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Święto Wspólnoty w Olsztynie – 29.10.2016 r. 

 

  

Uroczysta Msza św. 

Dnia 29 października br. w Olsztynie miało miejsce ważne wydarzenie, które przeżywaliśmy 

jako nasze Święto Wspólnoty. Odbywa się ono każdego roku w dniu imienin naszego kapelana 

ks. Tadeusz Pawluka. Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, którą 

celebrowali (od lewej): ks. Leszek Muzyka, kapelan szpitala wojewódzkiego w Olsztynie; ks. 

Janusz Piaskowski, proboszcz parafii Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Mrągowie, 

ks. Tadeusz Pawluk, kapelan naszego stowarzyszenia oraz ks. prał. Krzysztof Bielawny, 

dyrektor Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie, a także dyrektor 

Wydawnictwa Archidiecezjalnego w Olsztynie. Modliliśmy się w intencjach Solenizantów, ks. 

Tadeusza, Wiloletty, a także w intencji nas wszystkich – całej Wspólnoty. 

                                  



 

Okolicznościowe kazanie 

  

Podczas Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. prał. 

Krzysztof Bielawny. Nawiązując do Święta św. 

Apostoła Judy Tadeusza przypomniał nam poruszane 

ważne problemy pierwszych wspólnot 

chrześcijańskich, o których mówi List Św. Judy 

Apostoła. Rozwiązanie wielu trudnych spraw Kościoła 

Pierwotnego możliwe było dzięki gorliwości i świętości 

chrześcijan wiernych Chrystusowi i Jego nauce. W 

ten sposób ks. Krzysztof uświadomił nam wielką wartość naszego zaangażowania w życie i 

działalność naszej Wspólnoty na rzecz dzieła Nowej Ewangelizacji, życzył nam nieustannej 

gorliwości na polu ewangelizacyjnym i wspólnie z nami o to prosił Bogu za przyczyną Maryi i 

Judy Tadeusza. 

 

Wspólne dziękczynienie 

  

Msza św. zakończyła się wspólnym dziękczynieniem 

– śpiewem i modlitwą licznych uczestników 

spotkania. Wyjątkową chwilą był śpiewany akt 

miłości: „Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!”, 

który w tej modlitwie wiązał nasze ręce oraz serca i 

umacniał w jedności i powołaniu wszystkie dusze 

maleńkie. W ten sposób zrodziło się w nas 

pragnienie ofiarowania Bogu nas samych i 

wszystkich dusz zjednoczonych w dziele najmniejszych. Ten końcowy czas wspólnej modlitwy 

przypieczętowany został oddaniem naszych serc Bogu i przyjęciem uroczystego 

błogosławieństwa. 



 

  

Nasza kapliczka wypełniona wiernymi 
 

  

 

 

AGAPA 

  

W drugiej części naszego Święta 

zgromadziliśmy się przy wspólnym stole na 

okolicznościowej agapie. Nie zabrakło i tu 

prawdziwej radości i świątecznej atmosfery. 

AGAPA 

  

Dziękujemy wszystkim za wspólny czas 

modlitwy, radości i otwartości serca, dzięki 

czemu mogliśmy wspólnie przeżyć ten 

świąteczny czas. 

 

Więcej na stronie stowarzyszenia Konsolata 

http://www.skkonsolata.pl/ 
 

 

  

 
 

 


