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11 października 2012 r., w 

pięćdziesiątą rocznicę otwarcia 

Soboru Watykańskiego II, Roz-

pocznie się Rok Wiary. Mówi o 

tym List apostolski w formie motu 

proprio „Porta fidei”, czyli „Podwo-

je wiary”. 

Motu proprio to szczególna kate-

goria listów papieskich, pisanych "z 

własnej inicjatywy". Listy te posia-

dają szczególny status. Prawa przez 

nie ustanowione nie są zależne od 

okoliczności zewnętrznych, nato-

miast udzielone przywileje i dys-

pensy są ważne nawet gdy nie zga-

dzają się z innymi przepisami prawa 

kanonicznego czy przywilejami. 

Pierwszy list motu proprio został 

wydany przez Innocentego VIII w 

1484 r. 

Ojciec Święty podkreśla, że II 

Sobór Watykański należy ukazywać 

„jako wielką łaskę, która stała się 

dobrodziejstwem dla Kościoła w 

XX wieku”. Wskazuje ponadto, że 

do najważniejszych owoców Soboru 

należy Katechizm Kościoła Katolic-

kiego, stanowiący narzędzie wspie-

rania w wierze. 

W naszej parafii pogłębiamy wiarę 

także poprzez katechezy dla do-

rosłych, które prowadzi ks. dr Jacek 

Nawrot, opiekun Diecezjalnego Do-

mu Formacyjnego w Orlinkach, oraz 

kapelan Domu Samotnej Matki w 

Matemblewie. Katechezy będą pro-

wadzone w pierwsze wtorki mie-

siąca po wieczornej Mszy św.. 

Pierwsza katecheza zatytułowana 

„Capax Dei” czyli człowiek jako 

poszukiwacz Boga odbyła się w mi-

nionym tygodniu. 

XXVII Niedziela Zwykła, 7 października 2012 r. 

I czytanie Rdz 2, 18-24; II czytanie Hbr 2, 9-11; Ewangelia Mk 10, 2-16 

11 października 2012 r. o godzinie 18.30 zapraszamy do naszego 

kościoła na uroczystą Mszę świętą rozpoczynającą Rok Wiary 

I czytanie Rdz 2, 18-24; II czytanie Hbr 2, 9-11; Ewangelia Mk 10, 2-16 



 

- To była pierwsza pielgrzymka 

księdza do Ziemi Świętej. Jakie 

uczucia towarzyszyły księdzu 

przed wyjazdem? 

- Tak, to była moja pierwsza 

pielgrzymka do Ziemi Świętej. 

Człowiek przed czymś czego nie 

doświadczył namacalnie, jedynie 

teoretycznie z wykładów z Pisma 

Świętego, odczuwa pewną 

niepewność. Jak zmieni się 

postrzeganie miejsca, historii, 

pewnych wyobrażeń.  

- Jak liczna była grupa i jak 

przebiegła podróż? 

- Grupa była spora, liczyła bowiem 

50 osób i przewodnik, którym był 

znany nam Ks. Piotr Przyborek. 

Dotarliśmy bezpiecznie, przelot z 

gdańskiego portu lotniczego do 

Warszawy, a następnie do Tel Avivu.  

- Które miejsca odwiedziliście? 

Gdzie konkretnie byliście? 

- Odwiedziliśmy miejsca związanie z 

życiem Chrystusa i tych, którzy mu 

towarzyszyli, których powoływał 

nawracał, uzdrawiał. Zaczęliśmy od 

północnej części Izraela. Nazaret - 

Bazylika Zwiastowania, kościół św. 

Józefa, gdzie była sprawowana 

nasza pierwsza pielgrzymkowa 

Eucharystia 

Kana Galilejska, miejsce gdzie 14 

małżeństw powtórnie przyrzekało 

sobie miłość wierność i uczciwość 

małżeńską 

Rzeka Jordan, do której każdy 

pielgrzym wszedł do kolan. W 

każdym została odnowiona łaska 

Chrztu św. poprzez powtórne 

polanie głowy wodą z rzeki Jordan. 

