SŁOWO DO …
Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynając nowy miesiąc czerwiec, oddajemy do Waszych rąk
nowy numer naszego czasopisma
parafialnego OPATRZNOŚĆ. W tym
miesiącu chcemy szczególnie
oddawać cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa, gromadząc
się na nabożeństwach czerwcowych i odmawiając Litanie. To czas, kiedy wyjdziemy na ulice naszej Parafii w Procesji Uroczystości Bożego Ciała, czas kiedy będziemy pochylali się
nad tajemnicą obecności Chrystusa w sakramentalnych znakach chleba i wina. Czerwiec to dla

uczniów i studentów zakończenie roku szkolnego i
akademickiego, co wiąże się z rozpoczęciem pod
koniec miesiąca wakacji. Zatem już teraz życzę
wszystkim samych dobrych i słonecznych wakacyjnych i urlopowych dni. Zachęcam także do lektury
naszej gazetki parafialnej, w której m.in. relacja z
pielgrzymki do Hiszpanii i Portugalii, a także o cudzie eucharystycznym, jaki dokonał się w Sokółce.
Zapraszam nowe osoby do włączenia się w tworzenie naszej gazetki, a wszystkim, którzy aktywnie i z
zaangażowaniem uczestniczą w jej redakcji bardzo
dziękuję.
ks. Rafał

KALENDARZ LITURGICZNY
CZERWIEC
1. - VII Niedziela Wielkanocna
3. - św. Karola Lwangi i Towarzyszy
5. - św. Bonifacego
8. - Niedziela Zesłania Ducha
Świętego
9. - NMP Matki Kościoła
10. - bł. Bogumiła – patrona
Archidiecezji
11. - św. Barnaby
12. - Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana
13. - św. Antoniego z Padwy
14. - bł. Michała Kozala
15. - Niedziela Najświętszej Trójcy
17. - św. Alberta Chmielowskiego
19. - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
21. - św. Alojzego Gonzagi
22. - XII Niedziela zwykła
24. - Narodzenie św. Jana Chrzciciela
25. - NMP Świętogórskiej z Gostynia
27. - Najświętszego Serca Pana Jezusa
28. - Niepokalanego Serca NMP
29. - św. Apostołów Piotra i Pawła
LIPIEC
3. - św. Tomasza apostoła
6. - XIV Niedziela zwykła – Odpust parafialny
8. - św. Jana z Dukli
11. - św. Benedykta, patrona Europy
12. - św. Brunona Bonifacego z
Kwerfurtu
13. - XV Niedziela zwykła
15. - św. Bonawentury
16. - NMP z góry Karmel
(Matki Bożej Szkaplerznej)
20. - XVI Niedziela zwykła

22. - św. Marii Magdaleny
23. - św. Brygidy
24. - św. Kingi
25. - św. Jakuba Apostoła, św. Krzysztofa
26. - św. Anny i Joachima
27. - XVI Niedziela zwykła
29. - św. Marty
31. - św. Ignacego z Loyoli
SIERPIEŃ
1. – św. Alfonsa Marii Liguoriego
2. - Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula)
3. - XVIII Niedziela zwykła
4. - św. Jana Marii Vianney
5. - Matki Bożej Śnieżnej (poświęcenie Bazyliki Santa
Maria Maggiore w Rzymie)
6. - Przemienienie Pańskie
7. - bł. Edmunda Bojanowskiego
8. - św. Dominika
9. - św. Teresy Benedykty od Krzyża
(Edyty Stein)
10. - XIX Niedziela zwykła
11. - św. Klary
14. - św. Maksymiliana Marii Kolbe
15. - Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
17. - XX Niedziela zwykła
18. - bł. Sancji Szymkowiak
20. - św. Bernarda
21. - św. Piusa X
22. - NMP Królowej
24. - XXI Niedziela zwykła
26. - NMP Częstochowskiej
27. - św. Monika
28. - św. Augustyna
29. - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
31. - XXII Niedziela zwykła

POST DANIELA
Lato tuż, tuż, a w naszej szafie ciasnawe sukienki i
garnitury. Może czas pomyśleć o racjonalnym żywieniu?
Tylko jak się do tego zabrać, od kiedy zacząć? Wykręcamy się brakiem czasu i pieniędzy. Z pomocą przychodzi nam Biblia i Księga Proroka Daniela. Dzisiaj proponuję wprowadzić do naszego menu Post Daniela. Jest to
dieta opierająca się na spożywaniu warzyw i owoców.
Obecnie nadszedł idealny czas na podjęcie tej diety!
Mamy sezon na świeże warzywa i owoce, które właśnie
teraz są ogólnie dostępne, a dzięki zawartości w nich
dużej ilości błonnika pokarmowego nie będziemy chodzić głodni. Poza tym warzywa i owoce naładowane są
witaminami minerałami, dzięki temu będziemy jeszcze
tryskać energią!
Głównym postulatem tego postu jest spożywanie
tylko warzyw i owoców, surowych lub zblanszowanych –
czyli delikatnie obgotowanych, bez dodatku soli, cukru,
tłuszczu czy pieczywa.
Najważniejsze, ale i najtrudniejsze są pierwsze
dwa tygodnie diety. W tym czasie następuje intensywne
oczyszczanie organizmu z toksyn. Dlatego możemy czuć
się osłabieni i ospali. Ten stan nazywany jest kryzysem
ozdrowieńczym. Ale warto powalczyć i stosować dietę
przez 6 tygodni, czyli idealnie, bo zmieścimy się do wakacji! Po 6 tygodniach oczyścimy nasz organizm z toksyn, metali ciężkich i złogów gromadzonych dotychczas
w naszym organizmie.
Co daje nam Post Daniela? Na pewno oczyszcza
nasz organizm! Działa jak szczota, którą wyszorujemy
się od środka. Dzięki tej diecie osiągniemy stan równowagi. Jest to dieta niskokaloryczna, więc zgubimy zbędne
kilogramy tu i ówdzie. Poza tym pamiętajmy, że to nie
jest zwyczajna dieta. Post Daniela ma działanie oczyszczające i lecznicze! Pomaga w przemęczeniu, odbudowuje naszą odporność, jest pomocna w czasie spadku nastroju, obniża cholesterol, reguluje metabolizm cukrów, pomaga w chorobach serca i naczyń krwionośnych, obniża
ciśnienie krwi, jest pomocna podczas alergii, łagodzi
objawy astmy, jest pomocna w nerwicach, leczy zaparcia,
otyłość oraz wiele innych chorób cywilizacyjnych.
Bardzo ważne w Poście Daniela jest umiejętne
przyjmowanie płynów. Rano na czczo zaleca się wypicie
szklanki wody, aby przygotować organizm na pierwszy
posiłek oraz wzmocnić perystaltykę jelit, a co za tym
idzie, przyspieszyć metabolizm. Natomiast w ciągu dnia
wypijamy ok. 2 litrów płynów. Musimy jednak pamiętać
o popijaniu małymi łykami.

