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Ewangelia na uroczystość  
Zesłania Ducha Świętego
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Od 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa odbywać się będą w 

niedzielę i dni powszednie po mszy Świętej wieczornej około 18.30 a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 09.00. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy.

ZMIANA ODPRAWIANIA MSZY ŚWIĘTYCH NA WAKACJE
Pragniemy poinformować, że od 28 czerwca do końca sierpnia zawieszamy odprawianie Mszy św. w dni powsze-

dnie w miejscowościach Karsk, Dąbrowa Nowogardzka i Olchowo.
Również od 28 czerwca 2020 roku zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. w naszej parafii:
w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą 

o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 20.00; 
w Karsku o godz. 9.00, 
w Dąbrowie o godz. 10.00, w Olchowie o 11.00 

a w Wojcieszynie o godz. 12.15;
- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 8.00 i 19.00.

Z Ewangelii według św. Jana:
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z oba-

wy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!". 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J 20, 19-23) 

 ROZWAŻANIE
Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwsta-

niem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa 
do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwala-
jącej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. 
Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a 
stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

Ks. Jarosław Januszewski

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00.
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Z życia naszej wspólnoty

LEDNICA 2020 – ONLINE
Serdecznie zapraszamy 6 czerwca na spotkanie młodzie-

ży, dzieci, seniorów i motocyklistów Lednica 2020. Jednak 
w tym roku – z uwagi na sytuację i w poczuciu odpowie-
dzialności – przenosimy Spotkanie z Pól Lednickich do… 
Waszych domów. Chcemy się połączyć z Wami przez In-
ternet i wszystkie możliwe środki przekazu. Do tegoroczne-
go hasła „Cały Twój” dodajemy #Lednicawdomu. Zapro-
ście nas więc do siebie (macie wprawę!), a my zaprosimy 
Was na Pola Lednickie. Mamy ogromną nadzieję, że połą-
czycie się z nami duchowo. 

W tym roku na 6 czerwca zapraszamy każdego z Was, 
wszystkie grupy, które zazwyczaj spotykają się w różnych 
terminach, a więc: Młodych, Dzieci, Seniorów i Motocykli-
stów. To dopiero będzie nowy wymiar. To będzie petarda!

Lednica to entuzjazm wiary, a więc niech on trwa! Chce-
my razem z Wami celebrować to, co w Spotkaniach Lednic-
kich najpiękniejsze – wybór Chrystusa, radość i uśmiech, 
śpiew, taniec, wspólną modlitwę i adorację. Zrobimy, co 
w naszej mocy, abyśmy mogli tego razem doświadczyć jak 
najpełniej. Zapraszamy Was, by już dziś, w pełnym zaufa-
niu Bogu, powierzyć ten czas przygotowań i powiedzieć: 
„Cały Twój”.

W tym wyjątkowym roku nie może Was z nami zabrak-
nąć! Bądźmy razem 6 czerwca online! 

Śledźcie nasze media społecznościowe (Facebook, Insta-
gram, Twitter, YouTube) oraz stronę www.lednica2000.pl, 
gdzie na bieżąco będziemy komunikowali szczegóły doty-
czące Spotkania. 

PROGRAM TRANSMISJI SPOTKANIA
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i konferencja wy-

głoszona przez o. Romana Bieleckiego OP
przerwa
19.00 Rozpoczęcie XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 

2000 #Lednicawdomu
20.00 Eucharystia
21.00 Apel Jasnogórski
21.25 Przemówienie Ojca Świętego Franciszka
21.30 Wspomnienie św. Jana Pawła II
21.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.55 Wybór Chrystusa
22.10 Symboliczne przejście przez Bramę III Tysiąclecia

MODLITWA FATIMSKA
13 czerwca (sobota) 2020 roku przypada kolejna rocznica Objawień Fatimskich. Zapraszamy wszystkich czcicieli Mat-

ki Bożej fatimskiej na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 a po Mszy św. na wspólną modlitwę różańcową.

USZANOWANIE RELIKWI W NASZEJ PARAFII
W czerwcu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-

twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. 
Maksymiliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 

-  św. Jana Pawła II – 2 czerwca o godz. 18.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 czerwca o godz. 
18.00.

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 czerwca o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 czerwca o godz. 18.00. 
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KONCERT JEDNEGO SERCA I JEDNEGO DUCHA
Pierwszy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha Jan Bu-

dziaszek nazwał „koncertem swojego życia”. To muzyczne 
spotkanie było niesamowitym przeżyciem dla tysiąca Rze-
szowian, ale nie tylko, bowiem pod sceną pojawiło się tak-
że mnóstwo gości z Lublina, Krakowa, a nawet Kędzierzy-
na (łącznie ok. 8 tys. ludzi). Przez cały wieczór ludzie od-
dawali się wspólnej radosnej modlitwie dla Jezusa i chyba 
nikt nie był jeszcze świadom tego jak wielka historia wła-
śnie się rozpoczęła.

