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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Dekalog jako podstawa prawa dla Polaków…RZ128 

20 lat temu, w czerwcu 1991 roku przyjechał do Polski Jan Paweł II. Była 
to jego czwarta wizyta w kraju, ale pierwsza w wolnej Polsce" 

Podczas dziesięciodniowej pielgrzymki papież przypomniał znaczenie dzie-
sięciu przykazań, od których przestrzegania – mówił – „zależy przyszłość człowie-
ka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata”. 

20 lat później socjolodzy z CBOS i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warsza-
wie zapytali Polaków, jak oceniają tamto papieskie przesłanie i na ile to, co dzisiaj 
myślą, jest zbieżne z ówczesnymi diagnozami Jana Pawła II. W opinii 57% roda-
ków, skoro społeczeństwo jest chrześcijańskie, to obywatele mają prawo do obec-
ności krzyża w miejscach publicznych. Ciekawe, że gdy chodzi o grupy wiekowe, 
taką opinię reprezentują głównie osoby najstarsze – powyżej 64 lat i najmłodsze – 
między 18 a 24 rokiem życia. Więcej niż połowa Polaków uważa, że Dekalog powi-
nien być nie tylko fundamentem życia moralnego, ale także podstawą tworzonego 
prawa. Tylko raz Jan Paweł II podniósł głos na Polaków. Było to w 1991 roku w 
Kielcach, gdy mówił o aborcji. Papież wspomniał tam „o uzurpacji przez człowieka 
Bożej władzy nad życiem i śmiercią człowieka”. 85 % Polaków jest przekonanych, 
że „zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od 
poczęcia do naturalnej śmierci”. Jednak znacznie bardziej podzielenie jesteśmy w 
opiniach, gdy pytanie dotyczy kwestii szczegółowych, np. o aborcję, gdy lekarz 
stwierdzi, że dziecko urodzi się „z poważnymi wadami”. Wówczas, aż 55 % re-
spondentów zgadza się z tymi, którzy mówią, iż ciążę można usunąć. 40% uważa, 
że „można pomóc umrzeć osobie nieuleczalnie chorej, gdy nie da się ulżyć jej cier-
pieniom”. Całość badań jest zaprezentowana w Centrum Myśli Jana Pawła II w 
Warszawie.  

„Musicie wiedzieć, w co wierzycie. Musicie pojmować Waszą wiarę jak in-
formatyk zna system operacyjny komputera” – napisał we wstępie do katechizmu 
dla młodzieży papież Benedykt XVI. - „Rośnie nowe pokolenie posługujące się in-
nym językiem, często skrótami. Konieczne było przełożenie katechizmu, który jest 
podsumowaniem Soboru Watykańskiego II na język młodych – tłumaczył podczas 
oficjalnej prezentacji  polskiej wersji „Youcat” bp Stanisław Budzik. „Youcat” jest 
tłumaczeniem z języka niemieckiego. - To tam kilka lat temu pojawiło się pytanie, 
jak trafić do młodego człowieka, a jednocześnie zachować imprimatur Kościoła – 
opowiadał ks. Tomasz Lubaś z wydawnictwa Edycja św. Pawła, które przygotowa-
ło polską wersję książki. - I wtedy zebrało się ok. 50 młodych ludzi i wspólnie z du-
chownymi opracowali młodzieżowy katechizm. 

Twórcy polskiego „Youcat” planują stworzenie wersji elektronicznej w Inter-
necie i uruchomienie tam zakładki z możliwością zdawania dodatkowych pytań"" 

A. Trojanowska  
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIWAŻNIEJSZE WYDARZENIWAŻNIEJSZE WYDARZENIWAŻNIEJSZE WYDARZENIA LITURGICZNE  W LIPCUA LITURGICZNE  W LIPCUA LITURGICZNE  W LIPCUA LITURGICZNE  W LIPCU    

Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 wizyta u chorych 

1700 spowiedź  

1800 msza św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 3 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa  

Po.-Sob. 4-9   1800 msze św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 10 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 11-16   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 17 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo  
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 18-23      1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 

  

24 XVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 25-30   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Sob. 2  WSPOMNIENIE  
NIEPOKALANEGO  

SERCA NMP 

1800 msza św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 31 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna jest po każdej mszy św. w dzień powszedni 

Numery telefonów: plebania - 024/264 45 58, 507119511; siostry -  024/265 62 59. 
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Pokoloruj�  

PRZYJĘCIE W ZAMKU 
Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka     

     Głos kasztelańskiego herolda, który odczytywał na placu obwieszcze-
nie, obudził wieś położoną u podnóża zamku. 

