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Wchodzimy w niezwykły czas – i nie chodzi tym razem o wakacje. Już za parę
tygodni będziemy gościć setki tysięcy młodych ludzi z całego świata. Do Śremumałego miasteczka w Wielkopolsce – przyjedzie 300 Brazylijczyków. Już dwa tygodnie
przed rozpoczęciem światowych dni Młodzieży będą poznawać nasz kraj, brać udział
w historycznym widowisku pokazującym Chrzest Polski, nawiązywać znajomości
z polskimi kolegami. Śremska młodzież zaplanowała nawet mecz Polska – Brazylia
na miejskim stadionie, który transmitować ma osiedlowa telewizja.
W Józefowie gościć będziemy grupę Hiszpanów, do Mińska Mazowieckiego przyjadą
Amerykanie, w Lublinie będą Węgrzy i Kanadyjczycy. Co ich wszystkich łączy? Szukają
Boga, nadziei, sensu życia i umocnienia w wierze. Ci młodzi ludzie z całego świata
będą naszymi gośćmi, i będą nas też uważnie obserwować, szukając prawdy, która nas
konstytuuje i wartości, na których się opieramy.
Wszystkim nam jest potrzebne poczucie wspólnoty i wzajemnego oparcia,
i w nadchodzącym czasie będziemy mieli niezwykłą szansę odnalezienia prawdziwie
chrześcijańskiej więzi. Młodzieży, i nam wszystkim, którzy otworzymy swoje serca,
towarzyszyć będzie ojciec Święty Franciszek. Przybędzie do Polski, na Światowe
Dni Młodzieży, aby utwierdzić w wierze młodych ludzi, ale przybędzie też do nas
wszystkich, aby umocnić w nas nadzieję i uczyć życia bez lęku.
W orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek powiedział:
Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo
podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest
wiele wojen, a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia
przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec
tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyżu modlił się za tych,
którzy go ukrzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).
Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość jest
konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą
podążać razem. Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie
płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata!
I takiego chrześcijańskiego zjednoczenia na te piękne wakacje życzymy naszym
Czytelnikom.

elżbieta Ruman
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• Tradycyjnie w naszej parafii 29 czerwca rozpoczniemy 40-godzinne Nabożeństwo (będzie
trwało 3 dni: 29 i 30 czerwca oraz 1 lipca).
Poprowadzi je ks. Wiesław Nowosielski. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu
przez cały dzień od godz. 9.00 do 18.00 (rozpocznie się i zakończy Mszami św. o godz. 8.30
i 18.00). O każdej równej godzinie kwadrans adoracji wspólnej – prowadzonej przez kapłana
i ponadto całodzienna spowiedź, a o 15.00 Godzina Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy serdecznie – to czas szczególnej łaski dla całej parafii.
• Przypominamy, że w miesiącach wakacyjnych
(lipiec i sierpień) ulegnie nieco zmianie układ
Mszy św. W dni powszednie nie będzie Mszy św.
o godz. 6.30 , zaś w niedziele nie będzie Mszy św.
o godz. 9.30 (w dolnym kościele) i o 13.00. Nie
działają również poradnie, a kancelaria parafialna
będzie nieczynna w piątki, a w sobotę będzie
czynna tylko przed południem.
• W ramach Światowych Dni Młodzieży w Polsce, nasza parafia będzie gościć w dniach 20–25
lipca grupę ok. 100 osób młodzieży z Hiszpanii.
• W poniedziałek, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę
wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem
i duszą została wzięta do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił
papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.
Liturgiczny obchód rozpoczniemy wieczorną
Mszą Świętą wigilijną, celebrowaną w niedzielę
14 sierpnia o godzinie 18.00. Msze w dzień uroczystości według porządku niedzielnego.
•W
 Polsce uroczystość Wniebowzięcia jest znana
i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej.
Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety zbóż,
ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobło-

Nr 4 (60) czerwiec 2016

gosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest
okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie
otrzymane dary.
• W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią
sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud
nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów
Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy
Królowej Polski losy naszego Narodu.
• 28 sierpnia będziemy obchodzili (przeniesioną jak
co roku na ostatnią niedzielę sierpnia) uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej –
Pani Jasnogórskiej, której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków. Jest ona patronką
naszej parafii. Główna Msza św. – odpustowa
Suma zostanie odprawiona o godz. 11.30 – odprawi ją i wygłosi odpustowe kazanie ks. Gerard Jarecki. Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość władze samorządowe, organizacje społeczne, poczty
sztandarowe, wszystkich parafian i gości. Po sumie
w procesji wokół kościoła będziemy chcieli podziękować za wszelkie łaski otrzymane od Boga przez
przyczynę Maryi. Zapraszamy wszystkich do udziału
w procesji: Kościelną Służbę Porządkową, panów do
niesienia baldachimu i chorągwi, siostry Żywego Różańca, bielanki, ministrantów – wszystkich.
• P o procesji zapraszamy na festyn rodzinny. Jak
co roku, czeka nas wiele atrakcji: strażacką grochówkę, domowy smalec, zabawy organizowane
przez harcerzy, malowanie twarzy itp. Prosimy
o upieczenie ciast na festyn. Dochód z ciast i innych smakołyków (będzie stała puszka na datki)
chcemy przekazać na dofinansowanie obiadów
w szkołach józefowskich dla potrzebujących dzieci (organizowane przez Forum Chrześcijańskie
działające w naszym mieście). Mamy więc prośbę,
by już dzisiaj zarezerwować popołudnie i wieczór
28 sierpnia – chcemy spotkać się po odpustowych
obchodach liturgicznych na wspólnej zabawie.
Ks. Kazimierz – proboszcz

Ś wiatowe D ni Młodzieży

		 Komunikat
Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
ws. Światowych Dni Młodzieży
		
w Diecezji Warszawsko-Praskiej
W

ielebni Księża Proboszczowie, Wierni Diecezji WarszawskoPraskiej,
Od 20 do 25 lipca, w całej Polsce, będziemy przeżywali czas
bezpośredniego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży,
który nazywamy Dniami w Diecezjach. Kościół w Polsce będzie
w tych dniach gościł młodych z całego świata, którzy będą poznawali naszą duchowość, tradycję, historię.
W Diecezji Warszawsko-Praskiej spodziewamy się kilku tysięcy
gości. Zamieszkają w ponad 80. parafiach. Dziękuję już teraz
wszystkim rodzinom, które wyraziły gotowość przyjęcia pielgrzymów pod swój dach. Jest to niezwykła okazja, aby podjąć uczynki miłosierdzia, do których praktykowania w bieżącym roku szczególnie mocno zachęca nas papież Franciszek.
Każda parafia, każdy rejon, przez wiele miesięcy intensywnie
przygotowywały się do tego wydarzenia. Nasi goście będą mieli
wiele okazji, aby doświadczyć polskiej gościnności.
W czasie przygotowań do ŚDM każda diecezja w Polsce otrzymała swoją biblijną nazwę. Nam towarzyszy hasło: Betlejem.
To warszawsko-praskie a zarazem międzynarodowe Betlejem
będzie miało formę wielkiego Święta Narodów – wydarzenia,
które 23 lipca 2016 roku zgromadzi na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej wiernych
z całej Diecezji oraz gości z zagranicy i będzie stanowiło punkt
kulminacyjny całego tygodnia w naszej Diecezji.
Jak w Grocie Betlejemskiej zbiegły się szlaki Trzech Króli zdążających za Gwiazdą z krańców ówczesnego świata, tak nas zgro-

madzi Eucharystia, radość przeżywanej wspólnoty i doświadczenie powszechności Kościoła. W nowych wymiarach odczytamy
słowa kolędy Przybieżeli do Betlejem…
Program spotkania przewiduje m.in. prezentację grup gości ze
wszystkich zakątków świata (tańce z wysp Wallis and Futuna, występ baletu z Korei Południowej, a także zaprezentują się Filipiny,
Mozambik, Ghana, Indie, Hongkong, Indonezja i wiele innych
krajów), koncert zespołu Maleo Reggae Rockers, Korowód Trzech
Króli. Centralnym wydarzeniem będzie Msza Święta, koncelebrowana przez biskupów i księży z całego świata oraz posłanie naszych diecezjalnych grup młodzieży do Krakowa.
Już dzisiaj zapraszam do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu młodzież i wolontariuszy, rodziny goszczące pielgrzymów
i wszystkie rodziny naszej Diecezji, służbę liturgiczną, członków
ruchów i wspólnot, katechetów, księży, wszystkich diecezjan
bez wyjątku.
Bezpłatne bilety wstępu będą dostępne we wszystkich parafiach Diecezji.
Księżom proboszczom polecam i zobowiązuję, aby z każdej parafii przybyła grupa wiernych, wraz ze sztandarem i znakiem rozpoznawczym.
Niech to lipcowe wydarzenie będzie świętem dla całej naszej
Diecezji.
/-/ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II MODLIŁ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ
NA PLACU PRAW CZŁOWIEKA W POBLIŻU WIEŻY EIFFLA W 1997 ROKU
http://www.pope2016.com/sdm2016/preview,463526.html
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Papież Franciszek w Polsce
W dniach 27–31 lipca papież Franciszek
będzie gościł w Polsce. Głównym celem wizyty
Ojca Świętego jest spotkanie z młodzieżą
w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Jednak to nie jedyny element wizyty Franciszka
w Polsce. Oprócz Krakowa, papież odwiedzi
ważne dla Polskiego kościoła miejsca,
a jego wizyta będzie pełna symboli.
fot. Maciej Korwin-Debała

