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Parafia św. Maksymiliana we Włocławku

Z grzechu
do wolności
W

dniach od 6 do 9 kwietnia b.r., od niedzieli do środy, w naszej wspólnocie parafialnej miały miejsce rekolekcje wielkopostne,
które poprowadził o. Remigiusz Recław SJ wraz
z zespołem „Mocni w Duchu”. W składzie Zespołu znaleźli się: Inga Pozorska, Adrian Zieliński, Adam Dziedzic, Karolina Kozyra, Kamila
Janczyk, Magda Kadłubowska, Beata Ciochoń,
s. Lidia Stępień.
Wspólnym spotkaniom przyświecał temat:
„Z grzechu do wolności”. Prowadzący chcieli
poprowadzić wszystkich uczestniczących drogą z myślenia kategoriami grzechu do życia
w wolności. Spotkania rekolekcyjne były przygotowane dla następujących grup: dorosłych,
młodzieży (Zespół Szkół nr 4: gimnazjum i liceum) oraz dzieci (Szkoła Podstawowa nr 20).

I dzień:
Nawrócenie człowieka nawróconego
Każdy chodzący do Kościoła potrzebuje nawrócenia, potrzebuje zmienić swoje myślenie.
Spojrzenie wolności jest wtedy, gdy kocham
i patrzę miłością. Myślenie grzechem to stwierdzenie: „nie podniosę”. Miłość uczy, dźwiga i podnosi. Mogę mieć myślenie grzechem.
Człowiek myślenia grzechem dostrzega grzech,
człowiek żyjący w wolności dostrzega dobroć,
dostrzega też Boga. Możemy powiedzieć ina-

czej: w kategoriach grzechu demona widzę na
ziemi, w kategoriach wolności widzę Boga na
ziemi. A chrześcijanin jest człowiekiem, który
widzi Boga na ziemi, bo demona każdy dostrzega, kto nie jest Chrystusem. Boga widzieć
na ziemi to droga nawrócenia; dostrzegać Boga
na ziemi w sytuacjach trudnych.

Koncert, niedziela, 6 kwietnia 2014 r. godzina 19:00.
Foto: Arkadiusz Jażdżewski.

II dzień: Przebaczenie
Przejść z myślenia grzechem do myślenia
wolności. Pierwszy krok to pragnienie nawrócenia u człowieka nawróconego i świadomość
tego, że o wolność trzeba dbać. Wiąże się to
ze staraniem o wolne serce. Bo można mieć
serce otoczone murem. Każda cegła tego muru

powstaje, gdy ktoś mi coś powiedział i tak po
kolei. Dobrze by było nie budować tego muru.
Przebaczenie potrzebuje burzenia muru, cegła po cegle. Obudowane serce to problem
każdego z nas. Obmurowane serce zamknięte
jest nie tylko na drugiego człowieka, lecz także na Boga. Nie mylmy przebaczenia z pojednaniem. Pojednanie potrzebuje przebaczenia
dwóch stron. Czasami jednak nie wiemy, czy
kogoś skrzywdziliśmy. Zamiast serca obudowanego zgadzam się na serce poranione na wzór
Serca Jezusowego. Noszę serce poranione tak
jak Chrystus, który każdemu przebaczył. Nie
pojednał się ze wszystkimi, ale każdemu przebaczył. Zgadzam się na takie serce, bo przebaczyć to patrzyć oczami Boga. Miłość Boga jest
zawsze taka sama, ja się tylko zmieniam. Po
grzechu zaczynam chować się przed oczami
Boga, wstydzę się Go – to jest niewola człowieka.
Spotkanie z Chrystusem to droga ku wolności. Często zadajemy pytanie Panu Bogu: Ile
razy przebaczać? Próbujemy to zrozumieć w
oparciu o Przypowieść o nielitościwym słudze,
która jest przypowieścią o każdym z nas. Jaką
miarą sądzisz, taką cię osądzą. Bóg mi przebaczył i do tego ja również jestem wezwany. Bóg
jest miłosierdziem nieskończonym. Jeśli ja stawiam granice temu miłosierdziu, Bóg to przyjmuje, ale muszę pamiętać, że tak samo mnie
osądzą. Zbawi mnie serce wolne. Oddaję serce
Chrystusowi i chcę mieć serce jak Chrystus: poranione, ale jak Chrystus.

III dzień: Zła się wyrzekaj
Robimy kolejny krok, by wyrzec się zła. Mówimy o tym, co jest w Kościele, a z czego mamy
korzystać. Jesteśmy postawieni na polu walki,
mamy zawsze dwa wybory, idziemy w jedną
albo w drugą stronę. Słyszymy w sercu na różne sposoby głos złego lub dobrego ducha. Często jesteśmy w emocjach i nie słyszymy głosu
dobrego ducha. Mamy walkę na dole i u góry,
mamy dwa poziomy walki. Każda modlitwa,
Msza święta, dobre westchnienie, to pole walki
u góry, to wzniesione ręce. Istnieje i pole walki
na dole, gdy nie podejmujemy modlitwy. Wtedy zły duch wydaje się mocniejszy do momentu, gdy zaczynam patrzeć na Chrystusa, który
daje siłę. Chrystus zwyciężył na Krzyżu. Kiedy
zdarza się kumulacja grzechu, gdy złemu wydaje się, że zwyciężył, to wówczas Bóg właśnie
z tego momentu czyni moment zbawienia. On
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jest potężny. Często po ludzku myślimy, że zło
zwyciężyło, ale wygranym jest Chrystus. W tej
walce jeszcze jest człowiek. Ja jako człowiek
mogę złemu nadać moc. Daję siłę każdej pokusie, gdy się nią zajmuję. Gdy jednak odwracam
oblicze w stronę Boga, On staje się moją siłą.
Zło jednak nadal nęci i ja nadaję mu moc gdy
się nim zajmuję. Zły jest dobrym reklamodawcą, potrafi sprzedać najgorszy towar za cenę
jedności z Bogiem. Jedyna moja nadzieja to patrzeć na Jezusa, On jest mocą, On jest wszystkim.

Rekolekcje, niedziela, 6 kwietnia 2014 r.
Foto: Arkadiusz Jażdżewski.

