TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
26. Niedziela zwykła, 30 września 2018 roku (nr 128)
Pierwsze czytanie: Lb 11,25-29; Drugie czytanie: Jk 5,1-6; Ewangelia: Mk 9, 38-48.
„ABY WSZĘDZIE GŁOSZONE BYŁO IMIĘ CHRYSTUSA”
- rozmowa z ojcem Antonem Litvinovem, zakonnikiem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
posługującym na Ukrainie i w Rosji
Tydzień temu gościliśmy w naszej parafii o. Antona

tego kraju. Od tamtej pory rozpoczęła się moja

Litvinova, oblata. Poniżej prezentujemy zapis rozmowy.

historia. Każdy chłopak szuka jakiegoś męskiego

Szczęść Boże! Jest Ksiądz gościnnie w naszej

wzorca, do kogo chce być podobny. Mnie wewnętrznie

parafii. Gdzie Ksiądz przebywa na co dzień?

bardzo poruszyła postać jednego z misjonarzy, jako

Pochodzę z Azji Środkowej, z Turkmenistanu, a na co

mężczyzny, jako tego, który działa. Mając 14 lub 15 lat

dzień posługuję na Ukrainie i w Rosji. W miejscu,

pomyślałem, że chcę być taki jak on. Nie w tym

gdzie się urodziłem przed dwudziestu laty powstała

znaczeniu, że od razu chciałem być księdzem, ale za-

pierwsza w kraju wspólnota katolicka, która obecnie

pragnąłem coś zrobić w moim życiu. To był pierwszy

liczy 150 osób i to z niej Bóg mnie powołał. Następnie

etap, gdy Pan Bóg mnie wołał. Później przyjąłem

pojechałem na Ukrainę, a po jakimś czasie formacji, do

chrzest, w wieku 15 lat, a za dwa lata Bóg wzywał

Polski, gdzie ukończyłem seminarium. Po tym prosi-

mnie do seminarium. Na początku rodzina się nie

łem przełożonych, abym mógł przepowiadać Ewan-

zgadzała, bo nikt w domu nie przyjmował sakramen-

gelię na Wschodzie. Obe-

tów. Ja jednak byłem zdecydowanym chłopakiem, do

cnie jestem w Gniewaniu

tej pory tak jest. Powiedziałem mamie, że potrzebuję

niedaleko miasta Winnica

pieniędzy na samolot, w jedną stronę, nic więcej.

w

Ukrainie.

Wieczorem, kiedy wróciłem z treningu, zobaczyłem

Parafia jest mała, choć jak

bilet. W ten sposób w 2006 roku wyjechałem z domu,

na

od tamtej pory jestem w klasztorze, a od prawie 3 lat

środkowej
warunki

ukraińskie

dość spora - co niedzielę

służę Bogu jako kapłan Kościoła.

na Msze Święte uczęszcza

Wspomniał Ksiądz, że przyjął chrzest w wieku 15

ok. 350-400 osób.

lat. Jak Ksiądz przeżył ten sakrament?
historia

Na pewno bardzo świadomie. To była Noc Paschalna

Księdza powołania? Jak

2005 roku. Cieszyłem się bardzo z tego wydarzenia -

to wszystko się zaczęło?

nie do końca je rozumiałem, ale wiedziałem, że dzieje

Pochodzę z pogańskiej ro-

się coś niezwykłego. Byłem wtedy najmłodszy ze

dziny. Poganin dla mnie to każdy kto nie wierzy

wszystkich. Natomiast najstarsza osoba z dziesięciu

w Chrystusa, nawet ten ochrzczony, który odszedł od

wówczas ochrzczonych miała 78 lat.