I tak będzie również w tym roku. W wieczór Bożego Cia-
ła 11 czerwca zapraszamy wszystkich poprzez poniżej po-
dane media do udziału w tym koncercie. Uwierz mi do-
świadczysz czegoś nowego i nader Bożego. Zapraszamy.

Bądźcie z nami ON-LINE 11.06.2020, o godz. 19.30 na:
https://facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha
https://youtube.com/user/jednegosercapl 
TV Trwam

MSZA PRYMICYJNA  
KS. KONRADA SIDORA

Drodzy parafianie i przyjaciele naszej wspólnoty!
Z wielką radością pragniemy ogłosić i zaprosić wszyst-

kich zainteresowanych na uroczystość Święceń Kapłań-
skich naszego parafianina Diakon Konrada Sidora, któ-
ry przyjmie w/w święcenia 27 czerwca 2020 roku o godz. 
10.00 w Katedrze pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Z naszej parafii jest organizowany wyjazd autobusem dla 
osób zainteresowanych w dniu 27 czerwca o godz. 08.00 
spod naszego kościoła. Zapis osób chętnych w zakrystii na-
szego kościoła; koszt wyjazdu 20 zł.

Natomiast w niedzielę 28 czerwca 2020 roku ks. Konrad 
Sidora odprawi swoją pierwszą Msze św. (tzw. Prymicyjną) 
w naszym kościele o godz. 12.00. Wcześniej o godz. 11.15 
będziemy się gromadzić koło jego domu, aby przeprowa-
dzić Księdza Prymicjanta w procesji do kościoła.  

Na koniec Mszy św. Prymicyjnej ks. Konrad pobłogosła-
wi wszystkich zgromadzonych.

Zapraszamy do udziału w tym radosnym doświadczeniu 
naszej wspólnoty. 
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MSZA DZIĘKCZYNNA ZA KOŃCZĄCY SIĘ ROK NAUKI
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i pracowników administracyjnych szkół znaj-

dujących się na terenie naszej parafii na Mszę Św. dziękczynną za kończący się rok nauki we czwartek 25 czerwca 
2020 roku o godz. 18.00.

Jak (nie) świadczyć swoim życiem o wierze?
Z przymrużeniem oka!

Z wielu miejsc zapewne słyszysz, że bycie świadkiem Je-
zusa Chrystusa w życiu codziennym to zadanie nie tylko 
biskupów, kapłanów czy osób konsekrowanych, ale tak-
że osób świeckich. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jak 
zatem dobrze i skutecznie przekazywać swoją wiarę w co-
dziennym życiu, by „czynić uczniów” i pozyskiwać kolej-
nych wiernych?

O, ironio! 
Utarta zasada jasno mówi, że jeśli chcesz coś zmienić w 

świecie, to musisz zacząć od samej/samego siebie. Na po-
czątku zatem wypada zadbać o swoją lekturę. Wszelkie 
książki niezwiązane bezpośrednio z wiarą chrześcijańską 
są w domowej biblioteczce zupełnie zbędne. Należy czy-
tać tylko hagiografie świętych i teologiczne traktaty, ponie-
waż każda inna literatura może człowieka zwieść na zu-
pełne moralne manowce, doprowadzając go do duchowej 
katastrofy. Książki te najlepiej od razu spalić, żeby ustrzec 
mniej przezornych braci od sięgnięcia po nie. Żeby zaś 
ognisko to tliło się nie tylko książkowym papierem, to war-
to dorzucić do niego wszelkie domowe ozdoby, na których 
nie widnieją Święte Oblicza i Święci Pańscy.

Z kolei ich wizerunki dobrze jest rozwiesić w jak naj-
większej liczbie, minimum po trzy na pomieszczenie. Niech 
każdy gość dobrze widzi, że przybył do domu prawdziwe-

go chrześcijanina. Wysoce zaleca się również stworzenie 
własnej, domowej kaplicy, co może być kosztem choćby 
kuchni (więcej postu jeszcze nikomu nie zaszkodziło – nie 
zapomnij tylko informować otoczenia, że właśnie nie mo-
żesz zrobić X rzeczy, bo jesteś w trakcie świętego postu!).

Ponieważ jednak nie wszyscy ludzie z twojej codzienno-
ści odwiedzają cię w domu, pożyteczne jest zaopatrzenie 
się w szeroką gamę różnego rodzaju odzieży i biżuterii, któ-
re będą jasno pokazywać, że jesteś katolikiem. Nie chodzi 
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tu jednak absolutnie o stosowanie ich umiarkowane i de-
likatne, ponieważ tak czynią zapewne tylko wierzący na 
wczesnym poziomie. Zalecane jest, aby tych ozdób było 
jak najwięcej. Nie zapomnij też nigdy nie wypuszczać ró-
żańca z ręki, a najlepiej to co najmniej dwóch. Zrezygnuj 
również z „dzień dobry” na rzecz bardziej katolickich powi-
tań – w każdej sytuacji.