Zły i Dobry mają różne taktyki działania.
Zły duch ma taktykę, aby zniewolić. Jeśli raz
okłamię, kolejne kroki w tym kierunku są łatwiejsze. Zły coraz bardziej nalega, że nie możesz zrezygnować i musisz być w grzechu. Bóg
mówi: przebacz. Raz komuś przebaczyłem,
nie było łatwo, za drugim razem – trudno, za
trzecim – pytam ile razy mam przebaczać. Bóg
uwalnia, stawia i podtrzymuje – wtedy jestem
w stanie. Kiedy pojawia się pokusa, człowiek
wolny myśli: „mogę za tym nie iść, bo patrzę na
Chrystusa”. Jeśli chodzi o człowieka, który nie
ma wolności w myśleniu grzechem, pokusa dominuje nad nim. Gdy zły kusi, walczy o mnie.
Pokusa jest wpisana w nasze życie.
Każdy krok z Bogiem to przechodzenie od
zniewolenia do wolności. Bóg jest moją siłą,
w Nim jest moja wolność. Możemy jednak
mieć złudne poczucie bezpieczeństwa. Sama
obecność Boga przed niczym nie chroni. Człowiek potrafi być przy Bogu i Go związać. Konieczna jest tu odpowiednia postawa ludzkiego
serca, by Bóg mógł działać. Zachęceni jesteśmy
do tego, by świadomie wyrzekać się zła i lęku.
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Bliska relacja, spojrzenie sercem na Jezusa ratuje, a Jezus mówi: „Nie lękajcie się”. Spoglądam
z wiarą na Boga, bo chcę być wolnym. Wszystko przy Bogu jest w wolności. Bóg czeka na
mój krok, kiedy powiem „PRAGNĘ”. To wyrzekanie się zła to powiedzenie: „Boże chcę być w
Twoich rękach, Ty jesteś mocą mojego życia”.

IV dzień: Przyjmij błogosławieństwo

chrześcijaninem, a to wyjątkowa godność. To
doświadczenie zmienia punkt widzenia.

*****
Powyżej przedstawione tematy towarzyszyły tegorocznym wielkopostnym spotkaniom
rekolekcyjnym, które zakończyły się ostatniego dnia Mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie. Co do tej ostatniej to musimy sobie ciągle
uświadamiać, że każda Msza święta ma moc
uzdrowienia, zawsze możemy o to się modlić,
ale o tym często zapominamy. Na każdej Mszy
Bóg uzdrawia, ale człowiek przychodzi inny

Kontynuujemy drogę z myślenia grzechem
do myślenia wolnością. Jako człowiek nawrócony potrzebuję ciągłego nawrócenia. Bóg
błogosławi, dlatego że jest dobry. Warunkiem
przyjęcia
błogosławieństwa
jest wiara w to, że Bóg jest
dobry. A możemy pozbawić
Boga możliwości działania.
On jednak cały czas kocha,
ale na złą i krętą drogę nie
błogosławi. Błogosławi tylko na drogę z Nim. Jeżeli nie
przyjmuję błogosławieństwa z
wiarą, Bóg nie może nic zrobić. Przyjęcie błogosławieństwa owocuje „wyjściem innym”. Bóg jest we mnie, tzn.
ja jestem domem Boga. Gdy
wyjdę, tzn. że Go zanoszę
wszędzie. Poznaję, że przyjmuję błogosławieństwo po
tym, że mam pokój w sercu.
Trudniejsze jest przyjęcie bło- Rekolekcje dla dzieci, wtorek, 8 kwietnia 2014 r. Foto: Arkadiusz Jażdżewski.
gosławieństwa niż samo błogosławienie. Wielu z nas myśli, że gdy Bóg bło- na Mszę, gdy wie o tym, że Bóg uzdrawia. Pan
gosławi, to daje ochronę przed krzyżem – to złe Bóg czyni uzdrowienia fizyczne i duchowe.
myślenie. Zawsze przyjmuje się błogosławień- Mamy zawsze stanąć w prostocie przed Panem
stwo znakiem krzyża. Przyjąć krzyż to przyjąć Bogiem. Stanąć przed Bogiem, tak jak Bóg statrud. Człowiek Chrystusa potrafi krzyż przyjąć je przed nami. A On staje przed nami na krzyi w tej okoliczności dźwigania krzyża nie tra- żu pokazując swoje rany. Niełatwo jest stanąć
ci pokoju serca, należy dalej do Boga. To jest przed Bogiem i się otworzyć. Zawsze mamy
człowiek pokoju, człowiek błogosławieństwa. pomagać Bogu postawą i gestem. Przedstawić
Tym jest nasza wiara, a nie tym, że Bóg będzie swoje rany. Taka postawa pełnej i pokornej
chronił. Jeśli nie jestem wpatrzony w Chrystusa, otwartości sprawia, że Pan Bóg ma „rozwiązane ręce” i może działać. Nam pozostaje tylko
to krzyż mnie zaskakuje.
Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca bło- pokornie czekać na dobre owoce duchowe i figosławieństwa. W błogosławieństwo trzeba zyczne w naszym codziennym życiu.
Uczestnicy rekolekcji przyjęli je z entuzjauwierzyć, że to nie tylko gest. Człowiek dziś częściej daje wiarę przekleństwu, dając siłę tej rze- zmem. W ramach rekolekcji Zespół dał wieczywistości. Człowiek, który przyjmuje błogosła- czorny koncert w pierwszym dniu, czyli w niewieństwo od Ojca otrzymuje nową tożsamość, dzielę. Niech trwają w nas owoce tych spotkań
jest dzieckiem Boga. To świadomość że moim z Bogiem.
ks. Robert Dynakowski
Ojcem jest Bóg. Jestem dzieckiem Króla, jestem
Nasza Parafia nr 44
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Kalendarium 2013
• W sobotę 28 grudnia zdemontowaliśmy stary piec
gazowy (firmy Buderus) i zamontowaliśmy nowy (firmy
Vaillant) w piwnicy domu parafialnego do ogrzewania
wszystkich pomieszczeń domu parafialnego oprócz

mieszkań księży wikariuszy. Stary piec, pomimo remontów, ostatnio ciągle ulegał awarii.
• W niedzielę 29 grudnia odbyła się uroczystość opłatkowa wspólnoty młodzieży „Emaus”.