Pana, bo składa ofiary bożkom. Moja rodzina też taka

Pojawiają się czasami takie głosy, że powinno się

była. W 1999 roku zapukali do naszych drzwi

świadomie wybierać ten sakrament. Podważa się

misjonarze, którzy przyjechali dwa lata wcześniej do

sens chrzczenia małych dzieci, które i tak nic z tego

A

jaka

jest

chrztu nie pamiętają i nie są niczego świadome. Jak

nikogo uczyć. Pamiętam taką sytuację, która wydarzyła

Ksiądz ustosunkowałby się do takiej tezy?

się dwa lata temu w Polsce. Jechałem pociągiem, nie

Idąc za tradycją Kościoła, należy powiedzieć, że już od

miałem koloratki. Modliłem się jednak brewiarzem lub

samego początku chrzczono dzieci. W Dziejach Apos-

czytałem Pismo Święte podczas podróży. Dwóch panów

tolskich czytamy, że gdy Paweł głosił Ewangelię w do-

widząc to zaczęło mnie atakować, także Kościół,

mu poganina, a później był zaproszony do jego domu,

Chrystusa, księży. Powiedziałem, że jestem zakonni-

ten poganin przyjął chrzest wraz z całą rodziną. Rodzice

kiem. Z niektórymi kwestiami nie mogłem się nie zgo-

wiedzą, co jest dobre dla dzieci i to oni podejmują

dzić, dlatego, że mówili prawdę. Nie chciałem się

decyzję. Zresztą chrzest to łaska Boża. Dlatego

z nimi kłócić. Powiedziałem wtedy, żeby pozwolili mi

pozbawiać jej dzieci?

dać świadectwo. Wszystko można zanegować, każdą

Jest Ksiądz w Zakonie Misjonarzy Oblatów Maryi

prawdę można podważyć i się pokłócić. Kiedy mówisz

Niepokalanej. Czy na co dzień doświadcza Ksiądz

swoje doświadczenie Chrystusa, kim dla Ciebie jest, jak

opieki Matki Najświętszej?

Ciebie prowadzi, jak Ciebie wydobywa z grzechów -

Oczywiście. Choć moje powołanie nie wiąże się

tego nikt nie może zanegować. Mogą odrzucić Ciebie,

z Maryją i nie wybierałem tego zakonu ze względu na

ale doświadczeniu, którym się dzielisz nie mogą zaprze-

Nią. Pan Bóg zaczął mi otwierać oczy na to kim jest

czyć. Na wyjaśnianie dogmatów czas przychodzi

Niepokalana dopiero pod koniec seminarium, kiedy

później.

przeżywałem różne kryzysy, a wręcz nie chciałem być

Co w takim razie dla Księdza jest najważniejsze?

kapłanem. W tych najcięższych chwilach Chrystus

Dlaczego Ksiądz wierzy?

pokazywał mi kim jest Maryja w kontekście obrazu

Jak już wspomniałem, pochodzę z pogańskiej rodziny,

Kościoła. Wówczas zacząłem na Nią patrzeć jak na

wychowywałem się bez ojca, nie miałem tego męskiego

uosobienie Kościoła. Codziennie proszę Matkę Bożą

wzorca. Pierwszy raz Bóg mi się objawił, poprzez

o wiarę, taką jak ma Ona.

zmianę relacji w mojej rodzinie. Chociażby przez to, że

Pochodzi Ksiądz z Turkmenistanu. Jak wygląda tam

w końcu zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Ważne dla

kwestia wiary?

mnie było to, że mogłem przed śmiercią mojego ojca z

Gdyby tak liczbowo i procentowo powiedzieć, to 78 %

nim porozmawiać. Później pójść na jego grób,

mieszkańców wyznaje islam. Mówi się, że ponad 20%

przeprosić go i mu przebaczyć. Oczywiście, że są rany,

to prawosławni, ale wątpię w to, bo na palcach jednej

problemy, ale widzę, że gdy poszliśmy za Chrystusem

ręki można policzyć cerkwie prawosławne. Katolików

wszystko się zmieniło. Nigdy nie marzyłem o takim

na dzień dzisiejszy, jest około stu w stolicy kraju

życiu, chciałem być sportowcem, dobrze mi szło. Jezus

Aszchabadzie i pięćdziesięciu, z którymi misjonarze

pozwolił mi dotykać swoich ran, a ja dotykałem swoich.

mają kontakt. Są to pojedyncze rodziny, które oni

Z tym doświadczeniem właśnie idę do ludzi. Gdy ktoś

starają się raz w miesiącu odwiedzić, zatrzymując się na

zaczyna się kłócić o Kościół, o wiarę, mówię swoje

parę dni.

