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W poprzednim Biuletynie nr 73 z przełomu października i listopada pisaliśmy o szturmie 

modlitewnym w intencji zdrowia i życia Księdza Jerzego. Grupa kilkunastu osób zarówno z 

naszej parafii, jak i z najdalszych zakątków świata, podjęła modlitwę w intencji zdrowia dla 

naszego Księdza Proboszcza Jerzego.  

Niektórzy z nas już skończyli odmawianie trwającej 54 dni nowenny pompejańskiej, inni kończą 

lub przystępują do kolejnej. Zamieszczamy relacje niektórych osób z przebiegu modlitwy.  

 

Nowenna Pompejańska jest mocnym orężem do pozyskania Boga i próśb, jednak nie jedynym. 

Jest ich bardzo wiele, np. Koronka do Miłosierdzia Bożego, 15 Modlitw Św. Brygidy, Kult 

Cudownego Medalika i wiele innych. W niniejszym numerze opiszemy historię objawienia 

Cudownego Medalika.  

 

Do Matki Bożej, szafarki Miłosierdzia Bożego można też pielgrzymować i to wcale nie tylko w 

wakacje. Rodzina Radia Maryja zawsze spotyka się na przełomie listopada i grudnia ab y 

świętować kolejną rocznicę swego założenia 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Wrażeniami z pielgrzymki do Torunia dzieli się z nami p. Maria Bratnik.  

 

Zbliżają się Najpiękniejsze Święta w roku. Dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, 

staramy się wybaczyć sobie nawzajem różne przykrości, obdarowujemy się prezentami, śpiewamy 

kolędy, ubieramy choinki, przyozdabiamy nasze domy, przygotowujemy potrawy wigilijne 

czynimy podsumowania i plany na przyszłość.  O tym jak powinniśmy składać sobie życzenia 

świąteczne pisze Azariasz.  

 

Mamy spokojne, może niezbyt dostatnie święta. W wielu miejscach Chrześcijanie, nasi bracia  

i siostry są prześladowani bądź dyskryminowani. Zapytajmy się uczciwie czy robimy coś, aby im 

pomóc. Jest wiele możliwości, choćby ofiara pieniężna. Często wyłudzają od nas pieniądze zwykli 

oszuści, często sami je wydajemy na rzeczy, które nam nie przynoszą pożytku. Tym czasem można 

wspomóc kościelne dzieła pomocy ludziom i uratować niejedno życie. Dlatego zachęcam do 

pomocy organizacji CITIZEN GO, która organizuje sporo akcji społecznościowych wysyłając 

listy do władz wielu krajów w obronie prześladowanych i informują o faktach. Niestety wiele 

mediów głównego nurtu nie chce o tym pisać, przez co wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze skali 

prześladowań chrześcijan na świecie.  Można powiedzieć, że spełniają się słowa Św. Mateusza z 

rozdz. 24.  

„ 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy 

nie będzie. 

22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas 

zostanie skrócony. ” 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT I 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 
 

W imieniu Redakcji M. Ludorowski 
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W poprzednim Biuletynie opisałem jak należy odmawiać nowennę pompejańską. Sporo osób podjęło się 

ją odmawiać w intencji zdrowia dla naszego Księdza Proboszcza. Kilka osób już ją ukończyło. 

Postanowiłem zapytać modlących się, jak było, co zauważyli, czy coś się zmieniło przez odmawianie 

nowenny. O wrażenia z odmawiania Nowenny Pompejańskiej zapytałem kilku uczestników tego dzieła. 

 

Gosia:  Dowiedziałam się, że ktoś rozpoczął odmawianie nowenny pompejańskiej za zdrowie Księdza 

Jerzego i to wzbudziło moje zainteresowanie. Weszłam na stronę WWW. Przeczytałam, co i jak trzeba 

odmawiać i udało mi się stworzyć grupę 10 osób, które rozpoczęły nowennę. Najlepszym dowodem, że 

jest to modlitwa nie odparcia to fakt, że Ksiądz Jerzy żyje.  

ML: Czy miałaś trudności z odmawianiem nowenny? 

Gosia: Nie zawsze było mi łatwo. Czasem nie mogłam odmówić wszystkich modlitw jednego dnia, 

więc nadrabiałam kolejnego dnia. Mam nadzieję, że Matka Boża rozumie ludzkie sytuacje i pomaga.  

ML: Jakie zauważyłaś skutki modlitwy?  

Gosia: Polubiłam odmawianie nowenny pompejańskiej tak, że nie mogę się bez niej obejść. Mogę to 

określi jako „zdrowe uzależnienie”. A prócz tego lepiej muszę sobie organizować czas. Nie tracić go na 

niewiele warte rozrywki i to się udaje…  

 
Teresa: Pierwszą nowennę w intencji Księdza Jerzego rozpoczęliśmy 23 września. Po jej skończeniu 

stwierdziliśmy, że tak dobrze się ją nam odmawia, że teraz postanowiliśmy ją odmawiać w intencji 

najpierw jednego naszych synów i tak po kolei, a potem za synowe… 

ML: Czy nie uważaliście, że to będzie zbyt czasochłonne, trudne? 

Radek: Nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało z odmawianiem, ale sprzyjający był fakt, że w 

początkach października wyjechaliśmy do sanatorium. Tam mieliśmy naprawdę sporo wolnego czasu. 

Poświęcanie go na modlitwę dawało nam radość. Od obiadu o 12:30 nie było zajęć. Wieczorem 

chodziliśmy do kościoła na litanię i różaniec. Teraz, gdy wróciliśmy do „normalności”, wydaje się w 

gonitwie za obowiązkami, że czas na modlitwę jest za krótki, ale tak nie jest.  

Teresa: My odmawiamy nowennę zawsze we dwoje. Pierwszą część odmawia np. Raduś, drugą – ja. 

Podobnie jak w czasie np. pielgrzymek: ksiądz odmawia jedną część a wierni drugą.  

ML: Czy odczuliście jakieś efekty? 

