby  uchronić 
ludzkość  od  samozagłady,  ko-
nieczne  jest  nawrócenie,  jej  po-
wrót do Boga. Nawet jeśli zamach 
z 13 maja 1981 r., o którym mówi  
trzecia część tajemnicy fatimskiej, 
należy  do  przeszłości,  to  wypo-
wiedziane  przez  Matkę  Bożą  na 
początku  dwudziestego  wieku 
wezwanie do nawrócenia i poku-
ty dziś nadal zachowuje swoją ak-
tualność.

Maryja  przekazując  swoje  orę-
dzia,  zdawała  się  ze  szczególną 
przenikliwością  odczytywać  zna-
ki czasu, znaki naszego czasu. 
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Jej naglące wezwanie do poku-
ty nie jest niczym innym, jak tylko 
przejawem Jej macierzyńskiej tro-
ski o los ludzkiej rodziny, potrze-
bującej  nawrócenia  i  przebacze-
nia.

http://www.pijarzy.pl
Zapraszamy  na  Nabożeństwo 

do Matki Bożej  Fatimskiej z pro-
cesją  w niedzielę 13 maja o godz. 
20:30

AKTUALNOŚCI
Informujemy,  że  tegoroczną 

uroczystość I Komunii świętej bę-
dziemy przeżywali w naszej para-
fii 20 maja o godz. 12:00. Na Biały 
Tydzień  zapraszamy  wszystkie 
dzieci do piątku 25 maja o godz. 
17:30.

Uroczystość  Rocznicy I  Komu-
nii Świętej obchodzimy  27 maja o 
godz. 12:00.

15 maja br. o godz. 12:00 zapra-
szamy na Mszę św. w intencji śp. 
Zofii  Grochowskiej,  założycielki 
Wspólnoty Małych Rycerzy.

20  maja  obchodzimy  Uroczy-
stość  Wniebowstąpienia Pańskie-
go,  która  jest  ukoronowaniem 
i zakończeniem  życia  ziemskiego 
Jezusa oraz Jego triumfem.

Zapraszamy   kandydatów  do 
bierzmowania  i  ich  rodziców  na 
Mszę  św.  w  ich  intencji,  o 
godz.18:00   dnia  24  maja  br.,  w 
Uroczystość  Matki  Bożej  Wspo-
możenia Wiernych. 

Po Mszy św. spotkanie kandy-
datów i ich rodziców. 

26  maja  obchodzimy  Dzień 
Matki,  na  Mszach  św.  będziemy 
polecali  modlitwie  wszystkie  na-
sze Mamy i opiekunki.

27 maja przypada Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Według 
Dziejów Apostolskich wydarzenie 
to  miało  miejsce  w  pierwsze  po 
Zmartwychwstaniu Jezusa święto 
Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w 
wieczerniku  apostołów,  Maryję 
i niewiasty  zstąpił  Duch  Święty. 
Nowenna do Ducha Świętego roz-
pocznie się 18 maja.

Dzień Dziecka. W niedzielę  03 
czerwca  zapraszamy  wszystkie 
dzieci na Mszę  św. o godz. 12:00 
w Waszej  intencji.  O  godz.  15:00 
Oratorium  im.  św.  Jana  Bosko 
w Tolkmicku  organizuje  Festyn 
z okazji Dnia Dziecka.

Uroczystość  Bożego  Ciała  bę-
dziemy  obchodzili  07  czerwca. 
Prosimy o przygotowanie procesji 
i tradycyjnych  ołtarzy.  Prosimy 
o udział dzieci I – Komunijnych i I 
-  Rocznicowych,  oraz  wszystkie 
osoby,  które  zostaną  zaproszone 
przez Panią Barbarę Klikowicz do 
orszaku procesyjnego.
Oratorium  im.  św.  Jana  Bosko 
i Stowarzyszenie  SALOS  organi-
zują w dniach 02 – 15.07 br. kolo-
nie  letnie  w  Szklarskiej  Porębie. 
Karty kolonijne i informacje moż-
na uzyskać u ks. Mariusza i Pana 
Andrzeja Misztala.
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10  czerwca  na  Mszy  św. 
o godz. 12:00 w naszej wspólnocie 
będziemy  przeżywali  Posłanie 
Misjonarza  świeckiego  na  Misje 
do  Salezjańskiego  Ośrodka  Wy-
chowawczego w Peru.