świadectwo, nie jako kapłan, ale jako człowiek

Ze względu na to Księdza doświadczenie misyjne

wierzący.

chcemy zapytać, jak my możemy innym mówić

A jak moglibyśmy wspomóc Kościół na Wschodzie?

o Bogu. W naszym kraju sytuacja nie wygląda tak

Dzisiaj co prawda były zbierane ofiary, ale co jeszcze

jak w Turkmenistanie, jest wiele osób, które są

możemy zrobić?

ochrzczone, ale odeszły od Kościoła. Jak my możemy

Jest bardzo dużo akcji charytatywnych i organizacji,

być misjonarzami w naszym środowisku?

takich

jak

„Pomoc

Kościołowi

na

wschodzie”,

W Europie trudniej jest wierzyć niż w Azji. Tam nie

„Caritas”. Nie znam się dokładnie na tym. To, co robię

znają Chrystusa, tutaj obraz Kościoła jest znie-

dzisiaj, to nie jest nic innego niż to, czym Kościół żyje

kształcony. Powiem na własnym przykładzie, nie chcę

od dwóch tysięcy lat: wspólnoty bogatsze wspierają te

słabsze. Ja przede wszystkim skupiam się na głoszeniu
Słowa, bo odczuwam potrzebę, aby wszędzie było
głoszone imię Chrystusa.
Czy chciałby Ksiądz powiedzieć coś na koniec naszym Parafianom?

Odwagi! Chrystus zmartwychwstał! Życie jest
w Chrystusie, a jeżeli On zmartwychwstał, my też
mamy nadzieję, że zmartwychwstaniemy dziś z naszych grzechów, a na koniec do życia wiecznego.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
W dniach 22-23 września odbyła się pielgrzymka
Parafian, której głównym celem było Sanktuarium

W późnych godzinach wieczornych część z nas
uczestniczyła w Apelu Maryjnym.

Matki Bożej Licheńskiej. Wyruszyliśmy o godzinie

Następny dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą

6:10. Po drodze zatrzymaliśmy się w Kaliszu, gdzie

w Bazylice Górnej. Po śniadaniu, wspólnie z panią

odwiedziliśmy Sanktuarium św. Józefa. W Bazylice

przewodnik, zwiedzaliśmy Sanktuarium. Najpierw

wysłuchaliśmy konferencji tematycznej o św. Józefie,

podziwialiśmy pełen patriotycznych akcentów główny

pomodliliśmy się wspólnie przed Cudownym Obrazem

ołtarz Bazyliki, w którym umieszczony jest cudowny

Świętej Rodziny i uczestniczyliśmy w Mszy Świętej.

obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kolejnym punktem

Po Mszy mieliśmy okazję skosztować pysznej zupy

zwiedzania była stara część Sanktuarium z Golgotą,

z kuchni polowej. Po posiłku poznawaliśmy historię

Kaplicę Krzyża Świętego i Kościołem św. Doroty.

Sanktuarium i zwiedzaliśmy Bazylikę. Przed odjazdem

Przed odjazdem planowanym na godzinę 12:00, chętni

znalazł się czas na krótki odpoczynek przy kawie

mogli wejść na Golgotę i wjechać na wieżę Bazyliki

i lodach.

Górnej.

