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Intencje mszalne indywidualne
Odprawiane są przez kapłana w zamawianych intencjach.

Msze Święte wieczyste
Za osoby wpisane do Wieczystej Księgi Fundatorów w kaplicy Domu 

Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odprawia się co-
dziennie jedną Mszę Świętą za żyjących i jedną za zmarłych.

Msze Święte prymicyjne
Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawia w czerwcu 15 Mszy 

Świętych w podanych intencjach.
Intencje przyjmowane są od marca do maja każdego roku.

Msze Święte za zmarłych
Przez cały listopad w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego 

odprawia się codziennie 5 Mszy Świętych za zmarłych, których imiona 
podaje się w tzw. wypominkach.

Msze Święte gregoriańskie
Msze gregoriańskie (tzw. gregorianka) – to 30 Mszy Świętych odpra-

wianych kolejno każdego dnia za duszę osoby zmarłej celem uwolnienia 
jej od kary czyśćca.

Od samego początku istnieje wielkie przekonanie wiernych o skutecz-
ności pomocy przez Msze Święte gregoriańskie duszom zmarłych cier-
piącym w czyśćcu. Gregoriankę można ofiarować za jedną poszczególną 
zmarłą osobę.

Nowenna – 9 Mszy Świętych
Nowenny można zamawiać w różnych intencjach. Jest zwyczaj odpra-

wiania nowenn przed poszczególnymi świętami. Można też zamówić no-
wenny za osoby zmarłe.

Msze Święte w Rzymie
W każdy ostatni czwartek miesiąca przy grobie św. Jana Pawła II je-

den z księży chrystusowców odprawia Mszę Świętą w powierzonych zbio-
rowych intencjach. Można polecać Panu Bogu swoje ważne sprawy za 
przyczyną świętego papieża Jana Pawła II.
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Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Biule-
tynu Wspólnoty Przyjaciół i Darczyńców Towa-
rzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicz-
nej”. Przedstawiamy w nim niektóre wydarzania 

z życia Towarzystwa Chrystusowego, z życia Seminarium oraz główne 
wydarzenia z życia duszpasterskiego w kraju i w poszczególnych prowin-
cjach.

W 2016 roku dominowały dwa wielkie wydarzenia: Jubileusz 1050. Rocz-
nicy Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Pol-
sce.

Jedno i drugie wydarzenie było uroczyście obchodzone zarówno w kra-
ju, jak i poza jego granicami. Nie sposób ogarnąć i przedstawić wszystkie 
uroczystości.

Zapraszam do przeglądu małego wycinka wydarzeń z życia chrystusow-
ców. Więcej wiadomości można uzyskać w „Kalendarium” na stronie 
internetowej Towarzystwa Chrystusowego: www.chrystusowcy.pl oraz 
w przeglądzie wydarzeń na stronach internetowych poszczególnych pro-
wincji.

ks. Antoni Klein TChr
                                               Księga Dobrodziejów
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27.09.2016 – Przyjęcie aspirantów do nowicjatu
We wtorek 27 września nastąpiło uroczyste przyjęcie aspirantów do 

nowicjatu. Przyjęcia dokonał wikariusz generalny Towarzystwa Chrystu-
sowego ks. Bogusław Burgat.

Po niemal 6 tygodniach aspirandatu kanoniczny nowicjat rozpoczęło 
11 nowicjuszy, wśród których jest 1 kandydat na brata zakonnego. Przez 
najbliższy rok będą przygotowywali się do złożenia pierwszych ślubów za-
konnych w Towarzystwie Chrystusowym przez poznawanie jego „Ustaw” 
i „Dyrektorium”, uczenie się życia zakonnego w codziennej praktyce.

Uroczyste przyjęcie do nowicjatu odbyło się podczas nabożeństwa 
nieszporów. Ksiądz Wikariusz przewodniczył modlitwom, a podczas 
homilii opowiedział o swojej niedawnej wizycie w Kazachstanie, gdzie 
uczestniczył w uroczystości beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskie-
go, duszpasterza Polaków zesłanych do obozów pracy w głąb Związku 
Sowieckiego. Przypomniał też chlubne przykłady chrystusowców, którzy 
poświęcając swoje życie dla wychodźców, pisali bogatą historię Polonii 
w wielu krajach świata.

„W czasie nowicjatu pragniemy wzmocnić swoje powołanie, poznać 
Chrystusa, żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, kształtować swoje 
życie według Ewangelii, poznać zadania, misję i sposób życia Wspólno-
ty zakonnej, do której chcemy należeć” – zadeklarowaliśmy podczas ob-
rzędu przyjęcia do nowicjatu. Ksiądz Wikariusz przyjął nasze deklaracje 
i dopuścił nas do rozpoczęcia kanonicznego nowicjatu, po czym wręczył 
nam „Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej”.

