
 



 

SŁOWO DO … 
 

Kilka dni temu rozpoczęliśmy mie-

siąc październik, poświęcony w 

szczególny sposób modlitwie różań-

cowej i naszej Różańcowej Pani. Każ-

dego dnia będziemy się gromadzić w 

naszym kościele, aby wspólnie odma-

wiać różaniec. Warto pamiętać jak 

wiele łask można otrzymać od-

mawiając różaniec. Wspomnę 

XVI wiek, gdy imperium muzuł-

mańskie wybudowało ogromną flotę i planowało 

zająć chrześcijańskie porty śródziemnomorskie i 

ruszyć na podbój Rzymu, a potem Europy. Wówczas 

papież Pius V, dominikanin i gorący propagator ró-

żańca, wezwał wszystkich katolików do modlitwy 

różańcowej. 7 października 1571 roku w okolicach 

Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w 

której starły się ze sobą flota chrześcijańska i turec-

ka. Zacięta walka trwała wiele godzin, a o zwycię-

stwie Świętej Ligii przesądziła nieoczekiwana zmia-

na pogody - wiatr uniemożliwił manewry wojskom 

tureckim.  

Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułma-

nów na Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie 

nowo wybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: 

„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja 

różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, 

komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił 

dzień 7 października świętem Matki Bożej Różań-

cowej, które to święto obchodzimy każdego roku.  

Natomiast papież Klemens XI po zwycięstwie 

odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 

roku, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na 

cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił 

odmawiać Różaniec przez cały październik i wpro-

wadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo 

różańca świętego módl się za nami”.  

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też 

sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fa-

timie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modli-

twy różańcowej.  

Ufni w przemożne wstawiennictwo Maryi gro-

madźmy się wspólnie, chętnie i w miarę naszych 

możliwości często na wspólnym odmawianiu różań-

ca.  
ks. Rafał 

 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

Październik 
  1. - św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

  2. - Świętych Aniołów Stróżów 

  4. - św. Franciszka z Asyżu 

  5. - XXVII Niedziela zwykła 

  7. - Matki Bożej Różańcowej 

  9. - bł. Wincentego Kadłubka 

10. - bł. Marii Angeli Truszkowskiej 

12. - Rocznica Poświęcenia Bazyliki 

Archikatedralnej w Poznaniu 

13. - bł. Honorata Koźmińskiego 

15. - św. Teresy od Jezusa 

16. - św. Jadwigi Śląskiej 

17. - św. Ignacego Antiocheńskiego 

18. - św. Łukasza Ewangelisty 

19. - XXIX Niedziela zwykła 

20. - św. Jana Kantego 

21. - bł. Jakuba Strzemię 

22. - św. Jana Pawła II 

26. - XXX Niedziela zwykła 

28. - św. Szymona i Judy Tadeusza (apostołów) 

Listopad 

  1. - Uroczystość Wszystkich Świętych 

  2. - Dzień Zaduszny, wspominamy wszystkich 

wiernych zmarłych 

  4. - św. Karola Boromeusza 

  9. - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki  

św. Jana na Lateranie 

10. - św. Leona Wielkiego  

(papieża i doktora Kościoła) 

11. - św. Marcina z Tours; Święto 

Niepodległości 

12. - św. Jozafata  

13. - Pięciu Braci Męczenników (Pierwsi Polscy  

 Męczennicy – św. Benedykt, Jan, Izaak, 

Mateusz, Krystyn) 

16. - XXXIII Niedziela zwykła 

17. - św. Elżbiety Węgierskiej 

18. - bł. Karoliny Kózkówny  

19. - bł. Salomei 

20. - św. Rafała Kalinowskiego  

21. - Ofiarowanie NMP 

22. - św. Cecylii 

23. - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

24. - św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac 

i Towarzyszy 

30. - I Niedziela Adwentu 



ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA 
 

Witajcie po wakacjach! Szczęść Boże! 

 

Dzisiaj chciałabym przekazać Wam kilka cennych 

porad, w jaki sposób przygotować posiłki, nie tracąc 

przy tym cennych wartości odżywczych. 

Szczególnie podatne na utratę cennych 

witamin i minerałów są warzywa i owoce, 

dlatego zanim przygotujemy z nich pyszny 

posiłek warto pamiętać aby: 

 ujednolicać, czyli przesortować na-

sze warzywa względem wielkości 

oraz gatunku,    co pozwoli nam nie 

rozgotować tych małych okazów; 

 dokładnie umyć je przed ich dalszą obróbką. 

Pamiętajmy, że mycie usuwa ok 80% środ-

ków ochrony roślin, a także zapobiegnie 

wtórnemu zabrudzeniu obranych warzyw, a 

co za tym idzie nie wymyjemy z nich skład-

ników odżywczych podczas próby umycia 

już obranych warzyw; 

 cienko obierać skórkę, bo pod nią znajduje 

się najwięcej składników odżywczych - naj-

lepiej do tego celu zastosować obieraczki. 