Przypominamy,  że  dnia 
01sierpnia  br.  będziemy  przeży-
wali w naszej parafii Uroczystość 
Nawiedzenia kopii Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej.      Przez 
dobę  będziemy mogli modlić  się 
przed Jej Wizerunkiem. 

Więcej  szczegółów  podamy  w 
następnym  Informatorze.  O  tym 
niezwykłym wydarzeniu w naszej 
wspólnocie informuje baner  oko-
licznościowy, ustawiony   za kio-
skiem z prasą.

W ramach naszego duchowego 
przygotowania  do  Peregrynacji 
Obrazu  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej, dnia 16 czerwca br. or-
ganizujemy  jednodniową  piel-
grzymkę  do  Częstochowy.  Koszt 
60 zł. 

Wyjazd o północy dn. 15 maja. 
Szczegóły i zapisy u ks. Wiesława.

Przypominamy,  że  wszelkie 
prace  na  cmentarzu  związane 
z pochówkiem,  wyznaczaniem 
kwater,  wjazdem  na  cmentarz, 
stawianiem  pomników,  układa-
niem  polbruku  itp.,  muszą  być 
uzgodnione  z  Zarządcą  cmenta-
rza, którym jest Ksiądz Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski.

04 maja br. grupa ministrantów 
z  Tolkmicka  i  Pogrodzia  wraz 
z ks. Krzysztofem  Toczyskim i ks. 
Mariuszem Rygałą – opiekunami, 
wyjechała  na  „DOMINIKALIA” 
do Czerwińska n/Wisłą. Nasi mi-
nistranci zachowali piękną  posta-
wę,  poznali  nowych  kolegów, 
a ponadto w rywalizacji sportowej 
wywalczyli  nagrody  drużynowe 
i indywidualne. Wyjazd na ŚWIĘ-
TO   ŚWIĘTEGO  DOMINKA SA-
VIO  dostarczył  im  wiele  dobra 
duchowego i kulturalnego.

Czerwińsk, 5 maja 2012
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NABOŻEŃSTWA MAJOWE     
Jest  miesiąc  maj.  Zapraszamy 

na Nabożeństwa majowe ku czci 
Najświętszej  Marii  Panny  co-
dziennie o godz. 17:30, dzieci we 
wtorki  i  czwartki  o  godz.  16:00. 
Nabożeństwa przy krzyżach i ka-
pliczkach  przydrożnych –  w po-
niedziałki  i  środy  o  godz.  19:15. 
Apele  Jasnogórskie  codziennie 
o godz. 20:30.

W dniach 14-  16 maja  przypa-
dają Dni Krzyżowe. Są to dni pod-
czas  których  Kościół  modli  się 
o błogosławieństwo Boże dla pra-
cujących w rolnictwie, błaga o do-
bre  urodzaje,  a  także  pamięta 
o tych,  którzy  w  różnych  miej-
scach na ziemi cierpią głód. 
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus  

Chrystus!
Drodzy moi. 
Przeżywamy  piękny  miesiąc 

maj, który kościół w sposób szcze-
gólny  dedykuje  Matce  Najświęt-
szej. Wyrażamy Jej swoje zaufanie 
i  pobożność  m.in.  poprzez udział 
w Nabożeństwach Maryjnych przy 
krzyżach i kaplicach przydrożnych 
oraz  Apele  Jasnogórskie.  Wielu  z 
nas w rodzinach odmawia Litanię 
do Matki Bożej. 

Zawierzmy Jej i wypełniajmy Jej 
polecenia,  odmawiajmy  różaniec, 
przyjmujmy komunię  św. w I  so-
boty  miesiąca,  prosząc  za  Jej  po-
średnictwem  o  Boże  Miłosierdzie 
dla nas i całego świata. Niech nasz 
udział  w  Nabożeństwach  majo-
wych będzie tego owocem.

Przed  naszą  wspólnotą  jakże 
ważne wydarzenia: I Komunia św. 
i Rocznica I Komunii św. Życzymy 
Wam kochane dzieci i Drodzy Ro-
dzice  głębokich  przeżyć.  Niech 
Chrystus  Eucharystyczny  będzie 
nieustannie obecny w Waszych ro-
dzinach.

