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Drogi Księże Mariuszu

Z okazji Imienin, życzymy Ci, by 
Stworzyciel obdarzał Cię wielką ła-
ską. Za Jego przyczyną sprawuj co-
dzienną Mszę Świętą z radością, za-
pałem i głęboką wiarą. 

Niech  Jezus Chrystus, który Cię 
wybrał, powołał  i ustanowił kapła-
nem,   wspiera   Cię   w  trudnych 
chwilach.
Życzymy  Ci,  abyś  zawsze  czuł 

Jego  bliskość.  Niech  obfitość  Jego 
łask  nieustannie  się  pomnaża 
i owocuje   też  w naszych  sercach 
umacnianiem  wiary  i  głębszym 
umiłowaniem Boga. 

Życzymy  Ci  zdrowia,  radości, 
życzliwych  ludzi  na  swej  drodze, 
a także  realizacji  osobistych  pra-
gnień.

                              Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski,

            Księża Współpracownicy
                  i tolkmiccy parafianie

ŚWIATOWY 
DZIEŃ CHOREGO 
11.02.2012 r

„Drodzy bracia i siostry! 
Z okazji Światowego Dnia Chore-

go,  który  będziemy  obchodzili 
11 lutego 2012 r.,  we wspomnienie 
Najświętszej  Maryi  Panny  z  Lour-
des,  pragnę  ponowić  moją  ducho-
wą bliskość ze wszystkimi chorymi, 
którzy  przebywają  w  szpitalach 
i innych domach opieki zdrowotnej, 
bądź  są  pielęgnowani  w  domach 
rodzinnych, i zapewnić  wszystkich 
o trosce i miłości całego Kościoła.

Do  Maryi,  Matki  Miłosierdzia 
i Uzdrowienia  Chorych,  wznosimy 
nasze  ufne  spojrzenie  i  naszą  mo-
dlitwę;  niech  Jej  macierzyńskie 
współczucie,  którego  doznawała, 
stojąc  obok  Syna  umierającego  na 
krzyżu,  otacza  i  wspiera  wiarę 
i nadzieję każdej osoby chorej i cier-
piącej  w procesie  leczenia  ran du-
szy i ciała.
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Wszystkich zapewniam o pamię-
ci w modlitwie i udzielam każdemu 
specjalnego Błogosławieństwa Apo-
stolskiego.”
(Fragment  orędzia  Papieża  Bene-
dykta XVI na Światowy Dzień Cho-
rego 2012 r.)

W  sobotę  11  lutego  w  naszym 
Kościele  o  godz.  9:00  dodatkowa 
Msza św.         z udzieleniem Sakra-
mentu namaszczenia chorych.
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ JANA PAWŁA II

ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
1865 – 1939

Julia  Ledóchowska  urodziła  się 
17  IV  1865  w  Loosdorf  (Austria). 
W 1883  rodzina  przeniosła  się 
do Lipnicy  Murowanej,  niedaleko 
Krakowa. W 1886 Julia wstąpiła do 
klasztoru urszulanek w Krakowie. 
Tu, już  jako m. Urszula,  zajęła się 
przede  wszystkim  pracą  pedago-
giczną. 

W 1907 z błogosławieństwem pa-
pieża Piusa X wraz z dwiema sio-
strami  wyjechała  do  Petersburga, 
aby  objąć  kierownictwo  internatu 
dla  dziewcząt  przy  polskim Gim-
nazjum św. Katarzyny. W 1910 nad 
Zatoką  Fińską  powstał  dom  dla 
wspólnoty  oraz  -  realizujące  idee 
pedagogiczne matki Urszuli - gim-
nazjum z internatem dla dziewcząt. 
Wybuch  wojny  w  1914  spowodo-
wał  wydalenie m. Urszuli  z Rosji. 
Zatrzymała  się  w  Skandynawii: 
w Sztokholmie, następnie w Danii. 
Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno
z Petersburga siostrami, zorganizo-
wała  szkołę  dla  skandynawskich 
dziewcząt,  potem  m.in.  ochronkę 
dla sierot po polskich emigrantach. 
Włączyła  się  też  w  życie  miejsco-
wego  Kościoła  i  środowiska  oraz 
podjęła  współpracę  z  Komitetem 
Pomocy Ofiarom Wojny.