NOWICJAT, WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
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Z przyjęciem do nowicjatu związane jest noszenie przez nowicjuszy 
stroju zakonnego krótkiego: koszuli z koloratką. Wieczorem starsi współ-
bracia z nowicjatu symbolicznie obcięli nam krawaty.

29.09.2016 – I profesja zakonna najmłodszych współbraci
W czwartek 29 września, w święto Świętych Archaniołów Michała, 

Gabriela i Rafała, 5 naszych nowicjuszy złożyło pierwsze śluby zakonne. 
Na ręce przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Ry-
szarda Głowackiego pierwszą profesję zakonną złożyli: Gniewko Dzie-
dzic, Marcin Kulisz, Łukasz Szymański, Paweł Hałgas i Patrick Stud-
niarz. Przyjęcie do rodziny zakonnej odbyło się podczas uroczystej Mszy 
Świętej z udziałem ponad 20 księży i braci chrystusowców, w obecności 
rodzin i bliskich oraz licznej grupy przyjaciół i dobrodziejów Nowicjatu 
w Mórkowie.

Każdy z profesów ślu-
bował czystość, ubóstwo 
i posłuszeństwo, „posta-
nawiając, że przy pomo-
cy łaski Bożej i pod opie-
ką Matki Najświętszej, 
żyć będą duchem tego 
Towarzystwa i zgodnie 
z jego «Ustawami»” – te 
słowa uroczyście wypo-
wiedzieli w czasie ślubo-
wania. „Niech Pan przyoblecze cię w nowego człowieka” – powiedział 
Przełożony Generalny, zakładając profesom sutanny.

W piątek 30 września profesi opuścili Dom Nowicjacki i udali się do 
Poznania na studia w Seminarium. Pożegnaliśmy ich podczas porannej 
Mszy Świętej. Ksiądz Magister udzielił im błogosławieństwa na drogę. 
Potem odprowadziliśmy ich pod krzyż na skrzyżowanie dróg, stamtąd 
pieszo udali się na dworzec i pociągiem dotarli do Poznania.

Od tego dnia w Domu w Mórkowie jesteśmy sami i piszemy historię 
79. Batalionu Bożej Podchorążówki. Mamy nadzieję, że dzięki wspania-
łemu przykładowi i świadectwu wiary naszych starszych współbraci, dziś 
już kleryków, będzie nam łatwiej podążać drogą przygotowania do na-
szych ślubów zakonnych za rok.
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22.09.2016 – Rekolekcje przed rozpoczęciem roku akademickiego

Od czwartku 22 września przez 6 dni w Domu Głównym i Semina-
rium trwały rekolekcje. Dla alumnów była to okazja, aby odnowić ducha 
przed rozpoczynającym się rokiem akademickim. W tym roku te ducho-
we ćwiczenia prowadził dla nas ks. Rafał Sorkowicz SChr, na co dzień 
proboszcz naszej parafii w Ziębicach. A jako że głosił chrystusowiec dla 
chrystusowców, to położony został duży akcent na naszą duchowość i po-
sługę z dużym uwzględnieniem postaci Założyciela i Współzałożyciela: 
Sług Bożych kard. Augusta Hlonda oraz ks. Ignacego Posadzego. Każde-
go dnia rekolekcji odmawialiśmy nowennę za wstawiennictwem Założy-
ciela w intencji nowych powołań do Zgromadzenia.

Rekolekcje zakończyły się wieczorem w środę 28 września. Następne-
go dnia część alumnów ponowiła profesję zakonną w domowej kaplicy.

17.10.2016 – Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Semi-
narium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego

Przed 80. laty kard. August Hlond, nasz Założyciel, poświęcił i wmu-
rował kamień węgielny pod gmach budującego się Seminarium Zagra-
nicznego. Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się w trzecim z kolei 
„Kalendarzu Królowej Wychodźstwa Polskiego” na rok 1938. Data ta jest 
szczególna dzisiaj, bowiem w rocznicę tego wydarzenia w Seminarium 
Towarzystwa Chrystuso-
wego miała miejsce uro-
czysta inauguracja roku 
akademickiego 2016/2017.

Mszy Świętej przewod-
niczył przełożony general-
ny ks. Ryszard Głowacki 
SChr, a okolicznościową 
homilię wygłosił delegat 
przełożonego Prowincji 
Warszawskiej Karmeli-
tów Bosych. Druga część 
spotkania odbyła się w auli seminaryjnej, gdzie rektor Seminarium ks. dr 
Andrzej Lysy SChr powitał wszystkich zebranych i nakreślił cele forma-
cyjne na bieżący rok akademicki. Prefekt ks. Sylwester Marzec przedsta-
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wił dydaktyczno-formacyjne  osiągnięcia wykładowców i kleryków w po-
przednim roku akademickim i nakreślił plany na przyszłość.

