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 Pomyślałem sobie, że w czasie triduum ku czci 
Matki Pocieszenia* warto powrócić do przesłania zawarte-
go w objawieniach w Lourdes. Po co? By szukać odpo-
wiedzi na pytanie: co Matka Jezusa mówi do Kościoła? 
Czyli – co mówi nam, wierzącym? Jakie orędzie do nas 
kieruje? Na kartach Ewangelii Maryja mówi niewiele, ale 
przecież to właśnie tam zaczyna się Jej przekaz, orędzie 
skierowane do świata. Na logo, znaku jubileuszu 160-
lecia objawień, świętowanego w Lourdes, znajdziemy 
słowa: Faites tout, ce qu’il vous dira – Zróbcie wszystko, 
co wam powie. To znane przesłanie Maryi z Kany Galilej-
skiej. Ale ten przekaz, przesłanie Maryi do świata nie za-
kończyło się w Kanie. Ono trwa. Lourdes było jego kolej-
nym etapem. […] 

Co wydarzyło się w Lourdes w czwartek 11 lu-
tego 1858 roku? Bernadeta musiała o tym opowiadać setki 
razy: W środku tego światła zobaczyłam »coś« białe-
go, postać, która wyglądała jak petito Damiselo (czy-
li: mała Panienka) – młoda i mojego wzrostu. Miała na 
sobie białą tunikę, na głowie długi welon, też biały, 
błękitną szarfę i żółtą różę na bosych stopach. Żółte-
go koloru był też łańcuszek różańca, który trzymała w 
dłoni. […] Odruchowo włożyłam rękę do kieszeni far-
tucha, żeby wziąć mój różaniec, ten za dwa grosze, 
podarowany mi przez jedną ciotkę […]. Jako że sie-
działam na kamieniu przy zdejmowaniu pończoch, 
wstałam i uklękłam. Chciałam się przeżegnać, ale nie 
dałam rady podnieść ręki do czoła. […] Udało mi się 
przeżegnać dopiero wtedy, kiedy Aqueró (czyli… 
Zjawa) przeżegnała się tak pięknie, że chciałam ją 
naśladować. I tak mówiłam przed nią różaniec, a Ona 
przesuwała paciorki swojego różańca, ale nie poru-
szała ustami, kiedy mówiłam »Zdrowaś Maryjo«. Po-
ruszała ustami tylko przy »Chwała Ojcu« na końcu 
każdego dziesiątka. […] Kiedy skończyłam różaniec, 
Aqueró zrobiła wielki znak krzyża i ciągle uśmiech-
nięta, skinęła na mnie, żebym podeszła bliżej, ale ja 
się nie ośmieliłam, a Ona nagle zniknęła…**  
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NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE  
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o godz. 19.30 
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deta Soubirous: jak w milczeniu przesuwa paciorki 
swojego różańca, głośno wypowiada jedynie słowa: 
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu… Cze-
góż nam trzeba więcej, by różaniec odmawiać gorliwie, 
systematycznie i uważnie? Czegóż nam trzeba więcej – 
skoro wiemy, że w takiej chwili Matka Pocieszenia jest 
przy nas, a my przy Niej. 

ks. Bogdan Markowski CM 

* Kazanie wygłoszone w kościele św. Szczepana w 
Krakowie w dniu 10 września br. w czasie triduum 
ku czci Matki Bożej Pocieszenia. 

** Według: Vittorio Messori, Tajemnica Lourdes. Czy 
Bernadeta nas oszukała?, Kraków 2014. 

 Spotkania w Lourdes, Bernadety z Maryją, zwy-
kle rozpoczynają się modlitwą różańcową. W taki, bardzo 
praktyczny sposób, Pani z Nieba przypomina światu o 
wielkiej wartości tej właśnie modlitwy. To charaktery-
styczne dla Lourdes: Pani z nieba nie zachęca wprost do 
modlitwy różańcowej, a przecież jednocześnie spotkania 
Bernadetty z Maryją są jednym, wielkim wezwaniem do 
tej właśnie modlitwy. Nie pierwszy – i nie ostatni raz. W 
1850 roku w Licheniu do pasterza Mikołaja Maryja po-
wie: Zachęcaj ludzi do pokuty i modlitwy… Zwłaszcza 
niech ludzie modlą się na różańcu, rozważając życie i 
mękę Pana Jezusa. W 1877 roku do Justyny i Barbary w 
Gietrzwałdzie Maryja powie: Życzę sobie, abyście co-
dziennie odmawiali różaniec. W 1917 roku w Fatimie 
dzieci usłyszą: Chcę, żebyście nadal codziennie odma-
wiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla 
uproszenia pokoju na świecie. Wezwanie do modlitwy 
różańcowej pojawi się w 1973 roku w Japonii, w miej-
scowości Akita, w 1981 roku w Kibeho w Rwandzie, za-
brzmi także w Medjugoriu.  