W 1920 petersburska wspólnota 
urszulanek wróciła do wolnej Pol-
ski i osiedliła się w Pniewach koło 
Poznania.  Wkrótce  potem  otrzy-
mała od Stolicy Świętej pozwolenie 
na przekształcenie  się  w Zgroma-
dzenie Sióstr Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego - żyjące duchowo-
ścią  urszulańską  oraz  tradycją 
pracy  wychowawczej  jako  uprzy-
wilejowanego narzędzia ewangeli-
zacji, szukające równocześnie form 
odpowiadających  nowym  potrze-
bom, szczególnie ludzi uboższych. 
Zgromadzenie szybko się  rozwija-
ło.  Powstawały  domy  i  dzieła 
w Polsce i na Kresach Wschodnich, 
od 1928 we Włoszech, od 1930 we 
Francji.
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M. Urszula formowała siostry do 
umiłowania Boga ponad wszystko, 
pragnąc, aby żyły w prostocie, były 
pokorne, a równocześnie pełne po-
święcenia  i  twórcze  w  służbie  in-
nym,  zwłaszcza  dzieciom  i  mło-
dzieży.  Uśmiech,  pogodę  ducha 
i dobroć  uważała  za  szczególnie 
wiarygodne  świadectwo  więzi 
z Chrystusem.  Spalała  się  miłością 
do Jezusa Chrystusa i ta miłość po-
zwalała jej kochać każdego człowie-
ka, bez względu na wyznanie, prze-
konania,  pozycję.  Gdy  umarła 
w Rzymie, 29 V 1939, ludzie mówi-
li, że zmarła święta...

20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł 
II beatyfikował m. Urszulę. W 1989 
zachowane  od  zniszczenia  ciało 
bł. Urszuli  zostało  przewiezione  z 
Rzymu do Pniew i złożone w kapli-
cy domu macierzystego.

18  V 2003  w Rzymie  Ojciec  św. 
Jan Paweł II kanonizował m. Urszu-
lę Ledóchowską.    

www.parafia.urszuli.2host.pl
RELIKWIE 
BŁ. JANA PAWŁA II

28 listopada br. tolkmicka Wspól-
nota  parafialna  otrzymała  z  rąk 
Jego Eminencji Ks. Kardynała Stani-
sława  Dziwisza  Metropolity  Kra-
kowskiego, relikwie bł. Jana Pawła 
II.  Odebrał  je w Krakowie ks. Pro-
boszcz  Sławomir  Szczodrowski 
z delegacją parafian.

Dokument podpisany przez Kar-
dynała Dziwisza, dołączony do reli-
kwii mówi, że jest w nich „ obecna 
cząstka  krwi  bł.  Jana  Pawła  II, 
w kapsule umieszczona, autentycz-
nie zbadana, o czym zaświadczamy. 
Może być wystawiona do czci wier-
nych”. Są  to  więc Relikwie I  stop-
nia. 

W  niedzielę  15  stycznia  br. 
uczestniczyliśmy  w   uroczystej 
Mszy św. z wprowadzeniem do na-
szego  Kościoła  Relikwii  bł.  Jana 
Pawła II.  

Na tę uroczystość licznie przyby-
li tolkmiccy parafianie oraz nauczy-
ciele, dzieci i młodzież z miejscowej 
Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum 
im. bł. Jana Pawła II.

Relikwie  wniósł  ks.  Proboszcz 
Sławomir  Szczodrowski  w  asyście 
pocztów sztandarowych i chorągwi 
z patronem Kościoła. 

