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Lato, lato, lato czeka, 

razem z latem czeka rzeka, 

razem z rzeką czeka las, 

a tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato nie płacz czasem, 

czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 

w lesie schowaj dla nas chłodny cień, 

przyjedziemy lada dzień.                            

          Ludwik Jerzy Kern                              



AKTUALNOŚCI 
 

1 czerwca – Dzień Dziecka 

Liczby mówią o ilości narodzin, dzieci porzuconych, chorych, czekających na adopcję. 

Liczby nie mówią o tęsknocie, łzach i pragnieniu miłości – każdego dziecka.                    

                         

3 czerwca – Najświętszego Serca Jezusa 

Serce Jezusa płonie wielką miłością ku ludziom. 

Serce Jezusa obiecuje wiele łask swym czcicielom. 

Nie zostawiajmy Go bez naszej odpowiedzi. 

 

4 czerwca – Spotkanie Młodych Lednica 2000 

Obrazy pokazują tysiące młodych ludzi, którzy w radosnej modlitwie 

 i tańcu chwalą Boga. 

Obrazy nie mówią, że każdy z nich to inna, czasami wyboista droga 

 prowadząca do Boga. 

 

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 

Relacje na telewizyjnam ekranie mówią więcej niż rezolucje. 

Politycy prezentują coraz to nowe pomysły na rozwiązanie ich problemów. 

Relacje nie podejmują decyzji. 

  

23 czerwca  - Dzień Ojca 

Każdy z nas ma tatę. Każdy z nas powinien go szanować. 

Kto z nas w ostatnim czasie w modlitwie prosił o błogosławieństwo dla niego? 

 

25 lipca – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

Statystyki  podają wykaz ofiar śmiertelnych, liczbę rannych. Straty poniesione 

przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Statystyki  nie mierzą ludzkiego bólu i cierpienia z powodu życia straconego 

 przez czyjąś bezmyślność. 

 

26 –31 lipca – Światowe Dni Młodzieży 

Na wezwanie papieża miliony młodych ludzi przybywa w różne miejsca na świecie. 

Na wezwanie papieża młodzi pokazują siłę swej wiary. 

Jak ja odpowiadam na to wezwanie? Czy jest ono moją codziennością? 
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ZAKONY BOŻE BASTIONY 
 

SERCANIE 

Pełna nazwa zakonu brzmi Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca 

Jezusowego (SCJ lub SCI) 

Z łac. Congregatio Sacerdotium a Sacro Corde Iesu. 

Założył je ks.Leon Jan Dehon w roku 1878. Kiedy to po seminarium rozpoczął 

pracę duszpasterską wśród robotników zauważył, że są oni traktowani 

niesprawiedliwie przez swoich pracodawców. Starając się o poprawę ich bytu 

organizował duszpasterstwo ludzi pracy i konferencje dla ich przełożonych. 

Niejednokrotnie pomagał też finansowo. 

Na tych dwóch filarach oparta jest duchowość Sercanów,; 

 - z jednej strony oddawanie czci Sercu Jezusowemu (codzienna adoracja           

Najświętszego Sakramentu, wynagradzanie Bogu za grzechy świata we           

Mszy św. wynagradzającej)  

  -z drugiej działalność apostolska (prowadzenie parafii, grup duszpasterskich, 

głoszenie rekolekcji, działalność naukowa na uniwersytetach). 

Posiadają także swoje wydawnictwo i liczne domy rekolekcyjne. 

Do Polski przybyli w 1928 r. Prowincja zakonna została utworzona w 1947 r. 

Oprócz głoszenia misji i rekolekcji, prowadzą w Polsce duszpasterstwo 

przedsiębiorców i pracodawców (ludzi odpowiedzialnych za kształt życia 

gospodarczego w naszym kraju). 

Obecnie pracują w 13 parafiach ( np.Bełchatów, Kraków, Chmielowo, Lublin, 

Sosnowiec). 

Dom generalny znajduje się w Rzymie.  

Aktualnie jest ok. 2200 zakonników w 40 krajach świata, w tym 254 w Polsce. 

Ubiór – czarna sutanna duchowieństwa diecezjalnego przepasana czarnym 

sznurem (kordonem). W niekrórych krajach zakonnicy noszą na co dzień na 

piersi sercjański krzyżyk. 