Dlaczego wciąż wzywanie do odmawiania ró-
żańca? Najwidoczniej ta właśnie modlitwa ma zapew-
nioną niezwykłą moc, skuteczność. Najwidoczniej jest 
modlitwą, za pomocą której – przez wstawiennictwo Ma-
ryi – możemy wyprosić, zdobyć, uzyskać dosłownie 
wszystko. […] 

W dwumiesięczniku Miłujcie się! można było 
kiedyś znaleźć znamienne świadectwo. Oto do Sióstr 
Karmelitanek w Tromso w Norwegii przyszedł pastor 
ewangelicki, prosząc o modlitwę w intencji poczęcia wy-
czekiwanego od 10 lat dziecka. Nie minął rok – gdy pa-
stor z żoną i noworodkiem przyjechał do klasztoru prosto 
ze szpitala. Stał się wiernym przyjacielem sióstr, i sam 
zaczął modlić się na różańcu, i na różańcu wypraszał 
przyjście na świat kolejnych dzieci. Pastor ewangelicki!  

Dziś zabieganie, brak czasu, niezrozumienie, a 
może przede wszystkim duchowa letniość, oziębłość – 
stają się wygodną wymówką nie tylko od różańca, ale od 
codziennej modlitwy w ogóle. Może dzieje się tak rów-
nież dlatego, że mamy zakodowane unikanie złego: 
przede wszystkim – unikać grzechu! Dlatego niektórzy 
mówią: Nie zabiłem, nie ukradłem – jestem w po-
rządku. Tak też myśleli uczeni w Piśmie i faryzeusze, 
skonfrontowani z Jezusem w Ewangelii. Że najważniej-
sze, to znać i zachowywać 613 nakazów, a zwłaszcza za-
kazów, których doliczono się w Torze czyli żydowskim 
Prawie. Że najważniejsze, to nie pracować w dniu szaba-
tu. A Jezus zadał im zaskakujące pytanie: Czy wolno w 
szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić 
czy zniszczyć? (Łk 6, 9). Jezus zapytał ich o dobro: co 
można uczynić dobrego? Co należy zrobić dobrego – w 
dniu szabatu, i nie tylko w dniu szabatu? Bo Bóg oczeku-
je od nas nade wszystko czynienia dobra. Kto codziennie 
modli się na różańcu – na pewno tę prawdę rozumie.   

 Popatrzmy więc dziś na siebie. Czy każdy z nas 
ma różaniec? Czy posiadam swój własny różaniec? Czy 
modlę się na nim? Czy modlę się codziennie? I popa-
trzymy na Maryję tak, jak w Lourdes widziała Ją Berna-

40. ROCZNICA WYBORU 
JANA PAWŁA II 

CZYLI PONTYFIKAT JPII 
W LICZBACH 

Wielu już nie pamięta tego, co wydarzyło się 40 
lat temu. A wydarzyła się rzecz niebywała: Polak zo-
stał biskupem Rzymu. Ostatnia notatka w „Księdze 
czynności biskupich” Karola Wojtyły nosi datę 16 
października 1978 roku: Konklawe. Około godz. 
17.15 – Jan Paweł II. Była godz. 19.20, gdy Jan Pa-
weł II pojawił się na balkonie nad portalem Bazyliki 
Świętego Piotra. Powitał go entuzjazm tłumów, ale i 
pewien niepokój rzymian przyzwyczajonych do tego, 
że ich biskup jest Włochem. W Polsce nie było takie-
go niepokoju. Było totalne zaskoczenie i wielka ra-
dość. Tym bardziej w Krakowie, w którym wieczorem 
tłum ludzi wyruszył na ulice, by radosnymi okrzykami 
witać nowego Papieża.    

Dorobkiem jego pontyfikatu było 14 encyklik, 
15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 
45 listów apostolskich i 30 dokumentów o charakterze 
motu proprio. Pomysłem oryginalnym były listy otwar-
te do różnych środowisk: rodzin, dzieci, artystów i osób 
w podeszłym wieku. 

Na 9 konsystorzach Jan Paweł II wyniósł do 
godności kardynalskiej 232 osoby. Konsekrował osobi-
ście 321 mianowanych przez siebie biskupów. Pierw-
szym z nich był, w dniu 6 stycznia 1979 roku, później-
szy kardynał Franciszek Macharski. Z polskich bisku-
pów sakrę z rąk Jana Pawła II przyjęło 17 członków 
episkopatu i 12 hierarchów o polskich korzeniach za 
granicą. Podczas 46 obrzędów udzielił sakramentu 
święceń 2.125 kapłanom. 