On też sprawował Mszę św. i wy-
głosił  słowo Boże n.t.  świętości  bł. 
Jana Pawła II. Wyraził radość z po-
wodu otrzymania tego szczególne-
go daru, jakim niewątpliwie są Reli-
kwie  bł.  Jana  Pawła  II.  Prosił 
parafian  o  modlitwy  i  prośby  do 
Boga  za  wstawiennictwem  Błogo-
sławionego.
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Tę podniosłą uroczystość zakoń-
czyło  ucałowanie  Relikwii.  Wszy-
scy  otrzymali  obrazki  z  wizerun-
kiem  i  modlitwą  do  bł.  Jana 
Pawła II.

Błogosławiony Janie Pawle II, za-
pewniamy  Cię  o  naszych  modli-
twach, z prośbą o rychłą kanoniza-
cję. Prosimy Cię o wypraszanie łask 
Bożych  dla  członków  tolkmickiej 
wspólnoty parafialnej.

CHÓR STULIGROSZA 
szkoła wielkiej sztuki 
śpiewu i życia

Najprawdopodobniej  w  całej 
Polsce, a może w całej Europie, nie 
ma drugiego zespołu artystycznego 
tej rangi, który od przeszło siedmiu 
dziesięcioleci działa z jednym i tym 
samym mistrzem. 

Chór  Stefana  Stuligrosza  „Po-
znańskie Słowiki” – duma i jeden z 
symboli  swojego  miasta,  zarazem 
jedna  z  największych,  trwałych 
wartości kultury narodowej i euro-
pejskiej.  Jej  korzenie  tkwią  w  naj-
starszej  polskiej  Katedrze,  od  XV 
stulecia  szczycącej  się  tradycjami 
muzycznymi.

Kiedy w październiku 1939 roku 
niemieccy  okupanci  aresztowali 
i zmusili do opuszczenia Poznania 
Ks. Wacława Gieburowskiego, ów-
czesnego  dyrygenta  Poznańskiego 
Chóru Katedralnego, 19 letni Stefan 
Stuligrosz  skupia  wokół  siebie 
24 byłych  śpiewaków  ks.  Giebu-
rowskiego i – odbywając konspira-
cyjne próby – z chórem tym wystę-
puje  w  jedynych  z  dwóch 
kościołów,  dostępnych  dla  Pola-
ków.

Ledwie  ustały  działania  wojen-
ne,  wiosną  1945  r.  S.  Stuligrosz 
(ur. 1920)  rozpoczyna  budowę 
od podstaw nowego chóru.

W symbiozie z  własną edukacją 
i pomnażanymi  doświadczeniami 
zawodowymi,  przede  wszystkim 
kształtuje i rozwija chór. 

Od najwcześniejszych lat S. Stuli-
grosz sam też  komponuje. Jest au-
torem ponad 600 utworów chóral-
nych  o tematyce  sakralnej 
i przeszło  100  opracowań  kolęd  - 
polskich i obcych.

 W 1951 r. chór otrzymuje oparcie 
w  Filharmonii  Poznańskiej.  Pozo-
stając nadal zespołem amatorskim, 
szybko wypływa na orbitę między-
narodowej rywalizacji artystycznej. 
Śpiewali  w niemal  każdym z kra-
jów europejskich,  a  także  w USA, 
Kanadzie,  Japonii  i  Korei  Płd. 
Wśród słuchaczy byli monarchowie 
i  prezydenci  państw.  Szczególną 
sympatią „Poznańskie Słowiki” ob-
darzał  Ojciec  Święty Jan Paweł  II, 
który ich kilkakrotnie gościł. 
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Niezależnie  od  występów  ofi-
cjalnych, w każdą niedzielę i świę-
to  uświetniają  liturgie  mszalne 
w poznańskich kościołach, ostatnio 
najczęściej u ojców Karmelitów.

W  dorobku  chóru  znajduje  się: 
blisko  70  płyt  długogrających, 
kompaktowych i  dvd,  niezliczona 
ilość nagrań w studiach radiowych 
i telewizyjnych, kilkanaście filmów 
dokumentalnych i dwa fabularne. 