W

izyta Papieża Franciszka w Polsce rozpocznie się 27 lipca po południu na
krakowskim lotnisku w Balicach. Jeszcze
tego samego dnia na Wawelu Papież spotka
się z Prezydentem RP, władzami państwowymi, korpusem dyplomatycznym oraz z polskimi biskupami. Wieczorem – kontynuując
tradycję zapoczątkowaną przez św. Jana
Pawła II, a później Benedykta XVI – papież
pojawi się w Oknie Papieskim na Franciszkańskiej. Będzie to jego pierwsze spotkanie
z młodzieżą w Krakowie i pewnie te wieczorne spotkania będą codziennym punktem wizyty Franciszka w Polsce.
W czwartek 28 lipca Ojciec Święty uda się
na Jasną Górę, a po drodze może spotka się
z siostrami Prezentkami i uczniami prowadzonej przez nie szkoły. Po modlitwie przed
Obliczem Matki Bożej, na Wałach Jasnogórskich od 10:30 odprawi Mszę św. z okazji
1050-lecia Chrztu Polski. Nawiedzenie sanktuarium na Jasnej Górze odbędzie się ćwierć
wieku po pamiętnych Światowych Dniach
Młodzieży w Częstochowie.
Potem Papież Franciszek pojawi się o godz.
17.30 na krakowskich Błoniach. Radosne
powitanie upłynie pod hasłem zaczerpniętym z Orędzia Franciszka do młodych:
„Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc:
„Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło
was Jego bezgraniczne Miłosierdzie”. To
wtedy Papież wygłosi pierwsze przemówienie do młodych pielgrzymów. O muzyczną
oprawę tych uroczystości zadbają wybitni
muzycy, którzy będą mieli do dyspozycji
300-osobowy chór i 100-osobową orkiestrę
symfoniczną. Wieczorne spotkanie z młodzieżą jest przewidziane na 19:30.
W piątek 29 lipca papież Franciszek nawiedzi teren byłego obozu koncentracyjne-
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go Auschwitz-Birkenau, a o 9:30 wygłosi
tam przemówienie. W południe powróci do
Krakowa, aby od 17.30 na Błoniach rozpocząć nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To celebracja, która ma ukazać młodym ludziom
znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia.
Ta idea będzie przedstawiona w praktycznym wymiarze miłosierdzia – czyli przez
uczynki względem ciała i względem duszy.
Wyjątkowy charakter będzie miała muzyczna oprawa tego nabożeństwa, pogłębiająca
nastrój refleksji i zadumy. Zabrzmi muzyka
o tematyce pasyjnej w połączeniu z improwizacją jazzową. Wieczór upłynie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”, które jest zarazem mottem ŚDM w Krakowie.
W sobotę 30 lipca o 8:30 papież nawiedzi
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kaplicę św. Siostry Faustyny. Przejdzie przez Bramę Miłosierdzia, a następnie
w bazylice odprawi Mszę św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i polskich
seminarzystów. Po Mszy św. nawiedzi Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie wyspowiada pięć młodych osób: w języku włoskim,
hiszpańskim i francuskim. Po powrocie do
Domu Arcybiskupów Krakowskich zgodnie
ze zwyczajem ŚDM spożyje posiłek z 12
przedstawicielami młodzieży ze wszystkich
kontynentów, wśród których będzie dwoje
Polaków. Wieczorem, o 19.30 rozpocznie się
Czuwanie młodych z papieżem na Campus
Misericordiae. Tematem czuwania będą przewodnicy młodych na drodze do Jezusa: św.
Faustyna i św. Jan Paweł II, a mottem słowa
z Dzienniczka: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. W ślad za patronami ŚDM
młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła
Miłosierdzia. Ta myśl będzie miała swoje odNr 4 (60) czerwiec 2016

zwierciedlenie w wystroju ołtarza, którego
najważniejszym elementem będzie postać Jezusa Miłosiernego. Momentem kulminacyjnym czuwania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończy się
koncertem uwielbieniowym. Będzie on zbudowany na Credo – wyznaniu naszej wiar.
W niedzielę 31 lipca o 10:00 rano na Campus Misericordiae rozpocznie się Msza św.
Posłania i rozesłanie młodych świadków Miłosierdzia, by zanieśli światu Iskrę Bożego Miłosierdzia. Wybranym na ten dzień cytatem
są słowa św. Siostry Faustyny: „Ile razy chcesz
mi sprawić radość, to mów światu o moim
wielkim i niezgłębionym miłosierdziu”. Uroczystość ta wieńczy Światowe Dni Młodzieży.
Podczas Eucharystii zabrzmi dzieło skomponowane przez Henryka Jana Botora z myślą
o ŚDM w Krakowie, czyli „Msza Jana Pawła
II”. Pierwotnie stworzona w języku łacińskim,
zostanie przetłumaczona i przygotowana
w wielu językach. Będzie to dar Polski dla
świata, by po zakończeniu Światowych Dni
Młodzieży mogła być śpiewana w parafiach
w różnych zakątkach ziemi.
Zanim Ojciec Święty opuści Polskę, spotka
się jeszcze z wolontariuszami posługującymi
w czasie ŚDM, i z tymi, którzy jako wolontariusze długoterminowi pomagają w Komitecie Organizacyjnym już od wielu miesięcy.
Spotkanie z Papieżem będzie dla nich niepowtarzalną i bezcenną formą podziękowania
za służbę dla ŚDM. Rozpocznie się ono, podobnie jak spotkanie z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami, o 17.00
w Tauron Arena.
O 18.15 na lotnisku w Balicach odbędzie się krótka ceremonia pożegnania Ojca
Świętego, po której samolot PLL LOT odwiezie go do Rzymu.
Tomasz karol wiśniewski

Ś wiatowe D ni Młodzieży

Historia Światowych
					 Dni Młodzieży
Za oficjalną datę ustanowienia ŚDM uznaje się
20 grudnia 1985. Wtedy właśnie Jan Paweł II
na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie,
by Światowe Dni Młodzieży odbywały się
regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako
spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata
w wyznaczonym przez niego miejscu jako
spotkanie międzynarodowe. W rzeczywistości
jednak data ta została poprzedzona innymi
wydarzeniami, które zdecydowały
o ustanowieniu tego globalnego spotkania.

I

ntencją św.Jana Pawła II było ustanowienie spotkania, które nie
jest martwym rytuałem, ale wydarzeniem opatrznościowym.
To, że młodzi przybywają na spotkania, Jan Paweł II odbierał jako
ich prośbę skierowaną do Niego i wszystkich kapłanów, abyśmy
im towarzyszyli w wędrówce, która jest odpowiedzią na łaskę
Bożą, działającą w ich sercach.
13 marca 1983 r. Jan Paweł II otworzył młodzieżowe Centrum
San Lorenzo w Watykanie, a gdy dwa tygodnie później inaugurował Rok Święty Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, przyjął
od młodych z tego centrum drewniany krzyż, który stał się symbolem Roku Świętego. Na zakończenie obchodów, w Niedzielę
Palmową 22 kwietnia 1984 r., zwrócił ten krzyż młodzieży, by ta
poniosła go na cały świat, jako znak Odkupienia i świadectwo
swojej wiary. Młodzi przyjęli tę prośbę. Odpowiedzieli też na zaproszenie papieża, który zwołał ich do Rzymu w 1985 r. na spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionego przez ONZ. W spotkaniu tym wzięło udział 350 tys. osób.
Między innymi te wydarzenia zainspirowały Ojca Świętego do cyklicznych spotkań z młodymi, których potrzebę tak objaśniał pracownikom Kurii rzymskiej podczas spotkania wigilijnego: Wszyscy
młodzi powinni czuć, że Kościół podąża za nimi, dlatego Kościół
w jedności z Następcą Piotra czuje w skali światowej rosnące zobowiązanie wobec młodych: ich trosk, ich pytań, ich otwartości
i nadziei, by odpowiedzieć na ich oczekiwania, przekazać im pewność, której na imię Jezus Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus,
Miłość, którą jest Chrystus. A w tej uprzywilejowanej uwadze,
którą Kościół na nich kieruje, młodzi ludzie muszą znaleźć dowód,
że bardzo się liczą, ponieważ są bardzo wiele warci. Ich życie jest
cenne dla Kościoła.
Przyjmuje się, że pierwsze oficjalne spotkanie młodzieży miało
miejsce w Niedzielę Palmową roku 1986. Mimo tego, że uroczystości miały odbywać się w parafiach, to do Rzymu przybyło wielu przedstawicieli kościołów lokalnych, liczni byli zwłaszcza Hiszpanie, Szwajcarzy, Francuzi, Jugosłowianie i Niemcy. W homilii