Podczas 67 obrzędów liturgicznych osobiście 
udzielił sakramentu chrztu św. 1.501 osobom: 687 
dzieciom i 814 osobom dorosłym. 
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Podczas 148 beatyfikacji ogłosił 1.343 błogosła-
wionych, a w czasie 51 uroczystości kanonizacyjnych – 
482 świętych. 

Ogłosił kilka szczególnych lat: Rok Odkupienia, 
Rok Maryjny, Rok Rodziny, Wielki Jubileusz Roku 
Świętego, Rok Różańca, Rok Eucharystii. 

Gdy Jan Paweł II obejmował swój urząd – Stoli-
ca Apostolska miała stosunki dyplomatyczne z 96 kra-
jami. Obecnie jest ich 174, także z Unią Europejską, 
Zakonem Maltańskim i szczególnymi relacjami z Fede-
racją Rosyjską i Organizacją Wyzwolenia Palestyny. 

Cechą charakterystyczną pontyfikatu była wielka 
ruchliwość Jana Pawła II.  

Odbył 104 podróże zagraniczne, podczas których 
205 razy odwiedził 129 krajów (nie licząc Włoch), a w 
nich 715 razy przebywał w 617 miejscowościach, wy-
głaszając łącznie 2.382 przemówienia. Najwięcej wizyt 
złożył w Polsce: 8; we Francji i w Stanach Zjednoczo-
nych był 7 razy. Podróże te trwały łącznie 543 dni, Oj-
ciec Święty przemierzył w tym czasie 1.162.615 kilo-
metrów.  

We Włoszech odbył 146 podróży, odwiedzając 
307 razy 259 miejscowości i wygłaszając 906 przemó-
wień. Zajęło mu to 278 dni i 23 godziny. Łączna dłu-
gość podróży po Półwyspie Apenińskim wyniosła 
84.998 kilometrów.  

W sumie Jan Paweł II spędził poza Watykanem i 
letnią rezydencją w Castel Gandolfo 822 dni i przemie-
rzył 1.242.613 kilometrów; 1.022 razy odwiedził 876 
miejsc i wygłosił 3.288 przemówień.  

Jako pierwszy w historii biskup Rzymu zaczął 
regularnie odwiedzać parafie swej diecezji. Pierwsza 
była parafia św. Franciszka Ksawerego, którą odwie-
dził 7 tygodni po swym wyborze, 3 grudnia 1978 roku. 
Na 333 parafie w Rzymie – osobiście odwiedził 318. 
Od 2003 roku, w związku z trudnościami w poruszaniu 
się, nie wyjeżdżał już do parafii, tylko delegacje parafii 
przybywały do papieża.  

Doniosłym wydarzeniem tego pontyfikatu była 
beatyfikacja i kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej oraz 
konsekracja Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach, która stała się Światowym Centrum Modlitw do 
Miłosierdzia Bożego.  

Pontyfikat Jana Pawła II był najdłuższym ponty-
fikatem w XX wieku i trzecim co do długości w dzie-
jach Kościoła.  

Na podstawie «Wiadomości KAI» opracował 
Adam Markowski      

Jakub swego czasu dostarczył mi cały plik zarzu-
tów przeciwko naszej wierze. Jeden z nich, zresztą tak 
stary, jak stara jest historia walki z HIV, brzmiał tak: 
Ludzki umysł jest niezwykle podatny na urojenia. 
[…] Podczas gdy każdy logicznie myślący człowiek 
[…] widzi i dobrze wie, że to bzdura i do tego szko-
dliwa – bo jak inaczej nazwać zakazywanie używa-
nia antykoncepcji w czasie epidemii AIDS? Do cze-
goś takiego można dojść tylko pod wpływem wiary 
(podkreślenia moje – BM). 

Dodajmy: ściśle rzecz biorąc – nie chodzi o uży-
wanie antykoncepcji (np. hormonalnej), ale używanie 
prezerwatywy. Czy bluźnierca – tak nazywam autora za-
rzutów – ma rację? A może prawda jest inna: jak można 
zachęcać do korzystania z prezerwatywy w dobie epi-
demii AIDS? 