Obecny zespół tworzy blisko 100 
śpiewaków. Najmłodsi mają ok. 10 
lat, najstarsi – ponad 70. Wszyscy 
razem  stanowią  owo  magiczne 
„Stuligroszeum”. Dzieło życia jed-
nego człowieka. Nie tylko w sensie 
artystycznym.  Również,  jako  nie-
formalną  szkołę  wychowania 
i kształtowania  charakterów, 
w której  obowiązują  twarde,  lecz 
jasno  określone  reguły  zachowań 
we  wspólnocie.  System  wartości 
nacechowany  odpowiedzialnością, 
przyjaźnią,  otwartością  na  innych 
ludzi,  w  którym  wielką  sztukę 
i pokorę  wobec  niej,  łączy  się  ze 
stylem życia na co dzień. 

Profesor jest  kawalerem Orderu 
Uśmiechu,  wyróżnienia  które 
w ogromnej ilości posiadanych lau-
rów, ceni na równi z najwyższymi 
odznaczeniami  państwowymi  – 
polskimi  i  obcymi,  takimi  jak Or-
der  Orła  Białego,  Krzyż  Koman-
dorski  z Gwiazdą  Orderu  Polonia 
Restituta  i  Wielki  Krzyż  Koman-
dorski z Srebrną  Gwiazdą św. Syl-
westra Papieża. 

W 2002 r. otrzymał  medal „Ecce 
Homo”, a w 2005 r. minister Kultu-
ry  wręczył  mu  medal  „Gloria 
Artis”  z  numerem 1.  S.  Stuligrosz 
jest doktorem honorowym czterech 
uczelni.

Od wielu lat jest na emeryturze 
i ani przez chwilę nie czuje się eme-
rytem. Z niedomaganiami zdrowia 
walczy głównie… pracą. 

ROMUALD POŁCZYŃSKI

STATYSTYKI PARAFIALNE
Od 1 numeru Informatora 2012r, 

w  tym  dziale  będziemy  informo-
wali o aktualnych chrztach, ślubach 
i pogrzebach  członków  naszej 
wspólnoty parafialnej.

Na początek podajemy dane sta-
tystyczne za rok 2011.
Sakrament Chrztu 
przyjęły 34 osoby;
Sakramentu Bierzmowania 
udzielono  48 osobom;
Do Sakramentu I Komunii św. 
przystąpiło 26 osób;
Sakramentalny Związek 
Małżeństwa 
zawarło 8 par;
Na wieczny odpoczynek 
odprowadzono 29 osób.

W miesiącu styczniu:
  poprzez Chrzest  św. przyjęliśmy 
do  naszej  wspólnoty  Sebastiana 
Brzeskiego;

na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy śp. Jana Płytę.
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„POZNAŃSKIE SŁOWIKI” 
W TOLKMICKU

Każdego roku w Kościele św. Ja-
kuba  Apostoła  w  Tolkmicku  ob-
chodzimy Uroczystość św. Jana Bo-
sko, patrona Dzieła salezjańskiego, 
która  przypada na dzień 31 stycz-
nia.  Warto  przypomnieć,  że  Sale-
zjanie  w tolkmickiej  parafii  są 
od 28 stycznia 1967r., czyli 45 lat.

Wyprzedzając  trochę  datę  tej 
Uroczystości, w  niedzielę 29 stycz-
nia  br.  o  godz.  16:00  zapraszamy 
wszystkich do Kościoła św. Jakuba 
Apostoła w Tolkmicku  na Koncert 
Kolęd  pt.  „SŁOWICZE  KOLĘDO-
WANIE”  w  wykonaniu  Poznań-
skiego  Chóru  Męsko-Chłopięcego 
"POZNAŃSKIE  SŁOWIKI"  pod 
dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. 

Zespół  będzie  też  uczestniczył 
w Mszy  św.  o  godz.  12:00.  Słowo 
Boże  wygłosi ks. Sławomir Łubian 
– przełożony Inspektorii Warszaw-
skiej.