- Nasz umiłowany pan zaprasza wszystkich swoich dobrych i wiernych 
poddanych do udziału w przyjęciu, wydanym z okazji swoich urodzin. Każ-
dy otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi jednak wszystkich o małą przy-
sługę: osoby, które wezmą udział w przyjęciu, niech przyniosą ze sobą 
trochę wody, aby uzupełnić kończące się rezerwy zamkowe. Herold po-
wtórzył kilkakrotnie to obwieszczenie, potem odwrócił się i pod eskortą 
powrócił do zamku. We wsi w przeróżny sposób komentowano zaprosze-
nie.- Och! To zawsze tan sam tyran! Ma wystarczająco wielu służących, 
by uzupełnić zbiornik. Ja zaniosę szklankę wody i to wystarczy!- Ależ nie! 
Był zawsze dobry i szczodry! Ja przyniosę baryłkę! c.d. s. 4. 
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 - A ja... naparstek wody! - Ja beczkę!  Rano, w dniu przyjęcia, można było 
zobaczy dziwny orszak zdążający do zamku. Niektórzy pchali wysiłkiem potężne 
beczki lub nieśli, sapiąc, wielkie wiadra pełne wody. Inni, wyśmiewając się ze 
współtowarzyszy drogi, nieśli małe karafki albo szklanki na tacy.  Orszak ten 
wszedł na podwórzec zamkowy. Każdy opróżniał swój pojemnik w dużym base-
nie, ustawiał go w kącie i podążał do sali bankietowej. Pieczyste dania i napoje, 
tańce i śpiewy przeplatały się bez przerwy. Wreszcie pod wieczór pan zamku po-
dziękował wszystkim w uprzejmych słowach na przybycie i powrócił do swych 
apartamentów.- A przyrzeczona niespodzianka? - szemrali niektórzy niezadowo-
leni i rozczarowani. Innych przepełniała radość:- Nasz pan zorganizował dla nas 
wspaniałą uroczystość! - mówili.     Każdy przed powrotem do domu udał się po 
swój pojemnik. Dało się słyszeć krzyki, które gwałtownie się nasilały. Były to 
okrzyki radości i złości. Pojemniki zostały napełnione aż po brzegi złotymi mone-
tami! "Ach! Gdybym przyniósł więcej wody..." 

 

Dawajcie, a będzie wam dane: 

miarą dobrą, natłoczoną utrzęsioną 

i opływającą wsypią w zanadrze wasze. 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. (Łk 6,38) 

 
Bruno Ferrero  

 O życiu św. Krzysztofa nie mamy pewnych informacji. Pewne jest, że żył na 
początku trzeciego wieku i że zmarł śmiercią męczeńską. Reszta wiadomości 
oparta jest na przekazach ustnych i legendach.  

 Święty miał się urodzić w Kanaanie pod koniec II wieku w rodzinie pogań-
skiej. Być może pochodził z miejscowości Samon w rzymskiej prowincji Licji poło-
żonej w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja). Legenda mówi, że rodzice dali mu na 
imię Reprobus, co miało znaczyć Odrażający. Był bardzo brzydki: olbrzymi 
wzrost, potężne ciało i niekształtna głowa przypominająca głowę psa. Odznaczał 
się także ponadludzką siłą. Może dlatego postanowił zaciągnąć się na służbę u 
najpotężniejszego władcy. Najpierw zaciągnął się w władcy swojej krainy. Przeko-
nał się jednak, że król bardzo boi się szatana, przyjął więc służbę u niego. Potem 
okazało się, że szatan boi się Chrystusa. To sprawiło, że zainteresował się Chry-
stusem, poznał Jego naukę i przyjął chrzest. Za pokutę postanowił osiedlić się na 
Jordanem i przenosić ludzi przez rzekę na swych potężnych ramionach. Pewnej 
nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi brzeg. Wziął je na ramio-
na i zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz cięższe, tak że w pewnym momencie 
Reprobusowi groziło utonięcie. Dotarł jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim 
jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.  c.d. s. 5.  