Teresa, Radek: Jakieś wyciszenie, uspokojenie, czasem w życiu są napięte sytuacje, choć nigdy nie 

mieliśmy tzw. cichych dni, ale gdy siadamy do modlitwy – wszystkie problemy znikają, jak ręka odjął.  

ML: Jak odmawiacie Nowennę?  

Teresa: Rano przed pracą pierwsza cześć. W południe druga, a wieczorem trzecia – to już różnie – jak 

czas pozwala. Moja siostra np. odmawia wszystko od razu rano.  

ML: Dziękuję Wam za rozmowę.  

 
Pozwolę sobie dodać także własne spostrzeżenia. Nowennę rozpocząłem odmawiać dość 

niespodziewanie dla siebie 17 września po spotkaniu z Gosią, krewną Księdza Jerzego. Gdy pokrótce 

opowiedziała mi na czym to polega, stwierdziłem, że nie dam rady i na tym rozstaliśmy się. Jednak 

myśl o nowennie nie dawała mi spokoju. Poczytałem pierw w sieci wiele interesujących świadectw o 

uzdrowieniach w sferze ciała jak i ducha dzięki nowennie, o rozwiązaniu różnych problemów, potem 

wziąłem kalendarz, aby zorientować się, kiedy byłby koniec i czy nie mam jakichś ważnych dat i… 

okazało się, że dokładnie w połowie nowenny wypada mi ważna wizyta lekarska. To poskutkowało  

i zacząłem odmawiać.  

Odmawianie nowenny w intencji Ks. Jerzego poszło mi niespodziewanie łatwo. Sprzyjała temu 

organizacja mojego dnia. Ponieważ dojeżdżam daleko do pracy, wystarczało mi to na odmówienie 

tajemnicy radosnej. W drodze powrotnej była kolej na bolesną, a chwalebną zawsze zdążyłem odmówić 

do wieczora, czasem do nocy. Po skończeniu 9 listopada zrobiłem sobie dzień przerwy i w Święto 
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Odzyskania Niepodległości rozpocząłem kolejną nowennę we własnej intencji. I muszę przyznać, że 

idzie mi trudniej, ale już minęła połowa, koniec wypada 3 stycznia. Jakie skutki zauważyłem u siebie? 

Większe skupienie, lepsze planowanie, mniej marnowania czasu, a tego zawsze było mi potrzeba. Mam 

nadzieję, że to jeszcze nie wszystkie pozytywne skutki. Można zaryzykować twierdzenie, że kto raz 

odmówi tę nowennę, potem czuje potrzebę jej powtarzania.  

 

Nadal aktualna jest nasza prośba: Zapraszamy osoby, które chciałyby się przyłączyć do odmawiania 

nowenny pompejańskiej w intencji zdrowia dla Księdza Jerzego. Przyniesie to owoce nie tylko 

obdarowanemu, ale też każdemu modlącemu się. Można w Internecie znaleźć wiele świadectw, co 

dzieje się poprzez tę nowennę. Jest sporo stron poświęconych tej modlitwie, np:  

http://pompejanska.rosemaria.pl/ 

 

M. Ludorowski 

 

Piotr Labouré i Ludwika z domu Gontard, 

rodzice św. Katarzyny, byli szczęśliwym 

małżeństwem żyjącym w Burgundii w 

miejscowości Fain-les Moutiers. Bóg 

pobłogosławił ich związek. Mieli jedenaścioro 

dzieci: 8 chłopców i 3 dziewczynki.  

Dn. 2. maja 1806 r. przyszło na świat dziewiąte 

dziecko, dziewczynka, której dano imię Katarzyna.  

Gdy Katarzyna miała 9 lat, zmarła jej matka. 

Dziewczynka odczuła boleśnie jej brak i wtedy 

oddała się pod opiekę Maryi. Mała Katarzyna - 

pisze jej biograf – myśląc, iż jej nikt nie widzi, 

weszła na krzesło, wspięła się na palcach, by 

dosięgnąć stojącej na komodzie figury 

Najświętszej Panny. Obejmując ją rękami szeptała: 

Teraz Ty bądź moją Matką...  

Z dalszych jej losów wiemy, że Matka Boża 

wysłuchała tej prośby w sposób niezwykły.  

Od 11. roku życia Katarzyna wykonuje już w 

domu, wraz z najmłodszą siostrą, prace 

gospodarskie. Zastępuje matkę, gdy ojciec 

pozwolił najstarszej córce Marii Ludwice opuścić 

dom i wstąpić do Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia. W 19. roku życia najwyraźniej 

ukształtowało się jej powołanie, które zresztą już 

od dawna, zwłaszcza po przyjęciu Pierwszej 

Komunii św., odzywało się bardzo mocno. 

Katarzyna miała dziwny sen. Wydawało się jej, że 

jest w kościele w Fain. Przy ołtarzu kapłan 

odprawia Mszę św. Po skończonej liturgii odwraca 

się i daje jej znak, by się przybliżyła. Przerażona 

Katarzyna uciekła, ale sen trwał dalej. Katarzyna 

znalazła się przy łóżku chorego. Jest tam również 

stary ksiądz z pierwszej fazy snu. Córko moja -

mówi do niej - dobrą rzeczą jest pielęgnowanie 

chorych. Teraz uciekasz przede mną, ale pewnego 

dnia będziesz szczęśliwa, kiedy przyjdziesz do 

mnie. Bóg ma wobec ciebie pewne plany: nie 

zapomnij o tym.  

Katarzyna przejęła 

się odtąd myślą o 

zajęciu się tymi, którzy 

cierpią. Pragnie 

wstąpić do 

Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia. Spotkała 

się jednak ze 

sprzeciwem ojca, który 

chcąc przeciwdziałać 

temu zamiarowi, 

posyła ją do Paryża, do 

pracy w restauracji jej 

brata Karola. 