Zaproszenia – cegiełki, upoważ-
niające do wejścia  na Koncert Ko-
lęd  o  godz.  16:00,  są   dostępne 
w kancelarii parafialnej oraz w za-
krystii - po Mszach św.

Organizatorami  Koncertu  są: 
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmic-
ku i Parafia   p.w. św. Jakuba Apo-
stoła w Tolkmicku. 

                Serdecznie zapraszamy

AKTUALNOŚĆI 
I OGŁOSZENIA

Składam serdeczne podziękowa-
nia  osobom,  które  przygotowały 
szopkę  i  dekorowały  kościół  na 
Boże  Narodzenie:  Państwu Barba-
rze i Janowi Szandrowskim, Boże-
nie  Rynkiewicz,   Waldemarowi 
Miozga, Ryszardowi Szynkowskie-
mu,  Elżbiecie  Misztal,  Annie  Kli-
nickiej,  Agnieszce  Kaczorowskiej. 
Marioli  Galikowskiej,  Andrzejowi 
Dworzeckiemu  i  Włodzimierzowi 
Kapuścianemu. 

Dziękuję  Pani  Jadwidze  Kozioł 
i Janinie  Szynkowskiej  za codzien-
ną posługę w kościele. 

Składam  Bóg  zapłać  Władzom 
naszego miasta za świąteczny wy-
strój rynku przed kościołem. 
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Serdecznie  dziękuję  Dyrekcjom, 
Wychowawcom,  dzieciom  i  mło-
dzieży  ze  Szkoły  Podstawowej 
i Gimnazjum     w Tolkmicku,  za 
udział i oprawę uroczystości wpro-
wadzenia Relikwii bł. Jana Pawła II 
do naszej wspólnoty.

31 stycznia obchodzimy Uroczy-
stość św. Jana Bosko, patrona Dzie-
ła Salezjańskiego. O godz. 18:00 za-
praszamy  na  Mszę  św.  w  intencji 
dobrodziejów  naszej  wspólnoty, 
z ucałowaniem relikwii Świętego.

W czwartek 03 lutego przypada 
wspomnienie Świętego Błażeja, bi-
skupa  i  męczennika  -  patrona 
od chorób  gardła.  Podczas  każdej 
Mszy  świętej  udzielimy specjalne-
go  błogosławieństwa.  

11  lutego  organizujemy  kolejny, 
II Bal  Dobroczynny.  Dochód  prze-
znaczymy  na  potrzeby  naszych 
dzieci  i młodzieży.  Informacji 
udzielają  Panie:  Elżbieta  Misztal 
i Anna Klinicka.

22 lutego przypada Środa Popiel-
cowa –  w kalendarzu chrześcijań-
skim pierwszy dzień Wielkiego Po-
stu.  Według obrzędów  katolickich 
tego  dnia  kapłan  czyni  popiołem 
znak  krzyża  na  głowie  wiernego, 
mówiąc  jednocześnie:  Pamiętaj, 
że jesteś prochem   i w proch się ob-
rócisz, co ma przypomnieć człowie-
kowi o kruchości jego życia  i nie-
uchronnej śmierci.  Posypanie głów 
popiołem  w  naszym  Kościele  na 
Mszach  św.  o  godz.  7:00,  9:00 
i 18:00.

     W miesiącu lutym, po Mszach 
św.  o  godz.  12:00  zapraszamy 
na spotkania: 

05 luty
dzieci  i  rodziców  I-komunijnych, 
z poświęceniem świec,

12 luty
rodziców i młodzież, przygotowu-
jącą  się  do  Sakramentu  Bierzmo-
wania,

19 luty
rodziców  i  dzieci,  przygotowują-
cych się do I rocznicy Komunii św.

