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SŁOWO DO … 
 

Wraz z pierwszą niedzielą 

Adwentu oddajemy do rąk naszych 

Drogich Parafian i Czytelników kolej-

ny numer naszej gazetki parafialnej 

Opatrzność. Tą niedzielą rozpoczyna-

my szczególny czas oczekiwania i 

radości. Pomocą w dobrym prze-

życiu Adwentu będą z pewnością 

Roraty – czyli Msze ku czci Mat-

ki Bożej – bo to razem z Nią wy-

czekujemy narodzin Zbawiciela. I mimo, że wokół 

nas pełno już symboli nawiązujących do Świąt Bo-

żego Narodzenia, postarajmy się przeżyć te cztery 

tygodnie Adwentu w oczekiwaniu, z wieńcem ad-

wentowym nie tylko w kościele, ale i w naszych 

domach, patrząc na zapalane w kolejne niedziele 

świece, czując coraz mocniej zbliżające się Narodzi-

ny. Tak, aby gdy przyjdą te piękne dni świąteczne, 

prawdziwa radość mogła dopiero wówczas całkowi-

cie rozkwitnąć. 

Życzę wszystkim dobrego przeżycia Adwentu.  
ks. Rafał 

 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

Grudzień 

  3. - św. Franciszka Ksawerego 

  4. - św. Barbary 

  6. - św. Mikołaja 

  7. - II Niedziela Adwentu  

  8. - Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi Panny 

13. - św. Łucji 

14. - III Niedziela Adwentu  

21. - IV Niedziela Adwentu 

24. - Wigilia Bożego Narodzenia 

25. - Boże Narodzenie 

26. - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia; św. 

Szczepana Męczennika 

27. - św. Jana Apostoła i Ewangelisty  

28. - Niedziela Świętej Rodziny 

Styczeń 

1. - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi; 

Światowy Dzień Pokoju; Nowy Rok 

2. - św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu 

  6. - Objawienie Pańskie; Trzech Króli 

11. – Niedziela Chrztu Pańskiego 

17. - św. Antoniego 

19. - św. Józefa Sebastiana Pelczara 

21. - św. Agnieszki; Dzień Babci 

22. - Dzień Dziadka 

24. - św. Franciszka Salezego  

25. - Nawrócenie św. Pawła Apostoła 

26. - św. Tymoteusza i Tytusa 

28. - św. Tomasza z Akwinu 

31. - św. Jana Bosko 

Luty 

  2. - Ofiarowanie Pańskie; Matki Bożej 

Gromnicznej; Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego 

  5. - św. Agaty 

  6. - św. Pawła Miki i Towarzyszy  

10. - św. Scholastyki 

11. - NMP z Lourdes; Światowy Dzień Chorego 

14. - św. Cyryla i Metodego; św. Walentego 

22. - Katedry św. Piotra Apostoła 

 

OSTATNIE WYDARZENIA W PARAFII 
 
W niedzielę 26 października gościliśmy w naszej 

Parafii o. Marcina i br. Andrzeja - Franciszkanów z Nie-

pokalanowa, którzy głosząc kazania, przybliżyli nam 

sylwetkę św. Maksymiliana Kolbe.  Po każdej Mszy św. 

można było uczcić relikwie św. Maksymiliana, a także 

można było nabyć reprint pierwszego numeru Rycerza 

Niepokalanej z 1922 r.  

 

We wtorek 11 listopada młodzież z Kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej Parafii, po 

Mszach św. rozprowadzała tradycyjne rogale 

świętomarcińskie. Natomiast Akcja Katolicka 

zorganizowała tego dnia w 

Oratorium wspólne świętowanie Dnia Niepodległości.  

W niedzielę 16 listopada przeżywaliśmy w naszej 

Parafii dzień pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium 

Duchownego w Poznaniu. Z tej racji gościliśmy kleryka 

Jacka z V roku, który razem z nami modlił się o nowe i 

święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, 

szczególnie z naszej Parafii. Po Mszach św. można było 

materialnie wesprzeć poznańskie Seminarium.  

 

W niedzielę 23 listopada gościliśmy w naszej Pa-

rafii ks. prałata Jurija Nahornego z Odessy, który głosił 

kazania i prosił o materialne wsparcie jego ubogiej Para-

fii na Ukrainie.  
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NOWY ROK KOŚCIELNY 
 

 
Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpo-

czyna się w Kościele nowy rok Kościelny i Duszpa-

sterski, którego hasło na rok 2014/2015 brzmi: 

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Znakiem, 

który ma być w tym roku szczególnie zaakcentowa-

ny jest krzyż. Kapłan, który nas ochrzcił, uczynił na 

początku znak krzyża na naszym czole. Powtórzyli 

ten gest nasi rodzice i chrzestni. Przez chrzest we-

szliśmy w owoc drzewa krzyża, w odkupienie, zanu-

rzyliśmy się w zbawczej śmierci Chrystusa. Komisja 

Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski pro-

ponuje, by w parafiach zatroszczyć się o krzyże, 

zwłaszcza w miejscach publicznych, by były zadba-

ne i uszanowane. Zaprasza też ludzi młodych, przed 

zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w 

2016 roku w Krakowie, by zainteresowali się krzy-

żami w swojej okolicy, by poznali ich historię, udo-

kumentowali je na fotografiach i poznali genezę ich 

powstania. Takie działania nawiązują do krzyża 

Światowych Dni Młodzieży, który nawiedza nasze 

diecezje. Zachęta zostaje skierowana także do rodzi-

ców, by błogosławili swoje dzieci, by gest błogo-

sławieństwa stał się czymś naturalnym w domach 

ludzi wierzących, bo człowiek, który z wiarą błogo-

sławi staje się narzędziem w ręku Boga wypraszają-

cym miłość Pana Boga. 

Tegoroczne hasło – zdaniem Komisji Dusz-

pasterstwa KEP – stawia przed nami trzy priorytety: 

wiara, nawrócenie oraz radość z nadzieją. Chodzi o 

to, by podjąć działania wzmacniające wiarę, by 

przyjęcie Jezusa prowadziło do odkrycia Bożej mi-

łości, która jest silniejsza niż grzech, którego do-

świadczamy. Nawrócenie dokonuje się przez sakra-

ment pokuty i pojednania, gdzie Bóg oczyszcza nas 

z grzechów i umacnia w podejmowanych wysiłkach 

przemiany naszego życia. Z objawień Matki Bożej 

w Fatimie chcemy uczyć się ducha pokuty i wyna-

grodzenia za grzechy. Pragniemy także odkrywać, 

że autentyczna radość i nadzieja są owocem nawró-

cenia. Kto zapłacze nad swym grzechem i przyjmie 

dar przebaczenia, ten doświadczy radości i żyć bę-

dzie w nadziei wiecznej jedności z Bogiem. 

