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Ojcze Proboszczu, ad multos annos!

Ojciec Stanisław Cyganiak OMI, proboszcz parafii popowickiej w la-
tach 1974–1993, jest w  tym roku podwójnym jubilatem: obchodzi 
85. urodziny i 65-lecie pierwszej oblacji w Zgromadzeniu Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Starsi parafianie być może już zapo-
mnieli o swoim pierwszym proboszczu, młodsi – nie znają go, dlate-
go jednym i drugim przypominamy jego słowa (Red.).

O powołaniu
Pamiętam, jak Chrystus powiedział 

do jakiegoś młodzieńca: „Jeśli chcesz 
być doskonałym, zostaw wszystko, co 
masz, i  pójdź za Mną”. On nie poszedł. 
Mówi Ewangelista, że był bogaty, chy-
ba trudno było mu zostawić majątek. 
Może coś więcej. Ja się zdecydowałem 
posłuchać Głosu. Poszedłem. Mnie było 
łatwiej. Rodzice byli biedni. Jestem jed-
nym pionkiem więcej w Zgromadzeniu 
Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Nie-
pokalanej Panny Maryi. Wystarczy iść za 
Tym, który powołał, i  z  każdym dniem 
stawać się doskonalszym. Czy ja tak 
robię? Muszą to ocenić inni. Zwłaszcza 
Ten, który powołał.

O ślubie ubóstwa
Ludziom pogrążonym w  „śmieciach” 

tego świata, przywiązanych do bogac-
twa, uwikłanych w  różne sprawy mate-
rialne ani do głowy nie przychodzi słowo 
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LUDZIE NASZEJ PARAFII

„ubóstwo”, które zakonnik ślubuje. Tym 
bardziej nie rozumie ducha ubóstwa. 
Chrystusowe słowa: „błogosławieni 
ubodzy duchem” odnoszą się przecież 
do każdego chrześcijanina. Tym bardziej 
zakonnika. Dlatego wydaje mi się, że 
dobry zakonnik jest przysłowiowym 
“kubłem zimnej wody” dla zmaterializo-
wanego świata.

O kapłaństwie
Można odpowiedzieć jednym zdaniem 

– kapłaństwo jest dla mnie wszystkim. 
Sensem mego życia. Tak samo 
jak dla ojca rodziny – rodzina jest 
wszystkim. Gdybym drugi raz się 
narodził i drugi raz miałbym wy-
bierać, to na pewno wybrałbym 
stan kapłański. Wydaje mi się, że 
tutaj najlepiej odczytałem moje 
powołanie i sens mego życia.

O posłudze w Gdańsku
Młodsi ojcowie oblaci jeżdżą 

głosić misje, a starsi, tacy np. jak 
ja,  odprawiają Msze św., głoszą 
kazania i spowiadają. Kościół św. 
Józefa jest znany z wieczystej ad-
oracji Najświętszego Sakramen-
tu, ustanowionej w 1963 r. przez 
JE biskupa Nowickiego. W kapli-
cy Wieczystej Adoracji spowiada-
my przez 12 godzin dziennie, od 
6.00 do 18.00. Zawsze są kolejki. 
W  Wielkim Poście każdy oblat 
spowiada od trzech do czterech 
godzin, a  w  Wielkim Tygodniu 
nawet od 5 do 6 godzin.

O emeryturze
U  nas nie ma emerytury. Pra-

cujemy tyle, ile możemy. Starszy 

kapłan pracuje trochę mniej. To dobrze, 
że tak jest, bo człowiek czuje się potrzeb-
ny. U  ludzi świeckich jest inaczej – na 
starość mają wnuki, którymi mogą się 
zająć i nacieszyć, a kapłan czy zakonnik 
na starość cieszy się, że ma jeszcze siły 
do pracy.

O konfesjonale
Spowiadanie to bardzo męcząca po-

sługa. U  św. Józefa ludzie spowiadają 
się często z  całego życia. Są to trudne 
spowiedzi, inne niż regularne, pierwszo-
piątkowe czy dewocyjne. Trzeba poma-
gać penitentom, przyjeżdżają tutaj ludzie 
z  całego województwa. Oblaci są tu 
dobrze znani jako spowiednicy. Dobrze, 
że spowiadają starsi ojcowie, którzy mają 
doświadczenie i dużo więcej cierpliwości 
niż młodzi kapłani. 

O. Stanisław Cyganiak OMI urodził 
się 13.05.1933 r. w  Piaskach pod 
Łodzią. Po wojnie ukończył szkołę 
podstawową i  wstąpił do Niższego 
Seminarium Duchownego w  Lubliń-
cu, a potem do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Obrze. Pierwsze ślu-
by zakonne złożył 08.09.1953 r. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 30.03.1959. 