To teraz fakty. Naukowcy szacują, że prezerwaty-
wa zmniejsza ryzyko przenoszenia wirusa HIV aż o 85-
87%. Co z tego wynika? Nawet jeżeli użyjesz prezerwa-
tywy, za każdym razem istnieje 15-procentowe ryzyko 
zakażenia od zainfekowanego partnera/partnerki. Czy 
namawiając do użycia prezerwatywy w takiej sytuacji 
rzeczywiście życzy się „klientowi” zdrowia i długiego 
życia? Nigdy nie namawiałbym do tego własnego wroga, 
skoro ten sposób nie jest pewny, a istnieje sposób pewny 
i bezpieczny rzeczywiście: wyrugowanie ryzykownych 
zachowań i ograniczenie się do seksu w małżeństwie. 

W 2009 roku papież Benedykt XVI spotkał się z 
wściekłym atakiem mediów po wypowiedzi, że „propa-
gowanie prezerwatyw nie rozwiązuje w Afryce problemu 
AIDS”. A rozwiązuje ten problem?  

To teraz fakty (to dane z 2008 roku). Uganda w 
Afryce jest jedynym państwem, które odniosło sukces w 
walce z AIDS. Liczba osób zarażonych wirusem spadła z 
21% w roku 1991 do 6% w 2002 roku – dzięki programo-
wi promującemu wstrzemięźliwość seksualną i wierność 
jednemu partnerowi (program ABC). Badania ekspertów z 
Ugandy informują, że małżeństw chorych na AIDS jest za-
ledwie 6,3%. Inne państwo: Suazi na południu Afryki. W 
Suazi blisko 60% mieszkańców jest zarażonych HIV. To 
najwyższy odsetek na świecie! Powtórzmy: w Ugandzie 
odnotowano 6% zarażonych AIDS, gdy do Kościoła kato-
lickiego przynależy tam 40% społeczności. W Suazi jest 
60% zarażonych i… 5% katolików. Jak przyjrzymy się 
procentom, to coś się chyba tutaj nie zgadza? Chyba że to 
Anglikanie z Suazi słuchają papieża i dlatego mają pan-
demię AIDS, a katolicy z Ugandy ignorują jego wskaza-
nia… Zgodzimy się jednak, że taki wniosek byłby absur-
dalny. A jaki wniosek wydaje się logiczny? Że to raczej 
katolicy liczą się z głosem papieża – i dlatego w temacie 
pandemii AIDS takie mamy wyniki… 

 

MYŚL MIESIĄCA 
Absolutną pewność daje tylko niewiedza 

Leopold Rene Nowak 

 

RZEKOMY GUMOWY  
RATUNEK? 
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I jeszcze raz fakty. Dodajmy wisienkę na tym tor-
cie: po niespełna 10 latach od ataku na Benedykta XVI – 
Francuski Inspektorat Generalny Spraw Socjalnych ofi-
cjalnie ostrzegł przed nieskutecznością prezerwatyw w 
walce z epidemią AIDS (informacja prasowa z lipca tego 
roku). Ogłoszono co następuje: Wbrew powszechnie roz-
powszechnionemu przekonaniu o stuprocentowej sku-
teczności ochrony, prezerwatywa zapewnia ochronę na 
poziomie 80 proc. w relacjach heteroseksualnych i 70 
proc. w relacjach jednopłciowych.     

Ludzki umysł jest niezwykle podatny na uroje-
nia? To prawda – jak wykazałem wyżej. 

Bluźnierca napisał, że urojenie to „zaburzenie 
treści myślenia polegające na fałszywych przekona-
niach, błędnych sądach, odpornych na wszelką ar-
gumentację i podtrzymywane mimo obecności do-
wodów wskazujących na ich nieprawdziwość. To 
prawda. I sam jest najlepszym dowodem, że bardzo łatwo 
o takie „zaburzenie treści myślenia”. 

ks. Bogdan Markowski CM 

Z wielką nadzieją na świetną zabawę i oczeki-
waniem na niezapomniane wrażenia wyruszyliśmy w 
czwartek 2 sierpnia 2018 roku do Macedonii, aby 
wziąć udział  w Międzynarodowym Festiwalu STRU-
GA FEST 2018. I nie zawiedliśmy się: cała wyprawa 
okazała się wielką przygodą do odległego, pięknego 
kraju, pełną niespodzianek i zabawnych sytuacji. 

Jechaliśmy komfortowym autokarem prawie całą 
dobę przez Słowację, Węgry i Serbię. Po drodze za-
trzymaliśmy się na krótko w stolicy Republiki Mace-
donii – Skopje. Chociaż historia tego miasta sięga IV 
wieku przed Chrystusem, Skopje wciąż się rozwija i 
zadziwia nietypowym połączeniem „starego” i „nowe-
go” świata. Na wieczór dotarliśmy do hotelu „Ambasa-
dor”, położonego nad pięknym Jeziorem Ochrydzkim 
między Strugą a Ochrydą. 