Pracowała tam cały 

rok. Następnie dostała 

się do pensjonatu w 

Chatillon 

prowadzonego dla 

panien ze szlachty 

burgundzkiej. Nie czuje się dobrze w tym 

środowisku, gdzie obowiązują zwyczaje sprzeczne 

z jej prostotą. Gdy dowiedziała się, że niedaleko 

znajduje się dom sióstr miłosierdzia, postanowiła 

udać się tam, by porozmawiać o swym powołaniu 

z miejscową przełożoną. W rozmównicy 

przyciągnął jej uwagę portret starszego księdza… 

Przypomina go sobie ze snu, w którym widziała go 

odprawiającego Mszę św. w kościele w Fain, a 

następnie przy łóżku chorej osoby. Towarzysząca 

jej siostra wyjaśniła, że ten kapłan to założyciel 

sióstr miłosierdzia - św. Wincenty a Paulo.  

Po uzyskaniu zezwolenia od ojca Katarzyna z 

początkiem 1830 r., w 24 roku życia, zaczęła 

kandydaturę w domu w Chatillon, a po trzech 

http://pompejanska.rosemaria.pl/
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miesiącach przybyła na rue du Bac do Paryża, by 

odbyć nowicjat. Jako nowicjuszka zaszczycona 

została kilkoma objawieniami Matki Najświętszej.  

Św. Katarzyna opisuje objawienie w nocy z 

dnia 18 na 19 lipca 1830 r.:  

Jest noc, około wpół do dwunastej posłyszałam, 

że ktoś mnie woła po nazwisku. Spojrzałam w 

stronę, skąd dochodził głos, odsunęłam zasłonę 

łóżka. Zobaczyłam dziecko cztero czy pięcioletnie, 

biało ubrane, które mi powiedziało: „Chodź do 

kaplicy, Najświętsza Panna czeka na ciebie". 

Natychmiast pomyślałam: „Ale mnie usłyszą!". 

Dziecko odpowiedziało: „Bądź spokojna, jest wpół 

do dwunastej, wszyscy mocno śpią, chodź, ja 

poczekam". Pospieszyłam się z ubraniem i poszłam 

obok tego dziecka. Szłam za nim. Wszędzie paliło 

się światło. Kiedy weszłam do kaplicy, drzwi 

otworzyły się, gdy dziecko zaledwie dotknęło ich 

końcem palca. Świece paliły się jak na pasterce. 

Ale nie widziałam Najświętszej Panny. Dziecko 

zaprowadziło mnie do prezbiterium i tam uklękłam. 

Około północy dziecko powiedziało: „Oto 

Najświętsza Panna. Oto Ona". Posłyszałam szmer, 

jakby szelest sukni jedwabnej. Bardzo piękna Pani 

usiadła w fotelu Ks. Dyrektora. Dziecko 

powtórzyło mocnym głosem: „Oto Najświętsza 

Panna!". Spojrzałam na Maryję i jednym skokiem 

znalazłam się na stopniach ołtarza u Jej nóg, z 

rękami złożonymi na Jej kolanach. Nie wiem, jak 

długo tak trwałam, straciłam rachubę czasu. To 

były najsłodsze chwile w moim życiu" - dodaje św. 

Katarzyna Labouré. Najświętsza Panna odeszła 

jako światło gasnące. Katarzyna wróciła do swej 

sypialni, ale tej nocy już nie spała.  

W dniu 27. listopada tego samego roku Matka 

Najświętsza przyszła, aby jej oznajmić misję, która 

miała sprawić Katarzynie wiele cierpienia. Misja 

ta, to ogłoszenie światu przywileju Niepokalanego 

Poczęcia Maryi za pośrednictwem tzw. 

Cudownego Medalika. Powiernica Niepokalanej 

tak o tym opowiada:  

27. listopada 1830 r., 5.30 po południu, w 

głębokiej ciszy, po przeczytaniu tekstu do 

rozmyślania usłyszałam jakby szelest jedwabnej 

sukni. Doszedł do mnie z bocznego chórku, tam 

gdzie był obraz św. Józefa. Popatrzyłam w tamtą 

stronę i zobaczyłam Najświętszą Pannę. Stała. Była 

średniego wzrostu, ubrana na biało. Suknia w 

kolorze porannej zorzy była skrojona w stylu 

dziewczęcym, sięgała wysoko, do szyi, i miała 

długie rękawy. Biały welon osłaniał głowę, 

ramiona i spadał aż do stóp. Pod welonem sploty 

włosów związane wstążką koronkową, szeroką na 

dwa palce. Jej twarz była wystarczająco widoczna 

i tak piękna, że wydaje mi się zupełnie niemożliwe, 

aby ją opisać.  

Stała na białym globie, tzn. na połowie globu, 

albo przynajmniej ja widziałam tylko połowę. Był 

tam również wąż, a kolor jego był zielony i 

upstrzony żółtymi plamami.  

Ręce miała uniesione na wysokości bioder. Bez 

żadnego wysiłku trzymała w nich złotą kulę 

zwieńczoną małym krzyżem. Kula i krzyż 

przedstawiały świat. Najświętsza Panna wydawała 

się trzymać tę kulę gestem ofiarowania jej Bogu. 

Jej twarz była tak piękna, że nie mogłabym jej 

opisać.  

Naraz ujrzałam pierścienie na Jej palcach. 

Trzy pierścienie na każdym palcu. Najszerszy 

pierścień u nasady palca, średni w pośrodku, a 

najmniejszy blisko paznokcia. Większe pierścienie 

były inkrustowane klejnotami nie jednakowego 

piękna. Większe pierścienie wysyłały piękniejsze i 

dłuższe promienie. Mniejsze zaś klejnoty dawały 

krótsze promienie. Promienie tworzyły razem duże 

strugi światła biegnące ku dołowi tak, że nie 

mogłam już widzieć stóp Najświętszej Panny. 

Wtedy, gdy się w Nią wpatrywałam, Najświętsza 

Dziewica również spojrzała na mnie. Usłyszałam 

głos: «Ta kula, którą widzisz, przedstawia cały 

świat, zwłaszcza Francję, oraz każdego człowieka z 

osobna».  

Nie potrafię wyrazić tego, co czułam wówczas, 

gdy zobaczyłam piękno i blask olśniewających 

promieni. Pani mówiła: «To są symbole łask. 