Sama prezencja jednak to tylko konieczne minimum mi-
nimorum. Przecież świadczyć trzeba życiem, nie tylko wy-
glądem. Niestety – nie wszyscy mogą łatwo zrozumieć, co 
czynisz, więc nie szczędź nigdy słów wyjaśnienia (poucza-
nie nieumiejętnych to uczynek miłosierdzia!). Niektórzy 
mogą nieopatrznie pomylić – przykładowo – twój post z 
jakąś dietą. Zdanie wypowiedziane bez użycia któregoś z 
pojęć teologicznych zdecydowanie nie jest godne prawdzi-
wego chrześcijanina. Masz być solą ziemi, która nie może 
utracić smaku. I jeszcze będziesz rozliczona/rozliczony z 
wypełnionego zadania. Nie zaszkodzi zatem czasami prze-
solić tak aż do łez. Rzekł Pan: „Błogosławieni, którzy pła-
czą!”.

Najważniejsze jednak to pamięć o przeciwnikach. Świat 
jest pełny wrogów chrześcijaństwa, który czekają tylko na 
najmniejszy błąd dobrej duszy, by ją zwieść z drogi do zba-
wienia. Co prawda, Jezus coś tam powiedział, żeby się nie 
lękać, ale czy to nie „strzeżonego Pan Bóg strzeże”? Omijaj 
zatem szerokim łukiem wszystkie osoby, które mogą mieć 
poglądy inne od jedynych słusznych. Niech wyraźnie po-
czują, że na razie daleko im od prawdziwego chrześcijań-
skiego poziomu. Może gdy poczują się wykluczeni to zrozu-
mieją, że koniecznie potrzebują nawrócenia.

Na koniec – wykorzystuj internet i media społecznościo-

we. Każdego ranka udostępnij ze dwa obrazki błogosła-
wiącego Jezusa i roześlij znajomym. Dla większej skutecz-
ności, by ta poranna dobra nowina rozchodziła się szerzej, 
dopisz na obrazku chociaż „udostępnij mnie” lub „prześlij 
mnie 15 osobom, bym im też mógł pobłogosławić”. Prze-
stań obserwować także wszelkie strony bez „katolicki” w 
nazwie. Nie wiadomo, co tam się może pojawić. Z kolei po-
sty prawych, katolickich stron niech wypełniają twoją ta-
blicę i relacje nieustannie. 

Weź głęboki oddech
A teraz weź głęboki oddech i pomyśl, jak bardzo skutecz-

na może być powyższa metoda. 
Nie przyciągnie ona raczej wielu uczniów Chrystusowi. 

Dawanie świadectwa swoim życiem to jedna z takich prze-
strzeni, gdzie „mniej znaczy więcej”. 

Zaburzenie sfer sacrum i profanum zawsze sprawia, że 
obie one cierpią i stają się karykaturalne. Jeżeli relacja z 
Jezusem jest prawdziwym skarbem to wystarczy, że bę-
dziesz to tak pojmować i stosować w samej/samym sobie 
bez ostentacyjnego manifestowania tego innym. 

To wystarczy, by innych zainspirować do poszukania 
tego skarbu.

Wszystkie te powyższe przykłady można również sto-
sować w naprawdę dobry sposób, jednak – z umiarem. 
Umiarkowanie to piękna cnota, prawdziwie chrześcijań-
ska, która pozwala na połączenie radykalnego trzymania 
się Ewangelii przy jednoczesnej łagodności. To taka auten-
tyczna wiara bez jej przesadnego podkreślania sprawiła, 
że apostołowie uczynili świat chrześcijańskim. Teraz na-
sza kolej.

(autor: Dawid Feliaszek)

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu
Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
Zachęcamy do śledzenia tych stron, poszukiwania informacji oraz do szybszego 
kontaktu z naszymi duszpasterzami poprzez podane strony.
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Nie tylko Jana Pawła II trafiła kula podczas zamachu.  
Historia Ann Odre

„Wiedziałam, że coś dostało się do mojego ciała, ale nie 
zdawałam sobie sprawy z tego, że to kula” – mówiła, wspo-
minając wydarzenia na pl. św. Piotra. Kiedy usłyszała od 
papieża: „jest mi przykro, że cierpisz za mnie”, odpowiedzia-
ła mu… po polsku.

Ann Odre urodziła się w 1923 roku w miejscowości Oak-
field. Po ukończeniu szkoły średniej przeprowadziła się do 
Buffalo i zatrudniła w restauracji Clinton Street u swojej 
cioci.

Po ślubie i urodzeniu pierwszego dziecka poszła do szko-
ły kosmetycznej i na początku lat 50. XX wieku otworzyła 
własny salon kosmetyczny „Ann”. Przez wiele lat była ak-
tywna, pełniła funkcje kierownicze w wielu grupach spo-
łecznych i obywatelskich. W wolnym czasie lubiła szydeł-
kować.

Pielgrzymka do Rzymu była jej marzeniem.
13 maja 1981 roku stała na krześle na placu św. Piotra. 