Było to niezwykłe przeżycie. 

Rejs łodzią po jeziorze Galilejskim. 

W Kafarnaum zobaczyliśmy dom św. 

Piotra oraz ruiny synagogi. 

W Tabgha zwiedziliśmy kościół Pry-

matu św. Piotra (miejsce, gdzie Pan 

Jezus powierzył  św. Piotrowi naj-

wyższą władzę w Kościele) oraz koś-

ciół Rozmnożenia Chleba. 

Świątynia na Górze Ośmiu Błogos-

ławieństw . 

Betlejem miejsce narodzin naszego 

Zbawiciela. 

Wiele miejsc można jeszcze wymie-

niać ale najważniejsze to Jerozolima 

miejsce męki, śmierci i zmartwych-

wstania Chrystusa. Można powie-

dzieć za Benjaminem Disraeli 

„Widok Jerozolimy jest historią 

świata; jest czymś więcej, jest his-

torią nieba i ziemi”. 

- Co ksiądz czuł widząc te 

wszystkie miejsca związane z 

Chrystusem, z Ewangelią? 

- Przez pierwszy dzień wykonywałem 

zdjęcia, ale później nie miałem na to 

czasu. Doświadczenie miejsca i 

czasu sprawiają, że człowiek zwraca 

uwagę na aspekt duchowy, aby 

odkrywać Chrystusa i Jego naukę. 

Pomaga w tym kontekst historyczny, 

ale i kulturowy. 

Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej – wrzesień 2012 

Wywiad z księdzem Adamem Hrubiszewskim 



- Gdyby ktoś zaproponował w tym 

momencie podróż, ale tylko w 

jedno z tych miejsc, które 

zobaczyliście, to gdzie chciałby 

ksiądz powrócić i dlaczego? 

- Kościół św. Piotra in Gallicantu. 

Na zboczu Góry Syjon, nieopodal 

Wieczernika, znajduje się mały i 

piękny kościółek pod wezwaniem św. 

Piotra. Potocznie bywa nazywany: 

„Gdzie kur zapiał” lub po prostu... 

In Gallicantu. wielu sądzi, że Jezus 

wybrał przykład koguta po to, aby 

nawiązać do pewnego symbolu. 

Wszak to ten ptak ma zdolność 

rozróżniania nocy od dnia, a więc i 

światła od ciemności. Piotr obecny 

wówczas na dziedzińcu arcykapłana 

nie potrafił dobrze odróżnić i wyb-

rać, potem jednak swym życiem 

zaświadczył o Chrystusie. Człowiek, 

a zwłaszcza kapłan został powołany, 

ku temu by swoim życiem świadczyć 

o Bogu. To miejsce jest i będzie dla 

mnie czasem refleksji nad realizo-

waniem powołania. 

- Waszym przewodnikiem po 

Ziemi Świętej był ksiądz Piotr 

Przyborek. Jak sobie radził? 

- Ks. Piotr, jako biblista był bardzo 

dobrze przygotowany, można by 

powiedzieć iż sprawił, że dla więk-

szości była to pielgrzymka życia 

duchowego. Był czas dla ducha, ale 

i dla ciała. Wszystko zabarwione 

dobrym humorem. 

- A czy ksiądz Piotr wypytywał co 

się dzieje w naszej parafii? 

- Nadal dobrze się orientuję w tym 

co się dzieje w naszej parafii. Dzięki 

stronie internetowej, ale przede 

wszystkim poprzez dobry kontakt z 

nami księżmi. 

- Czy udało się księdzu znaleźć 

czas aby obserwować reakcje 

innych pielgrzymów z Waszej 

grupy? 

- Tak; Kana Galilejska i odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich. Kiedy mąż 

i żona wypowiadali słowa przysięgi, 

ci z doświadczeniem kilku jak i 40 

kilku lat. Nie można była nie 

zauważyć wzruszenia i łez. 

