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Nasza Winnica 

Peregrynacja obrazu 
Jezus z przyjacielem  

Dni spowiedzi 
 

Niedziela - 1 III 2015 
 7.30 Msza Święta (dorośli) 
 9.15 Msza Święta (dorośli) 
 12.00 Msza Święta (dorośli) 
 15.00 Msza Święta (dorośli) 
 
 

Poniedziałek - 2 III 2015 (dzień spowiedzi) 
 9.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 9.00) 
 11.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 11.00) 
 17.00 Msza Święta (dorośli, dzieci)  (spowiedź od ok. 16.30) 
 19.30 Msza Święta (dorośli, młodzież)  (spowiedź od ok. 19.00) 

Wtorek - 3 III 2015 (dzień spowiedzi) 
 9.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 9.00) 
 11.30 Msza Święta (dorośli)  (spowiedź od ok. 11.00) 
 17.00 Msza Święta (dorośli, dzieci)  (spowiedź od ok. 16.30) 
 19.30 Msza Święta (dorośli, młodzież)  (spowiedź od ok. 19.00) 
 
 

Środa - 4 III 2015  
Uroczyste rozpoczęcie peregrynacji 
 19.30 Msza Święta o dobre owoce peregrynacji i misji 
(tego dnia nie będzie zaproszonych spowiedników) 

W niedzielę i poniedziałek do dobrego 
przeżycia spowiedzi przygotowywać 
nas będzie ks. dr Przemysław Sawa.  
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Dni spowiedzi... 
peregrynacja... 
misje... 
Te wydarzenia są całością, nie rozdzielajmy ich. Myślenie 
o misjach parafialnych jako jednym tygodniu w maju (10 - 
17 V) jest błędem. Do misji trzeba się przygotować. 

Przygotowaniem do tego tygodnia misji będzie m.in. pere-
grynacja obrazu - ikony "Jezus z przyjacielem". Chodzi 
w niej o zrozumienie podstawowego przesłania jakie będzie 
głoszone na misjach - Jezus chce być twoim przyjacielem. 
O peregrynacji czytaj na następnej stronie - kazanie "On 
chce być blisko". I na stronie 7. - jest tam więcej organiza-
cyjnych informacji. 

Peregrynacja jest przygotowaniem misji, ale i sama pere-
grynacja też ma swoje przygotowanie. To przygotowanie 
to dni spowiedzi na początku marca (1-4 III). Chodzi o to, 
byśmy ikonę "Jezus z przyjacielem" przyjmowali pojednani 
z Bogiem, wyspowiadani. Nauczania w czasie tych dni 
(w niedzielę i poniedziałek będzie z nami ks. dr Przemysław 
Sawa - prowadził dla nas rekolekcje w Popowie, w maju 
prowadzić będzie u nas misje) mają nas też odpowiednio 
nastroić do dobrego przeżycia nawiedzenia naszych domów 
przez ikonę. Plan tych dni jest na poprzedniej stronie. 

Niech to wszystko, z dobroci Boga, da nam łaskę nawróce-
nia, przemiany naszych serc, przebudzenia i odnowy naszej 
Parafii. 

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz 

ks. Przemysław  
Sawa.  
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On chce być blisko 
VI Niedziela Zwykła, Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32,1-2.5 i 11; 
1Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45; Winnica 15 lutego 
2015 roku. 

Trędowaty człowiek z Ewangelii dostrzegł w Jezusie swój 
ratunek. Przyszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił Go. 

Wołał o zdrowie, o oczyszczenie z trądu. 

Zobaczmy dokładnie, co uczynił Jezus. 

Najpierw widzimy to, że przejął się tą sytuacją. Pismo 
Święte mówi, że Jezus był "zdjęty litością". (Mk 1,41a) 

Inne tłumaczenia mają tu: "pełen współczucia" lub 
"użaliwszy się". 

Z takim wewnętrznym nastawieniem Jezus 
wyciąga rękę i dotyka trędowatego. (por. Mk 
1,41b) Jezus mówi: "Chcę, bądź 
oczyszczony!" (Mk 1,41c) I trędowaty zostaje 
oczyszczony. 

Zwróćmy uwagę na to dotknięcie. Czy Jezus 
nie mógł uzdrowić chorego samym słowem? 
Oczywiście, że mógł. Chciał jednak dotknąć. 
Jakby chciał powiedzieć, że w tym dotyku 
jest coś ważnego. 

Bo w dotyku jest coś ważnego. Dotyk to znak 
bliskości. I to tej bardziej zażyłej. Nie 
każdemu pozwalamy się przecież dotykać. 
Dotykać nas może lekarz. Pozwalamy sobie 
na konwenanse i grzeczności, gdzie 
podajemy sobie ręce. Wymieniamy 
symboliczne pocałunki przy życzeniach i... 
STOP. 

Nie pozwalamy się dotykać. Taki prawdziwy dotyk - wzięcie 
za rękę, przytulenie i pogłaskanie jest zarezerwowane tylko 
dla najbliższych. To rzecz bardzo osobista, intymna. 
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Nie pozwalamy się dotykać. Choć bardzo tego potrzebujemy. 
Dotykać nas może mama i tata. Całować - tak prawdziwie 
mąż, żona. 