Zapraszamy parafian do uczest-
niczenia w spowiedzi z racji I piąt-
ku  miesiąca,  przypadającego 
03.02.br. Spowiedź dzieci od godz. 
17:00,  dorośli  przed  Mszami  św. 
Tego  dnia  również  odwiedziny 
chorych.

Próby  chóru  parafialnego 
we wtorki i czwartki o godz. 19:00.

Mityngi  AA  w  środy  o  godz. 
18:30. 

Spotkania  Koła  Matusi  Małgo-
rzaty  –  we  wtorki  o  godz.  10:00. 
Osoby  chętne  zapraszamy  do 
udziału.

Informujemy  parafian,  że 
w ostatnim czasie zostały zakupio-
ne 3 chorągwie procesyjne z wize-
runkami  :  Jezusa  Miłosiernego, 
Najświętszego Serca Jezusa, Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.  Nasza 
wspólnota  wzbogaciła  się  też 
o krzyż   i lampy procesyjne. 
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy parafianie! 
Pragnę jeszcze raz serdecznie ży-

czyć wszystkim parafianom, by ten 
Nowy  Rok  był  rokiem  dobrym, 
szczęśliwym i przeżywanym z Bo-
żym  Błogosławieństwem.  Niech 
wstawiennictwo Matki Bożej upro-
si nam te łaski.

Ubiegły rok możemy podsumo-
wać jako bardzo udany.  Zakończo-
ny został remont kaplicy i prace in-
westycyjne  na  cmentarzu.  Wiele 
było działań na rzecz dzieci i mło-
dzieży naszego Centrum Młodzie-
żowego.  Zakupiono  przedmioty 
do sprawowania liturgii, ale przede 
wszystkim uczyniono wiele  dobra 
w naszych sercach i wspólnocie.

Przed nami nieznane, ale zawie-
rzamy to wszystko Bożej Opatrzno-
ści  i  wstawiennictwu  Matki  Bożej 
Wspomożycielki  Wiernych.  Bogu 
zawierzamy nasze Misje Parafialne, 
które rozpoczniemy w III niedzielę 
Wielkiego  Postu,  Dni  Jakubowe 
od 21-25 lipca i peregrynację Obra-
zu  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
1/2 sierpnia. 

15  stycznia  przeżyliśmy uroczy-
ste wprowadzenie Relikwii bł. Jana 
Pawła II do naszej wspólnoty para-
fialnej.  Od poniedziałku rozpoczy-
namy  ferie  w  naszym  Oratorium. 
11 lutego  organizujemy  II  Bal  Do-
broczynny,  by  tym sposobem móc 
wspomóc dzieci i młodzież z nasze-
go środowiska. 

Serdeczne  podziękowania  skła-
dam wszystkim Dobrodziejom na-
szej  wspólnoty.  Jeszcze  raz  wyra-
żam  podziękowania  za  dekoracje 
świąteczną,  za  wykonanie  żłóbka, 
za wszystkie dary duchowe i mate-
rialne.

W  najbliższą  niedzielę  mamy 
w naszej parafii wielkie wydarzenie 
- Koncert Chóru Poznańskie Słowi-
ki, na który serdecznie  zapraszam. 

Wasza obecność,  Drodzy Parafia-
nie i Goście, sprawi radość nie tylko 
Chórowi, ale i nam organizatorom. 

Kończymy już czas wizyty dusz-
pasterskiej. 

Drodzy  parafianie,  za  serdecz-
ność, dobroć, składane ofiary, z ser-
ca  dziękuję.  Mam  nadzieję,  że  to 
dobro  będzie  owocowało  w  życiu 
naszej wspólnoty parafialnej.  