Aby rozpocząć ten post musimy poznać kilka zasad.
Produkty dozwolone podczas diety:
Warzywa i owoce - zwłaszcza te sezonowe. Szczególnie polecane: kapusta, chrzan, buraki, marchew, seler,
rzodkiewka, por, czosnek, sałata, pomidory, papryka,
cukinia, kabaczek, warzywa kiszone, ogórki, zioła, dynia,
kalafior, brokuły, jabłka, truskawki, maliny, grejpfruty,
cytryny, pomarańcza…
Produkty zabronione:
Ziemniaki, makaron, rośliny strączkowe, chleb,
mleko, mięso, oleje, zboża, orzechy, kawa, mocna herbata oraz alkohol. Staramy się pozyskać warzywa i owoce
z upraw ekologicznych. Ograniczamy spożycie soli
i cukru. Warzywa gotujemy lub dusimy krótko, a owoce
jemy surowe. Aby urozmaicić dietę możemy owoce
i warzywa blenderować (ścierać) lub wyciskać i spożywać w formie soków. Niczego nie doprawiamy majonezem, śmietaną, oliwą, a jedynie świeżymi ziołami, wyciśniętym czosnkiem lub startym chrzanem. Jeśli lubimy
słodki smak polecam świeżą stewię (roślinę coraz częściej dostępną na targowiskach lub stoiskach z ziołami)
dodawaną do sałatek lub soków. Pijemy co najmniej
2 litry płynów dziennie, małymi łykami, między posiłkami. Niedozwolone są słodzone napoje. Najlepsza jest
woda, herbaty owocowe, zielone i ziołowe.
Jeśli uda się Wam wytrwać te 6 tygodni, to nagrodą będzie smukła sylwetka, dobre samopoczucie, a niejednokrotnie ustąpienie dotychczasowych dolegliwości.
Jeśli jednak nie macie silnej woli i nie wytrwacie w diecie, to zapraszam na Rekolekcje z Postem Daniela do
Bąblina. Pod okiem doświadczonego personelu przebrniecie przez pierwsze 10 dni Postu, a co najważniejsze
będziecie mieli okazję oczyścić Wasze dusze! Rekolekcje
są prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny
w Klasztorze Bąblińskim.
Piękna okolica sprzyja ruchowi na świeżym powietrzu i tu pomoże Wam doświadczony rehabilitant. Podczas turnusów, nad rekolekcjonistami opiekę sprawuje
lekarz i pielęgniarka, a panie w kuchni, mimo rygorystycznej diety, gotują bardzo smacznie. Ja natomiast wygłaszam wykłady na temat racjonalnego stylu życia
i podpowiadam, jak radzić sobie z utrzymaniem stałej
wagi po powrocie z Bąblina.
Więcej informacji na temat Rekolekcji znajdziecie
na stronie internetowej:
http://bablin-msf.org/p-post-daniela-48
Życzę osiągnięcia pięknej sylwetki przed nadejściem wakacji!
Karolina

Niezwykłe kościoły (2)
Kontynuując nasz cykl „Niezwykłe kościoły” proponujemy dziś świątynię Bożego Ciała w
Poznaniu, której istnienie ma długą i ciekawą
historię, zaczynającą się 15 sierpnia 1399 r. Wtedy to Najświętsze Hostie zostały wykradzione z kościoła oo. Dominikanów (dziś Księży Jezuitów),
następnie sprofanowane w kamienicy przy ul Żydowskiej i porzucone na nadwarciańskich łąkach. Dla upamiętnienia
miejsca profanacji zbudowano najpierw drewnianą kaplicę, później
zgodnie z życzeniem króla Władysława Jagiełły w 1406 roku ufundowany został w jej miejsce gotycki
kościół i klasztor karmelitów trzewiczkowych.
Oba obiekty zyskały swą
obecną formę po przebudowie z lat
1465-1470. Zespół klasztorny został
spalony w 1657. Zniszczenia usunięto w 1664, przy przebudowie
sklepienia nawy głównej, dobudowano barokową fasadę, a całość
otynkowano. Powstały wtedy też
drewniane stalle, które około 1670
pokrył polichromią AFC (zidentyfikowany jako Andreas Frater Carmelita). Na przełomie XVII i XVIII
w. w przedłużeniu południowej nawy powstała wieża wg projektu Krzysztofa Bonadury Starszego, a w
1726 po północnej stronie prezbiterium kaplica
Matki Boskiej Szkaplerznej.
W roku 1826 rząd pruski skasował klasztor.
Od rozbiórki uratowało go przejęcie kościoła przez
reformatów w 1856. Nowi właściciele przeprowadzili gruntowny remont klasztoru, który jednak przejęła pruska armia zmieniając na koszary, a potem na
więzienie. W 1899 dzięki abp. Florianowi Stablewskiemu kościół stał się świątynią parafialną dla Wildy, Rybak i Piasków.
Podczas II wojny światowej naziści zmienili
kościół na magazyn niszcząc wiele zabytków. Podczas walk w 1945 zniszczeniu uległa część sklepienia i dwa z pięciu okien prezbiterium z maswerkami.
Renowację przeprowadzono w latach1946-1947.
Świątynia stoi na niewielkim dziedzińcu, który
niegdyś był klasztornym cmentarzem, otoczonym
ceglanym murem. Przy dróżce wiodącej do wejścia
stoi XVIII-wieczna figura proroka Eliasza, który
trzyma w ręce płomienny miecz.
Wysoki korpus kościoła podpierają masywne,
schodkowe skarpy sięgające aż do gzymsu wieńczącego. Rozwiązanie takie zostało narzucone średniowiecznym budowniczym przez podmokły teren na