 

 

 

MOJE SPOTKANIE Z PANEM JEZUSEM 
CZYLI RZECZ O ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH  

ŚW. IGNACEGO LOYOLI 

 

Pod nazwą Ćwiczenia  

duchowne rozumiemy 

każdy rachunek 

sumienia, rozmyślanie, 

kontemplację, modlitwę 

ustną i myślną oraz 

wszystkie inne czynności 

duchowne…. Bo jak 

przechadzanie się, 

chodzenie, i bieganie - 

to ćwiczenia cielesne, tak ćwiczenia duchowne to 

przygotowanie i usposobienie duszy po to, żeby się 

pozbyć nieuporządkowanych przywiązań, a gdy się 

ich już pozbędziemy, żeby szukać woli Bożej 

i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia, by 

zbawić duszę. 

Uwaga 1 - Ćwiczenia Duchowne św. Ignacy Loyola 

Pragnę podzielić się szczególnym 

doświadczeniem jakim jest spotkanie z Panem 

Jezusem w ciszy w ciszy własnego serca. Takim 

szczególnym czasem spotkania jest dla mnie 

odprawianie Ćwiczeń duchownych – szczególnego 

rodzaju rekolekcji. Zanim opowiem o tym, co one 

zmieniają/ły w moim życiu (odprawiłam II tydzień 

rekolekcji), napiszę słów kilka o nich samych.  

ASK 
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Spisał je i propagował po własnym 

nawróceniu św. Ignacy Loyola – współzałożyciel 

Towarzystwa Jezusowego. Rekolekcje trwają 4 

tygodnie i poprzedzone są Fundamentem trwającym 

od 5-8 dni. Warunkiem dobrego ich odprawienia jest 

wyłączenie się z codziennego życia (wyjazd) i cisza 

(absolutne milczenie). W ich trakcie towarzyszy 

nam kierownik duchowy, z którym mamy 

możliwość konfrontowania wszystkiego, co 

przeżywamy. Jego rolą jest nas wspierać i 

nakierowywać - byśmy właściwie potrafili nazwać 

to, czego doświadczamy. Ćwiczenia Duchowne, to 

spotkanie Pana Boga w Słowie Bożym, właściwie 

przez Słowo Boże, które rozważamy i 

kontemplujemy podczas rekolekcji. A to wszystko 

dzieje się przez filtr naszego własnego życia.  

Trudno uwierzyć w to, że Pan Bóg naprawdę 

może do nas mówić... Przynajmniej mnie ciężko 

było w to uwierzyć. Tak jak większość katolików 

nie byłam sobie tego nawet w stanie wyobrazić, 

wierzyłam w obecność Stwórcy obok mnie, ale 

myślałam, że jest to kontakt jednostronny, 

polegający tylko i wyłącznie na modlitwie prośby, 

względnie modlitw ogólnie dostępnych w kościele. 

A tymczasem, jakim wielkim zaskoczeniem było dla 

mnie to, że może to być dialog, bowiem Pan Bóg 

daje natchnienia, daje pokój serca, okazuje miłość, 

pozwala zrozumieć, że wszystkie doświadczenia 

naszego życia i te dobre, i złe prowadzą nas do 

Niego w cudowny sposób.  

Podczas Ćwiczeń można szczególnie 

doświadczyć obecności Bożej w naszym życiu, 

takiej bliskiej i realnej, można doświadczyć tego, że 

dla Pana Boga, każdy z nas jest jedyny, 

niepowtarzalny i ukochany. I, że celem życia 

każdego z nas jest świętość, a to nic innego jak 

pełnienie woli Bożej.  

Św. Ignacy Loyola pisze o tym tak: 

„Człowiek został stworzony, aby Boga naszego 

Pana, wielbił okazywał Mu cześć i służył Mu – i 

dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na 

powierzchni ziemi stworzone zostały dla człowieka 

po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, 

dla którego został stworzony. Wynika z tego, że 

człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w 

jakim go wspomagają (w zmierzaniu) do tego celu, a 

w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w 

jakim mu (w dążeniu) do celu przeszkadzają. Toteż 

musimy się stawać obojętnymi wobec wszystkich 

rzeczy stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione 

całkowicie swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a 

nie zostało zakazane. Tak więc chodzi o to, byśmy 

ze swej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż 

choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż 

pogardy, życia długiego niż krótkiego; i co za tym 

idzie - byśmy spośród wszystkich rzeczy pragnęli 

tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej 

prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy 

stworzeni.”- Zasada i Fundament – I tydzień ĆD.  

Może to początkowo wydawać się trudne do 

zrozumienia, szczególnie część dotycząca zdrowia, 

bogactwa, szacunku... a tak naprawdę chodzi o to, 

by właściwie używać wszystkich darów i by je 

doceniać, i umieć za nie dziękować w takim życiu 

jakie mamy. Nie porównując się z nikim, mając 

pragnienia, marzenia… Chodzi o to, by żyć pełnią i 

umieć rozeznawać co jest dla nas dobre i do czego 

zaprasza nas Pan Bóg. Moje życie, właściwie moje 

myślenie o Bogu zmieniło się diametralnie po 

doświadczeniu prawdziwego spotkania z Nim. Bóg 

nie jest daleko. Boże Królestwo jest w Nas. Ważna 

jest także - to również w moim spotkaniu z Panem 

Bogiem odegrało kluczową rolę - chęć przemiany 

własnego życia, pragnienie życia pełnią, w harmonii, 

w szczęściu, w takim życiu jakie mam, ale też z 

ogromnym apetytem na rozwój, piękno i miłość. 

Moim zdaniem to jedyna droga, by ten świat uczynić 

piękniejszym, szczęśliwym. Jeśli pragnie się zmian, 

to w pierwszej kolejności musimy zacząć od siebie. 

Trzeba oczywiście w pierwszej kolejności poznać i 

pokochać siebie, a później nauczyć się rozeznawać 

duchowo. Jakkolwiek trudno to brzmi, mówiąc 

bardziej zrozumiale, by podejmować właściwe 

decyzje musimy wiedzieć co pochodzi od Boga, a co 

od świata… A do tego potrzebne jest zasłuchanie i 

spotkanie. 

Jedną z dróg spotkania są właśnie Ćwiczenia 

Duchowne i bardzo do nich zachęcam. Można je 

odprawić we wszystkich domach rekolekcyjnych 

Towarzystwa Jezusowego – w Gdyni, Kaliszu, 

Częstochowie, Zakopanym… Każdy znajdzie 

wymarzone miejsce do ich odprawienia. Pan Bóg 

czeka i zaprasza i chce mówić do każdego z nas w 

ciszy każdego, kochającego serca. Wystarczy mieć 

pragnienie - pragnienie spotkania. 