Pracował w  następujących para-
fiach oblackich: Lubliniec 1959-1960, 
Iława 1960-1963, Wrocław-Pilczyce 
1963-1966, Białogarda k. Łeby 1966-
1974, Wrocław-Popowice 1974-1993, 
Laskowice Pomorskie 1993-2001. 
Obecnie należy do wspólnoty oblac-
kiej w  Gdańsku przy kościele rekto-
ralnym św.  Józefa na terenie parafii 
św. Brygidy.



3KRÓLOWA POKOJUKrólu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. KRÓLOWA POKOJU 3

Wielki Post przygotował nas do 
przeżycia najważniejszych świąt w roku 
liturgicznym – Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wyjątkowym i  bogatym 
w przeżycia duchowe jest czas Triduum 
Paschalnego, którego ukoronowaniem 
jest Wigilia Paschalna i  odnowienie 
łaski chrztu świętego.

Triduum Paschalne rozpoczniemy 
Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w  Wielki 
Czwartek o godz. 19.00. Zgodnie z tra-
dycją Kościoła w czasie tych ceremonii 
odbędzie się obrzęd umycia nóg. 

W  Wielki Piątek gromadzimy się na 
Liturgii Męki i  Śmierci Chrystusa. Jest 
to dzień czuwania przy Chrystusie mo-
dlącym się, cierpiącym i opuszczonym 
w Ogrójcu. W tym dniu zadumy nad ta-
jemnicą naszego zbawienia zapraszam 
na Wieczorną Liturgię o  godz. 19.00, 
poprzedzoną nabożeństwem Drogi 
Krzyżowej o godz. 18.30. 

W Wielką Sobotę poświęcimy pokar-
my na stół wielkanocny; przy tej okazji 
zatrzymajmy się na chwilę osobistej 
modlitwy przy Chrystusie złożonym 
w Grobie. O godz. 21.00 rozpoczniemy 
Liturgię Wigilii Paschalnej. 

SŁOWO PROBOSZCZA

Niech doświadczenie Słowa Bożego 
i  osobiste przeżycie bogactwa liturgii 
paschalnej, czyli przejścia Chrystusa ze 
śmierci do życia, umocni naszą wiarę, 
nadzieję i miłość. 

I  tego na nadchodzące święta Wiel-
kiej Nocy wszystkim Wam, Drodzy 
Parafianie i Goście, życzę.

Szczęść Boże!

O. JERZY DITRICH OMI

O kościele św. Jerzego
Wielu parafian lubi atmosferę małe-

go kościoła, wybierają go na miejsce 
ślubu, idąc do pracy wstępują do niego 
na krótką modlitwę. Duży kościół jest 
nieodzowny na święta i  uroczystości, 
w których bierze udział cała wspólnota 
parafialna, ale kościół św. Jerzego ma 
swój kameralny urok i też jest potrzebny. 

Zaraz po przyjeździe na Popowice, 
w roku 1974, zrobiłem generalny remont 
całkowicie zmieniając wnętrze zaprojek-
towane na kilkadziesiąt osób. Były tam 
boczne ołtarze, które zajmowały dużo 
miejsca, a były bardzo zniszczone. Trzeba 
było przystosować kościół do potrzeb 
rosnącej liczby mieszkańców Popowic, 
każdy metr kwadratowy był ważny.

O naszej parafii
W  niedzielę było trzynaście (w  lecie 

czternaście) Mszy św. To były inne czasy. 
Młodzież tego nie zrozumie. Każde cza-
sy mają swoje problemy. Katecheza dla 
dzieci w salkach odbywała się od ósmej 
rano do dwudziestej. Było 12 katechetów 
świeckich i 5-6 wikarych. W 1977 r. ponad 
600 dzieci przystąpiło do I Komunii św. 
Chrztów było ok. 450. 

Ja tu każdą cegłę znam, każdy kątek, 
wszędzie człowiek musiał wejść, dopil-
nować.

O korzeniach
Moje korzenie to moja sympatia do 

tej parafii. Bardzo lubię ludzi ze Wscho-
du, przywiązanych do Kościoła, religii, 
wiary – a we Wrocławiu i na Popowicach 
jest dużo ludzi ze Wschodu, głównie ze 
Lwowa; podobnie w Gdańsku – głównie 
z  Wileńszczyzny. We Wrocławiu byłem 
3  lata wikarym na Pilczycach i  19  lat 
proboszczem na Popowicach. 