którym wzniesiono kościół. W wydłużonym prezbiterium trzy z pięciu okien posiadają oryginalne, XVwieczne maswerki. Do prezbiterium przylega XVIIIwieczna zakrystia, której elewację ozdobiono rokokowymi pilastrami. W południowej elewacji kościoła widoczny jest oryginalny gotycki portal z glazurowanej cegły, który został odsłonięty podczas renowacji z lat 1922–1927. Wzorując
się na nim odtworzono portale
główny i północny. Skromny front
zdominowany jest przez olbrzymie,
pięciodzielne okno ze średniowiecznym laskowaniem. Fasadę
wieńczy stosunkowo ubogi szczyt
w stylu barokowym z płaskorzeźbą
kielicha i trzech hostii. Od zachodu
do świątyni przylega zespół poklasztorny. Jest to dwukondygnacyjny budynek o czterech skrzydłach otaczający mały wirydarz
pośrodku.
Świątynia dzielona na trzy
nawy. Pierwotnie przykrywały je
sklepienia gwiaździste, które zachowało się jedynie w nawach
bocznych. Nawę główną przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, zaś prezbiterium sklepienie
krzyżowo-żebrowe. W sklepieniu nawy głównej
znajduje się pięć, obramowanych sztukaterią malowideł z XVII wieku, które przedstawiają: Najświętszą Marie Pannę, św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i
prorokiem Eliaszem, odnalezienie trzech hostii,
przysięgę burmistrza Poznania na wierność Janowi
Kazimierzowi oraz bł. Anioła Karmelitę z papieżem
Damazym I. W nawach bocznych znajdują się trzy
bogato zdobione i polichromowane konfesjonały,
które również powstały w XVII wieku. Na środku
nawy głównej znajduje się mały ołtarzyk z czterema
brązowymi plakietami przedstawiającymi legendę o
skradzionych hostiach. Pod ołtarzem znajdują się
figury trzech Żydów topiących hostie w studzience.
Na ścianach prezbiterium są pochodzące z1665 roku
portrety fundatorów - Władysława Jagiełły i Jadwigi, kolekcja blach herbowych i portretów trumiennych z XVII i XVIII w.
W ołtarzu głównym jest obraz Ostatnia Wieczerza nieznanego autora, zaś sam monumentalny
ołtarz został wykonany ze sztucznego marmuru według projektu Pompeo Ferrarego, który zaprojektował również kaplicę MB Szkaplerznej, gdzie mieści
chór muzyczny z organami i rokokową balustradą
oraz ukryta z zewnątrz kopuła z XVIII-wiecznymi
freskami oparta na gurtach spływających na marmo-

ryzowane pilastry. Po przeciwnej stronie znajduje
się zakrystia z XVIII-wiecznym wystrojem. Dekoracje sgraffitowe w kaplicy oraz witraże w oknach
naw i szczytu wykonali w latach 1958-1962 Ł. i J.
Oźminowie, zaś witraże w prezbiterium to projekt
Stanisława Powalisza z 1950 roku.
Ze względu na swoje położenie blisko ówczesnego koryta Warty kościół był wielokrotnie zalewany. Świadczą o tym znaki i tablice - przy łuku
tęczowym z 1698, przy bocznym wejściu do nawy
północnej tablica z herbem Łodzia z 1736, zaś we
wnętrzu, na ścianie frontowej, przy portalu znajdują
się trzy tabliczki upamiętniające powodzie z 1698,
1736 i 1888 roku. W przyziemiu budynku poklasztornego znajduje się duża sala ze sklepieniem
gwiaździstym - prawdopodobnie dawny refektarz.
Zachęcamy do odwiedzenia tej pięknej świątyni.
Inne Kościoły w Polsce pod tym wezwaniem:
Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu (1)
Kościół Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim
Kaplica sióstr Klarysek w Bydgoszczy
Kościół Bożego Ciała w Bytomiu
Kościół Bożego Ciała w Elblągu
Kościół Bożego Ciała w Głogowie
Kościół Bożego Ciała w Gutach

Kościół Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich
Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu
Kaplica Jana Olbrachta na Wawelu
Kościół Bożego Ciała w Jabłonkowie (2)
Kościół św. Marii Magdaleny i Bożego Ciała w Koziegłowach
Bazylika Bożego Ciała w Krakowie (3)
Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we
Lwowie
Kościół Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych
Kościół Bożego Ciała w Makowie Mazowieckim
Kościół Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Kościół Bożego Ciała w Oleśnie
Kościół Bożego Ciała w Pelplinie
Kościół Bożego Ciała w Poznaniu (4)
Kościół Bożego Ciała w Siedlcach
Kościół Bożego Ciała w Słomnikach
Kościół św. Hieronima w Sobowie
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie
Kościół Bożego Ciała w Surażu
Kościół Bożego Ciała w Szprotawie
Kościół Bożego Ciała w Tucholi
Na podstawie informacji ze strony parafii Bożego
Ciała Poznaniu i WIKIPEDII przygotowała:
Anna Krzyżaniak

SOKÓŁKA - CUD EUCHARYSTYCZNY
– Jezus Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał – dokonało się...
.
Komunikant był w ten sposób przechowywany przez trzy
Historia wydarzenia
Była to niedziela 12.10.2008 r. podczas Mszy św.
w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce o godzinie 8.30,
w trakcie udzielania Komunii św. kapłanowi wypadł na
stopień ołtarza Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie
Komunii św. podniósł Go i zgodnie z przepisem
liturgicznym, włożył do vasculum - małego naczynia z
wodą, stojącego zwykle przy tabernakulum, służącego
kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu Komunii
świętej. Komunikant eucharystyczny miał się w tym
naczyniu rozpuścić.
Po Mszy siostra Julia Dubowska, zakrystianka z
posługującego w parafii Zgromadzenia ss. Eucharystek,
mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie
rozpuszczał się jakiś czas, na polecenie ks. kan.
Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała
zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w
sejfie znajdującym się w zakrystii kościoła. Klucze do
sejfu miała tylko Siostra i ks. Proboszcz.
Po upływie tygodnia, 19.10. w niedzielę misyjną,
siostra Julia - przynaglona zapytaniem ks.
Proboszcza o stan Komunikantu – zajrzała do
sejfu. Otwierając go poczuła delikatny
zapach przaśnego chleba. Po otwarciu
naczynia zobaczyła czystą wodę z
rozpuszczającym się w niej Komunikantem,
na środku którego widniała wypukła plamka
o
intensywnej
czerwonej
barwie,
przypominająca wyglądem skrzep krwi,
mający postać jakby żywej cząstki ciała.
Woda w naczyniu była niezabarwiona.
Siostra natychmiast powiadomiła ks.
Proboszcza, który nadszedł wraz z miejscowymi
kapłanami i misjonarzem, ks. Ryszardem Górowskim.
Wszyscy byli zaskoczeni i zadziwieni tym, co ujrzeli.
Zachowano
dyskrecję
i
ostrożność,
nie
zapominając o wadze wydarzenia, ponieważ dotyczyło
ono Chleba konsekrowanego, który na mocy słów
Chrystusa z Wieczernika jest prawdziwie Jego Ciałem.
Patrząc ludzkim okiem, trudno było określić, czy
zmieniona postać fragmentu Komunikantu jest wynikiem
reakcji organicznej, chemicznej czy innego rodzaju
działania.
Bezzwłocznie powiadomiono o wydarzeniu
Metropolitę Białostockiego, księdza Abp Edwarda
Ozorowskiego, który przybył do Sokółki wraz z
Kanclerzem Kurii, księżmi infułatami i księżmi
profesorami. Wszyscy byli głęboko poruszeni tym, co
zobaczyli. Ks. Abp zalecił Komunikant zabezpieczyć
oraz obserwować, co dalej będzie się z Nim działo.
Dnia 29 października naczynie z Komunikantem
przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii
i umieszczono w tabernakulum. Następnego dnia,
decyzją ks. Arcybiskupa, Komunikant z widoczną na
Nim plamką wyjęto z wody i położono na małym
korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum.