Wyciągała szyję, by spojrzeć na Ojca Świętego. Tak bar-
dzo pragnęła zobaczyć jego twarz… Usłyszała jednak huk 
wystrzału i poczuła ból w klatce piersiowej. Upadła na zie-
mię. Na jej bluzce pojawiła się plama krwi. Spokojnie po-
prosiła ludzi wokół o pomoc. Nikt nawet nie zauważył, że 
została ranna.

„Jest mi przykro, że cierpisz za mnie”
Kula uszkodziła niektóre narządy wewnętrzne. Ann mu-

siała przejść cztery operacje w ciągu zaledwie sześciu mie-
sięcy. Miała trudności z oddychaniem.

Córka Ann, Joanne Kensjarski, jak tylko usłyszała w ra-
diu o tym, co wydarzyło się na placu, poleciała ze Stanów 
Zjednoczonych do Rzymu. Jan Paweł II, po prawie trzech 
tygodniach pobytu w klinice Gemelli, wrócił 3 czerwca do 
domu. Chciał się spotkać z Ann. Ją także przecież raniła 
kula, która była przeznaczona dla niego. Córka Odre, Jo-
anne, towarzyszyła swojej mamie. Upierała się, by zabrać 
Odre do USA. Ta jednak odmawiała. Marzyła o prywatnej 
audiencji z papieżem. Była jednak na to zbyt słaba.

Po kilku dniach, dzięki pomocy Joanne, Ann usiadła na 
wózek inwalidzki i w asyście lekarza pojechała na spotka-
nie z Ojcem Świętym. Z papieżem rozmawiali w bibliotece 
Pałacu Apostolskiego.

Jan Paweł II był słaby, mówił, że jest mu bardzo przy-
kro, że Ann została przez niego zraniona. Pytał o jej zdro-
wie. Kobieta, ze łzami w oczach, odpowiedziała mu w języ-
ku polskim. Papież był zaskoczony. Nie spodziewał się tego, 
że Amerykanka może mieć polskie korzenie. 

Ann urodziła się 18 maja, jej mama pochodziła z Wa-
dowic. Mama Ann, Katarzyna Placek-Balonek, była z po-
chodzenia Polką. Podobnie jak Karol Wojtyła, urodziła się 
w Wadowicach. Następnie wyemigrowała do Stanów Zjed-
noczonych.

Ann Odre urodziła się tego samego dnia i miesiąca co Jan 
Paweł II, z tym, że 3 lata później. Mieszkając w USA, zmie-
niła swoje nazwisko Odrzywolski na Odre. Po zamachu tak 
bardzo chciała dotknąć twarzy papieża… On pochylił się ku 
niej, by mogła to uczynić. Oboje byli wzruszeni.

Na własną odpowiedzialność opuściła włoski szpital i 
wyjechała do domu. Tam czuwali nad nią amerykańscy le-
karze. Jej stan nie był zadowalający. Kobiecie dokuczała 
wysoka gorączka, bolał ją brzuch. Konieczne były kolejne 
operacje, by wyciąć ropień powodujący stan zapalny oraz 
przesunąć stomię. Okazało się także, że w jej organizmie 
jest groźna bakteria – pałeczka ropy błękitnej.

20 czerwca 1981 roku papież również trafił do kliniki Ge-
melli z powodu infekcji wirusowej. Został z niej wypisany 
14 sierpnia, w przeddzień Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny.

Przyjaciel na zawsze 
Strzelanina na zawsze związała Ann Odre z papieżem Ja-

nem Pawłem II. Był dla niej jak stary, dobry przyjaciel, z 
którym na odległość utrzymywała kontakt. Wysyłała do 
niego kartki świąteczne, wielkanocne, pamiętała o urodzi-
nach.

Potrafiła nie spać do późnych godzin nocnych, ogląda-
jąc papieską mszę z okazji Bożego Narodzenia. „Wygląda 
na trochę zmęczonego, nie lubię jak tak wygląda” – powie-
działa kiedyś.

Ann nigdy nie unikała tematu strzelaniny, nie wstydzi-
ła się o tym mówić. Nie pytała, dlaczego akurat ona zosta-
ła postrzelona.

Podobnie jak papież, Ann wybaczyła człowiekowi, który 
prawie ją zabił. „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któ-
remu szczerze przebaczyłem”.

Thomas P. Kenjarski, jeden z jej wnuków, ma książkę, 
którą podpisał Jan Paweł II. W jednym z wywiadów po-
wiedział, że jego babcia bez Boga i modlitwy nie dałaby 
rady w życiu.

„Modlę się tylko, aby wszyscy wybaczyli sobie krzywdy, 
które wobec siebie nawzajem popełnili” – powiedziała w 
1984 roku.

Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę 
Strzał zamachowca zmienił jej życie. Odtąd nie była już 

tak aktywna i nie wróciła do pełni zdrowia. Gdyby wów-
czas nie wspięła się na krzesełko, to prawdopodobnie po-
cisk trafiłby w jej głowę. Zginęłaby na miejscu. Kula, któ-
ra trafiła papieża, również zmieniła tor lotu i ominęła aortę.