Jan Paweł II wyjaśnił, dlaczego właśnie Niedziela Palmowa została
wybrana na Dzień Młodzieży. Ta Niedziela to wspomnienie wjazdu Jezusa do Jeruzalem na święto Paschy. My na tydzień przed
Świętem Wielkanocy liturgicznie wspominamy to wydarzenie.
Rokrocznie niesiemy do kościoła gałązki palmy i śpiewamy słowa:
„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na
wysokościach” (Mt 21, 9). Słowa te wypowiadali zwłaszcza młodzi, jak głosi tekst liturgiczny: pueri hebreorum. Ten udział młodych utrwalił się w tradycji Kościoła”. Przy tej okazji można się
odwołać do wypowiedzianych wówczas słów przez Jana Pawła II:
„Dzień Młodzieży” znaczy wyjście na spotkanie Boga, które stanowią swoistą definicję znaczenia ŚDM w życiu kościoła.
W kolejnych latach spotkania młodych docierały do coraz odleglejszych zakątków świata, a udział w nich potwierdzała rosnąca
liczba osób. W 1987 roku w Buenos Aires odbyło się ostatnie spotkanie w Niedzielę Palmową. Na mszy, która miała miejsce 11 kwietnia uczestniczyło ponad milion osób. Na początku wniesiono krzyż,
który na zakończenie Roku Jubileuszowego Papież powierzył młodzieży. Każdą z trzech części papieskiego przemówienia, które stało się odpowiedzią na pytania młodych, poprzedziło przedstawienie przygotowane przez młodzież. Pierwsza część była prezentacją
historii kraju przez pryzmat słów: jest w nas strach, ale i nadzieja.
W drugiej odsłonie młodzież Ameryki Łacińskiej zaprezentowała
czterometrowe figury wybitnych postaci Kościoła związanych z ich
kontynentem – św. Róży z Limy, św. Martina de Porres, św. Franciszka Solano i innych, które zostały ustawiono pod wizerunkiem Matki Boskiej z Guadalupe, patronki Ameryki Łacińskiej. Naprzeciwko
nich stanęły wyobrażenia demonów czasów współczesnych: sekularyzacji, narkomanii, pornografii, obojętności, lichwy, czyli kąkolu
posianego wewnątrz Kościoła. Papież odpowiedział mieszkańcom
tego kontynentu: „Ameryko Łacińska, bądź sobą, w imię twojej
wierności Chrystusowi, nie ugnij się przed tymi, którzy pragną zniweczyć twoje powołanie do nadziei”.
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W ostatniej części, rozważaniu o pokoju, pięcioro młodych ludzi z pięciu części świata mówiło w imieniu swoich kontynentów, a na koniec podeszło do Ojca Świętego z drzewkiem oliwnym z Asyżu, będącym pamiątką Światowego Dnia Modlitw
o Pokój. Papież zakończył rozważaniem, że „wiara w miłość Boga
nie jest zadaniem łatwym: wymaga osobistego poświęcenia, nie
zadowala się egoistycznym spokojem sumienia, nie pozostawia
serca obojętnym, ale sprawia, że staje się ono szlachetne, wolne
i braterskie.
Czwarte ŚDM odbyły się w 1989 r. w Santiago de Compostela
w Hiszpanii gdzie przybyło 500 tys. pielgrzymów. W centrum
tego spotkania znalazła się zachęta do odkrycia Chrystusa jako
naszej Drogi, Prawdy i Życia. Orędzie papieża skierowane do
młodych skupiało się na rozważeniu następujących tematów:
Jezus jest dla nas Drogą, która prowadzi do Ojca; Chrystus jest
Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga, jako
odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca; prawdziwą
pełnię życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas
umarł i zmartwychwstał i tylko On może zaspokoić serce człowieka. Ostatni odcinek drogi do słynnego Portyku Chwały
19 sierpnia Jan Paweł  I przebył pieszo w średniowiecznym stroju pielgrzymim, poprzedzany przez 700 młodych ludzi podobnie ubranych. Zanim Papież przekroczył jego próg, jak wszyscy
pielgrzymi, oparł rękę i głowę o kamienne rzeźby portyku - na
znak, że pragnie „wchłonąć” treść katechezy wykutej w kamieniu przez mistrza Mateusza w roku 1128. Po odmówieniu modlitwy przed grobem św. Jakuba, papież przy śpiewie Credo,
przeszedł do prezbiterium, zgodnie z tradycją objął i ucałował
znajdującą się tam figurę św. Jakuba, a po nałożeniu kadzidła
do ogromnego wiszącego trybularza Botafumeiro udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.
Dla Polaków ze szczególnymi wspomnieniami powinny wiązać się VI światowe spotkania młodych, które odbyły się w sierpniu 1991 r. na Jasnej Górze. Jako temat spotkania wybrane zostały słowa św. Pawła: „Otrzymaliście ducha przybrania za
synów” (Rz 8,15). Orędzie wprowadzało w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy
prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi. Zapraszając
młodych do Częstochowy, Jan Paweł II powiedział: „Gdzie można lepiej zrozumieć, co znaczy być dziećmi Bożymi, jeśli nie
u stóp Matki Boga? (...) udajemy się do sanktuarium, które dla
narodu polskiego ma szczególne znaczenie; jest to miejsce
ewangelizacji i nawrócenia, miejsce, do którego przybywa tysiące pielgrzymów pochodzących ze wszystkich stron kraju i świata.” Słowa szczególnej zachęty zostały skierowane do młodzieży z Europy Wschodniej, która odpowiedziała w sierpniu swoją
obecnością i gorącą modlitwą przed Ikoną Matki Bożej. Zgromadzeniu młodych w Polsce towarzyszył hymn Ty wyzwoliłeś
nas Panie, z kajdan i z samych siebie, a Chrystus stając się bratem nauczył się wołać do Ciebie – Abba, Ojcze, śpiewany przez
trzymających się za uniesione ręce młodych z wszystkich krajów
Zachodu i Wschodu, Północy i Południa. Głównym elementem
rozważań były słowa Jasnogórskiego Apelu: Jestem, Pamiętam,
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Czuwam. Papież podczas rozważania powiedział: Co to znaczy:
„czuwam”: to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia.
Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam
po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie
dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie.
To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można
pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im
więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali
zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak
postępują inni. Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność. Po raz pierwszy w ŚDM udział
wzięło 100 tys. osób z Europy Wschodniej. Obecność młodych
z byłych republik radzieckich, którzy zajęli sektory przeznaczone
dla innych, zmusiło Francuzów do pobudki już o trzeciej nad
ranem i wymarszu z kardynałem Lustigerem na miejsce papieskiej mszy.
Rekordowe pod względem frekwencji były dziesiąte spotkania
z młodzieżą w Manili na Filipinach, które odbyły się w styczniu
1995 r. Wzięło w nich udział około 5 mln osób! Główny symbolem tego spotkania była płynąca po morzu łódź, której masztem
był krzyż. Ogromna, niezliczona rzesza, stłoczona na trawnikach, alejach i w każdym zakątku Luneta Park słuchała pytań
młodych i odpowiedzi Papieża. W pierwszej części młodzi zadali cztery pytania Ojcu Świętemu: „Czego oczekiwałeś od nas,
zwołując ŚDM? Dlaczego każesz nam przemierzać cały świat?
Czy spełniliśmy twoje oczekiwania? Co jeszcze powinniśmy
uczynić?” Jan Paweł II odpowiadając na pytania nawiązał do
swej książki „Przekroczyć próg nadziei”, do rozdziału poświęconego młodym. Cytując ją, podkreślał, że Jezus chce dać sens ich
życiu, a ŚDM służą do nabycia doświadczenia stawania się darem bezinteresownym dla drugich. Co ciekawe papież nie tylko
odpowiadał na pytania, ale też pytał: „Czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą – swoim czasem, siłami, talentami – dla dobra innych? Czy potrafisz kochać?” W dalszej części papieskiej
katechezy młodzi usłyszeli, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia dziejów świata i człowieka. Usłyszeli również, że Chrystus ma zaufanie do nich, że słowa „Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam” odnoszą się do nich bezpośrednio. Usłyszeli
również zapewnienie papieża: „Możecie być pewni, że nigdy
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Chrystus was nie zawiedzie; pozostanie z wami na zawsze”.
Często też słowa papieża były przerywane śpiewem hymnu
przez młodych, którego słowa brzmiały: Głośmy miłość na cały
świat, tę niesłychaną i największą. Znajdźmy tych, co błądzą
wśród dróg, by im wskazać dom. Rozjaśnijmy każdy mrok Jego
Światłem z wysoka. Przejdź każdy trakt, każdy plac, każdą z dróg
i powiedz jak, powiedz, jak kocha Bóg.
Szczególnie uroczystą oprawę miały spotkania młodych w Roku
Jubileuszowym w Rzymie w dniach 15-20 sierpnia 2000 r. Spotkanie to zgromadziło 2 mln chłopców i dziewcząt z całego świata. Jan Paweł II mówił do młodych, że są „stróżami poranka” czuwającymi o świcie trzeciego tysiąclecia. W swojej katechezie
przypominał, że w pierwszej połowie kończącego się wieku młodzi byli zwoływani na tłumne zgromadzenia, by uczyć się nienawiści. Wysyłano ich, by walczyli jedni przeciw drugim. Zlaicyzowane mesjanizmy, które usiłowały zastąpić nadzieję chrześcijańską,
okazywały się potem prawdziwym piekłem. Uczył młodych, że
mają stać się apostołami pokoju. Nawoływał, aby nie pogodzili
się ze światem, w którym inni ludzie umierają z głodu, pozostają
analfabetami, nie mają pracy. Prosił młodzież, aby mówili „tak”
Chrystusowi, mówili „tak” wszystkim swoim ideałom. Natomiast
w swojej katechezie o słowie, które stało się ciałem, Ojciec Święty
podkreślał, że jest ono dziś obecne w eucharystii. Nauczał, że eucharystia jest sakramentem obecności Chrystusa, który daje nam
siebie, bo nas kocha. Kocha każdego z nas w sposób osobisty i jedyny w konkretnych sytuacjach codziennego życia: w rodzinie,
wśród przyjaciół, w miejscach nauki i pracy, w chwilach wypoczynku i rozrywki. Kocha nas, kiedy napełnia radością dni naszego
życia, a także w godzinie cierpienia, gdy dopuszcza, by przyszedł
na nas czas próby, bo nawet w najcięższych doświadczeniach
daje nam słyszeć swój głos.
W dniach 16–21 sierpnia 2005 r. w Kolonii odbyło się dwudzieste spotkanie młodych z papieżem. Zwołał je św. Jan Paweł II, ale
spotkał się z nimi już Benedykt XVI. Kulminacyjnym punktem ŚDM
była msza odprawiona przez papieża na błoniach Marienfeld
koło Kolonii, w której uczestniczyło 1,1 mln osób. W wieczór poprzedzający mszę w tym samym miejscu odbyło się czuwanie.
Tylko wielka eksplozja dobra, zwyciężającego zło, może odmienić
świat – nauczał Benedykt XVI. Papież mówił też o potrzebie miłości i uznania Boga za prawdziwą miarę rzeczy. Bóg zwycięża, ponieważ jest miłością – podkreślił. Zaapelował do młodzieży o dawanie świadectwa wiary w życiu codziennym poprzez działalność
na rzecz społeczeństwa oraz zachęcał do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej: jeśli się postaracie, przekonacie się, że to
właśnie stanowi właściwe centrum wolnego czasu. Nie dajcie się
odwieść od udziału w niedzielnej Eucharystii i pomóżcie również
innym w jej odkryciu. Oczywiście do tego, aby przyniosła ona radość, której potrzebujemy, musimy nauczyć się coraz bardziej ją
rozumieć w jej głębi, musimy nauczyć się ją miłować. Zobowiążmy się do tego, bo warto! Odkryjmy głębokie bogactwo liturgii
Kościoła i jej prawdziwą wielkość: nie my urządzamy święto dla
siebie, lecz to sam Bóg żywy przygotowuje dla nas święto. Wraz
z miłością do Eucharystii odkryjecie także sakrament Pojednania,
w którym miłosierna dobroć Boga pozwala wciąż na nowo zaczynać nasze życie.