Należy jednak zawsze usuwać zielone części 

ziemniaka oraz jego oczka i kiełki, gdyż w 

tych częściach znajduje się toksyczna dla na-

szego organizmu i rozpuszczalna w wodzie 

substancja – solanina; 

  po obraniu warzywa należy przepłukać je 

pod bieżącą, zimną wodą, która spływając 

zabierze ze sobą ewentualne obierzyny, które 

pozostaną na warzywach po obieraniu; 

 w miarę możliwości nie rozdrabniać naszych 

warzyw i owoców. Podczas rozdrabniania 

rozrywamy błony komórkowe i następuje 

wyciek soków, a przez to utrata i utlenianie 

składników odżywczych. Może warto ugo-

tować zupę warzywną  z większymi kawał-

kami warzyw, co pozwoli nam zachować 

składniki odżywcze, jak i zmusi nas do gry-

zienia, a przez to do lepszego strawienia po-

karmu. 

Teraz kilka słów na temat termicznego przygotowa-

nia potraw.  

 należy skrócić obróbkę cieplną do minimum 

- gotować pod przykryciem, warzywa zale-

wać wrzątkiem, tak aby tylko przykryć wa-

rzywa, aby składniki odżywcze nie rozpusz-

czały się w nadmiarze wody; 

 dusić najlepiej bez obsmażania, unikniemy 

wtedy wprowadzania niepotrzebnie dodat-

kowych tłuszczów;  

 nasze zapiekanki czy pieczenie wkładać do 

rozgrzanego piekarnika. Wysoka temperatura 

zetnie białka na ze-

wnątrz potrawy, po-

wstanie naturalna 

bariera zabezpiecza-

jąca przed wycie-

kiem soków i stra-

tami składników od-

żywczych. Nasze 

potrawy będą bar-

dziej soczyste i o 

wyższej wartości 

odżywczej. 

 do smażenia należy dobrać odpowiedni 

tłuszcz o wysokiej temperaturze rozkładu. 

Tłuszcz źle dobrany będzie się palił, nad pa-

telnią będzie unosił się niebieskawy dymek 

świadczący o uwolnieniu się akroleiny, czyli 

substancji rakotwórczej. Dlatego pamiętaj-

my, że na maśle możemy usmażyć tylko jaj-

ka lub jajecznicę. Masło sklarowane* ma 

wyższą temperaturę rozkładu, dlatego na ta-

kim maśle możemy usmażyć rybę lub filet 

drobiowy. Niektóre tłuszcze w ogóle nie na-

dają się do smażenia jak np. olej słoneczni-

kowy, lniany czy oleje nierafinowane, czyli 

nie oczyszczone z białek ścian komórko-

wych. Do smażenia najlepiej nadaje się olej 

rzepakowy, który charakteryzuje się najlep-

szym stosunkiem kwasów omega-3 do kwa-

sów omega-6. Smażenie na innych wysoko-

gatunkowych tłuszczach oczywiście nam nie 

zaszkodzi, ale okazuje się, że po smażeniu 

we wszystkich 

uzyskujemy 

ten sam efekt, 

więc trzeba 

zadać sobie 

pytanie czy 



warto wydawać krocie na tłuszcz do 

smażenia skoro idealnie do tego na-

daje się niedrogi olej rzepakowy. 

Wykorzystajmy wysokogatunkowe 

oleje do sałatek, skąd nasz organizm 

wykorzysta z nich maksimum skład-

ników odżywczych.  

I kilka słów jak gotować różne grupy wa-

rzyw aby zoptymalizować ich strawność i jak naj-

mniej stracić z nich składników odżywczych: 

 Warzywa kapustne: zalać gorącą wodą, go-

tować początkowo bez przykrycia (aby odpa-

rować z nich substancje wzdymające) w jak 

najmniejszej ilości wody, następnie przy-

kryć, gotować do momentu zmięknięcia wa-

rzyw; 

 Warzywa chlorofilowe (zielone): zalać dużą 

ilością gorącej osolonej wody, gotować bez 

przykrycia do momentu zmiękczenia wa-

rzyw. Chlorofil jest mało odporny na działa-

nie kwasów organicznych dlatego należy je 

maksymalnie rozcieńczyć – stąd duża ilość 

wody oraz odparować – dlatego gotujemy 

bez przykrycia. Nie zaleca się gotowanie wa-

rzyw zielonych na parze, ze względu na stra-

ty chlorofilu, a przez to oliwkowo-zgniłą 

barwę potraw;  

 Warzywa zabarwione karotenem (poma-

rańczo-

we): za-

lać nie-

wielką 

ilością 

gorącej 

wody z 

tłusz-

czem – 

gdyż ka-

roten jest 

przyswajalny w obecności tłuszczu, gotować 

do momentu zmiękczenia warzyw; 

 Warzywa zabarwione antocyjanami 

(czerwona kapusta) i betalainami (czerwone 

buraki): zalać niewielką ilością gorącej, wo-

dy, solić pod koniec gotowania, po ugotowa-

niu zakwasić naturalnym kwasem np. sokiem 

z cytryny lub naturalnym octem winnym; 

 Warzywa suche strączkowe: zamoczyć w 

letniej, przegotowanej wodzie na 12 h przed 

gotowaniem, następnie gotować pod przy-

kryciem w wodzie z moczenia, doprawiać po 

zmiękczeniu 

warzyw. Jeśli 

mamy problem 

ze stawami 

musimy uwa-

żać na sub-

stancje pury-

nowe znajdu-

jące się w tej grupie warzyw, dlatego chorzy 

na stawy powinni wylać wodę z moczenia, a 

także pierwszą wodę z obgotowania warzyw. 