Moje korzenie to także moja praca, 
którą tu wykonywałem i  zostawiłem jej 
ślady. Tak się wraca do domu rodzinnego 
albo do miejsca urodzenia i  lat dziecin-
nych; tam coś ze mnie zostało i chce się 
to odwiedzić. Tym bardziej tutaj – zosta-
wiłem tu wiele lat swego życia i czuję się 
związany z tą parafią.

OJCIEC STANISŁAW CYGANIAK OMI
KRÓLOWA POKOJU NR 1/1996, 4/1999, 6/2002

Kochany Ojcze Proboszczu!

Z okazji Ojca Imienin chcemy wyrazić
naszą wdzięczność Bogu 
za to, że Ojciec jest pośród nas!
Dziękujemy za Ojca obecność – 
dyskretną, ale zauważalną 
i tak nam wszystkim potrzebną; 
za Ojca gorliwość o Kościół, 
ten z ludzi i ten z kamienia;

za Ojca skromność i prostotę, 
które pociągają nas ku Niebu; 
za Ojca serdeczność, troskę i dobre Słowo.
I życzymy Ojcu, 
by wszędzie tam, 
gdzie spotyka Ojciec ludzi, 
spotykała Ojca wdzięczność i życzliwość,
a zawsze wtedy, 
gdy zostaje Ojciec sam na sam z Bogiem, 
by w Nim znajdował Ojciec swoje siły, 
radość i ostoję.

WDZIĘCZNI PARAFIANIE
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Owocność sakramentu bierzmowania

Łaski sakramentu nie działają automatycznie. Bierzmowanie nie 
zaciera wad charakteru, nie usuwa braków związanych z  tempera-
mentem i nie zastąpi twojego osobistego wysiłku. Po jego przyjęciu 
możesz pozostać w dalszym ciągu człowiekiem nikczemnym, bojaźli-
wym, letnim w wierze, niewolnikiem względów ludzkich. 

Udzielana w sakramencie bierzmowa-
nia moc Ducha Świętego jest ci najpierw 
jedynie proponowana, byś mógł przez 
wiarę przyjąć ją w sposób wolny. Możesz 
odmówić przyjęcia tej łaski, możesz ją 
zlekceważyć. Duch Święty przychodzi 
do człowieka z wielką delikatnością, bez 
narzucania się, w  ciszy oczekującego 
na Jego zstąpienie serca. On przyjdzie 
dopiero wówczas, gdy będziesz Go 
oczekiwał, gdy zaczniesz wsłuchiwać się 
w każde Jego Słowo i zapragniesz Jego 
działania w twoim życiu. Dopiero na mia-
rę rodzącego się w  twoim sercu głodu 
Jego obecności i działania On będzie do 
ciebie przychodził.

Droga ku dojrzałości wiary nie jest ru-
chem regularnym, postępującym w linii 
prostej. Naznaczona jest zwykle licznymi 
wzlotami i upadkami. Aby dojść do doj-
rzałości wiary, będziesz musiał nieraz 
doświadczyć błędu własnej niedojrzało-
ści. Najpierw musisz stać się pokornym, 
dopiero wtedy będzie mogła wzrastać 
w  tobie wiara. Wzrost w  pokorze, która 
jest prawdą, umożliwi ci coraz pełniejsze 
otwarcie na łaski bierzmowania i  wzra-
stanie w nich.

Po przyjęciu bierzmowania możesz 
np. stwierdzić, że coś w twoim życiu re-
ligijnym zostało zakończone, że masz już 
pewien etap za sobą, podczas gdy jest 
to początek twojej drogi ku pełni życia 
wiarą. Jest to sakrament, który wymaga 
twojej współpracy. On zapoczątkował 
coś niezwykle ważnego w twoim życiu, 
rozpoczął nowy proces twojej współpra-
cy z  Duchem Świętym, który przyszedł 
i  czeka, aż przez wzrost pokory i  wiary 
twoje serce otworzy się w pełni na Jego 
zstąpienie.

Przed przyjęciem sakramentu bierz-
mowania, w  czasie odnawiania przy-

rzeczeń chrzcielnych, Kościół skierował 
do ciebie pytanie: „Czy wierzysz 
w  Ducha Świętego, Pana 
i  Ożywiciela, którego 
masz dzisiaj otrzymać 
w  sakramencie bierz-
mowania, tak jak otrzy-
mali Go Apostołowie 
w  dzień Pięćdziesiąt-
nicy?”. Aby dziś odpo-
wiedzieć jeszcze raz na 
to pytanie, musisz stanąć 
przed Bogiem w  praw-
dzie. Czy patrząc na 
swoje życie w duchu po-
kory, która jest trwaniem 
w prawdzie, nie powinie-
neś zakwestionować swojej wiary? Jak 
mało musi być w tobie wiary, skoro nie 
żyjesz łaskami chrztu świętego i łaskami 
bierzmowania. Przecież przyjąłeś pełnię 
daru Ducha Świętego, a co zmieniło się 
w twoim życiu? 