Refleksją podzieliła się Beata 
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ROZWAŻANIA O SAKRAMENTACH - część II 

BIERZMOWANIE  
 

Mamy za sobą refleksję nad chrztem, pierw-

szym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijań-

skiego. Drugi, często zupełnie niedowartościowa-

ny, to bierzmowanie. 

Chcąc odkryć bogactwo sakramentu bierz-

mowania, należy w Piśmie Świętym Starego Te-

stamentu uważnie odczytać wszystkie opisy powo-

łań prorockich. To są te chwile, w których Bóg 

wzywa konkretnego człowieka, by wziął odpowie-

dzialność za dwie wielkie wartości – za wiarę i za 

czystość sumienia. Chodzi o odpowiedzialność 

społeczną. Prorok jest wysłany z misją do innych. 

W tym celu otrzymuje specjalne umocnienie, 

a Duch Święty, który przemawia przez proroków 

starotestamentowych, prowadzi ich niezwykle 

trudnymi ścieżkami, aby głosząc wielkie wartości, 

umieli również dawać im świadectwo. 

Jeśli chodzi o Nowy Testament, to odkrycie 

tajemnicy bierzmowania jest możliwe w głębszej 

refleksji nad Zesłaniem Ducha Świętego. To jest 

moment bierzmowania młodego Kościoła. W wie-

czerniku byli zebrani ludzie wierzący w Boga 

i wierzący w Chrystusa, posiadający łaskę uświę-

cającą, część z nich posiadała święcenia kapłań-

skie, ale to wszystko nie wystarczało, nie udzielało 

mocy potrzebnej do tego, aby być świadkiem 

Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Pan Jezus w momencie Wniebowstąpienia 

wyraźnie powiedział: Wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy Duch Święty 

zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 

Moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ten sakra-

ment pozwala wyjść do świata i on jest źródłem 

energii zarówno w apostolskiej, jak i misyjnej dzia-

łalności Kościoła. 

Czytając tekst Dziejów Apostolskich, mówią-

cy o wyjściu apostołów z wieczernika, obserwuje-

my owoce tego sakramentu. Apostołowie umieją 

przemawiać z mocą. To jest pierwszy wspaniały 

owoc. Do tego czasu mówili przy pomocy swoich 

ludzkich słów, ale ich słowo nie posiadało mocy 

przemieniającej ludzkie serce. W Zesłaniu Ducha 

Świętego to ich słowo zostało wyposażone w zdu-

miewającą moc. Stało się skuteczne nie jako słowo 

ludzkie, ale jako słowo Ducha Świętego. 

Drugi owoc: Nie obawiają się cierpienia. Nie 

w tym znaczeniu, aby nie odczuwali cierpienia 

albo otrzymali gwarancję, że nie będą cierpieć. 

Wręcz przeciwnie, cierpienie jest nierozerwalnie 

związane z głoszeniem prawdy. Tak jak cierpiał 

Chrystus, i oni będą cierpieć. Aby potrafili podjąć 

to cierpienie potrzebują umocnienia od Ducha 

Świętego. 

Trzeci owoc: Potrafią bronić Chrystusa 

i Ewangelii. Pan Jezus przygotowując ich do trud-

nej misji, wyraźnie zaznacza, że będą was prowa-

dzić przed sądy i wtedy nie myślcie, co i jak macie 

mówić, bo zostanie wam to dane. Duch Święty, 

który będzie z wami pokieruje rozmową. Czytając 

Dzieje Apostolskie, widzimy, jak zszokowany jest 

sanhedryn, kiedy Piotr, prosty rybak, potrafi nie-

zwykle celnie odpowiadać na bardzo trudne pyta-

nia, czyniąc to z taką mocą, że cały wielki trybunał 

sądowy Izraela pozostaje bezradny. To jest właśnie 

owoc bierzmowania, umocnienie przez Ducha 

Świętego, który ich wypełnił.  

Od samego początku dar łaski ukryty w sa-

kramencie bierzmowania jest rozumiany w Koście-

le jako dodatkowy zmysł, jako wyjątkowa intuicja, 

którą człowiek otrzymuje od Boga celem zrozu-

mienia, z jednej strony wartości Bożych, a z dru-

giej potęgi zła i metod jego działania.  

Bogactwo tej intuicji, tego dodatkowego 

zmysłu, jaki otrzymujemy w czasie bierzmowania, 

można odkryć przez rozczepienie, tak jak rozcze-

pia się światło przez pryzmat i powstaje tęcza. Ja-

sne światło daje piękny zestaw różnych kolorów. 

Tęczą tych darów Bożych jest siedem tak zwanych 

darów Ducha Świętego. 

Chodzi o dar mądrości, czyli precyzyjne od-

krycie bogactwa dobra i potęgi zła. Na tym polega 

mądrość. Człowiek jest twarzą ustawiony do Boga. 

Drugim darem jest dar rozumu. Wielu ludzi dużo 

wie, ale niewiele rozumie.  
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Dziś jest moda na „encyklopedystów”, któ-

rzy wygrywają konkursy, ale w życiu ta ich wiedza 

wcale nie wydaje owoców. Owoc wydaje wiedza, 

którą ludzie rozumieją. To jest dar rozumienia 

spraw Bożych przekazanych w Objawieniu. 

Trzecim darem jest dar rady, to jest otwarcie 

na mądrzejszych od siebie, gotowość przyjęcia 

pouczenia, szczególnie chodzi o pouczenie samego 

Boga. Człowiek otwarty na zdobywanie mądrości 

zawsze szuka mądrzejszych od siebie. Dar poboż-

ności doskonali modlitwę, bliski kontakt z Panem 

Bogiem. 

Dar umiejętności umożliwia podejście 

z wielkimi wartościami do ludzi tak, by umieli je 

przyjąć. W walce dar ten decyduje o tym, że chrze-

ścijanin nie zmierza do tego, by przeciwnika poko-

nać, zniszczyć, zdeptać, lecz przekonać, przepro-

wadzić go na swoją stronę. Ten dar pomaga 

w prowadzeniu dysputy z ludźmi o innych świato-

poglądach, o innym myśleniu.  

Dar odwagi potrzebny zarówno w sięganiu 

po wielkie wartości, jak i w alce ze złem. Najbar-

dziej wstydzimy się tchórzostwa. W sakramencie 

bierzmowania otrzymujemy dodatkowy Boży dar, 

abyśmy pokonali lęk. Wreszcie ostatnia barwa tego 

jasnego światła Ducha Świętego, które pada w na-

sze serca w chwili bierzmowania, to dar bojaźni 

Bożej, czyli liczenia się z Bogiem, nie w tym zna-

czeniu, aby się Boga bać, lecz w tym, by się bać, 

by Boga nie zawieść. 