W krajach o gorącym klimacie sutanna biała przepasana białym lub czarnym 

sznurem. 
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Poczytaj mi mamo, 

Poczytaj mi tato....... 

                                     A.Chadzińska 

                                                             

 Zostałeś obdarowany 

  Co znaczy być bezinteresownym darem dla drugiego człowieka? 

  Co znaczy być dobrym jak chleb? 

  - Zostałeś hojnie obdarowany – usłyszał od księdza – więc się podziel. Jak?                         

Tomek nie wiedział, jak to rozumieć. 

  Był dobrym uczniem, swoimi zdolnościami nawet wybijał się na tle klasy. Ponadto pięknie 

rysował, grał na gitarze i był świetnym organizatorem. 

  Kiedy świetlica przy kościele zaczęła działać, ogrom potrzeb stanął przed oczami tych młodych 

ludzi, którzy dotąd radośnie spędzali czas na próbach zespołu grającego i śpiewającego w 

kościele. 

  

Dzieci ulicy 

Tak je nazwali. Niektóre były trochę zawstydzone, niektóre brudne, wszystkie głodne i pragnące 

zainteresowania. I choć miały swoje rodziny, nikt się o nie nie upomniał. Tomek zauważył, że 

nawet najbardziej zbuntowany chłopiec chętnie odrabia lekcje, jeśli poświęcić mu swoją uwagę, 

porozmawiać, pokazać, że jest ważny. 

 

„Dobry jak chleb” 

Po paru miesiącach Tomek zaczynał rozumieć sens tych słów. Chleb to coś niezbędnego do 

życia. Dzieciaki potrzebowały tego chleba przede wszystkim, kiedy przychodziły do świetlicy. 

Często zaraz po wejściu padało pytanie – Co jest do jedzenia? A chleb musiał być zawsze, nawet 

do zupy. Najlepiej świeży, bo w tym także wyrażała się troska opiekunów o nich. Starają się,    

bo im zależy. Codzienna obecność stała się jak ten chleb. Jeśli kogoś z opiekunów nie było, 

pytali, dlaczego. Było im smutno. 

 

Wspólnota 

To poczucie spowodowało, że małe dzieci, które dotąd błąkały się między blokami, znalazły 

swoje miejsce. To może nie był dom, ale ktoś tam na nie czekał i dawał im często więcej niż      

w rodzinie. Spokój, poczucie bezpieczeństwa i miłość. Nikt nie mówił „kocham cię”, jednak 

ciepło dało się odczuć już przy wejściu. 

  Tomek przestał zastanawiać się, jak dzielić się darami, których tak wiele otrzymał od Boga.    

To przyszło samo. 

Zorganizował grupę, która wraz z maluchami udekorowała świetlicę, zaprosił koleżanki i 

kolegów do pomocy dzieciom przy lekcjach, nauce śpiewu, tańca. Po jakimś czasie zaczął 

powstawać także niewielki zespół muzyczny pod kierunkiem Tomka i jego kolegów, potem mała 

dziewczęca schola. Z pomocą dorosłych czasem udało się zorganizować wyjście do kina, teatru 

lub wyjazd na jakąś wycieczkę.... 
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Nie wszystko jest proste 

Niektóre maluchy mają bardzo trudne warunki i sytuacje rodzinne, młodzi pomocnicy bywają 

bezsilni, wówczas interweniują odpowiednie służby. Opiekunowie poprosili swojego księdza,   

by odprawiał systematycznie Mszę św. w intencji tych dzieci i ich rodziców, szczególnie ich 

nawrócenia. 

  - Po co ty to robisz? – spytał niedawno Tomka znajomy. – Przecież nic z tego nie masz! –   

Mam – odpowiedział Tomek z uśmiechem. – Dołącz do nas, a sam się przekonasz. Zostałeś 

hojnie obdarowany i właśnie masz szansę się tym podzielić. 

„ Brat Albert pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie musi sam stać się 

„bezinteresownym darem” dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu, to według niego         

przede wszystkim dawać siebie: „być dobrym jak chleb” 

 

Św. Jan Paweł II 

 
 

 

17 czerwca obchodzimy wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego,   

który poświęcił się w służbie potrzebującym. 