lata, aż do uroczystego przeniesienia go do kościoła
2.10.2011 r. Przez pierwszy rok zachowywano tajemnicę.
Rozważano, co czynić dalej, skoro jest to jakiś Boży
znak, który trzeba odczytać.
Do połowy stycznia 2009 roku fragment
Komunikantu o zmienionej postaci w sposób naturalny
zasechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej
pory nie zmienił swojego wyglądu.
W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił
poddać Komunikant badaniom patomorfologicznym, a
30.03. powołał Komisję Kościelną do zbadania tych
zjawisk. W Wielki Czwartek, 9.04.2009 r. kościół pw. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce został podniesiony do
rangi Kolegiaty oraz powołano Kolegiacką Kapitułę
Najświętszego Sakramentu. W jej skład weszli kapłani
archidiecezji białostockiej Charyzmatem Kapituły jest
troska o kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego
– strzeżenie Eucharystii.
Byłam tam, z pielgrzymką Bractwa Matki Boskiej
Łaskawej z Pobiedzisk. To jedno z natchnień
organizatorów – na kolejny rok w kościele i
wezwanie: Wierzę w Syna Bożego.
Odkąd wiem o cudzie w Sokółce miałam
ogromne pragnienie by nawiedzić to miejsce.
Byłam także w Lanciano podczas jednej z moich
pielgrzymek do Włoch – tam także Pan Jezus dał
znać o sobie w cudzie eucharystycznym
wątpiącemu kapłanowi.
Rodzą się w moim sercu przede wszystkim
uczucia wielkiej wdzięczności i miłości, że Pan
Jezus w tak dosłowny sposób daje nam znać, że
jest prawdziwie obecny w chlebie eucharystycznym.
W świecie rutyny, konsumpcjonizmu Pan Jezus
wie jak ciężko niektórym uwierzyć, że kawałek chleba
podczas konsekracji staje się jego ciałem. To znak dla
wątpiących i zadających pytania, może dla tych z nas,
którzy bywają w kościele z obowiązku. Dla tych, którzy
nie żyją na co dzień wiarą, dla tych, którzy nie
dostrzegają Bożej obecności w zwykłych sprawach mimo
iż mówią, że wierzą. Czasem i dla tych, którzy przez
cierpienie tracą wiarę lub słabną na ciele i duszy. Jezus
Chrystus żyje pośród nas, nie ma co do tego
najmniejszych wątpliwości daje nam znać w tak
jednoznaczny sposób.
Warto być blisko Boga, ogrzewać się w
promieniach jego miłości - tak wielką łaską jest
Eucharystia, cud przeistoczenia dokonuje się podczas
każdej Mszy świętej. Pan Jezus mówi - Ja Jestem.
Szukajmy go całym sercem - On zawsze pozwala się
znaleźć. Pan Jezus uczynił tak wielki znak swojej
obecności w Sokółce byśmy mogli jako Polacy umocnić
naszą wiarę i nieść do wszystkich przesłanie, że Jezus
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.
Opracowała i podzieliła się Beata

Z KSIĄG PARAFIALNYCH
Sakrament małżeństwa zawarli:
Marta Banaszak i Bartłomiej Skubisz
03.05.2014
Monika Szczęsna i Marcin Lipiński
24.05.2014
Małżonkom życzymy pięknie, w miłości przeżywanych dni wspólnego życia.
Sakrament Chrztu otrzymali:
Wiktor Komorniczak
ur. 04.12.2013 chrz. 12.04.2014
Tymoteusz Obst
ur. 16.09.2013 chrz. 12.04.2014
Emil Gzik
ur. 29.08.2013 chrz. 27.04.2014
Emil Spychała
ur. 29.12.2013 chrz. 27.04.2014
Lena Dolata
ur. 30.12.2013 chrz. 27.04.2014
Stefan Sokołowski
ur. 18.01.2014 chrz. 10.05.2014
Vanessa Lipińska
ur. 14.12.2009 chrz. 10.05.2014
Antoni Wawrzycki
ur. 28.03.2014 chrz. 10.05.2014
Zuzanna Biernat
ur. 12.03.2014 chrz. 25.05.2014
Mikołaj Celichowski
ur. 11.01.2014 chrz. 25.05.2014

Odeszli do Domu Ojca

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask
Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie…

śp. Gabriela Książkiewicz ur. 09.05.1950 zm. 08.04.2014
śp. Maria Górniaczyk
ur. 13.02.1927 zm. 09.04.2014
śp. Kazimierz Skrzypczak ur. 17.01.1934 zm. 09.04.2014
śp. Wiktor Neter
ur. 14.04.1944 zm. 15.04.2014
śp. Maria Gandecka
ur. 15.10.1922 zm. 02.05.2014
śp. Zbigniew Rudnicki
ur. 23.06.1937 zm. 02.05.2014
śp. Władysław Aumiler ur. 08.03.1946 zm. 11.05.2014
śp. Marek Pewiński
ur. 18.03.1951 zm. 12.05.2014
śp. Ryszard Włodarczyk ur. 10.01.1939 zm. 22.05.2014

OSTATNIE WYDARZENIA W PARAFII
W ramach przygotowania do kanonizacji dwóch
papieży, odbyły się w naszej Parafii modlitewnie czuwania przygotowane przez Akcję Katolicką; pierwsze poświęcone bł. Janowi XXIII odbyło się w czwartek, 24
kwietnia o godz. 20.00 i drugie poświęcone bł. Janowi
Pawłowi II „Bóg bogaty w Miłosierdzie”, odbyło się w
sobotę, 26 kwietnia, o godz.20.00.
W czwartek 8
maja na Mszy św. o
godz. 17.00 młodzież
naszej Parafii, która
przez trzy lata przygotowywała się do tego
wydarzenia, otrzymała z
rąk ks. bp. Zdzisława
Fortuniaka Sakrament
Bierzmowania.