Kalendarium 2014
• W niedzielę 5 stycznia o godzinie 19.00 odbyło się
spotkanie opłatkowe Grupy Oazowej Dorosłych oraz
Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
• W poniedziałek 6 stycznia o godzinie 19.00 odbył się
w naszym kościele koncert kolęd, połączony ze wspólnym ich śpiewaniem. Wystąpili: Diakonia Muzyczna
Dorosłych naszej parafii oraz dwoje laureatów II Konkursu Kolęd i Pastorałek u św. Stanisława, który odbył
się 5 stycznia: Justyna Chudomięt (klasa VI) i Grześ
Tomczak (klasa III). Reprezentująca naszą parafię Justyna Chudomięt z zespołem (Arek Kołtuński, Grzegorz
Stankiewicz i Franciszek Nowacki) zajęli 2 miejsce na
kilkudziesięciu uczestników, a Grześ Tomczak otrzymał
wyróżnienie. W koncercie 6 stycznia zapowiadał swój
występ chór szkolny Zespołu Szkół nr 4 pod dyrekcją
pani Iwony Grzelczak, ale ostatecznie odwołał swoją
obecność z powodu choroby dyrygentki.
• W 2 Niedzielę Zwykłą 19 stycznia gościła w naszym
kościele Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta z Tłuchowa.
Zagrała ona kolędy na dwóch Mszach świętych: o godzinie 10.00 oraz o godzinie 11.30. Koncert rozpoczął
się na około 20 minut przed tymi dwiema Mszami, a był
kontynuowany po ich zakończeniu.
• W poniedziałek 3 lutego kolędą uzupełniającą zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Składamy serdeczne
„Bóg zapłać!” wszystkim, którzy nas przyjęli w swoich
domach. Wyrażamy naszą wdzięczność za życzliwość,
świadectwo wiary i jedności ze wspólnotą Kościoła oraz
za złożone ofiary. Podczas zakończonej kolędy 73%
mieszkań było dla składających wizytę duszpasterską
kapłanów otwartych, natomiast 27% było zamkniętych.
• Konferencje przedmałżeńskie rozpoczęły się w sobotę 8 marca i odbywały się od godziny 16.00 do 17.30
w domu parafialnym w kolejne soboty i niedziele do
niedzieli 23 marca włącznie. Prowadził je ks. Maciej
Naraziński.
• We wtorek 18 lutego została umieszczona w prezbiterium naszego kościoła chrzcielnica, wykonana
w styczniu i w lutym ze sprowadzonego z Indii czerwonego granitu (New Imperial Red). Natomiast w czwartek
26 czerwca zamontowaliśmy osiem płaskorzeźb z brązu
na boki chrzcielnicy oraz mosiężną kopułę wraz z wewnętrzną misą. Płaskorzeźby z brązu przedstawiają następujące sceny: 1. Stworzenie świata; 2. Grzech pierworodny; 3. Arkę Noego uratowaną podczas potopu;
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4. Przejście przez Morze Czerwone; 5. Chrzest Pana
Jezusa w Jordanie; 6. Cud w Kanie Galilejskiej; 7. Spotkanie Jezusa z Samarytanką; 8. Nasz kościół jako źródło
łask Bożych z niego wypływających. Całkowity koszt
wykonania chrzcielnicy wyniósł 41 tysięcy złotych.
• W 3. Niedzielę Wielkiego Postu 23 marca na Mszy
świętej o godzinie 10.00 śpiewał pieśni wielkopostne
włocławski chór „Canto” w 40-osobowym składzie pod
dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Po każdej Mszy
świętej przy wyjściu z kościoła przedstawiciele chóru
zbierali ofiary na lipcowy wyjazd do Włoch na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Montecantini Terme
w Toskanii.
• We wtorek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Na
Mszy świętej o godzinie 18.00 odbyło się złożenie przyrzeczeń tzw. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
przez chętnych. Po homilii 40 osób adoptujących podeszło do ołtarza ze świecami, aby złożyć przyrzeczenie.
• W piątek 4 kwietnia odbyła się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Wyjechało autokarami 80 uczniów
IV Liceum Ogólnokształcącego wraz z ks. Maciejem, nauczycielami i wychowawcami.
• W 5. Niedzielę Wielkiego Postu 6 kwietnia rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Remigiusz Recław, jezuita, wraz z zespołem muzycznym
„Mocni w Duchu” z Łodzi. Trwały one 4 dni do środy
9 kwietnia. Temat rekolekcji: „Z grzechu do wolności”.
Dorośli byli zaproszeni w poniedziałek, wtorek i środę
na Msze święte z naukami o godzinie: 10.00 i 18.00;
dzieci ze Szkoły Podstawowej – w poniedziałek, wtorek
i środę na godzinę 12.00; młodzież gimnazjum i liceum
– w poniedziałek i wtorek na godzinę 16.00, a w środę
na Mszę świętą o godzinie 18.00. Zespół „Mocni w Duchu” grał i śpiewał na każdej Mszy świętej i spotkaniu
rekolekcyjnym oprócz Mszy świętej o godzinie 7.00,
która nie była Mszą rekolekcyjną. Zespół dał też wieczorny, trwający nieco ponad 1 godzinę, koncert w niedzielę 6 kwietnia o godzinie 19.00.
• Droga krzyżowa ulicami miasta odbyła się w piątek przed Niedzielą Palmową 11 kwietnia. O godzinie
16.45 rozpoczęliśmy nabożeństwo w naszym kościele i wyruszyliśmy od nas do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przy ciepłej i przyjaznej pogodzie w nabożeństwie wzięło udział około 2700 osób. Za
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udział, wspólną, trwającą 1 godzinę 15 minut modlitwę
oraz świadectwo wiary, wszystkim uczestnikom Drogi
krzyżowej składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
• Chorych z posługą sakramentalną przed Świętami
wielkanocnymi odwiedziliśmy w domach w sobotę
12 kwietnia w godzinach porannych.
• Od 5 Niedzieli Wielkiego Postu 6 kwietnia do Niedzieli Palmowej 13 kwietnia trwała wielkopostna akcja
charytatywna zbierania darów żywnościowych dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Z ofiarowanych darów zostało przygotowanych 80 paczek,
które w Wielkim Tygodniu w nasze parafialnej 42. akcji
charytatywnej (od 2001 roku) otrzymały rodziny potrzebujące pomocy.
• W Niedzielę Palmową o godzinie 11.30 odbyła się
procesja z palmami oraz – już tradycyjnie – konkurs na
najwyższą i najpiękniejszą palmę. W tym roku pierwsze
nagrody to:
a) 7,3-metrowa palma wykonana przez: Wojciecha Wacławika z klasy kl. V b, Bartosza Wacławika z klasy II b Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z rodziną (po
raz pierwszy wykonali wysoką palmę) – stała w pobliżu ołtarza przy chrzcielnicy;
b) 6-metrowa palma wykonana przez: Wiktorię Jaskóła,
Julię Borkowską i Nikolę Stencel z klasy V b Szkoły
Podstawowej nr 20 wraz z rodzinami (stała przy ołtarzu od strony tabernakulum);
c) 5-metrowa palma wykonana przez: Alicję Kłosowską, Patrycję Wiśniewską i Amelię Bednarską z klasy
Vb Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Natalię Kozińską
z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 23 wraz z rodzinami (umieszczona przy ołtarzu od strony tabernakulum: żółto-niebieska);
d) 4,5-metrowa palma wykonana przez rodzinę Sobierajskich (przy ołtarzu obok chrzcielnicy). Szczególne
podziękowanie składamy rodzinie Sobierajskich za
to, że już od piętnastu-szesnastu lat na Niedzielę Palmową zawsze wykonują około 4-5-metrową palmę,
którą co roku stawiamy w prezbiterium.
e) 3-metrowa palma wykonana przez: Natalię Bulińską
z klasy VI d Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Huberta Piechockiego z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 23
wraz z rodzinami (stała przy ambonie, cieńsza);
f) 3-metrowa palma wykonana przez: Maję Bednarską,
Julię Kozińską i Bartosza Kozińskiego z klasy „0” wraz
z rodzinami (umieszczona przy ambonie, grubsza).
• Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy rozpoczęła się
w Wielki Czwartek po wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej i trwała do godziny 22.00, a następnie w Wielki
Piątek od godziny 8.00 do wieczornej liturgii. Wielkopiątkowa adoracja Pana Jezusa w Grobie rozpoczęła się
po wieczornej liturgii i trwała do godziny 22.00. Dorośli
i młodzież poprowadzili adorację w Wielki Piątek od
godziny 20.30 do 22.00.
• Tegoroczną ciemnicę i Grób Pański wykonali: ks. Robert Dynakowski i Wiesław Jasiński.
• W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów trwało od
godziny 8.00 do 16.00 co pół godziny.
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• Rezurekcja rozpoczęła się w Niedzielę Wielkanocną
o godzinie 6.00.
• 2 Niedziela Wielkanocna 27 kwietnia była wielkim
dniem dla Kościoła na całym świecie, a zwłaszcza dla
nas, Polaków. W Rzymie Ojciec święty Franciszek ogłosił świętymi dwóch papieży: Jana XXIII i Jan Pawła II.
• Ornat z wizerunkiem Jana Pawła II, w który byli ubrani
