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SŁOWO BOŻE
(Łk 14, 1 - 6)

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na 
wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno 
w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił        
i odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie 
wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie mogli mu na to odpowiedzieć.

 

Boże Ciało w Śmiłowicach
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Święci znani i nieznani
  Błogosławiona Poznańska Piątka, męczennicy

24 sierpnia
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

Wśród beatyfikowanych 13 czerwca     
1999 r. przez św. Jana Pawła II w Warszawie 108 
męczenników II wojny światowej znalazło się 
m.in. pięciu młodych wychowanków poznań- 
skiego oratorium salezjańskiego - tzw. Poznań-
ska Piątka. Stracono ich 24 sierpnia 1942 r. w 
Dreźnie po dwuletnim uwięzieniu.

Błogosławiony Czesław Jóźwiak
Czesław Jóźwiak urodził się 7 września 

1919 r. w Łażynie k. Bydgoszczy. Do szkoły 
powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Byd- 
goszczy. W 1930 r. cała rodzina przeprowadziła 
się do Poznania. Tam Czesław został wycho- 
wankiem oratorium przy ul. Wronieckiej. Z cza-
sem stał się niekwestionowanym autorytetem dla 
innych chłopców z oratorium. Cechy przywódcze 
współgrały w nim z ogromną życzliwością i goto-
wością niesienia pomocy. Organizował zawody 
sportowe, występował w przedstawieniach, 
śpiewał w chórze, gromadził wokół siebie 
młodszych chłopców, by opowiadać im historie    
z "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.

Gdy wybuchła wojna, wraz z piątką 
przyjaciół z oratorium: Edwardem Kaźmierskim, 
Franciszkiem Kęsym, Edwardem Klinikiem i Ja-
rogniewem Wojciechowskim (późniejszymi 
błogosławionymi) oraz Henrykiem Gabryelem 
postanowił wstąpić do wojska. Jako jedyny 
otrzymał mundur i broń. W kampanii wrześniowej 
walczył w batalionie niedaleko Koronowa, 
uczestniczył także w bitwie na Bzurą (9-22 
września 1939 r.).

Po rozbiciu oddziału pod Kutnem, wrócił, 
przebrany w cywilne ubrania, do Poznania. Tam 
spotkał się z przyjaciółmi z oratorium, którzy       
w międzyczasie uczestniczyli w demonstracjach 
młodzieży, domagającej się zorganizowania 
obrony Poznania, a gdy to się nie stało - opuścili 
miasto i udali się w kierunku Warszawy. Wszyscy 
dostali się do niewoli niemiec-kiej, ale udało im 
się uciec i spod Kutna dotarli do domów.

Błogosławiony Edward Kaźmierski 
Edward Kaźmierski urodził się 1 paździer-

nika 1919 r. w Poznaniu. Z powodu trudnej sytu-
acji materialnej rodziny w wieku 17 lat przerwał 
naukę i podjął pracę jako "chłopiec na posyłki"    
w sklepie, a później jako pomocnik w warsztacie 
samochodowym, gdzie przyuczał się do zawodu 

ślusarsko-mechanicznego. Trafił do salezjań- 
skiego oratorium przy ul. Wronieckiej, które stało 
się z czasem jego drugim domem. Udzielał się 
szczególnie w przedsięwzięciach artystycznych. 
Grał na fortepianie, na harmonii i skrzypcach, 
śpiewał partie solowe w chórze. Sam też 
komponował.

Po wybuchu wojny, mimo starań, nie 
został przyjęty do wojska. Wziął wówczas udział 
w demonstracjach młodzieży, domagającej się 
zorganizowania obrony Poznania. Zaangażował 
się w działalność konspiracyjną. Za przyczyną 
Czesława Jóźwiaka został zaprzysiężony w tajnej 
organizacji zdelegalizowanego przez Niemców 
Stronnictwa Narodowego - Narodowej Organiza-
cji Bojowej.

Błogosławiony Edward Klinik
Edward Klinik urodził się 21 lipca 1919 r.   

w Bochum. Bardzo spokojny, wręcz nieśmiały, 
dzięki przyjaźniom zawartym w oratorium w Poz-
naniu stał się bardziej otwarty i bezpośredni. Jako 
jedyny z piątki był uczniem szkoły salezjańskiej.

Został aresztowany dwa dni wcześniej niż 
pozostali wychowankowie oratorium - 21 
września 1940 r.

