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Redemptor
Miesięcznik parafialny Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Numer 4/2012 Czerwiec

Pielgrzymka autoka-
rowa do Częstochowy

W dniach 8 i 9 maja 2012 roku
odbyła się pielgrzymka do Niepo-
kalanowa, Gidel i Częstochowy
pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza Andrzeja.

W Niepokalanowie pielgrzymi mieli
okazję uczestniczyć we Mszy św. w
kaplicy św. Maksymiliana Marii
Kolbego, zwiedzić muzeum św. Ma-
ksymiliana i pojazdów papieskich
oraz zobaczyć Panoramę Tysiącle-
cia. Kolejnym etapem było sanktua-
rium Matki Bożej w Gidlach.
Późnym popołudniem pielgrzymi
dotarli do Częstochowy. Po zakwa-
terowaniu w Domu Pielgrzyma im.
Bł. Jana Pawła II pierwsze spotkanie
z Matką Bożą w znaku obrazu Jas-
nogórskiego miało miejsce podczas
Apelu o godz. 21.00. Następnego
dnia oczekiwana Msza św. o godz.
9.30, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Andrzej Pluta i wygłosił ka-

zanie. Na zakończenie Mszy św.
przed błogosławieństwem w kaplicy
cudownego obrazu ks. proboszcz po
raz trzeci zawierzył naszą Parafię i
Katolicki Zespół Edukacyjny św.
Rodziny w Olsztynie Niepokala-
nemu Sercu Maryi Królowej Polski.
Pielgrzymi wrócili do Olsztyna ura-
dowani i duchowo umocnieni. 

A oto tekst zawierzenia:

Zwycięska Pani Jasnogórska,
Matko Kościoła i Królowo Polski!

Oto dziś w poranek majowy stoję
przed Tobą, w obecności wszystkich
Aniołów i Świętych, Męczenników i
Patronów Polski, aby ponownie za-
wierzyć Twojemu Niepokalanemu
Sercu moją parafię: 

p.w. Chrystusa Odkupiciela 
Człowieka w Olsztynie
i Katolicki Zespół Edukacyjny 
im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Twojemu Niepokalanemu Sercu
Maryjo zawierzam wszystkich po-
sługujących kapłanów obecnie, w
przeszłości i przyszłości, alumnów
oraz nowe powołania kapłańskie i
zakonne męskie i żeńskie.
Zawierzam Ci Maryjo Siostry Naza-
retanki posługujące w naszej parafii,
katechetów świeckich, wszystkich
pracowników parafii, wspólnoty oraz
całe duszpasterstwo. Twemu Niepo-
kalanemu Sercu w sposób szczególny
zawierzam wszystkie formy Nowej
Ewangelizacji w parafii.
Twojemu Niepokalanemu Sercu,
Królowo Polski zawierzam wszyst-
kie rodziny parafii: małżonków i ro-
dziców, ojców i matki, aby byli sobie
wierni, szanowali prawo Boże, stali

na straży życia i po chrześcijańsku
wychowali swoje dzieci. Powierzam
Ci Matko Nasza Najmilsza rodziny
zaniedbane religijnie, zniewolone
nałogami – zwłaszcza alkoholiz-
mem, rodziny rozbite. Oddaję Ci
Maryjo dzieci i młodzież, aby dzięki
Twojej przemożnej opiece żyli w
przyjaźni z Jezusem.
Ofiaruję Ci Matko, Nasza Królowo
wszystkich chorych i cierpiących,
parafian w podeszłym wieku, aby
zawsze pozostali w Twoich opiekuń-
czych dłoniach.
Zawierzam Ci Maryjo wszystkich
parafian żyjących z dala od Boga,
trwających w nałogach, żyjących w
wolnych związkach, deklarujących
się jako niewierzący, aby dzięki
Twojemu wstawiennictwu wrócili
na drogę Bożych przykazań.
Twojemu Niepokalanemu Sercu za-
wierzam Katolicki Zespół Eduka-
cyjny im. Świętej Rodziny przy
naszej parafii a więc: dyrekcję Przed-
szkola, Szkoły Podstawowej, Gim-
nazjum oraz Liceum, nauczycieli i
wychowawców, pracowników
szkoły, Stowarzyszenie im. Świętej
Rodziny z Nazaretu, rodziców oraz
ich dzieci i młodzież uczęszczającą
aktualnie i w przyszłości a także ab-
solwentów naszych szkół.
Zawierzam Ci Maryjo wszystkie
przedszkola i szkoły istniejące na te-
renie parafii: a więc wszystkich nau-
czycieli i wychowawców, by w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
za umysły i serca powierzonych im
dzieci i młodzieży umieli wszczepiać
prawdę zamiast fałszu, prawość i
dobro zamiast nienawiści, by szano-
wali obecność Boga w sercach wy-
chowanków, by zawsze byli wzorem
prawości charakteru i służby praw-
dziwemu dobru ludzkości. cd s.2
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Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy ciąg dalszy ze strony 1