Nazajutrz, 4 sierpnia, wyruszyliśmy na zwiedza-
nie Ochrydy – miasta sięgającego swą historią czasów 
greckich i nazywanego „perłą Macedonii”. 

Kolejno: słuchaliśmy o kulturze i tradycji regio-
nu w Muzeum Etnograficznym, poznaliśmy tajniki po-
wstawania papieru czerpanego w maleńkiej papierni, 
oglądaliśmy cerkiew św. Zofii z XI wieku i cerkiew św. 
Klemensa z XIII wieku (na wzgórzu Plaosznik), po-
dziwialiśmy piękną panoramę jeziora i okolicy z mu-
rów twierdzy bułgarskiego cara Samuela z X wieku. W 
ruinach starożytnego teatru zaśpiewaliśmy kilka utwo-
rów ludowych, w ramach przygotowań do festiwalu. Po 
południu – cudowny relaks nad Jeziorem Ochrydzkim.  

 

Na zdjęciu: 

Chórzyści  
Chóru  

Mariańskiego  
i turyści  

przed  
monasterem  
św. Nauma  

nad  
Jeziorem 

Ochrydzkim 

CHÓR MARIAŃSKI: 
NA KRESACH EUROPY 

ZAPROSZENIE 
Ks. Bogdan Markowski zaprasza 

dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych 
do liturgicznej służby ołtarza. 

Spotkania kandydatek do Krucjaty Matki Bożej 
Niepokalanej odbywają się w środy o godz. 17.45   

w Sali Krucjaty (powyżej zakrystii). 

Spotkania kandydatów do grona ministrantów od-
bywają się w piątki o godz. 17.00 w Sali Parafialnej. 
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W niedzielny poranek, 5 sierpnia, uczestniczy-
liśmy we Mszy św. w kościele św. Cyryla, Metodego 
i Benedykta w Ochrydzie, wzbogacając ją naszym 
śpiewem. Bezpośrednio po Mszy św. wykonaliśmy 
koncert z repertuarem sakralnym, w towarzystwie 
chórów z Rosji i Mołdawii. Następnym punktem w 
tym dniu było zwiedzanie Strugi – miasta, mającego 
korzenie w starożytności, organizatora międzynaro-
dowych festiwali folkloru i festiwali poezji. Wraz z 
przewodnikiem chodziliśmy uliczkami miasteczka, 
słuchając ciekawostek z historii, zatrzymywaliśmy 
się na malowniczych mostach (poetów, szczęścia i 
miłości), z których mieszkańcy pokazowo skakali do 
przejrzystej rzeki o nazwie Czarny Drim.  

Po południu braliśmy udział w zaplanowanej 
międzynarodowej paradzie zespołów, która przebie-
gała promenadą nad jeziorem w Ochrydzie. W cen-
tralnym miejscu miasta, w ramach festiwalu, ogląda-
liśmy koncerty i pokazy taneczne zespołów, m.in. z 
Rosji, z Mołdawii, z Politechniki Lubelskiej. Na 
koncercie zaprezentowaliśmy repertuar ludowy, 
wzbogacony akompaniamentem akordeonu i tańcem 
krakowiaka, w strojach ludowych, w wykonaniu na-
szych chórzystów. 

Poniedziałek, 6 sierpnia, zaczął się pechowo – 
w hotelu nie było wody (jak się później okazało, 
awaria była w całej miejscowości), a więc nie mogli-
śmy się umyć, nie było też porannej kawy. Na do-
miar złego – nasi przewodnicy spóźnili się 15 minut, 
skutkiem czego nie zdążyliśmy na statek, który już 
wypłynął z Ochrydy. W konsekwencji godzinę póź-
niej wyruszyliśmy w rejs po Jeziorze Ochrydzkim, 
pod inną banderą, a piękne widoki, bryza i chłodzący 
wiatr wynagrodziły nam niedogodności poranka. Ce-

lem naszej wodnej podróży był monastyr św. Nauma 
wzniesiony w X wieku, w którym znajduje się grób 
świętego, a następnie relaks i kąpiel w szmaragdowych 
wodach jeziora. 

W kolejnym dniu czekała nas całodniowa podróż 
autokarem do Chorwacji – efekt zaproszenia, które 
otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego chóru „Ina” z Zagrze-
bia. W dniu 8 sierpnia mieliśmy zaplanowane zwiedzanie 
starówki Zagrzebia, później koncert w kościele pw. Św. 
Hieronima. Dyrygent chóru Bojan Pogrimilović wraz z 
chórzystami zgotowali nam miłe przyjęcie, ze smakoły-
kami chorwackiej kuchni, były też śpiewy, tańce i wy-
miana pamiątek. 