Przyjaźń Ann z papieżem trwała do końca jej życia. Odre 
zmarła w 1997 roku.

Autor: Anna Gębalska-Berekets 



8www.wnmp.nowogard.eu

Ważne tematy
Siedem miejsc w Polsce,  

w których objawiła się Maryja
W Polsce jest przynajmniej siedem miejsc, w których 

ukazała się Maryja. Nie wszystkie objawienia są oficjalnie 
potwierdzone przez Watykan, ale we wszystkich kult zyskał 
aprobatę biskupów. 

Znaczenie Matki Bożej w życiu duchowym Polaków jest 
tak oczywiste, że wręcz przysłowiowe. Od Bałtyku po Ta-
try niemal co krok spotykamy mniejsze lub większe sank-
tuaria maryjne, w których od wieków ludzie doznają szcze-
gólnych łask, modląc się przed cudownym obrazem lub fi-
gurą Najświętszej Panny. Warto jednak wiedzieć, że histo-
ria niektórych z tych miejsc zaczęła się nie od wizerunku, 
który zyskał popularność wśród wiernych, ale od ukazania 
się samej Maryi.

W Polsce jest takich miejsc przynajmniej siedem. I choć 
nie wszystkie objawienia zostały oficjalnie potwierdzone 
przez Stolicę Apostolską, to jednak rozwijający się tam kult 
za każdym razem zyskiwał aprobatę miejscowego bisku-
pa. Aprobata taka oznacza, że jeśli nawet fakt objawienia 
się Matki Bożej nie jest w danym wypadku pewny, to przy-
najmniej prawdopodobny, a towarzyszące mu wydarzenia 
wyraźnie wskazują na Bożą interwencję w historię konkret-
nych ludzi. 

Objawienia w Janowie Lubelskim (koło Kraśnika)
Na początku listopada 1645 roku Wojciech Boski, bed-

narz ze wsi Ruda, szedł na jutrznię do kościoła w Białej. Po 
drodze ukazała mu się Maryja trzymająca w rękach dwie 
płonące świece. Towarzyszyli jej dwaj aniołowie. Prosiła, 
by na tym miejscu uwielbiano Boga przez Jej wstawiennic-
two. Widzenie powtórzyło się jeszcze 8 grudnia. Miejscowy 
proboszcz początkowo potraktował relacje Wojciecha Bo-
skiego z rezerwą. W tym samym czasie mieszkańcy Jano-
wa postawili w miejscu objawień kapliczkę i zaczęli groma-
dzić się tam na modlitwę. W następnym roku dwaj rybacy 
łowiący nocą ryby w stawie nieopodal Rudy zobaczyli na 
miejscu uprzednich objawień procesję aniołów.

W tej sytuacji proboszcz zawiadomił biskupa, biskup 
przysłał specjalną komisję, komisja zbadała sprawę i uzna-
ła Boże działanie zalecając postawić w tym miejscu krzyż. 
Krzyż postawiono, a mieszkańcy Janowa mogli podziwiać 

bijącą od niego nadzwyczajną jasność. Niedługo potem 
państwo Zamoyscy ufundowali kościół i klasztor i przeka-
zali je dominikanom. W kościele umieścili obraz Matki Bo-
żej, który do dziś można tam podziwiać. Po kasacie zakonu 
w ramach represji po upadku powstania styczniowego ko-
ściołem zajęli się księża diecezjalni i tak jest do dziś.

Objawienia w Płonce Kościelnej (koło Białegostoku)
W Płonce najpierw był obraz. Zwróciła nań uwagę sama 

Maryja, która dwukrotnie prosiła, by czczono ją w tym wi-
zerunku. Swoją prośbę przekazała córce biednej wdowy, 
osiemnastoletniej Katarzynie, która była służącą u miejsco-
wej szlachty. Ukazała jej się dwa razy w roku 1673 trzy-
mając w dłoniach krzyż i Pismo Święte. Również Katarzy-
nie z początku nie bardzo chciano wierzyć, ale już nieba-
wem mieszkańcy Płonki dostrzegli jasność otaczającą no-
cami obraz w ich parafialnym kościele.

Ponadto z ołtarza miała wydobywać się piękna woń i sły-
chać było bicie dzwonów, choć te na kościelnej wieży trwa-
ły w bezruchu. Przy obrazie zaczęło dochodzić do uzdro-
wień. Wystarczyło pięć lat, by ich prawdziwość została po-
twierdzona dekretem biskupim, który jednocześnie zezwo-
lił na publiczny kult tutejszego wizerunku Maryi Wniebo-
wziętej. Podobnie jak w Janowie Maryja nie składała tu 
żadnych szczególnych obietnic. Prosiła tylko o modlitwę. 
Cuda zaczęły dziać się niejako przy okazji.