Musimy już  myśleć już o przy-
gotowaniach  do  Nawiedzenia 
Matki  Bożej  Częstochowskiej.  Jak 
można zauważyć, został przygoto-
wany  baner  na  rynku  naszego 
miasta,  by  przypominał   nam  o 
tym ważnym wydarzeniu w naszej 
społeczności.  Pomyślmy,  jak  ude-
korować trasę przejazdu Obrazu. 

Drodzy  parafianie!  Pragnę  wy-
razić serdeczne podziękowania za 
dobroć, jakiej doświadczam w pra-
cy  duszpasterskiej.  Bóg zapłać  za 
wszelką  pomoc  materialną,  ale 
także  za  Wasze  zaangażowanie, 
choćby w sprzątanie kościoła.

Z przykrością muszę stwierdzić, 
że  wielu  parafian  przez  lata  nie 
włączyło  się  w  to  posługiwanie 
wspólnocie. Dobrze  jednak, że są 
parafianie  którzy  ochotnym  ser-
cem czynią  ten obowiązek, a jeśli 
nie  mogą,  to  składają  ofiarę  na 
świątynię. Ku sprawiedliwości, za-
angażowanie  parafian  spełniają-
cych  ten  obowiązek  jest  odnoto-
wywane w kartotece parafialnej. 

Pragnę podziękować wszystkim 
parafianom za podarowane kwiaty 
do naszej świątyni. Gorące Bóg za-
płać  składam  Paniom  Jadwidze 
Kozioł  i  Janinie  Szynkowskiej  za 
codzienną  troskę  w  utrzymaniu 
naszej świątyni.

W  tym  szczególnym  czasie 
chciałbym  za  pośrednictwem  na-
szego  Informatora  Parafialnego 
podziękować  tym  osobom,  które 
pomagają mi na co dzień, prosząc, 
by zostali anonimowi.

Drodzy parafianie,  życzę  Wam, 
by  te  piękne,  wiosenne  dni  były 
pełne  życzliwości  ludzi  i  Bożego 
Błogosławieństwa.

            Z wyrazem modlitwy, 
ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ JANA PAWŁA II
ŚW. JÓZEF SEBASTIAN 
PELCZAR

1842 - 1924
Józef  Sebastian  Pelczar  urodził 

się  17 stycznia 1842 w Korczynie 
koło  Krosna.  Jego  rodzice  Woj-
ciech i  Marianna, widząc,  że syn 
się dobrze uczy, po dwóch latach 
nauki w korczyńskiej szkole ludo-
wej  posłali  go  do  Rzeszowa,  do 
szkoły  głównej,  a  następnie  do 
gimnazjum w Przemyślu.

W  gimnazjum  Józef  Sebastian 
podjął decyzję zostania kapłanem. 
Po ukończeniu szóstej klasy wstą-
pił  do  niższego  seminarium,  zaś 
w roku 1860 rozpoczął studia teo-
logiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Przemyślu.

17 lipca 1864 r. przyjął  święce-
nia kapłańskie. W Samborze, jego 
pierwszej placówce, pracował pół-
tora roku jako wikariusz. 

Następnie wysłano go do Rzy-
mu,  gdzie  studiował  równocze-
śnie  na  dwóch  rzymskich  uczel-
niach.

Po powrocie do kraju wykładał 
w seminarium przemyskim, a na-
stępnie przez 22 lata pracował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.  Peł-
nił  tam  obowiązki  profesora 
i dziekana i rektora Wydziału Teo-
logicznego. 

W 1891 roku ks. Pelczar poddał 
myśl  utworzenia  Bractwa  NMP 
Królowej  Korony  Polskiej,  które 
oprócz  celów  religijnych  opieko-
wało się  rzemieślnikami,  biedny-
mi, sierotami i sługami, zwłaszcza 
chorymi i pozbawionymi pracy.

W 1894 r.  w Krakowie założył 
Zgromadzenie  Służebnic  Naj-
świętszego  Serca  Jezusowego, 
„stawiając  mu  za  cel  szerzenie 
Królestwa  Miłości  Serca  Jezuso-
wego”.  Siostry  miały  być  „zna-
kiem i narzędziem tej miłości wo-
bec  dziewcząt,  chorych 
i wszystkich ludzi potrzebujących 
pomocy”.