księża celebrujący Msze święte w niedzielę 27 kwietnia,
jest darem naszego Parafianina.
• Z inicjatywy naszych Parafian w maju b.r. powstała
10-osobowa grupa dorosłych mężczyzn, którzy utworzyli liturgiczną służbę ołtarza dorosłych, czyli dorosłych ministrantów. Odtąd służą oni podczas liturgii Eucharystii w niedziele, a kilku z nich codziennie.
• Komunia święta rocznicowa dzieci klas trzecich odbyła się w niedzielę 11 maja na Mszy świętej o godzinie
13.00. Dwa dni wcześniej dzieci przystąpiły do spowiedzi.
• Od 13 maja do 13 października celebrujemy każdego
13-go dnia miesiąca Nabożeństwo Fatimskie, podczas
którego odmawiamy różaniec i bierzemy udział w procesji na placu kościelnym ze świecami i figurą Matki Bożej Fatimskiej.
• W niedzielę 25 maja odbyła się w naszej Parafii wizytacja duszpasterska, którą przeprowadził Ksiądz Biskup
Stanisław Gębicki, który był obecny na Mszy świętej
o godzinie 10:00, a o godzinie 13:00 udzielił bierzmowania młodzieży (87 osobom). Po południu przeprowadził wizytację kancelarii: ksiąg i dokumentów.
• W środę 28 maja o godzinie 18.00 ksiądz proboszcz
Lesław Politowski odprawił Mszę świętą dziękczynną
w 25. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. W dziękczynieniu Panu Bogu z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa księdza proboszcza wzięło udział około 700
Parafian.
• W niedzielę 1 czerwca w godzinach od 17:00 do
21:00 odbył się 2. Festyn parafialny. Tego dnia Msza
święta z godziny 18:00 została przełożona na godzinę
16:00, a nabożeństwo czerwcowe zostało odprawione
o godzinie 15:30.
W programie festynu były między innymi:
– występy naszych parafialnych zespołów muzycznych: Diakonii Muzycznej Dorosłych, młodzieży
oraz dzieci;
– gry, zabawy i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– kiełbasa z grilla, ciasta i napoje.
Około 150 osób włączyło się czynnie w organizację
festynu: około 40 pań przygotowało ciasto lub sałatkę,
niektórzy zasponsorowali napoje, inni grillowali kiełbaski, rozdawali ciasta i napoje, a zespoły muzyczne dawały przez cały czas koncert. Nie zabrakło konkursów
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Młodzież przedstawiła dwie pantomimy. Zakończyliśmy festyn o godzinie
21.00 Apelem Jasnogórskim oraz utworzeniem kręgu
wszystkich uczestników. W festynie wzięło udział około
500 osób.
• W czwartek 5 czerwca ks. Marcin Figiel zorganizował
wyjazd do Kalisza na wspólnotową modlitwę do Sanktu-
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arium św. Józefa, gdzie co miesiąc spotyka się Rodzina
Radia Maryja. Wzięło w nim udział 38 osób.
• Tegoroczne spotkanie młodzieży w Lednicy odbyło się
w sobotę 7 czerwca. Wzięło w nim udział 50 osób z naszej Parafii z ks. Maciejem.
• We wtorek 17 czerwca odbyła się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy. Wzięło wiej udział 50 osób
z księdzem proboszczem. Wyjechaliśmy o godzinie
5:30, wróciliśmy o godzinie 20:10. Podczas pielgrzymki na Jasną Górę zakupiliśmy nową monstrancję, po
raz pierwszy używaną w Boże Ciało 19 czerwca oraz
w oktawie Bożego Ciała.
• W czwartek 19 czerwca przypadła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana tradycyjnie Bożym Ciałem. Po Mszy świętej o godzinie 16:00 wyruszyła procesja ulicami miasta tradycyjną już drogą, tj. ulicą
Fredry, Kaliską i Broniewskiego do czterech ołtarzy. Kazanie wygłosił ks. Maciej Naraziński przy trzecim ołtarzu. W procesji wzięli udział ministranci, asysta, dziewczynki sypiące kwiatki. Podczas Mszy świętej o godzinie
16:00 oraz procesji eucharystycznej grała Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta z Tłuchowa w 25-osobowym składzie pod dyrekcją pana Józefa Jankowskiego. Pogoda
była dobra: słońce zza chmur i lekki wiatr. W procesji
kroczyło na Chrystusem Eucharystycznym około 3 tysięcy wiernych.
• W oktawie Bożego Ciała podczas nabożeństwa czerwcowego codziennie odbywała się procesja eucharystyczna wokół kościoła.
• W piątek 20 czerwca odbyła się pielgrzymka ministrantów (33 osoby) z naszej Parafii wraz z ministrantami
z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (15 osób)
do Gniezna i okolic.
• W czwartek 26 czerwca o godzinie 19.00 odbyło się
spotkanie przy grillu asysty, wszystkich zaangażowanych w posługę liturgiczną w oktawie Bożego Ciała oraz
w pomoc podczas ostatniego festynu.
• W piątek 27 czerwca o godzinie 8.00 została odprawiona Msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego. Zostały rozdane nagrody dla tych
dzieci, które w roku 2013/2014 zawsze uczestniczyły
w Eucharystii niedzielnej i świątecznej.
• W sobotę 28 czerwca wyjechaliśmy na pielgrzymkę
do Obór. Wyjazd o godzinie 8.15, powrót około godziny 19.00. W pielgrzymce uczestniczyło 56 osób z księdzem proboszczem.
• W diecezji włocławskiej trwa ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu, polegająca na tym, iż każdego
dnia inna parafia prowadzi adorację. Nasza parafia miała w tym roku wyznaczony taki dzień na poniedziałek
30 czerwca. W związku z tym po porannej Mszy świętej
został wystawiony Najświętszy Sakrament aż do Mszy
świętej wieczornej.
• W dniach od 9 do 22 lipca dzieci i młodzież naszej
Parafii uczestniczyły w rekolekcjach oazowych w Zasadnem, prowadzonych przez ks. proboszcza. Uczestniczyły w nich 32 osoby.
• W związku z przypadającym 25 lipca dniem św.
Krzysztofa, patrona kierowców, w piątek 25 lipca po
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Mszy świętej porannej i wieczornej odbyło się poświęcenie pojazdów.
• W niedzielę 3 sierpnia ks. Ryszard Kokoszka, proboszcz Parafii Brzezie, głosił kazania, a po Mszy świętej
zbierał ofiary do puszek na remont kościoła w Brzeziu.
• Z dniem 12 sierpnia ks. Maciej Naraziński został zwolniony z funkcji wikariusza naszej Parafii i mianowany
proboszczem Parafii Niemysłów w dekanacie uniejowskim.
• W dniu 14 sierpnia, czyli w dniu św. Maksymiliana, główna Eucharystia odpustowa została odprawiona
o godzinie 18.00. Mszy świętej przewodniczył, homilię
wygłosił i procesję eucharystyczną poprowadził rektor
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku ks.
prof. Jacek Szymański.
• We wtorek 19 sierpnia odbyła się pielgrzymka autokarowa do Lichenia. Uczestniczyły w niej 52 osoby z ks.
proboszczem. Jednym z punktów programu był udział
we Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie o godzinie
12:00, której przewodniczył o. John Bashobora.
• W niedzielę 24 sierpnia głosił w naszym kościele kazania ks. Tomasz Milo, wikariusz z diecezji lubelskiej,
pracujący obecnie na Ukrainie, który po każdej Mszy
świętej zbierał ofiary na tworzenie Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie.
• W 8-dniowej pielgrzymce do Portugalii i Santiago
de Compostela w Hiszpanii (m.in. do Fatimy, Lizbony,
Santiago de Compostela) w dniach 24-31 sierpnia b.r.
wzięło udział 18 osób z naszej Parafii z ks. Marcinem
Figlem oraz 18 osób z Parafii św. Stanisława z ks. Rafałem Bogusem.
• W niedzielę 31 sierpnia po każdej Mszy świętej przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na prześladowanych
chrześcijan w Iraku.
• W poniedziałek 1 września o godzinie 8:00 dzieci
i młodzież uczestniczyły we Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego.
• Na Lednicę Seniora w sobotę 6 września wybrało się
wspólnie jednym autokarem 23 osoby z naszej Parafii
z ks. Marcinem Figlem oraz 27 osób z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z ks. Piotrem Dykowskim.
• Od 8 września mamy w naszej Parafii nowego wikariusza, ks. Mariusza Ponikierskiego.
• W piątek 12 września o godzinie 19:30 odbyło się
w naszym kościele żywiołowe i pełne radości spotkanie młodzieży z Włocławka i okolic „Dotknij Jezusa”.
Uczestniczyło w nim około 250 młodych. Trwało ponad
dwie godziny w kościele, a zakończone zostało symboliczną agapą w salkach domu parafialnego.
• W niedzielę 14 września na Mszy świętej o godzinie
11:30 odbyło się błogosławieństwo uczniów oraz ich
tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych.
• W poniedziałek 22 września odbyła się pielgrzymka
do Niepokalanowa i Warszawy, w której uczestniczyło
50 osób z ks. Marcinem.