Objawienia w Matemblewie (Gdańsk)
Dziś Matemblewo to obrzeża Trójmiasta, a dokładniej 

gdańskiej dzielnicy Brętowo. W drugiej połowie XVIII wie-
ku był to jednak środek lasu, przez który prowadziła do 
miasta droga z odległej o dziesięć kilometrów wioski o na-
zwie Matarnia. Pewnej zimowej nocy, podczas zamieci sto-
larz z Matarni wyruszył pieszo do Gdańska, by sprowadzić 
lekarza do swojej oczekującej rozwiązania żony, której stan 
zdrowie nagle bardzo się pogorszył. Mróz i zamieć nie po-
zwoliły mu dotrzeć do celu. W pewnym momencie wycień-
czony wędrówką w okropnych warunkach upadł na ziemię 
i zamarzając ostatkiem sił modlił się o ocalenie dla żony i 
siebie.
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Wtedy miała ukazać mu się brzemienna Pani niezwy-
kłej urody, która powiedziała, że żona stolarza szczęśliwie 
urodziła już dziecko, a jemu samemu poleciła wracać do 
domu. Dotarł tam ostatkiem sił, przekonując się, że brze-
mienna Pani miała rację. Cystersi z pobliskiej Oliwy okaza-
li się ludźmi nieco większej wiary niż proboszczowie z Ja-
nowa i Płonki i niedługo po tym, jak poznali historię sto-
larza ustawili w matemblewskim lesie figurę Matki Bożej. 
Do dziś mieszkanki Trójmiasta i okolic skutecznie uprasza-
ją tam dar poczęcia i szczęśliwego rozwiązania.

Objawienia w Licheniu
Najpierw Maryja ukazała się w 1813 roku rannemu w bi-

twie pod Lipskiem żołnierzowi Tomaszowi Kłosowskiemu. 
Obiecała mu wówczas ocalenie życia i powrót w rodzinne 
strony oraz poleciła odnaleźć swój wizerunek, jaki ujrzał 
podczas widzenia. Tomasz ocalał, powrócił i prośbę Matki 
Bożej wykonał umieszczając obraz w kapliczce na drzewie. 
Przy tym właśnie drzewie niecałe czterdzieści lat później 
Maryja ukazała się biednemu pasterzowi Mikołajowi Sikat-
ce. Prosiła o przeniesienie wizerunku w godniejsze miejsce 
i wzywała do modlitwy i nawrócenia.

Mikołajowi oczywiście nie uwierzono, póki nie nadeszła 
zapowiedziana przez Maryję epidemia cholery. Dopiero 
wówczas okoliczni mieszkańcy przekonali się, że – zgodnie 
ze słowami Maryi przekazanymi przez Sikatkę – modlitwa 
przy jej cudownym wizerunku przynosi uzdrowienie i ra-
tunek. Z powodu licznych uzdrowień biskup kaliski zdecy-
dował o przeniesieniu obrazu do kościoła świętej Doroty w 
Licheniu. Dziś stoi tu największy kościół w Polsce, a sank-
tuarium odwiedzają rzesze pielgrzymów.

Objawienia na Wiktorówkach (Zakopane)
W Tatrach Maryja objawiła się Marysi Murzańskiej w 

1860 roku. Kilkunastoletnia pasterka, która wypasała swoje 
stado na Rusinowej Polanie w poszukiwaniu zagubionych 
owiec zeszła do lasu należącego do Wiktorówek. Tam spo-
tkała Piękną Panią, która obiecała jej odnalezienie owiec i 

prosiła o przekazanie dorosłym zachęty do nawrócenia i 
pokuty.

Jeden z pasterzy, któremu Marysia opowiedziała o spo-
tkaniu z Panią przybił tu na świerku obrazek Matki Bożej. 
Niedługo potem wybudowano w miejscu objawienia nie-
wielką kapliczkę. Przez pół wieku modlili się w niej jedy-
nie drwale i pasterze. Z czasem zaczęli przybywać do Kró-
lowej Tatr również pielgrzymi. W rozbudowanej z czasem 
kaplicy od 1958 roku dominikanie prowadzą duszpaster-
stwo turystyczne.

Objawienia w Gietrzwałdzie Warmińskim
Już w XVI wieku w miejscowym kościele czczono ob-

raz Matki Bożej Królowej Niebios i Pani Aniołów. Jednak 
prawdziwego znaczenia Gietrzwałd nabrał w 1877 roku, 
gdy Maryja objawiła się tutaj trzynastoletniej Justynie Sza-
frańskiej i dwunastoletniej Basi Samulowskiej. Najświętsza 
Maryja Panna Niepokalanie Poczęta – jak sama się przed-
stawiła – ukazywała się w Gietrzwałdzie sto sześćdziesiąt 
razy w ciągu trzech miesięcy. Polecała codzienną modli-
twę różańcową i prosiła o wystawienie kapliczki z jej figu-
rą oraz murowanego krzyża. Przypominała jednocześnie, że 
najważniejsza jest msza święta.