Pierwsze spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą miało
miejsce pomiędzy 23–28 lipca 2013 r. w Rio de Janeiro w Brazylii. Podczas wieczornego czuwania Franciszek pytał młodych,
czy chcą budować Kościół. Jezus prosi nas, byśmy budowali
Jego Kościół, ale nie jako małą kaplicę, gdzie jest to tylko mała
grupa ludzi. Jezus wzywa nas do żywego Kościoła, który jest tak
duży, że może pomieścić całą ludzkość. Dalej papież porównywał życie chrześcijańskie do sportu. Myślę, że większość z was
kocha sport. I tu w Brazylii, jak w innych krajach, piłka nożna to
narodowa pasja, Jezus zaprasza nas, byśmy grali w Jego drużynie. Papież mówił młodym, że wiara dokonuje kopernikańskiej
rewolucji, gdyż pozwala w centrum postawić Boga, a nie siebie. Zachęcał młodych, by byli „atletami Chrystusa”. Nie trzymając się przygotowanego tekstu Ojciec Święty powiedział:
Jezus daje więcej niż Puchar Świata. Jezus daje nam możliwość
owocnego i szczęśliwego życia, życia które nie będzie miała
końca, proponuje życie wieczne. A nasz trening to przede
wszystkim modlitwa, sakramenty, miłość braterska, umiejętność
słuchania, zrozumienia, przebaczenia, przyjęcia, pomagania innym bez wykluczania. Bądźcie protagonistami, wyjdźcie na ulice tak jak Jezus. Jesteście przyszłością, jesteście protagonistami
zmian. Proszę was, abyście byli twórcami przyszłości. Nie bądźcie tchórzami. Na główną Eucharystię, która miała miejsce na
plaży Copacabana przybyło 3,7 mln osób. Papież apelował, by
swój misyjny zapał młodzi zanieśli najbardziej oddalonym
i obojętnym. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga,
aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać
bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy
świat – mówił. – Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy. Franciszek wielokrotnie podczas spotkań z młodymi podkreślał swoje pragnienie Kościoła otwartego, wychodzącego w najbardziej peryferyjne zakątki świata.
Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice, chcę abyśmy się bronili
przed tym wszystkim, co jest światowością, bezruchem, od
tego, co jest wygodą, klerykalizmem, od tego wszystkiego, co
jest zamknięciem w sobie. Pragnę wam powiedzieć, o tym, na
co mam nadzieję, a co będzie konsekwencją Światowego Dnia
Młodzieży: mam nadzieję, że będzie hałas. Chciałbym, aby był
to raban także w diecezjach.
Tegoroczne ŚDM, po 25 latach wracają do Polski. W dniach
25–31 lipca w Krakowie młodzi z całego świata spotkają się, aby
ponownie, a może po raz pierwszy wysłuchać papieskiego przesłania. Hasłem spotkania są słowa: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Ojciec Święty Franciszek
wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty
szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus,
w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek
postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego. Miejmy nadzieję, że to spotkanie ponownie odnowi oblicze polskiej
ziemi i młodzieży całego świata, a słowa Ojca Świętego będą do
tego drogowskazem i zachętą.
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Józefowska pielgrzymka

		 na Audiencji Generalnej
					 Ojca Świętego Franciszka
T

30 kwietnia 2016 roku
z parafii M.B. Częstochowskiej, w Roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
wyruszyła z Józefowa do Rzymu pielgrzymka.

rasa 9-dniowej pielgrzymki obejmowała wiele miejsc związanych z Rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Były
wśród nich m.in. Asyż, Watykan, Rzym, Manoppello, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Lanciano, Loreto, Padwa oraz
Wenecja.
Organizatorem wyjazdu, przewodnikiem i opiekunem grupy był
wikariusz naszej parafii – ksiądz Paweł Sołowiej, który kilka lat spędził w Rzymie studiując teologię duchowości (Teresianum) i poznając miejsca związane z europejską kulturą i historią, tak ważne nie
tylko dla chrześcijan. Ksiądz Paweł dołożył wiele starań, aby pielgrzymi wyruszając w jubileuszową pielgrzymkę do korzeni chrześcijaństwa zwrócili szczególną uwagę na wiarę, duchowość i sztukę pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz ich związek z dzisiejszym
życiem Kościoła.
Jednym z głównych wydarzeń pielgrzymki była Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka, w środę 4 maja. Wczesnym rankiem
przybyliśmy na Plac św. Piotra, aby spotkać się z papieżem, wysłuchać katechezy, pomodlić się oraz otrzymać błogosławieństwo.
Papieska katecheza dotyczyła obrazu dobrego pasterza, który
bierze na ramiona zagubioną owcę. „Jest to ikona, która ilustruje
troskę Jezusa o każdego grzesznika i miłosierdzie Boga, który nigdy
nie godzi się, by kogokolwiek utracić. […] Chrystus nie chce, by na
pustyni życia ktokolwiek się zagubił, dlatego wychodzi na poszukiwanie zagubionych, aby następnie wyprawić ucztę i radować się ze
wszystkimi z tego powodu, że się odnaleźli. W wizji przypowieści
Jezusa nie ma owiec definitywnie straconych, a są tylko owce, które trzeba odnaleźć. Wszyscy jesteśmy odnalezionymi owcami” –
powiedział papież.
Pełny tekst katechezy dostępny jest na http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/francesco/catechesi.html
Relacja z audiencji znajduje się na http://www.radiomaryja.pl/
kosciol/audiencja-generalna-ojca-swietego-franciszka-87/
Spotkaniu przy pięknej, słonecznej pogodzie towarzyszyło oczekiwanie, wiele duchowych przeżyć i radości.
Ula i Robert Lewandowscy
Fot. URL
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Film, który warto obejrzeć!
Tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży Dom Wydawniczy
Rafael wprowadził do kin film, który pokazuje uroki Krakowa,
centrum spotkania młodych oraz próbuje przedstawić własną
interpretację znaczenia Bożego Miłosierdzia.