Długą podróż autokarem umilały nam wspomnie-
nia chórzystów i Pana Dyrygenta, opisujące barwne wo-
jaże chóru po Europie i Stanach Zjednoczonych, przygo-
dy chórzystów oraz wprost niewiarygodne sytuacje i zda-
rzenia, przytrafiające się w minionej epoce rządów ko-
munistycznych w tzw. „bloku wschodnim”.  

Chór rozpoczął zagraniczne wojaże artystyczne w 
1981 roku, do chwili obecnej odbył ich aż 45! Te wspo-
mnienia i refleksje uświadomiły nam wszystkim, jaką 
niezwykłą i charyzmatyczną grupę ludzi skupia chór, ja-
kie mamy bogate przeżycia i tradycje oraz znamienite 
osiągnięcia i sukcesy pod przewodnictwem naszego Mae-
stro. Tym razem pokonaliśmy ok. 2.500 kilometrów, aby 
zobaczyć urokliwy kraj gdzieś na krańcach Europy, z 
piękną, dziką przyrodą i budowlami pamiętającymi czasy 
cesarstwa rzymskiego. 

Chórzyści byli zgodni – podróż na Bałkany była 
atrakcyjnym i wyjątkowo relaksacyjnym wyjazdem Chó-
ru Mariańskiego. 

Małgorzata Pawłowska-Witczak 

Na zdjęciu: 

Chórzyści  
Chóru  

Mariańskiego 
przed  

festiwalem  
w Ochrydzie 

PARAFIA NA PIELGRZYMKOWYCH SZLAKACH I NA WAKACJACH 
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W sobotę 11 sierpnia br. po Mszy św. o godzi-
nie 7.00 – grupa starszych chłopców i dziewcząt wyru-
szyła w długą, bo liczącą aż 560 kilometrów drogę do 
Bęsi (gdzie to jest – kto wie?), na wspólne wakacje 
służby liturgicznej w województwie warmińsko-
mazurskim. W ponad dwudziestoosobowej grupie był 

Szef – czyli ks. Bogdan, s. Beata, p. Przemek i p. 
Eugeniusz – czyli kierowca busa oraz „nasi” i goście 
w stosunku 12:5.   

Duże dzieci – duży kłopot! Z takim nastawie-
niem wyruszała do Bęsi wyżej wymieniona Kadra. Zu-
pełnie nowe miejsce, na Warmii i w kompleksie szko-
leniowo-wypoczynkowym, mogącym pomieścić 400 
osób (!) – było wielką niewiadomą. Ale miejsce się 
sprawdziło: administratorzy ośrodka doskonale pano-
wali nad sytuacją, poszczególne grupy zasadniczo nie 
wchodziły sobie w drogę, „kolonijne” jedzenie było 
bardzo dobre, a w nocy w budynku panowała cisza. 
Może tak było, ponieważ razem z nami w ośrodku było 
zaledwie 200 osób? Dodajmy: nasza „ekipa” w zwykłej 
cenie dla grup otrzymała zakwaterowanie w lokalach 
klasy lux. No, chyba: mieli do dyspozycji dwu- lub 
trzyosobowe pokoje z łazienkami, a przecież niektóre 
grupy były zakwaterowane w niedużych pokojach, ale 
za to z piętrowymi łóżkami (i bez osobnych łazienek?). 

Uczestnicy? Wyjazd do Bęsi był wyjazdem dla 
starszych (w tym była czwórka pełnoletnich). Zupełnie 
wyjątkowo – tym razem większość stanowiły dziew-
częta: było ich dziesięć. Zwiększona „dawka” dziew-
cząt sprawiła, że uwidoczniły się w ich małym świecie 
„spiny” i „dramy”, z czego skorzystali chłopcy: na ich 
tle robili wrażenie zgranej i przyjacielskiej ekipy. Prze-
ciwwagę dla ewentualnych napięć i niewłaściwych za-
chowań stanowić miały liczne rozmowy, które z mło-
dymi wieczorami prowadzili opiekunowie. Dość po-
wiedzieć, że np. ks. Bogdan poprowadził 13 takich 
rozmów…        

W ośrodku młodzi mieli do dyspozycji nie tylko 
kawiarnię, siłownię, saunę, miejsce na ognisko, sale na 
spotkania i Jezioro Bęskie z kajakami, ale także kapli-
cę. W kaplicy ks. proboszcz Stanisław Uradziński z 
Kolna w każdą niedzielę odprawiał Mszę św. o godz. 
8.00 dla mieszkańców Bęsi i przebywających w ośrod-
ku. 