Istotne jest też to, że na terenie zaboru, gdzie miejscową 
ludność poddawano przymusowej germanizacji, Maryja 
rozmawiała z dziewczynkami po polsku. To prawdopodob-
nie zachęciło miejscowego proboszcza, by małe wizjoner-
ki prosiły o zadawanie Maryi pytań o przyszłość ojczyzny 
i Kościoła. W odpowiedzi Matka Boża wskazywała na za-
leżność między losami Polski a nawróceniem jej mieszkań-
ców i wzywała do powierzania jej wszystkich spraw przez 
różaniec.

Objawienia na Siekierkach (Warszawa)
W maju 1943 roku na warszawskich Siekierkach Mary-

ja miała po raz pierwszy ukazać się siedmioletniej wówczas 
Władzi. Objawienia trwały do roku 1945, również w cza-
sie powstania warszawskiego, a potem powtórzyły się jesz-
cze dwukrotnie w 1949 roku. Maryja nie tylko wzywała tu 
do modlitwy, ale i sama jej uczyła. Podała małej wizjoner-
ce tekst koronki i litanii, a nawet uczyła ją śpiewać pieśń 
ku swojej czci.

W szeregu powtarzających się objawień pozwoliła się po-
znać jako czuła Matka zatroskana o każde ze swoich dzieci, 
współczująca z ludzkimi nieszczęściami i obawami wśród 
wojennej zawieruchy. Szczególnie mocno wzywała do uf-
ności Bogu i zawierzenia się Jej matczynej opiece. Tu także 
powracało wołanie o nawrócenie ludzkich serc.

(autor Ks. Michał Lubowicki) 
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Poniedziałek 1.06.2020 r. – uroczystość 
NMP Matki Kościoła Głównej Patronki Archidiecezji
7.00 + Lila (greg. 21)
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 2)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 2.06.2020 r. 
07.00 + Janusz Ejryszew (greg. 3)
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca.
 2) + Anna i Władysław Słomscy w rocznicę śmierci; 

+ Władysław i Szymon Nastawny. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 3.06.2020 r. – 
wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 4)
17.45 Nowenna do NMP
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Lech Szpon.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe.
 
Czwartek 4.06.2020 r. – święto 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
9.00 + Lila (greg. 24)
18.00 1) + Janusz Ejryszew (greg. 5)
 2)+ Irena, Jan Marczyńscy; + Antonina, Ignacy 

Kwaśniewscy; + Antonina, Maria, Aleksander 
Wawryczuk i za zmarłych z rodziny.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 5.06.2020 r. 
I piątek miesiąca, wspomnienie św. Bonifacego
07.00 + Janusz Ejryszew (greg. 6)
17.00 Spowiedź Św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej wspólnoty 

w miesiącu maju 2020.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 06.06.2020 r. – wspomnienie św. Norberta
9.00 1) + Zygmunt Jaworski w 11 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców i rodzeństwo.
 2) + Lila (greg. 26)
09.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 7)

Niedziela 7.06.2020 r. –uroczystość Najświętszej Trójcy
7.00 1) W intencji zmarłych rodziców: + Józefa (K) 

Runiewicz w 5 rocz. śmierci, + Edward Runiewicz w 
31 rocz. śmierci oraz za zmarłego brata + Wiesław i 
za zmarłych z rodziny.

 2) + Lila (greg. 27)
9.30 + Janusz Ejryszew (greg. 8)
11.00 + Stanisława (K), Wacław Markowscy.
12.30 + Marianna Kądziela w 8 rocz. śmierci.
18.00 + Marek Oleksiak w 7 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny.
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Wiesława Kwiatkowska w 8 

miesiąc po śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca 

z Dąbrowy.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Aleksandra Zając, + 

Agnieszka Borsukiewicz (chrzestna Aleksandry). 

Poniedziałek 8.06.2020 r. 
– wspomnienie św. Jadwigi Królowej
7.00 + Lila (greg. 28)
18.00 1) + Janusz Ejryszew (greg. 9)
 2) + Jadwiga Skowrońska w 3 miesiącu po śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 9.06.2020 r. 
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 10)
18.00 + Janina, Walenty Laskowscy oraz za zmarłe 

rodzeństwo: + Elżbieta, Ryszard, Henryk, 
             Władysław, Mirosław.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Intencje mszalne
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Środa 10.06.2020 r. 
07.00 1) + Janusz Ejryszew (greg. 11)
 2) + Lila (greg. 30) 
17.30 Nabożeństwo czerwcowe i Nowenna
18.00 Bierzmowanie. Msza Św. zbiorowa:
1) + Marianna Grzybek w 6 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny Grzybek.
2) + Andrzej Michalski w 2 rocz. śmierci.
 
Czwartek 11.06.2020 r. –
 uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 + Weronika w 26 rocz. śmierci, Maria, Weronika, 

Kazimierz, Henryk, Aniela, Wojciech z rodz. 
Szymańskich; + Franciszka (K), Tomasz, Domicela, 
Czesław, Edward, Tadeusz, Marta, Marian.