W czasie chrztu, jeśli przyjmowałeś ten 
sakrament jako dziecko, byłeś nieświa-
domy dokonującej się w  tobie wielkiej 
przemiany, tego, że były to twoje nowe 
narodziny. Przyrzeczenia chrzcielne 
składali wówczas w  twoim imieniu ro-
dzice i chrzestni. A czy później, w czasie 
bierzmowania, kiedy odnawiałeś te 
przyrzeczenia, wypowiadałeś je z pełną 
świadomością, że wybierasz Chrystusa, 
że chcesz do Niego w  pełni należeć? 
Starając się trwać w prawdzie, często sta-
wiaj sobie pytanie: Co zrobiłem z darami 
Ducha Świętego, co zrobiłem z  samym 
Duchem Świętym, którego otrzymałem 
jako niewymowny dar?

Ważność sakramentu nie jest równo-
znaczna z  jego owocnością dla osoby 
przyjmującej. Sakrament może być 
ważny, a  mimo to człowiek może nie 

otrzymać związanych z nim łask, co gor-
sze, może stać się winnym niegodnego 
przyjęcia sakramentu. Święty Paweł, 
mówiąc o  Eucharystii, przestrzega: „Kto 
spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i  Krwi 
Pańskiej” (1  Kor  11,  27). Sakramenty 

udzielają łaski tylko tym, którzy 
nie stawiają jej oporu. Duch 

Święty potrzebuje twoje-
go otwarcia, twojej we-

wnętrznej dyspozycji. 
On stoi u drzwi i koła-
cze, jednak nie wejdzie 
nie proszony. Możesz 

się więc przed Nim 
zamknąć, ale możesz też 

przez wiarę i pokorę otwo-
rzyć Mu drzwi twojego serca 

na oścież.
Sakrament bierzmowania przyjęty 

w  grzechu śmiertelnym czy bez wiary 
jest ważny, ale bezowocny. Gdy jednak 
zaistnieje w człowieku właściwa dyspo-
zycja, może on odżywać. Jeżeli przyjąłeś 
ten sakrament z  małą wiarą, nie zdając 
sobie sprawy z tego niezwykłego wyda-
rzenia – zstąpienia na ciebie Ducha Świę-
tego, to teraz przez wzrost dyspozycji 
możesz to naprawiać. Łaski tego sakra-
mentu mają w tobie odżywać i wzrastać 
przez całe życie – aż do osiągnięcia przez 
ciebie pełnego zjednoczenia z Jezusem 
w Duchu Świętym.

KS. TADEUSZ DAJCZER (CDN.)
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INTENCJE NA KWIECIEŃ
PAPIESKA 

Aby odpowiedzialni za zarządzanie 
gospodarką światową mieli odwagę 
do powiedzenia „nie” gospodarce 
wykluczenia, otwierając nowe drogi.

PARAFIALNA 
Aby Zmartwychwstały Pan obdarzał 
nas łaskami do przezwyciężania 
wszelkich uprzedzeń oraz o  nowe 
powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne.

ROK DUSZPASTERSKI
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OCHRZCZENI:

Igor Natan Kowalski
Kazimierz Jan Zając
Ignacy Adam Sobczyk
Karol Józef Ryk
Aleksandra Ewa Kucab
Filip Matyja

MAŁŻEŃSTWA

Andrzej Paweł Michalczuk 
        i Joanna Dominika Małas
Jan Paweł Szkodziński 
        i Izabela Puchała

ZMARLI:

Mieczysław Czarkowski  l. 86
Halina Trębicka  l. 86
Wiesław Szwed  l. 84
Regina Nowotna  l. 74
Władysław Majszyk  l. 92
Wiesława Drozd  l. 81
Marian Ślusarczyk  l. 86
Teresa Strojek  l. 69
Marek Spisak  l. 62
Maria Bondalska-Zgrzybacz  l. 96
Halina Stachnik  l. 95
Ireneusz Przychodzień  l. 75
Genowefa Szymczak  l. 67
Bożena Rejment-Ponikowska  l. 66
Jan Ciesielski  l. 70
Wacława Rewucka  l. 78
Zofia Pitrus  l. 83
Marian Matyszczak  l. 85
Tadeusz Mikita  l. 84
Henryk Filak  l. 71
Wacław Dryjański  l. 92
Izabela Iłłakowicz  l. 71
Kazimierz Cieśliński  l. 86
Jerzy Michalczyk  l. 85
Andrzej Leśniak  l. 74

KSIĘGI PARAFIALNE

Noc Konfesjonałów pod hasłem: „Duch Miłosierdzia”

Ten wyjątkowy czas spowiedzi zaplanowany jest
na Wielki Tydzień, w nocy z 27 na 28 marca 2018 r. 