A

kcja filmu oparta została na kanwie
siedmiu różnych epizodów i przedstawia perypetie różnych bohaterów. Wśród
nich są: młody polityk, który otrzymuje korupcyjną propozycję; dziewczyna szukająca
miłości; stojąca na rozdrożu prawniczka
specjalizująca się w sprawach rozwodowych; drobny złodziej pragnący ukraść relikwiarz z Krwią Pańską; małżeństwo niemogące doczekać się dziecka; wreszcie kobieta
po przejściach i mężczyzna niepotrafiący
wyzwolić się ze szponów hazardu. Siedem
epizodów spaja św. Albert Chmielowski,
który jest przewodnikiem widza po mistycznym Krakowie. Historie, które zostają ukazane na ekranie mówią o wierze, nadziei, przebaczeniu, poświęceniu, miłości i wolności,
ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka
za Bogiem i Jego Miłosierdziem.
Widz towarzyszy bohaterom filmu, po
miejscach i Krakowa. To miasto pełne uro-

ku, tajemniczości i mistyki, które sam Bóg
postanowił uczynić stolicą swojego Miłosierdzia. Niezwykłe sceny rozgrywają się
w pełnych mistyki miejscach: pod wawelskim Czarnym Krzyżem, cudowną figurą
Dzieciątka Koletańskiego czy przed obrazem Matki Bożej Wolności. Na splatających się drogach bohaterów, swoje ślady
odciskają wielcy święci: św. Jan Paweł II,
św. Brat Albert, św. Jadwiga, św. Faustyna,
a nawet… św. Rita.
Intencją producentów filmu jest jego pokazanie uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, ale jeszcze przed ich przyjazdem do
Krakowa. Liliana Surma z Domu Wydawniczego Rafael mówi, że dzięki temu: Nasze
miasto nie będzie wtedy dla nich anonimowe, poznają jego ducha, cudowne miejsca.
Chcemy, by po tym, co obejrzą w kinie, zatęsknili za Krakowem, jeszcze zanim do
niego przyjadą, żeby podróż do „Rzymu

Północy” była przeżyciem, pielgrzymką,
duchową przygodą. Surma nie ma wątpliwości, że Kraków to miasto świętych, sakralnych miejsc z cudownymi artefaktami,
niezwykłych kościołów, cudownych figur
i obrazów. W ostatnich dziesięcioleciach
stało się miastem papieskim.
„Bóg w Krakowie” to film o potędze Bożego Miłosierdzia i tęsknocie człowieka za
Stwórcą. Jest filmem o wierze, nadziei,
przebaczaniu, poświęceniu, miłości, wolności. W tym pełnym ciepła i dobrych emocji obrazie widzowie mogą podziwiać wielu
znakomitych aktorów, wśród których można wymienić: Dorotę Pomykałę, Jerzego
Trelę, Kamilę Baar, Radosława Pazurę, Piotra Cyrwusa, Edwarda Linde-Lubaszenko,
Karolinę Chapko, Macieja Słotę i wielu innych. Reżyserem i autorem scenariusza jest
Dariusz Regucki, twórca m.n. „Karoliny”.
Tomasz karol wiśniewski

Błogosławiona kruchość
Z

wątpienie, kryzys, kruchość to stany, w których szczególnie daje
o sobie znać Boża łaska. „Moc w słabości się doskonali” (2 Kor
12,9). Bóg najsilniej dotyka człowieka w momentach upadku, duchowych rozterek. Robi to w sposób niezwykle delikatny, subtelny.
Nikomu się nie narzuca. Wystarczy jednak przyznać się do bezsilności
i szczerze zaufać Panu, a zacznie On w naszym życiu czynić cuda. Na
swoich współpracowników Bóg nie wybiera „prymusów”, lecz często ludzi słabych, grzeszników. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”
(J 15,16). Według księdza Jana Twardowskiego: „To nie człowiek,
który poświęca się Bogu, sam siebie wybiera. Wybrał go Jezus wiedząc, że jego dusza będzie słaba, grzeszna. Znając z góry wszystkie
braki, właśnie taką duszę wybrał”.
Powyższy fenomen omawia w książce pt. Niech żyje słabość –
Marcin Jakimowicz, redaktor i dziennikarz „Gościa Niedzielnego”,
autor kultowych Radykalnych, lider katowickiej wspólnoty modlitewnej: „Pan Bóg przychodzi przez słabość, kruchość bylejakość. Pociesza mnie to, że Jezus zbudował swój Kościół na Piotrze – człowieku,
który nieustannie przeżywał jakąś formę kryzysu. Jezus? Zdecydował
się zbudować na takiej kruchości”.
Kryzys, który nęka współczesny Kościół nie jest wcale zjawiskiem
nowym, znakiem czasów. Według Jakimowicza stan ten wpisany
jest w istotę oraz historię Kościoła: „Każdego dnia słyszę o Kościele
pogrążonym w kryzysie – jakby był to stan, który sparaliżował tę
wspólnotę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tymczasem Kościół
jest w nieustannym kryzysie. I będzie w nim trwał aż do ponownego przyjścia Tego, który jest jego głową. Zaufanie, jakim obdarzył

nas Bóg (oddał się w ręce nieudaczników),
musiało skończyć się kryzysem. Otrzymaliśmy skarb, z którym nie bardzo potrafimy
sobie poradzić”.
Działalności apostolskiej od zarania towarzyszyły cierpienia i trud. Misja, świadomość bycia wybranym to nie tylko zaszczyt,
wyróżnienie, radość, lecz przede wszystkim „ogołocenie, uniżenie,
służba, ofiara”. Podobnie jest z wiarą. Prawdziwa wiara nie ogranicza się do ciągłej egzaltacji, ekstazy. Towarzyszą jej także liczne wątpliwości, niepewność. Uczucia te są nieodłącznym (a może raczej
nieuchronnym) elementem wiary: „(…) Donald Turbitt, facet, który
widział w życiu niejedną Bożą interwencję, zapytany o to, czy przeżywa mroczny stan, gdy modli się i czuje, że mówi do ściany, a głos
trafia w próżnię, uśmiechnął się: »Każdego dnia. To moja codzienność!«. (…) Frossard mawiał, że »wiara to dwadzieścia cztery godziny na dobę niepewności minus jedna minuta nadziei«”.
Atuty słabości to bez wątpienia leitmotiv rozważań Marcina Jakimowicza. W jego książce znajdziemy jednak znacznie więcej cennych wątków. W nowoczesny (i trafny sposób) definiuje on sumienie, nazywając je „naturalnym duchowym antywirusem”. Podobna
rola przypada, zdaniem Jakimowicza, księżom: „Kapłan chroni
wspólnotę, jest jej antywirusem”.
Ta książka to doskonała lektura na wakacje, duchowa szczepionka i duża dawka nadziei. Ci, którzy po nią sięgną, nie będą
zawiedzeni.
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Spicymierz – Polska

Genzano – Włochy

Kwietne
dywany
Z

gromadzenie odpowiedniej ilości kwiatów było nie lada wyczynem, bo przed
świętem Bożego Ciała wszystkie kwiaciarnie i targi kwiatowe mają od dawna swoich
stałych odbiorców nie nadających się do
sprzedaży kwiatów, ale udało się.
Pracę rozpoczęto już poprzedniego wieczoru. Była ona żmudna i trudna. Najpierw
trzeba było pooddzielać kwiatowe płatki
od łodyżek, podzielić na odpowiednie kolory, w czym pomagały nawet małe dzieci,
bo wiele pań przyszło z pociechami. Najtrudniejsze było pocięcie na małe kawałki
gałązek tui, które stanowiły kanwę dywanu. Potem wzdłuż środkowego przejścia
przez kościelną nawę rozłożono grubą folię
i na zielonym podkładzie rozpoczęto układanie kompozycji z kwiatowych płatków
i całych kwiatów według wcześniej zaplanowanych wzorów. Praca trwała prawie do
północy, ale efekt był imponujący, a uroczysta procesja zyskała wspaniałą oprawę.
Warto przypomnieć skąd się wziął zwyczaj przygotowywania kwiatowych dywanów. Ponoć zapoczątkował go na początku
XVII wieku znany włoski architekt i florysta
Benedetto Drei, który w 1625 r. wraz z synem Piotrem przygotowali dekorację z płatków kwiatów w Bazylice Watykańskiej,
w dniu świętych Piotra i Pawła, patronów
Rzymu.
Później barokowy artysta i architekt Gian
Lorenzo Bernini (1598-1680) rozprzestrzenił
sztukę kwiatowych dekoracji w całym Rzymie podczas organizowanych tam barokowych festiwali. Zwyczaj ten nie przetrwał
i zniknął z centrum Rzymu w XVII wieku, ale
mieszkańcy Castelli Romani, południowo-wschodniej części miasta Rzym, Lacjum i Umbrii kultywowali tę tradycję. Ale dopiero od
1778 roku dywany kwiatowe stały się częścią dekoracji podczas uroczystości Bożego
Ciała w mieście Genzano di Roma, gdzie
250-metrowy dywan kolorowych kwiatów
był układany wzdłuż Via Italo Belardi – centralnej długiej ulicy prowadzącej do kościoła
Santa Maria della Cima. Od chodnika oddzielał go łańcuch z mirtu.
W późniejszych latach w różnych miast
Włoch zaczęto świętować Corpus Domini
tworząc dywany kwiatowe. Współcześnie
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W tym roku po raz pierwszy
w naszym kościele
parafialnym uroczystość
Bożego Ciała uświetnił
przepiękny dywan kwiatowy,
po którym przeszedł,
rozpoczynając tradycyjną
procesję, ksiądz proboszcz
z Panem Jezusem. Przyznał
się on, że od jakiegoś czasu
marzył o takiej dekoracji
kościoła, ale nawet nie śmiał
o tym napomknąć, gdyż
przygotowanie takiej
dekoracji jest bardzo
pracochłonne. Aż tu zgłosiły
się same panie parafianki
pod kierunkiem p. Lucyny
Pietruchy i mamy dzieci
uczęszczających do
józefowskiej szkoły
„Strumienie” i zaproponowały
przygotowanie dywanu.

od wielu lat na przełomie maja i czerwca
w Noto, Spello, Genzano, Bolsena, Brugnato, Orvieto, w opactwie Chiaravalle
della Colomba, niedaleko Fidenzy organizowane są festiwale kwiatowe zwane Infiorata, które oprócz aspektu religijnego
są nie lada duchową i estetyczną ucztą dla
tysięcy turystów odwiedzających w tym
okresie Włochy.
W Polsce kwietne dywany też mają swoją
tradycję.
W Spicymierzu, małej wiosce koło Uniejowa już od 200 lat mieszkańcy w dzień Bożego Ciała układają kwietne dywany na drogach okalających wieś. Początkowo drogę,
którą miała przejść procesja wysypywano
żółtym piaskiem i dekorowano gałęziami
drzew. W okresie międzywojennym zaczęto
układać kwiaty, a obecny charakter dekoracji
kształtował się po 1945 r. Miejscowa legenda mówi, że zwyczaj zdobienia trasy procesji
kwiatami przywędrował tu z wojskami cesarza Napoleona na początku XIX w.
Trasa procesji w Spicymierzu liczy prawie
2 km, a dywan ma szerokość 2 m. Po nim
kroczy niezwykle barwna procesja eucharystyczna. Osoby w niej uczestniczące – dziewczynki sypiące kwiaty, niewiasty niosące
sztandary i feretrony orkiestra dęta i strażacy
pełniący straż porządkową, podążają wyłącznie po ułożonych kobiercach, a dopiero
za baldachimem na całej szerokości trasy
kroczą wierni. Wyjątkowego kolorytu dodają procesji regionalne stroje kobiet oraz
dziewczynek: haftowane bluzeczki, barwne
chusty, wełniane zapaski, spencerki (kaftany
damskie lub męskie z długimi rękawami),
srebrzyste hełmy strażackie.
Procesja w Spicymierzu przyciąga od lat
rzesze wiernych z całego kraju. Podobne
dekoracje układa się w sąsiednich wsiach.
m.in. w Stęszewie.
www.amusingplanet.com
http://www.pch24.pl/genzano-di-roma--procesjabozego-ciala-na-dywanie-z-kwiatow---zobacz-galeriezdjec-,43579,i.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Drei
http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/zwyczajeregionalne/wiosna/boze-cialo-w-spycimierzu.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/ 3888577,bozecialo-2015-kwiatowy-dywan-w-spycimierzuzdjecia,id,t.html
Małgorzata Korwin-Mikke
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Co nowego w kraju i na świecie?

• Archidiecezja

w Kolonii poinformowała, że nieznani
sprawcy ukradli relikwię św. Jana Pawła II – fragment
materiału z kroplą jego krwi. Uszkodzono relikwiarz,
który od grudnia 2013 r. był przytwierdzony do ściany
w północnej części nawy poprzecznej kościoła i zabrano znajdujący się w środku przedmiot. Relikwiarz wykonany z pokrytego srebrem brązu i bogato zdobiony.
Przedstawia Jana Pawła II wspartego na krzyżu papieskim przed jednym z portali katedry. Miał przypominać
o wizycie polskiego papieża w kolońskiej świątyni w listopadzie 1980 roku. Wg ks. Gerda Bachnera, proboszcza katedry wartość materialna skradzionej relikwii
jest niewielka, ale strata duchowa o wiele większa.

• JŚw. Franciszek w najnowszym liście apostolskim motu

proprio napisał, że biskupi, którzy tuszowali przestępstwa pedofilii swoich podwładnych, będą mogli
być usuwani ze stanowisk. List ma charakter dekretu
i nosi tytuł „Come una madre amorevole”, czyli
„Jak kochająca matka”. Wyjaśnia, że „nadużycia wobec najmłodszych, a także osób dorosłych są poważną szkodą”. Dotyczy to tych hierarchów, którzy „przez
zaprzeczenie popełnili czyny lub dokonali zaniechania
i w ten sposób spowodowali poważne szkody dla innych, krzywdząc w ten sposób konkretne osoby lub
wspólnotę”. Chodzi o biskupów, którzy zaniechali
działań w sprawie walki z pedofilią na terenie własnej
diecezji, wiedzieli o przestępstwach popełnianych
przez swoich podwładnych, a mimo tego tolerowali je
albo je tuszowali. Procedura, którą ustanawia papież,
jest rozszerzeniem jednego z przepisów prawa kanonicznego, i nie jest to procedura karna, bo dotyczy raczej zaniechania niż popełnienia przestępstwa.

• JŚw.

Franciszek właśnie zwrócił darowiznę 16 mln
666 tys. peso (ok. 4 mln zł) od prezydenta Argentyny
Mauricio Macri, gdyż – jak stwierdził – „nie lubi liczby
666”. Wg komentatorów to kontynuacja politycznego
konfliktu, który duchowny i polityk prowadzą od siedmiu
la, choc obaj znają się znacznie dłużej. Papież, jeszcze
kard.Jose Bergoglio, urzędował jako arcybiskup Buenos
Aires po jednej stronie Plaza de Mayo, najważniejszego
placu miasta i całej Argentyny, a Mauricio Macri od 2007
r. był burmistrzem. W 2009 roku rada miejska Buenos
Aires zalegalizowała związki homoseksualne, a burmistrz, mimo apeli kardynała nie zdecydował się na apelację do SN. Później p. Macri nie pojawił się na ostatniej
mszy przed wyjazdem kardynała Bergoglia do Rzymu.
Ten ostatni atakował burmistrza, że robi niewiele, by zlikwidować warsztaty, gdzie nielegalnie i często za grosze
pracują biedni Argentyńczycy. Dlatego gdy prezydent
Macri temu przekazał darowiznę w wysokości na fundację edukacyjną popieraną przez papieża Franciszka, komentatorzy zaczęli mówić o pierwszych śladach ocieplenia, co nie spodobało się papieżowi.

• Zabytkowy barokowy klasztor św. Michała w centrum

Ratyzbony został doszczętnie zdewastowany przez
azylantów. Wcześniej zlikwidowano tam działający
dom starców z powodu braku ochrony przeciwpożarowej i konieczności remontu. Potem umieszczono
tam tymczasowo 280 uchodźców, w tym 80 nieletnich

bez rodzin. Po niecałym roku użytkowania pomieszczeń zrobiono pierwszy bilans strat, który omawiano
w radzie miejskiej. Okazuje się, że szkody w budynku
są szacowane na 353.000 euro, zniszczone lub uszkodzone zostały sufity, stare lampy, ściany z freskami,
klatka schodowa oraz podłogi z terakoty. Podczas ataków złości azylanci zdrapywali ze ścian zabytkowe freski z motywami religijnymi, niszczyli stare kafle podłogowe, schody i poręcze. Wg p. Joachima Wolbergsa
(SPD) to nie jest dramat, tylko normalne intensywne
użytkowanie budynku z odpowiednimi skutkami. Po
naprawie, miasto planuje zainwestować dalsze
500.000 tys. euro w przebudowę, sale zostaną przebudowane na moduły mieszkalne z łazienkami i kuchniami, w których będą mieszkać nieletni uchodźcy oraz
rodziny. Nikt nie protestuje przeciwko tej decyzji, pomimo tego że, centrum Ratyzbony jest uznane przez
UNESCO jako światowe dziedzictwo kultury.

• Rosyjski Kościół prawosławny nie weźmie udziału w zbli-

żającym się soborze powszechnym kościołów prawosławnych. Wcześniej jego bojkot ogłosiły lokalne autokefalie: bułgarska, antiochijska, serbska i gruzińska. Brak
najważniejszych lokalnych kościołów powoduje, że sobór traci jakikolwiek dogmatyczny i katechetyczny sens.
Sprzeciw spowodowany jest brakiem porozumienia
w kilku kwestiach, między innymi międzywyznaniowych
małżeństw, reformy kalendarza liturgicznego oraz stosunku do wspólnot poza-prawosławnych. Zdaniem obserwatorów przede wszystkim stoi za nim obawa przed
rewizją nauczania dogmatycznego w duchu modernizmu. Prace nad zwołaniem soboru toczyły się na łonie
Kościoła prawosławnego od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ostatni sobór powszechny, uznawany
przez wszystkich prawosławnych, odbył się w VIII wieku,
200 lat przed wielką schizmą, czyli rozpadem chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie. W obradach toczących się Kolymbari na Krecie w dniach 18–26 czerwca wzięli udział zwierzchnicy dziesięciu z czternastu
autokefalicznych Kościołów prawosławnych – w tym
metropolita warszawski i całej Polski Sawa.

• O. Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja chce powo-

łać Bractwo św. Jana Pawła II. Ma ono kultywować
pamięć o papieżu, ale w deklaracji Bractwa są obecne
także wątki polityczne. Zdaniem Bractwa „podważane” są wartości takie jak patriotyzm i „mylony jest patriotyzmu z nacjonalizmem”. W deklaracji powołującej
Bractwo wskazano na „ryzyko demokracji ulegającej
łatwo przekształceniu w państwo totalitarne”, a jego
członkowie mają być gotowi do „działania na rzecz
polityki jako dobra wspólnego” i deklarują gotowość
do podejmowania działań w polityce „zgodnie ze
wskazaniami nauki społecznej Kościoła”. Ogólnie rzecz
biorąc bractwo ma realizować testament życia papieża. Bractwo św. Jana Pawła II tworzone w Toruniu
przez środowisko o. Tadeusza Rydzyka nie jest pierwszym w Polsce o takiej nazwie. W Archidiecezji Poznańskiej Bractwo św. Jana Pawła II zrzeszające mężczyzn
funkcjonuje od roku 2012 – jego siedzibą jest parafia
św. Jana Chrzciciela w Ludomach, gdzie znajdują się
relikwie Jana Pawła II.
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25 rocznica powstania Stowarzyszenia
Piękne wielkanocne Palmy zawsze kupujemy przed kościołem,
od pani Joli, albo pani Teresy – śmieje się Katarzyna, józefowska parafianka.
Mówię dzieciom, że w ten sposób są one jeszcze ładniejsze, bo nasze drobne pieniążki
dokładamy do dobrego dzieła. To dobre i wielkie dzieło, to działalność Stowarzyszenia
Forum Chrześcijańskie w naszej parafii.

P

ani Teresa – mówi Małgorzata Żywek, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Józefowie – to pani Uzarska, pani Jola – to pani
Firląg. Również panowie osobiście stawali pod brezentowymi dachami rozkładanych przed kościołem namiotów – dobry przykład
dawał pan Zygmunt Semeniuk. Kolorowe stoiska z pięknymi stroikami i kartkami świątecznymi wrosły już w klimat parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Józefowie
Pani Danuta Dobrońska, kierownik szkolnej świetlicy dba o to,
żeby powstawały kolorowe palmy różnej wielkości, kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe – dopowiada pani dyrektor.
Dzieci i młodzież odnajdują w sobie artystyczne talenty i powstają naprawdę piękne dzieła.
Te właśnie rękodzieła sprzedają pod kościołem członkowie Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskie, a dochód przeznaczany jest
na świąteczne paczki dla potrzebujących rodzin.
Jest ich w Józefowie niestety wiele – twierdzi pani Małgosia
Żywek. Są to rodziny z dochodem miesięcznym niewiele ponad
tysiąc złotych, czasem schorowane, wydające ostatni grosz na leczenie. Przed laty i ja miałam możliwość rozwożenia paczek, i widziałam, że sama obecność, fakt, że ktoś o nich pamięta, że przynosi choć nieduży prezent, bardzo podnosi na duchu i dodaje
chęci do życia.
Liczba biznesmenów, rzemieślników, dyrektorów firm i nauczycieli i ich rodzin, którzy angażują się w działalność Stowarzyszenia
jest długa. I nie chodzi tylko o dawanie świątecznych paczek dwa
razy w roku – podstawowy cel to praca przez cały rok: dodawanie
skrzydeł setkom dzieci, dyskretne wspomaganie tych, których nie
stać na coraz droższą codzienność i konkretna pomoc rodzinom,
które po prostu żyją w biedzie.
W obydwu józefowskich parafiach działają świetlice, prowadzone przez niezwykle oddane Panie nauczycielki – po godzinach
pracy w szkole przenoszą się do sal parafialnych, żeby dalej pomagać swoim wychowankom, i dzieciom, które poznają dopiero
w parafii. Pani Anna Wojtkowicz, której pomaga córka Julita –
uczy angielskiego, odrabia z dziećmi lekcje, prowadzi prace plastyczne, oraz pani Marzena Ragus prowadzą świetlicę w parafii
MB Częstochowskiej.
Pani Beata Mętrak i Urszula Kucharska pracują w parafii Jana
Chrzciciela w Michalinie.
Jest ich jak mrówek – śmieje się ksiądz proboszcz Kazimierz
Gniedziejko. Bywa i tak, że dzieci pojawiają się już przed 16.00
i czekają na otwarcie świetlicy. W wakacje potrafi ich być w naszej
świetlicy 80–90. Ten radosny gwar bardzo mnie ucieszył, gdy
przyszedłem do tej parafii. Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
to wspaniała inicjatywa, niezwykle cenna dla naszej – i nie tylko
parafii. Dzięki gromadzonym przez SFCh funduszom dzieci mogą
wspaniale spędzać wolny czas podczas wakacji, ale też i rozwijać
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Pr zy gotowanie do kapł ań stwa
Oczyma Absolwentów

Obecnie na Uniwersytecie Św. Krzyża studiuje dwudziestu Polaków, a studia ukończyło stu pięćdziesięciu czterech polskich Księży, pochodzących z trzydziestu dwu różnych diecezji. Pośród nich
było trzech biskupów.
Absolwenci Uniwersytetu wspominają studia w Rzymie, jako
czas bardzo pracowity. Warto wspomnieć, że każdy student na
Uniwersytecie Św. Krzyża ma swojego opiekuna studiów, tutora,
który pomaga mu w planowaniu i optymalnym wykorzystaniu
czasu pracy. Jaki ma to wpływ na efektywność nauki opowiada
Ks. Paweł Rytel-Adrianik, obecnie rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski: „Indywidualne podejście do studenta sprzyja integralnemu
rozwojowi osobowości. Wykładowcy nie tylko przychodzą na zajęcia, ale są do dyspozycji studentów od 8:30 do 18:30 w budynku biblioteki uniwersyteckiej, gdzie każdy profesor ma swoje biuro i jest dostępny”.
Ale nie samą nauką żyje człowiek. Współpracownicy Fundacji
żartują sobie czasem, że studia na PUSC to jak MBA dla księży, ale
bez głębokiej, osobistej formacji i wzrostu świętości, żadne MBA
nie miałoby wartości nadprzyrodzonej:
„Unikatową cechą Uniwersytetu Św. Krzyża jest szczera troska o formację duchową studentów” – wspomina bp Wiesław Lechowicz,
z diecezji Tarnowskiej, który uzyskał na PUSC doktorat z Teologii.
„Podczas mojego pobytu w Rzymie mogłem rozwinąć się na
płaszczyźnie duchowej dzięki konferencjom profesorów i świadectwu ich życia. Miałem możliwość korzystania ze środków formacji religijnej i z dni skupienia, co przyczyniło się do tego, że
nasze studia teologiczne odbywały się w prawdziwie chrześcijańskim klimacie duchowym. Z perspektywy czasu, ten aspekt doceniam jeszcze bardziej. Na Uniwersytecie panowała taka atmosfera, że czułem się bardziej częścią rodziny, niż studentem.”
Na PUSC istnieje możliwość studiów na Wydziale Komunikacji
Społecznej. Wspomniany kierunek skończył w 2011 roku Ks. Mariusz Boguszewski, Dyrektor Referatu Informacji i Środków Społecznego Przekazu Diecezji Drohiczyńskiej, Redaktor Odpowiedzialny „Niedzieli Podlaskiej”.
Studia na Uniwersytecie Św. Krzyża wspomina jako czas doskonałej praktyki dziennikarskiej i przygotowania do ewangelizacji za
pomocą mediów: „Profesorowie byli bardzo wymagający. Teraz po
latach myślę o nich z wdzięcznością. Dzięki nim zdobyłem praktyczne przygotowanie, które wykorzystuję w mojej obecnej pracy.
Codzienne „prasówki”, nagrania programów, reportaży nauczyły
mnie warsztatu i języka dziennikarskiego. To ważna umiejętność
nie tylko dla kontaktów z mediami, ale przede wszystkim w pracy
duszpasterskiej.