Błogosławiony Franciszek Kęsy
Franciszek Kęsy urodził się 13 listopada 

1920 r. w Berlinie. W Polsce rodzina zamieszkała 
rok później. Często chorował, był delikatny, 
wrażliwy, ale też bardzo wesoły, a jego 
szczególną pasją był sport. Chętnie występował 
w oratoryjnych przedstawieniach. W oratorium 
był animatorem życia religijnego. Wiara zawsze 
miała dla niego bardzo duże znaczenie. Codzien-
nie służył do Mszy św. i przystępował do Komunii 
św., wieczorami odmawiał różaniec. Nie krył, że 
chce zostać salezjaninem, choroba przeszko- 
dziła mu jednak we wstąpieniu do niższego sem-
inarium w Lądzie.

Błogosławiony Jarogniew Wojciechowski
Jarogniew Wojciechowski urodził się 5 lis-

topada 1922 r. w Poznaniu. Jego ojciec był alko-
holikiem; pozostawił rodzinę, gdy chłopak miał 11 
lat. W oratorium na Wronieckiej był ministrantem, 
grał na fortepianie, na wyjazdach opiekował się 
młodszymi kolegami.

>>>



Str. 3

Strona ¯ywego Ró¿añca

Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2019

Intencja powszechna: o sprawiedliwość

 Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się 
uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała 
ostatniego słowa.

Papieskie intencje modlitewne na sierpień 2019

Intencja ewangelizacyjna: za rodziny

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się 
coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu złowieczeństwa”.

Błogosławiona Poznańska Piątka Po 
zajęciu Poznania Niemcy zamknęli oratorium      
i wprowadzili obowiązek pracy. Czesław zaczął 
pracować fizycznie jako pomocnik malarza         
w zakładzie rzemieślniczym. Prawie od razu 
zaangażował się w działalność konspiracyjną. 
Jako harcerz budował także struktury Harcerstwa 
Polskiego, tajnej polskiej organizacji związanej    
z nurtem katolicko-narodowym (później zwanej 
także Hufcami Polskimi). Razem z przyjaciółmi 
uczestniczył także w szeroko rozumianej 
działalności młodzieżowego chóru chłopięcego 
kierowanego przez Stefana Stuligrosza. Gestapo 
obserwowało ten chór - i 23 września 1940 r. 
Czesław został aresztowany. Wraz z nim gestapo 
aresztowało jego przyjaciół.

Początkowo zawieziono ich do siedziby 
gestapo. Już pierwszego dnia, oskarżając ich     
o założenie w oratorium nielegalnej organizacji, 
okrutnie ich skatowano. Czesław został 
następnie przewieziony do obozu koncentra-
cyjnego Posen - Fort VII. Wychowanków orato-
rium przesłuchiwano w więzieniu przy ul. 
Młyńskiej. Tam w wyniku obrażeń odniesionych 
podczas torturowania, bicia, maltretowania - 
Czesław jako przywódca grupy był najbardziej 
katowany - został skierowany do więziennego 
szpitala.

16 listopada 1940 r. przewieziono go do 
więzienia we Wronkach. Pół roku później 
wywieziono go do więzienia sądowego w dziel-
nicy Berlina - Neukölln. Przebywał tam niecały 
miesiąc. Następnie przetransportowano go do 
szczególnie ciężkiego więzienia w Zwickau na 
Zamku Osterstein. Wszyscy więźniowie morder-
czo pracowali w mieście: zaprzęgano ich nawet 
do wozów. Przez cały okres, w czasie wielo- 
miesięcznych przesłuchiwań młodzi chłopcy, 
przywódcy poznańskiej katolickiej młodzieży, za-
chowywali niezwykły spokój i niespotykaną 
pogodę ducha.

Wszyscy zostali oskarżeni o zdradę stanu. 
1 sierpnia 1942 r. wydano wyrok śmierci na czte-
rech z pięciu przyjaciół z oratorium 
salezjańskiego: Edwarda Kaźmierskiego, Fran-
ciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa 
Wojciechowskiego (Henryk Gabryel jako 
najmłodszy z nich został zwolniony następnego 
dnia i przeżył wojnę). Na wykonanie wyroku ska-
zanych przewieziono do Drezna, gdzie ponieśli 
męczeńską śmierć 24 sierpnia 1942 r. Pocho-
wani zostali w zbiorowym grobie na cmentarzu 
katolickim przy Bremerstraße 20, niedaleko 
więzienia w Dreźnie.