01 czerwca – Pierwszy piątek mie-
siąca

02 czerwca – Pierwsza sobota mie-
siąca

06 czerwca – Niedziela Najświęt-
szej Trójcy

07 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrys-
tusa. Msze św. w górnym
kościele: o godz. 7.00, 8.30,
10.00, 11.30 i 18.30. Msze św. w
dolnym kościele: o godz. 8.00,
10.30, 16.00 i 21.00. Msza św. po
procesji około godz. 14.15.

10 czerwca – Dziesiąta Niedziela
Zwykła.

13 czerwca – Wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, prezbitera i
Doktora Kościoła. Dzień Fa-
timski – o godz. 21.00 Apel Fa-
timski i procesja z figurą Matki
Boskiej Fatimskiej wokół ko-
ścioła. 

15 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.
Msza św. z kazaniem o godz.
10.30 i 18.30. Dzień modlitw o
uświęcenie kapłanów.

16 czerwca – Wspomnienie Nie-
pokalanego Seca Najświętszej
Maryi Panny

17 czerwca – Jedenasta Niedziela
Zwykła

20 czerwca – Dwunasta Niedziela
Zwykła

24 czerwca – Niedziela – Uroczys-
tość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Msze św. jak w nie-
dzielę. Podczas Mszy św. o godz.
10.00 poświęcenie ołtarza pol-
skich świętych w górnym ko-
ściele.

27 czerwca – Wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Nieusta-
jącej Pomocy Dziś 135 rocznica
początku objawień Maryjnych w
Gietrzwałdzie.

29 czerwca – Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła Msze
św. z kazaniem o godz. 10.30 i
18.30. Zakończenie roku szkol-
nego. Msza św. dla dzieci i mło-
dzieży o godz. 8.00 w górnym
kościele. 

Nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa – przez
cały czerwiec o godz. 18.00

Procesja Eucharystyczna w Boże
Ciało po Mszy św. o godz. 11.30 do
kościoła Miłosierdzia Bożego na
Nagórkach.

Oktawa Bożego Ciała – procesja
Eucharystyczna wokół górnego ko-
ścioła od 08 do 14 czerwca 2012 r.
po Mszy św. o godz. 18.30

Zakończenie Roku Szkolnego –
Msze św.:

– dla dzieci ze Szkół Podstawo-
wych: w środę 27.06. o godz.
17.00

– dla młodzieży gimnazjalnej i
szkół średnich: w niedzielę 24.06.
o godz. 10.30 w dolnym kościele

– dla młodzieży klas II Gimnaz-
jum: 26.06. o godz. 19.15 w dol-
nym kościele rozpoczęcie roku
przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania.

– dla dzieci i młodzieży: 29.06. o
godz. 8.00 w górnym kościele

Okazja do spowiedzi św. przed
wakacjami: codziennie pół go-
dziny przed Mszą św.

Kalendarium liturgiczne – czerwiec 2012 r.

Twojemu Niepokalanemu Sercu
Maryjo, Królowo Polski zawierzam
dobra duchowe i materialne Twojej
już parafii, wszelkie instytucje pań-
stwowe i kulturalne, miejsca pracy i
wszystko co ją stanowi, każdą grupę
i ich rozwój. 
Niepokalane Serce naszej Matki i
Królowej roztocz Twoje władcze pa-
nowanie nad naszą parafią.
Niech za Twoim natchnieniem i
wstawiennictwem rozwija się ona na

chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Niech Twoje Niepokalane Serce za-
tryumfuje w każdym sercu osób
tworzących naszą wspólnotę.

Przez Niepokalane Serce Maryi po-
święcam parafię: 

pw. Chrystusa Odkupiciela 
Człowieka 
i Edukacyjny Zespół im. Świętej
Rodziny z Nazaretu w Olsztynie 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i
obieram św. Michała Archanioła za
jej patrona. Amen.