W niedzielę 11 maja 60 dzieci naszej Parafii,
podczas Mszy św. o godz. 12.15 pierwszy raz przystąpiło
do Komunii św. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.
proboszcz Wojciech Wolniewicz.
W niedzielę 18 maja gościliśmy w naszej Parafii
dwóch kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, którzy razem z nami modlili się o dar
nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i
misyjnych szczególnie z naszej Parafii.
W dniach od 17 do 23 maja znajdowały się w naszym kościele symbole Światowych Dni Młodzieży krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, które
miały nam przypomnieć o zbliżających się ŚDM w Krakowie w 2016 r. W ramach naszego parafialnego przygotowanie do ŚDM, odbyło się w piątek 23 maja o godz.
19.00 modlitewne czuwanie przy tych symbolach, które
Jan Paweł II podarował młodzieży.

Dekalog Jana XXIII
I.
II.

III.
IV.
V.

TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie żyć dniem
dzisiejszym, nie chcąc rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów mego życia.
TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o moją
postawę, aby być uprzejmym, nikogo nie krytykować ani
tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym
sobą.
TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że
zostałem stworzony, aby być szczęśliwym, i to nie tylko
w przyszłym świecie, ale również teraz.
TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności i nie
będę domagał się, by to one przystosowały się do moich
planów.
TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 minut na
dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm jest potrzebny
do życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest do życia
duszy.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej coś dobrego i
nikomu o tym nie powiem.
TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedną z tych
rzeczy, których czynić nie lubię, a jeżeli moje zmysły
czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt o tym
się nie dowiedział.
TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia.
Może nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję.
Będę się strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania.
TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet
gdyby okoliczności mówiły co innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na
świecie nie było.
TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie
ulęknę się radować pięknem i wierzyć w dobroć.

RELACJA Z PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
DO HISZPANII I PORTUGALII
W dniach od 28 kwietnia do 3 maja br. odbyła
się parafialna pielgrzymka do Hiszpanii i Portugalii. Poniżej zamieszczamy relacje samych pielgrzymów z poszczególnych dni wspólnego pielgrzymowania.
DZIEŃ 1 – poniedziałek 28.04.2014
Na naszą kolejną pielgrzymkę, tym razem po
Półwyspie Iberyjskim, wyruszyliśmy autokarem
sprzed kościoła pw. Opatrzności Bożej. Profesjonalną pilotką była p. Elżbieta, a przewodnikiem duchowym ks. Rafał. Przy granicy niemieckiej dołączyła do nas grupa pielgrzymów z parafii pw. Św.
Trójcy z Gubina z ks. Hubertem. O godz. 8.50 wylecieliśmy z lotniska Berlin – Tegel do Madrytu, najwyżej położonej stolicy europejskiej. Madryt usytuowany na płaskowyżu w centralnej Hiszpanii, jest
idealnym miejscem, aby pełnić koordynacyjną rolę
18 autonomicznych regionów kraju. Miasto nie ma
zbyt długiej przeszłości – zostało stolicą Hiszpanii
dopiero w 1561 r., gdy Filip II wraz z dworem przeniósł się tu z Toledo.
Spacer po Madrycie rozpoczęliśmy od Placu
Hiszpańskiego. Zatrzymaliśmy się przy Pałacu Królewskim w stylu późnobarokowym i klasycystycznym, który jednak należy do harmonijnych i gustownych. Pałac wzniesiono na miejscu dawnej
twierdzy mauretańskiej z IX wieku. W 1561 r. stał
się królewską rezydencją, a po tragicznym pożarze
w 1734 r. został odbudowany. Dziś w pałacu odbywają się tylko uroczystości państwowe. Następnie
udaliśmy się do Katedry Naszej Pani z Almudeny,
gdzie, w bocznej kaplicy uczestniczyliśmy we Mszy
św. koncelebrowanej przez księży Rafała i Huberta.
Dalszym etapem zwiedzania było najładniejsze
miejsce Madrytu – Plaza Mayor, duży zespół barokowych budowli z podcieniami (XVIII w.). Na placu
tym odbywały się uroczystości religijne, korridy i
egzekucje. W 1936 r. spłonęło kilka starych kościołów usytuowanych w tej części miasta. Do autokaru
wróciliśmy przez Plac Orientu i udaliśmy się na nocleg do hotelu w Segovii, położonej na wysokości
1005 m n.p.m. u stóp gór Sierra de Guadarrama, na
równinie Starej Kastylii. (Stanisław Góra i Antoni
Piasecki)

DZIEŃ 2 – wtorek 29.04.2014
Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczęliśmy
pysznym śniadaniem, po którym około godz. 7.30
wyruszyliśmy z Segovi do Avilii. Była to krótka
podróż ponieważ Avilia leży zaledwie 60 km od
Segovi. Miasto przywitało nas najstarszymi i najlepiej zachowanymi murami obronnymi w Hiszpanii.

