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Tygodnik „Gość Niedzielny” przeznaczony na Trze-
cią Niedzielę Wielkiego Postu dołączył interesu-
jącą książkę „Pasja według objawień bł. Anny Ka-
tarzyny Emmerich”. Wielu z nas zna, przynajmniej 
fragmentarycznie, te niezwykłe wizje, jakimi ob-
darowana była bł. Anna Katarzyna, żyjąca w la-
tach 1774–1824. Całe życie związana była tylko 
z rodzinną Westfalią, gdzie przyszła na świat, 
gdzie wstąpiła do klasztoru i w Dülmen przez dłu-
gie lata znosiła cierpienia, które złączyła z przeży-
waną osobistą, głęboką wiarą. Od najmłodszych 
lat często chorowała i to z pewnością wyostrzyło 
jej zmysł dostrzegania bliskości Zbawiciela. Obda-
rzona też została stygmatami i darem nadzwy-
czajnych wizji, cały czas dojrzewała do bliskiego 
związku z Chrystusem. Bliskość Pana Jezusa ujaw-
niała się dobitnie przez fakt przeżywania w widze-
niach niezwykle drobiazgowo wiele wydarzeń, 
związanych z dziejami Jezusa na ziemi, a zwłasz-
cza Jego męką i śmiercią. Trzeba nam pamiętać, 
że bł. Anna nigdy sama nie przeczytała Biblii! 
Jej życie przypadło na epokę rozwijającego się ro-
mantyzmu. Po okresie tzw. Oświecenia, kiedy sta-
rano się wszystko wytłumaczyć tylko rozumowo 
i nawet zwalczano religię, nastąpił czas powrotu 
do przeżyć duchowych. Ludzie na nowo odkry-
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każdego z nas. To, co i dziś zaskakuje, to fakt, że 
Anna, która nigdy nie opuściła rodzinnej West-
falii, w wizjach potrafiła odtworzyć w najdrob-
niejszych szczegółach układ Jerozolimy czy całej 
Palestyny, a nawet innych miejsc, jak np. Efezu 
w Azji Mniejszej, gdzie ostatnie lata życia spę-
dziła Matka Boża. W tym widzimy cudowne pro-
wadzenie tej świętej niewiasty przez Opatrz-
ność, abyśmy zostali ubogaceni przeżywaniem 
tajemnicy bliskości Boga. Musimy przyznać, że 
dziś nawet nie zdajemy sobie sprawy,  że po-
sługujemy się znaczną ilością obrazów z męki 
Pana Jezusa, które były doświadczeniem tej bło-
gosławionej kobiety sprzed blisko dwóch wie-
ków. Te nadzwyczajne stany ducha przekonały 
Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, by 3 paździer-
nika 2004 r. ogłosić ją błogosławioną Kościoła 
Katolickiego i wpisać do kalendarza liturgicz-
nego pod datą 9 lutego.

Sama Anna Katarzyna nie pisała 
swoich wizji. To stało się dzie-
łem ciekawego człowieka, zna-
nego poety i trochę filozofa, Kle-
mensa Brentano (1778–1842). 
Miał on w swoim życiu różne 
okresy, nie zawsze budujące, 
zresztą na katolicyzm przeszedł 
dopiero w 1817 r. Był utalento-
wanym poetą, nawet próbował 
sił w dziedzinie kabalistyki z po-
granicza filozofii. Urzeczony tre-
ściami objawień Anny Katarzyny, 
przez 6 lat wiernie spisywał dyk-
towane przez nią wizje. Wszyst-
kie zapisał w 40 tomach i już po 
śmierci stygmatyczki i wizjonerki 
opublikował drukiem.  
Serdecznie zapraszam do lek-
tury tych relacji. Pozwolą one 
nam głębiej przeżyć ogrom cier-
pień Pana Jezusa, podjętych dla 
naszego zbawienia i uwolnienia 
z grzechów. Dzięki temu łatwiej 
zdobyć się na pokorę i z uczciwo-
ścią przyglądnąć się swojej duszy. 
Może lektura Pasji natchnie nie-
jednego z nas do przeżycia do-
głębnie rachunku sumienia, co 
w czasie wielkopostnych wysił-
ków byłoby cennym darem dla 
nas samych i naszego dobra. Pa-
miętajmy, że Pan Bóg różnymi 
drogami do nas przemawia, także 
przez podsunięcie nam wartościo-
wych lektur, jak ta z przeżyciami 
świętej Niewiasty z Dülmen.

Wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich

tura Pisma Świętego i medyta-
cje jego treści zaczęły nabierać 
właściwego znaczenia. Zwłasz-
cza realizm cierpień, jakich Bóg 
nie zaoszczędził swemu Synowi 
stały się fundamentem dla od-
nowienia pobożności  pasyjnej. 
Ludziom przyzwyczajonym do 
bycia samowystarczającymi 
wizje takie, jakie przeżywała 
bł. Anna Katarzyna były po-
mocą w uczciwym dostrzega-
niu wielkiej miłości Boga dla 

Micha ł A nio ł ,  P ie tà 

b ł .  A nna Katar z yna Emmer ich 
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30 marca – Niedziela IV Wielkiego Postu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Antoniego
 10.30 – za †† Teresę i Alojzego Lepich, †† dziadków Gertrudę i Antoniego 

Grzesik, †† teściów Annę i Józefa Smiatek, †† z pokrewieństwa
 14.00 – Chrzest: Magdalena Maria Raca, Grzegorz Łukasz Gniot
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † mamę Henrykę Łokietek w 1. rocznicę śmierci, † ojca Wacława, 

†† rodziców Kilanowskich

31 marca – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny

1 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † Henryka Chucherko, † jego brata Zdzisława i †† z pokrewień-

stwa

2 kwietnia – środa
 7.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w 18. rocznicę śmierci

3 kwietnia – czwartek
 17.15 – Droga krzyżowa dla dzieci
 18.00 – za † Georga Bronner w 8. rocznicę śmierci, jego †† rodziców, † Zofię 

Dominikan, †† dziadków i †† pokrewieństwo z obu stron

4 kwietnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† rodziców rodziców Annę i Wilhelma Knop, brata Gotfrieda, 

3 szwagrów, bratową, rodziców Bronisławę i Konrada Kaszura

5 kwietnia – sobota
 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † ojca Michała Frańczak, jego rodziców, męża Stanisława Bolek 

i †† jego rodziców

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪obchodzimy▪Niedzielę▪Laetare,▪która▪zwiastuje▪połowę▪okresu▪przygotowa-
nia▪paschalnego▪do▪Wielkanocy.▪Serdecznie▪zachęcam▪do▪udziału▪w▪nabożeń-
stwach▪wielkopostnych.▪W▪piątki▪o▪godz.▪17.15▪odprawiamy▪Drogę krzyżową,▪
a▪w▪niedziele▪o▪godz.▪17.15▪–▪Gorzkie żale▪z▪kazaniem▪pasyjnym.▪

▪▪ Dzieci▪Maryi▪przygotowały▪kartki▪świąteczne.▪Można▪je▪nabyć▪dziś▪przed▪kościo-
łem▪(dobrowolna▪ofiara),▪a▪w▪tygodniu▪po▪Mszach▪św.▪w▪zakrystii.

▪▪ Stowarzyszenie▪Rodzina▪bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego▪zaprasza▪w▪środę▪2▪kwiet-
nia▪o▪godz.▪18.00▪na▪spotkanie,▪które▪rozpocznie▪się▪Mszą▪św.▪w▪klasztorze▪Sióstr▪
w▪Zdzieszowicach.▪Aktualne▪jest▪również▪zaproszenie▪na▪czuwanie▪nocne▪w▪Czę-
stochowie,▪które▪odbędzie▪się▪6/7▪kwietnia▪br.▪Zapisy▪w▪zakrystii.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪17.15▪zapraszam▪dzieci▪na▪nabożeństwo▪Drogi▪krzyżowej.
▪▪ W▪piątek▪zapraszamy▪młodzież▪zdzieszowickich▪parafii▪na▪czuwanie▪do▪Leśnicy.▪
▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪Seniorzy▪Domu▪Dziennego▪Pobytu▪„Stokrotka”▪zapraszają▪

po▪Mszach▪św.▪o▪godz.▪8.00▪i▪10.30▪na▪wystawę▪prac▪świątecznych.
▪▪ Kwietniowe▪odwiedziny▪chorych▪odbędą▪się▪podczas▪naszych▪parafialnych▪reko-

lekcji,▪tj.▪w▪sobotę▪przed▪Niedzielą▪Palmową▪12▪kwietnia.
▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Katarzyna▪Ożga▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Tymoteusz▪Kozłowski▪

z▪Opola▪—▪zapowiedź▪II.
▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪

kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪Seminarium▪Duchowne▪i▪diecezjalne▪instytucje.▪
▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪naszej▪parafii▪śp.▪Irenę▪

Bohdan,▪lat▪78,▪z▪ul.▪Góry▪Świętej▪Anny▪–▪jej▪pogrzeb▪odbędzie▪się▪we▪wtorek▪
o▪godz.▪11.00;▪zaś▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪odeszli▪do▪wieczności:▪śp.▪Henryk▪Chu-
cherko,▪lat▪61,▪z▪ul.▪Piastów▪oraz▪śp.▪Jarosław▪Kusznir,▪ lat▪50,▪z▪ul.▪Akacjowej.▪
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

6 kwietnia – Niedziela V Wielkiego Postu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży i Karola z okazji 
50. rocznicy ślubu

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Józefa Osman 
z okazji 50. rocznicy ślubu

 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † mamę i babcię Teresę w 30. dzień po śmierci