ks. Lesław Politowski
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Pielgrzymka do Kalisza
W

czwartek 5 czerwca 2014 roku wyjechaliśmy w gronie 38 osób z ks. Marcinem
autokarem do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w którym odbyła się wspólna comiesięczna modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Po przybyciu na miejsce nasza
pielgrzymka została oprowadzona po Sanktuarium. Przed Eucharystią przybyłych pielgrzymów przywitał ks. prałat Jacek Plota – kustosz
Sanktuarium.
Modlitwa przebiegała w zadumie, ponieważ
dotykała problemu szczęśliwego życia w rodzinie, do którego kluczem jest przebaczenie.
Człowiek tylko wtedy jest w pełni zrealizowany, kiedy potrafi przebaczyć drugiej osobie.
Ksiądz biskup Edward Janiak mówił do nas, że
za wzór wiary i zaufania Bogu oraz mężczyznę

godnego naśladowania powinniśmy obrać sobie św. Józefa. To właśnie ten wielki Święty pokazał, jak mąż i ojciec powinien zadbać o swoich najbliższych. Podczas spotkania przewijał
się problem konieczności dawania świadectwa
wiary w dzisiejszym świecie.
Po błogosławieństwie Ks. Biskup podziękował wszystkim przybyłym pielgrzymom, kapłanom, a także o. Tadeuszowi Rydzykowi. Spotkanie prowokowało do zadania sobie pytania
o wierność wymaganiom wiary, jej praktykowanie w życiu codziennym oraz życie zgodnie
z Prawem Bożym. Chwile spędzone na Eucharystii i modlitwie na długo zostaną w pamięci
pielgrzymów.
Anna