 

http://www.okruszek.org.pl/index.php 
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"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" 

 
Wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny – 

Telewizja Wrocławska. Zwraca się do młodzieży, do uczniów dolnośląskich szkól, aby włączyła 

się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Wśród tych grobów, 

które są zdewastowane i zapomniane, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych 

mieszkańców Dolnego Śląska. Wielu młodych ludzi o tym nie wie, nie pamięta. Takiej 

świadomości nie przekazały rodziny. Ale jest okazja poznać historię swego rodu, a tym samym 

dzieje swojego narodu. Jest okazja aby przeżyć swoistą lekcję patriotyzmu. Apelujemy do 

uczniów aby przekazali 1 złotówkę, symboliczną złotówkę na ratowanie polskich cmentarzy 

rozsianych za wschodnią granicą. Telewizja Wrocławska od 10 lat zajmuje się kresowymi 

nekropoliami. Udało się zapobiec likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi, 

który 10 lat temu był przeznaczony do zaorania. Przez kolejne lata remontowane były cmentarze 

w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, Podhajcach, Moczulance na Wołyniu, 

Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu, Brzeżanach. Przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach 

pracują każdego roku uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkól, w ten szlachetny sposób 

spędzając wakacje. Na ratunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie, 

udokumentowanych i opisanych. Trzeba spieszyć się z ich rekonstrukcją. Za kilka lat czas zatrze 

wiele śladów polskości na Kresach. Nie można na to pozwolić. To cząstka naszej ojczyzny.     Bo 

przecież: 

OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY - NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ 

TRACĄ ŻYCIE. 

Liczy się na to, że oprócz symbolicznej złotówki wielu młodych ludzi dołączy do grupy 

wolontariuszy i w tym roku część wakacji spędzi za naszą wschodnią granicą - pracując na 

cmentarzach.  Organizatorzy chcą również tą akcją zainteresować wójtów i burmistrzów. Oni 

mają na miejscu najlepsze rozeznanie, skąd kilkadziesiąt lat temu przyjechali obecni mieszkańcy 

ich gmin. Przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli bedzie można uratować kilkanaście 

kolejnych cmentarzy Telewizja Wrocław w swoich programach będzie na bieżąco informowała o 

przebiegu akcji. Również na tej stronie oraz stronie internetowej TV Wrocław znajdziecie 

aktualne informacje o szkołach, które włączają się do tego pospolitego ruszenia. 

 

VII edycja Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD 

ZAPOMNIENIA 

 

Przygotowania młodzieży do wyjazdu na Ukrainę 2-12 lipca 2016 r. 

 

http://www.studiowschod.org.pl/mogily.htm 
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SYMBOLE TEGOROCZNEGO SPOTKANIA 

 

Wielkim charyzmatem Spotkań Lednickich jest mnogość symboliki.                 

To właśnie dzięki prostym gestom i przedmiotom, możemy lepiej 

zrozumieć treści naszej wiary. Dziś ważne jest nie tylko to co się słyszy i 

widzi, ale również to co można trzymać w dłoniach. Na LEDNICY 

zmieniamy znaczenie przysłowiowego „gadżetu” na „symbol” i „znak”. 

To inny poziom, inny sens,    w końcu – inny CEL! 

CO OTRZYMA UCZESTNIK SPOTKANIA? 
Pismo Święte - to fundament naszej wiary. Pragniemy, aby każdy 

pielgrzym wyszedł z Pól Lednickich z podręcznym egzemplarzem Pisma 

Świętego w kieszeni i umacniał swoją wiarę czytając treści Nowego 

Testamentu.             Było to ostatnie marzenie śp. O. Jana Góry OP. 

Drewniany krzyżyk - do zawieszenia nad drzwiami do pokoju, z 

tegorocznym hasłem „AMEN” – niech przypomina o mówieniu „Amen” 

Jezusowi każdego dnia. 

Wino z winnic małopolskich i trzy hostie – dar dla kapłanów. 

Ofiarowanie się Jezusowi w Najświętszej Eucharystii to najpiękniejsze 

co możemy uczynić. Przez te hostie zawierzymy nasze sprawy i 

problemy. Zawierzymy całą naszą przyszłość.  

Świecę – podczas Spotkania Pola Lednickie zapłoną światłem ze świecy, 

poświęconej z okazji 800-lecia Zakonu Dominikanów.                           