Wzruszającym momentem było podkreślenie roli krzewiciela wiedzy 
i umiłowania liturgii oraz łącznika pokoleń, jaką w życiu Seminarium 
i całego Towarzystwa odgrywa od wielu lat ks. prof. dr hab. Bogusław 
Nadolski SChr, który mimo problemów zdrowotnych wciąż tworzy cenne 
publikacje naukowe.

Następnie 5 kleryków I roku złożyło ślubowanie i odebrało indeksy 
z rąk przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego oraz ks. dra 
hab. Zbigniewa Kubackiego SI, prorektora PWTW i kierownika Colle-
gium Bobolanum.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Marek Grygiel SChr. Przed-
stawił w nim rozwijaną dzisiaj ideę „katolicyzmu ewangelicznego”, który 
stanowić ma właściwą odpowiedź na wyzwania współczesności. Słowo 
do zebranych, a szczególnie do świeżo immatrykulowanych, skierował 
ks. Generał, który wspomniał swoje początki seminaryjnej drogi i zachę-
cił do wysiłków, których celem jest Bóg i służba Jemu. Zapowiedział też 
rozpoczęcie remontu gmachu Seminarium.

kl. Karol Baj SCh

21/22.10.2016 – 31. czuwanie jasnogórskie w intencji Polonii i jej 
duszpasterzy

Tegoroczna 31. Noc Czuwania (21/22 października) w intencji polskich 
emigrantów i ich duszpasterzy rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty po 
godz. 18. Myślą przewodnią spotkania były sło-
wa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane w kra-
kowskich Łagiewnikach w 2002 roku: „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia”.

Pielgrzymów (ok. 2 tys. osób) przybyłych 
z kraju i z zagranicy (Niemiec, Belgii, Fran-
cji, Irlandii, Anglii, Szkocji, Węgier, Białorusi, 
Ukrainy i Brazylii) przywitał w kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej o. Jan Poteralski (pod-
przeor Jasnej Góry). Organizator, ks. Wiesław 
Wójcik SChr, przedstawił przybyłe grupy i za-

CZUWANIE JASNOGÓRSKIE
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prosił do wytrwałego czuwania. Najpierw modlitwę w intencji powołań 
poprowadzili nowicjusze. Rozważania apelowe przygotował rektor Pol-
skiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. dr Zdzisław Malczewski SChr. Przy-
pomniał o zawierzeniu przed 70 laty przez kard. Hlonda całego narodu 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Centralnym punktem czuwania była Msza Święta, której przewodni-
czył i podczas której kazanie wygłosił przełożony generalny Towarzy-
stwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr. Przypomniał, nie tylko 
z racji liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, o wielkich rodakach: 
kard. Hlondzie, Prymasie Tysiąclecia, czy papieżu, naszym rodaku, ale 
przede wszystkim podkreślił, że łączyło ich szczególne zawierzenie siebie 
i Polaków Maryi, do której przez całe życie się uciekali. Podobnym mo-
tywem, jak wskazał ks. Generał, kierowało się wielu pielgrzymów, którzy 
przybyli na Jasną Górę nie tylko z naszych parafii.

Przez całą noc modlitwie przewodziły grupy z parafii Chrystusa Kró-
la w Stargardzie,  św. św. Piotra i Pawła w Ziębicach, św. Ottona w Py-
rzycach, z Polskiej Misji Katolickiej z Berlina, Gimnazjum Katolickiego 
im. kard. A. Hlonda ze Stargardu wraz z młodzieżą parafialną, dzieci 
i młodzieży ze świetlicy im. Jana Pawła II, działającej przy katedrze tar-
nowskiej. Siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej 
poprowadziły przygotowanie do Eucharystii. Na czuwaniu była obecna 
wikaria generalna s. Janina Koszyk MChR.

Wiele punktów programu było transmitowanych przez TV Trwam, 
Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Internet. Dzięki temu w czuwaniu mo-
gli duchowo uczestniczyć nasi rodacy z zagranicy. Do samego końca spo-
tkania nadsyłali drogą elektroniczną intencje, które były odczytywane 
i omadlane. Relacje z czuwania są dostępne pod następującymi adresami: 
Radio Watykańskie, „Gość Niedzielny”, Biuro Prasowe Jasnej Góry
(http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10558).

JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI

17.04.2016 – Uroczysta Msza Święta z okazji 1050-lecia chrztu 
Polski w Kurytybie

W niedzielę 17 kwietnia w Parafii Polskiej pw. św. Stanisława w Kury-
tybie, z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w tym mieście oraz Towa-
rzystwa Chrystusowego w Brazylii, została odprawiona uroczysta Msza 
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Święta dla uczczenia 1050-lecia chrztu Polski, koncelebrowana w języku 
polskim przez dwóch polskich księży: ks. Alojzego Lajmana i ks. Edwar-
da Guca. Mszę uświetnił Chór im. św. Jana Pawła II oraz obecność ubra-
nych na ludowo przedstawicieli polonijnego zespołu pieśni i tańca „Ju-
nak” z Kurytyby.

Jubileusz chrztu Polski w Australii
W duchowej łączności z obchodami 1050-lecia chrztu Polski w Oj-

czyźnie rodacy z najdalszych zakątków świata dziękują Bogu za łaskę 
wiary i odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Jubileuszowe uroczystości 
nie mogły zatem ominąć także Australii.

1050 lat po chrzcie Mieszka I z fascynacją odkrywamy owoce tego wy-
darzenia w dziejach naszej Ojczyny oraz dzisiejszym kształcie Polski i Ko-
ścioła na naszych ziemiach. Jubileusz jest wyjątkową okazją do poznawania 
wielowiekowej symbiozy narodu, wiary, państwa i Kościoła. Do bło-
gosławionych owoców paschalnego wydarzenia z wiosny 966 r. musimy 
także zaliczyć świadectwo wiary zaniesione przez naszych rodaków na 
wszystkie krańce ziemi, także do odległej Australii. Jubileusz jest nie tyl-
ko okazją do historycznej refleksji, lecz także z dumą pozwala dostrzec, że 
również współczesna emigracja szuka swojego miejsca w Kościele i pra-
gnie na co dzień żyć w duchu wiary przywiezionej z Polski, z rodzinnego 
domu. Bez względu na czasy i okoliczności ciągle żyją i docierają tu roda-
cy będący duchowymi spadkobiercami chrztu Mieszka I.

W wielu wspólnotach polskiego duszpasterstwa na terenie 5 diecezji (ar-
chidiecezje Sydney i Melbourne, diecezje Parramatta, Wollongong i Ma-
itland-Newcastle) dziękowaliśmy Bogu za dar wiary i odnowiliśmy przy-
rzeczenia chrzcielne. Uroczystości odbywały się na zakończenie rekolekcji 
wielkopostnych, a także podczas Wigilii Paschalnej w ośrodkach prowa-
dzonych przez księży chrystusowców. Obrzędy zapalenia świec – symbo-
lu wiary, którą pragniemy nieustannie podtrzymywać i przekazać następ-
nym pokoleniom dzieci, wnuków – oraz pokropienia wodą na pamiątkę 
przyjętego chrztu poprzedziły okolicznościowe katechezy. Po odnowieniu 
przyrzeczeń i modlitwie jubileuszowej złożyliśmy podpisy w księdze ju-
bileuszowej, która została przekazana Prymasowi Polski w Gnieźnie przy 
okazji centralnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Spocznie ona u źró-
deł wiary i państwowości Polski jako wotum naszej wdzięczności za dar 
wiary, a jednocześnie świadectwo wobec kolejnych pokoleń.
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Obchody rocznicy 
chrztu Mieszka I w Au-
stralii wyszły poza 
świątynie i liturgię. 
W wielu polskich szko-
łach sobotnich odbyły 
się lekcje i katechezy 
przywołujące wydarze-
nie z 966 r. Odbył się 
konkurs plastyczny 
i literacki dla dzie-
ci i młodzieży, zorganizowany przez duszpasterstwo polskie w Sydney 
i Konsulat Generalny RP.

ks. Kamil Żyłczyński SChr

3.05.2016 – 1050-lecie chrztu Polski w St. Mary’s Cathedral w Sydney
3 maja w katedrze w Sydney odbyły się uroczystości ku czci Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Polski. Szczególnego wymiaru uroczystości 
nadał obchodzony jubileusz chrztu Mieszka I.

Mszy Świętej, koncelebrowanej przez 16 polskich kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych posługujących w Australii zarówno dla Polaków, jak 
i lokalnego Kościoła, przewodniczył delegat Przełożonego Generalnego 
Towarzystwa Chry-
stusowego ks. Adam 
Staszczak.