W 1899 r. został mianowany bi-
skupem pomocniczym, a  następ-
nie  ordynariuszem  diecezji  prze-
myskiej.  Pracował  dwadzieścia 
pięć lat jako biskup.

Biskup  Józef  Sebastian  dbał  o 
najuboższych  mieszkańców  swej 
diecezji. Z jego inicjatywy powsta-
wały ochronki dla dzieci, kuchnie 
dla  ubogich,  schroniska  dla  bez-
domnych, szkoły gospodarcze dla 
dziewcząt, bezpłatna nauka w se-
minarium duchownym dla chłop-
ców z ubogich rodzin. 
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W  publikacjach  szerzył  i  pro-
mował  naukę  społeczną  papieża 
Leona XIII. Starał się zaradzić pro-
blemom emigracji i alkoholizmu.

Zmarł w nocy z 27 na 28 marca 
1924 r.

Bp  Józef  Sebastian  Pelczar  zo-
stał  beatyfikowany  w  Rzeszowie 
przez papieża Jana Pawła II dnia 2 
czerwca 1991r.Kanonizacja odbyła 
się  18  maja  2003  r.  na  placu  św. 
Piotra w Rzymie.

Relikwie  świętego  znajdują  się 
w kościele archikatedralnym pod 
wezwaniem  św.  Jana  Chrzciciela 
w Przemyślu.

http://pl.wikipedia.org

STATYSTYKI PARAFIALNE     
W ostatnim czasie:
Sakramentu  Chrztu  Świętego 

udzielono:
- Annie Prądzyńskiej
- Nadii Miszkowicz
- Natalii Guzy
- Wanessie Kot
- Wiktorii Zuzannie Lehmann
- Julii Brodzińskiej
- Oliwierowi Piotrowskiemu
Sakramentalny  Związek  Mał-

żeński zawarli:
- Rafał Prądzyński i Aleksandra 

Janina Rosół
Na miejsce wiecznego spoczyn-

ku odprowadziliśmy zmarłych:
śp. Jadwigę Jursa

    śp. Małgorzatę Kozyra

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW      
MAJOWYCH
PRZY KRZYŻACH 
I KAPLICZKACH 
PRZYDROŻNYCH

14 maja 
Janówek
15 maja 
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 
18:00-  modlitwy  przy  Krzyżu  Mi-
syjnym
16 maja 
na wiacie P. Kaczorowskich
21 maja
przy P. Szczygieł - ul. Królewiecka
23 maja
ul. Elbląska – p. Wilczyńscy
28 maja
ul Portowa – mostek
30 maja 
trzy Lipy – za Pensjonatem

UŚMIECHNIJ SIĘ

Mąż wpatruje się w świadectwo 
ślubu.
- Czego tam szukasz? - pyta żona.
- Terminu ważności!

Żona wraca do domu i mówi:
- Kochanie, dzisiaj pięć razy prze-
jechałam  na  czerwonym  świetle 
bez żadnego mandatu!
- No i co z tego?
- Nic. Za zaoszczędzone pieniądze 
kupiłam nową torebkę!
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PIELGRZYMKA 
DO RÓŻANEGOSTOKU 
I SOKÓŁKI – 28.05.2012 r.

W  sobotę  28  kwietnia  br.,  47- 
osobowa grupa parafian  z Tolk-
micka,  pod opieką ks. Wiesława 
Kani, udała się na pielgrzymkę do 
Różanegostoku  i  Sokółki.  Wyru-
szyliśmy o 4:00 rano, bo droga da-
leka…

Po  godz.  10:00  dotarliśmy  do 
Sanktuarium Maryjnego w Róża-
nymstoku,   prowadzonym przez 
salezjanów.  Piękna,  odnowiona 
Świątynia, a w bocznej nawie cu-
downy obraz  Matki  Bożej  Róża-
nostockiej, zrobił na nas ogromne 
wrażenie. 

W skupieniu i zadumie oddali-
śmy pokłon  Maryi. 

Złożyliśmy Jej swoje podzięko-
wania i  prośby, które przywieźli-
śmy z sobą. 

Po  osobistych  modlitwach 
uczestniczyliśmy w Mszy św. od-
prawionej przez ks. Wiesława Ka-
nię.  Miejscowy  Duszpasterz  ks. 
Jan Chabierski, w homilii, w pięk-
nych,  barwnych  słowach,  przed-
stawił  nam  historię  cudownego 
Obrazu Maryi,   oraz cuda,  które 
dokonały się  za  Jej  wstawiennic-
twem.