Na koniec jeszcze zdanie na temat rozmrażania: 

 zamrożone owoce wrzucamy zawsze do 

wrzącej wody; 

 zamrożone mięso najlepiej odmrażać samo-

istnie w lodówce, co zabezpieczy je przed 

wyciekiem soków i strat witamin rozpusz-

czalnych w wodzie, szczególnie tych z grupy 

B, które po wycieku są najczęściej wylewa-

ne. Ale co zrobić jeśli nie mamy na to czasu? 

Otóż wtedy najlepszą metodą jest rozmraża-

nie w zimnej wodzie z dodatkiem soli, która 

zwiększa ciśnienie osmotyczne, przez co 

składniki odżywcze nie wypływają do wody 

ale pozostają w mięsie.   

 

Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie przygotowy-

wać zawsze pyszne i pełnowartościowe potrawy. 

Pozdrawiam. 
Karolina 

 

*masło sklarowane to masło rozpuszczone, z które-

go powierzchni zebrana została szumowina czyli 

białka obniżające temperaturę rozkładu masła. Po jej 

zebraniu masło ma wyższą temperaturę rozkładu, 

czyli możemy stosować je w wyższej temperaturze.  

 



 

Wczaso-rekolekcje, Chmielno 2014 
 

 

Dzień 1 (sobota) 

Oto jest dzień który dał nam Pan. 

To już dziś! Po wielu miesiącach czekania wyjeżdża-

my na wczasorekolekcje!  

Po drodze odwiedzamy zwierzęta w ZOO w Człucho-

wie gdzie karmimy kozy.  W końcu dojeżdżamy jeste-

śmy w Chmielnie. Na miejscu przywitał nas deszcz, 

jednak to nie przeszkodziło nam w sprawowaniu Mszy 

św. 

 

 

 

 

 

Dzień 2 (niedziela) 

Ciągle pada 

Rano pogoda była nieciekawa, więc urządzili-

śmy salon gier planszowych i pokój anielskich 

głosów, które zdążyły prześpiewać cały wyjaz-

dowy śpiewnik .  A gdy po południu tro-

szeczkę się rozpogodziło, poszliśmy poznać 

okolicę podczas „krótkiego spacerku” z panem 

Krzysztofem (okrążyliśmy jezioro).  Choć byli-

śmy zmęczeni znaleźliśmy jeszcze siły na dys-

kotekę. 

 

 

 

Dzień 3 (poniedziałek)  

Jesteśmy garncarzami!  

Lepimy Garnki! Czyli wycieczka do działającego od 

siedmiu pokoleń Zakładu Garncarskiego Neclów, gdzie 

każdy mógł ulepić swoją miskę na kole garncarskim, a 

przy okazji trochę się pobrudzić, co szczególnie podoba-

ło się wszystkich dziewczynom .  

 

 

 

 

 



Dzień 4 (wtorek) 

Jak Poznań podbił Szymbark!  

Zobaczyliśmy najdłuższą deskę świata, śpiewaliśmy po 

kaszubsku, zwiedziliśmy dom Sybiraków, weszliśmy 

wszyscy do wagonu, którym wywożono ludzi na Sybir 

(czyżby opiekunowie chcieli się nas pozbyć?  ). Przeży-

liśmy bombardowanie w podziemnym bunkrze oraz zo-

baczyliśmy bardzo duży fortepian. Ale i tak dla większo-

ści najciekawszy był dom do góry nogami. Faktycznie 

robi wrażenie. Na koniec podzieliliśmy się jedzeniem z 

„wiecznie głodnymi” chłopakami i wróciliśmy do ośrodka. 

 

 

Dzień 5 (środa) 

Wycieczka do Gdańska 

Ponieważ Kaszuby okazały się pogodową 

sknerą  pojechaliśmy do Gdańska na 

małą lekcję historii i lody. A kiedy pozna-

liśmy już całą historię i lody zostały zje-

dzone, pojechaliśmy nad morze na plażę. 

Niestety, deszcz dopadł nas i tam , więc 

znów nici z kąpieli. Za to zdążyliśmy 

zrobić zakupy, pamiętając o zasadzie 

„więcej nie wolno niż wolno” . 