Do obwarowanego miasta prowadzi 9 bram niestety
tylko kilka jest przejezdnych dla samochodów. Avila
jest nie tylko najwyżej położonym miastem w Hiszpanii, ale również pełna jest pamiątek po urodzonej
tutaj św. Teresie, pierwszej kobiecie, która została
doktorem kościoła. Po dotarciu na miejsce w klasztorze Karmelitanek Bosych przy ołtarzu św. Teresy,
ks. Rafał i ks. Hubert wspólnie odprawili Mszę
świętą, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Zakon
Karmelitanek podlega regule klauzurowej i w czasie
mszy świętej siostry dyskretnie zerkały przez kraty
oddzielające kaplicę od zakonu, kto modli się u stóp
św. Teresy. Po zakończonej Mszy wyruszaliśmy
zwiedzać pełną uroku i wąskich uliczek Avilę. Przechodziliśmy przez ogromną bramę wjazdową, byliśmy przed katedrą, domem św. Teresy i kościołem,
w którym święta została ochrzczona. Pełni wrażeń
po południu wyruszaliśmy do Santiago de Compostela miasta, które międzynarodową popularność
zyskało za sprawą kultu św. Jakuba apostoła. W
czasie podróży wspólnie modliliśmy się i ks. Rafał
pokazał nam film o św. Teresie, aby nam przybliżyć
jeszcze lepiej postać świętej, której miasto dzisiaj
zwiedziliśmy. Po przyjeździe zakwaterowaliśmy się
w nowoczesnym hotelu Gelmirez i po obfitej kolacji
wielu z nas wybrało się na wieczorny spacer po Santiego de Compostela.
DZIEŃ 3 – środa 30.04.2014
Ten dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy Mszą
św. w Katedrze pw. św. Jakuba apostoła starszego w
Santiago de Compostela. Po Msz św. wróciliśmy do
hotelu na śniadanie. Po nim przewodniczka, p. Ela
oprowadziła nas po Katedrze i przylegających do
niej budowlach, przybliżając nam historię życia św.
Jakuba oraz historię powstania tego przepięknego
sanktuarium. W godzinach południowych wyruszyliśmy w dalszą podróż, zatrzymując się na ok. 1 godzinę w porcie rybackim, aby odbyć rejs statkiem.
Na statku odbyła się lekcja poglądowa na temat hodowli i połowu ostryg i muli. Po degustacji owoców
morza i winnic, pielgrzymka wyruszyła w dalszą
drogę. Do hotelu w Fatimie (Portugalia) dotarliśmy
zgodnie z planem. Po kolacji i krótkim odpoczynku
o godz. 21.30 uczestniczyliśmy w nabożeństwie
różańcowym na placu przed Bazyliką Matki Bożej
Różańcowej. Mimo zmęczenia naszym udziałem
stało się niespotykane przeżyci duchowe ale i wizualne; tysiące zapalonych świec, modlitwa różańcowa
w różnych językach i procesja wokół placu z figurą
matki Bożej Fatimskiej stworzyły niesamowicie
podniosły klimat.

DZIEŃ 4 – czwartek 01.05.2014
Wczoraj dotarliśmy do wyjątkowego miejsca –
do Fatimy. Leży ona ok 100 km od Lizbony, w centrum Portugalii.
Wiosną 1916 r. miało miejsce trzykrotne Objawienie Anioła Pokoju zapowiadające przyszłe
ukazanie się Matki Bożej. Anioł nauczył dzieci następującej modlitwy:
„O mój Boże wierzę w
Ciebie, uwielbiam Cię,
ufam Tobie i kocham
Cię. Proszę, abyś
przebaczył tym, którzy
w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają,
Tobie nie ufają i Ciebie nie kochają”.
Natomiast
do
Objawień Matki Bożej
doszło na obszarze pól
Cova da Iria (w Kotlinie Pokoju) i tutaj właśnie powstała dzisiejsza Fatima.
Dnia 13 w miesiącach od maja do października 1917 r. Najświętsza Panna ukazała się trójce
dzieciom: Łucji Santos (1907-2005), Hiacyncie
Marto (1910-1920) i Franciszkowi Marto (19081919).
Obecnie co roku przybywa tutaj ponad 5 mln
pielgrzymów. Plac Sanktuarium ma długość 700 m i
szerokość 200 m i jest większy od Placu św. Piotra
w Watykanie.
Po śniadaniu wszyscy wspólnie nawiedziliśmy
Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej. Do wnętrza
prowadzą 43 stopnie. Wnętrze jest przestrzenią bez
kolumn; są tam: nawa główna, transept, zakrystia i
kaplica św. Józefa. Na łuku oddzielającym prezbiterium od nawy głównej jest napis: „Królowo Fatimska Najświętszego Różańca módl się za nami”. W
Bazylice 15 ołtarzy odpowiada 15 tajemnicom różańcowym (bez tajemnic światła dodanych przez
Jana Pawła II w 2002 r.) – 14 ukazuje sceny z drogi
krzyżowej, a 15-ta to ukoronowanie Najświętszej
Maryi Panny w niebie, nad głównym ołtarzem. W
transepcie: po stronie lewej grobowiec bł. Hiacynty
z rzeźbą na ścianie przedstawiającą dziewczynkę
trzymającą owcę i obok grobowiec Łucji. Po stronie
prawej – grobowiec bł. Franciszka ozdobiony gołębicą i jej pisklęciem, oraz rzeźbą na ścianie przedstawiającą pastuszka troszczącego się o swoją owcę.
Po wyjściu z Bazyliki na plac Sanktuarium,
Pani pilot przekazała nam najważniejsze wiadomości o innych obiektach mieszczących się na tym terenie. Następnie dokonaliśmy zakupu pamiątek i

zaopatrzeni w mapki całego Sanktuarium, wyruszyliśmy na indywidualne zwiedzanie. Oczywiście
wcześniej na placu odmówiliśmy Litanię Loretańską
i odśpiewaliśmy pieśń maryjną.
Najważniejszym obiektem jest tutaj Kaplica
Objawień – serce Sanktuarium. Wzniesiona została
na życzenie Matki Bożej, w miejscu jej Objawienia
się na dębie. Pierwszą
kaplicę otwarto publicznie w 1919 r. W
1922 r. zniszczył ją
wybuch dynamitu i w
1923 r. została odbudowana. Kapliczka ma
długość 3,3 m, szerokość 2,9 m i wysokość
2,8 m; otacza ją konstrukcja
z
trzema
szklanymi
ścianami,
otwarta na resztę Sanktuarium. Figura Matki
Boskiej
Fatimskiej
ozdobiona jest złotą
koroną (z 1946 r.) ze
szlachetnymi kamieniami i później – kulą, która
zraniła św. Jana Pawła II w zamachu 13.05.1981 r.
Figura jest umieszczona w szklanej obudowie zabezpieczającej przed uszkodzeniem i kradzieżą. Kopie tej figury pielgrzymują po całym świecie. Na co
dzień Matka Boża ma na głowie kopie korony, a
oryginalną koronę nakłada się na procesje 13-tego
dnia miesiąca od maja do października. Codziennie
wieczorem o godz. 21.30 międzynarodowy tłum
ludzi odmawia tutaj różaniec w różnych językach i
uczestniczy później w procesji z figurą Matki Bożej
na palcu Sanktuarium.
W czasie wolnym można też było nawiedzić
drugi najważniejszy kościół na terenie tego rozległego Sanktuarium – kościół Trójcy Przenajświętszej – świątynię na miarę XXI w. W 2004 r. rozpoczęto budowę kościoła na tej części placu, który jest
nazywany placem Piusa XII, a w czerwcu 2004 r.
położono kamień węgielny w uroczystość Trójcy
Przenajświętszej. Anioł Pokoju, który ukazał się
dzieciom fatimskim zachęcał do adoracji Boga
Trzech Osobach. W maju 1982 r. św. Jan Paweł II
dziękował Bogu w Trójcy Jedynemu, a w 2000 r.
przypadał Jubileusz poświęcony Trójcy Przenajświętszej. Kościół poświęcono w październiku 2007
r. Ponadto pod kościołem i placem Sanktuarium są
umieszczone jeszcze inne obiekty, takie jak sala św.
Augustyna, korytarz o nazwie Galilea Apostołów
Piotra i Pawła, Kaplica Pojednania, dwa zwierciadła
wody widoczne przez okna w korytarzu podziemnym, oraz m.in. kaplica Najświętszego Sakramentu.