Św. KRZYSZTOF  
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Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat". Na pamiątkę tego zdarzenia Reprobus 
miał otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza "niosący Chrystusa". Le-
genda wspomina też, że Pan Jezus przywrócił Krzysztofowi normalny wygląd. 
Inna legenda opowiada, jak Krzysztof został pojmany i wtrącony do więzienia 
przez swojego króla, okrutnego prześladowcę chrześcijan. Działo się to około 250 
roku, za panowania cesarza Deceusza. Trudno było go wydać na męki, ponieważ 
z powodu niezwykłej siły Krzysztofa żołnierze bali się go. Wielu żołnierzy, widząc 
dzielną postawę Krzysztofa na mękach, nawróciło się. Inni nawrócili się widząc, 
jak wypuszczane w jego kierunku strzały zatrzymują się w powietrzu lub odbijają 
się od jego ciała. Krzysztof był przez cały dzień zasypywany strzałami, które jed-
nak nie zabiły go. Kiedy wreszcie wyczerpany padł na ziemię, władca polecił go 
ściąć. Tyle legenda.  

 Niektóre źródła podają, że poniósł męczeńską śmierć podczas prześlado-
wań za czasów Dioklecjana.  

 Pierwsze historyczne przekazy o kulcie św. Krzysztofa pochodzą z V i VI 
w., a mówią o wystawionej ku jego czci bazylice w Bitynii i o licznych klasztorach 
św. Krzysztofa. Oznacza to, że jego kult był wówczas bardzo powszechny.  

 W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony do grona 14 
"Wspomożycieli", czyli do szczególnych patronów. Opiekował się podróżnymi, 
pielgrzymami, przewodnikami, flisakami, marynarzami. Dziś uważany jest za pa-
trona kierowców, ruchu i komunikacji oraz wielu zawodów z nimi związanych 
(poza wymienionymi): woźniców, żeglarzy, biegaczy, jest opiekunem dróg gór-
skich, patron górników, stolarzy, cieśli, kapeluszników, farbiarzy, introligatorów, 
poszukiwaczy skarbów, sprzedawców owoców, ogrodników, opiekunem twierdz i 
fortec, patronem dzieci. Wzywamy go w przypadku niespodziewanej śmierci, za-
razy i dżumy, zagrożenia od ognia i wody, suszy, niepogody i gradu, w przypadku 
chorób oczu, bólu zębów i ran. Jest patronem Ameryki i Wilna (jego wizerunek 
znajduje się w herbie tego miasta), siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej 
młodzieży. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.  

 Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. 
Krzysztofa, będzie bezpieczny aż do wieczora. Dlatego dawniej malowano jego 
postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i 
sztandarach, także na wielu kamienicach przy ruchliwych ulicach - takie kamieni-
ce w średniowieczu nazywano "Krzysztoforami".   