To jest wspaniałe wyposażenie, rzadko się 

o tym mówi, jeszcze rzadziej sięgamy do tego bo-

gactwa, ale ktokolwiek na serio traktuje chrześci-

jaństwo, wcześniej czy później musi odkryć to wy-

posażenie. Ono bowiem jest nieodzownie potrzeb-

ne do dawania świadectw i do odniesienia zwycię-

stwa wtedy, kiedy trzeba bronić swojej wiary. 

Chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić, 

że sakrament bierzmowania jest nastawiony na 

pomoc w dawaniu świadectwa wierze i w obronie 

wielkich wartości. Niestety, to jest zaniedbany od-

cinek wychowania chrześcijańskiego. Z tego, 

że ktoś ma rację, nie wynika, że potrafi swojej racji 

bronić. Trzeba mieć umiejętność zwalczania, de-

maskowania wszystkich kłamstw, jakimi się posłu-

guje świat. Świat w konfrontacji z chrześcijań-

stwem zawsze przegra, dlatego, że chrześcijaństwo 

posiada prawdę. Odsłonięcie tej prawdy oczaruje 

wszystkich, a umiejętność demaskowania krętych 

ścieżek jest częścią odsłaniania prawdy. Piszę 

o tym, aby wezwać do refleksji nad własną posta-

wą i naszym świadectwem. Trzeba ukazać chrze-

ścijaństwo dojrzałe, które zdumiewa pięknem 

i mocą, nawet niewierzących. 

 
Ks. proboszcz Wojciech Wolniewicz  

 

CZYM SĄ ODPUSTY? 
 

Co jakiś czas słyszymy w kościele informacje, 

że za wykonanie określonej czynności możemy zy-

skać odpust. Czym zatem jest odpust i jak właściwie 

rozumieć jego znaczenie.  

Praktyka odpu-

stów w Kościele łą-

czy się ze skutkami 

sakramentu pokuty. 

Papież Paweł VI w 

roku 1967 wyjaśnił 

istotę odpustu nastę-

pująco: „Odpust jest 

to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grze-

chy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrze-

ścijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, 

określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościo-

ła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i 

prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarb-

ca zasług Chrystusa i świętych” (konstytucja apo-

stolska „Indulgentiarum doctrina”). Mówiąc więc 

najprościej, odpust polega na darowaniu kary docze-

snej, która „należała się” człowiekowi za te grzechy, 

których przebaczenie uzyskał podczas spowiedzi. 

Odpuszczenie grzechów nie jest bowiem równo-

znaczne z anulowaniem kary za popełnione zło. Ro-

zumieją to rodzice, którzy choć przebaczają dzie-

ciom ich psoty, z powodów wychowawczych i ze 

względu na sprawiedliwość nie rezygnują z ukara-

nia. 

Aby zrozumieć sens odpustu, trzeba uświado-

mić sobie, jakie są skutki grzechu oraz co daje przy-

jęcie sakramentu pokuty i pojednania. 

Grzech ma podwójny skutek. Przede wszyst-

kim powoduje pozbawienie człowieka komunii z 

Bogiem, tym samym zamyka mu dostęp do życia 

wiecznego (popularnie mówimy „do nieba”). Jest to 

„kara wieczna”. Równocześnie każdy grzech, nawet 

doczesny, wprowadza w życie człowieka nieład, 

polegający na nieuporządkowanym przywiązaniu do 

tego, co stworzone. Ten stan wymaga naprawy, 

oczyszczenia, które nazywane jest „karą doczesną”. 

Dokonuje się ono albo na ziemi za życia człowieka, 

albo po jego śmierci w czyśćcu. 

Przystępując do spowiedzi i uzyskując roz-

grzeszenie, dostępujemy przebaczenia grzechów i 

Bóg w swym wielkim miłosierdziu daruje nam karę 

wieczną. Znów mamy wstęp do nieba, czyli do 

przebywania z Bogiem i oglądania Go „twarzą w 



ASK 

twarz”. Jednak już w Starym Testamencie jako zja-

wisko naturalne, wynikające ze świętości i sprawie-

dliwości Boga, pokazane jest ponoszenie kar wyna-

gradzających za zło już po uzyskaniu przebaczenia 

(por. Wj 34,6—; 2 Sm 12,11; 16,21). O prawdzie tej 

przypomina również Nowy Testament (por. Hbr 

12,4—11). Kara doczesna wynika z troski o dobro 

człowieka. Jak stwierdził Jan Paweł II, „kara docze-

sna wyraża potrzebę cierpienia człowieka, który, 

chociaż pojednał się z Bogiem, ciągle jeszcze jest 

naznaczony owymi »skutkami« grzechu, które po-

wodują, że nie jest on jeszcze całkowicie otwarty na 

łaskę. Właśnie z uwagi na pełne wyleczenie, grzesz-

nik musi wejść na drogę oczyszczenia ku pełni miło-

ści”.  

Kara doczesna jest ze strony Boga pomocą 

udzieloną człowiekowi. Można ją porównać do le-

karstwa, które powoduje, że człowiek jest stopniowo 

uzdrawiany ze skutków grzechu. Takie znaczenie 

ma „zadośćuczynienie”, będące jednym z pięciu 

warunków sakramentu pokuty. Odpust jest darowa-

niem doczesnej kary i stanowi szczególną formę 

zadośćuczynienia. 

A na jakiej podstawie Kościół udziela odpu-

stów? W wyznaniu wiary mówimy o szczególnej 

wspólnocie wszystkich członków Kościoła, określa-

nej jako „świętych obcowanie”. Paweł VI przypo-

mniał, że „między wiernymi, czy to uczestnikami 

niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu 

za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na 

ziemi, istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymia-

na wszelkich dóbr”. W rezultacie tej niepojętej wy-

miany świętość jednego człowieka przynosi korzyść 

innym. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, 

że korzyść z jednego świętego jest o wiele większa 

niż szkoda, jaką powoduje dla Kościoła grzech jed-

nego człowieka. To właśnie odwołanie się do świę-

tych obcowania i możliwości wymiany duchowych 

dóbr leży u źródeł nauki o odpustach. 