W czasie przeznaczonym na indywidualne
zwiedzanie obiektów i na modlitwę, zobaczyliśmy
również: Centrum Pastoralne Pawła VI, Pirę – czyli
stos – miejsce po lewej stronie Kaplicy Objawień,
gdzie pielgrzymi zapalają i wrzucają w ogień świece
wotywne, często w kształcie części ludzkiego ciała
jako symbol powierzenia Matce Bożej chorych części ciała; dąb wiecznie zielony, po prawej stronie
Kaplicy Objawień, w miejscu, które było świadkiem
objawień Maryi; posąg Najświętszego Serca Jezusa
Chrystusa – na środku placu, obok którego można
zaczerpnąć cudownej wody źródlanej. Na terenie
fatimskiego sanktuarium jest wiele ciekawych i wartych obejrzenia miejsc, ale nie można tego z pewnością uczynić w ciągu jednego dnia. Udało nam się
jednak jeszcze zobaczyć nowoczesną rzeźbę przedstawiającą narodziny Jezusa. Jest to pięciometrowy
trójkąt ze stali z maleńkimi złotymi punkcikami,
które symbolizują tajemnicę Trójcy św. i gwiazdy na
niebie. U dołu tej rzeźby nad Dzieciątkiem pochylają się Maryja i Józef, a szczyt tego trójkąta zdobi
złota kula – symbol gwiazdy betlejemskiej oraz
skrzydła – symbol Anioła ogłaszającego dobrą nowinę. Nieopodal znajduje się pomnik upadku muru
berlińskiego z fragmentem muru przywiezionego z
Berlina. Na placu koniecznie musieliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcia przy pomnikach św. Jana Pawła II
i Pawła VI, oraz przy krzyżu przed kościołem Trójcy
Przenajświętszej (wysokim na 34 m). W tej części
placu rozpoczyna się też tzw. „droga ślubowań”
prowadząca do Kaplicy Objawień, którą wielu pielgrzymów pokonuje na
kolanach, modląc się,
aby wyprosić u Matki
Najświętszej potrzebne
łaski dla siebie i dla innych. Także wielu z nas
przeszło Drogę Krzyżową, oddaloną ok 1,5 km
od Sanktuarium. Wszyscy staraliśmy się wykorzystać ten czas naszego
pobytu w Fatimskim
Sanktuarium jak najowocniej i najintensywniej w miarę naszych możliwości. Po południu uczestniczyliśmy we Mszy św.
odprawionej w Kaplicy Świętej Rodziny. Po niej
pojechaliśmy naszym autokarem poza Sanktuarium,
do miejsc gdzie urodziły się i mieszkały dzieci fatimskie. Zwiedziliśmy tam ich skromne domostwa i
zobaczyliśmy okolicę, w której miały miejsce objawienia Anioła Pokoju. Na tym obszarze znajdują się
stacje drogi krzyżowej. Tego dnia mieliśmy również
możliwość uczestniczenia w degustacji portugalskiego wian Porto i obejrzeliśmy film o produkcji

tego trunku. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymaliśmy się jeszcze na zakupy i udaliśmy się na
kolację. Ostatnim punktem naszego programu tego
dnia, była modlitwa różańcowa o godz. 21.30 w Kaplicy Objawień i procesja eucharystyczna na placu z
Najświętszym Sakramentem niesionym w monstrancji, jak to ma miejsce w każdy czwartek. Ponadto
grupa naszych pielgrzymów była bardzo zadowolona, bo nasz ks. Rafał poprowadził rozważania różańcowe do piątej tajemnicy światła – ustanowienia
Eucharystii. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi wróciliśmy do hotelu na zasłużony odpoczynek.
Anioł Pokoju przygotował dzieci fatimskie –
ucząc ich modlitwy – na objawienie Maryi, a ona
uczy bas dzisiaj i zawsze, tu w Fatimie, ale i na całym świecie, swojej modlitwy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i,
a szczególnie te, które najbardziej potrzebuję Twojego miłosierdzia. O Jezu, czynię to z miłości dla
Ciebie za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. Chciejmy więc, nie tylko tutaj,
ale zawsze chętnie odmawiać tę modlitwę. (Teresa
Nowacka – Kośmicka)

DZIEŃ 5 – piątek 02.05.2014
Wczesnym rankiem udaliśmy się na Mszę św.
do Kaplicy Objawień w Sanktuarium Maryjnym w
Fatimie, czyli do miejsca objawień Matki Boskiej
trojgu pastuszkom – Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi
w dniach 13 maja, czerwca,
lipca, września i października
1917 roku. To właśnie w tym
miejscu uroczystą Mszę św.
odprawił ks. Rafał w koncelebrze z ks. Hubertem oraz
księżmi z Polski i Czech. Na
koniec Mszy św. przy figurze
Matki Boskiej ks. Rafał poświęcił nasze pamiątki (dewocjonalia) zakupione w trakcie
pielgrzymki.
Następnym punktem naszego pielgrzymowania była
stolica Portugalii – Lizbona. W promieniach upalnego słońca mieliśmy możliwość zwiedzania najważniejszych zabytków stolicy Portugalii. Miasto zachwyca od pierwszego wejrzenia, a potem odkrywa
się coraz to nowe jego uroki. Z Placu Rossio, dość
charakterystycznego, gdyż plac wyłożony jest marmurową kostką imitującą fale morskie, a w północnej części placu jest budynek Teatru Narodowego,
udaliśmy się głównym deptakiem Lizbony – Rua
Augusta (ulica Augusta) - w kierunku Placu Comer-