 

 

 

Dzień 6 (czwartek) 

Zwiedzamy Kalwarię 

Wyruszyliśmy zobaczyć Kalwarię Wejherowską. Prze-

szliśmy stacje drogi krzyżowej wędrując od kapliczki 

do kapliczki, a w jednej z nich sprawowaliśmy eucha-

rystię. Po powrocie do ośrodka rozegrał się mecz piłki 

nożnej z udziałem dziewcząt i chłopców. Później na 

plaży nasza pierwsza i ostatnia kąpiel w jeziorze. Wie-

czorem przy ognisku odbyła się bitwa na głosy. Każda 

grupa śpiewała piosenki na podane hasła. Odśpiewali-

śmy też piosenki z dedykacjami, od scholi dla mini-

strantów i od ministrantów dla scholi.  No i oczywiście 

była też masa nagród i podziękowań. 

 

Dzień 7 (piątek) To już jest koniec, nie ma już nic. 

Wracamy do domu, po drodze zahaczając o Bydgoszcz. W autokarze ostatnie już podziękowania a przed ko-

ściołem płacz i pożegnania.  

 

Wczasorekolekcje 2014 uważam za udane i niestety zakończone. 

Julianna Pawlak 
 



Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Sakrament małżeństwa zawarli: 

 

Agnieszka Boguszewicz i Marek Nowakowski   14.06.2014 

Anna Peda i Marcin Czajka     21.06.2104 

Iwona Sajewska i Arkadiusz Pawlika    05.07.2014 

Marta Simińska i Piotr Krawczyński    29.08.2014 

Sylwia Królczyk i Norbert Wyzuj     12.09.2104 

Anna Jacenko i Marcin Nieznański    05.09.2014 

Katarzyna Święcka i Piotr Słoniowski    20.09.2014 

Alicja Szulta i Jakub Mruczkiewicz    20.09.2014 

 

Małżonkom życzymy pięknie, w miłości przeżywanych dni wspólnego życia. 

 

Sakrament Chrztu otrzymali: 

 

Kinga Nowakowska  ur. 22.10.2013 chrz. 14.06.2014 

Victoria Kołodziej  ur. 10.11.2013 chrz. 22.06.2014 

Aleksander Miłoszewski  ur. 09.01.2014 chrz. 22.06.2014 

Michał Wesołowski  ur. 19.03.2014 chrz. 29.06.2014 

Nikolai Nousiainen  ur. 02.06.2014 chrz. 20.07.2014 

Hanna Manta   ur. 22.04.2014 chrz. 27.07.2014 

Tadeusz Sikorski  ur. 17.01.2014 chrz. 27.07.2014 

Alicie Pokładecka  ur. 09.01.2014 chrz. 09.08.2014 

Lena Dembska   ur. 25.01.2014 chrz. 10.08.2014 

Zuzanna Larowska  ur. 06.05.2014 chrz. 15.08.2014 

Aleksandra Łoza   ur. 23.04.2014 chrz. 24.08.2014 

Filip Smólski   ur. 08.02.2014 chrz. 24.08.2014 

Anna Gołębiewska  ur. 15.12.2011 chrz. 30.08.2014 

Tomasz Bartecki   ur. 10.05.2014 chrz. 28.09.2014 

Michał Żołnierkiewicz  ur. 28.06.2014 chrz. 28.09.2014 

Gabriela Bartoszek  ur. 06.06.2014 chrz. 28.09.2014 

Szymon Nowak   ur. 30.06.2014 chrz. 28.09.2014 

Julia Biernat   ur. 19.05.2014 chrz. 28.09.2014 

Hanna Koszorek   ur. 28.07.2014 chrz. 28.09.2014 

Laura Michalak   ur. 26.06.2014 chrz. 28.09.2014 

Pola Pacuda   ur. 05.07.2014 chrz. 28.09.2014 

 

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask 

Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci 

Odeszli do Domu Ojca 

 