Jasna Góra dn. 09 maja 2012 roku

Ks. Andrzej Pluta – Proboszcz
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Serce Jezusowe

Serce Jezusowe 
króluj nam

Dać komuś serce, to znaczy ofia-
 rować mu wszystko co najlepsze,
całe swoje wnętrze, oddać samego
siebie. Symbole często mówią wię-
 cej niż słowa, dlatego w miesiącu
czerwcu staje pośród nas Pan
Jezus z otwartym sercem.

Takim objawił się Jezus siostrze
Marii Małgorzacie Alacoque, kiedy
ukazał się jej z sercem gorejącym z
miłości do lu dzi, ogarniętym pło-
mieniem miłości, zwieńczonym
krzyżem i okolo nym wieńcem z ko-
rony cierniowej. Jednocześnie ludzie
usłyszeli wów czas, jakie są obietnice
Serca Jezu sowego dla tych, którzy
poświęcą się Jemu. Wskaże im w
życiu powoła nie i wspomoże w
życiu swoją łaską, obdarzy rodziny
swoim pokojem i pociechą w cier-
pieniu, pobłogosła wi im i powiedzie
drogą doskonało ści oraz w momen-
cie śmierci udzieli im łaski ostatecz-
nej skruchy, tak że nie umrą w
grzechu bez sakramen tów świętych

– w godzinie śmierci będzie ich
ucieczką.
Co roku w czerwcu klękamy w na-
szej wspólnocie parafialnej i pod-
 czas nabożeństwa oddajemy się
Sercu Jezusowemu. Mówimy wów-
czas, że oddajemy się Jezuso wi na
własność i że do Niego zawsze
chcemy należeć. Prosimy Serce Je-
zusowe, by królowało nad naszy mi
domami i rodzinami. Te słowa i de-
klaracje są bardzo poważnym zobo-
wiązaniem. Dzisiaj powinni śmy

zapytać siebie o to, na ile te słowa
każdy z nas wprowadza w życie?
Bóg przemawia do nas, jak Oj ciec
do dziecka i wyznaje nam swoją mi-
łość, która przewyższa wszelką wie-
dzę. Swoją miłość objawił nam w
przebitym Sercu Jezusa umiera ją-
cego na krzyżu. Z tego serca ro dzi
się Kościół, z tego serca 
wypły wa krew i woda, symbol
wszystkich sakramentów Kościoła.
To serce odkupiło nas i wciąż nie
ustaje w uświęcaniu nas. Postarajmy
się w czerwcu zaświadczyć o tym, że
nie jest nam obcy rytm, w jakim bije
Serce Boże. Jeszcze raz wyraźmy
pragnienie nieustannego nawraca-
 nia się, ze skruchą wyraźmy swe
grzechy, prośmy Boga i bliźnich o
przebaczenie, jeżeli chcemy wy na-
gradzać zranionemu Sercu Je zuso-
wemu i zadość czynić bra ciom,
którzy tego od nas oczekują.
Otwórzmy nasze oczy na potrze bu-
jących, niech ręce stają się sko re do
pomocy. Jesteśmy wciąż w kręgu
miłości Najświętszego Ser ca Jezuso-
wego.

Ks. Proboszcz

Św. Małgorzata Alacoque

Dnia 22 lipca 1647r. w Lauthecour,
w diecezji Autun (Burgundia), przy-
szła na świat Małgorzata Alacoque.
Ojciec Małgorzaty był notariuszem
i sędzią królewskim.  Niestety, zmarł
wcześnie, zostawiając małżonce
siedmioro dzieci.  Miała wówczas 8
lat.  W wieku 4 lat Małgorzata zło-
żyła ślub dozgonnej czystości.  Po
śmierci ojca oddano ją do kolegium
klarysek w Charolles.  Jednakże
ciężka choroba zmusiła dziewczynę
do powrotu do domu.  Została od-
dana na wychowanie do apodyk-
tycznego wuja i gderliwych ciotek,
przez które nasza święta wiele wy-
cierpiała. Choroba trwała 4 lata.