                     Z modlitwą 
 Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski

Humor
Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać 

podczas jazdy samochodem: 
90 km/h - To szczęśliwy dzień 
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś 

       całe życie me 
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie 
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze 
130 km/h - Panie, przebacz nam 
140 km/h - Zbliżam się w pokorze 
150 km/h - Być bliżej Ciebie chce 
160 km/h - U drzwi Twoich stoję 

       Panie 
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża 
180 km/h - Jezus jest tu 
200 km/h - Witaj ach witaj
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OFIAROWANIE PAŃSKIE
2 lutego

Czterdziestego  dnia  po  Bożym 
Narodzeniu  Kościół  obchodzi 
Święto  Ofiarowania  Pańskiego, 
zwane  dawniej  świętem  Oczysz-
czenia  Najświętszej  Maryi  Panny, 
a w tradycji polskiej świętem Matki 
Bożej Gromnicznej.

W  Polsce  święto  Ofiarowania 
Pana Jezusa ma charakter wybitnie 
Maryjny. Widzimy Maryję, jako Tę, 
która  sprowadziła  na  ziemię  nie-
biańskie Światło i która tym Świa-
tłem  nas  broni  oraz  osłania 
od wszelkiego  zła.  Dlatego  często 
bierzemy do rąk gromnice, zwłasz-
cza  w  niebezpieczeństwach  wiel-
kich klęsk i grożącej śmierci. 

Poświęcone 2 lutego świece, jak-
by widomy znak Bożej Jasności, za-
pala  się  w  trudnych  życiowych 
chwilach po to, aby "zadziałała" in-
terwencja Bożej Opatrzności. W re-
ligijnej tradycji polskiej podczas bu-
rzy,  nadal  stawiamy  świece – 
gromnicę w oknach. 

Gromnicami zażegnywano klęski 
gradowe, ich dymem kreślono zna-
ki  krzyża  na  drzwiach,  piecu, 
oknach i belkach stropowych, jako 
"zapory  przeciw nieczystym siłom 
i nieszczęściom". 

W każdym domu katolickim po-
winna  być  przynajmniej  jedna 
gromnica.  Zapala się  ją  także przy 
konającym, aby Maryja -  Ta,  która 
niosła  do  świątyni  Jezusa  -  Świa-
tłość Prawdziwą, prowadziła dusze 
umierających wprost do wiekuistej 
światłości, do nieba.

Z  Uroczystością  Matki  Bożej 
Gromnicznej  kończy  się  w  Polsce 
okres Bożego Narodzenia.

Od 1997 roku z woli Sługi Boże-
go  Jana  Pawła  II,  Kościół  po-
wszechny  obchodzi  również  dnia 
2 lutego, Dzień Życia Konsekrowa-
nego,  poświęcony  modlitwie  za 
osoby, które oddały swoje życie na 
służbę Bogu i ludziom w niezliczo-
nych  zakonach,  zgromadzeniach 
i instytutach konsekrowanych. 

Pamiętajmy  o nich  w  naszych 
modlitwach, szczególnie o księżach 
zakonnych  pracujących  w  naszej 
parafii i wywodzących się z naszej 
wspólnoty.

 www.katolik.pl

 Msze św.  w naszym Kościele, 
w Uroczystość  Matki  Bożej  Grom-
nicznej  z  poświęceniem  gromnic 
o godz.  7:00,  9:00 i  18:00.  O godz. 
9:00  -   z  procesją  eucharystyczną. 
Gromnice można nabyć w zakrystii 
i kancelarii parafialnej.
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POEZJA
Ludowy  poeta  Józef  Strug,  tak 

przed wielu laty pisał o Gromnicz-
nej świecy:

Gdy 
życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy 
Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci,
 jak promienie słońca,
Światło gromnicy.

Gdy 
nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy 
nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi -
Gromniczna Pani!

Kiedy nad nami 
zawisną czarne chmury,
Gdy na wsze strony
 lecą błyskawice,
Gdy ciemność straszna 
od dołu do góry:
Święćmy gromnicę!

Matko Najświętsza! 
My nędzni grzesznicy,
Pod Twoją obronę się uciekamy,
Przed Twym obrazem, 
przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy! (…) 

Bądź nam Matką 
w życiu i przy zgonie,
Niech Twoja łaska 
zawsze nam przyświeca,
Niech nasza miłość 
ku Tobie zapłonie. 