Sprawimy by ten ogień wiary dominikanów posłanych, by głosić Dobrą 

Nowinę, dotarł do każdego z Was. 
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Z notatnika okularnika 

 

 Powody, dla których warto jechać na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa: 

 

 - przeżyć coś niepowtarzalnego 

 - poznać ludzi z całego świata 

 - podjąć wyzwanie 

 - po prostu być 

 - przyjąć słowa Ojca Świętego jako drogowskaz 

 - odkryć powołanie 

 - zrobić tysiąc cudownych zdjęć 

 - zawrzeć nowe znajomości  i  starać się je utrzymać jak najdłużej 

 - pogłębić wiarę 

 - zastanowić się nad celem swojego życia 

 - zachować wspomnienia, których nikt nigdy mi nie odbierze 

 - cieszyć się tym, co przynosi życie 

 - spełnić marzenia 

 - poczuć Ducha Św. I modlitwę miliona ludzi 

 - odnaleźć siebie 

 - umocnić się 

 - w starości nie żałować, że się nie brało udziału  w czymś tak  

    cudownym i ważnym 

 

Taka kartka leżała przede mną. Cóż mogłem na niej dopisać? 

Wszystko już zostało napisane – pomyślałem. 

Dobrze, że zadzwonił dzwonek. Nie musiałem dalej nadwyrężać swojej 

mózgownicy. Oddałem kartkę bez słowa księdzu  prowadzącemu  religię. 

 

Pamiętajcie: 

Są takie wydarzenia w życiu każdego człowieka, które się nie powtórzą.       

Nie wzięcie w nich udziału to niepowetowana strata. 

 

 

- 10 - 



O G Ł O S Z E N I E 

 
Za datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży uznaje się                              

20 grudnia 1985 r., kiedy to papież Jan Paweł II wyraził chęć                

spotykania się z młodzieżą co roku w Niedzielę Palmową – jako spotkanie 

diecezjalne i co dwa, trzy lata jako spotkanie międzynarodowe. 

W tym roku na zaproszenie papieża Franciszka młodzi ludzie spotykają się w 

Krakowie.  

Hasłem ŚDM są słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią”. 

Uroczystości rozpocznie 26 lipca Msza św. odprawiona na Błoniach pod 

przewodnictwem biskupa miejsa ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. 

Papież przyleci do Polski 27 lipca, a następnego dnia spotka się z młodzieżą    po 

raz pierwszy. 

29 lipca o godz. 17.30 papież Franciszek będzie przewodniczył nabożeństwu 

Drogi Krzyżowej. 

30 lipca wieczorem na „Campus Misericordiae” w Brzegach koło Wieliczki 

zaplanowane jest wspólne czuwanie. 

W ostatnim dniu pobytu 31 lipca o godz. 10.00 rozpocznie się Msza św. 

rozesłania wieńcząca Światowe Dni Młodzieży.  

W południe Ojciec Święty odmówi z młodzieżą modlitwę „Anioł Pański”            

i ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży. 

Około godz. 17 spotka się z wolontariuszami. 

W czasie ŚDM trwa Festiwal Młodych. To czas katechez, a także wielorakie 

inicjatywy artystyczne ( koncerty, wystawy, warsztaty), wydarzenia sportowe.  
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Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 
 

 XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców na Jasną Górę przybędzie         

11 czerwca. 

Pomysłodawcą jej zorganizowania był ks. Prałat Mirosław Mikulski, obecnie 

honorowy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowców RP. 

Na pielgrzymkach tych można spotkać znanych sportowców, trenerów, 

nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy, a także młodych adeptów 

różnych dyscyplin sportowych. 

Są to ludzie, którym los przyszłego pokolenia leży na sercu, którzy widzą 

nierozerwalny związek między zdrowym fizycznie i duchowo społeczeństwem. 

Na Jasnej Górze znajdują się liczne wota naszych sportowców (medale, puchary, 

koszulki z autografami). 

Krajowym duszpasterzem sportowców jest ks. Edward Pleń SDB. 

 
Modlitwa sportowca: 

Panie, mam zdrowe ciało i dziękuję Ci za nie. 

Dziękuję Ci także za to, że mogę uprawiać sport. Sprawia mi radość,             

gdyż we współzawodnictwie odkrywam swoje możliwości. 

Pomóż mi, bym nie poprzestał na doskonaleniu sprawności fizycznej,               

ale wzrastał w Twej łasce i mądrości. Amen. 

 