Beatyfikował ich w gronie 108 męczen- 
ników II wojny światowej św. Jan Paweł II            
w Warszawie 13 czerwca 1999 r.
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2019
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INTENCJE MSZALNE
Sierpień 2019
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec 2019 - Październik 2019

sobota 6 lipiec 2019

Sylwia Lebek

Marek Lebek

Agnieszka Zbroja

sobota 20 lipiec 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 3 sierpień 2019

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 17 sierpień 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 31 sierpień 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 14 wrzesień 2019

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 28 wrzesień 2019

Sylwia Lebek

Marek Lebek

Agnieszka Zbroja

sobota 12 październik 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 26 październik 2019

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)



Str. 7

 Kącik kulinarnuy: Smoothie malinowe-ananasowe 
z kokosem

Składniki:

● 250g malin
● 1/2 świeżego ananasa
● 1 mała puszka mleka kokosowego
● 200ml mocno schłodzonego gęstego 

jogurtu naturalnego
● 2 łyżki brązowego cukru
● kilka kostek lodu
● kilka malin do dekoracji 

Sposób przygotowania:

Na czas przyrządzania koktailu szklanki 
włożyć do zamrażarki. Wszystkie 
składniki zmiksować w blenderze i prze-
lać do szklanek. Ozdobić malinami i go-
towe. Podawać od razu! 

gmb

Kącik humoru

Żona pyta męża:
- Kochanie, a jakbym była niewidoma, to 
kochałbyś mnie?
- Tak - odpowiada mąż.
Po chwili przerwy:
- A jakbym była kulawa, to kochałbyś mnie?
- Tak.
Po chwili przerwy:
- A jakbym była niema, to kochałbyś mnie?
- Wtedy to bym oszalał z miłości! 

***
Nauczyciel matematyki zwraca klasówki          
w pewnej wyjątkowo tępej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 50% z was 
nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie 
ma w tej klasie. 

***
Wędkarz nad brzegiem jeziora łowi ryby,          
a obok siedzi jego żona. On zarzuca wędkę      
i po chwili wyciąga buta. Zarzuca ponownie      
i wyciąga czajnik. Zaraz potem łowi młynek do 
kawy, radio, telewizor, fotel...
Żona na to:
- Cholera, Bogdan, tam chyba ktoś mieszka... 

Nauczyciel pyta się Jasia:
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Chodź proszę, napisz to na tablicy.
- Maki, jednak wolę maki - mówi Jasio. 

***
Zajączek, niedźwiedź, wilk i lis grają w karty. 
Lis oszukuje.
Po pewnym czasie niedźwiedź wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał pal-
cem, ale jak strzelę w ten rudy pysk... 

***
- Panie doktorze, piec lat temu poradził mi pan 
znakomity sposób na reumatyzm - unikać 
wilgoci. Jestem wyleczony!
- Znakomicie! A co panu teraz dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już 
wykąpać?

***
W szpitalu psychiatrycznym dyrektor podcho-
dzi do lekarza i pyta:
- Panie doktorze, co ten pacjent robi na tej 
drabinie?
- Udaje żarówkę.
- No to niech stamtąd zejdzie!
- No, ale wtedy będzie ciemno!
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Papież Franciszek: "Czy jesteśmy otwarci na przyjęcie Słowa 

Bożego?" (16 lipca 2017)
Jezus, kiedy mówił, używał prostego 

języka i posługiwał się także prostymi obrazami, 
które były przykładami życia codziennego, aby 
mógł być łatwo zrozumiany przez wszystkich. 
Dlatego słuchano Go chętnie i doceniano Jego 
orędzie, które docierało wprost do ich serc. A nie 
był to ów język trudny do zrozumienia, którego 
używali ówcześni uczeni w Prawie, którego do-
brze nie rozumiano, a który był pełen rygoryzmu 
i który oddalał ludzi. Takim swoim językiem Jezus 
pozwalał zrozumieć tajemnicę królestwa Bożego. 
Nie była to skomplikowana teologia. Przykładem 
tego jest treść, jaką przynosi dzisiejsza Ewange-
lia: przypowieść o siewcy (por. Mt 13,1- 23).