Rozdzielam je między tych, którzy o nie proszą». 

Zdałam sobie wówczas sprawę z tego, jak dobrą 

rzeczą jest modlić się do Najświętszej Panny. Jak 

wspaniałomyślna jest Ona dla tych, którzy Ją 

proszą. Ile łask rozdziela między tych, którzy o nie 

błagają i jak wielką sprawia Jej radość udzielanie 

ich.  

Głos mówił dalej: «Klejnoty, które nie wysyłają 

promieni świetlistych, oznaczają łaski, o które 

ludzie zapomnieli prosić».  

Byłam przepełniona radością tak, że nie 

wiedziałam, gdzie się naprawdę znajduję. Wokół 

postaci Najświętszej Panny uformował się powoli 

owalnego kształtu napis z liter koloru złotego: «O, 

Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, 

którzy się do Ciebie uciekamy». Napis zaczynał się 

na wysokości prawej ręki Maryi, przechodził nad 

głową i kończył się na wysokości lewej ręki. 

Później złota kula znikła z rąk Maryi w kręgach 

światła, które się pokazały po obydwu stronach Jej 

postaci.  
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Ręce Najświętszej Dziewicy odwrócone teraz 

dłońmi na zewnątrz opadały w dół, jakby 

obciążone nadmiarem łask. Usłyszałam znowu 

głos: «Trzeba przygotować medalik według tego 

wzoru. Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają 

wiele łask. Medalik ten powinni nosić na szyi. Ci, 

którzy go nosić będą z ufnością, doznają większej 

obfitości łask».  

Właśnie wtedy obraz mojego widzenia odwrócił 

się. Mogłam wówczas oglądać drugą stronę 

medalu. Wielka litera «M», i połączona z nią 

poprzeczna belka, powyżej zaś prosty krzyż. 

Poniżej litery «M» były dwa serca: Jezusa i Maryi. 

Jedno okolone cierniami, drugie przebite mieczem.  

Z wybiciem medalika były początkowo 

trudności. Ks. J. M. Aladel, spowiednik św. 

Katarzyny, nie od razu wszystkiemu dał wiarę. 

Dopiero po dwóch latach, gdy arcybiskup Paryża 

udzielił pozwolenia, postarano się o wykonanie 

medalików według wzoru wskazanego przez św. 

Katarzynę. Dalsze wydarzenia udowodniły 

prawdziwość zeznań św. Katarzyny, gdyż ludzie 

przyjmujący medaliki ze czcią dla Matki 

Najświętszej i dla zaskarbienia sobie Jej opieki, 

doznawali nadzwyczajnych łask. Wiele osób 

odzyskało zdrowie. Szczególnie jednak dużo było 

nawróceń. Najgłośniejszym stało się nawrócenie 

Żyda Alfonsa Ratisbonne w Rzymie w styczniu 

1842 r. Ze względu na liczne i wyjątkowe cuda, 

jakie Niepokalana zdziałała przez ten medalik, 

zaczęto nazywać go powszechnie Cudownym 

Medalikiem. Władze kościelne zatwierdziły tę 

nazwę. Papież Leon XIII dekretem z dnia 23. lipca 

1894 r. pozwolił Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 

na Oficjum brewiarzowe i Mszę św. o objawieniu 

Najświętszej Dziewicy, wyznaczając święto 

Niepokalanej Cudownego Medalika na dzień 27. 

listopada.  

Św. Katarzyna Labouré po objawieniach 

prowadziła nadal życie proste, ukryte. Przez długi 

czas nie znano nawet w Zgromadzeniu Sióstr 

Miłosierdzia imienia siostry, której Najświętsza 

Maryja Panna zleciła zaszczytne posłannictwo. Po 

otrzymaniu ubioru siostry miłosierdzia opuściła 

Dom Macierzysty przy ul. du Bac i od roku 1831 

do końca życia pracowała w zakładzie dla starców 

na przedmieściu Paryża Saint Antoine. Jak w Fain-

les Moutiers, żadna praca, choćby najcięższa, nie 

przerażała siostry Katarzyny. Nie zważała na 

zmęczenie. Pracowała w kuchni, w pralni, w 

gospodarstwie, obsługiwała starców, pełniła dyżur 

przy furcie. Wszędzie cechowała ją sumienność, 

dokładność, gorliwość. Była cierpliwa, uczynna, 

skupiona, modliła się zatopiona w Bogu, 

przywiązana do osoby Najświętszej Maryi Panny. 

Drogą usilnej pracy nad sobą doszła do 

całkowitego niemal opanowania swego 

żywiołowego temperamentu. Przejawiało się to w 

jej kontaktach z ubogimi, mającymi różne słabości. 

Wobec nich okazywała zawsze łagodność, 

delikatność i uprzejmość.  

Ręce przy pracy, serce przy Bogu  
- tak można by krótko scharakteryzować okres 

czterdziestu sześciu lat w zakładzie dla starców. 

Zmarła w dniu 31. grudnia 1876 r., po przyjęciu 

sakramentów świętych, mając 70 lat.  

W roku 1933 kard. Verdier polecił otworzyć 

grobowiec siostry Katarzyny, by sprawdzić stan 

relikwii. Znaleziono jej ciało w takim stanie, w 

jakim je złożono do grobu. Ciało przeniesiono 

wówczas do kaplicy Domu Macierzystego przy ul. 

du Bac.  

Katarzyna Labouré została zaliczona w poczet 

błogosławionych w roku 1933, a czternaście lat 

później, tj. w 1947 r., została ogłoszona świętą 

przez papieża Piusa XII.  

M. Ludorowski 

Na podstawie 

http://www.apostolat.pl/?page=cms&gid=24 

Z wiarą poproś Maryję o opiekę dla siebie nosząc 
pobożnie Cudowny Medalik.  

Jednego możesz być pewien, nie zostaniesz 
pozostawiony samemu sobie. 

Sama Najświętsza Maryja Panna złożyła 
obietnicę, że łask nam nie poskąpi.  