cio. Po prawej stronie minęliśmy windę św. Justyny.
Winda znajduje się w żelaznej 32 metrowej wieży z
1902 roku, zbudowanej w stylu neogotyckim. Zaprojektował ją portugalski inżynier, uczeń Gustawa
Eiffela. Wieża ozdobiona jest delikatnym, bogatym
ornamentem. Podążając z Placu Rossio w oddali, na
końcu ulicy, cały czas widoczny był okazały Łuk
Triumfalny - czyli łuk ulicy Augusta. Łuk ten, został
wybudowany po wielkim trzęsieniu ziemi, które
nawiedziło Lizbonę w roku 1755 i od tego czasu stał
się jednym z najchętniej oglądanych zabytków i
atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy. Składa
się na niego 6 potężnych, ponad 11 metrowych kolumn, oraz kilka figur, zarówno alegorycznych:
Chwałę, Pomysłowość i Męstwo, jak i zasłużonych
dla portugalskiej historii (m.in. Vasco da Gama).
Ulicę Rua Augusta przecina słynny żółty tramwaj,
najbardziej charakterystyczny element Lizbony. Stare, lizbońskie tramwaje pną się w górę i zjeżdżają w
dół malowniczymi uliczkami miasta, przejeżdżając
obok ciekawych miejsc i stanowią niezwykłą atrakcją dla turystów, także dla nas. Kolejnym punktem
dnia było zwiedzanie Kościoła Św. Antoniego i Katedry lizbońskiej. Zgodnie z tradycją, kościół św.
Antoniego został zbudowany na miejscu, gdzie
święty urodził się w roku 1195. Św. Antoni, który
znany jest na całym świecie, jako św. Antonii z
Padwy, jest nie tylko patronem Lizbony, ale także
rzeczy zagubionych oraz nowożeńców. Lizbońska
Katedra została wzniesiona została w 1150 roku, by
uczcić wyzwolenie miasta spod władzy Maurów., w
miejscu dawnego mauretańskiego meczetu. Budowla
z wyglądu przypomina fortecę, reprezentuje styl
romański. Z zewnątrz uwagę zwraca piękny portal,
wielkie rozetowe okna oraz dwie wieżyczki. Spacerując ulicami Lizbony bardzo często mogliśmy podziwiać azulejos, czyli malowane ceramiczne płytki,
które zdobią ściany kościołów, pałaców i rezydencji,
domów, ale także ogrody i fontanny, a które wyglądają przepięknie.
Następnie z centrum miasta przejechaliśmy do
dzielnicy Belem, mijając po drodze Most 25 kwietnia. Ten czerwony, wiszący most nad rzeka Tag jest
kopią mostu Golden Gate w San Francisco. a jego
długość to 2278 metrów. Nazwa mostu upamiętnia
rewolucję goździków z 25 kwietnia 1974 roku, obalającą dyktaturę w Portugalii.
W Lizbonie i w okolicy znajdują się liczne zabytki przypominające o dawnej, morskiej potędze
Portugalii. Zalicza się do nich m.in. klasztor Hieronimitów, Wieża Betlejemska oraz Pomnik Odkryć
Geograficznych. Dwie pierwsze budowle znajdują
się na liście światowego dziedzictwa Unesco. Te
budowle zostały wybudowane w stylu manuelińskim, czyli w stylu architektonicznym późnego go-

tyku, łączącego gotyk z rzeźbami o morskich motywach i elementami orientalnymi. Klasztor Hieronimitów zaczęto budować w 1502 roku za króla Manuela I jako wyraz wdzięczności za udane wyprawy
morskie i nowe odkrycia. Do roku 1934, klasztor był
pod opieką zakonu Św. Hieronima stąd jego nazwa.
Jest to także pomnik narodowy, gdyż pochowani są
tu ludzie, którym Portugalia zawdzięczała swą wielkość - m.in. Vasco da Gama.
Wieża Betlejemska położona u ujścia rzeki
Tag do oceanu - to symbol Lizbony, militarna budowla, pełniąca rolę strażnicy portu od czasów wielkich odkryć geograficznych. Była też punktem
orientacyjnym dla wracających do ojczyzny.
Bardzo charakterystyczny dla Lizbony jest
Pomnik Odkrywców, odsłonięty w 1960 roku, w
pięćsetną rocznicę śmierci księcia Henryka Żeglarza. Monumentalny pomnik ma kształt okrętu, na
jego dziobie stoi Henryk Żeglarz, a za nim, z obu
stron tłoczą się zasłużone dla portugalskich odkryć
postacie żeglarzy, naukowców i misjonarzy. Przed
pomnikiem znajduje się kamienna kolorowa mozaika w kształcie róży wiatrów z zaznaczonymi na mapie świata wyprawami portugalskich żeglarzy
Pobyt w Lizbonie zakończył przejazd ulicami
dzielnicy Belem - dzielnicy eleganckich domów,
rezydencji i ambasad, gdzie także znajduje się ambasada polska.
Na koniec dnia udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do miejsca tymczasowego pobytu, czyli
do Fatimy.
W tym dniu także mieliśmy okazję uczestniczyć w Kaplicy Objawień w wieczornym
(godz.21.30 czasu portugalskiego), międzynarodowym nabożeństwie różańcowym połączonym z procesją (ze świecami) z figurą Matki Bożej.
DZIEŃ 6 – sobota 03.05.2014
Po krótkim nocnym wypoczynku, o godz. 2.00
udaliśmy się na Mszę św. dziękując Matce Bożej
Fatimskiej za dotychczasowe łaski i możliwość pielgrzymowania. O godz. 3.00 wsiedliśmy do autokaru
i ruszyliśmy w drogę powrotną na lotnisko w Madrycie. Żal nam było opuszczać Fatimę (noc była
ciepła – 19° C). Około godz. 12.00 dojechaliśmy na
lotnisko. Po odprawie celnej wsiedliśmy do samolotu linii AirBerlin i Boża Opatrzność czuwaj nad nami. Kilka minut przed godz. 16.00 przylecieliśmy do
Berlina. Na lotnisku mały kłopot – brak jednej walizki, a przykrość ta spotkała niestety ks. Rafała (na
szczęście walizka po 2 dniach się odnalazła). Litanią
do Matki Bożej podziękowaliśmy za szczęśliwy
powrót do kraju. Na granicy pożegnaliśmy grupę
pielgrzymów z Gubina. Dziękujemy za piękna przeżycia duchowe i organizację pielgrzymki. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku…