Na zdjęciu: 

S. Beata  
z chłopcami  
na pokładzie 

statku Niegocin  
na wodach  

jeziora  
Śniardwy 

WAKACJE MŁODYCH 2018: 
DUŻO ZWIEDZANIA,  

MAŁO WYSIŁKU 

PRZYGOTOWANIE DO 
BIERZMOWANIA 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE 

Klasa III gimnazjum; 
Klasa 8. szkoły podstawowej:  
spotkania od 9 października  
we wtorki o godz. 19.00 albo  
w czwartki o godz. 19.00   
w sali parafialnej (powyżej zakrystii). 
Prowadzi: ks. Paweł Dobroszek CM. 

PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE 

Klasa 7. szkoły podstawowej:  
spotkania od 14 października  
w II niedziele miesiąca o godz. 12.00  
w kaplicy akademickiej. 
Prowadzi: ks. Andrzej Telus CM (i studenci). 
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Na zdjęciu: 

W cerkwi  
pw. Porowa  
Matki Bożej  
w Olsztynie  

Maciej  
wypowiada się 

dla Radia  
Olsztyn 

Uczestnicy wspólnych wakacji gromadzili się w 
kaplicy ośrodka na codziennej Mszy św. dla naszej 
grupy, a ks. Bogdan głosił homilie – m.in. o przebacze-
niu i pojednaniu, o dziękowaniu Bogu i ludziom, o 
„szczęśliwym wariactwie” czyli zaufaniu Jezusowi, o 
pozornym zabezpieczeniu się i o radosnym pracowaniu 
dla Pana. Ale trzy razy byli na Mszy św. poza Bęsią: w 
sanktuariach maryjnych w Gietrzwałdzie i Świętej 
Lipce oraz… w cerkwi greckokatolickiej w Olszty-
nie, gdzie ks. Bogdan koncelebrował Mszę św. z ks. 
proboszczem Janem Hałuszką i wygłosił homilię nie-
dzielną (czyli o… Przemienieniu Pańskim, bo w nie-
dzielę 19 sierpnia Kościoły wschodnie świętowały 
Преображення Господнє). A po liturgii chłopcy i 
dziewczęta wypowiadali się do mikrofonu dla pani Ja-
niny Chrunik z redakcji ukraińskiej Radia Olsztyn. Ale 
czy cokolwiek pojawiło się na radiowej antenie?      

Pogoda bywała różna, skoro ks. Bogdan aż 
dwukrotnie wyciągał płaszcz przeciwdeszczowy; za-
sadniczo jednak było słonecznie, a plan (nieco zmody-
fikowany) był realizowany bez przeszkód. Warmia (i 
Mazury) okazały się terenem interesującym dla waka-
cyjnej eksploracji. Ks. Bogdan nie wykluczył więc w 
przyszłości powrotu do Bęsi („jeżeli dożyjemy, a 
zdrowie pozwoli”). 

Program bowiem był konsekwentnie realizo-
wany. Uczestnicy trzykrotnie pływali po wodnych 
akwenach: z uroczych Mikołajek popłynęli statkiem 
Niegocin na jezioro Śniardwy, statkiem Bursztyn 
dwukrotnie pokonywali pochylnie Buczyniec i Kąty 
na Kanale Elbląskim i pychówkami spłynęli Kruty-
nią z Krutynia (w deszczu!). Pojechali pociągiem z 
Górowa do Olsztyna (bus chwilami musiał obowiąz-
kowo odpoczywać), z doskonałym przewodnikiem, p. 
Markiem Dragunem, zwiedzili osławiony Wilczy 
Szaniec Hitlera w Gierłożu k. Kętrzyna, ale byli także 
w bunkrach pozostałych po Kwaterze Dowództwa 

Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach (gdzie z 
prawie 40-metrowej wieży widokowej mogli podziwiać 
lasy skrywające liczne schrony i jezioro Mamry), space-
rowali po zabytkowej Starówce w Reszlu i weszli na 
wieżę kościoła farnego (235 schodów, czasem bardzo 
stromych!), jedli ślimaki w Bistro Ślimaka w Krasinie i 
wysłuchali opowiadania s. Magdaleny – mniszki z pra-
wosławnego monasteru w Wojnowie, a niektórzy zao-
patrzyli się w sklepiku w doskonały miód z klasztornej 
pasieki. Dotarli także do Giżycka, gdzie jeszcze mieli 
chęci na odwiedzenie marketu Lidl, ale już ich zabrakło 
na wjazd na wieżę widokową, gdzie z kawiarni rozpo-
ścierał się fantastyczny widok na miasteczko i jezioro 
Niegocin. Bardzo też spodobała się „górska” trasa na te-
renie Elbląga: z powodu burzy i deszczu zasadniczo 
tylko męska część grupy zdecydowała się na sześcioki-
lometrową trasę pieszą w elbląskiej Bażantarni (ale war-
to było). A gdy pogoda na to pozwalała – młodzi korzy-
stali z plaży w Bęsi: zażywali kąpieli i pływali kajakami 
po Jeziorze Bęskim. Zmęczeni ciągłymi przejazdami 
busem – odpuścili sobie jedynie wyjazd nad Zalew Wi-
ślany i zwiedzanie Fromborka.  

Chociaż wieczory też mieli zajęte na wspólny 
śpiew i modlitwę – niektórzy narzekali na nadmiar 
czasu wolnego i brak tras pieszych. Ten ostatni wy-
rzut był prawdziwy: trasy piesze wyniosły w sumie 
około… 22 kilometrów. Chciałoby się więc zapytać: 
gdzie te czasy, gdy młodzi w Górach Stołowych, przez 
13 dni, potrafili pokonać 220 kilometrów?     

Na zakończenie wyjazdu ks. Bogdan zebrał pi-
semne opinie o wyjeździe, Kadra wystawiła uczestni-
kom oceny, odbył się również tradycyjny konkurs z 
wiadomości: zwycięzcą okazała się Paulina Koza, 
drugie miejsce zajął Tomek Antolak, trzecie – Zu-
zanna Figura, a czwarte miejsce – Jakub Ciszewski. 

(XYZ)  
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej: 
11.00 – z dziećmi przedszkolnymi  

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 
20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w godzinach 6.00÷9.00, 
18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
poniedziałki, godz. 19.00 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00; 

środy, godz. 18.15÷19.15 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej: 
każda czwarta sobota miesiąca, 
godz. 9.00÷15.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku:  
w godz. 12.00÷18.00 

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia: 
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00 
czwartki, w godz. 9.00÷12.00 

NUMERY TELEFONÓW 
dyżurny:        12-622-59-19 
kancelaria:   12-622-59-21 
zakrystia:     12-622-59-27 

PAŹDZIERNIK 
1 (poniedziałek): Inauguracja październikowych nabożeństw różań-

cowych (patrz s. 1).  
3 (środa):  Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 pro-

cesja ze świecami i nabożeństwo różańcowe. 
5 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatko-
wa Msza św. z udziałem dzieci – o godz. 16.30.  

6 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Po-
częciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokala-
nym Sercu NMP o godz. 8.00, a po Mszy św. nabożeństwo 
przebłagalne. 

7 (niedziela): 27 niedziela zwykła. 
Taca niedziela będzie przeznaczona na budowę kościoła pw. 
Św. Jacka (homilie wygłosi i ofiary zbierze ks. proboszcz 
Jacek Piszczek). 
Początek akademickich rekolekcji «Na dobry początek» o 
godz. 20.00 (do środy codziennie o godz. 20.00; poprowadzi 
ks. Paweł Szymański CM). 

9 (wtorek):  Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. 
Inauguracja kolejnego roku przygotowania do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania (patrz s. 6).  

14 (niedziela): 28 niedziela zwykła. 
Ogólnopolski XVIII Dzień Papieski, obchodzony pod ha-
słem: «Promieniowanie ojcostwa». 
Zbiórka ofiar do puszek na program stypendialny Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Inauguracja roku akademickiego w DA Na Miasteczku  
i uroczyste obchody 60-lecia Duszpasterstwa Akademic-
kiego w naszej parafii: Mszy św. o godz. 20.00 będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi metropolita krakowski – 
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. 

15 (poniedziałek): Msza św. w intencji studentów, profesorów i pracow-
ników Uniwersytetu Pedagogicznego (na inaugurację roku 
akademickiego) – o godz. 9.00. 

16 (wtorek): 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową: uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski 
i władz państwowych w Sanktuarium św. Jana Pawła II na 
Białych Morzach o godz. 16.30. 

18 (czwartek): Święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby zdro-
wia. 

20 (sobota):  Uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona archi-
diecezji krakowskiej i miasta Krakowa.  

21 (niedziela): 29 niedziela zwykła. 
 Rozpoczyna się Tydzień Misyjny: ofiary będą przeznaczone 

na cele misyjne. 
28 (niedziela): Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. 

   

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

NR KONTA PARAFII: 
Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 
 