Małgorzata przez ten czas dojrzała
duchowo.  Świat jej nie pociągał, za
to czuła wielki głód Boga.  Jej prag-
nieniem było, by jak najszybciej
oddać się służbę Bogu.  Musiała jed-
nak pomagać w domu swoich opie-
kunów.  Jej marzenie spełniło się
dopiero, kiedy miała 24 lata.  Wstą-
piła do Sióstr Nawiedzenia (wizy-
tek) w Paray-le-Monial.  Zakon ten
założył św. Franciszek Salezy i św.
Joanna Chantal, a przez 40 lat du-
chowym kierownikiem był św. Win-
centy á Paulo.
Święta Małgorzata otrzymała habit
zakonny 25. sierpnia 1671r.  Musiała
wyróżniać się wśród sióstr, skoro

dwa razy piastowała urząd asys-
tentki przełożonej, a później mist-
rzyni nowicjuszek.  Pożegnała
ziemię dla Nieba 18. października
1690r. po 43 latach życia i 18 pro-
fesji.

W tym miejscu można by zamknąć
jej żywot, gdyby nie fakt, że to właś-
nie Jej została z Nieba zlecona misja
rozpowszechniania na cały Kościół
nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusowego.  Kościół przyjął
to posłannictwo bez zastrzeżeń,
czego dowodem jest wyniesienie
świętej na ołtarze.
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Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna
parafii pod wezwaniem
Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie

W niedzielę 13 maja 2012 roku ks.
biskup dr Jacek Jezierski wizyto-
wał naszą parafię. Na początku
Mszy św. o godz. 10.00 ks. pro-
boszcz w obecności ks. biskupa i
wiernych zgromadzonych w ko-
ściele przedłożył sprawozdanie.
Oto jego treść:

To już szósta wizyta kanoniczna w
parafii pod wezwaniem Chrystusa
Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
od chwili jej powstania tj. od 31 lat.
Nasza parafia według Urzędu Skar-
bowego liczy 17 824 mieszkańców.

Wielu z nich to osoby starsze, samo-
tne. Wśród rodzin parafii nie bra-
kuje takich, których dotknęła bieda
lub rozłąka w poszukiwaniu pracy i
chleba.
Niezależnie od wszystkiego do na-
szego kościoła w niedzielę przycho-
dzi średnio około 6 tyś. ludzi. W
niektórych okresach roku kościel-
nego ta liczba wzrasta do 8 tyś., a
czasami i więcej. W ciągu ostatniego
roku 2011 w naszym kościele roz-
dano około 192 tyś. Komunii Św. Od

poprzedniej wizyty w 2007 roku w
naszej parafii Chrzest Św. przyjęło
742 dzieci, zmarło 614 osób, mał-
żeństwa sakramentalne zawarło 343
pary.
W parafii prowadzi działalność kilka
grup modlitewnych i stowarzyszeń.
Oto one: Wspólnota Krwi Chrys-
tusa, Odnowa w Duchu Świętym,
Neokatechumenat, Żywy Różaniec,
Grupa Modlitewna Świętego Ojca
Pio, Ruch Rodzin Nazaretańskich,
Kościół Domowy, Grupa Anonimo-
wych Alkoholików, Sodalicja Ma-
riańska, Służba Liturgiczna:
ministranci, lektorzy oraz Wspól-
nota Św. Józefa dorosłych mężczyzn,
Chór parafialny, Oaza Dzieci Bo-
żych, Schola dziecięca i młodzie-
żowa. Chcę zaznaczyć, że w
ostatnich miesiącach od paździer-
nika ubiegłego roku powstała dosyć

prężna wspólnota ewangelizacyjna
„Uczniowie z Emaus” – której człon-
kowie to przeważnie ludzie młodzi
w liczbie około 50 osób. Na bazie tej
wspólnoty powstała Parafialna
Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Przy parafii od 15 lat istnieje Kato-
licka Szkoła Podstawowa im. Św. Ro-
dziny i Niepubliczne Przedszkole Św.
Rodziny prowadzone przez Stowa-
rzyszenie Św. Rodziny.
W parafii trwa Krucjata Różańcowa
jako owoc Roku Różańca Świętego.

Od 493 tygodni codziennie w na-
szym kościele odmawiany jest cały
różaniec tj. cztery części. Modlitwą
obejmujemy wszystkie sprawy doty-
czące naszych parafian, całej wspól-
noty parafialnej i jej mieszkańców.
Panu Bogu też dziękujemy za wszel-
kie przejawy dojrzałej wiary i częste
spowiedzi, Komunie Święte, regu-
larne uczestnictwo we Mszy Św. ca-
łymi rodzinami i rozmodlenie
młodych i starszych przed Najświęt-
szym Sakramentem. 
W parafii trwa od 18 lat codzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu,
a od Adwentu 2010 roku istnieje ka-
plica adoracji błogosławionego Jana
Pawła II, gdzie adoracja jest od po-
niedziałku do soboty od 7.00 do
21.00. Natomiast w niedzielę adora-
cja trwa od 15.00 do 18.00 jako owoc
Roku Eucharystycznego.