 W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jed-
nak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus, 
w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z gło-
wą lwa. Jego atrybuty to m. in.: dziecko królujące na globie, palma męczeńska, 
pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła. Czasami przedsta-
wiano go też jako męczennika lub wojownika, można go też zobaczyć z kijem, z 
którego wyrastają liście.  
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 „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11, 27). 
Wraz z wami wszystkimi, którzy zgromadziliście się tutaj z różnych krajów i kon-
tynentów — z wami, młodzi — pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam w 
Nim Syna Bożego, Słowo Przedwieczne Ojca. Pozdrawiam Syna Maryi tymi sa-
mymi słowy, jakimi pozdrowiła Go owa kobieta spośród rzeszy, gdy nauczał. 
Pozdrawiam Jezusa Chrystusa, błogosławiąc Jego Matkę-Dziewicę, błogosła-
wiąc Jej macierzyństwo. Poprzez to dziewicze macierzyństwo Syn Boży stał się 
jednym z nas.” 
 Od roku 1984 rozpoczęła się w Kościele tradycja Światowego Dnia Mło-
dzieży. Wyruszając z placu św. Piotra w Rzymie pielgrzymujemy wspólnie przez 
świat. Nasz szlak pielgrzymi zaprowadził nas naprzód ku południowi Ameryki, do 
Buenos Aires. Po dwóch latach wróciliśmy na wschodni brzeg Atlantyku, przyj-
mując  zaproszenie gościnnego sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpa-
nii. Rozwój wydarzeń na starym kontynencie europejskim sprawia, że dzisiaj, 
znów po dwóch latach, jesteśmy w Częstochowie na ziemi polskiej. Na zakoń-
czenie Jan Paweł II przemówił po polsku: 
 A teraz się policzymy. Drodzy młodzi przyjaciele, pragnę dotrzeć do każ-
dego i każdej z was z osobna. Znajduje to swój wyraz w naszych modlitwach. 
Wyrażę to zwłaszcza jutro, sprawując Najświętszą Eucharystię. Niemniej jednak 
pragnę przynajmniej wymienić was, tu zgromadzonych — tu, tam, daleko, dale-
ko w Częstochowie. Pragnę was wymienić wedle krajów i narodów, o których 
wiemy, że są tu reprezentowane w tej wielkiej światowej rodzinie młodych. A 
więc młodzież z Albanii, z Antyli, z Argentyny, z Australii, z Austrii, z Belgii, z 
Beninu, młodzież białoruską, boliwijską, brazylijską, bułgarską,  czeską, słowac-
ką, młodzież z Chile, z Kolumbii,  młodzież koreańską, młodzież chorwacką, sło-
weńską i serbską, kubańską, młodzież z Danii, z Egiptu, z El Salvador, z Filipin, 
z Finlandii, z Francji, z Gambii, Ghany, Grecji, Gwinei, z Hiszpanii, z Holandii, z 
Indii, Irlandii, Islandii, z Japonii, Jordanii, z Kamerunu, z Kanady, z Libanu, za 
który teraz będziemy się szczególnie modlić, z Litwy, z Malezji, z Malty, z Mek-
syku, z Mozambiku, z kraju, który się ostatnio nazywa Myanmar, z Niemiec, Ni-
gerii, z Norwegii, z Pakistanu, młodzież z Paragwaju, z Peru. Potem z Polski 
(łatwo wam tutaj być w przewadze), z Portugalii, młodzież z Republiki Domini-
kańskiej, młodzież z Rosji, młodzież z Rumunii, młodzież z Sierra Leone, mło-
dzież ze Sri Lanki, młodzież ze Stanów Zjednoczonych, młodzież z Sudanu — 
za Sudan też się będziemy szczególnie modlić, młodzież ze Szwecji, ze Szwaj-
carii, z Tajlandii, z Tajwanu, z Togo, z Turcji. Następnie Ukraina, Urugwaj, We-
nezuela, Wielka Brytania, Wietnam, Zambia, Zimbabwe, Italia. 
 Jesteśmy spóźnieni o półtorej godziny, ale my nigdy nie jesteśmy spóź-
nieni.  Na tym na razie przerywam, organizatorzy ustalą, kiedy rozpocznie się 
czuwanie.”  

A. Trojanowska  

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 

Przemówienie do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 
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Błogosławiona Krew Jezusowa!  
 

Zgodnie z tradycją Kościoła miesiąc lipiec prowadzi nas do 
tajemnicy nieskończonej miłości Boga objawionej w otwar-
tym Sercu Jezusa, z którego wypłynęła Krew i Woda. Ta 
Krew jest dla nas źródłem życiodajnej mocy i siły. Ona jest 

obecna w każdej sytuacji naszego życia. Niech nasze serca będą gotowe i 
otwarte na przyjęcie tego drogocennego daru, który jest wyrazem miłości Jezu-
sa do każdego z nas.. 

 Trzeba nam rozszerzyć serce na miarę Serca Jezusa. Ile trudu! Ale jedy-
nie to jest konieczne. Gdy to zrobimy, wszystko jest zrobione. Chodzi o to, by 
każdego, kto przechodzi obok nas tak kochać, jak kocha go Bóg. A ponieważ 
żyjemy w czasie, kochajmy w danej chwili tylko jednego bliźniego, nie zatrzy-
mując w sercu resztek uczuć dla brata 
spotkanego minutę wcześniej, bo i tak 
kochamy we wszystkich tego samego 
Jezusa. Lecz jeśli pozostaną w sercu 
resztki uczuć, to znaczy, że tamtego 
brata kochaliśmy ze względu na nas 
lub na niego2 - a nie ze względu na 
Jezusa, i w tym całe nieszczęście. 

 Naszym największym zadaniem 
jest zachować czystość Boga, to zna-
czy: zachowywać w sercu taką miłość, 
jaką kocha Jezus. Tak, więc, aby być 
czystym, nie trzeba pozbawiać serca 
miłości i tłumić uczuć. Trzeba rozsze-
rzyć serce na miarę Serca Jezusa i 
kochać wszystkich. I jak wystarczy 
jedna hostia z miliardów hostii na 
świecie, by nakarmić się Bogiem, tak 
wystarczy jeden brat – ten, którego wola Boża stawia obok nas – by wejść w 
komunię z całą ludzkością, która jest mistycznym Jezusem. 