Oprócz katedry wrocławskiej uczestniczy
12 kościołów parafialnych:

Bożego Ciała – ul. Bożego Ciała 1
św. Mikołaja – ul. św. Antoniego 30
św. Ignacego Loyoli – ul. W. Stysia 16
św. Klemensa Dworzaka – al. Pracy 26
św. Augustyna – ul. Sudecka 90
św. Antoniego – al. Jana Kasprowicza 26
NMP Matki Pocieszenia – ul. Wittiga 10
św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Horbaczewskiego 20
Ducha Świętego – ul. Bardzka 2/4
św. Jana Apostoła – ul. Królewska 30 (Zakrzów)
NMP Bolesnej – ul. Bałkańska 4 (Różanka)
św. Karola Boromeusza – ul. Krucza 58

INTENCJE NA MAJ

PAPIESKA 
Aby świeccy, poprzez wykorzystanie 
własnej kreatywności, wypełniali 
swoją szczególną misję w  służbie 
wyzwaniom współczesnego świata.

PARAFIALNA 
Niech Maryja, Królowa Polski, otacza 
nasz naród i wszystkie polskie rodzi-
ny swoją szczególną opieką, wyjed-
nując nam głęboką wiarę, dojrzałą 
miłość i wierność modlitwie.

JUBILEUSZE OBLACKIE W 2018 r.

65 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO I 85 LAT ŻYCIA
O. Stanisław Cyganiak OMI

25 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO
O. Arkadiusz Cichla OMI, Ukraina
O. Tomasz Krzesik OMI
prowincja Wniebowzięcia (Kanada)
O. Jarosław Pachocki OMI
prowincja Lacombe (Kanada)

25 LAT KAPŁAŃSTWA
O. Michał Lepich OMI
O. Marek Skiba OMI

WYDARZENIA
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Kościół domem miłosierdzia

Co to znaczy miłosierdzie? Miseri cor dare – tzn. biednemu serce dać. 
Wielką prawdę o  Bożym miłosierdziu wspaniale ukazują w  swych 
encyklikach papieże: Benedykt XVI w Deus caritas est i Jan Paweł II 
w Dives in misericordia. Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg nieustan-
nie objawia wielką swą miłość, jaką nas umiłował.

Wyrazem Jego miłości jest człowiek 
i  wszelkie stworzenie, jak czytamy 
w Księdze Rodzaju. Wyrazem Jego miło-
ści jest instytucja małżeństwa jako święty 
związek małżeński pomiędzy jednym 
mężczyzną i  jedną kobietą, którego 
istotą jest miłość, jedność i wytrwałość, 
o czym przypomina Ewangelia: „Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie roz-
dziela”. Cała historia zbawienia jest jedną, 
wielką „wstęgą” Bożego miłosierdzia: 
Przymierze z  Noem, Abrahamem, wy-
zwolenie narodu wybranego z  niewoli, 
nadanie temu ludowi prawa, które jest 
„doskonałe i  pokrzepia duszę”, ustana-
wianie przewodników drogi; proroków, 
sędziów i królów, aż po największy gest 
Bożego miłosierdzia, jakim było zesłanie 
swego umiłowanego Syna, który najpeł-
niej objawia Ojca, będącego Miłością.

W Chrystusie i przez Chrystusa, przez 
Jego czyny i słowa Bóg staje się „widzial-
nym”, jako Ojciec bogaty w miłosierdzie. 
Przez jego działalność „niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, a  ubogim głosi się 
Ewangelię” (Łk 7, 22). Uobecnianie Ojca: 
miłości i  miłosierdzia jest podstawą 
mesjańskiego posłannictwa Chrystu-
sa. Wystarczy przypomnieć wspaniałą 
przypowieść o synu marnotrawnym, czy 
o miłosiernym Samarytaninie, perykopę 
o  dobrym pasterzu czy o  zagubionej 
drachmie, aż po największe przykazanie 
– przykazanie miłości i  błogosławień-
stwo dla wszystkich, czyniących miłosier-
dzie: „Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

Orędzie mesjańskie Chrystusa i  cała 
jego ziemska działalność kończy się 
krzyżem i  zmartwychwstaniem. I  wła-
śnie tutaj, w  misterium paschalnym, 

najgłębiej objawia się miłość Ojca, który 
nie cofa się przed niczym, skoro Synowi 
swojemu nie przepuścił, ale Go za nas 
wydał. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który 
jest wierny samemu sobie, wierny swej 
miłości do człowieka i do świata, wyrażo-
nej już w dniu stworzenia, poprzez mękę 
i krzyż swojego Syna objawia wielką swą 
miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. 
Oto ten, który przeszedł, dobrze czyniąc 
wszystkim, lecząc wszelkie choroby 
i  wszelkie słabości, sam teraz zdaje się 
najbardziej zasługiwać na miłosierdzie: 
gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, 
ubiczowany, cierniem ukoronowany 
i w końcu do krzyża przybity.

Odkupienie człowieka – owa wstrząsa-
jąca tajemnica miłości – jest w swym naj-
głębszym rdzeniu „usprawiedliwieniem” 
człowieka i  ostatecznym przymierzem 
człowieka z  Bogiem zawartym przez 
krew jego Syna. O  czym więc mówi 
do nas krzyż Chrystusa i  do czego nas 
wzywa? Mówi nam o odwiecznej miłości 
Boga do człowieka i do miłości wzywa. 
Albowiem uwierzyć w Syna ukrzyżowa-
nego, tzn. uwierzyć w miłosierdzie Boga, 
uwierzyć, że mimo wszystko w  świecie 
obecna jest miłość, która potężniejsza 
jest od jakiegokolwiek zła, w które uwi-
kłany jest człowiek, ludzkość i świat cały.

Uwierzyć w  Syna ukrzyżowanego, 
tzn. uwierzyć w  program Bożego mi-
łosierdzia, który jest także programem 
Kościoła, w centrum którego zawsze stoi 
krzyż; bo Kościół jest domem miłosier-
dzia. Uwierzyć w  Syna ukrzyżowanego, 
tzn. nie lękać się zbytnio, nie trwożyć 
wobec niesprawiedliwości, gdy krzywda 
nam się dzieje, a Bóg milczy... To prawda, 
i w dzisiejszych czasach nie brak powo-
dów do niepokoju: gdy obok dostatku 
i bogactwa nędza i głód, gdy na oczach 

swych matek umierają z  głodu tysiące 
dzieci... gdy wojna, niepewność i trwoga 
dokoła... gdy w samym człowieku dzieje 
śmierci i grzechu tak przedziwnie prze-
platają się z jego miłością i dobrocią...

Dlatego trzeba nam wraz z  Maryją, 
Matką Bożego Miłosierdzia, z całą poko-
rą i  odwagą powierzyć nasz los w  ręce 
Boga, Ojca bogatego w  miłosierdzie. 
Bo nikt, tak jak Maryja, Matka Ukrzy-
żowanego, nie doświadczył tajemnicy 
krzyża, i nikt pełniej nie poznał tajemnicy 
Bożego Miłosierdzia. Trzeba nam, tak 
jak Maryja, do końca zawierzyć i zaufać 
Bogu, uczyć się służyć z  pokorą, gdyż 
sługami nieużytecznymi jesteśmy, i  nie 
mieć pretensji do Boga, że nie spełnia 
naszych planów; Bóg przecież nie musi 
rozliczać się przed człowiekiem ze swego 
postępowania.

Trzeba nam, wraz z  Maryją i  Aposto-
łami prosić: Panie, przymnóż nam wiary, 
dopomóż nam czynić miłosierdzie na 
co dzień poprzez przebaczenie, pomoc 
i modlitwę za braci, aby nasz Kościół był 
domem miłosierdzia. Trzeba nam, wraz 
z Maryją, stanąć u stóp krzyża i nieustan-
nie wychwalać Boże Miłosierdzie: Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo.

O. MARIAN PUCHAŁA OMI

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

KRS: 0000037904

Przekaż 1% podatku
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KRÓLOWA POKOJU 7Oto Król twój, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku. KRÓLOWA POKOJU 7

Niedziela Palmowa, 
czyli Męki Pańskiej

25 marca

Kim byli ci, którzy odgadli, że Jezus z Na-
zaretu, Nauczyciel głoszący słowa pełne 
mocy, jest Mesjaszem, synem Dawida, 
oczekiwanym i obiecanym Zbawicielem? 
Byli to zwykli ludzie, a  wśród nich wy-
różniali się entuzjazmem i  aktywnością 
młodzi, którzy w  ten sposób stali się 
zwiastunami Mesjasza. Zrozumieli oni, 
że nadeszła godzina Boża, wytęskniona 
i błogosławiona, od wieków wyczekiwana 
przez lud Izraela. Dlatego wyszli z gałąz-
kami oliwnymi i palmowymi, aby ogłosić 
triumf Jezusa.

Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i wiem, 
że nie doznam wstydu
Dla Jezusa słowa proroków odsłaniają się 
przed Nim całą pełnią swej prawdy – i On 
sam otwiera się wobec prawdy całą głę-
bią swojego ducha. Znajduje w słowach 
proroków właściwe znaczenie powołania 
Mesjasza: swego powołania. Znajduje 
w nich wolę Ojca.

Ps 22
Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? 
Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, 
dlatego Bóg Go wywyższył
Apostoł Paweł wprowadza nas w  głęb-
sze rozważanie misterium paschalnego. 
Znów usłyszymy te słowa w  surowej 
liturgii Wielkiego Piątku. Uniżenie i  wy-
wyższenie: oto klucz do zrozumienia całej 
tajemnicy paschalnej; klucz do zrozumie-
nia przedziwnej ekonomii Bożej, która 
wypełnia się w wydarzeniach Paschy.

Chwała Tobie, Królu wieków!
Dla nas Chrystus stał się posłusznym 
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Mk 14, 1 – 15, 47
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 
według Świętego Marka
Ewangelista stawia nam przed oczyma 
straszliwe obrazy męki Jezusa: Jego 
cierpienie fizyczne i moralne, pocałunek 
Judasza, ucieczkę uczniów, proces przed 
Piłatem, zniewagi i szyderstwa, skazanie 
na śmierć, drogę męki, ukrzyżowanie. 
Na koniec cierpienie najbardziej tajem-
nicze: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?”. Donośny krzyk, a potem zgon. 
Dlaczego stało się to wszystko? On, wol-
ny od grzechu, cierpiał za grzeszników. 
Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, 
a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam 
zbawienie.

Chrystus zmartwychwstał i  pokazał moc 
swoją, byśmy my wszyscy doznali Jego 
mocy, i  by swoją miłością wzbudzić w  nas 
naszą wzajemność. Idźmy za Nim odważnie 
i  bez wahania. Niech umocni nas w  dobru 
i miłosierdziu.

Życzymy wszystkim parafianom oparcia 
się na Chrystusie, abyśmy otwartym sercem 
przyjmowali wszystkie dary, jakimi nas 
obdarza. Gdy oprzemy się na Nim – nie 
będziemy błądzić. 

Parafialny Zespół Caritas

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

DRODZY, CZCIGODNI OJCOWIE OBLACI

Przeżywając radość paschalną, dziękujemy Chrystusowi 
za ustanowienie najświętszej Eucharystii i za dar sakramentu 
kapłaństwa. Powołani w Wielki Czwartek do hojnego 
rozdzielania sakramentów świętych, jesteście znakiem 
Chrystusa na ziemi i umacniacie nas w bliskiej zażyłości z Nim 
w codziennej Eucharystii, bo Bóg jest Miłością.

Niech Jezus Chrystus, Wasz Mistrz,
będzie z Wami każdego dnia, darzy Was 
radością i miłością, mocą 
i życiem, które płyną z krzyża
i zmartwychwstania.

Radosnego alleluja!
Z darem modlitwy –
Apostolat Margaretka,
Genowefa Górna

ŻYCZENIA

PODZIĘKOWANIE
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania 
Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 
w szczególności:

PANI HELENIE CZAPNIK, 
za udzielanie pomocy finansowej w okresie przedświątecznym 
(Boże Narodzenie i Wielkanoc). 
Dzięki otrzymywanym corocznie
środkom Parafialny Zespół Caritas
jest w stanie wzbogacić świąteczne
paczki żywnościowe dla
najuboższych parafian.

Parafialny Zespół Caritas



Wj 12, 1–8.11–14
Przepisy o wieczerzy paschalnej

Ps 116B
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

1 Kor 11, 23–26
Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie

Chwała Tobie, Królu wieków!
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem.

J 13, 1–15
Do końca ich umiłował

Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, 
poniósł mękę poza miastem. Również 
i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc 
z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwa-
łego miasta, ale szukamy tego, które ma 
przyjść. Przez Niego więc składajmy Bogu 
ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, 
które wyznają Jego imię.

Boże, Ty dla swojej chwały i  zbawienia 
ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyż-
szym i  wiecznym Kapłanem, spraw, aby 
lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją,  
z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej 
czerpał moc płynącą z Jego krzyża i zmar-
twychwstania. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w  jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

KRÓLOWA POKOJU8 O śmierci, gdzie jesteś, śmierci? Gdzie jest moja śmierć? Gdzie jest jej zwycięstwo? 