Matka Boża obiecała bowiem:  

Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, 
otrzymają wielkie łaski 

Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z 
ufnością. Obietnica ta została potwierdzona przez 
niezliczoną ilość udzielonych wielkich łask! Od 
objawień w roku 1830 do dnia dzisiejszego wybito 
miliony Medalików, które zostały rozprowadzone 
na wszystkich kontynentach. 

http://www.apostolat.pl/?page=cms&gid=24


 

 
 

W dniach 29 i 30 listopada 2014r 

uczestniczyłam w pielgrzymce z kołem Rodziny 

Radia Maryja do Torunia na 23-cia rocznicę 

powstania Radia Maryja.  

Wyjechaliśmy z Jeleniej Góry w  piątek 

przed północą. Do celu dotarliśmy w zimny 

sobotni ranek. Nasze pielgrzymowanie 

rozpoczęliśmy od zwiedzania Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej (WSKSiM). 

Zewnętrzny widok tej uczelni wywarł na 

uczestnikach pielgrzymki ogromne wrażenie, 

a jej wnętrze przerosło oczekiwania. Nie 

spodziewałam się, że będzie tam aż tak 

nowocześnie. Studenci mają tam wspaniałe 

warunki do nauki, rekreacji, wypoczynku i 

modlitwy. Tylko pozazdrościć choć zazdrość 

to grzech .  

Widać było, że cała brać studencka była 

zaangażowana w obchody rocznicowe. Witali 

oni grupy pielgrzymkowe przybywające z 

różnych stron Polski. Tu spotkała się wielka 

Rodzina Radia Maryja.  

W pobliżu uczelni, jeszcze w stanie 

surowym wznosi się sanktuarium Matki 

Boskiej Gwiazdy Ewangelizacji i Św. Jana 

Pawła II. To dla tej świątyni prosiłam Boga, 

Matkę Najświętszą i naszego świętego papieża 

Jana Pawła II, abym w swoim zdrowiu mogła 

zobaczyć naocznie to dzieło.   

Na uroczystości rocznicowe zebraliśmy się 

w nowo wybudowanej hali sportowo 

widowiskowej. Hala swym ogromem 

przytłoczyła każdego. Każdy przyjezdny miał 

zagwarantowane miejsce dzięki miejscówce. 

Można było się oddać spokojnej modlitwie i 

przeżywaniu. Eucharystię sprawował kardynał 

Stanisław Dziwisz w towarzystwie 17 

biskupów i wielu księży. Ujmująca była 

homilia. Sądzę, że zapadła w serce każdemu 

pielgrzymowi, tak jak mi.  

Przeżycia rocznicowe zostały wzbogacone 

półtoragodzinnym występem zespołu Śląsk, 

zaprzyjaźnioną orkiestrą i jej solistami z 

Warszawy.  

Na nocleg udaliśmy się do Obór  k/Rypina. 

Chcieliśmy nawiedzić Sanktuarium Matki 

Bożej Bolesnej, którym opiekują się ojcowie 

Karmelici. Przebiegło ono w ekspresowym 

tempie.  

Niedzielny dzień rozpoczęliśmy mszą św. 

o godz. 6:00 i krótkim zwiedzaniem świątyni. 

Cennym zabytkiem jest znajdująca się w 

ołtarzu głównym figurka Matki Boskiej zwana 

Pietą. Stylu bazyliki nie można jednoznacznie 

określić, ponieważ była ona budowana przez 

długi okres czasu.  

W drodze powrotnej nawiedziliśmy 

miejsce kaźni i męczeńskiej śmierci księdza 

Jerzego Popiełuszki we Włocławku.  W jego 

pobliżu wznoszone jest sanktuarium 

Męczeństwa Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. 

W jej podziemiu zostanie usytuowane 

Muzeum Męczeństwa i obok stanie platforma 

widokowa skierowana na zalew. Od 

proboszcza tej parafii dowiedzieliśmy się o 

wielu ciekawych świadectwach cudów, które 

dzieją się za przyczyną Św. Jerzego 

Popiełuszki.  

Na zakończenie chcę jak najserdeczniej 

podziękować Bogu za doznaną łaskę i dar 

zdrowia na tę pielgrzymkę.  

 

Maria Bratnik 
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Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, szczęścia, 

pomyślności. No i dużo pieniędzy! To 

standardowe życzenia, które wypowiadamy 

przełamując się opłatkiem przy wigilijnym stole. 

Niewątpliwie to wartości ważne w życiu. Ale czy 

najważniejsze? Zwłaszcza w chwili, kiedy 

rozpoczynamy uroczyste świętowanie Narodzin 

Pana Jezusa, naszego Mistrza i Zbawiciela? 

 

Nasze życzenia dla innych i samych siebie, 

powinny (codziennie, ale i w tym dniu przede 

wszystkim), zostać włączone do modlitwy, którą 

składamy przed Obliczem Dzieciątka w 

Betlejemskim Żłobku. Jakie mają być? Czy, jak 

uważają niektórzy, nie jest ważne to, czego się, 

życzy, a liczy się to, co w sercu? Zaś nadanie 

formy słownej życzeniom to sprawa drugorzędna, 

a przez to – mniej istotna?  

  

 „Słowo stało się Ciałem” - czytamy o Tajemnicy 

Wcielenia w Janowej Ewangelii i śpiewamy w 

pięknej polskiej kolędzie. Słowo. Nie jest dobrze, 

jeśli nasze słowo, które zwłaszcza w ten wieczór 

wigilijny wypowiemy, wobec przychodzącego na 

świat Pana Jezusa i naszych bliskich, ograniczy 

się do kilku komunałów oderwanych od intencji. 

Nie powinno być słowem byle jakim, typowym, 

takim jak wydrukowane na kartce świątecznej 

życzenia, pod którymi wystarczy się tylko 

podpisać. Powielone w tysiącach egzemplarzy. 

Dla coraz bardziej leniwych ludzi XXI wieku.  

 

Wszystkiego najlepszego! Czy istotnie 

„najlepsze” sprawi, że poczujemy się 

dowartościowani, umocnieni, bardziej pewni 

siebie i przez to szczęśliwsi? Popularne 

powiedzenie: „lepsze jest wrogiem dobrego”, 

świetnie wpisuje się w wątpliwość przy 

wyrażeniu tego życzenia. Oczywiście – wszystko, 

co najlepsze, powinniśmy ofiarować Panu Bogu – 

i w tym kontekście to słowo występuje w Biblii 

najczęściej. Jednak życzenie naszemu bliskiemu 

„najlepszego” - często przy nieświadomości 

życzącego – mogą okazać się przepustką w 

zaułek prowadzący ku zagubieniu. Posiadanie 

„najlepszych” darów, czy też przedmiotów z 

„najwyższej półki” może być źródłem zakażenia 

ducha poczuciem dominacji, próżnością, a w 

końcu pychą. 

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Ten 

życzeniowy „trójkąt” streszcza przepis na 

współczesny nierealny błogostan. Zdrowie, choć 

ważne, coraz częściej staje się bożkiem, dla 

którego ludzie gotowi są niewyobrażalne wręcz 

ingerencje w organizm własny i cudzy. Szczęście 

trudno dziś wyobrazić sobie w oderwaniu od 

zaspokojenia żądz, zwłaszcza w zakresie 

posiadania, cielesności i władzy. Zaś pomyślność 

– oto pokusa do urządzenia życia po swojej 

myśli, a nie po myśli Pana Boga. 

 

Dużo pieniędzy! Wiadomo, że bez nich jest 

trudno, a sam pieniądz w sobie nie jest zły. 

Jednak z jego wykorzystaniem może być kłopot. 

„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest 

chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, 

niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie 

samych przeszyli wielu boleściami.” - pisze św. 

Paweł do Tymoteusza (1Tm 6, 10). W 

zestawieniu z tkwiącą w naszej duszy skażonej 

grzechem pierworodnym skłonności do 

chciwości i nieumiarkowania, życzenie obfitości 

środków płatniczych może sprowadzić 

obdarowanego na ścieżkę konsumpcjonizmu i 

przysłonięcia ufności pokładanej w Panu Bogu, 

Wyzwolicielu i Zbawcy, zaufaniem do 

zawartości konta bankowego dającego fałszywe 

poczucie bezpieczeństwa. 

 

Czy rzeczywiście tego pragniemy życzyć naszym 

najbliższym przy wigilijnym stole? Na pewno 

nie! Ale też przecież nie chcemy dla nich chorób, 

cierpienia, klepania biedy, nieszczęścia i życia 

przeciwnego ich pragnieniom. Byłyby to wręcz 

demoniczne złorzeczenia a nie życzenia! 

Życzenie w ustach chrześcijanina katolika to 

pragnienie dobra dla obdarowanego tym 

życzeniem. A co jest największym dobrem? 

Jakże rzadko życzymy sobie i bliskim... 

świętości. Tak po prostu. 
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Jak to wyrazić? Pomoże nam święty Tomasz z 

Akwinu, który ułożył pod Bożym natchnieniem 

głęboką w znaczeniu, choć prostą w treści 

modlitwę. Śmiało możemy wypowiedzieć w 

ramach życzeń – czy to osobiście, czy też w 

świąteczno-noworocznym zamyśleniu 

modlitewnym - zarówno wobec samych siebie 

jak i naszych najbliższych: Panie Boże, 

życzymy, byśmy byli ubogimi bez 

przygnębienia, czystymi bez zepsucia, 

cierpliwymi bez szemrania, pokornymi bez 

udawania, wesołymi bez roztrzepania, 

poważnymi bez przytłaczania, ruchliwymi bez 

lekkomyślności, bojącymi się Ciebie bez 

zwątpienia, szczerymi bez dwoistości, 

wpływającymi na poprawę bliźniego bez 

wywyższania samych siebie oraz budującymi 

go słowami i przykładem bez obłudy.  
 

Życząc sobie nawzajem świętości, pozwólmy  

Panu Bogu – jak mawiał Sługa Boży abp John 

Fulton Sheen - zrobić z naszymi duszami to, co 

Maryja pozwoliła Mu zrobić z Jej ciałem, czyli 

pozwalając na to, aby ukształtował się w nas 

Chrystus. 
Azarias   

 

 
 

 

 

Skończyły się wybory samorządowe A.D. 2014. 

Myślę, że większość czytelników wolałaby  o 

nich zapomnieć i nie roztrząsać więcej ich 

przebiegu i atmosfery skandalu, jaka im 

towarzyszyła. Organizator - Państwowa Komisja 

Wyborcza popełnił wiele błędów:  

- Źle przygotował Komputerowy System, 

zlecając jego opracowanie jakiejś niepoważnej 

firmie za kwotę ok. 0,5 mln zł, nie sprawdzając 

działania systemu w praktyce.  

- Sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej nie 

opanowali w porę sytuacji.  

- Późno podano wyniki. 

- Ponad 20% głosów nieważnych w skali 

ogólnokrajowej w wyborach do sejmików 

wojewódzkich 

- Znaczące różnice między wynikami exit polls a 

podanymi oficjalnymi wynikami PKW.  

- Totalny bałagan, nieprzestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa, wiele skarg obywateli  

Tym czasem przedstawiciele władz uspokajają 

opinię publiczną powtarzając jak mantrę: 

„Polacy, nic się nie stało, państwo nasze zdało 

trudny egzamin”. Opozycja zgłasza protesty 

wyborcze i organizuje marsz 13 grudnia w 

Warszawie przeciw sfałszowaniu wyborów 

samorządowych. Przedstawiciele władz i 

zaprzyjaźnione media głównego nurtu atakują 

organizatorów i uczestników marszu, nazywając 

ich podpalaczami Polski. Jednak marsz przebiega 

w atmosferze godnej,  patriotycznej i teza o 

podpalaczach leży w gruzach. Wtedy pan 

Prezydent RP, który bardzo krytykował pomysł 

marszu, nagle cieszy się, mówiąc, że w 

demokracji przecież każdy może protestować.  

Czy protest był zasadny?  

Dla mnie, który piszę ten artykuł, stwierdzenie, 

że „nic się nie stało” to po prostu kpina. Kilka 

razy byłem członkiem Obwodowych Komisji 

Wyborczych, 2 razy Przewodniczącym, byłem 

także mężem zaufania. Zapoznawałem się z 

Wytycznymi dla Członków Komisji Wyborczych 

i uważam, że precyzują one dość jasno wszystkie 

zasady pracy Komisji. Gdy Obwodowa Komisja 

Wyborcza postępuje zgodnie z wytycznymi i 

członkowie pilnują się wzajemnie, nie ma 

możliwości fałszerstwa.  

Jednak na poziomie Komisji Wojewódzkich 

być może, można było fałszować karty do 

głosowania przez ich podmianę! Wystarczyło 

mieć tę samą ilość wydrukowanych i 
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wypełnionych kart – tylko wypełnionych trochę 

inaczej, wyrobienie pieczęci nie jest problemem 

i…  

A to dlatego, że w tych wyborach karty i 

broszurki wyborcze nie były drukami ścisłego 

zarachowania. Drukowały je firmy wyłonione 

w przetargach w każdym województwie. W 

większości przypadków – do przetargów nie 

doszło, gdyż zostały za późno ogłoszone lub było 

brak chętnych. Wiele wybranych w pośpiechu 

drukarni okazało sie być dobrymi znajomymi 

marszałków województw (i może o to chodziło 

 ).  

W przypadku wyborów parlamentarnych i 

prezydenckich karty były drukowane centralnie  

i chwała Bogu. Dlaczego tak nie postąpiono z 

wyborami samorządowymi?  

Według sondaży exit-polls czyli na podstawie 

pytań licznych ankieterów przed siedzibami 

komisji wyborczych ustalono dość precyzyjnie, 

ze w tych wyborach wygrał PiS (ok. 31,5%) 

przed PO (27,3%), PSL (17%), SLD (8,8%), 

Nowa Prawica (4,2%).  

Tym czasem według PKW wynik jaki osiągnął 

PiS to tylko 26,85% (różnica z badaniem exit 

poll aż 4,65 punktu procentowego in minus),  

drugie miejsce zajęła Platforma 26,36% (w tym 

przypadku różnica wyniosła tylko 0,54 punktu 

procentowego),  
trzecie miejsce zajął PSL z wynikiem 23,68% 

(w tym przypadku różnica wyniosła aż 6,68 

punktu procentowego w stosunku do exit poll 

ale In plus!),  
wreszcie czwarte miejsce zajęło SLD z 

wynikiem 8,78% (czyli prawie dokładnie tyle 

ile wynikało z badania exit poll).  
No właśnie, jak mogła powstać tak olbrzymia 

różnica?  

Badania sondażowe przeprowadziła firma IPSOS 

– POLSKA. Jest ona trzecią co do wielkości 

firmą badawczą na świecie, obecną w 84 krajach. 

Zatrudnia ponad 16 tys. pracowników  

i pracuje dla 5 tys. klientów na całym świecie. W 

2013 roku przeprowadziła ponad 70 mln 

wywiadów. W tym roku, w Polsce, Ipsos 

perfekcyjnie przewidział wyniki głosowania do 

Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 25 

maja br. Ipsos szczególnie silną pozycję posiada 

we Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i 

Wielkiej Brytanii, gdzie od wielu lat z sukcesem 

realizuje tego rodzaju projekty.  

Maksymalna różnica prognoz IPSOS i 

wyników oficjalnych w wyborach do euro 

parlamentu w Polsce wyniosła poniżej 0,5%. 

Trudno zarzucać firmie IPSOS nierzetelność w 

prognozowaniu wyników samorządowych w 

2014r. Po prostu ma ona zbyt dobry warsztat 

badawczy i duży wymagający rynek. Musi 

pracować rzetelnie. Także i statystyka 

matematyczna dowodzi, że wyniki badań 

sondażowych są tym dokładniejsze im większa 

jest ilość pobranych próbek. Jeśli jest ich 

kilkanaście tysięcy lub więcej, niepewność badań 

sięga poniżej jednego procenta. Dlatego wyniki 

exit polls, jeśli są podawane z jedną cyfrą po 

przecinku, to właśnie z powodu dokładności 

sięgającej ułamka punktu procentowego.    

 

 Skoro przyjmiemy, że Ipsos podał wiarygodne 

wyniki,  

 skoro w skali globalnej okazało się, że prawie 

3 miliony oddanych głosów było nieważne (ok. 

20%),  

 skoro był totalny bałagan podczas ręcznego 

liczenia głosów,  

 skoro np. w województwie świętokrzyskim 

według IPSOS wygrało Prawo  

i Sprawiedliwość osiągając 54,7% głosów, co 

dawało samodzielne rządy tej partii w tym 

województwie, natomiast według PKW PiS 

osiągnął w tym województwie tylko 24,98% a 

więc wynik o blisko 30 punktów procentowych 

gorszy,  

 to jeśli nadal utrzymujemy, że wybory 

samorządowe 2014 przebiegły prawidłowo i nic 

się nie stało, to chyba zdarzył się cud wyborczy 

.  

 

Jeśli ktoś uwierzy, ze PSL miał w czasie 

wyborów samorządowych takie dobre notowania 

na poziomie ponad 20%, to jak wytłumaczyć 
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badania sondażowe z 10-11 grudnia, w których 

TNS Polska podaje poziom poparcia dla PSL na 

poziomie 8%!? Czy nastąpiło polityczne 

trzęsienie ziemi? Nie, to po prostu kolejny 

dowód, że w Polsce możliwe są cuda nad urną.  

 

Powstaje pytanie dlaczego przedstawiciele władz 

tak uporczywie powtarzają, że nie widzą powodu, 

aby przeprowadzić audyt wyborów, nie mówiąc 

już o ich powtórzeniu.  

Dlaczego obrażają ludzi myślących, którzy 

wykazują dobitnie, że wyniki wyborów są 

niewiarygodne?  

Dlaczego sędziowie PKW po spotkaniu z 

Prezydentem RP jednogłośnie mówią, że wybory 

są ważne, chociaż jeszcze nie rozpatrzono 

wszystkich protestów wyborczych?  

Dlaczego koalicja nie widzi potrzeby uściślenia 

przepisów wyborczych w wyborach w 2015r?  

Czy mamy znów szykować się na cuda 

wyborcze?  

Rzetelne wybory to fundament działania 

demokracji. Kartka wyborcza powinna móc 

odwoływać ekipy, które źle działają. Jeśli głosy 

wyborców lekceważy się, to mamy do czynienia 

tylko z fasadą demokracji i państwa 

obywatelskiego.  

 
M. Ludorowski 

 

 

 

 

Mamy może nie bogate, ale chociaż spokojne 

Święta, a na świecie… 

4:30 rano, blisko Lahore (Pakistan). Kilka 

tygodni temu… 

Salman (6 lat) Sonia (4) i Ponam (18 miesięcy) są 

świadkami tego, jak oszalały tłum atakuje 

mieczami i toporami i kijami ich rodziców: Sajjada 

Maseeha (27 lat) i Shamę Bibi (24 lata, w ciąży). 

Zostają okrutnie pobici; łamie się im nogi, aby nie 

mogli uciekać... Następnie są owijani bawełnianym 

płótnem nasączonym w paliwie motocyklowym i 

paleni żywcem w piecu. Za to, że są 

chrześcijanami. 

Columbus, Stan Mississippi, USA; Rzeszów, 

Polska 

W Columbus, pastor ewangelicki Stephen Joiner 

jest aresztowany za plakat z napisem "Aborcja to 

zabijanie niewinnych dzieci". Nie trzeba daleko 

szukać... Kilka tygodni temu zapadł pierwszy 

skandaliczny wyrok sądu w związku ze szlachetną 

działalnością panów J. Kotuli i P. Sycza - oni też 

odważnie przypominają, że aborcja to zabijanie. 

2015 r. - ONZ chce włączyć aborcję oraz 

"identyfikację płciową" i orientację seksualną do 

celów rozwojowych. A pomoc dla państw 

członkowskich będzie zależna od przyjęcia prawa 

w oparciu o takie cele. Każdego roku MILIONY 

ludzi na świecie, ludzi takich samych, jak my, 

umierają w wyniku aborcji. 

Eslohe, mała miejscowość w północnej Nadrenii i 

Westfalii w Niemczech, kilka tygodni temu...; 

Łódź, Polska 

Luiza (37 lat) otworzyła drzwi swojego domu. 

Policjant przyniósł jej nakaz zgłoszenia się do 

więzienia. Ma tam spędzić 40 dni po tym, jak 

skończy karmić piersią swoje dziewiąte dziecko. 

Jej mąż, Eugen, zdążył już odbyć wyrok. 

"Przestępstwem" ich obojga jest nieposłanie ich 

córki na zajęcia z "seks-edukacji". W czasie lekcji 

dzieci (od 6. roku życia) są uczone m.in. tego, że 

ich płeć nie jest określona i że mogą sobie wybrać, 

czy są chłopcami czy dziewczynkami i że powinny 

się nad tym zastanowić... albo że powinny 

zrozumieć i poznać różnorodne "praktyki" 

seksualne jak seks oralny, analny itd. Ideologia 

gender i lobby gejowskie narzucają swoje 

ideologie w Niemczech.  

I znów nie trzeba daleko szukać. Kilka tygodni 

temu w jednej ze szkół podstawowych w 

Bełchatowie kazano dzieciom odgrywać scenki 

uderzające w ich godność i poczucie tożsamości: 

np. chłopcy musieli odgrywać żeńskie role, a za 

zaangażowanie z granie dziewczynek mieli dostać 

szóstki. 

Nigeria, rok 2014 

Setki kobiet i dziewcząt zostały porwane jako 

seksualne niewolnice, były torturowane i 

mordowane... Więcej niż 3 000 osób zostało 

zamordowanych, a milion zostało wysiedlonych za 
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sprawą działalności islamskich terrorystów z grupy 

Boko Haram. 

Można jeszcze dalej wymieniać inne historie 

podobne do tych powyżej (albo jeszcze bardziej 

przerażające). Czy świat oszalał? Czy możemy 

pozostać niewzruszeni widząc tak straszne i 

okrutne rzeczy? Czy jesteśmy w stanie budować 

lepsze społeczeństwo? Czy mamy środki, aby 

(przynajmniej próbować) to zrobić? I czy jesteśmy 

wystarczająco zdeterminowani, aby działać? 

Możemy to zrobić, więc róbmy... Razem, z 

Państwa pomocą, będziemy walczyć o dobro! 

 

Wspomóżmy organizację CITIZENGO 

broniącą prawa Chrześcijan w Polsce i na 

świecie. Ich los może kiedyś być naszym losem.  

 
M. Ludorowski 

 
 

24.12.2014 PASTERKA godz. 22:00, POPRZEDZONA 

KONCERTEM KOLĘD CHÓRU PARAFIALNEGO.   

 

25.12.2014 NIEDZIELNY PORZĄDEK MSZY SW.  

 

26.12.2014 OFIARY ZBIERANE BĘDĄ NA KATOLICKI 

UNIWERSYTET LUBELSKI I SEMINARIUM LEGNICKIE 

 

31.12.2014 MSZA ŚW NA ZAKOŃCZENIE ROKU O GODZ. 17:00 

 

6.01.2015 KOLĘDOWANIE RODZINNE PO MSZY ŚW 

POPOŁUDNIOWEJ 

 

Wszystkim drogim Parafianom życzę radosnego 

przeżywania okresu Bożego Narodzenia i wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku 2015 
Ksiądz Jerzy Gniatczyk 

 
Zachęcamy wszystkich Parafian do modlitwy w intencji 

zdrowia Księdza Proboszcza i udanej operacji.  
Redakcja Biuletynu 
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