Dotykać nas może także przyjaciel. (...) 

W jednej z sal [muzeum w Luwrze ] znajduje się namalowa-
na na popękanej ze starości desce koptyjska ikona z VIII 
wieku. Przedstawia ona dwie postaci. Jedna to Chrystus. 
Druga to abba (czyli ojciec) Menas - pustelnik i męczennik. 

Postaci stoją obok siebie. Jezus swoją wy-
ciągniętą ręką obejmuje abba Menasa. Dłoń 
Jezusa spoczywa na ramieniu przyjaciela. 

Właśnie - to jest ważne. Ten gest bliskości 
i przyjaźni pokazuje nam, czego pragnie Je-
zus. On pragnie właśnie bliskości i przyjaź-
ni. Ten dotyk to właśnie wyraża.  

W tym roku przeżywać będziemy parafialne 
misje. O co w nich chodzi? Powinniśmy 
w ich trakcie zrozumieć lub odnowić zrozu-
mienie prawdy, że istota wiary polega na 
przyjaźni z Jezusem. 

Wiara to zdecydowanie coś więcej niż prze-
pisy, przykazania, zwyczaje i tradycje. Wiara 
to nasze życie z Jezusem. I to życie w bliskości, w przyjaźni. 

My nie wyznajemy doktryn i teorii, których nauczał Jezus 
przed dwoma tysiącami lat, ale wyznajemy samego Jezusa, 
który zmartwychwstał i żyje. I chce się z nami przyjaźnić. 

Za dwa tygodnie w naszej parafii odbędą się dni spowiedzi. 
Na ich zakończenie rozpoczniemy peregrynację w naszych 
domach tej właśnie ikony - Jezus z przyjacielem. To będzie 
nasze duchowe przygotowanie do misji. 

Chcę, by ta ikona (będzie ich dużo) znalazła się na jedną 
dobę w każdym domu - niech odbędzie swoją kolędę. Zapro-
ście ją do każdego domu. Do każdego - podkreślam. Nieza-
leżnie, kto tam mieszka - wierzący czy wątpiący, praktyku-
jący czy nie, modlący się gorliwie, czy taki, który już 
wszystko zapomniał. 

Jaki jest cel tej peregrynacji? 
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Chciałbym, by obecność tej ikony w naszym domu 
przyniosła nam jedną prawdę i jedno wezwanie. Gdy 
przyjdzie ta ikona do twojego domu. Gdy spojrzysz na 
Jezusa, który obejmuje swojego przyjaciela to pomyśl 
i poczuj, że Jezus chce tego samego wobec ciebie. 

On chce się z tobą zaprzyjaźnić. A jeśli ta przyjaźń już jest, 
chce ją pogłębić. Na tym mają polegać misje. Na tym ma 
polegać sens tej peregrynacji. 

To powinno być bardzo osobiste. Nie zapraszajmy na ten 
dzień sąsiadów i dalszej rodziny. Niech to będzie osobiste 
i intymne. Ty i Jezus - przyjaciel z przyjacielem. 

Dlaczego to jest takie ważne? Gdy Jezus dotyka to 
przemienia się ludzkie życie. Chory w ewangelii cierpiał na 
trąd. Jezus go dotknął i uzdrowił. Chory został uzdrowiony. 

Jezus chce cię dotykać. Chce dotykać twoich chorób, twoich 
zranień, twoich cierpień i strapień, twoich łez. Chce dotykać 
trądu twojego grzechu - twoich nałogów i nieprawości. Chce 
dotykać twojego życia - takiego jakim jest. Nie trzeba 
pudrować swoich ran ani udawać, że nic nie boli. 

Jezus z mocą chce wejść w nasze życie i przemieniać je. 
A przez przemianę naszego życia przemieniać nasze rodziny 
i całą parafię. 

Czy Jezus dotknie wszystkich? Nie! Nie wszystkich. Dotyka 
się tylko przyjaciół i bliskich. I Jezus to szanuje. Nie 
wkracza w ludzkie życie nieproszony, nie wciska się w nie 

na siłę. Chce się najpierw zaprzyjaźnić. 

Jezus nie odrzuca nikogo. Każdy może być jego 
przyjacielem. Każdy może poczuć jego dłoń na 
swoim ramieniu. 

W Ewangelii Łukasz jest scena w której 
prostytutka wkrada się na ucztę, by dotknąć 
jezusowych stóp, by je obmyć swoimi łzami, 
wycierać włosami, namaszczać oliwą i całować. 

Jezus pozwala na to, nie odrzuca jej. Kobieta, 
wierzę w to głęboko, odchodzi przemieniona. Dotyk Jezusa 
przemienił jej życie. I poszła do nieba. Niech dotknięcie 
Jezusa, naszego przyjaciela, przemieni i nasze życie. 