Zimowe ferie w Zasadnem
W
poniedziałek 10 lutego 2014 roku wyjechaliśmy na sześciodniowe ferie zimowe
w góry. Grupa składała się dzieci uczestniczących w spotkaniach oazowych. Wraz z opiekunami: panią Kasią Kwiatkowską i Łukaszem Pankowskim wyruszyliśmy do Zasadnego. Miał nam
przewodniczyć Ksiądz Proboszcz, ale z powodu
operacji w szpitalu okazało się to niemożliwe.
Rano na dworcu kolejowym we Włocławku wsiedliśmy do pociągu do Warszawy, gdzie
przesiedliśmy się do pociągu jadącego do Krakowa. Z Krakowa dojechaliśmy autobusem.
Mimo przesiadek podróż była przyjemna. Śpiewaliśmy piosenki, opowiadaliśmy sobie kawały
i podziwialiśmy krajobrazy za oknami pociągu
i autobusu.
W Zasadnem mieszkaliśmy u Państwa Kurzejów. Pobyt był urozmaicony, robiliśmy piesze wycieczki. Wybraliśmy się na Gorc, ale nie
doszliśmy na szczyt. Innego dnia szaleliśmy na
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sankach. Zjeżdżaliśmy z góry z dużą prędkością, nad którą nie wszyscy do końca panowali. Dwa razy byliśmy w Zakopanem. W Dolinie
Kościeliskiej zobaczyliśmy przedziwny i smutny widok: wszystkie drzewa poprzewracane
w jedną stronę w wyniku potężnego huraganu.
Oprócz zabaw nie zabrakło wspólnych modlitw, śpiewów pieśni religijnych i rozważania
słowa Bożego. Uczestniczyliśmy też w Eucharystii.
Były to wspaniałe ferie. Dzięki nim mogliśmy lepiej się poznać. Opiekunowie też razem
z nami brali udział w zabawach. Nikt nie miał
czasu się nudzić. Bardzo nam smakowały posiłki domowej kuchni pani Józi i pani Jadzi. Wielu z nas po raz pierwszy zobaczyło stolicę Tatr
i jechało kolejką na Gubałówkę. Będziemy długo wspominać zimowe ferie w Zasadnem.
Justyna Chudomięt
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Rekolekcje oazowe w Zasadnem
D

nia 9 lipca wczesnym rankiem 26-osobowa grupa
dzieci i młodzieży wraz 4 animatorami oraz moderatorem
ks. Proboszczem wyruszyła
na dwutygodniowe rekolekcje
oazowe do Zasadnego. Tego
samego dnia po południu
dotarliśmy do naszego celu,
gdzie mieliśmy spędzić najbliższe dwa tygodnie. Zasadne to przepiękna i malownicza wieś położona u podnóży

ks. Franciszka Blachnickiego,
założyciela Ruchu Światło Życie. Każdy dzień miał określony swój schemat. Codziennie
przeżywaliśmy kolejne tajemnice różańca świętego. Nasz
dzień rozpoczynał się jutrznią,
czyli modlitwą poranną, podczas której nakreślana była tajemnica dnia. Następnie wszyscy wspólnie zasiadaliśmy do
śniadania. Po śniadaniu był
czas na spotkania w grupach,

Wadowice, 18 lipca 2014 roku. Foto: Arkadiusz Kołtuński.

Gorca. Miejsce już dla wielu
znane z tego powodu, iż nie
była to pierwsza oaza w tej
miejscowości. Za każdym razem chętnie tam powracamy i to nie tylko ze względu
na ciszę i piękne widoki, ale
również dla wielkiej życzliwości i gościnności gospodarzy
domu państwa Kurzejów.
W tym roku przeżywaliśmy Oazę Nowego Życia Io.
Jest to program oazowy opracowany przez Sługę Bożego
8

czyli – po oazowemu – na
Ewangeliczną Rewizję Życia,
na której grupa z animatorem
rozmawiała o danej tajemnicy
dnia oraz rozważała fragmenty Pisma świętego. Wszystkie
te działania i przemyślenia
próbowaliśmy
zastosować
w naszym życiu, aby stać się
„nowym człowiekiem”.
Kolejnym punktem, a zarazem najważniejszym, była Eucharystia, podczas której spotykaliśmy się z Panem Jezusem

zarówno w Słowie Bożym jak
i w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy świętej był czas
na obiad, a dalej coś dla rozwoju ciała, czyli gry i zabawy
na powietrzu. Gdy ciało było
już słabe, staraliśmy się, aby
duch był ochoczy. Próbowaliśmy to zrealizować podczas
wspólnego śpiewu wielbiącego Pana Boga, a szczególnie
w trakcie namiotu spotkania,
naszego osobistego spotkania
z Chrystusem w Słowie Bożym. Dokładnie polegało to
na rozważaniu krótkiego fragmentu Pisma świętego w ciszy, aby zrozumieć, co chce
nam przekazać i powiedzieć
Jezus. Ważnym elementem
rekolekcji była szkoła modlitwy, która uwrażliwiała nas na
to, jak rozmawiamy z Panem
Bogiem. Nie tylko przecież my
mówimy, bo dialog polega na
rozmowie dwóch osób, a więc
musimy nauczyć się słuchać.
Jednak po wyczerpujących
ćwiczeniach duchowych trzeba było wspomóc ciało i zasiądź do wspólnej kolacji.
Zwieńczeniem całego dnia
był pogodny wieczór, podczas którego poznawaliśmy
się, integrowaliśmy, a przede
wszystkim miło i zabawnie
spędzaliśmy czas. Zabawy te
oraz cały nasz dzień kończyliśmy kompletą czyli modlitwą
na zakończenie dnia, na końcu której tradycyjnie śpiewaliśmy „Cichy zapada zmrok”.
Oczywiście oprócz wszystkich tych punktów był czas
na poznanie okolicy. Odwiedziliśmy Kraków, dawną stolicę Polski, siedzibę królów
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Droga krzyżowa. 19 lipca 2014 r. Foto: Arkadiusz Kołtuński.