W ostatnim okresie Adwentu i Wiel-
kiego Postu adoracja Najświętszego
Sakramentu była całodobowa.
Parafia obejmuje opieką duszpa-
sterską także dzieci i młodzież. Na
uwagę zasługują wyjazdy wakacyjne,
z których korzysta od kilku lat od
350 do 450 osób. Wiele dzieci ko-
rzysta z wypoczynku nieodpłatnie
lub za symboliczną opłatą, dzięki
życzliwości wielu naszych parafian
oraz sponsorów.
Od ostatniej wizyty nasz kościół i
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Ks. biskup Jacek Jezierski w pro-
tokole wizytacyjnym w końcowej
części napisał:

Przy okazji wizytacji kanonicznej
pragnę podziękować wszystkim,
którzy nalezą do parafii i czuja się z
nią związani, a także czują się
współodpowiedzialni za wspólnotę
i kościół parafialny. Dziękuję
wszystkim aktywnym w parafii:
wspólnotom, ruchom religijnym,
stowarzyszeniom, organizacjom ka-

tolickim, za pielęgnowanie życia re-
ligijnego i pomoc świadczona po-
trzebującym. Dziękuję wszystkim
Osobom, którzy pracują na rzecz
Parafii, za ich trud i zaangażowanie.
Dziękuję księdzu prałatowi Andrze-
jowi Plucie, proboszczowi parafii, za
kierowanie społecznością parafii, za
przekazywanie nauki wiary, za prze-
wodniczenie Eucharystii i posługę
sakramentalna, za budowanie
wspólnoty kościelnej i troskę o ubo-
gich oraz potrzebujących, a także za

administrowanie majątkiem Parafii.
Dziękuję za cierpliwość w znoszeniu
rozmaitych trudności i trwanie na
wyznaczonej palcówce duszpaster-
skiej. Młodzież proszę o tworzenie
grup modlitewnych i przynależność
do ruchów i stowarzyszeń katolic-
kich. Przyszłość Kościoła zależy od
podjęcia przez was dziedzictwa
wiary i twórczego uczestnictwa w
życiu społecznym naszego regionu i
kraju.

Wizytacja kanoniczna

otoczenie kościoła nabrało też no-
wego wyglądu. W górnym kościele
powstała kaplica adoracji Najświęt-
szego Sakramentu im. Błogosławio-
nego Jana Pawła II, zostały
umeblowane zakrystie w dolnym i
górnym kościele oraz zakrystia mi-
nistrantów, prezbiterium dolnego
kościoła wzbogaciło się o nowe
umeblowanie oraz kamienną am-
bonę. Ławki w górnym kościele zos-
tały ocieplone przez  uszytą
tapicerkę. Dokonano też dużych re-
montów na plebanii w części miesz-
kalnej kapłanów i sióstr. W ostatnich
dwóch latach wyremontowano po-
mieszczenia biurowe parafii oraz bu-
dynek szkolny. Za tymi pracami
stoją niezliczone ofiary, przede
wszystkim osób modlących się w na-
szym kościele, naszych parafian, któ-

rzy nie posiadając wiele ofiarują
wszystko dla Bożej sprawy.
W nadziei na ofiarność i życzliwość
ludzi planujemy wykonywać dalsze
prace w kościele jak: ołtarz polskich
świętych, witraże oraz oświetlenie
placu kościelnego.
Wprawdzie prace materialne są bar-
dziej widoczne, ale mamy świado-
mość, że jako parafia mamy być
wspólnotą pomnożenia wiary, na-
dziei i miłości. 
W tym wymiarze co roku przygo-
towujemy Rekolekcje Adwentowe
i   Wielkanocne, rekolekcje ewan-
gelizacyjne – w ubiegłym roku je-
sienią odbyły się Misje
Ewangelizacyjne. Zabiegamy
o  podtrzymywanie tradycyjnych
nabożeństw i promowanie nowych
form pobożności.