Chiara Lubich 

Charyzmat jedności, Kraków 2007 

SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA  

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 1700 DO KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NAB  OŻEŃSTWO DO KRWI CHRY-
STUSA 
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Cytaty papieskie: 
Przesłanie do młodzieży: 
 
• „Zanim stad odejdę, proszę was... 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
Proszę was: 
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, 
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń Ojców 
naszych i matek ją znajdowało, 
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, 
- abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest „największa”, która się  
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.” 
• „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście” . 

Zebrała A. Trojanowska 

Kierowcy niemal nagminnie przekraczają dozwolone prędkości, za to piesi 
poruszają się jezdnią w sposób wygodny dla siebie, niejednokrotnie prze-
biegają na czerwonym świetle. Przypadająca 3 kwietnia Niedziela Modlitw 
za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach to oka-
zja do rachunku sumienia i dla kierowców, i dla pieszych.  
 Zaniepokojenie budzi wzrost śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych 
w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku. Zginęło 189 osób – o 56,1% więcej 
niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Policja przestrzega: Prędkość napraw-
dę zabija! – Już przy prędkości 40 km na godzinę potrącenie pieszego może 
skończyć się jego śmiercią. Przy dużych prędkościach, rzędu 100 km/h, w cza-
sie jednej tylko sekundy pojazd przebywa drogę długości około 30 m. Ta jedna 
sekunda może decydować o ludzkim życiu. Powinni pamiętać o tym kierowcy, 
którzy lubią szybką jazdę – podkreśla insp. Marek Fidos z Biura Ruchu Drogo-
wego Komendy Głównej Policji. Ale piesi nie są bez winy. Stąd apel policji: „Nie 
ryzykuj! Nie przechodź (przebiegaj) na czerwonym świetle”. W miastach takie 
zachowania pieszych zalicza się do głównych przyczyn wypadków z ich udzia-
łem.  

 W 2010 roku odnotowano 11 286 wypadków z udziałem osób pieszych, 
jest to 29% ogółu zdarzeń drogowych. Zginęło 1245 pieszych, a zostało rannych 
10 826 osób. 

 W tym roku Biskupi Śląscy w odezwie do kierowców przypomnieli, że 
„każde świadome przekroczenie przepisów ruchu drogowego, a więc narażanie 
na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych ludzi jest grzechem przeciwko 
piątemu przykazaniu Bożemu – nie zabijaj. Krajowy duszpasterz kierowców ks. 
dr Marian Midura zwraca uwagę, że w roli kierowców wielu z nas zachowuje się 
jak poganie. /c. d. s. 9./ 

Rachunek sumienia dla kierowcy i pieszego  
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 I. Nie zabijaj.  

II. Niech droga będzie dla ciebie narzędziem jednoczącym osoby, a nie śmiertel-
nym niebezpieczeństwem.  

III. Niech uprzejmość, poprawność i ostrożność pomogą ci wyjść z nieprzewi-
dzianych sytuacji.  

IV. Okazuj miłosierdzie i pomagaj bliźniemu w potrzebie szczególnie gdy jest 
ofiarą wypadku drogowego.  

V. Niech samochód nie będzie dla ciebie przejawem władzy, panowania i okazją 
do grzechu.  

VI. Z miłością przekonuj młodych i nie tylko młodych do tego, aby nie zasiadali 
za kierownicą, gdy nie są w stanie.  

VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.  

VIII. Doprowadź do spotkania ofiary i agresora we właściwym momencie, ażeby 
mogli przeżyć wyzwalające doświadczenie przebaczenia.  

IX. Na drodze chroń słabszego.  

X. Poczuwaj się do odpowiedzialności za innych.  

Dekalog kierowcy 

- Wieszamy w samochodach różańce, wozimy wizerunki świętych, przyklejamy 
na karoserie znak pierwszych chrześcijan – rybę, a jednocześnie nie szanujemy 
bliźnich – innych użytkowników dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy 
obraźliwe gesty, lekceważymy przepisy ruchu. Takie zachowania to grzech, z 
którego katolik powinien się spowiadać i zdecydowanie dążyć do poprawy – 
podkreśla.  