nam kapłanów, dziękować za Nich i pomagać im. Duchowni to
jeszcze nie aniołowie na ziemi, to ludzie z krwi i kości, którzy mają
materialne potrzeby jak każdy z nas” – uśmiecha się Anna Pustuł.
Wśród osób, które wspierają finansowo Fundację są Państwo
Iwona i Czesław Warsewiczowie: „Wspierając Fundusz stypendialny FURCA czujemy się tak, jakbyśmy pomagali zdobyć wykształcenie naszemu przybranemu synowi, któremu studia w Rzymie pomogą być świętym i mądrym księdzem. To dla nas forma
duchowej adopcji, która ma bardzo konkretny wymiar. Wierzymy,
że nasze wpłaty przyczyniają się do tego, żeby każdy uzdolniony
ksiądz, nawet z najmniejszej miejscowości w Polsce, mógł bez
przeszkód kształcić się i rozwijać swoje kapłańskie powołanie”.
Fundamentem Kościoła są Jego Pasterze, dlatego tak ważne, by
mieli oni ugruntowaną wiarę i głębokie rozumienie nauczania katolickiego. Chrześcijanin nie może realizować swojego powołania
bez księży. To dzięki ich poświęceniu i służbie mamy dostęp do
skarbów Kościoła, jakimi są Sakramenty Święte. Czerpiemy z pracy
duchownych przez całe ziemskie życie, by na końcu tej drogi osiągnąć Niebo. Nasza wdzięczność powinna być bezgraniczna.
Aktywne wspieranie księży na drodze do świętości jest naszym
wkładem, jaki możemy ofiarować Kościołowi, naszej Matce. Ta troska i ten wysiłek, bez wątpienia przyniosą nam zasługę w Niebie.
Wpłat na stypendia dla polskich księży można dokonywać na konto Fundacji w mBank S.A.: 81 1140 2004 0000 3202 7530 7796
Anna Krzyżowska
Lidia Tkaczyńska

FURCA – świeccy dla kapłanów

Fundacja FURCA nie generuje żadnych kosztów. Wszyscy zaangażowani w to dzieło pracują w ramach wolontariatu, więc każda złotówka wpłacona na konto Fundacji zostaje przeznaczona
na stypendia dla kapłanów.
„W Fundacji każdy ma konkretne zadania, tak różnorodne jak
i my jesteśmy różni, ale na pewno to co nas łączy, to wielki szacunek dla stanu kapłańskiego” – mówi Anna Pustuł, wolontariusz
FURCA, specjalista w dziedzinie kontroli jakości.
„Pamiętam jakie wrażenie zrobił na mnie fakt, że św. Ksiądz Josemaria przed wyświęceniem na kapłanów pierwszych ze Swoich
duchowych dzieci, zaprowadził ich do kaplicy i powiedział, że powinni być jak ten dywan pod ołtarzem, po którym się stąpa, żeby
innym łatwiej było chodzić. To ważne byśmy uświadomili sobie,
jako świeccy członkowie Kościoła, jak dobry jest Chrystus, że dał
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Kronika Parafii
50.
1997

Po odbytej kolędzie przystąpiliśmy do
dalszej pracy duszpasterskiej i gospodarczej w parafii. Kolęda parafialna i wszystkie dni duszpasterstwa były skierowane
na to, aby jak najlepiej przygotować parafię do Misji Świętych. Przeprowadzenia
Misji podjęli się: Ojciec Reginald Wiśniewski i Ojciec Marek Foryś – Dominikanie
w Warszawy.
Dnia 1 marca z wielkim lękiem rozpoczęliśmy te święte ćwiczenia, które trwały
do 9 marca. Z wielką radością możemy
stwierdzić, że były to bardzo udane Misje
i bardzo potrzebne. Poprzednie Misje
Święte były 12 lat temu. Z całego serca
dziękowaliśmy Bogu i Ojcom Misjonarzom
za tak bogate przeżycia religijne. Życie religijne parafii bardzo się ożywiło.
Dnia 28 marca, w Wielki Piątek odbyła
się Droga Krzyżowa po ulicach naszego
miasta. Była to manifestacja wiary po dobrze przeżytych Misjach.
Oprócz tych wielkich działań duszpasterskich prace budowlane przy kościele i domu
parafialnym posuwały się naprzód. Położono 600 m2 terakoty i glazury. Wybiałkowano wszystkie pomieszczenia w budynku
parafialnym – 5000 m2. Otynkowano i wybiałkowano dom parafialny i salki katechetyczne na zewnątrz – 1300 m2.
Zakupiono też i zainstalowano wszystkie urządzenia do 10 łazienek. Został za-

pw. MB Cz¢stochowskiej
w Józefowie

kupiony piec gazowy i grzejniki do całego
domu. Położono i wycyklinowano 300 m2
parkietu dębowego. Zainstalowano telefony, domofony, antenę telewizyjną
zbiorczą; wyszalowano boazerię, wszystkie zewnętrzne elementy drewniane, odprowadzono wody ściekowe z rynien.
W tym też czasie została wykonana instalacja odgromowa na kościele, kruchtę
kościoła pokryto nową blachą cynkową,
a na starym Kościółku zreperowano dach.
Odrestaurowano i pomalowano ogrodzenie przy kościele, posadzono 500 sztuk
sadzonek sosen i modrzewi a stare sosny
zostały oczyszczone z usychających gałęzi.
Zostały wybudowane trzy garaże na samochody.
Dzięki ZUS-owi – Oddział Warszawa,
dokonano zabezpieczenia od ognia
wszystkich drewnianych części: kościoła, dzwonnicy, starej i nowej plebanii,
organistówki, salek katechetycznych
i pozostałych drewnianych budynków
parafialnych.
Jeżeli chodzi o naczynia liturgiczne to
zostały zakupione nowe: mszał, komplet
czytań mszalnych, kielich, puszka na komunikanty, dwie bursy i naczynia do chorych, komplet do chrztu, 5 ornatów, 6 stuł,
3 komże, 5 alb, kadzielnica, welon, pozłocono puszki na komunikanty i relikwiarz.
Zakupiono dywan przed ołtarz i chodniki
dywanowe przed wszystkie ołtarze. Zostały ufundowane obrusy na wszystkie ołtarze, wykonano oświetlenie prezbiterium,
zakupiono trzy mikrofony marki Shure
i odkurzacz.

Jeżeli chodzi o życie religijne, powstała
nowa grupa – Obrona życia nienarodzonych. Osoby zaangażowane w tej grupie
organizują spotkania, wygłaszając prelekcje na ten temat. Organizują protesty do
władz państwowych przeciwko tej zbrodniczej ustawie. Apelują też do rodziców
i najwyższych władz szkolnych i państwowych, nie zgadzając się na wprowadzenie
do szkoły przedmiotu demoralizującego
dzieci i młodzież. Przewodniczącym grupy
jest pan Norbert Łukomski z Józefowa,
z ul. Zagajnikowej.
Oaza Ruch Światło-Życie organizuje
w dolnym kościele jasełka, inscenizacje
o obronie życia i koncerty muzyki religijnej.
Piękna jest oprawa procesji Bożego Ciała,
ołtarze stroją: Oaza, Kościół Domowy, Strażacy, grupa Synodalna. Każdego roku piękniejsze są: szopka. Boży grób. Uroczyście
urządzane są święta narodowe, takie jak: 3
Maja, 11 Listopada, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu
II Wojny Światowej. Urządzane są też
pielgrzymki do miejsc świętych, takich jak:
Rzym, Asyż, Monte Casino, Wenecja
a w Polsce: Częstochowa, Licheń, Studzianna, Święta Lipka, Gietrzwałd, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz i Niepokalanów.
Zwiedzamy też miejsca historyczne: Kętrzyn, Gdańsk, Stare Miasto, Oliwa, Stocznia, Malbork, Grunwald, Oświęcim, Wadowice, Zakopane, Wieliczka, Kraków.
W lipcu, w związku z tragedią powodzi
parafia okazała się bardzo współczująca,
złożyła prawie 10 tysięcy złotych. Wysłano 9 transportów z żywnością, środkami
czystości i odzieżą. Rodziny z parafii przyjęły 19-cioro dzieci powodzian na wakacje. W tej akcji dobroczynnej najwięcej
czasu i energii poświęcili państwo Magdalena i Włodzimierz Mazurkiewiczowie
z Józefowa.
W miesiącu sierpniu wszyscy księża
przeprowadzili się do nowo wybudowanego domu parafialnego.
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Uroczystość I Komunii Św. dzieci
z klas III szkoły nr. 1 i 2 w Józefowie
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Święto Bożego Ciała

– uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy • 26 maja 2016 r.