- Jakie pamiątki przywiózł ksiądz 

z pielgrzymki? 

- Przede wszystkim pamiątką są 

zebrane doświadczenia duchowe, 

historyczne i kulturowe. Ale nie 

zabrakło Różańców św., kartek 

pocztowych i kamienia z Góry Tabor 

dla jednej z parafianek. 

- Ksiądz Krystian po powrocie z 

Ziemi Świętej, przed paroma laty, 

zapoczątkował w naszej parafii 

comiesięczną Eucharystię z mod-

litwą o uzdrowienie. Czy ksiądz 

ma podobne plany, zamierzenia? 

- „Po owocach ich poznacie”. 

Przyjdzie czas kiedy się pojawią.  

- W książce „Medytacje nad Psal-

mami” błogosławiony Karol de 

Foucauld pyta: „Czemu tak ocho-

czo pielgrzymujecie do miejsc po 

których chodził Chrystus? Jego 

już tam nie ma. Jest za to w Domu 

Bożym, w tabernakulum. Dlacze-

go tak rzadko przychodzicie Ado-

rować Go w Jego domu”. Czy 

mógłby się ksiądz odnieść do tych 

słów? 

- Ojciec Święty Benedykt XVI w 

październiku otworzy nowy rok, 



którego tematem będzie wiara. 

Bardzo zachęca, aby odwiedzać 

miejsca, które są związane z wiarą, 

a takim miejscem jest Ziemia Święta, 

Rzym, sanktuaria maryjne. Mamy 

pogłębiać naszą wiarę poprzez 

modlitwę. Miejsca związane z 

Chrystusem, Matką Bożą i świętymi 

mobilizują nasze życie duchowe. 

Ono ma się nieustannie rozwijać, 

ale nie może zabraknąć w nim 

osobistego kontaktu poprzez 

sakramenty. Adoracja to czas i 

miejsce na rozmowę, na poznanie 

siebie i Boga. 

- Czy trzeba się jakoś szczególnie 

przygotować (duchowo, a może 

fizycznie) do pielgrzymki do Ziemi 

Świętej?  

- Ważne jest by znać choć trochę 

topografię Izraela, ale o to zadba 

przewodnik . Należy również mieć 

świadomość, że jest to pielgrzymka, 

a nie wyjazd turystyczny. 

- Kiedy zatem kolejna wizyta w 

Ziemi Świętej? 

- Była to kolejna pielgrzymka z 

naszej parafii do Ziemi Świętej, jak 

widać odwiedzamy ziemską ojczyznę 

Chrystusa co roku i wierni chcą tam 

przebywać . Oby było tak dalej. 
pytania zadawał Janusz Szwoch 

 

1. Spotkanie dla Pielgrzymów, którzy przebywali w Ziemi Świętej 12 

października, w piątek, po wieczornej Mszy św. 

2. Chcemy przyjąć na przerwę poświąteczną tj. od 27 grudnia do 4 stycznia 

grupę dzieci i młodzieży z Białorusi z parafii Czaszniki, gdzie posługuje 

znany nam ks. Andrzej Bulczak. Prosimy o zgłoszenie chętnych rodzin, 

które chciałyby przyjąć po dwoje dzieci do swoich domów. Program 

wypoczynku będzie przygotowany przez członków Parafialnego Zespołu 

Caritas naszej parafii. Szczegóły i informacje u ks. Adama 

3. Adoracja Najświętszego sakramentu w czwartek po Mszy św. wieczornej. 

4. Próba scholi młodzieżowej CALI TWOI w czwartek o 19.15 

5. Próba scholki dziecięcej w sobotę o godzinie 11.00 

6. Spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w sobotę o godzinie 10.00 

7. Spotkanie aspirantów w sobotę o godzinie 11.00 

8. Trwa wspólna październikowa modlitwa różańcowa: 

   - w dni powszednie dla dorosłych o godz. 17.45 

   - dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00 

   - dla młodzieży w piątek o godz. 19.30 

Serdecznie zapraszamy! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 