Józef Strug

Pierwsze Piątki Miesiąca

Nabożeństwo  do  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa ma swoje korze-
nie w objawieniach siostry z zako-
nu wizytek, Małgorzaty Marii Ala-
coque,  żyjącej  w  XVII  wieku. 
To one  przyczyniły  się  najbardziej 
do rozwoju  tej  popularnej  dziś 
praktyki. Ale już od średniowiecza 
(mniej więcej XII – XIII wiek) roz-
począł  się  kult  Serca  Pana Jezusa, 
oparty pierwotnie na nabożeństwie 
do  Najświętszej  Rany  na  boku 
Chrystusa. 

Głównym  celem  tego  nabożeń-
stwa  jest  wynagrodzenie  Sercu 
Pana Jezusa za wszelkie wyrządzo-
ne  Mu  zniewagi,  a  zwłaszcza  za 
profanacje  Najświętszego  Sakra-
mentu. Dlatego jego istotą jest ado-
racja  Najświętszego  Sakramentu 
i przyjęcie  Komunii  w  pierwszy 
piątek miesiąca. Tu trzeba jasno za-
znaczyć, że nie chodzi o samą spo-
wiedź! Niestety wiele osób tak wła-
śnie  do  pierwszego  piątku 
podchodzi. Spowiedź i do domu. 
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A  żeby  nasza  spowiedź  miała 
aspekt  wynagradzający,  musi  być 
połączona  z  Eucharystią  -  ofiarą 
Chrystusa,  w którą  włączamy na-
szą  ofiarę.  Podczas  objawień  Pan 
Jezus złożył  12 obietnic  z których 
najbardziej znaną jest ta mówiąca o 
9  pierwszych  piątkach  miesiąca. 
Wg. słów przekazanych przez św. 
Małgorzatę  ci  wszyscy,  którzy  je 
pobożnie  odprawią  nie  umrą  w 
grzechu  ciężkim  i  bez  sakramen-
tów. Myślę, że warto...   

/ks. Łukasz/

"Odpowiadajcie Mu zatem miło-
ścią na miłość i nigdy nie zapomi-
najcie  o  Tym,  którego  miłość  do 
was pchnęła aż do śmierci"

św. Małgorzata Maria

12 obietnic Pana Jezusa

W  trakcie  objawień  Pan  Jezus 
przekazał siostrze Małgorzacie Ma-
rii  przyrzeczenia  skierowane  do 
czcicieli Jego Serca. Zakonnica opi-
sała je w listach. Już po jej śmierci 
rozproszone  informacje  zebrano 
w słynne 12 obietnic.

1. Dam im wszystkie łaski potrzeb-
ne w ich stanie. 

2.  Zgoda  i  pokój  będą  panowały 
w ich rodzinach. 

3.  Będę  ich  pocieszał  we  wszyst-
kich ich strapieniach. 

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za 
życia, a szczególnie przy śmierci.

5.  Wyleję  obfite  błogosławieństwa 
na wszystkie ich przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło  nieskończonego  miłosier-
dzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwy-
mi. 

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do 
wysokiej doskonałości. 

9. Błogosławić  będę  domy, w któ-
rych  obraz  mego  Serca  będzie 
umieszczony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc kruszenia 
serc najzatwardzialszych. 

11. Imiona tych, co rozszerzać będą 
to  nabożeństwo,  będą  zapisane 
w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną. 

12. Przyrzekam w nadmiarze miło-
sierdzia Serca mojego,  że  wszech-
mocna  miłość  moja  udzieli  tym 
wszystkim,  którzy  komunikować 
będą w pierwsze piątki przez dzie-
więć miesięcy z rzędu, łaskę poku-
ty ostatecznej, że nie umrą w stanie 
niełaski  mojej  ani  bez  sakramen-
tów i że Serce moje stanie się  dla 
nich bezpieczną ucieczką w godzi-
nę śmierci.

www.adonai.pl
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