W związku z praktyką od-

pustów używa się często pojęcia 

„skarbiec Kościoła”, z którego są 

one rozdzielane. Ten termin, ro-

zumiany w ujęciu potocznym, 

prowadzi do nieporozumień i 

traktowania odpustów podobnie 

jak dóbr materialnych. Tymcza-

sem „skarb Kościoła” nie jest 

rodzajem sejfu, w którym prze-

chowywane są wymierzone i do-

kładnie policzone zasługi świętych, lecz — jak wy-

jaśnił Paweł VI — jest „nieskończoną i niewyczer-

paną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia 

i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, aby cała 

ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do 

łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odku-

piciel, w którym są i działają zadośćuczynienia i 

zasługi płynące z Jego odkupienia”. 

Jan Paweł II podkreśla, że „rozdzielania” tego 

skarbu nie należy rozumieć jako automatycznego 

przekazywania, jakby chodziło o „rzeczy”. „Jest ono 

raczej wyrazem pełnej ufności, że Kościół winien 

być wysłuchany przez Ojca, kiedy — z uwagi na 

zasługi Chrystusa i przez Jego dar, także zasługi 

Matki Bożej i świętych — prosi Go o złagodzenie 

lub usunięcie bolesnego aspektu kary, rozwijając jej 

leczniczy sens za pomocą innych dróg łaski”. 

Do skarbca Kościoła należy również niewy-

czerpana i niewymierna wartość, jaką mają przed 

Bogiem modlitwy i dobre uczynki Maryi i wszyst-

kich świętych.  

Odpust możemy zyskać dla siebie lub dla jed-

nej osoby zmarłej. Kto zyska odpust zupełny dla 

siebie uniknie kar czyśćcowych,  kto zyska odpust 

za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.  

Jednak, aby uzyskać odpust trzeba spełnić 

określone warunki: 

1. Odbyć spowiedź święta lub być w stanie łaski 

uświęcającej, 

2. Przyjąć Komunii świętej, 

3. Odmówić modlitwę w intencjach Ojca święte-

go (są to intencje, które papież „nosi” w swo-

im sercu, a których my nie musimy znać), 

4. Wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu, nawet lekkiego, 

5. Wykonać czynność obdarzoną odpustem. 

Oto wykaz niektórych czynności z którymi 

związany jest odpust: 

• Pobożne odmówienie części Różańca Świę-

tego 

• Czytanie Pisma Świętego z czcią należną 

Słowu Bożemu przynajmniej przez pół godziny 

• Nawiedzenie i adorowanie Najświętszego 

Sakramentu przez pół godziny 

• Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej  

• Pobożnie odmówienie Koronki do Miłosier-

dzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświęt-

szego Sakramentu Eucharystii, publicznie wysta-

wionego lub też przechowywanego w tabernakulum 

• Pobożne przyjęcie chociażby przez radio lub 

telewizję błogosławieństwa papieskiego udzielonego 

Miastu i Światu, czyli Urbi et Orbi  

• Pobożny udział w uroczystej procesji eucha-

rystycznej, szczególnie w uroczystość Najświętsze-

go Ciała i Krwi Pańskiej   

• Przyjęcie Komunii świętej w jakikolwiek 

piątek Wielkiego Postu połączone z odmówieniem 

przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 

modlitwy: "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” 



• Uczestniczenie w rekolekcjach, trwających 

przynajmniej trzy pełne dni 

• Pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego 

Piątku połączone z ucałowaniem Krzyża 

• Udział w publicznym śpiewie lub recytacji 

hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź w uroczy-

stość Zesłania Ducha Świętego 

• Udział w publicznym śpiewie lub recytacji 

hymnu Ciebie, Boże wysławiamy (Te Deum lauda-

mus) w dniu 31 grudnia, w celu podziękowania Bo-

gu za dobrodziejstwa otrzymane w całym roku. 

• Przyjęcie Pierwszej Komunii świętej i udział 

w tym obrzędzie 

• Celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej z 

udziałem ludu i uczestnictwo w tej Mszy św.  

• Pobożne uczestniczenie we Mszy świętej ju-

bileuszowej z okazji święceń kapłańskich (25, 50, 60 

- lecie) lub biskupich (25, 40, 50 - lecie) 

• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w 

czasie liturgii Wigilii Paschalnej 

• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w 

rocznicę swojego chrztu 

• Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-

8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych – ten 

odpust można ofiarować tylko za zmarłego 

• Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w 

dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych 

(2 listopada) 

• Pobożne uczestniczenie w liturgii sprawo-

wanej przez biskupa podczas wizytacji kanonicznej 

• Pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazy-

lik większych w Rzymie 

• Nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu: 

święta tytułu tego kościoła oraz 2 sierpnia, to jest w 

dniu odpustu Porcjunkuli  

• Udział w nabożeństwie Gorzkich Żali  

Jak widzimy, Kościół daje nam wiele okazji 

zyskiwania odpustów, które możemy podejmować 

każdego dnia. Chętnie zatem korzystajmy z tych 

możliwości.  
Opracowane na podstawie serwisu opoka.org.pl 

 

 
 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Sakrament Chrztu otrzymali:   

 

Iga Wronecka   ur. 19.05.2014 chrz. 05.10.2014 

Piotr Bąk   ur. 01.04.2014 chrz. 11.10.2014 

Aleksander Ciupak  ur. 13.01.2014 chrz. 11.10.2014  

Anna Stasiak   ur. 05.05.2014 chrz. 11.10.2014 

Hanna Bajek   ur. 14.11.2012 chrz. 11.10.2014 

Lena Hryniewicka  ur. 12.06.2014 chrz. 26.10.2014 

Adam Karolewski  ur. 08.09.2014 chrz. 26.10.2014  

Alicja Filipowska  ur. 24.06.2014 chrz. 26.10.2014 

Wojciech Gburczyk  ur. 03.04.2014 chrz. 26.10.2014 

 

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask 

Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci 

Odeszli do Domu Ojca 

śp. Jacek Groszkowski ur. 15.03.1964 zm. 24.09.2014  

śp. Helena Rogozińska ur. 17.02.1937 zm. 29.09.2014 

śp. Helena Niklas ur. 13.04.1926 zm. 04.10.2014 

śp. Paweł Nowak ur. 13.01.1972 zm. 19.10.2014 

śp. Maciej Hirsch ur. 01.01.1927 zm. 03.11.2014 

śp. Marian Niełacny ur. 18.01.2940 zm. 04.11.2014 

śp. Hanna Serba ur. 12.04.1956 zm. 09.11.2014 

śp. Tomasz Fingerholc ur. 12.12.1947 zm. 11.11.2014 

śp. Anna Zybura ur. 26.07.1949 zm. 11.11.2014 

śp. Bolesława Szafran ur. 09.05.1931 zm. 14.11.2014 

 

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie… 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
Osoby pragnące aktywnie włączyć się w tworzenie naszego parafialnego 

czasopisma OPATRZNOŚĆ, 

na stałe lub okazjonalnie, prosimy o kontakt osobisty z ks. Rafałem. 