Centralne obcho-
dy 1050-lecia chrztu 
Polski licznie zgro-
madziły rodaków, 
wielu sympatyków 
Polski, a także korpus 
konsularny z Kon-
sul Generalną RP 
w Sydney na czele oraz przedstawicielem parlamentu Nowej Południowej 
Walii. Patriotyczny charakter obchodów podkreśliła obecność licznych 
przedstawicieli organizacji polonijnych, młodzieżowych zespołów folklo-
rystycznych, harcerzy oraz polskich szkół. Uroczystości ubogaciła swoją 
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obecnością australijska młodzież udająca się do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży. Rozpoczynając homilię, ks. Adam Staszczak SChr podkreślił, 
że wypełniona po brzegi świątynia oraz niepowtarzalna polska atmosfera 
wieczoru pozwalają na końcu świata czuć się jak na Jasnej Górze. Rze-
czywiście była obecna także kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej. 
Najstarszym uczestnikom Eucharystii przypomniała trwającą w latach 
1963-1966 peregrynację obrazu z okazji milenium chrztu Polski. Obraz 
pobłogosławiony przez papieża Jana XXIII w obecności m.in. prymasa 
kard. Stefana Wyszyńskiego i 14 polskich biskupów w Watykanie przez 3 
lata peregrynacji zgromadził na modlitwie około 100 tys. Polaków.

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreślił śpiew polskich pieśni 
oraz wykonane przez chór katedralny utwory polskich kompozytorów: 
„Ave Maria” Pawła Łukaszewskiego oraz „Totus Tuus” Henryka Górec-
kiego. Tamtego dnia można było obejrzeć w St. Mary’s Cathedral wy-
stawę przygotowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
pt. „Papież Jan Paweł II – Dar Polski dla świata”.

27.08.2016 – Obchody 160-lecia polskiego osadnictwa w Australii 
oraz 1050-lecia chrztu Polski

27 sierpnia w Polish Hill River w południowej Australii odbyły się 
uroczystości z okazji 160-lecia emigracji Polaków do Australii oraz 
1050-lecia chrztu Polski.

Obchody tych wspaniałych rocznic zostały zorganizowane przez Ko-
mitet Muzeum Polish Hill River, organizacje polskie w południowej Au-
stralii oraz polskie duszpasterstwo w Adelajdzie. Uczestniczyli w nich 
m.in.: marszałek parlamentu południowej Australii Mick Atkinson MP, 
prezes Rady Naczelnej Leszek Wikariusz, ze strony Kościoła proboszcz 
lokalnej parafii Seven Hill o. Paul Fyfe, jezuita, ks. Roman Palma, zmar-
twychwstaniec, i ks. Grzegorz Gaweł, chrystusowiec, kilkuset rodaków 
z całej Adelajdy i okolic, a także potomkowie polskich pionierów, którzy 
160 lat temu przybyli do Australii. Celebracje rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą, na której zostały uroczyście wniesione i poświęcone pa-
miątkowe krzyże ze wszystkich polskich ośrodków w Adelajdzie, w któ-
rych jest bądź była odprawiana Msza Święta w języku polskim. Krzyże 
na stałe zagościły w polskim kościele św. Stanisława Kostki w Polish Hill 
River.



1212

Po Mszy Świętej odbyła się część oficjalna zakończona otwarciem nowe-
go pomieszczenia w muzeum, w którym wyeksponowano m.in. tło histo-
ryczne polskiej emigracji do Australii. Po czym wszyscy mogli posilić się 
przy BBQ. Na zakończenie spotkania wystąpił polski zespół taneczny Tatry.

17.04.2016 – Obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski we Francji
W 2016 roku Niedziela Dobrego Pasterza przypadła tuż po central-

nych obchodach jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.
W duchu dziękczynienia za chrześcijańskie dziedzictwo, w duchu 

dziękczynienia za dar i łaskę własnego chrztu i wiary uczestniczyliśmy 
w niedzielnych Mszach, modląc się, by nie brakowało robotników w Win-
nicy Pana: tych, którzy będą głosili Jego słowo i prawdę o Jego zmartwych-
wstaniu i działaniu we współczesnym świecie; tych, którzy będą udzielali 
sakramentów i w tych znakach ukazywali Jego obecność; tych, którzy 
będą świadczyli o prawdzie Ewangelii, naśladując Chrystusa czystego, 
ubogiego i posłusznego. Jednocześnie przypominamy sobie, że wszyscy na 
mocy chrztu jesteśmy powołani do świętości i do bycia świadkami Zmar-
twychwstałego, dlatego dziś, tak jak w czasie Wigilii Paschalnej w Świętą 
i Wielką Noc Zmartwychwstania, odnawiamy chrzcielne przyrzeczenia 
i zobowiązania: wyrzekamy się grzechu, złego ducha i wszystkich jego 
spraw, wyznajemy naszą wiarę i jeszcze raz przyrzekamy służyć w świę-
tym Kościele katolickim. Albowiem, jak śpiewaliśmy i powtarzaliśmy 
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w psalmie responsoryj-
nym (por. Ps 100[99]), 
jesteśmy ludem Pana 
i Jego owcami i pra-
gniemy wsłuchiwać 
się w głos Chrystusa, 
naszego Dobrego Pa-
sterza, bo właśnie w Je-
zusie Chrystusie odnaj-
dziemy źródło i pełnię 
życia i szczęścia, bo to 
On udziela nam wszel-
kiego dobra, umacnia swoją łaską i błogosławieństwem, bo to On pragnie 
nas obdarować życiem wiecznym, o czym przypomniała nam niedzielna 
Ewangelia (por. J 10,27-30).