Dzięki ofiarności kapłanów pracują-
cych w naszej parafii i pomagających
nam dbamy o regularną, codzienną
posługę w konfesjonale. Posiadamy
dyżurny konfesjonał: pól godziny
przed Mszą Św. oraz w tygodniu w
kaplicy adoracji we wtorki i czwartki
od 15.00 do 16.00 i od 20.00 do
21.00.
Kończąc chciałbym wyrazić wdzięcz-
ność kapłanom za ofiarną pracę w
parafii: Ks. prałatowi Henrykowi, Ks.
Markowi, księżom wikariuszom: Ks.
Karolowi, Ks. Michałowi. Dziękuję
również Siostrom Nazaretankom po-
sługującym przy parafii, pracowni-
kom oraz wszystkim, którzy na
różnych odcinkach posługi w parafii
bezinteresownie poświęcają swój
własny czas.

Ks. Proboszcz
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Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Niepokalanowa i Gidel w dniach 8 i 9 maja. 
W środę 9 maja ks. proboszcz Andrzej w kaplicy cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej odprawił Mszę św. 

w intencji parafii i zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski parafię 
oraz Katolicki Zespół Edukacyjny Świętej Rodziny w Olsztynie.

Pielgrzymka dzieci 12 maja do Głotowa z księdzem Michałem.

W niedzielę 13 maja ks. biskup Jacek Jezierski wizytował naszą parafię.
Na Mszy św. o godz. 10.00 ks. biskup Jacek przyjął 6 ministrantów do funkcji lektora 

a o godz. 13.00 pięciu kandydatów otrzymało komże ministranckie i błogosławieństwo. 
O godz. 16.00 ks. biskup młodzieży klas III gimnazjum udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Ks. proboszcz Andrzej Pluta 13 maja zatwierdził 
Parafialne Środowisko Nowej Ewangelizacji Olsztyn – Szkoła Nowej Ewangelizacji Emaus.

W niedzielę 13 maja w parafii obchodziliśmy jubileusz 10 lecia Apeli fatimskich.
O godz. 21.00 na jubileuszowy Apel kościół się wypełnił parafianami i mieszkańcami Olsztyna.

W sobotę 19 maja odbyła się 112 Piesza Pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.
W pielgrzymce wzięło udział 195 osób. Pielgrzymka jest organizowana w każdą trzecią sobotę miesiąca 

od kwietnia do października. Wyjście pielgrzymów o godz. 7.10 z pętli autobusowej na Dajtkach obok lotniska.
Trasa pielgrzymki biegnie lasem.

W niedzielę Wniebowstąpienia dzieci klas II z Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Rodziny 
i ze Szkoły Podstawowej nr 6 przystąpiły do Pierwszej Komunii św.

W sobotę, 26 maja nasz parafianin diakon Wojciech Piekarski w katedrze olsztyńskiej 
z rąk ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby przyjął świecenia kapłańskie.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja dzieci ze szkoły Podstawowej nr 22 
przystąpiły do Pierwszej Komunii św.

W niedzielę Zesłania Ducha św. ks. Neoprezbiter Wojciech Piekarski 
odprawił Mszę św. prymicyjną o godz. 14.15.

Kronika z życia parafii – maj 2012 r.
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Święci Patroni – Święty Stanisław Kostka

Prezentacja polskich świętych 
i błogosławionych, których płas-
korzeźby będą w ołtarzu polskich
świętych w górnym kościele.

Św. Stanisław Kostka,
kleryk
(1550–1568)

„Wcześnie osiągnąwszy doskona-
łość, przeżył czasów wiele. Dusza
jego spodobała się Bogu, dlatego
pośpiesznie wyszedł spośród nie-
prawości.”

(Mdr 4, 13–14)

Urodził się 28 grudnia 1550 r. w
Rostkowie koło Przasnysza jako
syn kasztelana zakroczymskiego
Jana Kostki i jego żony Małgorzaty
z Kryskich. W wieku 14 lat wraz ze
starszym bratem Pawłem został
wysłany do Wiednia na naukę w
gimnazjum cesarskim prowadzo-
nym przez jezuitów. Czyniąc po-
stępy w nauce, wyróżniał się
jednocześnie intensywnym życiem
religijnym. W grudniu 1565 r.
ciężko zachorował i doznał nagłego
uzdrowienia przez przyczynę Matki
Boskiej, którą darzył ogromną
czcią i nabożeństwem. Pewnego
dnia powie: „jakże mógłbym Jej nie
kochać, przecież to moja Matka.”
Od tego czasu zdecydowanie prag-
nie poświęcić się służbie Bogu w
życiu zakonnym. To dążenie napo-
tyka zdecydowany sprzeciw ro-
dziny. Nie mogąc liczyć na
pozwolenie rodziców, w sierpniu
1567 r. w żebraczym przebraniu i
pieszo wyrusza potajemnie aż do
Bawarii (blisko 700 km) i zgłasza
się do prowincjała jezuitów nie-
mieckich , św. Piotra Kanizjusza, z
prośbą o przyjęcie do zakonu. Ten,
licząc się z protestem rodziny, od-
syła go do Rzymu, do samego ge-
nerała zakonu, którym był wówczas