INT. 

 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA (1) 
 

Szczęść Boże! 

 

Mówi się ostatnio o tym, jak ważne jest uroz-

maicenie posiłków, które prowadzi do zdrowia i 

smukłej sylwetki, a ponadto dostarcza naszemu or-

ganizmowi wszystkich potrzebnych składników od-

żywczych. 

Aby wyjaśnić istotę urozmaiconych posiłków 

posłużę się najnowszą Piramidą Zdrowia, która zo-

stała opracowana przez Polskie Towarzystwo Diete-

tyki na podstawie diety śródziemnomorskiej, zmo-

dyfikowanej zgodnie z naszymi potrzebami klima-

tycznymi, co za tym idzie nie wymyjemy z nich 

składników odżywczych podczas próby umycia już 

obranych warzyw; 

U podstawy Piramidy Zdrowia są regularne 

ćwiczenia i kontrola wagi. Regularne ćwiczenia, to 

ruch (spacer, pływanie, nording walking czyli popu-

larne kije, bieganie…), co najmniej 20-30 min trzy 

razy w tygodniu.  

Jeśli chodzi o kontrolę wagi, to należy pamię-

tać, że ważymy się raz w tygodniu, najlepiej rano 

zaraz po wypróżnieniu się. Oprócz kontroli wagi 

zaleca się również branie miary, ponieważ jeśli za-

czniemy uprawiać jakiś sport, to musimy pamiętać, 

że budujemy wtedy masę mięśniową, spalając masę 

tłuszczową. Masa mięśniowa jest cięższa, niż masa 

tłuszczowa (obrazowo, jeden słoik mięśni = 2,5 słoi-

ka tłuszczu). Dlatego może okazać się, że przybie-

rzemy na wadze, ale jak zmierzymy miejsca, w któ-

rych dotychczas mieliśmy dużo masy tłuszczowej, to 

stwierdzimy, że ubyło nam kilka centymetrów, a 

przybyło nam kilka centymetrów w miejscach, gdzie 

rozwinęły się nasze mięśnie.  

Największą grupę w naszych posiłkach po-

winny stanowić produkty pełnoziarniste. Jest to pie-

czywo z pełnego przemiału, czyli pieczywo ciemne. 

Dobrze żeby to było pieczywo na zakwasie żytnie 

lub orkiszowe.  

Pamiętajmy, że ciemne pieczywo nie jest zaw-

sze pieczywem z pełnego przemiału. Niestety pro-

ducenci często barwią swoje wypieki np. karmelem, 

który w dużych ilościach jest toksyczny dla naszego 

organizmu. Pieczywo pełnoziarniste jest ciężkie, 

zachowuje długą świeżość, ma zwartą strukturę i nie 

jest tak lekkie i puszyste jak pieczywo pszenne, któ-

re jest mniej wartościowe od pieczywa pełnoziarni-

stego. Pieczywem pełnoziarnistym szybciej się na-

jemy, dlatego pamiętajmy, że nawet jeśli zapłacimy 

więcej za pieczywo pełnoziarniste, to wydamy mniej 

pieniędzy na smarowanie i obkład.  

Poza tym, często łapiemy się na różne pułapki, 

które zastawiają na nas producenci. Do najczęst-

szych zaliczamy nazywanie chleba pszennego posy-

panego ziarnami chlebem wieloziarnistym co suge-

ruje, że jest to produkt zdrowy, z wieloma ziarnami, 

a tak naprawdę jest to zwykłe pszenne pieczywo z 

ziarnistą posypką, które niewiele wnosi składników 

odżywczych,  natomiast na pewno zwiększa kalo-

ryczność i tak już kalorycznego pieczywa. Zachę-

cam do wypieku chleba w domu, nawet jeśli miało-

by to się odbywać tylko sporadycznie. Upieczony 

przez nas chleb daje dużo radości, jest zdrowy, 

wiemy co jemy. Ja bardzo lubię jak mój dom pach-

nie chlebem upieczonym przeze mnie (właśnie pie-

kę, więc pachnie:) 

W tej grupie oprócz pieczywa znajdują się 

również inne produkty np. kasze – im mniej oczysz-

czone tym lepiej, płatki – owsiane, orkiszowe, jagla-

ne – ważne żeby były wyprodukowane z pełnego 

ziarna, czyli nie błyskawiczne, ciemne makarony, 

ciemny ryż, amarantus – może być popping, który 

polecam do jogurtów, musli czy deserów. Oczywi-

ście nie można tu zapomnieć o nasionach tj. sło-

necznik, pestki dyni, sezam, czy siemię lniane, które 

wg przysłowia – „Dwie łyżki siemienia dziennie, 

trzyma lekarza z dala ode mnie.” Pamiętajmy jed-

nak, że nasiona są tłuste, dlatego kaloryczne. Zawie-

rają jednak zdrowy tłuszcz roślinny, bogaty w 

NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, 

a także kwasy omega-3 i omega-6. 

I tak zgrabnie przeszliśmy do kolejnej grupy 

naszej Piramidy, czyli tłuszczów roślinnych. Im 

produkt mniej przetworzony tym zdrowszy, dlatego 

częściej powinniśmy sięgać po oleje niż po marga-

ryny. A to dlatego, że margaryny są utwardzane 

chemicznie: 

- albo w agresywnym procesie utwardzania, w 

obecności niklu jako katalizatora reakcji wysy-



cania wiązań nienasyconych wodorem H – mar-

garyny twarde,  

- albo w procesie emulgacji w obecności emul-

gatorów – margaryny miękkie. Ten proces 

umożliwia producentom emulgować tłuszcze ro-

ślinne z wodą i dlatego zdarza się, że margaryna 

w swoim składzie zawiera do 80% wody, za 

którą musimy „słono” zapłacić.  

Jednak margaryny miękkie są zdrowsze od 

margaryn twardych, z tego względu że pozostały w 

niej wiązania nienasycone. 

Jeśli chodzi o tłuszcz stosowany do smażenia 

potraw, to najlepszy do tego celu jest olej rzepako-

wy. Okazuje się, że zawiera on najlepszą proporcję 

kwasów omega-3, do omega-6. Badania dowodzą 

ponadto, że po procesie smażenia z wysokogatun-

kowych olejów na patelni pozostaje to samo co pod-

czas smażenia na naszym polskim oleju rzepako-

wym. Oleje wysokogatunkowe są znacznie droższe 

nie dając nam w zamian wystarczających korzyści 

zdrowotnych – w przypadku smażenia, czyli działa-

nia na nie wysokimi temperaturami. Poza tym oleje i 

oliwy sprowadzane często zawierają więcej konser-

wantów od naszych rodzimych olejów. Zachęcam do 

stosowania wysokogatunkowych olejów, np. oleju 

lnianego, oleju z pestek winogron, czy oliwy z oli-

wek do potraw podawanych na zimno, tj surówek, 

soków marchewkowych, do których zaleca się kro-

plę tłuszczu w celu lepszego przyswojenia karotenu. 