śp. Mieczysław Jedliński  ur. 15.07.1934  zm. 31.05.2014 

śp. Stefan Jaśkiewicz  ur. 26.07.1933 zm. 01.06.2014 

śp. Edmund Warnke  ur. 03.09.1930 zm. 15.06.2014 

śp. Edward Szubert  ur. 20.09.1939 zm. 16.06.2014 

śp. Irena Wieła   ur. 28.03.1952 zm. 20.06.2014 

śp. Helena Hołodyńska  ur. 10.02.1929 zm. 29.06.2014 

śp. Zdzisław Maćkowiak  ur. 01.11.1953 zm. 01.07.2014 

śp. Janusz Muszyński  ur. 13.08.1930 zm. 12.07.2014 

śp. Eugeniusz Smoczyk  ur. 05.06.1946 zm. 15.07.2014 

śp. Maria Grześkowiak  ur. 04.03.1947 zm. 16.07.2014 

śp. Władysława Tyrakowska  

ur. 28.03.1933 zm. 17.07.2014 

śp. Maria Biniakiewicz  ur. 07.08.1923 zm. 18.07.2014 

śp. Helena Gusiew  ur. 22.04.1932 zm. 21.07.2014 

śp. Grzegorz Najda  ur. 23.10.1957 zm. 29.07.2014 

śp. Jerzy Kopecki  ur. 16.12.1955 zm. 04.08.2014 

śp. Arkadiusz Mikołajczak 

ur. 23.10.1964 zm. 13.08.2014 

śp. Kazimierz Hoffmann  ur. 28.07.1946 zm. 16.08.2014 

śp. Jolanta Piechowiak  ur. 12.07.1955 zm. 25.08.2014 

śp. Edmund Zieliński  ur. 16.11.1928 zm. 25.08.2014 

śp. Kazimierz Frankowski ur. 03.03.1947 zm. 31.08.2014 

śp. Elżbieta Dudzińska  ur. 28.03.1950 zm. 31.08.2014 

śp. Daniela Borkowska  ur. 10.06.1940 zm. 03.09.2014 

śp. Jerzy Kaźmierczak  ur. 26.10.1944 zm. 12.09.2014 

śp. Jarosław Pawłowski  ur. 01.10.1944 zm. 18.09.2014 

śp. Teresa Unruch  ur. 04.09.1930 zm. 20.09.2014 

śp. Anna Panasewicz  ur. 10.01.1948 zm. 22.09.2014 

 

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie… 

 

 

OSTATNIE WYDARZENIA W PARAFII 
 

W niedzielę 6 lipca br. odbyły się uroczystości od-

pustowe naszej Parafii. Uroczystej sumie odpusto-

wej o godz. 12.15 przewodniczył ks. prałat Mateusz 

Żarnowiecki - dyrektor domu księży emerytów  

w Poznaniu.  

 

W poniedziałek 8 września br. w uroczystość Naro-

dzenia NMP, grupa naszych Parafian na Mszy św.  

o godz. 8.00 złożyła przyrzeczenie Duchowej Adop-

cji Dziecka Poczętego, zagrożonego aborcją. Osoby, 

które włączyły się w to dzieło, będą swoją modlitwą 

wspierać dzieci, których życie jest zagrożone.  

 

W niedzielę 14 września br. gościliśmy w naszej 

Parafii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 

którzy na wszystkich Mszach głosili kazania, dzieląc 

się swoimi doświadczeniami misyjnymi. Po Mszach 

św. Oblaci rozprowadzali kalendarze misyjne na 

2015 rok.  



ROZWAŻANIA O SAKRAMENTACH - część I 

Sakrament Chrztu świętego  
 

 „Jest dużo ludzi 

religijnych, ale mało 

ludzi wierzących. Ci 

pierwsi postrzegają sa-

kramenty jako ryty, 

jako niezrozumiały cię-

żar. To oni domagają 

się „krótkich i szyb-

kich” Mszy.” 

/Arcybiskup Stanisław 

Gądecki/ 

Chrystus został na 

ziemi w założonym 

przez siebie Kościele. 

Ktokolwiek chce się z 

Nim spotkać, znajdzie Go w Kościele. Zasadniczo 

tę obecność Chrystusa można sprowadzić do trzech 

form. Jest w spotkaniu świętych ludzi. Gdzie 

dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię Mo-

je, tam Ja jestem. Drugo forma obecności to teksty 

natchnione. Jezusa można spotkać w Piśmie Świę-

tym czytanym w duchu wiary. Trzecia forma obec-

ności to sakramenty. 

Sakramenty są ustanowionymi przez samego 

Chrystusa widzialnymi  znakami Jego obecności i 

działania na ziemi. Licząc się z naszymi możliwo-

ściami odbioru, Chrystus postanowił posłużyć się 

znakami podpadającymi pod zmysły, po to, by dać 

nam pewność, że przeżywamy spotkanie z Nim. Są 

to znaki niezawodnie skuteczne, o ile spełnimy 

postawione przez Boga warunki. To jest tak, jakby 

Chrystus zostawił w Kościele olbrzymie źródło 

energii i kilka sposobów jej pozyskiwania i prze-

twarzania.  

Ta energia jest ukryta w konsekrowanym 

Chlebie i Winie. To jest Eucharystia. Natomiast jej 

wykorzystanie jest możliwe przez pozostałe sa-

kramenty święte. I trzeba wyraźnie podkreślić, że 

jest to decyzja Chrystusa, a nie Kościoła. Sakra-

menty są tylko w Kościele. Tak postanowił Chry-

stus. Ktokolwiek chce spotkać się z Chrystusem 

obecnym w sakramentach , może spotkać Go wy-

łącznie w Kościele. Stąd twierdzenie  - Chrystus 

„tak”, a Kościół „nie” – jest nieporozumieniem, to 

jest wyznanie całkowitej nieznajomości zarówno 

Chrystusa, jak i Kościoła. 

Tym sakramentom, i umiejętności korzysta-

nia z nich, i bogactwie, jakie jest w nich ukryte, 

pragnę poświecić kolejne rozważania na łamach 

naszej gazetki parafialnej. 

 

Sakrament chrztu świętego. 

Zapowiedź w Starym Testamencie: potop, 

przejście przez Morze Czerwone, Elizeusz i Syryj-

czyk Naaman. 

Znak widzialny – trzykrotne zanurzenie w 

wodzie albo trzykrotne polanie głowy wodą z rów-

noczesnym wypowiedzeniem słów :Ja ciebie 

chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

W tym obrzędzie są zawarte trzy prawdy. 

Pierwsza to oczyszczenie. Człowiek przez chrzest  

święty zostaje oczyszczony. Kąpiel ciała oznacza 

oczyszczenie duszy. 

Druga prawda. Trzykrotne zanurzenie w wo-

dzie czy trzykrotne polanie wodą przypomina trzy 

dni pobytu ciała Chrystusa w grobie. Chrzest to 

udział w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. 

Poprzez chrzest człowiek powstaje do nowego ży-

cia. Podchodzi do Eucharystii, aby mieć udział w 

tym jedynym pokarmie, który gwarantuje zmar-

twychwstanie ciała. 

Trzecia prawda zawarta w słowach: Ja ciebie 

chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 

czyli zanurzam ciebie w Bogu. Odtąd całe twoje 

życie jest zanurzone w Bogu. Oto trzy wymiary 

tajemnicy sakramentalnego znaku. 

Wyrzeczenie się świata. Prowadzą do tego 

trzy pytania: 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wol-

ności dzieci Bożych?  Czy wyrzekasz się wszyst-

kiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opa-

nował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest 

głównym sprawcą grzechu? 

Wyznanie wiary. I tu znowu Kościół pomaga 

stawiając trzy pytania: Czy wierzysz w Boga, Ojca 

Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ? 

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedy-

nego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewi-

cy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z 

martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wie-

rzysz w Ducha Świętego, święty Kościół po-

wszechny, świętych obcowanie, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wiecz-

ne? 

Zastanówmy się, jak często sprawdzamy, czy 

nasze codzienne życie jest konsekwencją tego wy-

boru, jakiego dokonaliśmy na chrzcie świętym, czy 

żyjemy doczesnością, czy też żyjemy w przyjaźni z 

Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, wie-

dząc, że już dziś żyjemy w wieczności. 



Chrześcijanin to człowiek, który wierzy, że 

Bóg jest jego Ojcem, że Chrystus jest jego Bratem 

i że Duch Święty jest duchowym tlenem, bez któ-

rego nie potrafi żyć. Bóg mnie kocha. W tych 

trzech słowach jest zawarte odkrycie wielkiej god-

ności własnej. Jeśli Bóg mnie kocha to muszę sta-

nowić wartość cenniejszą niż cały materialny 

wszechświat, bo z materialnym światem Bóg nie 

może nawiązać kontaktu na płaszczyźnie miłości. 

Świat nie odpowie miłością, bo do tego jest po-

trzebna wolność, do tego jest potrzebne serce.. Bóg 

mnie kocha, ja mogę na Jego miłość odpowiedzieć. 

Oto tajemnica chrztu świętego. Po to przyniesiono 

nas kiedyś do chrzcielnicy i za to powinniśmy 

dziękować Bogu. 

 
Ks. proboszcz Wojciech Wolniewicz 

 

 

 

NIEZWYKŁE KOŚCIOŁY (3)  
S A NK T UA R IU M  MA T K I BO ŻE J  C ZĘST O CH OWS K IE J  

K R Ó L O W E J  P O L S K I  
 

Chyba każdy był w Częstochowie, na Jasnej 

Górze, miejscu, które jest jednym z ważniejszych 

miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniej-

szym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Znajduje 

się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz 

zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakral-

nej, stanowiących w większości dary wotywne wier-

nych. 

Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, 

kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził 

paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialne-

go na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego 

samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. 

Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi 

przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzy-

stego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w 

Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na 

jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m 

n.p.m.  

Dziś szczególnie zajmiemy się samym kościo-

łem. 

Bazylika jasnogórska, Bazylika Znalezienia 

Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny – bazylika będąca główną częścią zespołu 

klasztornego na Jasnej Górze w Częstochowie. Usy-

tuowana jest pomiędzy kruchtą prowadzącą do ka-

plicy św. Antoniego z Padwy, a dziedzińcem głów-

nym klasztoru. 

Świątynia ta rangę bazyliki mniejszej uzyskała 

w 1906. Wcześniej stanowiła kościół pw. Krzyża 

Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Najstarszą 

jej częścią jest prezbiterium – pierwotny murowany 

kościół gotycki z XV wieku, później sukcesywnie 

powiększany. W obecnej formie istnieje od przeło-

mu XVII i XVIII wieku, kiedy po pożarze z 1690 

została odbudowana jako trzynawowa bazylika w 

stylu barokowym. 

Ołtarz główny z 1728 fundacji hetmana polne-

go koronnego Stanisława Chomętowskiego przed-

stawia Wniebowzięcie Matki Boskiej. Wykonał go 

Jan Adam Karinger z Wrocławia według projektu 

Jakuba Antoniego Buzziniego. Przedstawia anioły 

unoszące Maryję w górę do nieba, gdzie Święta 

Trójca podtrzymuje przeznaczoną dla niej koronę. 

Po obu bokach na tle kolumn (postaci ewangelistów) 

znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. Po pra-

wej stronie obok ołtarza stoi stylizowany tron bisku-

pi z 1866. 

Najwyższą nawą jest środkowa (29 m), skle-

piona kolebkowo. Nawy boczne mają sklepienia 

krzyżowe. Sklepienia nawy głównej i prezbiterium 

posiadają dekorację stiukową o motywach roślin-

nych. W medalionach znajdują się freski przedsta-

wiające historię obrazu i dzieje odnalezienia Krzyża 

Świętego. Wykonał je malarz śląski Karol Dankwart 

w latach 1693–1695. Wystrój wnętrza posiada cechy 

barokowe i rokokowe. 

Na chórze znajdują się jedne z największych 

organów w Polsce, posiadające 85 głosów. Wybu-

dowane zostały w latach 1953–1956 przez Stefana 

Truszczyń-

skiego z Wło-

cławka.  
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Wewnątrz bazyliki 

znajdują się trzy kaplice, 

wszystkie po stronie połu-

dniowej: Denhoffów, Świę-

tych Relikwii i Jabłonow-

skich. Dwie ostatnie spośród 

wymienionych usytuowane są 

jedna na drugiej, na dwóch 

poziomach. Wszystkie trzy na 

zewnątrz obłożone są pia-

skowcem pińczowskim, na-

kryte kopułami. 

Kaplica Denhoffów, 

właściwie św. Pawła Pustelnika, z 1676 fundacji 

Kaspra Denhoffa budowana była z przeznaczeniem 

na rodowy grobowiec. Portal prowadzący do kaplicy 

wykonany został z  marmuru; w wejściu znajduje się 

krata z herbem paulinów, wewnątrz trzy ołtarze: 

główny przedstawiający św. Pawła Pierwszego Pu-

stelnika koronowanego przez Trójcę Świętą oraz 

dwa pozostałe ukazujące św. Hieronima i św. Anto-

niego Opata. Ściany kaplicy są wykonane z czarne-

go marmuru; kopułę od wewnątrz zdobią sceny z 

życia św. Pawła i herby szlacheckie rodów związa-

nych z Denhoffami. 

Kaplice wschodnie pochodzą z I poł. XVII 

wieku – kaplica dolna, Świętych Relikwii, z lat 

1624–1628, zaś górna – Serca Pana Jezusa lub Ja-

błonowskich, z 1639 (przebudowa 1751–1754 z ini-

cjatywy Stanisława Jabłonowskiego). Starsza z nich 

do 1666 nosiła tytuł św. Filipa Nereusza, później ze 

względu na nagromadzenie w niej relikwii zmienio-

no jej wezwanie. W młodszej kaplicy znajdują się 

dwa ołtarze: główny Najświętszego Serca Pana Je-

zusa i boczny św. Aniołów oraz epitafium Jabło-

nowskiego. 

Dwuspadowy dach kryty jest blachą miedzia-

ną, z wieżyczką (sygnaturką).  

Zakrystia znajduje się we wschodniej części 

klasztoru. Została wybudowana w latach 1649–1651 

z przeznaczeniem na skarbiec. Tę funkcję pomiesz-

czenie pełniło przez krótki czas. 

Pomieszczenie zakrystii zbudowane jest na 

planie prostokąta rozciągniętego wzdłuż osi wschód-

zachód, nakryte sklepieniem beczkowym z lunetami. 

Sklepienie zdobią freski pędzla Karola Dankwarta z 

końca XVII wieku. Swoją tematyką odnoszą się do 

scen ze Starego Testamentu (m.in. życia Heliodora i 

Salomona). W lunetach umieszczono siedem dużych 

obrazów, pochodzących także z XVII wieku, przed-

stawiających życie kanonizowanych pustelników: 

Antoniego Opata, Dympny, Marii Egipcjanki, Mar-

tynina, Romualda, Sofronii, Taidy. 

Zakrystia umeblowana jest komodami usta-

wionymi przy ścianach północnej i południowej. 

Meble pochodzą z 

XVII wieku, zdobio-

ne są dodatkowo 

przez dziewięć obra-

zów o wymiarach 

46×63 cm, opowia-

dających o roli Anio-

ła Stróża w życiu 

człowieka, namalo-

wanymi przez 

Krzysztofa Fokelskiego. Na wprost wejścia – na 

ścianie wschodniej, znajduje się ołtarz z obrazem 

Ukrzyżowanego Chrystusa, a pod nim figura św. 

Wacława. 

W przyszłym numerze omówiona zostanie 

piękna Kaplica MB Częstochowskiej. 

 
Anna Krzyżaniak 
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CYTATY O RÓŻAŃCU 
 

„Odmawiajcie codziennie Różaniec.” 

- Słowa Matki Bożej z objawienia w Fatimie  

w 1917 roku.  

 

„Różaniec, to 

moja ulubiona 

modlitwa! Taka 

wspaniała modlitwa! 

Wspaniała w jej 

prostocie i jej głębi. 

W tej modlitwie 

powtarzamy po 

wielokroć słowa, 

które Dziewica 

Maryja usłyszała od 

Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na 

tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza 

uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia 

(Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa. 

Modlitwa tak prosta i tak bogata.  

Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich 

do jej odmawiania.”  

„Różaniec, odmawiany powoli i 

rozważany – w rodzinie, grupie czy 

osobiście – stopniowo przybliży was do 

uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki, 

przywołując wszystkie wydarzenia będące 

kluczem do naszego zbawienia.” 

św. Jan Paweł II 

 

„Niezliczone są łaski z nieba, które 

otrzymano wskutek tej modlitwy. Za 

pomocą Różańca św. zwyciężone zo-

stały herezje, naprawione obyczaje, od-

dalone zarazy, zakończone wojny, od-

zyskane oraz zachowane cnoty czysto-

ści, a ponadto obronione dusze przed 

wszelkim zasadzkom szatana.” 

św. Jan Bosko 

 

„W waszym trudnym życiu Różaniec 

was wesprze. Zżyjmy 

się z Różańcem tak, 

byśmy go stale odma-

wiali, łatwo doń wra-

cali, byśmy mu po-

święcali wszystkie 

wolne chwile.”  

ks. Stefan Kardy-

nał Wyszyński 

 

„Umiłować Ró-

żaniec, to umiłować 

Ewangelię, to umiło-

wać również Maryję i wszystkie te sprawy, 

radosne, bolesne, chwalebne, które ona za-

chowywała, rozważała w swoim sercu, które 

były treścią jej życia.”  

ks. Tadeusz Dajczer 

 

„Święty Różaniec jest potężną bronią. 

Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w 

zadziwienie.” 

św. Josemaria Escriva 

 

„Różaniec jest nieocenionym skarbem, 

obdarzonym łaską Boga.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

 

„Widząc, jak miłym Bogu i Matce 

Najświętszej, a nam 

pożytecznym 

nabożeństwem jest 

różaniec święty, 

starajmy się choć 

jedną cząstkę 

codziennie 

odmówić.” 

bł. Ignacy 

Kłopotowski 
 



JABŁUSZKO, JABŁUSZKO, JABŁUSZKO PEŁNE … 
 

W zaistniałej sytuacji gospodarczej, również 

my zachęcamy do przyłączenia się do akcji 

„POLSKIMI JABŁKAMI W PUTINA”. Na 

początek umieszczamy w naszej prasie kilka 

jabłkowych przepisów od redakcji i z Internetu, by 

wspomóc decyzję o priorytecie jabłka w kuchni na 

jesienne dni.  

(RED) 

 

 

Tarta z jabłkami; 

1 szkl. mąki 

4 łyżki cukru pudru 

1/2 k masła 

szczypta soli 

tłuszcz do po-

smarowania 

formy 

1 op. cukru pu-

dru, 

1 łyżeczka cy-

namonu 

1 kg jabłek 

Wykonanie: 

Mąkę mieszamy z cukrem i solą, dodajemy masło i 

robimy "kruszonkę". Pod koniec dodajemy żółtko. 

Jeżeli ciasto jest za sypkie dodajemy łyżkę 

mleka lub śmietany. 

Ciasto wkładamy do nasmarowanej formy 

równomiernie spód i brzegi na wysokość 

ok 1,5 cm, nakłuwamy widelcem. Podpie-

kamy ok. 10 min w piekarniku w temp. 

200 stopni 

Na podpieczonym spodzie układamy jabł-

ka wymieszane z cynamonem i cukrem 

pudrem. 

Pieczemy kolejne 20 min. w temp. 180 

stopni.  

Pycha! 

 

 

 

Ciasto cynamonowe z jabłkami 

4 jajka 

1 szkl cukru 

2 szkl mąki 

2 łyżeczki cynamonu 

2 płaskie łyżeczki 

proszku do pieczenia 

4 jabłka 

Wykonanie: 

Białka ubić, dodać cukier i żółtka. Dodać mąkę, pro-

szek i cynamon - wymieszać. Jabłka pokroić w pla-

stry i rozłożyć w formie, zalać je przygotowanym 

wcześniej ciastem. Piec 25 minut w 180 stopniach. 

Przed podaniem można posypać wierzch ciasta cu-

krem pudrem.  

Smacznego! 

 

 

 

Jabłkowy deser 

700g jabłek obranych, cienko pokrojonych w pla-

sterki 

150g serka homogenizowanego 

15cl śmietany 

1łyżka soku z cytryny 

50g cukru 

20g mąki 

½ łyżeczki wanilli 

1 jajko 

20g masła na formę 

Na pokrycie: 

100g stopionego masła 

50g płatków owsianych 

50g mąki 

100g cukru brązowego 

1łyżeczka cynamonu  
 

Ubić serek, śmietanę, mąkę, sok z cytryny, cukier, 

jajko, wanilię, dodać jabłka, wymieszać i przelać do 

wysmarowanej formy. Wymieszać składniki na po-

krycie i rozprowadzić po 

wierzchu. Piec 40 min w 

190°. Podawać na ciepło 

lub zimno.  

I tu życzymy smacznego! 
 