– Mimo nieustannych apeli o bezpieczeństwo na drogach, wciąż tak wielu ludzi 
traci życie w wypadkach drogowych, wciąż tak wielu pozostaje rannych, wciąż 
tak wielu nietrzeźwych kierowców – ubolewa ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA 
Polska. – Największym grzechem w tym momencie byłoby jednak ulec zniechę-
ceniu i zaniedbać dalszych działań w tym zakresie – dodaje. A że wspólne dzia-
łanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa przynosi owoce, przekonuje insp. Ro-
bert Zalewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie. Celem realizowanego od 2004 r. projektu „Program Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego GAMBIT Warmińsko-Mazurski” jest zmniejszenie liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do 2012 r. Działania instytucji 
państwowych i samorządowych, policji, duszpasterzy, znanych osób z tego tere-
nu przyczyniły się do tego, że w ciągu siedmiu lat realizacji programu ilość ofiar 
wypadków na drogach spadła o 46,8%. Według prognoz, do 2012 roku będzie to 
zaś 56,3%, a więc o 6,3% więcej niż zakładano w 2004 r. /c. d. s. 10/   

 

 

 Mniej oficjalnym sposobem walki o bezpieczeństwo na drogach był wyda-
ny w 2005 r. przez księdza Roberta Jakubowskiego wykaz pieśni, jakie należy 
śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy rozwija się następujące prędkości:  

80 km/h – „Pobłogosław, Jezu, drogi” 

90 km/h – „To szczęśliwy dzień"” 

100 km/h – „Cóż Ci, Jezu, damy"” 

110 km/h – „Ojcze, Ty kochasz mnie"” 

120 km/h – „Liczę na Ciebie, Ojcze"” 

130 km/h – „Panie, przebacz nam"” 

140 km/h – „Zbliżam się w pokorze"” 

150 km/h – „Być bliżej Ciebie chcę"” 

160 km/h – „Pan Jezus już się zbliża"” 

170 km/h – „U drzwi Twoich stoję, Panie"” 

180 km/h – „Jezus jest tu"” 

200 km/h – „Witam Cię, Ojcze"” 

220 km/h – „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie"” 
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Ks. Kraśnicki podkreśla, że człowiek wierzący obok działania stawia modlitwę. 
MIVA Polska przygotowała na cały rok intencje modlitw, m.in. o ostrożną jazdę, 
zwłaszcza młodych kierowców (maj), bezpieczne powroty z urlopów i wakacji 
(lipiec) czy za rodziców, by dawali dzieciom przykład bezpiecznego poruszania 
się po drogach (wrzesień). W intencjach tych modlą się m.in. misjonarze polscy 
na całym świecie, szczególnie w pierwsze soboty miesiąca.  
 Wraz z polskimi kierowcami tradycyjnie misjonarze będą się modlić na 
Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców. To forma modli-
tewnego podziękowania za akcję „1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany 
kilometr”. Dzięki wsparciu polskich kierowców MIVA Polska mogła przekazać 
misjonarzom w 2010 r. 35 samochodów, 24 rowerów, 6 motocykli, 2 ambulanse i 
1 bus (za łączną kwotę 236 500 euro).  
 X Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców odbędzie się 14 maja pod ha-
słem „Janie Pawle II – wzorze świętości – prowadź nas bezpiecznie po wszyst-
kich drogach”. Krajowy duszpasterz kierowców przypomina, że Papież w trakcie 
pontyfikatu przebył ponad 1,6 mln kilometrów – to tak jakby 40 razy okrążył 
świat i czterokrotnie pokonał odległość między Ziemią a Księżycem. – Niech 
nasze poruszanie się po drogach stanie się wyrazem hołdu, składanego przez 
polskich kierowców polskiemu Papieżowi, który tak często był w drodze – apelu-
je ks. Midura.  
 W kalendarium duszpasterstwa kierowców na rok 2011 znajdują się tak-
że: XII Tydzień św. Krzysztofa (18-25 lipca) i Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego 
Kierowcy (25 lipca), a także Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogo-
wych (20 listopada).   