Jeśli na tłuszcz roślinny nie działamy wysoką tempe-

raturą, to wtedy nasz organizm korzysta z właściwo-

ści zdrowotnych olejów wysokogatunkowych.  

Bardzo ważnym elementem podczas zakupu 

olejów, szczególnie tych tłoczonych na zimno, jest 

zwracanie uwagi na ich opakowania. Często widzę 

w sklepach olej lniany w przezroczystych butelkach, 

co w krótkim czasie obniża w znaczny sposób ja-

kość tego produktu. Oleje tłoczone na zimno zawsze 

powinny być sprzedawane i przechowywane w 

ciemnych butelkach, ponieważ kwasy tłuszczowe 

omega-3 charakteryzują się dużą nietrwałością, gdyż 

szybko się utleniają, jeśli są źle przechowywane i 

tracą wtedy swoje lecznicze właściwości. Natomiast 

po ich otwarciu należy przechowywać je na 

drzwiach lodówki w temp. poniżej 10
o
C. Pamiętaj-

my również, że olej lniany Budwigowy daje nam 

gwarancję większej zawartości kwasów omega-3 

nad kwasami omega-6, a takie właśnie proporcje są 

wskazane w zdrowej diecie. W oleju lnianym nie 

Budwigowym tej gwarancji niestety nie mamy, po-

nieważ często olej ten jest produkowany ze zmuto-

wanych niskolinelonowych odmian lnu, dlatego 

warto zapytać sprzedawcę o pochodzenie sprzeda-

wanego oleju lnianego. 

Dalszą część Piramidy Zdrowia omówię w na-

stępnym numerze „Opatrzności”. Mam nadzieję, że 

pobudziłam Waszą ciekawość i z niecierpliwością 

będziecie oczekiwać kolejnego numeru 
Karolina 

 
 

NIEZWYKŁE KOŚCIOŁY (4) 
MIĘDZY MEDIOLANEM A KOLONIĄ… 

Czy wiecie, 

Drodzy Czytelni-

cy Opatrzności, 

co łączy dwie 

odległe geogra-

ficznie, ale także 

architektonicznie 

świątynie: bazy-

likę Św. Eusor-

giusza w Medio-

lanie i Katedrę 

św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii? To 

Trzej Królowie, zwani także często Mędrcami, Ma-

gami, a nawet Astrologami ze Wschodu. Doskonale 

znamy historię ich pielgrzymowania do Dziecięcia 

Jezus, opisaną w Ewangelii św. Mateusza (choć nie 

precyzuje on ich liczby). Nie wiemy wprawdzie 

skąd dokładnie przyszli i jak długa trwała ich po-

dróż. Mamy świadomość, że uczeni spierają się co 

do natury tej ewangelicznej opowieści (prawdziwa 

historia, czy też jedynie użyta przez św. Mateusza 

literacka forma katechetyczna mająca za zadanie 

wyjaśnić tajemnicę osoby historycznego Jezusa jako 

spełniającego proroctwa starotestamentalne o Me-

sjaszu). Tak, czy inaczej, Kasper, Melchior i Balta-

zar są dla nas osobami, przez które Boży Syn został 

objawiony światu. A właściwie: św. Kasper, św. 

Melchior i św. Baltazar, bo są jednomyślnie uważani 

za świętych w katolicyzmie, prawosławiu i starożyt-

nych Kościołach Wschodu.  

Nie może zatem dziwić, że od pierwszych 

wieków od narodzenia Chrystusa Trzej Królowie 

byli otoczeni czcią. Ich szczątki znajdowały się po-

czątkowo w Konstantynopolu, sprowadzone tam – 

według tradycji - z Jerozolimy przez św. Helenę. W 

344 roku biskup Mediolanu św. Eustorgiusz spro-

wadził relikwie św. Magów do swojego miasta. Dla 

ich pomieszczenia zbudowano z inicjatywy św. Eu-

storgiusza kościół – dziś po jego wezwaniem. Bazy-

lika San Eustorgio była dzięki temu przez wiele lat 

ważnym „przystankiem” pielgrzymów zmierzają-

cych do Rzymu lub do Ziemi Świętej. Ciekawe, że 

według innych źródeł mediolańczycy do 1158 r. nic 

nie wiedzieli o posiadaniu w swoim mieście reli-

Katedra w Kolonii 

ASK 



kwii. Mieli się o nich dowiedzieć dopiero wtedy, 

gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać reli-

kwie z położonego u jego bram kościoła. 

Relikwie Trzech Króli spoczywały w Medio-

lanie do 1164 roku. Wtedy to cesarz niemiecki Fry-

deryk Barbarossa, 

złupiwszy Mediolan 

podarował relikwie 

arcybiskupowi Kolo-

nii Rainaldowi z Das-

sel, który przywiózł je 

nad Ren. Nie trzeba 

dodawać, że to, co 

źródła włoskie nazy-

wają grabieżą szcząt-

ków, u Niemców jest 

określane jako „spro-

wadzenie relikwii”. 

Jak zwykle, punkt 

widzenia zależy od … 

Sprowadzenie 

relikwii podniosło prestiż Kolonii na arenie między-

narodowej i pomogło w szybkim rozwoju, bowiem 

miasto stało się jednym z najważniejszych punktów 

docelowych pielgrzymek chrześcijańskiej Europy. 

Relikwie Trzech Króli umocniły też pozycję cesarza. 

Świeccy władcy tłumaczyli często fakt posiadania 

ważnych relikwii jako dany przez Boga dowód na 

„prawowitość” ich władzy, która nie potrzebowała 

już papieskiego błogosławieństwa. 

W 1248 r. arcybiskup Konrad von Hochstaden 

położył kamień węgielny pod budowę gotyckiej 

katedry, która miała się stać symbolicznym kamien-

nym relikwiarzem dla sarkofagu Trzech Króli. Reli-

kwie są przechowywane w przepięknym, sarkofagu 

wykonanym między ok. 1181 a ok. 1230 rokiem 

przez złotnika Mikołaja z Verdun. 