Jeszcze  chwila  modlitwy… 
i musieliśmy  pożegnać  się  z  cu-
downym Obrazem.
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Kolejny cel naszej pielgrzymki, 
to Kościół p.w. św. Antoniego Pa-
dewskiego  w  Sokółce,  gdzie  w 
2008 roku miał miejsce cud eucha-
rystyczny.

Podczas udzielania komunii św. 
jeden z  księży upuścił  konsekro-
waną Hostię. Została ona następ-
nie umieszczona w naczyniu litur-
gicznym, wypełnionym wodą.  Po 
jakimś  czasie  zauważono,  że  na 
białej Hostii znajduje się czerwone 
zabarwienie.  Delikatnie  przenie-
siono Ją na biały korporał.  Okaza-
ło się,  że jest to tkanka w formie 
skrzepu krwi.

Mimo,  że  oficjalnego  potwier-
dzenia cudu przez Kościół jeszcze 
brak, do sokólskiej świątyni przy-
bywają  rzesze  wiernych  z  całej 
Polski i różnych zakątków świata.

My też modliliśmy się  w Kapli-
cy przed relikwiarzem z Cząstką 
Ciała  Pańskiego.  Następnie 
uczestniczyliśmy w Mszy św., od-
prawionej przez naszego Duszpa-
sterza.  Mieliśmy  też  możliwość 
nabycia  pamiątek  z  tego  cudow-
nego miejsca.

Ponieważ  czekała  nas  jeszcze 
ok. 7-godzinna podróż,  wyruszy-
liśmy w drogę powrotną.

Ta  pielgrzymka dla  każdego z 
nas  była  ogromnym  przeżyciem. 
Mimo zmęczenia podróżą będzie-
my  ją  długo  wspominali,  ponie-
waż  byliśmy w  miejscach wielu 
cudów  i  spełnienia  wielu  próśb. 

Może niektóre z  naszych intencji 
będą też wysłuchane?

Dziękujemy ks. Wiesławowi za 
przewodnictwo  w  tym  ducho-
wym przeżyciu.

WARSZTATY  
LITURGICZNO – MUZYCZNE
TOLKMICKO
25 – 27 maja 2012 r.
Prowadzący:
O.  Przemysław  Raczkowski  –  re-
demptorysta,  dyrygent chórów ko-
ścielnych
Marek Rogalski – organista
Tematyka:
- wykłady i panele dyskusyjne o za-
grożeniach, ideałach i przepisach li-
turgii, 
- teoria i praktyka w zakresie emisji 
głosu, nauka repertuaru,
- przygotowanie możliwie najgłęb-
szej niedzielnej liturgii.

Szczegółowe informacje i  zgło-
szenia:

Michał Hofman tel. 519 651 154 
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PAMIĘTAJ, ŻE ….
W  najbliższym  czasie  nasi 

Duszpasterze będą obchodzili ko-
lejne rocznice swoich święceń ka-
płańskich.  Nie  zapominajmy  w 
modlitwach o Tych, którzy na co 
dzień  służą  nam  Swoją  posługą, 
pomocą,  modlitwą,  obecnością 
wśród nas.

Upraszajmy Im wiele Łask Bo-
żych  i  Błogosławieństwa  Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych na 
dalsze,  niełatwe  lata  tej  kapłań-
skiej drogi. 

Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
Święcenia kapłańskie – 21.05.1996r.

Duszpasterz
Ks.Wiesław Kania
Święcenia kapłańskie – 25.05.1988r.

Kierownik Oratorium, Katecheta 
Ks. Mariusz Rygała
Święcenia kapłańskie – 30.05.2009r.

Katecheta
Ks. Krzysztof Toczyski 
Święcenia kapłańskie – 23.06.1990r.

REKOLEKCJE  DLA ZELATORÓW     
STRAŻY HONOROWEJ 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA

W dniach 17 –  20 kwietnia br. 
odbyły się  w Częstochowie reko-
lekcje dla Zelatorów Straży Hono-
rowej  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa,  które poprowadził  ks.  Ja-
nusz Królikowski.