Uroczystości jubileuszowe odbyły się też w innych wspólnotach para-
fialnych, gdzie duszpasterzami są kapłani z Towarzystwa Chrystusowego.

ks. Tomasz Mikulak SChr

16/17.04.2016 – 1050. rocznica chrztu Polski na emigracji w Les 
Gautherets i La Saule

Polonia ze wspólnoty parafii polskiej Saint Vallier, Sanvignes les Mi-
nes i Montceau les Mines zgromadziła się na wspólnej modlitwie 16 i 17 
kwietnia w kaplicach Les Gautherets i La Saule – wszyscy, których serca 
biją po polsku, na nasze obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Podczas 
Eucharystii dziękowaliśmy opatrzności Bożej za ponadtysiącletnią opie-
kę nad naszym narodem i prosiliśmy o dalsze łaski wzrostu naszej wiary 
w duchu hasła „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Uroczyste Msze Święte z odno-
wieniem przyrzeczeń chrzcielnych, rytem zanurzenia w wodzie – symbo-
lu i znaku wszczepienia w Kościół Chrystusa – stały się dla nas okazją do 
wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i Maryi, jasnogórskiej Pani naszego 
narodu, za dar wiary, za naszych rodziców, kapłanów, siostry zakonne, 
tych wszystkich, którzy byli dla nas świadkami wiary. Le professeur Pa-
weł Bortkiewicz SChr, spécialiste des relations entre Église et État en Po-
logne, explique: Cet événement est le plus important de notre Histoire: c’est le 
point de départ de notre identité, à la fois politique et religieuse.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

26-31.07.2016  − Chrystusowcy na ŚDM 
„Zróbcie wielki raban” – to określenie, jakiego użył papież Franci-

szek, mówiąc do młodych całego świata, by przygotowali siebie, ale też 
tych, których spotkają na Światowych Dniach Młodzieży, do niesamo-
witego poruszenia ducha w Kościele, by zechcieli się podzielić swoimi 
„marzeniami, planami i pragnieniami”.

Ten raban, który był wielkim festiwalem młodych, nie tylko zgroma-
dził ich na zabawie, ale przede wszystkim na konferencjach, w kolejkach 
przed konfesjonałami w strefie pojednania, a ostatecznie ponad 2 miliony 
na czuwaniu i Mszy Świętej wieńczącej XXXI ŚDM.

Za młodzieżą podążyli chrystusowcy. Nie pozostali „na kanapach” 
gwarantujących spokój czy wegetację w zaciszu plebanii. Zjechali się 
z całego świata, praktycznie z każdej prowincji. Większość przyjechała 
ze swoimi grupami, młodzieżą (z Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Holandii, USA i Kanady). Byli także chrystusowcy wolonta-
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riusze (ks. Wiesław Pawłowski), ewangelizatorzy (ks. Mieczysław Pio-
trowski z RCS-em i ks. Marcin Stefanik), diakoni i klerycy posługujący 
grupom zagranicznym czy w Międzynarodowym Centrum Ewangeliza-
cyjnym.

ks. Marcin Stefanik SChr

38. Europejskie Spotkanie Młodych w Walencji
Od 28 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. w Walencji odbyło się 

38. Europejskie Spotkanie Młodych – kolejny etap Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię – zorganizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé. 
Tym razem przebiegało pod hasłem „Odwaga miłosierdzia”. Do Wa-
lencji, trzeciego co do wielkości miasta Hiszpanii, przybyło ok. 30 tys. 
młodych mieszkańców naszego kontynentu. Tradycyjnie już najliczniej-
szą grupę narodową stanowili Polacy (ok. 3600 uczestników), następnie 
Ukraińcy (ok. 2000), potem Niemcy i Francuzi (po 1500 osób) oraz Włosi 
(ponad 1000 osób). Z wielkimi trudnościami, ale ostatecznie udało się 
przyjąć wszystkich pielgrzymów w miejscowych parafiach, po mniej 
więcej 100 osób w każdej. Młodzi pielgrzymi w większości byli goszczeni 
przez rodziny. Codziennie rano modlili się w parafiach, na obiad i czu-
wania popołudniowe oraz wieczorne udawali się do centralnych miejsc 
modlitewnych. Jednym z nich była również katedra, gdzie znajduje się 
kaplica Świętego Kielicha.