Gdy w 1794 r. wojska francuskie zajęły Kolo-

nię, kapituła katedralna w tajemnicy przeniosła w 

bezpieczne miejsce większość wyposażenia katedry, 

w tym również skarbiec oraz relikwiarz, który wy-

wędrował m.in. do Arnsbergu i Bambergu. W 1804 

roku relikwie powróciły do Kolonii. 

Podczas swoich pielgrzymek do Niemiec mo-

dlił się przy relikwiach 

Trzech Króli Jan Paweł II. 

W dniu 18 sierpnia 2005 r. 

Benedykt XVI przybył do 

katedry kolońskiej w ra-

mach XX Światowych Dni 

Młodzieży. 

Mediolan nie prze-

stawał tęsknić za relikwia-

mi. Do dziś dzwonnica 

bazyliki zwieńczona jest 

nie krzyżem, a gwiazdą 

betlejemską. Przez całe 

wieki okruchy z murów 

bazyliki stanowiły swoiste 

relikwie zastępujące te 

utracone. Dopiero w roku 1903, mały fragment reli-

kwii wrócił z Kolonii do Bazyliki św Eustorgiusza i 

jest przechowywany w ołtarzu obok pustego sarko-

fagu Trzech Króli. 

Czy relikwiarze w Kolonii i Mediolanie kryją 

rzeczywiście szczątki Trzech Króli? Z pewnością 

nikt tego nigdy nie dowiedzie. Wszak Marco Polo 

twierdził, że w latach siedemdziesiątych trzynastego 

wieku pokazano mu grobowiec Trzech Magów w 

perskim Saveh. Nie przeszkadza to jednak chyba 

nikomu z wierzących zadumać się przy sarkofagach 

w Kolonii czy Mediolanie nad wielką tajemnicą Ob-

jawienia Pańskiego. 

 

 
Na podstawie źródeł Internetowych napisał:  

Stanisław Krzyżaniak 
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA 

DO WYBRANYCH SANKTUARIÓW ALPEJSKICH 

Dzień 1 

4.30 – zbiórka uczestników pielgrzymki i wyjazd do Drezna. W czasie spaceru zobaczymy Place: Pocztowy, 

Zamkowy i Teatralny, wejdziemy na dziedziniec Zwinger i do Kościoła Protestanckiego Frauenkirchen oraz 

poznamy Katedrę i „Orszak Książąt”. Czas wolny będziemy mieli na Tarasie Brϋhla. Po realizacji programu 

wyjedziemy na obiadokolację i nocleg do hotelu w Monachium. 

Dzień 2 

Po śniadaniu wyjedziemy do bawarskiego Sanktuarium Maryjnego w Altötting ,tutaj czci się figurę Matki Bo-

żej Łaskawej. Zwiedzmy również Kościoły: św. brata Konrada, św. Anny i św. Magdaleny oraz Kościół para-

fialny św. Filipa i Jakuba. W drodze powrotnej do Monachium zatrzymamy się w Marktl – miejsce urodzenia 

Ojca Świętego Benedykta XVI. Po przyjeździe do Monachium planowany jest spacer po głównej arterii miasta 

w czasie którego zobaczymy Kościół Matki Bożej, Nowy Ratusz, siedzibę królów Bawarii i gmach opery, oraz 

będzie czas na zakup przysmaków i pamiątek. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Po śniadaniu wyjazd do Neuschwanstein aby zwiedzić słynny „Bajkowy Zamek” (wstęp ok 15 €/os.). 

Na obiadokolację i nocleg dojedziemy do hotelu w okolicy Kempten.  

Dzień 4 

Wyjedziemy ok. 08.00 do stolicy Lichtensteinu – Vaduz, gdzie przewidziany jest krótki postój na sesję zdję-

ciową. Następnie udamy się do Einsiedeln, tu znajduje się największe Sanktuarium Maryjne w Szwajcarii. Po 

zwiedzeniu barokowego Sanktuarium na obiadokolację i nocleg dojedziemy do Mediolanu. 

Dzień 5 

Po śniadaniu wyjazd do Sanktuarium św. Gianny Beretty Moli w Mesero, gdzie odwiedzimy cmentarz i Sank-

tuarium. W godzinach południowych dojedziemy do Mediolanu gdzie w czasie spaceru poznamy pasaż han-

dlowy Wiktora Emanuela II i zwiedzimy słynną gotycką Katedrę Mediolańską oraz poznamy fresk „Ostatnia 

Wieczerza” Leonarda da Vinci (wstęp ok. 20€/os.). Po zwiedzeniu Mediolanu dojedziemy na obiadokolację 

i nocleg w hotelu w okolicy Verony. 

Dzień 6 

Dojazd do Sanktuarium Matki Bolesnej-Madonna Della Coruna w Spiazzi. Sanktuarium położone jest na „gór-

skiej półce” – częściowo  wykute w skale, jego początki sięgają roku 1487. Następnie udamy się na spacer po 

bulwarach położonych nad brzegiem górskiego jeziora Garda, a następnie zwiedzimy najciekawsze obiekty 

Verony. Zobaczymy z zewnątrz Arenę (I w.n.e.), dom Julii, sarkofagi rodziny Scaligerich, oraz będziemy na 

Placach Signori i Erbe. Powrót do hotelu z dnia poprzedniego. 

Dzień 7 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd na słynną trasę alpejską Grossglockner (wstęp ok. 5,50€/os.). W czasie prze-

jazdu na tej trasie przewidziana jest przerwa na podziwianie  niezwykłej panoramy. Obiadokolacja i nocleg 

w hotelu Fusch. 

Dzień 8 

Po wczesnym śniadaniu dojazd do Sanktuarium MariaZell, gdzie znajduje się cudownie wyrzeźbiony w drew-

nie lipowym wizerunek Marii z dzieciątkiem Jezus. Historia Sanktuarium ma swój początek w 1157 roku. 

Po zwiedzeniu Sanktuarium wyjazd do kraju, zakończenie pielgrzymki.  

Cena: 2320,00 zł/os.     Termin wyjazdu: 25.04. -02.05.2015 

Świadczenia: 
NOCLEGI – w pokojach hotelowych 2,3 osobowych z łazienkami, według zamówienia, 

WYŻYWIENIE – śniadania od 2-go do 8-go dnia, obiadokolacje od 1-go do 7-go dnia  

 (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne) 

AUTOKAR - z klimatyzacją, wc, video, barkiem, dwóch kierowców, PILOTA na całej trasie, 

UBEZPIECZENIE - od nieszczęśliwych wypadków (NW), kosztów leczenia (KL). 
 

Uczestnicy zabierają ze sobą: 
ważny paszport lub dowód osobisty, pieniądze na własne wydatki oraz wstępy wy-

mienione w programie ok. 40€/os. 

 

Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania – ks. Rafał 