Oddziaływanie  i  aktualność 
kultu  NSPJ były głównym tema-
tem spotkań  rekolekcyjnych.  Od-
dając hołd NSJ  z całą pewnością 
służymy  Bogu,  ale  równocześnie 
oddajemy siebie samych Stwórcy 
i Odkupicielowi, wraz ze wszyst-
kim, co posiadamy.

Każdy  dzień  rekolekcyjny  wy-
pełniony był nauką, pieśnią i mo-
dlitwą. Oprócz swojego formacyj-
no  –  modlitewnego  charakteru, 
rekolekcje  były  czasem  dyskusji 
i omawiania  ważnych  spraw  na 
Rok Jubileuszowy.

Doroczna,  ogólnopolska  piel-
grzymka Straży Honorowej NSPJ 
odbędzie  się  16  czerwca  2012  r. 
Towarzyszyć  jej  będzie  hasło: 
„Wiara  bez  uczynków  jest  mar-
twa”.

W kwietniu 2013 r. odbędzie się 
Ogólnopolska  Pielgrzymka  do 
Francji, śladami kultu Serca pana 
Jezusa,  a  także historii  Strażowej 
Wspólnoty. 

Będzie  to  dziękczynna  piel-
grzymka za 150 lat istnienia Arcy-
bractwa SHNSPJ.
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Biorąc udział pierwszy raz w ta-
kich  rekolekcjach,  miałam  możli-
wość  spotkania  się  z  Zelatorami 
Straży Honorowej SPJ z całej Pol-
ski.  Poczułam  się   jak  w  jednej, 
wielkiej  rodzinie,  chociaż  nikogo 
wcześniej nie znałam. Ponadto po-
głębiłam swoją wiarę i wiedzę, do-
tyczącą kultu Serca Pana Jezusa.

W  czasie  naszych  comiesięcz-
nych,  pierwszopiątkowych  spo-
tkań,  podzielę  się  ze  Wspólnotą 
tym, czego doświadczyłam na re-
kolekcjach,  a przez to (mam na-
dzieję) ożywi się duch apostolski 
w naszej parafii, by nasze szeregi 
poszerzały się o nowe serca, po-
święcone Bożemu Sercu.

          Wiesława Charyton – Kozioł
                        Zelatorka SH NSPJ

Z ŻYCIA ORATORIUM
Spotkanie Inspektorialnej Rady 

Młodych  (IRM)  i  Salezjańskich 
Duszpasterzy Młodzieżowych - 14 
kwietnia 2012

Campo Bosco to wielkie, cyklicznie 
odbywające się  spotkanie młodzieży, 
która  gromadzi  się  w  Czerwińsku 
nad  Wisłą,  aby  wspólnie  bawić  się, 
odpoczywać  i  modlić.  Wymaga ono 
wcześniejszych  przygotowań,  a  są 
one podejmowane na spotkaniach In-
spektorialnej  Rady  Młodych,  które 
odbyło się 14 kwietnia br. Oprócz na-
szego Oratorium,  pojawiły się  także 
inne Oratoria: z Suwałk, Ełku, Żyrar-
dowa, Łodzi, Olsztyna, Starych Jabło-
nek i Czerwińska nad Wisłą. 

Dnia  21.04.2012,  zamiast  chorą-
giewek  odbyły  się  gry  i  zabawy  w 
Oratorium.  Graliśmy  m.in.  w  gry 
planszowe,  w  nogę  i  w  gumę.  Naj-
większą atrakcją były kalambury.

Inspektorialne  Spotkanie  Ani-
matorów w Różanymstoku 2012

ISA? Jest to Inspektorialne Spotka-
nie Animatorów, czyli cyklicznie od-
bywający się zjazd Animatorów Ora-
torium  (co  pół  roku,  kwiecień/maj 
i październik/listopad), podczas któ-
rego  zawieramy  nowe  przyjaźnie, 
spotykamy się z ludźmi z innych pla-
cówek  Salezjańskich,  modlimy  się, 
miło spędzamy czas  itd.  Tegoroczne 
ISA  odbyło  się  w  Rożanymstoku, 
gdzie  kontynuatorzy  dzieła  księdza 
Bosko  mają  Ośrodek Wychowawczy 
dla trudnej młodzieży.

Maciej Nieszporek,
Natalia Herbreder

Kuba Sępka
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