Do Lichenia dotarliśmy około godziny 17:30. Po

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na zwiedzanie

zakwaterowaniu w domu pielgrzyma „ARKA”,

Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie

spożyliśmy obiadokolację i udaliśmy się na re-

i zajechaliśmy do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej

konesans. Na wszystkich wielkie wrażenie zrobił

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Do

widok Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

rodzimej parafii dojechaliśmy po 20:00.
Tomasz Kusio

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

UWAGA! Kto rozwiązał wszystkie zadania z ostatnich czterech numerów naszej Gazetki, niech je przyniesie
w przyszłą niedzielę i odbierze nagrodę ;)

INTENCJE MSZALNE
Niedziela, 30 września; 8.00 + Andrzej Jankowski - m-c po pogrzebie; 10.00 + Hieronim Kucharski, Zofia,
Anastazja, Juliusz; 12.00 + Józef Pokora; 18.30 + Dariusz Zawacki - m-c po pogrzebie
Poniedziałek, 1 października, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 7.30 + Stanisław i Wanda, +z rodziny
Drzewieckich; 18.00 + Alfons Okuniewski
Wtorek, 2 października - Św. Aniołów Stróżów; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Zygmunt Młyńczak - m-c po
pogrzebie
Środa, 3 października; 7.30 + Erwin w 1. Rocznicę śmierci; 18.00 + Alfons Okuniewski
Czwartek, 4 października - Św. Franciszka z Asyżu - 1. Czwartek m-ca; 7.30 + Alfons Okuniewski;
18.00 - Aneta i Tomasz z okazji 10-tej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
Piątek, 5 października - Św. Faustyny - 1. Piątek m-ca; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + członkowie Żywego
Różańca
Sobota, 6 października - Św. Brunona - 1. Sobota m-ca; 7.30 - członkowie Żywego Różańca; 18.00 + Alfons
Niedziela, 7 października; 8.00 - Urszula i Adam Kowalscy z okazji 40-tej rocznicy zawarcia sakramentu
małżeństwa; 10.00 + Zygmunt w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice Grzeleccy i Jaworscy, Danuta, Agnieszka
i Michał; 12.00 - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i ich rodzin; 18.30 + Alfons Okuniewski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Od jutra rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Odbywać się będą codziennie, pół godziny przed wieczorną
Mszą Świętą. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00.
2. Młodzież studencka jutro rozpocznie rok akademicki. Zapraszamy studentów na Mszę Świętą, w czasie której
będziemy się za nich modlić, jutro o godz. 18.00.
3. Katecheza biblijna dla młodzieży i dorosłych w poniedziałek o 18.50 w domu parafialnym.
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno - formacyjne we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Grupa charytatywna Św. Ojca Pio, działająca w naszej parafii, zaprasza osoby potrzebujące pomocy do
zgłaszania się w czasie dyżuru w każdą środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. Ofiary na działalność
charytatywną w naszej parafii można składać do skrzynki przy św. Antonim.
6. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca przed poranną Mszą Świętą oraz pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. W piątek
rano udamy się z posługą sakramentalną do naszych chorych.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek również po Mszy Świętej wieczornej. Wtedy także
okazja do spowiedzi. Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15.
8. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o 18.45 w domu parafialnym.
10. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00, Msza święta o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski.
11. Wyjazd do Warszawy na Stadion Młodych w sobotę o godz. 5.15.
12. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Od najbliższej
niedzieli to wydarzenie poprzedzać będzie Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała. Przychodźmy
z naszymi chorobami, cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, uwalniać i napełniać Swoim Duchem.
13. Na tacę remontowo-inwestycyjną przed dwoma tygodniami zebraliśmy 4028 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
14. O. Anton Litvinov, którego gościliśmy w ubiegłą niedzielę, serdecznie dziękuje za ofiary w kwocie 2400 zł.
Będą przeznaczone na dzieła, które podejmuje w swojej pracy duszpasterskiej na Ukrainie.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 9.00.
Zmarł nasz parafianin Benedykt Miętki, l. 87, zam. przy ul. Reja. Polećmy go miłosiernemu Bogu: Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie…