polskich oraz zaczerpnęliśmy
nieco z historii naszego kraju. Byliśmy w zimowej stolicy naszej Ojczyzny, a więc
w Zakopanem, pojechaliśmy
do Wadowic, gdzie nawiedziliśmy kościół Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny,
w którym był ochrzczony św.
Jan Paweł II oraz zwiedzaliśmy nowe Muzeum – Dom
Rodzinny Jana Pawła II. Tego
samego dnia, wracając z Wadowic, wstąpiliśmy do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzając klasztor
ojców bernardynów oraz modląc się przed cudownym obrazem Matki Bożej. Dwa razy
odwiedziliśmy Krościenko nad
Dunajcem – siedzibę Ruchu
Światło Życie. Podczas pierwszej wizyty uczestniczyliśmy
w dniu wspólnoty Oazy Żywego Kościoła, na który zjechaNasza Parafia nr 44

ły się oazy z okolicy, łącznie
około 1000 osób, natomiast za
drugim razem byliśmy uczestnikami Mszy świętej oraz Nabożeństwa Światła i Wody.
Ciekawą wyprawą był wyjazd
do Zabawy, rodzinnej parafii bł. Karoliny Kózkówny. Na
początku poznaliśmy krótki
życiorys bł. Karoliny. Myślę,
że na każdym z nas zrobił on
wielkie wrażenie, jak tak młoda dziewczyna mogła ponieść
śmierć męczeńską za wiarę. Następnie ks. Proboszcz
sprawował Eucharystię przy
ołtarzu, pod którym znajdują
się relikwie Błogosławionej.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Kopalnię soli w Bochni,
przy okazji poznając życiorys
św. Kingi. Jednego dnia, gdy
pogoda w Zasadnem wyjątkowo nam sprzyjała, tzn. nie
padał deszcz, postanowiliśmy

wybrać się na Gorc. Jednak
po prawie dwugodzinnej, dla
niektórych ciężkiej wędrówce, już pod samym szczytem
spotkała nas ogromna ulewa,
która zmusiła nas do zejścia
z powrotem do domu, gdzie –
co ciekawe - nie spadła nawet
kropla wody.
Mimo, iż w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała,
to uważam, że te rekolekcje
oazowe dla każdego z nas
były bogatym duchowym
przeżyciem. Dla niektórych
może bardziej, dla innych –
mniej, ale mam nadzieję, że
to o czym mówiliśmy i rozważaliśmy przez dwa tygodnie
oazy, choć w jakimś stopniu
zostanie przeniesione do naszego codziennego życia.
Łukasz Pankowski
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Ważniejsze prace, inwestycje i remonty
przeprowadzone w latach 2009–2014
Rok 2009
n Od poniedziałku 9 lutego do końca miesiąca
została wykonana metalowa balustrada z poręczą,
zabezpieczająca wejście schodowe wewnątrz wieży kościoła, prowadzące na chór i wyżej na dach
kościoła.
n We wtorek 10 lutego polecona nam przez Kurię
włocławską firma „Renowator” z Poznania rozpoczęła malowanie wnętrza kościoła od ścian i sklepienia na chórze. Została położona podwójna warstwa: najpierw farba podkładowa, a następnie farba
nawierzchniowa. Przy malowaniu pracowały cztery
osoby: trzech malarzy, mieszkających na czas pracy
w domu parafialnym, a także nasz pan kościelny.
n W dniach od 20 do 24 marca zostały wytynkowane i pomalowane dwie ściany z oknami na zewnątrz
kościoła, stanowiące część przednich amfiteatrów.
n W czwartek 17 września został zakupiony i wymieniony wzmacniacz nagłaśniający kościół. Poprzedni uległ awarii. Zastosowanie obecnego
wzmacniacza pozwala na obniżenie pogłosu w naszym kościele o około 2 sekundy, co przekłada się
na lepszą słyszalność.
n W piątek 20 listopada zostały zamontowane dwa
elementy ogrodzenia terenu działki parafialnej: brama i bramka od strony ulicy Fredry.
n W listopadzie zakupiliśmy do biblioteki siedem
nowych regałów na książki.

Rok 2010
n Od stycznia do kwietnia wykonaliśmy w piwnicy
domu parafialnego pralnię, przeznaczoną głównie
do prania bielizny kościelnej.
n Od początku stycznia trwały w kościele prace budowlane. W poniedziałek 4 stycznia rozpoczęliśmy
prace tynkarskie wewnątrz klatki schodowej prowadzącej na chór oraz w trzech pomieszczeniach,
znajdujących się w wieży kościoła. W pomieszczeniu środkowym rozprowadzona została najpierw instalacja elektryczna, a następnie wylana posadzka.
Prowadzenie prac utrudniały trudne, zimowe warunki atmosferyczne w styczniu, lutym i na początku marca. W połowie marca został częściowo rozebrany i pomurowany na nowo komin nad zakrystią,
ponieważ zlasowała się cegła. Została też wytynkowana jedna zewnętrzna ściana nad drzwiami do za-
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krystii oraz płaszczyzna pod amfiteatrem od strony
północnej. Od 22 marca rozpoczęliśmy tynkowanie
drugiej (mniejszej) klatki schodowej w wieży kościoła.
n W czerwcu kontynuowane były prace przy mozaice w kościele. Od poniedziałku 7 czerwca do
czwartku 10 czerwca została zamontowana w mozaice brakująca połowa murów Nowej Jerozolimy
w prezbiterium od strony zakrystii wraz ze złotym tłem nad murami. Natomiast od poniedziałku
14 czerwca do czwartku 17 czerwca została dokończona w mozaice brakująca połowa murów Nowej
Jerozolimy w prezbiterium od strony kaplicy oraz
złote tło nad murami.
n W lipcu zostały wykonane balustrady i poręcze
przed wejściem do kościoła.
n W lipcu, sierpniu i wrześniu z przerwami trwały
prace przy wymianie płytek gresowych przed wejściem do kościoła na antypoślizgowe.
n Od 17 do 21 sierpnia został zamontowany prospekt organowy na chórze naszego kościoła oraz
nowe organy „Opus 25” firmy holenderskiej Johannus.
n W pierwszych dniach września zamontowaliśmy
ostatnie elementy ogrodzenia terenu działki parafialnej: bramę i dwie bramki od strony ulicy Zbiegniewskiej.
n W grudniu wymieniliśmy stoliki i krzesła w salach
domu parafialnego. Zakupiliśmy 70 nowych krzeseł
i 26 stolików.