9.30 + Janusz Ejryszew (greg. 12)
11.00 + Ludwik, Zofia, Adam, Stanisław, Piotr, Jan, Janina, 

Antonina, Paweł, Piotr, Władysław 
          oraz za zmarłych z rodziny Grabowskich i Augustynów; 

+ Stanisław Gnitecki.
18.00 + Renata w 1 rocz. śmierci i + Jan Kazimierczak w 26 

rocz. śmierci; + Marianna w 4 rocz. 
          śmierci i + Aleksander w 7 rocz. śmierci Sułkowscy.
 Karsk + Marianna w 22 rocz. śmierci; + Helena w 11 

rocz. śmierci z rodz. Wdowińskich; 
            + Bronisława (K) i Feliks Kłosińscy w 8 rocz. śmierci.
 Dąbrowa Now. + Jan i Florentyna Oleś.
 Olchowo 
 Wojcieszyn  

Piątek 12.06.2020 r. 
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 13)
17.45 Koronka
18.00 + Anna Szopa w 3 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 13.06.2020 r. 
– wspomnienie św. Antoniego z Padwy
9.00 W intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej. 
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 14)

Niedziela 14.06.2020 r. – XI Niedziela Zwykła
7.00 + Kazimierz Kuczowolski w 33 rocz. śmierci.
9.30 + Anna w 10 rocz. śmierci, Stanisław, Dariusz 

Wojciechowscy i za zmarłych z rodziny.

11.00 Pro populo
12.30 + Piotr Karpiński w 37 rocz. śmierci oraz za zmarłych 

rodziców: + Joanna i Stanisław 
           oraz za zmarłego syna Karol.
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 15)
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Wiesława Kwiatkowska.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Kornelia Teresa 

Zakrzewska.

Poniedziałek 15.06.2020 r. 
– wspomnienie św. Barta Alberta Chmielowskiego
7.00 
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 16)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 16.06.20120 r. 
7.00 + Jan Sulwiński w 5 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny Sulwińskich i Michalskich.
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 17)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe 

Środa 17.06.2020 r. 
– wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 18)
17.45 Nowenna do NMP
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Józef Górnicz w 6 miesiącu po śmierci.
 2) W intencji Joanny z okazji urodzin z prośbą o bł. 

Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie 
               na dalsze lata życia.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe 
  
Czwartek 18.06.2020 r. 
7.00 
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 19)

Piątek 19.06.2020 r.
- uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 20)
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Władysław, Stanisława (K), Zofia, Józef, Czesław 

Rams; + Kazimiera i Stanisław Kowalczuk, + Józef 
Pieczara, Roman Gorlach, + Elżbieta Rowińska.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe
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Sobota 20.06.2020 r. – wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
9.00 + Elżbieta Grad
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 21)

Niedziela 21.06.2020 r. XII Niedziela Zwykła
7.00 + Józef, Ewa oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo.
9.30 + Regina i Jan Starzak. 
11.00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłej mamy 

Marii Iwaszko prosząc o spokój duszy i radość życia 
wiecznego.

12.30 + Anna w 2 rocz. śmierci, + Ignacy w 30 rocz. 
śmierci Wojewoda; + Wiesław w 8 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 22)
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Zofia Ostrowska w miesiąc po 

śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Helena, Henryka i Andrzej 

Gutkowscy oraz za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 22.06.2020 r. 
7.00 
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 23)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 23.06.2020 r. 
7.00 
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 24)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 24.06.2020 r. 
- uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 25)
17.45 Nowenna do NMP
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) W intencji Janiny Kuczma z okazji imienin prosząc 

o łaskę zdrowia i bł. Boże.
 2) + Jan Kowalczyk.
 3) + Danuta Olkowicz z okazji imienin.
 4) + Jan Zmitrowicz z okazji imienin.
 5) W intencji dzieci poczętych.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 

Czwartek 25.06.2020 r. 
7.00 + Janusz Ejryszew (greg. 26)
18.00 + Janina, Władysław, Jan Czyżak.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 26.06.2020 r. 
7.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla 

rodziny.
17.45 Koronka
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 27)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 27.06.2020 r. 
– wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy
7.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i Telewizji Trwam.
7.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 28)

Niedziela 28.06.2020 r.- XIII Niedziela Zwykła 
7.00 + Jadwiga Marcinkiewicz w 7 rocz. śmierci; + Michał 

Grzejszczak w 10 rocz. śmierci.
9.30 + Janusz Ejryszew (greg. 29)
12.00 Msza św. Prymicyjna ks. Konrada Sidora.
18.00 
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) W intencji Emila Mościńskiego z 

okazji urodzin.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 29.06.2020 r. 
– uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 
18.00 + Janusz Ejryszew (greg. 30)
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 30.06.2020 r. 
7.00 
18.00 + Witosław Podębski w 5 rocz. śmierci, + Zofia 

Piaszczyńska; Józef, Marianna i Jan Kubiakowie.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe


