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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Polska parafia na Syberii

Wierszyna to oaza polskości na Syberii. Jej mieszkańcy od ponad stu 
lat zachowują język polski, wiarę katolicką, rodzime zwyczaje i tra-
dycje. Ojciec Karol Lipiński OMI, od 2009 r. proboszcz wierszyńskiej 
parafii pw. św. Stanisława, gościł w styczniu na Popowicach. Głosił 
nam słowo Boże i zbierał ofiary, za które bardzo dziękuje.

Rozmawiamy w styczniu, więc zacznijmy 
pytaniem o Boże Narodzenie na Syberii.

Święta wyglądają tu podobnie jak 
w Polsce, bo mieszkańcy nadal zachowują 
bożonarodzeniowe tradycje. W Wigilię jest 
post, a  na wieczerzę podaje się barszcz, 
pierogi, rybę. Pierwszą Wigilię dla osób 
starszych i  samotnych organizuję juź ty-
dzień wcześniej. W tym roku przyszło około 
trzydziestu osób. Potem jest spotkanie 
wigilijne w konsulacie w Irkucku, na które 
są zapraszani polscy księża i zakonnice oraz 
przedstawiciele organizacji polonijnych. 
No i wreszcie właściwa Wigilia. Pasterkę od-
prawiam wcześniej, o godz. 20.30. Przyszło 
na nią 45 osób, w ubiegłych latach bywało 
nawet trzy razy tyle. Oczywiście ubiera się 
choinkę i śpiewa kolędy.

To prawda, że w  2016 roku miał Ojciec 
pierwszy raz karpia na Wigilię?

Jestem w  Wierszynie od siedmiu lat 
i wcześniej nie było go na święta. Karp nie 
jest popularny w Rosji, dlatego trudno go 
kupić. A jak się już znajdzie, to jest bardzo 
drogi. Kilogram żywego karpia kosztuje 
w Irkucku 550 rubli czyli 40 zł. My kupiliśmy 
mrożonego, który był dużo tańszy. Mie-
liśmy więc pysznego smażonego karpia, 
a to co zostało, poszło do słoików.

Jak ogólnie wygląda religijność miesz-
kańców Wierszyny?

Pamiętajmy, że przez 62 lata ci ludzie 
nie mieli kontaktu z  Kościołem. W  cza-
sach Związku Radzieckiego ostatnia Msza 
święta została odprawiona w 1928 roku. 
Zaczęto walczyć z religią, a za przyznanie 
się do Pana Boga można było trafić do 
łagru. Kościół w  Wierszynie przetrwał, 
bo mieszkańcy postawili się bolszewi-
kom i  nie pozwolili go zburzyć. 
Ale w odwecie komuniści zasłonili 
kościół, budując od strony drogi 
świetlicę i halę sportową. Pierwszą 
Mszę św. w  1990 roku odprawił 
ks. Tadeusz Pikus w szkole, a dwa 
lata później odprawiono Mszę św. 
w kościele. 

Do kościoła chodzą stale ci sami 
ludzie, głównie kobiety. W niedzie-
lę jest zwykle 20–30 osób. Z  reli-
gijnością nie jest jednak źle. Gdy 
czasem spotykam ludzi we wsi i  nasza 
rozmowa schodzi na tematy religijne, 
to mówią, że w  Boga wierzą, pokazują 
krzyżyk na piersi, ale do kościoła nie cho-
dzą. Jeszcze sobie tego nie przyswoili. Tu 
potrzeba wielkiej cierpliwości i  konse-
kwencji. Dobry przykład dała młodzież, 
która pojechała do Krakowa na Światowe 

Dni Młodzieży.

Kto pomaga Ojcu w codziennej 
pracy?

W Wierszynie jestem sam. To 
mała parafia, we wsi mieszka 
około 450 Polaków (najstarszy 
ma 93 lata), jest też kilka rodzin 
rosyjskich i  jedna buriacka. 
Od wielu lat w  prowadzeniu 
katechezy dzieci pomagają mi 
Siostry Służebniczki z  Angar-
ska. Bardzo bym chciał, żeby 

siostry były w Wierszynie na stałe. Oprócz 
katechezy mogłyby również uczyć prak-
tycznych zajęć jak szycie, gotowanie, ale 
też mówić o polskich tradycjach i kultu-
rze. Widzę, że dzieci są do tego chętne. 

Próbuję namówić do przyjazdu Siostry 
Albertynki, które mają swój dom w Usolu 
Syberyjskim. Siostry zajęłyby całe górne 
piętro w  domu parafialnym, który roz-
budowuję pod tym kątem. Gotowa jest 
już świetlica, gdzie można organizować 
spotkania, katechezy, wyświetlać filmy. 
Wyposażenie, tzn. stoły, krzesła, rzutnik, 
ekran i  laptop, podarował nam konsul 
oraz prywatne osoby, np.  organizacja 
„Polacy Blisko Siebie” z Warszawy.

Jak się układa współpraca z konsulatem 
w Irkucku?

Dobrze. Oprócz stałych wydarzeń 
w  2016 roku zorganizowano po raz 
pierwszy Dzień Papieski. To była wspólna 
inicjatywa nowego konsula generalnego 
Krzysztofa Świderka i  biskupa Cyryla 
Klimowicza. W listopadzie był uroczysty 
Dzień Niepodległości. Oprócz konsula 
przyjechał do Wierszyny Andrzej Dera 
z kancelarii Prezydenta RP, a ks. Zbigniew 
Stępniak śpiewał pieśni patriotyczne 
razem z naszym zespołem ludowym „Ja-
rząbek”, który w zeszłym roku obchodził 
trzydziestolecie działalności. Konsulat 
ufundował też „Mikołaja” dla wszystkich 
dzieci, w  ramach którego rozdano sto 
paczek słodyczy. 

W roku 2017 planujemy duże uroczysto-
ści na 12 grudnia, gdy będziemy obchodzić 
dwudziestopięciolecie pierwszej Mszy św. 
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Kościół w Polsce, od 25 grudnia ubie-
głego roku, trwa w Roku św. Brata Al-
berta ustanowionym z racji 100. rocznicy 
śmierci Świętego. W kontekście tematu 
roku „Idźcie i głoście” przykład świętego 
Brata Alberta staje się okazją do uwiary-
godnienia czynami miłosierdzia tego, co 
będziemy głosić. Rok Fatimski ogłoszony 
przez papieża Franciszka w 100. rocznicę 
objawień to przypomnienie, że Maryja 
w  Fatimie wzywała do nawrócenia, po-
kuty i modlitwy różańcowej. Przed nami 
Wielki Post, który wzywa do nawrócenia, 
przypomina o pokucie  i daje wiele okazji 
do modlitwy oraz czynów miłosierdzia.

Serdecznie zapraszam na rekolekcje 
parafialne, które będziemy przeżywać od 
2 do 5 kwietnia. Tegorocznym rekolekcjo-
nistą będzie o. Kazimierz Lijka, Oblat Maryi 
Niepokalanej, wykładowca z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Obrze.  Za-
chęcam również do udziału w nabożeń-
stwach Gorzkich Żali, na których słowo 

po upadku komunizmu. Konsul obiecał 
zaprosić jeden z  najlepszych zespołów 
pieśni i  tańca – Mazowsze albo Śląsk. To 
są wszystko ważne inicjatywy, bo miej-
scowi Polacy nie mają takiej świadomości 
historycznej i religijnej, jak ich przodkowie, 
którzy założyli Wierszynę w  roku 1910. 
Takie spotkania poszerzają ich wiedzę i za-
chęcają do udziału w kolejnych obchodach 
narodowych rocznic.

Jak wyglądają kontakty z  lokalnymi 
władzami?

Ze strony władz rosyjskich nie doświad-
czyłem dotąd żadnych kłopotów, zarówno 
jako kapłan, jak i Polak. Jeśli nie angażujesz 
się politycznie, tylko głosisz Ewangelię, to 
nie ma żadnych problemów. Powiem wię-
cej: cztery lata temu byłem na spotkaniu 
z urzędnikami powiatowymi w Tichonow-
ce, którzy wręcz zachęcali nas do kultywo-
wania własnych tradycji i  pielęgnowania 
języka. Byłem zaskoczony, gdy podkreślali, 
jak ważne jest przekazywanie dzieciom 
własnej tożsamości narodowej. To było 
wyjątkowe spotkanie, bo utwierdziło 
mnie w  przekonaniu o  ich pozytywnym 
stosunku do Polaków. A  pamiętajmy, że 
jeszcze niedawno za komuny zabraniano 
w  Rosji mówić po polsku. Może trudno 
w  to uwierzyć, ale Polacy i  polscy księża 
na Syberii mają lepiej niż np. na Białorusi.

W tym roku mija 80 lat od aresztowania 
przez NKWD trzydziestu Polaków z Wier-
szyny. O  ich rozstrzelaniu przypomina 
tablica pamiątkowa przed kościołem.

Nieraz pytano mnie, czy zamordowa-
no ich w  ramach tzw. operacji polskiej 
NKWD. Trudno jednak mówić, by zbrodnie 
lat 1937–1938 na Syberii były wymierzone 
szczególnie przeciwko Polakom. Ich aresz-
towanie było raczej elementem większej 
operacji. W  samym województwie irkuc-
kim zamordowano wówczas ok.  140 tys. 
osób. Tyle nazwisk jest udokumentowa-
nych, a mówi się, że to tylko połowa ofiar. 

Nazwiska naszych rodaków widnieją 
w  dokumentach. Jako przyczynę aresz-
towania wskazano w  nich: „kułak, wróg 
ustroju”; sposób wykonania wyroku – roz-
strzelanie.

ROZMAWIAŁ MICHAŁ KUC

Boże będą głosili o. Szczepan Brzezina,  
o. Kazimierz Rychlik i o. Józef Kowalik. 
Niech nas również nie zabraknie w każdy 
piątek na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, 
które przygotują i poprowadzą poszcze-
gólne wspólnoty parafialne.

O. JERZY DITRICH OMI

Sobota, 1 kwietnia
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Niedziela, 2 kwietnia
Nauki rekolekcyjne na wszystkich
Mszach świętych 
Nabożeństwo Pasyjne z kazaniem
godz. 17.00

Poniedziałek, 3 kwietnia
09.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – 12.00 – rekolekcje szkolne
15.00 – 16.00 – rekolekcje szkolne 
                          (II zmiana)
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. nauka stanowa 
dla młodzieży

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 „IDŹCIE I GŁOŚCIE” 

Wtorek, 4 kwietnia
09.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – 12.00 – rekolekcje szkolne
12.00 – 13.30 – rekolekcje szkolne 
                          dla Gimnazjum
15.00 – 16.00 – rekolekcje szkolne 
                          (II zmiana)
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Środa, 5 kwietnia
Zakończenie rekolekcji świętych i możli-
wość zyskania odpustu zupełnego.
08.00 – Msza św. dla SP nr 3
09.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Msza św. z nauką ogólną
12.00 – Msza św. dla Gimnazjum
16.30 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź św. w środę od 8.30 do 12.00 i od 16.00 do 19.00 
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WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post

Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga pro-
wadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwy-
cięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam 
stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by 
powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2, 12), aby nie zadowalał 
się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. 

Jezus jest wiernym przyjacielem, 
który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet 
kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na 
nasz powrót do Niego, a  wraz z  tym 
oczekiwaniem ukazuje swoje pragnienie 
przebaczenia. Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym zintensyfikowaniu życia 
duchowego poprzez święte środki, ja-
kie oferuje nam Kościół: post, modlitwę 
i  jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest 
Słowo Boże, do którego słuchania i bar-
dziej pilnego rozważania jesteśmy w tym 
okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza 
zatrzymać się tutaj nad przypowieścią 
o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19–31), któ-
ra daje nam klucz do zrozumienia, jak 
działać, aby osiągnąć prawdziwe szczę-
ście i  życie wieczne, zachęcając nas do 
szczerego nawrócenia.

Przypowieść bezlitośnie podkreśla 
sprzeczności, w  których znajduje się 
bogacz. Człowiek ten, w przeciwieństwie 
do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest 
określony jedynie jako „bogacz”. Jego 
bogactwo przejawia się w  noszonych 
ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura 
była ceniona bardziej niż srebro i złoto, 
i  dlatego była zastrzeżona dla bogów 
(Jr  10,  9) i  królów (Sdz  8,  26). Bisior był 
specjalnym rodzajem tkaniny, która 
sprawiała, że ubiór nabierał niemal sa-
kralnego charakteru. Zatem bogactwo 
tego człowieka było przesadne, również 
dlatego, że okazywane było codziennie, 
rutynowo: „dzień w  dzień świetnie się 
bawił”. Dostrzega się w nim dramatycznie 
zepsucie grzechu, które dokonuje się 
w  trzech następujących po sobie eta-
pach: umiłowanie pieniędzy, próżność 
i pycha.

Apostoł Paweł powiedział, że „korze-
niem wszelkiego zła jest chciwość pie-

niędzy” (1 Tm 6, 10). Jest ona głównym 
powodem korupcji i  źródłem zawiści, 
konfliktów i  podejrzeń. Pieniądz może 
nad nami zapanować tak bardzo, iż sta-
nie się tyranem i bożkiem. Zamiast być 
narzędziem, które nam służy, by czynić 
dobro i realizować solidarność z innymi, 
pieniądz może podporządkować nas 
i cały świat egoistycznej logice, która nie 
pozostawia miejsca dla miłości i stanowi 
przeszkodę dla pokoju.

Przypowieść ukazuje nam ponadto, 
że chciwość bogacza czyni go próżnym. 
Jego osobowość spełnia się w pozorach, 
w  pokazywaniu innym, na co może 
sobie pozwolić. Pozory jednak maskują 
wewnętrzną pustkę. Jego życie jest 
uwięzione w zewnętrzności, najbardziej 
powierzchownym i  ulotnym wymiarze 
egzystencji. Najniższym szczeblem tego 
upadku moralnego jest pycha. Bogacz 
ubiera się jakby był królem, udaje za-
chowanie Boga, zapominając, że jest po 
prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka 
zdemoralizowanego umiłowaniem bo-
gactwa nie istnieje nic oprócz własnego 
„ja”, i  dlatego jego spojrzenie nie do-
strzega otaczających go osób. Owocem 
przywiązania do pieniędzy jest zatem 
pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi 
głodnego biedaka, poranionego i  leżą-
cego w swym upokorzeniu.

Patrząc na bogacza możemy zrozu-
mieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie 
potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może 
dwom panom służyć. Bo albo jednego 
będzie nienawidził, a  drugiego będzie 
miłował; albo z  jednym będzie trzymał, 
a  drugim wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie” (Mt 6, 24). W życiu bo-
gacza nie było miejsca dla Boga, bo jego 
jedynym bogiem był on sam. Źródłem 

jego nieszczęść jest niesłuchanie Słowa 
Bożego. To go doprowadziło do tego, 
że już nie kochał Boga, a  zatem gardził 
innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną 
do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego 
serca i  do ponownego ukierunkowania 
człowieka ku Bogu. Konsekwencją za-
mknięcia serca na dar przemawiającego 
Boga jest zamknięcie serca na dar brata.

Ewangelia o bogaczu i ubogim Łaza-
rzu pomaga nam dobrze przygotować 
się na zbliżające się Święta Paschalne. 
Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas 
do przeżycia doświadczenia podobnego, 
do tego, jakie w sposób bardzo drama-
tyczny było udziałem bogacza. Kapłan, 
nakładając popiół na głowę, powtarza 
słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś 
i w proch się obrócisz”. 

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym odnowieniu sie-
bie w  spotkaniu z  Chrystusem żyjącym 
w Jego Słowie, w sakramentach i w bliź-
nim. Pan, który podczas czterdziestu 
dni spędzonych na pustyni zwyciężył 
podstępy kusiciela, wskazuje nam drogę, 
którą trzeba pójść. 

Niech Duch Święty prowadzi nas 
do podjęcia prawdziwej pielgrzymki 
nawrócenia, by odkryć na nowo dar 
Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi 
z  grzechu, który nas zaślepia, i  służyć 
Chrystusowi obecnemu w  braciach 
potrzebujących. Módlmy się za siebie 
nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwy-
cięstwie Chrystusa umieli otworzyć 
nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. 
Wówczas będziemy mogli w  pełni żyć 
i świadczyć o radości paschalnej.

PAPIEŻ FRANCISZEK
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KSIĘGI PARAFIALNE

OCHRZCZENI:

Małgorzata Elżbieta Iwan
Leon Jakub Roszak
Jan Michał Rożko
Zuzanna Ewelina Armada

ZMARLI:

Stefan Woźnica  l. 79
Teresa Bogacka  l. 81
Stefan Fronczyk  l. 68
Krystyna Olejniczak  l. 86
Alojzy Hełka  l. 81
Prakseda Woszczyna  l. 88
Helena Beć  l. 81
Zbigniew Wilk  l. 86
Wacław Kowalski  l. 80
Mieczysław Olczyk  l. 86
Janusz Czermiński  l. 71
Zbigniew Wieczorkowski  l. 80
Helena Bogdan  l. 69
Marianna Serewiś  l. 95
Anna Żmijewska  l. 74
Zenon Dumała  l. 90
Mieczysław Markowski  l. 77
Anna Łukowiak  l. 83
Włodzimierz Szlachcic  l. 71
Czesław Długosz  l. 92
Krystyna Czerska  l. 69
Zofi a Żychowska  l. 71
Urszula Obal  l. 80

WYDARZENIA

Oblacki album

Na zakończenie obchodów 200-lecia Zgromadzenia Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej ukazał się album, który zawiera bogato 
ilustrowane materiały na temat placówek i najważniejszych działań 
podejmowanych przez oblatów na terenie polskiej prowincji.

Album przedstawia wszystkie oblackie 
placówki w  Polsce, w  tym słynne sank-
tuaria: Matki Bożej Kodeńskiej i Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. Każdy opis 
zawiera najpierw krótką historię danego 
miejsca, okoliczności przybycia oblatów, 
a następnie ukazuje dzisiejsze zaangażo-
wania pastoralne danej wspólnoty Nie 
brak też informacji o domach zakonnych 
i ośrodkach formacyjnych dla młodzieży. 

Redaktorami albumu są o.  Sebastian 
Łuszczki OMI i o. Marcin Wrzos OMI. 

Można go nabyć w sklepie interneto-
wym portalu misyjne.pl lub zamawiając 
telefonicznie: 511-493-653. 

Cena albumu: 50 zł.

MISYJNE.PL

PAPIESKA
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli 
wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci 
pomocy materialnej.

PARAFIALNA
Aby czas Wielkiego Postu i  rekolekcji parafi alnych 
odnowił nasze życie wiary i zapał ewangelizacyjny.

INTENCJE NA MARZEC
PAPIESKA Aby młodzież umiała wielkodusznie 
odpowiadać na swoje powołanie, rozważając po-
ważnie również możliwość poświęcenia się Panu 
w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

PARAFIALNA Aby Chrystus Zmartwychwstały 
obdarzał nas łaskami, gdy pomagamy biednym 
materialnie i duchowo.

INTENCJE NA KWIECIEŃ

ŚP. 
URSZULA OBAL

(1936–2017)

...lata nasze przemijają 
jak trawa, a Ty, Boże, 

trwasz na wieki...

W  sobotę 18 lutego pożegnaliśmy 
na cmentarzu osobowickim nieodżało-
wanej pamięci Urszulę Obal. Jej śmierć 
zaskoczyła nas wszystkich. Parafi alne 
wspólnoty, w których była mocno zaan-
gażowana: Odrodzenie Parafi i, Żywy Ró-
żaniec, Przyjaciele Misji, czciciele Bożego 
Miłosierdzia, będą odczuwać Jej brak.

Drogi Czesławie, dzielimy z Tobą ból 
i  smutek po odejściu Twojej ukochanej 
Uleńki. Wśród ciemności i  śmierci zła się 
nie ulęknę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

Miłosierny Boże, przyjmij Twoją słu-
żebnicę Urszulę do grona Twoich świę-
tych w królestwie pokoju i światła.

PRZYJACIELE

W  czasie Wielkiego Postu Parafi al-
ny Zespół Caritas będzie mógł zebrać 
trochę pieniędzy na pomoc ubogim. 
W  tym roku, jak zwykle, będziemy 
rozprowadzać zrobione przez nas 
palmy, a także paschaliki (ok. 800 szt.) 
i baranki (ok. 500 szt.). Również w tym 
roku Caritas przygotowała dla para-
fi an skarbonki, by przez Wielki Post 
składać do nich codziennie ofi ary. 

W  dużym kościele będzie też wy-
stawiony kosz na żywność, z  której 

zrobimy paczki dla ubogich parafi an. 
Ufamy, że parafi anie, w  miarę chęci 
i  możliwości, podzielą się z  najbied-
niejszymi, by nikt wokół nas nie cier-
piał niedostatku na święta.

Caritas planuje także przekazanie 
jabłek, które będziemy rozprowa-
dzać 3 marca. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za modlitwę, ofi ary i  za 
współpracę z naszym Parafi alnym Ze-
społem Caritas.

ANNA TABOR

Pomóżmy ubogim
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FATIMA 1917–2017

Stulecie objawień fatimskich

Objawienia fatimskie są tak ważne dla ludzi, nie tylko wierzących, że 
setną ich rocznicę uroczyście obchodzi cały świat. Wielka Nowenna 
Fatimska, rozpoczęta w roku 2009, skłania do rozważenia tematów, 
które wynikają z  fatimskich objawień i  przekazanych wizjonerom 
tzw. tajemnic. 

Nowenna ta powinna stać się okazją 
do gorącej modlitwy, ofiarowania wszel-
kich osobistych doświadczeń i  krzyży 
w intencjach wynagradzających, a także 
powinien to być czas apostołowania. 
Dzięki kazaniom, katechezom, rekolek-
cjom, nabożeństwom fatimskim i osobi-
stej lekturze zyskamy szansę pogłębienia 
wiary i  naszej maryjnej pobożności. 
A wszystko po to, by Maryja była bardziej 
znana i  miłowana przez ludzi na całym 
świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej 
Niepokalanego Serca. 

Decyzją ks. abp. Józefa Kupnego, 
metropolity wrocławskiego, Kościół 
wrocławski przeżyje stulecie objawień 
fatimskich we wszystkich parafiach archi-

PEWNI ZWYCIĘSTWA
Konfrontacja z cywilizacją śmierci
13 lutego 2017 r. (poniedziałek)

BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU
Zawsze przy Maryi

13 marca 2017 r. (poniedziałek)

WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ
Jest niebo, jest piekło, jest czyściec
12 kwietnia 2017 r. (Wielka Środa)

NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE
Wynagradzanie za grzechy świata

13 maja 2017 r. (sobota)
Centralna uroczystość

100-lecia Objawień Fatimskich:
katedra wrocławska, godz. 18.30

EUCHARYSTYCZNY KLUCZ
Cud nad cudami, 

który zmienia wszystko
13 czerwca 2017 r. (wtorek)

ZAPRASZANI DO NIEBA
Różaniec, szkaplerz, sznur pokutny

13 lipca 2017 r. (czwartek)

POTĘGA RODZINY
Domowy Kościół, 

którego nie przemogą bramy piekła
13 sierpnia 2017 r. (niedziela)

BÓG JEST MIŁOSIERNY
Ostatnie słowo należy do Boga, 

który jest Miłością
13 września 2017 r. (środa)

DROGA PRZEZ SERCE
Przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

13 października 2017 r. (piątek)
Centralna uroczystość zakończenia 

Nowenny Fatimskiej:
katedra wrocławska, godz. 18.30

diecezji od 13 lutego do 13 października 
2017 r. (wyjątkowo w kwietniu nowenna 
jest przeniesiona na dzień poprzedni, ze 
względu na Wielki Czwartek 13 kwietnia). 
Każde z  tych modlitewnych spotkań 
związane będzie z  kolejnym tematem 
Wielkiej Nowenny. Siłą naszej archi-
diecezjalnej nowenny do Matki Bożej 
Fatimskiej w  stulecie objawień jest to, 
że przeżywać ją będziemy we wszystkich 
wspólnotach parafialnych w tym samym 
czasie. Odpowiadając na prośby Fatim-
skiej Pani, chciejmy:

– codziennie odmawiać Różaniec,
– odprawiać nabożeństwo pierwszych 

sobót, z  wiarą i  miłością podejmując 
wynagrodzenie za grzechy tych, którzy 

ranią Niepokalane Serce Maryi;
– dokonać świadomego poświę-

cenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi, przynajmniej raz w  roku, 
22 sierpnia, w święto Maryi Królowej;

– uczestniczyć w nabożeństwach 
fatimskich, odprawianych trzynaste-
go dnia miesiąca; poznawać i coraz 
bardziej miłować Maryję na co dzień. 

Nikt z  nas nie będzie apostołem 
Orędzia Fatimskiego, jeśli sam naj-
pierw go nie pozna i  nie zacznie 
nim żyć.

„Stoimy w  obliczu największej 
w  dziejach konfrontacji, przez jaką 
przeszła ludzkość. Nie sądzę, by 
szerokie kręgi społeczeństwa czy 
szerokie kręgi wspólnoty chrześci-
jańskiej zdawały sobie z tego w pełni 
sprawę. Stajemy w obliczu ostatecz-
nej konfrontacji między Kościołem 
a  anty-Kościołem, Ewangelią i  an-
ty-Ewangelią” (Karol kard. Wojtyła, 
9.11.1976). 

Matko Boża Fatimska, stajemy 
dziś przed Tobą pełni ufności. 

Ty widzisz naszą bezsilność wobec 
ogromnego naporu zła, które w  ser-
cach ludzi zabija godność dziecka Bo-
żego. Wierzymy, że chcesz nam pomóc 
i czynisz to nieustannie. Podobnie jak 
kiedyś dzieci w Fatimie, dzisiaj nas pro-
sisz o  modlitwę różańcową i  pokutę, 
abyśmy odwracali serca od zwodni-
czych planów szatana, a  całkowicie 
przylgnęli do Twego serca.

REDAKCJA
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ROK DUSZPASTERSKI

Ewangelizacja świadectwem

„Zdarza się często, że przyjmujemy pozę wzywania innych do popra-
wy bez własnego przykładu osobistego nawrócenia, że szczycimy się 
leczeniem ślepoty innych, a sami pozostajemy zanurzeni w ciemno-
ściach” (św. Hilary, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, 5, 15).

Zadajmy pytanie: W jaki sposób ewan-
gelizowano Szawła? Wiemy, że ta ewan-
gelizacja była na tyle skuteczna, że pod 
koniec życia, już jako Paweł, wyznawał: 
„Nauka to zasługująca na wiarę i  godna 
całkowitego uznania, że Chrystus Jezus 
przyszedł na świat zbawić grzeszników, 
spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by 
we mnie pierwszym Jezus Chrystus 
pokazał całą wielkoduszność jako przy-
kład dla tych, którzy w  Niego wierzyć 
będą dla życia wiecznego” 
(1 Tm 1, 15–16).

Oczywiście, każdy czy-
telnik Biblii przypomni 
sobie słowa Apostoła z Li-
stu do Galatów: „Głoszona 
przeze mnie Ewangelia 
nie jest wymysłem ludz-
kim. Nie otrzymałem jej 
bowiem ani nie nauczy-
łem się od jakiegoś czło-
wieka, lecz objawił mi ją 
Jezus Chrystus” (1, 11–12). 
Owszem, to prawda, ale 
przecież Szaweł na samym 
początku owego objawie-
nia otrzymał też polecenie 
natychmiastowego udania 
się do Kościoła: „Wstań 
i  wejdź do miasta, tam ci 
powiedzą, co masz czynić” 
(Dz 9, 6). Jakie były słowa, 
które usłyszał w  Kościele 
od pierwszego napotkane-
go wierzącego ten, który 
zaledwie kilka dni wcze-
śniej „siał grozę i dyszał żą-
dzą zabijania uczniów Pańskich” (Dz 9, 1)? 
Moglibyśmy spodziewać się gorzkich wy-
rzutów i pretensji za wyrządzone szkody 
i  krzywdy. Zapewne tego oczekiwał też 
sam niedawny prześladowca Kościoła. Za-

miast zarzutów i oskarżeń usłyszał jednak: 
„Szawle, bracie” (Dz 9, 17). Jak zauważyli 
biskupi polscy w  liście do kapłanów na 
Wielki Czwartek 2012  roku: „Niedawny 
prześladowca przejrzał, słysząc głos swej 
niedoszłej ofiary, wtedy mianowicie, kiedy 
Ananiasz – zapewne nie bez lęku, wszak 
dobrze wiedział, do kogo idzie – nazwał 
go bratem”. Bez tego słowa, być może, nie 
dokonałaby się w  ogóle ewangelizacja 
Pawła. Pierwsza odpowiedź na pytanie 
o  sposób ewangelizowania brzmi więc: 

ewangelizujemy będąc 
świadkiem tej postawy 
i  „tych samych dążeń, 
które były w  Chrystusie 
Jezusie” (Flp  2,  5). Jedy-
ną bronią mającą moc 
zwyciężyć bramę serca 
przeciwnika Kościoła jest 
świadectwo przebaczenia. 

Sięgnijmy po przykład 
z historii. U progu XX wie-
ku Kościół wydawał się 
skutecznie odsunięty 
na margines i  zastąpio-
ny przez siły laickie. To 
właśnie wtedy o.  Kolbe 
oceniał stan Kościoła jako 
dramatyczny i  to nawet 
w  samym Rzymie. Maso-
neria coraz śmielej wystę-
powała – wywiesiła swój 
sztandar przed oknami 
Watykanu, na czarnym 
sztandarze giordano–bru-
nistów umieściła św.  Mi-
chała Archanioła pod 
nogami Lucyfera i w ulot-

kach głośno występowała przeciwko 
Ojcu Świętemu. Wtedy o. Kolbe rozpoczął 
kampanię nie walki przeciw masonom, ale 
modlitwy o  ich nawrócenie, aby stali się 
jednymi z  nas. Zachęcał, aby odmawiać 

codziennie, jak najczęściej, akt strzelisty: 
„O  Maryjo, bez grzechu pierworodnego 
poczęta, módl się za nami, którzy się do 
Ciebie uciekamy i  za wszystkimi, którzy 
się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za 
masonami i poleconymi Tobie”. Modlitwa 
ta tchnie ewangelizacyjnym duchem 
Dziejów Apostolskich. To dzięki takiej 
postawie Kościoła prześladowca Szaweł 
stał się Apostołem Pawłem.

Wróćmy jeszcze do spotkania Szawła 
z  Chrystusem pod Damaszkiem. W  jego 
opisie odkrywamy nie tylko to, co Chry-
stus osobiście przekazał Pawłowi, ale też 
to, czego mu nie przekazał. Chrystus, 
który przedstawia się: „Ja jestem Jezus, 
którego ty prześladujesz” (Dz  9,  5), za-
miast sam o  wszystkim poinformować 
kandydata na Apostoła, mówi mu: „Wejdź 
do miasta, tam inni ci powiedzą, co masz 
czynić” (por. Dz  9,  6). Odsyłając go do 
Kościoła, Pan Jezus daje mu tym samym 
dostęp do źródła prawdy na całe życie.

Ewangelizacja ma więc zawsze wymiar 
eklezjalny. Każdy, kto się nawraca, ma 
usłyszeć: „Idź do Kościoła – tam są ucznio-
wie tacy jak Ananiasz, oni ci powiedzą 
resztę”.

Ewangelizacja, z  którą spotkał się 
Szaweł, prowadzi wprost do życia sakra-
mentalnego: „Szawle, bracie, Pan Jezus 
przysłał mnie, abyś został napełniony Du-
chem Świętym” – dlatego Szaweł „został 
ochrzczony” (Dz 9, 17–18). Chrzest okazał 
się sposobem napełnienia Duchem Świę-
tym, który jest Duchem świętości: Szaw-
łowi otworzył drogę do świętości według 
otrzymanego powołania. Także i  dla 
nas fundamentem duchowości ma być 
spotkanie z Chrystusem w Jego Kościele 
i w Jego sakramentach: otwiera nam świa-
tłe oczy serca i prowadzi do napełnienia 
Duchem Świętym. To właśnie mamy na 
myśli, kiedy mówimy, że „[Chrystus] obec-
ny jest swoją mocą w sakramentach tak, 
że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci” 
(Konstytucja o liturgii świętej, 7).

BISKUP ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI (CDN.)
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Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna. 
Wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku 
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich 
w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY

Błogosławcie tych, 
którzy was prześladują

Chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią na świe-
cie. Co więcej – nigdy w historii nie było prześladowane tak bardzo 
jak dziś. Nawet w pierwszych wiekach, choćby za czasów krwawych 
rzezi za Dioklecjana, nigdy nie ginęło tak wielu wiernych jak dziś. 
Jaka powinna być nasza postawa wobec prześladowców?

Błogosławcie tych, którzy was prze-
śladują. Błogosławcie, a  nie złorzeczcie. 
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. 
Starajcie się dobrze czynić wobec 
wszystkich ludzi! Nie wymierzajcie sami 
sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie 
to pomście Bożej! Napisano bowiem: 
Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę 
zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nie-
przyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. 
Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem 
czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na 
jego głowę (por. Rz  12,  14–20). Niech 
będzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność (Flp 4, 5).

Tak powinniśmy postępować wobec 
nieprzyjaciół, ale czy możemy jakoś 
pomóc naszym cierpiącym braciom?

Pamiętajcie o  słowach Pana Jezusa, 
który powiedział: „Więcej szczęścia jest 
w dawaniu, aniżeli w braniu!” (Dz 20, 35). 
Niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą 

ich potrzebom, aby ich bogactwo było 
wam pomocą w waszych niedostatkach 
(2 Kor 8, 14)

Czyli mamy się nie bać?
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam 

(Rz  8,  31)? Któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 
czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz (Rz 8, 35)? 
Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 
rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani 
Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, 
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo-
ła nas odłączyć od miłości Boga, która 
jest w  Chrystusie Jezusie, Panu naszym 
(Rz 8, 38–39).

KS. MARIUSZ ROSIK

Cała rozmowa: http://www.orygenes.pl/
pawel-z-tarsu-rozmowy-orygenes/

Środa Popielcowa
1 marca

Dałeś nam przykład, o Jezu,
czterdziestu dni umartwienia;
aby w nas ducha odnowić,
wymagasz postu i skruchy.
Stań więc pośrodku Kościoła
i spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
byś przez nią z grzechu nas obmył.
Zło popełnione w przeszłości
niech Twoja łaska zniweczy;
chroń nas od dalszych upadków
i otocz swoją opieką.

Jl 2, 12–18
W drodze do nowego Jeruzalem

Ps 51
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

2 Kor 5, 20 – 6, 3
Pojednajcie się z Bogiem, 
oto teraz czas upragniony

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do waszego Boga,
On bowiem jest łaskawy 

Mt 6, 1–6. 16–18
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie

1. niedziela Wielkiego Postu
5 marca

Natchniony zwyczaj nas uczy,
byśmy w zbawiennym okresie
czterdziestu dni umartwienia
szczerą czynili pokutę.
Do tego Prawo przynagla
i napomnienia proroków,
a nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.
Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
krótsze niech będą rozmowy,
skromniejsze nasze posiłki,
więcej czuwania nad sobą.

Rdz 2, 7–9; 3, 1–7
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Ps 51
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Rz 5, 12–19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, 
ale obficie spłynęła łaska

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych

Mt 4, 1–11
Jezus przez czterdzieści dni pości 
i jest kuszony
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KOŚCIÓŁ W POTRZEBIE

TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

KOŁO WROCŁAWSKIE

KRS nr 0000298714

ul. bp. Bernarda Bogedaina 5
50-514 Wrocław

Darowizny: konto PKO BP 
87 1020 5242 0000 2502 0151 6897

Podaruj puszkę mleka

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczy-
na akcję „Mleko dla Aleppo”, która obejmie prawie 3 tys. dzieci z do-
tkniętej wojną Syrii – poinformował ks. Waldemar Cisło, dyrektor 
polskiej sekcji Stowarzyszenia.

Szacowany koszt programu to 20  tys. 
dolarów miesięcznie – 7 dolarów na jedno 
dziecko co miesiąc. Ok. 80 proc. mieszkań-
ców Aleppo zostało wysiedlonych ze swo-
ich domów, a ponad 70 proc. żyje poniżej 
poziomu ubóstwa. Matki karmiące piersią 
często tracą pokarm. Dzieci są głodne.

Ks. Cisło przypomniał, że Polska w cza-
sach komunizmu otrzymała wiele pomo-
cy za pośrednictwem Papieskiego Stowa-
rzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
„Teraz spłacamy nasz dług” – dodał.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Ko-
ściołowi w  Potrzebie stara się zapewnić 
wsparcie materialne i  duszpasterskie 
chrześcijanom prześladowanym na tle re-
ligijnym lub politycznym, a także uchodź-
com, ofiarom wojen i klęsk żywiołowych. 
Ma 20 biur na całym świecie, w  Polsce 
działa od 2006 r. 

Na rzecz Syrii, za pośrednictwem 
Stowarzyszenia, przekazano z Polski do-
tychczas ponad 10 mln zł. Od listopada 
2016 r. Stowarzyszenie zbiera środki na 
pomoc ludności w  Iraku – do tej pory 
przekazano ponad 3 mln zł., środki cały 
czas napływają.

Do akcji „Mleko dla Aleppo” można 
dołączyć, wpłacając na konto Papieskie-
go Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie: 

ING Bank Śląski o/Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

z dopiskiem „Podaruj puszkę mleka”. 
Więcej informacji na stronie 
http://pkwp.org

MISYJNE.PL

2. niedziela Wielkiego Postu
12 marca

Sprawiedliwości słońce, Chryste,
gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
niechaj ustąpi mrok duchowy
i światło cnoty nas napełni.
Kiedy nam dajesz czas sposobny,
pokutą natchnij nasze serca;
nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
znoszonych długo z cierpliwością.
Pomóż okupić szczerą skruchą
bezmierne winy wobec Ciebie;
większe jest od nich miłosierdzie,
przez które grzech odpuszczasz wszelki.

Rdz 12, 1–4a
Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego

Ps 33
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

2 Tm 1, 8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca

Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się 
głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie».

Mt 17, 1–9
Czystość duszy zapewnia 
oglądanie chwały Boga

3. niedziela Wielkiego Postu
19 marca

Przez wiarę, którą żyjemy,
z nadzieją zawsze wytrwałą
i mocni łaską miłości
majestat głośmy Chrystusa.
Gdyż On o trzeciej godzinie
na mękę był prowadzony,
i cierpiał wisząc na krzyżu,
by znaleźć owcę zgubioną.
Pokornie prośmy Jezusa,
zbawieni Jego ofiarą,
by nas od grzechu zachował,
gdy już darował nam karę.

Wj 17, 3–7
Woda wydobyta ze skały

Ps 95
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Rz 5, 1–2. 5–8
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach 
przez Ducha Świętego

Chwała Tobie, Słowo Boże
Panie, Ty jesteś prawdziwie 
Zbawicielem świata;
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.

J 4, 5–42
Jezus źródłem wody 
tryskającym ku życiu wiecznemu

STOWARZYSZENIE 
OBLACKA POMOC MISJOM

„LUMEN CARITATIS”

UL. OSTATNIA 14
60–102 POZNAŃ

KRS: 0000327951

Darowizny można wpłacać na konto:

02 1440 1156 0000 0000 0990 2805
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MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ

Biskup „kukukpa” z dalekiej Północy

Parafianie bp. Wiesława Krótkiego OMI nazywają go „kukukpa”. To 
nazwa zakończonego szpicem kaptura skórzanej kurtki, jaką noszą 
Inuici. Ksiądz biskup był pierwszym białym człowiekiem, jakiego zo-
baczyli w takim stroju. Nowe imię to wyraz przyjaźni i sympatii, jaką 
mu okazują.

Biskup Wiesław Antoni Krótki urodził 
się 12 czerwca 1964 r. w  Istebnej, w Be-
skidzie Śląskim. W 1979 r. rozpoczął naukę 
w  Niższym Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej w  Markowicach. 7  września 1983 r. 
rozpoczął nowicjat i  po 5  latach złożył 
śluby wieczyste. 19 czerwca 1990 r. przyjął 
święcenia kapłańskie, po czym od razu 
wyjechał do pracy misyjnej na północy 
Kanady, wśród Eskimosów nad Zatoką 
Hudsona. W  latach 1999–2005 był tam 
przełożonym delegatury oblatów. 

Przed sakrą biskupią był proboszczem 
parafii św. Stefana w  Igloolik, jednej 
z  najstarszych misji na tym terenie. 
Obsługiwał stamtąd pięć innych misji: 
Sanerajak, Iqaluit, Pond Inlet, Nanisivik 
i  Arctic Bay – te ostatnie są oddalone 
od Igloolik o 1000 do 1500 km. W 1996 
roku otrzymał obywatelstwo Kanady. 
Zna język inuktitut, którym mówią Eski-
mosi zamieszkujący Nunavut i Terytoria 
Północno–Zachodnie. Obszar diecezji 
Churchill–Zatoka Hudsona bp. Krótkiego 
wynosi ponad 2 miliony km2 – siedem 

razy więcej od powierzchni Polski. Die-
cezja należy do kanadyjskiej prowincji 
Nunavut, gdzie mieszka 35 tysięcy osób, 
z czego na terenie diecezji ok. 31 tysięcy 
mieszkańców, głównie 
Inuitów. Na terenie Nu-
navut jest trzydzieści 
miejscowości; w  dzie-
więtnastu mieszkają 
katolicy. Ich duszpaste-
rzami są misjonarze ob-
laci. Ojciec Krótki przyjął 
sakrę biskupią 30 maja 
2013 r. w  osadzie Ran-
kin. Głównym konsekra-
torem był odchodzący 
na emeryturę 77–letni 
biskup Reynald Rouleau 
OMI.

Biskup Krótki odpra-
wił swoją prymicyjną 
Mszę św. 30 czerwca 
2013 roku w  Polsce. Po błogosławień-
stwie mamy Anny w  domu rodzinnym, 
do kościoła parafialnego pw. Świętych 
Apostołów Piotra i  Pawła biskupowi 

Inuitów towarzyszyła liczna procesja 
mieszkańców trzytysięcznej Jaworzynki, 
ubranych w  stroje regionalne. Biskup 
Krótki jechał konną bryczką razem z bi-
skupem bielsko–żywieckim Tadeuszem 
Rakoczym. Homilię prymicyjną wygłosił 
o. prof. Kazimierz Lijka OMI.

Tamtego dnia było bardzo zimno, 
więc bp Krótki wyraził wdzięczność 
mieszkańcom Jaworzynki za ich trud 

uczestniczenia w procesji. Z uśmiechem 
dodał, że temperatura panująca tego 
dnia w  Polsce przypomina mu środek 
lata w jego diecezji na dalekiej Północy, 
gdzie latem słupek rtęci sięga maksymal-
nie 14 stopni. 

Mieszkańcy znad Zatoki Hudsona byli 
tego dnia obecni w Jaworzynce nie tylko 
w sercu biskupa. Niezwykły jest drewnia-
ny krzyż na jego szyi. – To podarunek od 
przyjaciela. Miał na imię Antoni, tak jak 
moje drugie imię, którym posługuję się 
w  Kanadzie. Wraz z  żoną byli liderami 
duchowymi naszej wioski i pomagali mi 
w duszpasterstwie. Kiedy zmarł na serce, 
wdowa przekazała mi jego krzyż, doda-
jąc, że tego chciał mój wierny przyjaciel. 
Noszę go jako mój krzyż biskupi – po-
wiedział bp Krótki.

BIELSKO.GOSC.PL
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Ruszyła akcja zachęcająca młodych Polaków do napisania listów, 
w których podzielą się z Panamczykami tym, w jaki sposób przeży-
wali czas przygotowań i świętowania Światowych Dni Młodzieży Kra-
ków 2016. Zebrane listy zostaną przekazane panamskiej młodzieży 
wraz z symbolami ŚDM w Niedzielę Palmową na Watykanie.

– Ten pomysł powstał, kiedy organi-
zatorzy ŚDM w  Panamie zwrócili naszą 
uwagę na to, że w  Panamie wielu mło-
dych ludzi wciąż nie wie, czym jest to 
spotkanie i nie uczestniczy w przygoto-
waniach – wyjaśnia Jakub Sienkiewicz 
z  Krajowego Biura Organizacyjnego 
ŚDM. Do pisania listów zaproszeni są 
zarówno ci, którzy brali udział w przygo-
towaniach i wydarzeniach ŚDM w Polsce, 
jak też te osoby, które nie zdecydowały 
się na zaangażowanie, ale z perspektywy 
czasu widzą, że spotkanie młodych było 
ważnym wydarzeniem.

Listy mogą być przesyłane w  formie 
elektronicznej, choć organizatorzy akcji 
zachęcają do tego, by pisać je odręcznie. 
Powinny być napisane po hiszpańsku lub 
angielsku. Zostaną one zebrane w księ-
dze, którą polska delegacja zawiezie do 
Rzymu, gdzie przekaże je Panamczykom 
w  Niedzielę Palmową na pl. Świętego 
Piotra. Listy można przesyłać pocztą: 

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM 
skwer kard. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
lub e-mailem: biuro@sdm.org.pl 
Organizatorzy akcji czekają na listy 

do 15 marca br. W  Niedzielę Palmową 
9  kwietnia br. przedstawiciele polskiej 
młodzieży przekażą w  Rzymie symbole 
ŚDM swoim rówieśnikom z Ameryki Cen-

ŚDM 2019: napisz list do młodzieży z Panamy

tralnej. Kolejne, 34. Światowe Dni Mło-
dzieży odbędą się w Panamie od 22 do 
27 stycznia 2019 r. Ich hasłem są słowa: 
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego” (Łk  1,  38). 
Patronką Dni jest Najświętsza Maryja 
Panna la Antigua del Darien.

22. dnia każdego miesiąca Polacy i Pa-
namczycy będą łączyli się w  modlitwie 
w  intencji Światowych Dni Młodzieży. 
Dzień modlitwy w  intencji ŚDM będzie 
dobrą okazją do tego, by ideą ŚDM po-
nownie zainteresować także starszych 
i tych, którzy do Panamy się nie wybiorą. 
Wspólna modlitwa w łączności z Panamą 
pomoże odkrywać młodzieży międzyna-
rodowy wymiar tego spotkania, a  mie-
siące oczekiwania przeżywać jako czas 
duchowego przygotowania. 

Dlaczego wybrano 22. dzień miesiąca? 
To nie tylko dzień rozpoczęcia ŚDM w Pa-
namie. 22  października to liturgiczne 
wspomnienie św.  Jana Pawła  II, twórcy 
ŚDM. W  Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w  Łagiewnikach każdego 22.  dnia 
miesiąca odbywają się Łagiewnickie 22 – 
spotkania młodzieży, które nawiązują do 
daty 22 lutego 1931 r. – dnia pierwszego 
polecenia św. Siostrze Faustynie namalo-
wania obrazu Jezusa Miłosiernego.

MISYJNE.PL

Figura Maryi la Antigua z  katedry 
pod Jej wezwaniem w  stolicy Pana-
my jest wzorowana na  obrazie NMP 
z  katedry w  Sewilli. Maryja trzyma 
Dzieciątko Jezus na lewym ręku, 
a  w  prawej ręce trzyma białą różę. 
Tytuł „Antigua” (dosłownie „antyczna”, 
„odwieczna”) oddaje przekonanie 
wiernych, że w  Maryi wypełniły się 
proroctwa Starego Testamentu. 
W  roku 1493 Krzysztof Kolumb 
nazwał tym imieniem Maryi wyspę 
u wybrzeży Ameryki.

W roku 1513, na terenie dzisiejszej 
Panamy, papież Leon X utworzył 
pierwszą diecezję na stałym lądzie 
Ameryki. Biskupi Panamy ogłosili 
Maryję la Antigua patronką Republiki 
Panamy w roku 2000. Młodzi Panam-
czycy przywieźli na ŚDM w Krakowie  
obrazki z ich Świętą Patronką.

Santa Maria la Antigua jest patron-
ką 34. Światowych Dni Młodzieży 
Panama 2019.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2019

Santa Maria la Antigua z katedry w Sewilli
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Pod jednym dachem z Jezusem

Hasło obecnego roku liturgicznego i duszpasterskiego, przeżywane-
go w Kościele w Polsce: „Idźcie i głoście”, skłania mnie do tego, by „na 
nowo starać się umocnić swoje powołanie i wybór” (por. 1 P 1, 10). 
Ukończyłem teologię dla świeckich na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu i  od ośmiu lat katechizuję w  przedszkolu 
i w szkole.  

Jestem wdzięczny Panu Bogu i  lu-
dziom za to, że mogę pracować z dziećmi 
chorymi w Zespole Szkół nr 12 w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej we Wrocławiu. Niedawno 
miałem okazję wysłuchać wykładu o. bp. 
Jacka Kicińskiego pt. „Duchowość na-
uczyciela”, wygłoszonego w  Katolickim 
Stowarzyszeniu Wychowawców – Od-
dział we Wrocławiu. Ojciec Biskup pod-
kreślił w nim, że istnieje powo-
łanie do bycia nauczycielem. 
Chociaż zdaję sobie sprawę, że 
ciągle do niego nie dorastam, 
to jednocześnie śmieję się, że 
wyssałem je z  mlekiem mat-
ki. Moja mama jest bowiem 
emerytowaną nauczycielką 
matematyki, a  ja dorastałem 
w „Domu nauczyciela”.

Podczas studiów, czytając 
„Teologię w krainie pepsi-coli. 
Od teologii – nauki do teologii 
– mądrości” ks. Jerzego Szymi-
ka, dowiedziałem się, że warto 
uczyć się od najlepszych. Tymi najlepszy-
mi są dla mnie święci, których żywoty 
od dzieciństwa stanowią jedne z moich 
ulubionych lektur. Szczególnie bliscy 
są mi trzej mężczyźni: Józef z Nazaretu, 
Benedykt z Nursji i Edmund Bojanowski. 
Dlaczego właśnie oni? 

Święty Józef to nie tylko patron mojej 
rodzinnej parafii, ale także, od dłuższe-
go już czasu, osobisty wzór mężczyzny 
i ojca. Fascynuje mnie jego stanowczość, 
pracowitość i sumienność. Przekonałem 
się też, że Oblubieniec Najświętszej 
Dziewicy (por. Pierwsza modlitwa eucha-
rystyczna) zawsze prowadzi do Niej i do 
Jezusa. Trudno Józefa wyobrazić sobie 
inaczej niż w Ich towarzystwie. 

W  Bodzanowie, skąd pochodzę, po-
sługę duszpasterską pełnią Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej. To, że pracę 
we Wrocławiu dostałem w  parafii pro-
wadzonej przez duszpasterzy z  tego 
samego zgromadzenia, odczytuję jako 
„przypadek starannie przygotowany” 
(ks. Jan Twardowski, „Ankieta”) przez 
Bożą Opatrzność i widzę w nim uśmiech 
Królowej Pokoju.

Umiłowanym przeze mnie świętym 
jest również Benedykt z  Nursji. Od 
półtora roku jestem oblatem świeckim 
klasztoru benedyktynów w  Biskupo-
wie. U  benedyktynów oblatami (łac. 
oblatus – ofiarowany) nazywa się ludzi 
świeckich, którzy składają przyrzeczenie 
życia w  świecie według ducha Reguły 
Świętego Benedykta w  ścisłej łączności 
z  wybranym przez siebie klasztorem 
benedyktyńskim. Choć czuję się „począt-
kującym” (RB 73, 8) na tej drodze, staram 
się moje codzienne obowiązki wypełniać 
tak, „aby we wszystkim Bóg był uwiel-
biony” (RB 57, 9 za 1 P 4, 11). W odnie-
sieniu do pracy w szkole istotne wydają 
mi się przede wszystkim zadania, jakie 

Patriarcha zakonu wyznacza opatowi: 
„Powinien uczyć swoich uczniów na dwa 
sposoby, a znaczy to: niechaj wszystko, 
co dobre i święte, okazuje raczej swoim 
postępowaniem, niż słowami. Uczniom 
bardziej pojętnym musi wykładać naukę 
Pana także słowami, tych zaś, którzy 
trudniej rozumieją i  są twardego serca, 
niechaj własnym życiem uczy Bożych 
przykazań” (RB 2, 11–13).

Kilka miesięcy temu – dzięki zachę-
cie, jaką usłyszałem od drogiego mi 
kapłana – postanowiłem zaprzyjaźnić 
się z  Edmundem Bojanowskim. Pozna-
jąc biografię tego błogosławionego, 
odkrywam łączące mnie z  nim ducho-
we pokrewieństwo, choć zdaję sobie 

sprawę, jak mi do niego daleko! 
Człowiek żyjący w świecie, któ-
ry poświęcił się wychowaniu 
opuszczonych dzieci i  w  tym 
celu założył Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek Maryi Nie-
pokalanie Poczętej, a  przy tym 
miłośnik literatury i  gorący 
patriota, pozostaje dla mnie 
niedościgłym wzorem w  pracy 
z uczniami – pacjentami. Wielu 
spośród moich podopiecznych 
pozbawionych jest bowiem 
prawdziwych relacji rodzinnych. 
To właśnie oni są „najmniejszy-

mi” (Mt 25, 40. 45), z którymi utożsamia 
się Pan Jezus w  Ewangelii, a  ja jestem 
wezwany przede wszystkim do tego, by 
okazywać im miłość. 

Skąd czerpię siły do tego niełatwego 
zadania? Staram się zaczynać każdy 
dzień od Mszy Świętej, na którą zabie-
ram w  duchu tych, z  którymi spotykam 
się w szkole. Po zajęciach natomiast idę, 
także „z  nimi”, nawiedzić – choć przez 
chwilę – Najświętszy Sakrament. Poczytu-
ję sobie przy tym za niezasłużony niczym 
przywilej, że prowadząc lekcje w szpita-
lach, mogę pracować z Panem Jezusem 
eucharystycznym pod jednym dachem. 

BARTOSZ KOCIUBA 

ŚWIADECTWO



13KRÓLOWA POKOJU

ŻYCIE WIARĄ

Weź udział w kursie Alfa

Już wkrótce rozpoczyna się kurs Alfa. Z  jednej strony jest to kurs 
o  charakterze ewangelizacyjnym, który pomaga poznać podstawy 
nauki chrześcijańskiej oraz doświadczyć tego, że Jezus żyje i działa 
dzisiaj w naszym życiu tak samo, jak działał 2000 lat temu. Z drugiej 
strony kurs daje solidny fundament formacyjny każdemu, kto chce 
swoją wiarę pogłębiać.

Nazwa kursu informuje nas o  for-
mie, w  jakiej jest on przeprowadzony. 
Poszczególne litery angielskiego słowa 
alpha oznaczają kluczowe słowa tę formę 
charakteryzujące. Każdy może przyjść, 
poznajemy treści w radosnej atmosferze, 
wspólnie spożywamy posiłek i możemy 
się poznać, pomagamy sobie wzajem-
nie, o  wszystko można zapytać, nie ma 
tematów tabu.

Oto lista tematów: Czy jest w  życiu 
coś więcej, kim jest Jezus, dlaczego Jezus 
umarł, skąd mieć pewność swojej wiary, 
dlaczego i  jak się modlić, dlaczego i  jak 
czytać Pismo Święte, w jaki sposób Bóg 
nas prowadzi, kim jest Duch Święty, co 
robi Duch Święty, jak zostać napełnio-
nym Duchem Świętym, jak najpełniej 
przeżyć swoje życie, jak przeciwstawiać 
się złu, dlaczego i jak opowiadać innym 
o  Jezusie, czy dzisiaj Bóg uzdrawia, co 
z Kościołem?

Kurs trwa 10 tygodni. W  połowie jest 
przewidziany wyjazd sobot-
nio-niedzielny całkowicie po-
święcony Duchowi Świętemu 
i doświadczeniu Jego działania. 
Wiele osób, które przeszły 
kurs, daje świadectwo, że 
był dla nich przełomowy dla 
wzrostu w  wierze. Podczas 
kursu realizujemy 15 tematów. 
Trzy z  nich dotyczą Ducha 
Świętego. O  trzeciej Osobie 
Trójcy Świętej nieczęsto słyszy 
się kazanie w  kościele; ina-
czej jest na kursie – o  Duchu 
Świętym realizowane są trzy 
tematy. Po ich zrealizowaniu 
można skorzystać z modlitwy 
wstawienniczej o  napełnienie 
Duchem Świętym.

Kurs Alfa daje solidny fundament 
każdemu, kto pragnie wzrastać w wierze 
chrześcijańskiej. Rozważane są tematy, 
które – wdrożone w nasze życie – wyty-
czają kierunek i dają solidne wskazówki, 
jak najlepiej przeżyć swoje życie. Jeden 
z  takich tematów, „Jak przeciwstawiać 
się złu”, pomaga poznać sposoby dzia-
łania zła osobowego, które posługując 
się odpowiednią strategią, pragnie nas 
odciągnąć od relacji z  Bogiem. Dzięki 
odpowiednim sposobom i  narzędziom, 
w które zostajemy wyposażeni, możemy 
odnieść zwycięstwo w tej walce. 

Kurs Alfa ma za cel utwierdzić nas 
w podstawach naszej wiary, dlatego już 
drugi wykład poświęcony jest osobie 
Jezusa Chrystusa. Dużo miejsca zajmuje 
wykazanie historyczności Jego życia oraz 
poznanie dowodów Jego zmartwych-
wstania. Temat wydaje się kluczowy 
dla naszej wiary. Osobiście uważam, że 
nie warto wierzyć w  cokolwiek tylko 

dlatego, że to pomaga w  życiu. Tak się 
mówi: „W coś musisz wierzyć, coś, co ci 
odpowiada, bo to cię zmotywuje, da ci 
siłę”. Myślę, że warto wierzyć tylko w coś, 
co jest prawdziwe, co jest prawdą. Gdyby 
nie było historycznych, archeologicz-
nych, literaturowych dowodów oraz całej 
historii Kościoła, to nie wierzyłbym w Je-
zusa. Wiara nie polega na wzbudzeniu 
w  sobie takiej siły, aby uwierzyć w  coś 
niewiarygodnego. Wiara polega na tym, 
by zbadać dowody i pójść całym sercem 
za tym, co zostało objawione. Oczywiście 
duch tego świata robi wszystko, żeby 
te dowody wyśmiać, pomniejszyć, za-
krzyczeć – duch tego świata chce, aby 
wierzyć w niego. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w  kursie. Początek w  środę 
8  marca o  godz.  19.00 w  sali nr  8. Roz-
poczynamy uroczystą kolacją, a  potem 
jest pierwszy wykład. 

PIOTR ROTTE

• osobiście w księgarni parafialnej
• telefonicznie: 393 185 370
• e-mail: kurs-alfa@lewjudy.pl
• facebook.com/alfa.popowice

ZAPISY NA KURS ALFA
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SPOŁECZEŃSTWO

Patriotyzm dzisiaj (1)

Mówienie o Ojczyźnie i o miłości Ojczyzny wielu Polaków dzisiaj draż-
ni. Wynika to nie tylko ze współczesnej alergii na patos i gołosłow-
ność. Socjologowie sygnalizują zatrważająco niską ocenę własnego 
narodu u  wielu dzisiejszych Polaków, zwłaszcza u  młodych. Kiedy 
wyjeżdżamy za granicę, wielu z nas wstydzi się tego, że są Polakami. 
Jakie są źródła tego niepokojącego zjawiska?

Żyjemy w  czasach wielkiego kryzysu 
chyba wszystkich domów duchowych. 
Dotknął on nie tylko naszego przeży-
wania Ojczyzny, również takich domów 
duchowych jak rodzina i Kościół. Wydaje 
się, że głównym źródłem tego kryzysu 
jest indywidualizm, który zdominował 
dzisiaj mentalność europejską. Otóż 
indywidualizm czyni nas daltonistami 
na wartość i znaczenie wspólnoty, którą 
traktujemy niemal jako zło konieczne, 
jako siłę zaborczą i czynnik represyjny.

Źródłem współczesnego indywiduali-
zmu jest idea umowy społecznej, która 
– zdaniem Tomasza Hobbesa oraz Jana 
Jakuba Rousseau – leży u  początków 
ludzkiego społeczeństwa. Wspólnota 
ludzka, w  myśl tej teorii, nie jest więc 
czymś naturalnym, ale jest rezultatem 
umowy społecznej. Mianowicie ludzie 
– przekonawszy się, że w  pojedynkę są 
słabi – postanowili stworzyć wspólnotę, 
a to w ten sposób, że umówili się oddać 
jej część swojej wolności oraz innych 
praw, w zamian zaś mieli od wspólnoty 
uzyskać bezpieczeństwo

Dlaczego teoria umowy społecznej 
zaowocowała indywidualizmem? Bo 
niezgodnie z  prawdą ludzkiej natury 
przeciwstawia ona poszczególnego 
człowieka wspólnotom, do których on 
należy i  które współtworzy. W  myśl tej 
teorii, wspólnota zawsze ograbia swoich 
członków z  części ich praw. Może nie 
zawsze słusznie – podpowiada się nam 
w  tej teorii – zatem starajmy się przy-
najmniej część naszych praw odzyskać, 
starajmy się jak najwięcej naszych wolno-
ści i uprawnień wyrwać społeczeństwu.

Podejrzliwość wobec wspólnoty 
(Ojczyzny, Kościoła, a  nawet rodziny) 
oraz zajmowanie wobec niej postaw 

rewindykacyjnych i  roszczeniowych 
to nieuchronne konsekwencje błędu 
indywidualistycznego. Zwolennik indy-
widualizmu traci zrozumienie dla dobra 
wspólnego. Człowiekowi zaczyna się 
wydawać, że wolno mu jak najmniej 
przejmować się wspólnotą i jej potrzeba-
mi. Miłość Ojczyzny wydaje mu się wtedy 
przesądem z czasów króla Ćwieczka.

Jeśli krytykujemy indywidualizm za 
to, że przeciwstawia sobie wspólnotę 
jednostce, musimy się zarazem pilnować, 
żeby nie ulec błędowi kolektywizmu, 
czyli żeby nie próbować promować 
wspólnoty kosztem jej członków. Otóż 
jedynie personalizm uchroni nas przed 
Scyllą indywidualizmu i  Charybdą ko-
lektywizmu. Wbrew indywidualizmowi 
personalizm głosi, że wspólnota jest 
wcześniejsza od swoich członków, a po-
nieważ jej cementem może i  powinna 
być miłość, najbardziej naturalną relacją 
między wspólnotą i  poszczególnymi 
jej członkami jest wzajemna harmonia. 

Natomiast wbrew kolektywizmowi per-
sonalizm twierdzi, że wspólnota istnieje 
dla człowieka (a nie odwrotnie) i powin-
na być wobec niego służebna.

Te proste prawdy genialnie umiał 
pokazywać – podkreślając, jak istotnie 
ważna dla naszej duchowej tożsamości 
jest przynależność do narodu – Zygmunt 
Krasiński. Przeczytajmy fragment jego 
wiersza pt.  W  twoim ze śmierci ku życiu 
odrodzie, w  którym poeta informuje 
nas, czego oczekują od Polaków różne 
siły, skoro utraciliśmy własne państwo. 
Wymienieni w  wierszu „jedni” to lekce-
ważący wspólnotę narodową filozofowie 
Oświecenia, „drudzy” to rewolucjoniści, 
zaś „ponad wszystkie groźniejszy głos” – 
to car i jego słudzy:

A  krzyczą jedni: „Zdejmiem ci okowy, / 
Lecz nie mów więcej rodzinnym językiem”. 
/ Drudzy wścieklejszym jeszcze wrzeszczą 
rykiem: / „Nie dość, że własnej wyrzekniesz 
się mowy, / Lecz plwaj na matek i na ojców 
kości, / Byś zdeptał przeszłość, a w niej dni 
przyszłości!” / A  ponad wszystkie groź-
niejszy głos woła: / „Ty nie nasz, póki nie 
zaprzaniec z  ciebie; / Jeśli chcesz wyżyć, 
zaprzyj się Kościoła, / Jeśli chcesz wyżyć, 
bluźń Bogu, co w niebie!”.

Krasiński umiał pokazać, że wyrzecze-
nie się własnego narodu pod pozorem 
wejścia w  jakąś wspaniałą wspólnotę 
ponadnarodową byłoby z  naszej stro-
ny poddaniem się pokusie diabelskiej. 
W poemacie pt. Dzień dzisiejszy właśnie 
„Głos Szatana” podpowiada nam, żeby-
śmy się wyzbyli swojej polskości.

Nasza przynależność do ludzkości 
dokonuje się nie przeciwko, ale poprzez 
przynależność do narodu. Zresztą – Kra-
siński mówił o tym wielokrotnie – każdy 
naród istotnie wzbogaca wspólnotę 
narodów. To dlatego rozbiory Polski 
były nie tylko aktem zbrodniczej nie-
sprawiedliwości wobec naszego narodu, 
ale również krzywdą wyrządzoną całej 
chrześcijańskiej Europie.

O. PROF. JACEK SALIJ OP (CDN.)
Norwid – portret Zygmunta Krasińskiego
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Uroczystość św. Józefa
20 marca

Józefi e, niech Ciebie sławi całe niebo
i świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
boś Ty zasłużył, aby czysty węzeł
połączył Ciebie z Maryją.
Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,
przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,
lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył,
że Ona z Ducha poczęła.
Zrodzone Dzieciątko 
niosłeś w swych ramionach,
chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,
gdy został w świątyni, 
z płaczem Go szukałeś
i odnalazłeś z radością.

2 Sm 7, 4–5a. 12–14a. 16
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Ps 19
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

Rz 4, 13. 16–18. 22
Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Chwała Tobie Królu wieków
Szczęśliwi, którzy mieszkają 
w domu Twoim, Panie,
będą Ciebie wychwalali na wieki.

Mt 1, 16. 18–21. 24a
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia
albo
Łk 2, 41–51a
Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni

Zwiastowanie Pańskie
25 marca

W promieniach zorzy zbawienia
zwiastuje anioł Dziewicy,
że już się spełnią proroctwa
i świat ogarnie wesele.
Bo Syn przedwieczny, zrodzony
przez Ojca, Władcę wieczności,
przechodzi czasu granice
i ziemską Matkę wybiera.
Przyjmując ciało człowiecze
ofi arą stał się grzeszników,
by krwią niewinną oczyścić
skalanych winą nędzarzy.

Iz 7, 10–14
Panna pocznie i porodzi Syna

Ps 40
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Hbr 10, 4–10
Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Chwała Tobie, Słowo Boże 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy Jego chwałę.

Łk 1, 26–38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA PRZEDSZKOLE

Siostry benedyktynki 
z Jarosławia proszą o wsparcie

budowy 
Mikołajkowego Przedszkola 

św. Jana Pawła II
w Jarosławiu

Przekaż 1% podatku 
na leczenie MAI WIKTORII KLUCZNIK

(wnuczki p. Teresy Przewoźny, polonistki, b. dyrektor SP 3)

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1% 

KLUCZNIK MAJA WIKTORIA 9949

Przekaż 1% podatku 

na leczenie KRZYSIA NOWICKIEGO
(małego parafi anina z ul. Białowieskiej)

KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 16847 NOWICKI KRZYSZTOF

Przekaż 1% podatku 

KRS: 0000287982 

Przekaż 1% podatku na 
Oblackie Duszpasterstwo 

Młodzieży „NINIWA”
www.niniwa.org

KRS: 0000365792

Przekaż 1% podatku 
na operację rączki Szymonka

Cel szczegółowy 1% 
Nykiel-Fronia Szymon (240-416)

KRS: 0000303590
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– Lepiej działać nie dzieląc się, nie 
zamazując różnic, ani ich nie wyolbrzy-
miając, wtedy efekt działania będzie na 
pewno lepszy – podkreśla prof. Chazan, 
dodając, że środowiska od początku 
nie dzieliła kwestia karalności kobiet. 
– Byłem świadkiem, kiedy doszło do 
planów wspólnego działania. Rozpo-
częliśmy wspólne prace nad projektem 
w Episkopacie dużą, 30-osobową grupą, 
która, wydawało się, będzie pracować 
zgodnie, aż do przygotowania projektu 
ustawy. Potem jednak u części członków 
grupy pojawiły się wątpliwości, czy nie 
odłożyć tego na pół roku, czy ma to być 
wyłącznie obywatelska inicjatywa. Potem 
zrezygnowali ze współpracy. Szkoda. 
Pewne rzeczy zostały w sposób sztuczny 
wyostrzone – wspomina.

Dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Fe-
deracji Obrońców Życia, podkreśla, że 
kwestia karalności kobiet była dla części 
obradujących nie do zaakceptowania, 
a debata na ten temat zdominowała całą 
dyskusję. – Mniej się mówiło na temat 
dlaczego trzeba chronić wszystkie dzieci, 
wykorzystały to środowiska feministycz-
ne, którym pod pretekstem zamachu 

Potyczki w  środowiskach pro-life zmniejszają skuteczność oddzia-
ływania obrońców życia. Jest to wykorzystywane przez środowi-
ska przeciwne – uważa prof. Bogdan Chazan. W rozmowie z KAI gi-
nekolog i położnik podkreśla, że obrońcy życia zamiast skupiać się 
na dzielących ich szczegółach, powinni się zjednoczyć w imię dobra 
sprawy.

Obrońcy życia: pojednajmy się!

ŻYCIU ZAWSZE TAK

na prawa kobiet udało się wyprowadzić 
kobiety na ulice – zauważył dr Wosicki.

Zdaniem prof. Chazana już wcześniej 
pojawiły się różnice zdań, czy działać 
bezpośrednio na umysły i  emocje ludzi 
czy poprzestawać na oświadczeniach, 
czy pokazywać piękno życia, czy oddzia-
ływać przez pokazywanie istoty aborcji. – 
Moim zdaniem jedna i druga metoda jest 
dobra, obie należy wykorzystywać, by 
chronić życie nienarodzonych. Różna jest 
wrażliwość osób, do których się zwraca-
my, trzeba grać na kilku fortepianach. Nie 
należy szukać wrogów tam, gdzie ludzie 
myślą podobnie – podkreślił.

Projekt ustawy Fundacji Pro-Prawo 
do Życia przepadł w  Sejmie, natomiast 
organizacje zaangażowane w  jego 
przygotowanie udzieliły poparcia dla 
projektu Federacji Ruchów Obrony Życia 
złożonego w  Sejmie w  formie petycji, 
gdzie karalności matek się nie przewi-
duje. Chociaż sprawa karalności kobiet 
była istotna z  punktu widzenia środo-
wisk popierających ustawę Ordo Iuris, 
członkowie komitetu „Stop Aborcji” sami 
zrezygnowali z  tego punktu w  trakcie 
drugiego czytania projektu.

– Bardzo dobrze, że tak się stało. Nie 
ma między nami żadnej wojny czy walki 
– stwierdził dr Wosicki. Dodaje jednak, że 
trudno mówić o pojednaniu obu stron, 
a  przy tym wypracowaniu zbieżnych 
poglądów na temat obrony życia niena-
rodzonych, ale nie ma też mowy o otwar-
tej „wojnie” między tymi środowiskami. 
– Federacja zawsze traktowała obronę 
życia szeroko, na płaszczyźnie pomocy 
dla matek brzemiennych, edukacji spo-
łeczeństwa i prawnej ochrony życia, stąd 
nasze poparcie dla programów 500+ czy 
Życie+, dla naszych adwersarzy najważ-
niejsza jest prawno-karna ochrona dziec-
ka poczętego – twierdzi prezes Polskiej 
Federacji Obrońców Życia.

Zdaniem prof. Chazana, niezależnie 
od tego, czy karanie kobiet znalazłoby 
się w  projekcie ustawy, czy nie, to i  tak 
ustawa miała zostać odrzucona. Był to 
jedynie pretekst. Projekt można było 
zmienić podczas procedowania w Sejmie. 
Na propozycję projektodawców wyrzuce-
nia z projektu sprawy karania kobiet już 
nie zwrócono uwagi. – Dziecko w  łonie 
matki jest człowiekiem od poczęcia. Mat-
ka bywa morderczynią swojego dziecka. 
Uznanie, że z założenia nie jest zagrożona 
karą, zmniejsza ochronę prawną dziecka. 
Matka nie zawsze ma wyrzuty sumienia, 
może być niewierząca. A  co z  ojcem 
dziecka? Mimo, że też cierpi, może być 
poddany karze. Ja tego nie rozumiem. Ale 
trzeba rozmawiać, dążyć do pojednania – 
podsumowuje prof. Chazan.

Fundacja Pro-Prawo do Życia i  inne 
organizacje zaangażowane w inicjatywę 
ustawodawczą „Stop Aborcji” wystoso-
wały 9 stycznia br. pismo do Sejmowej 
Komisji ds. Petycji, w  którym wyraziły 
poparcie dla antyaborcyjnego projektu 
przedstawionego przez Polską Federację 
Ruchów Obrony Życia. Podpisani pod 
pismem Mariusz Dzierżawski i  Jerzy 
Kwaśniewski wzywają posłów do nie-
zwłocznego przyjęcia ustawy.

EKAI/AR/WER

Pro-Prawo do Życia
KRS 0000233080

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
KRS 0000140437
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4. niedziela Wielkiego Postu
26 marca

Patrzysz w głębinę naszego serca,
znasz ludzką słabość i bezwład woli,
przeto nam okaż swe miłosierdzie,
kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
których chorobą są własne grzechy.
Udziel nam siły, niech czas pokuty
ciało oczyści i myśl oświeci;
złudne pokusy niech nas nie wiążą
z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

1 Sm 16, 1b. 6–7. 10–13
Namaszczenie Dawida na króla

Ps 23
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ef 5, 8–14
Powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus

Chwała Tobie, Królu wieków
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, 
będzie miał światło życia.

J 9, 1–41
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

5. niedziela Wielkiego Postu
2 kwietnia

Daleka wędrówka nad brzegi Jordanu
i ciężka jest walka z wrogami nadziei,
lecz wkrótce znajdziemy ochłodę i siły
przy zdroju krwi Zbawiciela.
Ufamy wytrwale, że nam dopomożesz,
i wreszcie dojdziemy do naszej ojczyzny,
gdzie Ty, Miłosierny, przygarniesz do serca
obmytych w źródle swej łaski.
W tym czasie pokuty, umartwień i postów
zbliżamy się w skrusze do Nocy Paschalnej
i hymnem wieczornym wielbimy Cię, Ojcze,
w jedności z Synem i Duchem. Amen.

Ez 37, 12–14
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

Ps 130
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Rz 8, 8–11
Mieszka w was Duch Tego, 
który wskrzesił Jezusa

Chwała Tobie, Słowo Boże
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

J 11, 1–45
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

„Misjonarz na Post”
„Misjonarz na Post” to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy 

w Wielkim Poście przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.
Projekt „Misjonarz na Post” jest wspólną inicjatywą 

najważniejszych polskich czasopism misyjnych. 
Honorowy patronat nad akcją objęli 

ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP
i bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Misyjnej EP.

Zapisy na stronie http://www.misjonarznapost.pl/
Kontakt do administratora strony – kedziora@misyjnedrogi.pl

Zgłoszenia telefoniczne: 61 250 61 46,  511 493 653

Po sześciu latach od ostatniej spra-
wowanej tu Mszy świętej, kolejnym 
etapem rewitalizacji Dworca Głównego 
we Wrocławiu jest powrót kaplicy ku 
czci patronki kolejarzy, św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. 

Kaplica jest miejscem modlitwy dla 
podróżnych i  kolejarzy, zapraszamy 
więc, by była też ich wspólnym dziełem. 
Niebawem rozpoczynamy inwestycję 
adaptującą wybrane na ten cel pomiesz-
czenie. O dar modlitwy w intencji rychłej 
realizacji tego dzieła prosimy kolejarzy, 
ich rodziny i przyjaciół, wszystkich wro-
cławian i  odwiedzających wrocławski 

Kaplica na Dworcu Głównym
Dworzec Główny, ludzi dobrej woli. Tych, 
którzy uznają to dzieło za słuszne i mogą 
je wesprzeć darowizną, prosimy o życzli-
wy gest pomocy. 

Wpłaty na konto:
Duszpasterstwo Kolejarzy 
Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Biegła 3
52-115 Wrocław-Brochów

90 1020 5226 0000 6502 0410 5193
Tytułem: 

Darowizna na cele kultu religijnego. 
Kaplica św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

na Dworcu Głównym we Wrocławiu.



KRÓLOWA POKOJU18

Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rrzymskokatolicka parafia NMP Królowej Pokoju 
ul. Ojców Oblatów 1 

54–239 Wrocław
tel. (71) 793 67 71 w. 46 (biuro parafialne)

fax (71) 793 67 71 w. 30
e–mail: krolowa.pokoju@archidiecezja.wroc.pl 

MSZE ŚWIĘTE

CHRZEST

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

NABOŻEŃSTWA

WAŻNE INFORMACJE

SPOWIEDŹ

ROCZNICE

Msze św. w niedziele i uroczystości w kościele NMP Królowej 
Pokoju (duży kościół): 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem 
dzieci), 13.00, 18.00, 21.00 (akademicka).
Msze św. w niektóre święta zniesione: 6.30 (św. Jerzy), 9.00, 
11.00, 16.30, 18.00, 19.30 (pozostałe w dużym kościele). 
Msze św. w dni powszednie w kościele św. Jerzego (mały kościół): 
6.30, 9.00, 18.00 oraz Msze pogrzebowe.

Okazja do sakramentu pojednania w każdy piątek od godz. 15.00 
do 18.00 w kościele św. Jerzego, na początku każdej Mszy św. 
w niedziele i święta oraz w dni powszednie o 9.00 i 18.00.
Popołudniowa spowiedź pierwszopiątkowa w dużym kościele, 
a o 6.30 i 9.00 w kościele św. Jerzego. Spowiadać się można także 
w indywidualnie umówionym terminie.

Chrzty w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. 
o godz. 13.00 w kościele św. Jerzego.
Każdy chrzest trzeba zgłosić w biurze parafialnym z kilkudniowym 
wyprzedzeniem, a w piątek poprzedzający chrzest uczestniczyć 
w specjalnej konferencji o godz. 19.00 dla rodziców i chrzestnych 
(sala nr 10).
Uwaga! Chrzty dzieci odbywają się na zasadzie przywileju 
wynikającego z wiary i świadectwa życia rodziców dziecka. 
Środowisko wiary jest tu zasadniczym motywem.

Sakramentu bierzmowania udziela się w II klasie szkoły średniej.
Młodzież, która uczęszcza na katechizację w szkole, może 
z początkiem września zgłosić się w parafii na indywidualną 
rozmowę przed rocznym przygotowaniem. Odbywa się ono 
w małych grupach ewangelizacyjnych.

Do I Komunii św. dzieci przystępują w III klasie szkoły 
podstawowej. Są 2 grupy: rodzinna i tradycyjna. Rodzice dziecka 
zgłaszają się we wrześniu na spotkanie indywidualne, na którym 
poznają szczegóły przygotowania.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu: poświęcenie dewocjona-
liów (X, XII, II, IV) na Mszy św. o 11.30 w dużym kościele.

Planowany ślub zgłasza się trzy miesiące przed zawarciem, 
dołączając dokumenty: aktualne świadectwo chrztu, świadectwo 
katechizacji ze szkoły średniej, dowód osobisty oraz dokument 
z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny.
Nauki przedślubne: od września do czerwca wg grafiku (z przerwą 
w lipcu i sierpniu) w poniedziałek o godz. 19.00; poradnia 
przedmałżeńska: obowiązkowe spotkania w poniedziałek 
o umówionej godzinie między 17.00 a 19.00 (sala nr 10).

Sakramentu chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych  
w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne 
wezwanie. Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, 
lecz właśnie chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie 
wezwać kapłana z posługą sakramentalną.
Wszyscy chorzy naszej parafii mają możliwość przyjęcia 
Komunii Świętej w każdą niedzielę dzięki posłudze 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 
Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym.

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. 
Najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego 
i pogrzeb. 
Do biura parafialnego przychodzimy o dowolnej porze z odpisem 
aktu zgonu, ustalamy godzinę Mszy św. (najczęściej proponujemy 
godz. 8.30 lub 9.30) i informujemy o miejscu i terminie pogrzebu.
W dniu pogrzebu zabieramy kapłana na cmentarz, gdzie 
odprawiane są ceremonie pogrzebowe.

Nabożeństwo powołaniowe w pierwszy czwartek miesiąca przed 
wieczorną Mszą Świętą w kościele św. Jerzego.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy 
piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. w dużym kościele.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w pierwszą sobotę 
miesiąca po wieczornej Mszy św. w dużym kościele.
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 13. dnia miesiąca 
po wieczornej Mszy św. w dużym kościele.
Nowenna do św. Antoniego 
w każdy wtorek po Mszy św.  o godz. 9.00
Nabożeńswa różańcowe w październiku: 
dla dzieci o godz. 16.30 (mały kościół), 
dla dorosłych po wieczornej Mszy św. (duży kościół).
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, jak długo 
przynoszone są kartki wypominkowe (zazwyczaj do 16 listopada).
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej 
Mszy św. oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
W Wielkim Poście:
Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela godz. 17.00

Pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św. obchodzimy w naszej parafii 
w drugą niedzielę miesiąca. Msza św. i błogosławieństwo rocznych 
dzieci o godz. 13.00.
Kolejne rocznice małżeństwa obchodzimy w czwartą niedzielę 
miesiąca. Msza św. w intencji jubilatów o godz. 13.00.
Jubileusz srebrny lub złoty – możliwa osobna Msza św. 
z uroczystym odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Obchody rocznicowe należy wcześniej zgłosić w biurze.

Biuro parafialne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30
Parafialny Zespół Caritas: czwartek od godz. 17.00 do 18.00
Księgarnia: pn–pt od 13.00 do 18.00, niedziela od 9.30 do 13.00

INFORMATOR PARAFIALNY
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokoje, 32,7 m2

7. piętro, ul. Popowicka, na mieszkanie 
3-pokojowe w  tej okolicy, z  dopłatą. Stan 
bardzo dobry, nowe okna, nowa instalacja 
elektryczna, 2 piwnice, niski czynsz.
Tel. 693 189 878

MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ zaprasza 
osoby zainteresowane  historią i  kulturą 
Ziemi Cieszyńskiej. Informacje:
Tel. 71 555 7563, 71 792 2618

FHU „NASZE PODŁOGI” – sprzedaż desek, 
parkietów, paneli, listew; montaż, cyklino-
wanie; ul. Popowicka 28, pn.–pt. w  godz. 
od 8.30 do16.30, soboty od 9.00 do 13.00.  
www.naszepodlogi.pl
Tel. 725 615 008

REMONTY – malowanie, gładzie gipsowe, 
płyta g/k, panele, wykładziny, instalacje 
elektryczne i wod-kan, kafelkowanie, mon-
taż drzwi, wyburzenia.
Tel. 518 897 865

MARTER – remonty kompleksowe, insta-
lacje elektryczne, hydrauliczne, terakota, 
glazura. 
Tel. 607 633 217

OKOLICZNOŚCIOWE DEKORACJE kwiato-
we z okazji chrztu, komunii, ślubu, wesela. 
Dekorujemy kościoły, sale, samochody. 
Tel. 692 055 864

SPRZĄTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 883 786 373

PRANIE DYWANÓW, wykładzin, mebli 
tapicerowanych, mycie okien. Elastyczne 
godziny.
Tel. 732 826 199 

KOMPLEKSOWE sprzątanie i mycie okien. 
Tel. 729 676 162

SPRZĄTANIE i mycie okien. 
Tel. 889 938 736 (p. Oksana)

KONSERWATOR DOMOWY 
wszelkie naprawy, awarie.
Tel. 790 421 925

NAUCZYCIELKA CHEMII 
udziela korepetycji indywidualnie lub w gru-
pie 2-4 osób. Przygotowanie do egzaminów. 
Tel. 515 700 694 

KOREPETYCJE Z CHEMII 
w zakresie gimnazjum i liceum.
Tel. 793 068 657 po godz. 15.00 

JĘZYK NIEMIECKI – KOREPETYCJE 
szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Tel. 501 657 015

POMOGĘ starszej osobie w porządkach,
robieniu zakupów. 
Tel. 883 290 422 (Grzegorz)

KUPIĘ MIESZKANIE na Popowicach 
lub sąsiadujących osiedlach. 
Tel. 693 959 935

KUPIĘ GARAŻ na Popowicach. 
Tel. 71 791 6443

KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO
na Popowicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Biuro TurysTyczno-Pielgrzymkowe
AlFA-Tur zAPrAszA:

ADRES: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54–239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
KONTAKT: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPIEKUN: o. Jerzy Ditrich OMI
ZESPÓŁ: Weronika Gidzil, Ewa Kania, 
Barbara Masłyka, Bożena Sobota, 
Aleksandra Wolska, Dawid Wolski
FOTOGRAF: Damian Szpalerski, Piotr Janicki
NAKŁAD: 2 000 egz.
CENA: gratis

FATIMA – 100. rocznica objawień Matki Bożej
autokarem; samolotem; autokarem i samolotem
14.07-25.07.2017
24.07-03.08.2017
12.08-26.08.2017
20.08-25.08.2017
01.09-07.09.2017
16.10-21.10.2017

FIRST MINUTE RZYM – Niedziela Palmowa
06-11.04.2017 – 999 zł

ZIEMIA ŚWIĘTA – samolotem
19.04-27.04.2017 – 1950 PLN + 450 USD

WŁOCHY – o. Matteo, św. O. Pio, św. Rita, 
św. o. Leopold Mandic, św. Jan Paweł II
27.04-07.05.2017 – 749 PLN + 350 EUR

MEDUGORJE
29.04-07.05.2017 – 599 PLN + 180 EUR

Wrocław, ul. Horbaczewskiego 29b
Tel./fax 71 352 23 19; kom. 601 788 190

www.alfa-tur.pl; info@alfa-tur.pl

S T O P K A  R E D A K C Y J N A

Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
i opracowań redakcyjnych. 
Nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

USŁUGI FOTOGRAFICZNE
MAM-FOTO.PL

   sesje ślubne
   uroczystości rodzinne
   sesje dziecięce

TEL. 603 493 586

Uroczystości rodzinne, 
imprezy okolicznościowe i firmowe.

Rzetelne wykonanie, 
warunki można negocjować. 

TOMASZ LEWANDOWSKI 
TEL. 668 398 903

M A T E M A T Y K A
S K U T E C Z N E  K O R E P E T Y C J E

  szkoła podstawowa
  gimnazjum
  szkoła średnia (liceum, technikum)

  przygotowanie do matury:
  podstawowej i rozszerzonej

Mam wieloletnie doświadczenie  
z  uczniem na każdym poziomie 
wiedzy. 

Przygotowuję do egzaminów, 
klasówek, konkursów, ułatwiam 
nadrobienie zaległości, pomagam 
w pracach domowych.

KOREPETYCJE U UCZNIA W DOMU
TEL. 668-967-527

USŁUGI KRAWIECKIE
Przeróbki, wszywanie zamków, 

skracanie, zwężanie, inne

poniedziałek-wtorek-czwartek 
od godz. 9.00 do 17.00

środa-piątek 
od godz. 7.00 do 15.00

Pod dużym kościołem koło 
głównego wejścia od ul. Rysiej

TEL. 791 652 094
ZAPRASZAMY!

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

OGŁOSZENIA DROBNE

KSIĘGARNIA PARAFIALNA
„LEW JUDY” ZAPRASZA

od poniedziałku do piątku:
w godz. 13.00–18.00

w niedziele w godz. 9.30–13.00

 czasopisma i książki religijne

 płyty audio i wideo

 artykuły biurowe, ksero

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

  NAPRAWY komputerów i laptopów
  ODZYSKIWANIE utraconych danych
  SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW
  nowych i używanych z gwarancją

TEL. 888 404 202 
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Może za mało „chwalimy się” 
Jezusem przed innymi?

Nie chodzi jednak chyba o ten wstyd, 
lecz o to, czy mieniąc się uczniami Chry-
stusa, odczuwamy dumę, wykorzystuje-
my każdą sposobność, by się do Niego 
przyznać przed ludźmi. Nieraz słyszymy, 
jak rodzice czy dziadkowie nie mogą się 
wręcz powstrzymać, by nie opowiadać 
o  swoich dzieciach i  wnukach. Zawsze 
obok informacji o nich bezwiednie prze-
kazują też wiadomość, jak ważni są dla 
nich ich najbliżsi. Czy i my sami tak nie 
robimy? Bardzo chętnie wspominamy 
o naszym współmałżonku czy dzieciach. 
I gdy spojrzymy na ten temat z tej per-
spektywy, odczuwamy pewien niepokój, 
że może za mało „chwalimy się” Jezusem 
przed innymi, za mało rozmów sprowa-
dzamy na Jego sprawy…

Jesteśmy małżeństwem od 19 lat, 
mamy trzy córki (Julię, Martę i Asię) i od 
niemal 17 lat należymy do Wspólnoty 
Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiło-
wana”. Mamy szczęście mieć wierzących 
rodziców, rodzeństwo i przyjaciół. Mamy 
szczęście świętować różne jubileusze 
wspólną Eucharystią, na której wszy-
scy przyjmujemy Komunię świętą, my, 

Nie wstydzę się Jezusa – różnie można rozumieć te słowa. Nie wsty-
dzimy się otwierać przed Jezusem swego serca, choć wiele by się 
znalazło powodów do zawstydzenia, ale to dlatego, że wiemy, że On 
nas przyjmuje z  całą naszą duchową małością i  że mimo wszystko 
nas kocha. Świadomość, że zna nas lepiej niż my sami, działa kojąco 
i sprawia, że łatwiej znieść chwile, gdy nam się wydaje, że nikt nas nie 
rozumie.

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

nasi rodzice, rodzeństwo, ich małżon-
kowie i  dzieci. Nie musimy tłumaczyć 
się z  naszych wyborów czy zawzięcie 
bronić swoich przekonań. We Wspól-
nocie znajdujemy podobnie myślących 
przyjaciół, którzy swoją postawą i  radą 
niejednokrotnie dodają otuchy, umac-
niają w  postanowieniach, pobudzają 
do wymagania od siebie. No i  wreszcie 
mamy Ojca, któremu zawdzięczamy 
dojrzewanie w wierze.

Paradoksalnie jednak taka sytuacja nas 
w pewnym sensie usypia i może dlatego 
za mało jesteśmy świadkami wobec tych, 
którzy nie wierzą, czy nie dostrzegają 
obecności Jezusa w  Kościele i  świecie. 
Oczywiście staramy się żyć uczciwie, 
wykonywać swoje obowiązki zawodowe 
sumiennie, przyznawać się do Jezusa, 
ale być może za mało gorliwie szukamy 
okazji, by dotrzeć do innych z Ewangelią. 
Sądzę, że powinniśmy bardziej się sta-
rać, bo ilekroć podejmuje się jakiś Boży 
temat w  pracy, okazuje się, że zawsze 
znajdzie się ktoś, kto w  związku z  tym 
ma coś do powiedzenia. Jawnie przy-
znając się do Chrystusa, sprawiamy, że 

i  inni Jego wyznawcy czują się bardziej 
ośmieleni, by powiedzieć, co myślą, czym 
żyją. A  może i  niewierzących skłonimy 
do refl eksji…
Ania: 

Ostatnio wspomniałam koleżance 
z  pracy, z  którą rzadko rozmawiam, że 
staramy się wieczorem odmawiać wspól-
nie z dziećmi dziesiątkę różańca, ona zaś 
zwierzyła mi się ze swoich wysiłków, by 
odmówić wreszcie nowennę pompejań-
ską. A ja bym jej o to nie podejrzewała. 
Przed wakacjami wspomniałam jej 
o wyjeździe na rekolekcje, a ona zaczęła 
dopytywać o szczegóły, wspominając, że 
od wielu lat chciałaby się na to zdobyć.