W miejscowej katedrze w przeddzień zakończenia Spotkania Mło-
dych odbyło się spotkanie wszystkich młodych Polaków i towarzyszą-
cych im kapłanów (a zgromadziło się ponad 100 duszpasterzy) z bpem 
Henrykiem Tomasikiem, ordynariuszem diecezji radomskiej, pełniącym 
funkcję przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konfe-
rencji Episkopatu Polski i  delegata KEP ds. Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. A dla Polaków mieszkających w Walencji podsumowaniem 
wszystkich wydarzeń była noworoczna Msza Święta sprawowana dla 
wspólnoty polskiej przez ks. Biskupa i kapłanów odpowiedzialnych za 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W ten cudowny sposób rozpoczę-
liśmy nowy rok, jubileusz Bożego miłosierdzia i Świętego Kielicha oraz 
jubileusz 10-lecia istnienia Polskiej Misji w Walencji prowadzonej przez 
kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego.

ks. Czesław Piela SChr
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Pielgrzymka młodzieży z Toronto po Polsce
W tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 

35-osobowa grupa młodzieży z parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Toronto wraz z ks. Tomaszem Dzidą i opiekunami odbyła autokarową 
pielgrzymkę po Polsce „Od Bałtyku po gór szczyty”.

Młodzież zdążająca na spotkanie z papieżem Franciszkiem odwiedziła 
wiele miejsc związanych z kultem Matki Bożej oraz z historią Polski z ra-
cji przeżywanej w tym roku 1050. rocznicy chrztu Polski. Odwiedziliśmy 
takie miejsca, jak: Licheń, Władysławowo, Hel, Gdańsk, Pola Lednickie, 
Poznań, Gidle, Częstochowa, Oświęcim, obóz Auschwitz-Birkenau, Wa-
dowice i Zakopane. Bogaty i intensywny program pielgrzymki pozwolił 
młodzieży przeżyć wspaniałe chwile na modlitwie i we wspólnocie oraz 
zobaczyć wiele miejsc pięknej Polski, zwłaszcza że niektórzy z nich zoba-
czyli te miejsca po raz pierwszy w życiu. Pielgrzymka młodzieży po Pol-
sce wpisała się w ostatni etap duchowego przygotowania do Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie.

ks. Tomasz Dzida SChr

Ks. Tomasz Dzida, na zdjęciu na pierwszym planie, który prowadził tę mło-
dzieżową pielgrzymkę, odszedł do Pana w szpitalu w Ammanie 5 września 2016 r.
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26.06.2016 – Msza Święta z błogosławieństwem pielgrzymów na 
ŚDM (Auckland)

W niedzielę 26 czerwca z katedrze św. Patryka w Auckland miała 
miejsce Maori Miha (Msza Święta w języku maori). Podczas Mszy Świę-
tej, której przewodniczył ks. Rodney Smyth, a którą koncelebrowali 
m.in. ks. Przemysław Karasiuk SChr, prowincjał chrystusowców, oraz 
Mons. Bernard Kiely, administrator katedry, modliliśmy się o Boże bło-
gosławieństwo dla grupy pielgrzymów, którzy mieli się udać na Świato-
we Dni Młodzieży do Krakowa.

25.09.2016 – Młodzież z Roubaix na Światowych Dniach Młodzie-
ży w Krakowie i o nich…

Wśród licznie zgromadzonej na krakowskich Błoniach czy Campus 
Misericordiae w podkrakowskich Brzegach młodzieży znaleźli się rów-
nież młodzi parafianie z Roubaix, którzy po tym niesamowitym wyda-
rzeniu i swoich wakacjach spotkali się ze wszystkimi parafianami, by po-
dziękować za wszelakie wsparcie i opowiedzieć o wszystkim. Oddajemy 
zatem głos przedstawicielowi tamtejszej młodzieży, Mateuszowi Pastwie, 
na co dzień organiście z Roubaix oraz chórzyście ze scholi ŚDM…

W niedzielę 25 września 2016 r. w kościele MB Częstochowskiej w Rou- 
baix odbyła się Msza Święta dziękczynna za Światowe Dni Młodzieży, 
animowana przez młodzież. Młodzi Polacy z Roubaix, którzy wzięli 
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udział w ŚDM, podzielili się swoimi wrażeniami z tych wyjątkowych 
dni, przedstawili wszystkim sprawozdanie, pokazując zdjęcia i reportaż 
z TVP, gdzie udzielili wywiadu Telewizji Polskiej, oraz podziękowali za 
modlitewne i finansowe wsparcie. Mnie, jako organizatorowi wyjazdu do 
Krakowa, przypadł zaszczyt przedstawienia całej grupy i organizacji po-
bytu. Pojechała grupa 32 osób, w tym 3 wolontariuszy (ja jako chórzysta 
chóru ŚDM, Paweł w punkcie informacyjnym i Zuzanna z harcerzami) 
oraz 2 opiekunów: diakon Mateusz Szleger SChr (którego mieliśmy już 
okazję spotkać w naszej parafii w maju ubiegłego roku z okazji akcji po-
wołaniowej) i kleryk Chris Czapla SChr. Nocowaliśmy w parafii Nawie-
dzenia NMP w Krakowie.

Po tym krótkim wprowadzeniu 2 dziewczyny z grupy (Katy Pirog 
i Natalia Rosol) podzieliły się świadectwem w języku polskim i francu-
skim…

„Dzięki wam mogliśmy brać udział w ŚDM: dziękujemy za waszą 
pomoc, dziękujemy proboszczowi [ks. Ryszardowi Oblizajkowi SChr] 
oraz Mateuszowi za organizację i cierpliwość… Nie było łatwo, ale się 
udało. Mieliśmy zaszczyt mieć zakwaterowanie u rodzin. Spotkaliśmy 
cudownych ludzi. Czuliśmy się jak u siebie w domu. Nic nam nie brako-
wało. Czuło się niesamowitą więź między nami wszystkimi. Pożegnania 
były bardzo wzruszające i polały się nawet łzy. W kilku słowach: ŚDM 
to energia, to radość, to moc, coś niesamowitego. Niezapomniane prze-
życie. Każdy z naszej grupy przeżył to inaczej”.

Następnie dziewczyny mówiły o tym, co zrobiło na nich największe 
wrażenie.

„Byłam naprawdę pod wrażeniem energii i entuzjazmu młodych 
ludzi, tego, że jednoczy nas wiara, a jesteśmy z różnych kontynentów, 
różnych narodowości i kultur. Bardzo poruszyła mnie jedność między 
młodzieżą, życzliwość, uśmiech, wspólna modlitwa w wielkiej różno-
rodności. Papież Franciszek zachęcał nas do tego, abyśmy byli ludźmi 
zaangażowanymi, abyśmy nie byli, jak obrazowo przedstawił to Ojciec 
Święty, ludźmi siedzącymi na kanapie, ale ludźmi, którzy mają założo-
ne buty i podejmują odważną wędrówkę. Papież przypomniał, że ta wę-
drówka «nie jest wędrówką w nieznane, ale jest to wędrówka ku Bogu, ku 
drugiemu człowiekowi»”.

„Próbujemy teraz budować swoje życie na tym, co usłyszeliśmy, przeżyli-
śmy, wymodliliśmy”.



Intencje mszalne indywidualne
Odprawiane są przez kapłana w zamawianych intencjach.

Msze Święte wieczyste
Za osoby wpisane do Wieczystej Księgi Fundatorów w kaplicy Domu 

Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odprawia się co-
dziennie jedną Mszę Świętą za żyjących i jedną za zmarłych.

Msze Święte prymicyjne
Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawia w czerwcu 15 Mszy 

Świętych w podanych intencjach.
Intencje przyjmowane są od marca do maja każdego roku.

Msze Święte za zmarłych
Przez cały listopad w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego 

odprawia się codziennie 5 Mszy Świętych za zmarłych, których imiona 
podaje się w tzw. wypominkach.

Msze Święte gregoriańskie
Msze gregoriańskie (tzw. gregorianka) – to 30 Mszy Świętych odpra-

wianych kolejno każdego dnia za duszę osoby zmarłej celem uwolnienia 
jej od kary czyśćca.

Od samego początku istnieje wielkie przekonanie wiernych o skutecz-
ności pomocy przez Msze Święte gregoriańskie duszom zmarłych cier-
piącym w czyśćcu. Gregoriankę można ofiarować za jedną poszczególną 
zmarłą osobę.

Nowenna – 9 Mszy Świętych
Nowenny można zamawiać w różnych intencjach. Jest zwyczaj odpra-

wiania nowenn przed poszczególnymi świętami. Można też zamówić no-
wenny za osoby zmarłe.

Msze Święte w Rzymie
W każdy ostatni czwartek miesiąca przy grobie św. Jana Pawła II je-

den z księży chrystusowców odprawia Mszę Świętą w powierzonych zbio-
rowych intencjach. Można polecać Panu Bogu swoje ważne sprawy za 
przyczyną świętego papieża Jana Pawła II.
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Do użytku wewnętrznego

Fotografia na okładce
Obraz „Jezu, ufam Tobie”

z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
Fot.: Danka Witkowska
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