św. Franciszek Borgiasz. Pragnienie
młodzieńca zostaje spełnione w
dniu 28 października 1567 r. zos-
taje przyjęty do nowicjatu gdzie
wzbudza powszechny podziw
swoją dojrzałością duchową i roz-
modleniem. W osiemnastym i
ostatnim roku życia składa śluby
zakonne. O jego ustawicznym zjed-
noczeniu z Bogiem świadczy
choćby następujący fakt: podczas
gry w piłkę jeden ze współbraci
zadał mu pytanie, co by uczynił
wiedząc, że zaraz ma umrzeć, na co
Stanisław odpowiedział bez waha-
nia: „Grałbym dalej”. Zwykł też ma-
wiać: „Do wyższych rzeczy jestem
stworzony” – taki był program jego
świętości. Wkrótce zachorował na
malarię i po niewielu dniach, w wi-
gilię Wniebowzięcia NMP, dnia 14
sierpnia 1568 r. narodził się dla
nieba. Przed śmiercią do zgroma-
dzonych przy łożu zakonników po-
wiedział, że widzi Matkę Bożą w
otoczenie aniołów przychodzących
po niego.

Kult Św. Stanisława
Kostki zrodził się
natychmiast i zu-
pełnie spontanicz-
nie. Po dziś dzień
jest jednym z naj-
bardziej znanych
świętych Polaków i
to szeroko na świe-
cie. Beatyfikowany
w 1670 r. kanoni-
zowany przez pa-
pieża Benedykta
XIII w 1726 r. Jest
patronem Polski i
Litwy, patronem
młodzieży, patro-
nem kilku diecezji
i miast Polski. Re-
likwie Świętego
spoczywają w ołta-
rzu w przepięk-
nym kościele św.
spoczywają w ołta-

rzu w przepięknym kościele św. An-
drzeja Ap. na Kwirynale w Rzymie,
a jego pokój (celę klasztorną) zamie-
niono na kaplicę. Św. Stanisławowi
przypisuje się zwycięstwo nad Tur-
kami w bitwie pod Chocimiem
(1621). W tym dniu ks. Oborski, je-
zuita, widział św. Stanisława w obło-
kach, jak błagał Matkę Boską o
pomoc. Natomiast król Jan Kazi-
mierz przypisywał Świętemu zwy-
cięstwo odniesione pod
Beresteczkiem (1651)

W ikonografii św. Stanisław Kostka
przedstawiany jest w ubiorze jezuic-
kim a do jego atrybutów należą:
anioł podający mu Komunię Św.
Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks,
laska podróżna, Matka Boska, lilia,
różaniec. Święto obchodzone przez
wieki w dniu 13 listopada, obecnie
jest wyznaczone – ze względów
duszpastersko – katechetycznych –
na dzień 18 września.

Ks. Henryk Madej
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Sodalicja 
Mariańska

U swych korzeni Sodalicja Ma-
riańska jest ściśle związana z po-
wstałym w 1534 roku zakonem
jezuitów.

Sodalicję założył Jan Leunis, 
wychowawca młodzieży w rzym-
skim kolegium jezuickim, który za-
czął gromadzić wokół siebie
najzdolniejszych uczniów i pouczać
ich, jak przypodobać się Matce
Bożej przez naśladowanie Jej. Za
zgodą przełożonych Leunis zawiązał
formalne stowarzyszenie, które zos-
tało zatwierdzone przez Grzegorza
XII w 1584 roku.
Pierwsi sodalisi zobowiązani byli do
częstej spowiedzi, Komunii Świętej 
i codziennego różańca. Każdego
dnia wieczorem gromadzili się na
15– minutowe rozmyślanie i rachu-
nek sumienia oraz przygotowanie
do rozmyślania porannego.
W XVI w., wobec rozszerzających
się poglądów protestanckich, ich
najważniejszym zadaniem była
troska o duchowe odrodzenie siebie
i swych 
rodzin.
Wiek XVII przyniósł rozwój ilo-
ściowy i pogłębienie metod działa-
nia Sodalicji.
Z Sodalicji Mariańskiej wyrosło 80
kardynałów, z których siedmiu było
papieżami. Osiemnasty wiek to zo-
bojętnienie religijne i w 1773 roku
kasacja zakonu jezuitów przez Kle-
mensa XIV. Wiele Sodalicji po utra-
cie kierowników upadło.
Przywrócenie przez Piusa VII w
1814 roku zakonu jezuitów niewiele
zmieniło sytuację. Dopiero ogłosze-
nie dogmatu o Niepokalanym po-
częciu NMP w roku 1854 przyniosło
silny rozwój ruchu.
Po II wojnie światowej ważnym kro-
kiem w reformie Sodalicji było po-