Siewcą jest Jezus. Zauważmy, że poprzez 
ten obraz ukazuje się On jako ten, który się nie 
narzuca, lecz proponuje siebie; nie przyciąga nas 
podbijając nas, ale dając siebie, rzuca ziarno. 
Cierpliwie i hojnie szerzy On swoje Słowo, które 
nie jest klatką lub pułapką, ale ziarnem 
przynoszącym owoc. W jaki sposób może 
wydawać owoc? Jeśli je przyjmiemy.

Dlatego przypowieść dotyczy przede 
wszystkim nas: mówi bowiem bardziej o glebie 
niż o siewcy. Jezus dokonuje, że tak powiem, 
radiografii duchowej naszego serca, które jest 
glebą, na którą pada ziarno Słowa. Nasze serce, 
jako gleba może być dobre, a wówczas Słowo 
przynosi owoce, i to obfity, ale może też być 
zatwardziałe, nieprzenikalne. Dzieje się tak, 
kiedy słyszymy Słowo, ale odbija się ono od nas, 
właśnie tak jak od drogi. Nie wkracza w nasze 
życie.

Między dobrą glebą, a drogą, asfaltem - 
jeśli rzucimy ziarno na bruk, nic nie urośnie - 
istnieją jednak dwa tereny pośrednie, które          
w różnym stopniu możemy mieć w sobie. 
Pierwszym jest teren kamienisty. Spróbujmy go 
sobie wyobrazić: miejsce kamieniste jest takim, 
gdzie "niewiele jest ziemi" (por. w. 5), dlatego 
ziarno kiełkuje, ale nie udaje się mu zapuścić 
głębokich korzeni. Takim jest serce po-       
wierzchowne, które przyjmuje Pana, chce się 
modlić, miłować i dawać świadectwo, ale nie jest 
wytrwałe, ulega znużeniu i nigdy nie "wyrusza     

w drogę". To serce bez głębi, gdzie kamienie 
lenistwa przeważają nad dobrą glebą, gdzie 
miłość jest niestała i przelotna. Ale ten, kto przyj-
muje Pana tylko wtedy, gdy to mu odpowiada, nie 
przynosi owoców.

Jest wreszcie ostatnia gleba, ta ciernista, 
pełna kolczastych krzewów, które zagłuszają do-
bre rośliny. Co wyrażają te kolczaste krzewy? 
"Troski doczesne i ułudę bogactwa" (w. 22), mówi 
Jezus, wprost wyraźnie. Ciernie to wady, które 
walczą z Bogiem, które zagłuszają Jego 
obecność. Przede wszystkim bożki doczesnego 
bogactwa, życie chciwe, dla samych siebie, aby 
posiadać i mieć władzę. Jeśli uprawiamy te 
ciernie, to przygłuszamy wzrastanie Boga w nas. 
Każdy może rozpoznać swoje duże lub małe 
ciernie, wady, które obecne są w jego sercu, te 
krzewy mniej lub bardziej zakorzenione, które nie 
podobają się Bogu i uniemożliwiają nam posia-
danie czystego serca. Trzeba je wyrwać,            
w przeciwnym razie Słowo nie przynosi owocu, 
ziarno się nie rozwinie.

Drodzy bracia i siostry, Jezus zachęca nas 
dzisiaj do spojrzenia w nasze wnętrze: abyśmy 
dziękowali za naszą dobrą glebę i pracowali na 
terenach, które jeszcze nie są dobre. Zadajmy 
sobie pytanie, czy nasze serca są otwarte na 
przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego. Postaw-
my sobie pytanie, czy kamienie lenistwa są jesz-
cze liczne i wielkie. Dostrzeżmy i nazwijmy po 
imieniu ciernie przywar. Odnajdźmy odwagę, by 
dokonać dobrej oceny gleby, dobrej oceny nasze-
go serca, przynosząc do Pana w modlitwie          
i spowiedzi nasze kamienie i nasze cierni. 
Czyniąc w ten sposób Jezus, Dobry Siewca, 
chętnie dokona pracę dodatkową: oczyści nasze 
serca, usuwając kamienie i ciernie, które 
zagłuszają Jego Słowo.

Niech Matka Boża, którą wspominamy  
dzisiaj jako Najświętszą Pannę z Góry Karmel, 
niezrównana w przyjmowaniu Słowa Bożego       
i wprowadzaniu go w życie (por. Łk 8,21), 
pomoże nam oczyścić nasze serca i strzec w nich 
obecności Pana.
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