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski 

Jezus chce cię do-
tykać. Chce doty-
kać twoich chorób, 
twoich zranień, 
twoich cierpień 
i strapień, twoich 
łez. Chce dotykać 
trądu twojego 
grzechu - twoich 
nałogów 
i nieprawości. 
Chce dotykać two-
jego życia - takiego 
jakim jest. Nie 
trzeba pudrować 
swoich ran ani 
udawać, że nic nie 
boli. 
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Przebieg peregrynacji 
Peregrynacja przebiegać będzie jednocześnie w 33 odcinkach (będą 33 obra-
zy), zasadniczo pokrywających się z odcinkami kolędowymi. Gorąco proszę 
o samoorganizację poszczególnych odcinków. Mogą się tym zająć sołtysi 
lub osoby spontanicznie wybrane przez poszczególne wioski. 
Należy ustalić następujące kwestie - kto z danego odcinka odbierze w dniu 
4 marca, na Mszy świętej o godz. 19.30 kopię ikony. I jaka będzie dalsza ko-
lejność peregrynacji. 
Ikona zasadniczo przebywa w każdym domu przez dobę - w przybliżeniu od 
19.00 jednego dnia do 19.00 drugiego dnia. Wyjątkiem będą osoby rozpoczy-
nające peregrynację - z racji tego, że do ich domu ikona trafi w środę ok. 
21.00 przekażą ikonę dalej dopiero w piątek. Wyjątkowo też, z racji organiza-
cyjnych, gdy pomaga to w ustaleniu właściwej kolejności, można ikonę za-
trzymać dzień dłużej. Czasem zawieszenia peregrynacji będzie także okres 
Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych. Do kogo trafi ikona w sobotę przed 
Niedzielą Palmową niech przekaże ją dalej dopiero we wtorek po świętach. 
Gdy ikona trafi już do waszego domu należy ją wyjąć z opakowania, z szacun-
kiem należnym poświęconemu obrazowi pocałować i powiesić w jakimś eks-
ponowanym miejscu mieszkania. Można też ikonę umieścić w inny sposób - 
na przykład tworząc mały, domowy ołtarzyk - na czas modlitwy zapalać przy 
niej świece. 
Do ikony dołączona jest płyta DVD Kontemplacja ikony. Chrystus i abba 
Menas. Znajdziemy na niej dwa filmy przybliżające wymowę tego obrazu - 
warto je obejrzeć. 
W czasie doby obecności ikony wykonujemy wszystkie swoje zawodowe i do-
mowe obowiązki. Warto jednak i należy znaleźć czas na modlitwę przy 
ikonie. 
Wielkie zwycięstwo odniesie ta rodzina, która wspólnie odmówi koronkę lub 
różaniec, zwłaszcza, gdy wcześniej tego nie czyniła. 
Znajdźmy także czas na osobistą modlitwę. Możemy zwyczajnie patrzeć na 
ikonę, na postaci znajdujące sie na niej i trwać przy jednej myśli, że Jezus 
prawdziwie chce przyjaźni ze mną. 
Zawsze też można skorzystać ze swoich modlitewników i książeczek do nabo-
żeństwo. Piękną modlitwą będzie przeczytanie przy ikonie fragmentów, a naj-
lepiej całej Ewangelii Marka. 
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Po zakończeniu peregrynacji w domu całujemy ikonę, wkładamy ją do etui 
i zanosimy lub zawozimy do sąsiadów - następnej rodziny w kolejce. 
Każdego tygodnia, począwszy od 12 marca, o godz. 19.30 odprawiana będzie 
Msza Święta w intencji tych, u których w ostatnich dniach był obraz. W czasie 
tej Mszy Świętej głoszone będzie Słowo Boże i będzie okazja do spowiedzi. 
Po zakończeniu peregrynacji obrazu ostatnia rodzina oddaje obraz do kościo-
ła. 
Odcinki w ramach których odby-
wać się będzie peregrynacja 
Bielany 
Brodowo Bąboły, Brodowo Wity 
Budy Zbroszki 
Domosław (oba odcinki) 
Glinice Domaniewo i Glinice Wielkie 
Gnaty Lewiski 
Gnaty Szczerbaki 
Gnaty Wieśniany 
Golądkowo (wieś, pod lasem, domy 
nauczycielskie) 
Górki Duże 
Górki Witowice i Górki Baćki 
Kamionna 
Kokoszka i Łachoń 
Łępice 
Mieszki Kuligi 

Mieszki Leśniki 
Pawłowo 
Poniaty W., P. Cibory, Skoroszki 
Rębkowo (oba odcinki) 
Skarżyce i Zbroszki wieś 
Skorosze 
Stare Bulkowo i Nowe Bulkowo 
Winnica – Kolonia 
Winnica – nad Strugą 
Winnica – od Błędostowa 
Winnica – od Nasielska 
Winnica – od Pokrzywnicy 
Winnica – od Pułtuska 
Winnica - Stara Szkoła 
Winnica - ul. Kwiatowa 
Winnica -Bloki za Gminą 
Winniczka, Widok 
Zbroszki – majątek (oba odcinki)

 

1% naszego podatku 
Przekażmy 1% naszego podatku harcerzom. W deklarację PIT należy wpi-
sać: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i numer KRS 0000057720. 
W pozycji: cel szczegółowy 1% należy koniecznie wpisać: MAZ - 13 Winnica. 
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