Od kilku lat w  szkole, w  której uczę, 
gram na gitarze i  śpiewam podczas 
szkolnych rekolekcji i  Eucharystii na 
zakończenie roku szkolnego. Zaczęło 
się któregoś roku, gdy nagle tuż przed 
szkolnymi rekolekcjami okazało się, że 
grupa muzyczna zawiodła. Ktoś zapro-
ponował, żeby zagrali nauczyciele i  tak 
się zaczęło. Nie każdego roku gramy 

w  tym samym składzie, 
ale jedna koleżanka i  ja 
staramy się być zawsze. 
Cieszę się, że mogę być 
czytelnym znakiem dla 
moich uczniów i  kole-
gów z pracy. 
Rafał: 

Niejednokrotnie się 
przekonałem, że zu-
pełnie przypadkowe 
spotkania mogą być 
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

SŁOWO BOŻE W CODZIENNOŚCI

FO
T. 

EW
A 

SO
ŁE

CK
A

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, 
Bogarodzico Maryjo, 

wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem 

niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia 25 marca 2017 r.,

w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego

biorę w Duchową Adopcję 
jedno dziecko poczęte, 

którego imię 
jedynie Bogu jest wiadome,

aby co dzień, przez 9 miesięcy, 
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie 

dla niego po urodzeniu.

Przyrzekam:
n odmawiać codziennie modlitwę 
    w intencji dziecka nienarodzonego;
n odmawiać codziennie jedną tajemnicę
    różańca świętego;
n przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, 
Bogarodzico Maryjo, 

wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem 

niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia 25 marca 2017 r.,

w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego

biorę w Duchową Adopcję 
jedno dziecko poczęte, 

którego imię 
jedynie Bogu jest wiadome,

aby co dzień, przez 9 miesięcy, 
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie 

dla niego po urodzeniu.

Przyrzekam:
n odmawiać codziennie modlitwę 
    w intencji dziecka nienarodzonego;
n odmawiać codziennie jedną tajemnicę
    różańca świętego;
n przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

okazją do rozmowy o  życiu wiarą. I  tak 
na przykład kiedyś podczas służbowej 
konferencji na uroczystej kolacji siedzia-
łem obok nieco młodszego ode mnie 
mężczyzny. Konwersacja rozpoczęła się 
od konkretnych zagadnień zawodowych. 
Po pewnym jednak czasie tematem 
rozmowy stały się nasze dzieci. Metody 
wychowawcze, sposoby odkrywania 
natury dziecka były początkiem rozmo-
wy o życiu religijnym. Niespodziewanie 
odkryłem w moim rozmówcy człowieka 
spragnionego bliskości Boga. Z  uwagą 
słuchał, że w niedzielę chodzimy razem 
całą rodziną do kościoła, że nasze dzieci 
chcą się modlić i  nie robią tego tylko 
z posłuszeństwa. I że  miłość w naszym 
małżeństwie i rodzinie wypływa z żywej 
wiary w Boga.

Na pewno oboje czujemy, że przede 
wszystkim mamy wprowadzać w  świat 
wiary i  umacniać nasze dzieci. Teraz 
gdy dorastają, oznacza to znajdowanie 
czasu na rozmowy, uczestniczenie w ich 
świecie, na ile nam pozwalają, i dostar-
czanie argumentów do rozmów na temat 
Boga i Kościoła z rówieśnikami. Wspólna 
modlitwa to najwspanialsza okazja, by 

doświadczyć, czym żyją nasze dzieci, 
o  co się niepokoją i  za co są wdzięcz-
ne. Ostatnio rozmowa o  obronie życia 
z naszą najstarszą córką dała nam wiele 
do myślenia. Następnego dnia, a  był 
to poniedziałek czarnego marszu, Julia 
przekonywała koleżanki o  prawie do 
życia dla każdego i sama była zdziwiona, 
że słuchały jej z uwagą. Nie wiemy, czy ta 
rozmowa okaże się ważna, ale bardzo się 
cieszymy, że nasza córka stanęła w obro-
nie nienarodzonych dzieci. 

Bardzo byśmy chcieli nie zasmucać Je-
zusa swoją postawą wobec innych, nosi-
my w sercu ewangeliczne napomnienie: 
„Do każdego więc, który się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i  Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie” 
(Mt  10,  32), ale mamy świadomość, że 
wiele jeszcze możemy w  tej kwestii 
zrobić. Że odważnie przyznając się do 
Chrystusa przed ludźmi i  jednocześnie 
żyjąc tak, by Jezus nie musiał się wstydzić 
za nas, stajemy się ziarnem, które może 
przynieść plon. Nawet bardzo obfity, ale 
to zależy od Boga.

ANNA I RAFAŁ KORONCZOKOWIE

W pocie więc 
oblicza twego
będziesz musiał 
zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz 
do ziemi,
z której zostałeś 
wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!

(Rdz 3, 19)
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Modlitwa w intencji 
adoptowanego dziecka 

i jego rodziców

Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z  miłością, oraz za wstawien-
nictwem św. Józefa, człowieka za-
wierzenia, który opiekował się Tobą 
po urodzeniu, proszę Cię w intencji 
tego nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a  które 
znajduje się w niebezpieczeństwie 
zagłady. Proszę, daj jego rodzicom 
miłość i  odwagę, aby pozostawili 
swoje dziecko przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Modlitwa w intencji 
adoptowanego dziecka 

i jego rodziców

Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z  miłością, oraz za wstawien-
nictwem św. Józefa, człowieka za-
wierzenia, który opiekował się Tobą 
po urodzeniu, proszę Cię w intencji 
tego nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a  które 
znajduje się w niebezpieczeństwie 
zagłady. Proszę, daj jego rodzicom 
miłość i  odwagę, aby pozostawili 
swoje dziecko przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen.

PAŹ KRÓLOWEJ

Drogie dzieci!
Rozpoczyna się Wielki Post, okres 

przygotowania do świąt wielkanocnych. 
Uczestniczymy w  Drodze Krzyżowej, 
Gorzkich Żalach i  rekolekcjach. Pełnimy 
dobre uczynki, pomagamy potrzebują-
cym, przepraszamy tych, których skrzyw-
dziliśmy, wybaczamy tym, którzy nas 
skrzywdzili. Robimy rachunek sumienia 
i spowiadamy się. Niech dwa opowiada-
nia Bruno Ferrero pomogą Wam przeżyć 
swój najlepszy Wielki Post w życiu! 

Proponujemy Wam również wzięcie 
udziału w akcji „Misjonarz na Post”. Każdy 
może ofiarować swoją modlitwę, cierpie-
nie lub ograniczenie się, np. w używaniu 
internetu czy jedzeniu słodyczy. Może to 
być czynienie jakiegoś dobra lub każde 
duchowe postanowienie, które będzie 
wspierać misjonarzy i  misjonarki. Czy 
wiecie, że na całym świecie pracuje obec-
nie 2007 misjonarzy z Polski?

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 
ponad 5 tys. osób, tzn. że każdego misjo-
narza wspierały duchowo co najmniej 
dwie osoby. Najchętniej wybierano 
pracujących w Sudanie, na Madagaska-
rze i  wśród Eskimosów. Misjonarze są 
wdzięczni za modlitwę w ich intencji. 

Aby dołączyć do akcji, trzeba wejść 
na stronę www.misjonarznapost.pl 
i wypełnić znajdujący się tam formularz: 
podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, 
a następnie wybrać kraj pobytu misjona-
rza, którego otoczycie modlitwą podczas 
Wielkiego Postu. Zajrzyjcie także na 
stronę misyjne.pl – nowy portal misyjny.

A  może każdy z  Was zaprosi do tej 
akcji swoich najbliższych: mamę, tatę, 
babcię, dziadka, rodzeństwo, koleżankę, 
kolegę?

REDAKCJA
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PAŹ KRÓLOWEJ

Gość
Którejś nocy pewien mężczyzna 

otrzymał we śnie znak, że Bóg ma go 
odwiedzić. – Mnie? – Zaniepokoił się. – 
W moim domu?

Zaaferowany zaczął biegać po całym 
domu, wyszedł na dach, zajrzał do piwni-
cy. Teraz, gdy miał tu przyjść Bóg, patrzył 
na swój dom innymi oczami. 

– Niemożliwe! O, ja biedny! – lamen-
tował. – Nie mogę przyjąć gości w takim 
bałaganie! Wszędzie pełno kurzu. Nie 
ma żadnego miejsca, gdzie można by 
odpocząć. Nie ma nawet czym oddychać! 

Otworzył szeroko okna i drzwi. Zaczął 
wołać: – Bracia! Przyjaciele! Niech mi 

Lunch z Bogiem
Był sobie raz pewien 

chłopiec, który bardzo 
chciał spotkać Boga. 
Dobrze wiedział, że do 
miejsca, gdzie miesz-
ka Bóg, trzeba długo 
wędrować, zapakował 
więc do plecaka spo-
ro herbatników, sześć 
butelek ulubionego 
napoju korzennego 
i ruszył w drogę. 

Po pewnym czasie 
spotkał starszą panią, 
która siedziała na ławce 
i  obserwowała gołębie. 
Chłopiec usiadł obok niej i  otworzył 
plecak. Już miał pociągnąć spory łyk 
napoju, gdy stwierdził, że staruszka 
jest chyba głodna, więc poczęstował ją 

ktoś pomoże zrobić 
porządki! Ale natych-
miast!

Najpier w zaczął 
energicznie zamia-
tać podłogi w  całym 
domu. Przez grubą 
chmurę kurzu, który 
unosił się wszędzie, 
zobaczył kogoś, kto 
przyszedł mu z pomo-
cą. We dwóch wszyst-
ko było łatwiejsze. Wy-
rzucili zbędne rzeczy. 
Na klęczkach wyszoro-
wali podłogi i schody. Trzeba było wielu 
wiader wody, by wymyć wszystkie szyby 
w oknach. Czyścili z brudu każdy kąt. 

– Nigdy nie skończymy! – sapał 
mężczyzna. – Skończymy! – spokojnie 

„Oto stoję u drzwi i kołaczę”  (Ap 3, 20)

odpowiedział nie-
znajomy.

Pracowal i  tak 
razem przez cały 
dzień.  Wreszcie 
dom wyglądał jak 
nowy, był lśniący 
i  pachnący czysto-
ścią. Gdy nadszedł 
wieczór, udali się 
do kuchni na po-
siłek. 

– Teraz – powie-
dział mężczyzna – 
może przyjść mój 

Gość! Teraz może przyjść Bóg. – Ja tu już 
jestem! – powiedział nieznajomy i usiadł 
przy stole. – Usiądź i zjedz ze Mną.

BRUNO FERRERO

herbatnikiem. Kobie-
ta przyjęła herbat-
nik z  wdzięcznością 
i  uśmiechnęła się do 
chłopca. Jej uśmiech 
był tak piękny, że 
chłopiec chciał go 
zobaczyć jeszcze raz, 
więc poczęstował 
ją napojem. Starsza  
pani uśmiechnęła się 
ponownie, a chłopiec 
był zachwycony!

Siedzieli tak przez 
całe popołudnie, je-
dząc i uśmiechając się 

do siebie, choć cały czas milczeli. Kiedy 
zaczął zapadać zmrok, chłopiec poczuł, 
że jest już zmęczony, i podniósł się z ław-
ki z zamiarem odejścia. Nie zdążył jednak 

zrobić więcej niż kilka kroków, gdy nagle 
odwrócił się, podbiegł do staruszki i uści-
skał ją, a ona obdarzyła go wtedy swoim 
najpiękniejszym uśmiechem.

Gdy chłopiec wrócił do domu, jego 
mamę zdziwił wyraz szczególnej radości 
malujący się na twarzy dziecka. – Co ta-
kiego robiłeś, że jesteś taki szczęśliwy? – 
zapytała. – Jadłem lunch z Bogiem – od-
powiedział i zanim zdążyła zareagować, 
dodał: – Wiesz co? Bóg ma najpiękniejszy 
uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałem!

Tymczasem starsza pani, również pro-
mieniejąca radością, wróciła do domu. 
Wyraz jej twarzy zastanowił jej syna do 
tego stopnia, że zapytał: – Mamo, co 
dziś robiłaś, że jesteś taka szczęśliwa? 
– Jadłam w  parku ciasteczka z  Bogiem 
– odpowiedziała i  zanim jej syn zdążył 
cokolwiek powiedzieć, dodała: – Wiesz 
co? Jest znacznie młodszy niż sądziłam.

BRUNO FERRERO
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