Rok 2011
n W poniedziałek 3 stycznia rozpoczęliśmy wykonywanie i montaż drewnianej (świerkowej) boazerii
w kościele, począwszy od amfiteatru przy zakrystii.
Prace zostały zakończone w piątek 11 marca.
n W piątek i sobotę 21-22 stycznia została zamontowana metalowa balustrada na schodach prowadzących na chór w drugiej mniejszej klatce schodowej kościoła.
n 2 Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 1 maja 2011 roku była dniem uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, której dokonał Benedykt XVI
w Rzymie. Z tej okazji w piątek 29 kwietnia został
zamieszczony w naszym kościele po lewej stronie
obrazu „Jezu ufam Tobie!” wizerunek w dębowej
ramie przedstawiający Jana Pawła II, którego autorem jest nasz parafianin Daniel Pawłowski.
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n Od 18 do 29 lipca zostały ułożone ostatnie elementy mozaiki w prezbiterium naszego kościoła,
a mianowicie symbolicznie przedstawione domy
w Nowej Jerozolimie niebiańskiej. Na tych elementach zostały zakończone prace przy mozaice w prezbiterium.
n W sierpniu i wrześniu zostały restaurowane
wszystkie frontowe drzwi do kościoła wraz z obramowaniami. Po dokładnym oszlifowaniu zakonserwowano je i pomalowano lakierobejcą cztery razy.

Rok 2012
n W styczniu i w lutym trwały prace remontowo-wykończeniowe w kolejnym pomieszczeniu piwnicznym domu parafialnego.
n W związku z Misjami świętymi wystąpiła konieczność zakwaterowania dodatkowo czterech
osób w domu parafialnym: dwóch Misjonarzy, jednego diakona praktykanta Misjonarza oraz diakona
praktykanta z Włocławskiego Seminarium. Stąd w
lutym i pierwszej połowie marca został wyremontowany, umeblowany i wyposażony czwarty pokój
gościnny znajdujący się naprzeciwko kuchni na
parterze domu parafialnego.
n Od poniedziałku 7 maja do 27 czerwca trwały
prace remontowo-malarskie odnawiające elewację
zewnętrzną kościoła. Najpierw zostały uzupełnione
ubytki w tynku, a następnie oczyszczone i umyte
wodą pod ciśnieniem ściany elewacji zewnętrznej i wewnętrznej wieży kościoła. Po tych pracach
wstępnych elewacja frontowa wieży została pomalowana wewnątrz i na zewnątrz. Następnie w ten
sam sposób odnowiliśmy wszystkie ściany otynkowane, stanowiące elewację zewnętrzną kościoła.
Prace te były wykonywane bez rusztowań, na linach alpinistycznych.
n W lipcu został wymieniony główny wzmacniacz
nagłaśniający kościół.
n We wrześniu zakupiliśmy dwa nowe wzmacniacze dla scholi i zespołów muzycznych oraz dziesięć
mikrofonów: w prezbiterium i dla scholi.

Rok 2013
n W styczniu remontowaliśmy kolejny fragment
piwnicy w domu parafialnym.
n Od 8 lutego kontynuowaliśmy rozpoczęte w ubiegłym roku prace przy oczyszczaniu mozaiki oraz figur w pasie centralnym prezbiterium, zakończone
w Wielki Wtorek 26 marca. W ramach tych prac
zdejmowaliśmy i ponownie przyklejaliśmy niektóre
duże kolorowe płyty ceramiczne i szklane, elementy składowe mozaiki, które przed kilku laty zosta-
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ły przyklejone przez artystę do ściany nierzetelnie
i groziły odpadnięciem.
n We wtorek 12 lutego został umieszczony nad
konfesjonałem pod chórem nowy obraz św. Jana
Vianneya autorstwa Daniela Pawłowskiego w dębowej ramie.
n Od początku lutego do 11 maja zostały wykonane i umieszczone na wszystkich ławkach w kościele, zarówno w nawie głównej, jak i w amfiteatrach,
poduszki na ławki o grubości 4 cm.
n W sierpniu kupiliśmy i zamontowaliśmy nowy
piec gazowy do ogrzewania mieszkań księży wikariuszy.
n W piątek 20 września zawiesiliśmy nad konfesjonałem pod chórem nowo wykonany obraz św. ojca
Pio, autorstwa Daniela Pawłowskiego w dębowej
ramie.
n Zaistniała potrzeba wymiany pieca ogrzewającego nasz kościół. W październiku został zdemontowany stary piec miałowy i zamontowany nowy piec
na ekogroszek.
n W październiku kupiliśmy dwie kolumny głośnikowe, służące głównie do odsłuchu dla diakonii
muzycznej i scholi.
n W listopadzie zostały położone płytki na posadzce pomieszczenia w wieży kościoła, znajdującego
się piętro wyżej od chóru.
n W grudniu wymieniliśmy część instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach domu parafialnego.
n W sobotę 28 grudnia zdemontowaliśmy stary piec gazowy (firmy Buderus) i zamontowaliśmy
nowy (firmy Vaillant) w piwnicy domu parafialnego
do ogrzewania wszystkich pomieszczeń domu parafialnego oprócz mieszkań księży wikariuszy. Stary piec, pomimo remontów, ostatnio ciągle ulegał
awarii.

Rok 2014
n We wtorek 18 lutego została umieszczona w prezbiterium naszego kościoła chrzcielnica, wykonana
w styczniu i w lutym z czerwonego granitu. Natomiast w czwartek 26 czerwca zamontowaliśmy
osiem płaskorzeźb z brązu na boki chrzcielnicy
oraz mosiężną kopułę wraz z wewnętrzną misą.
Płaskorzeźby z brązu przedstawiają następujące
sceny: 1. Stworzenie świata; 2. Grzech pierworodny; 3. Arkę Noego uratowaną podczas potopu;
4. Przejście przez Morze Czerwone; 5. Chrzest Pana
Jezusa w Jordanie; 6. Cud w Kanie Galilejskiej;
7. Spotkanie Jezusa z Samarytanką; 8. Nasz kościół
jako źródło łask Bożych z niego wypływających.
ks. Lesław Politowski
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Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu
Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA PIERWSZEGO, TRZECIEGO
I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

tym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na
modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin
(zob. kan. 1248 § 2 KPK).
TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię świętą”.
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha
Świętego.
–

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we
Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
– 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi
– 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw.
Trzech Króli)
– czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw.
Boże Ciało)
– 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
– 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
– 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże
Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz
powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
– oddawanie Bogu czci,
– przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
– korzystanie z należytego odpoczynku duchowego
i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni
zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest
odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim),
bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia
poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest
ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świę-

Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów
Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia
21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski
ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii
wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
–
–

–
–
–

Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku
z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy
wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia.
Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także
w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się
od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu
instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043).
Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego
piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni
„modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości,
podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza
zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 12491250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania
tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.
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