Pieśni kościelne podczas jazdy samochodem 
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 Trwałym znakiem wiary pokoleń mieszkańców Grudziądza jest obraz 
Matki Bożej Łaskawej, zwanej Matką Bożą Grudziądzką. Wierni parafii farnej, 
w burzliwych czasach reformacji, która odrzucała kult Maryi i Świętych, zwrócili 
się ze swoimi problemami do Matki Najświętszej szukając u Niej pomocy i 
wsparcia. To tu, w tej świątyni w 1655 r., w przerwie posiadania kościoła św. 
Mikołaja przez protestantów (1572-1596 i 1656-1659), zostaje ustanowione 
Bractwo (Sodalicja) Najświętszej Maryi Panny. Katolicy bojąc się zalewu prote-
stantyzmu, uciekli się, jak to często w historii Kościoła w Polsce bywało - choć-
by w czasie najazdu szwedzkiego na Jasną Górę - pod opiekę Matki Chrystu-
sa, prosząc Ją o zachowanie prawdziwej wiary i pozostawienie świątyni w ich 
rękach. Chociaż rok po utworzeniu Bractwa Najświętszej Maryi Panny, Fara 
została ponownie odebrana katolikom przez protestantów, to jednak modlitwy 
wiernych zanoszone do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej zostały 
wysłuchane i po trzech latach świątynię zwrócono. 

 O czci, jaką otaczali wierni Matkę Bożą w Grudziądzkiej Kolegiacie, w jej 
cudownym wizerunku pochodzącym z I poł. XVII w., dowiadujemy się z proto-
kołu powizytacyjnego Fary Kanonika Strzesza z 1667 r., w którym zamieszczo-
ne zostały istotne informacje dotyczące kultu Matki Bożej w Jej obrazie. Czyta-
my w nim, że po czasach zawieruch wojennych, w chylącym się ku upadkowi 
kościele znajdował się w nawie pn. po lewej stronie ołtarz NMP "pokryty wspa-
niałą lśniącą pozłotą". 

 W dniu 13 września 1666 r. potwierdzone zostały wszystkie przywileje 
jakie dotąd posiadał kościół farny. Do owych przywilejów należało m. in. odpra-
wianie co sobotę przy ołtarzu Matki Bożej uroczystej (śpiewanej) Mszy św. wo-
tywnej do NMP. Dla Bractwa Węglarzy i Sodalicji - czyli Bractwa NMP. Ponadto 
dowodem kultu Matki Najświętszej były liczne wota i darowizny na rzecz Ołta-
rza NMP, m. in.: "klejnot święty różańca w złocie, srebrze i miedzi, wota ołta-
rzowe, berło srebrne, 2 korony pozłacane, 3 pierścienie z diamentem i złotym 
pelikanem, relikwiarz pozłacany wysadzony kryształem górskim, lampa mie-
dziana, para świeczników i dzwonek", a także 5 sukienek - w tym jedna złota i 
dwie purpurowe przyozdobione złotem. Dzisiejsza sukienka na obrazie jest 
późniejsza od wymienionych w protokole wizytacyjnym Strzesza z 1667 r. Su-
kienka srebrna, trybowana, którą przyozdobiony jest obraz NMP pochodzi z 
pocz. XVIII w. 

 Matkę Bożą w Kolegiacie czcimy jako Matkę Bożą Łaskawą. Jest to rów-
nież dowodem tego, że w tym miejscu, w tej świątyni, wierni doznawali od Bo-
ga szczególnych łask przez wstawiennictwo Matki Bożej. 

Kontynuacja niezaprzestanego kultu NMP w Grudziądzkiej Kolegiacie jest do-
roczny odpust w Święto Narodzenia NMP - 8. IX oraz cotygodniowa nowenna 
do Matki Bożej, gromadząca większą liczbę wiernych. 

KULT MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ (GRUDZIĄDZKIEJ)     
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę na godz. 1830 mieszkańców Rogozina: 

• z ulicy Morelowej na 2 lipca,  

• z ulicy Kwiatowej na 9 lipca,  

• z ulicy Strażackiej na 16 lipca    

• ulicy Wiosennej  (od początku do skrzyżowania z ul. Słonecznej) na 23 lipca,  

• z ulicy Wiosennej (pozostała część ulicy) na 30 lipca,  

• z ulicy Akacjowej na 6 sierpnia,  

• z ulicy Słonecznej (numery parzyste) 13 sierpnia.  

  Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” pa-
rafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił 
za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, 
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, 
o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i 
wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opa-
nować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby 
piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towa-
rzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen. 

24 lipca /niedziela/ podczas każdej mszy św. chciałbym poświęcić każdy pojazd 
i wspólnie z kierowcami pomodlić się, aby szczęśliwie zawsze docierali do celu 
podróży.  

ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE    

KS. PROBOSZCZ 

MODLITWA KIEROWCY 

Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu lipcu 