wołanie Światowej Kongregacji.
Nowe zasady zostały zatwierdzone
w 1967 roku. Na prośbę Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w 1979 roku
reaktywowano Sodalicję w Polsce.

Płaszczyzny działania Sodalicji:
• pobożność Maryjna oparta na

modlitwie różańcowej i medyta-
cjach ignacjańskich,

• ugruntowanie i wyrabianie swoich
członków na katolików gotowych
do przyjęcia zadań apostolskich,

• troska o odrodzenie duchowe sie-
bie, swych rodzin, ożywienie za-
niedbanych praktyk religijnych.

Moderatorem krajowym Sodalicji
Mariańskich w Polsce jest o. Emi-
lio de Cardenas. 
Sodalicja wydaje kwartalnik ogól-
nopolski „Sodalis Marianus". Fede-
racja Sodalicji Mariańskich w
Polsce, mieści się w Warszawie ul
Ogrodowa 3A, której prezesem za-
rządu jest Grzegorz Baran.

Obecność Sodalicji w Archidiecezji
Warmińskiej
W dniu 08 grudnia 1996 r. w
Olsztynie przy parafii pod wezwa-
niem Chrystusa Odkupiciela Czło-
wieka powstała Sodalicja Mariańska
– Matki Bożej Różańcowej.
Od 30 stycznia 1997 roku w każdą
pierwszą środę miesiąca grupy So-
dalicji prowadzą wspólną modlitwę
różańcową, a następnie uczestniczą
we Mszy świętej.
Formacja duchowa Sodalisa to co-
dzienne odmawianie dziesiątki ró-
żańca, uczestniczenie w spotkaniach
Sodalicji w jedną niedzielę miesiąca
oraz aktywny udział w życiu parafii.
W spotkaniach uczestniczy i ukie-
runkowuje duchowo moderator So-
dalicji.
Formacja duchowa to również reko-
lekcje, które są organizowane przez
Federację Sodalicji Mariańskich. W
ostatnich latach odbyły się w Bach-

ledówce, Gietrzwałdzie, Częstocho-
wie, Konstancinie i Poznaniu.
Członkowie Sodalicji Mariańskiej
uczestniczą w życiu parafii (między
innymi: od 1997 roku przygotowują
ołtarz na Boże Ciało, angażują się w
oprawę procesji i uroczystości para-
fialnych jak: Świąt Wielkanocnych i
Bożego Narodzenia, służą pomocą
w kwestach, sprzedaży prasy kato-
lickiej).

Sodalicja Mariańska przy naszej pa-
rafii zorganizowała pielgrzymki do
Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Wadowic, Lichenia,
Kalisza, Wilna, podczas których od-
bywały się rekolekcje w drodze, a
uczestnicy zwiedzali sanktuaria Ma-
ryjne. Od 1997 roku w każdą pierw-
szą niedzielę grudnia, a od 2004
roku we wrześniu Sodalisi spotykają
się w Jasnogórskim Sanktuarium na
dorocznej ogólnopolskiej pielg-
rzymce.

Naszym pierwszym moderatorem i
założycielem Sodalicji w Olsztynie
był ks. Krzysztof Bielawny, od 1999
roku ks. Wojciech Zdanuk. Obecnie
naszym moderatorem jest ks. An-
drzej Pluta proboszcz parafii pod
wezwaniem Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie. Spotkania
formacyjne dla członków i sympaty-
ków Sodalicji Mariańskiej odbywają
się raz w miesiącu, w wyznaczoną
niedzielę o godz. 16.00 na które ser-
decznie zapraszamy.

Wspólnoty w naszej parafii