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE  MĘKI
Wielki Czwartek 

29 marca
Msza Wieczerzy Pańskiej

Iz 52, 13 – 53, 12
Przebity za nasze grzechy

Ps 31
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Hbr 4, 14–16; 5, 7–9
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają

Chwała Tobie, Królu wieków! 
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dla-
tego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

J 18, 1 – 19, 42
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana

Wielki Piątek
30 marca

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? Trzeba się 
cofnąć do jej prawzoru i wspomnieć jej typ opisany 
na kartach Starego Testamentu. Mojżesz poleca: 
„Zabijcie baranka i  jego krwią pokropcie próg 
i odrzwia waszych domów”. Co mówisz, Mojżeszu? 
Czyż krew nierozumnego zwierzęcia może ocalić 
człowieka, istotę rozumną? 

Owszem, może, lecz nie dlatego, że jest to krew, 
ale dlatego, że jest ona obrazem krwi Zbawiciela. 
Dlatego też obecnie prędzej ucieka nieprzyjaciel, 
gdy ujrzy już nie odrzwia skropione krwią, która 
była tylko obrazem, lecz rozjaśnione krwią prawdy 
usta wiernych – odrzwia świątyni poświęconej 
Chrystusowi.

Chcesz poznać jeszcze inną moc tej krwi? Wypły-
nęła ona z samego krzyża i wzięła początek z boku 
Zbawiciela. Woda była obrazem chrztu, a  krew 
Eucharystii.

Po zaparciu się Jezusa św. Piotr płacze przed Najświętszą Maryją Panną (Guercino, 1647)



Jeśli z Nim umieramy, z Nim także żyjemy, z Nim razem śpiewamy: alleluja! KRÓLOWA POKOJU 9

I  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

Rdz 1, 1 – 2, 2
Stworzenie świata
Ps 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Rdz 22, 1–18
Ofiara Abrahama
Ps 16
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Wj 14, 15 – 15, 1
Przejście Izraela przez Morze Czerwone
Wj 15, 1–18
Śpiewajmy Panu, który moc okazał

Iz 54, 4a. 5–14
Trwałość przymierza
Ps 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Iz 55, 1–11
Nowe i wieczne przymierze
Iz 12, 2–6
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Ba 3, 9–15. 32 – 4, 4
Źródło mądrości
Ps 19
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Ez 36, 16–17a. 18–28
Nowe serce i nowy duch
Ps 42
Boga żywego pragnie moja dusza

Rz 6, 3–11
Nowe życie
Ps 118
Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 28, 1–10
Chrystus zmartwychwstał

Wigilia Paschalna 
w Wielką Noc

Dz 10, 34a. 37–43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Ps 118
W tym dniu wspaniałym
wszyscy się weselmy!

Kol 3, 1–4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

albo do wyboru:

1 Kor 5, 6b-8
Wyrzućcie stary kwas

Alleluja, alleluja, alleluja!
Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

J 20, 1–9
Apostołowie przy grobie 
Zmartwychwstałego

Niedziela Wielkanocna 
1 kwietnia

Msza św. w dzień

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Sekwencja

Hymn
Zbawicielu wszystkich ludzi,
przyjmij śpiewy pełne żalu;
zmiłuj się nad nami, Panie,
przebacz ufającym Tobie.

Pradawnego wroga moce
zniweczyłeś swoim krzyżem,
który stał się znakiem wiary
na wyznawców Twoich czole.

Już na zawsze nas uwolnij
z panowania zła i grzechu,
aby szatan nie mógł szkodzić
odkupionym krwią najświętszą.

Ty ze względu na nas, Jezu,
zejść raczyłeś do Otchłani
i dłużników gorzkiej śmierci
obdarzyłeś życiem wiecznym.

Gdy na rozkaz Twój wszechmocny
świat osiągnie kres istnienia,
znowu przyjdziesz w blasku chwały,
by nagrodzić sprawiedliwych.

Ciebie więc prosimy, Chryste,
byś uleczył nasze rany,
Ty, co z Ojcem Twym i Duchem
godzien jesteś uwielbienia. Amen.
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KRÓLOWA POKOJU Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał,KRÓLOWA POKOJU10

Każde życie ma wartość

Zespół Turnera to najlżejsza znana postać aberracji chromosomowej – 
w niektórych lub we wszystkich komórkach płodu żeńskiego stwierdza 
się brak lub uszkodzenie jednego z dwóch chromosomów X. 

„Turnerki” to przede wszystkim dziew-
czyny niskie – różnica wzrostu między 
turnerkami „starszego pokolenia” a tymi 
młodszymi, leczonymi hormonem wzro-
stu od wczesnego dzieciństwa, może 
wynosić nawet kilkanaście centymetrów. 
Przyjmuje się, że turnerka bez hormonu 
wzrostu osiąga średnio 142 cm wzrostu. 
Ja mam 154 cm, ale leczenie rozpoczę-
łam późno – dopiero w  11. roku życia. 
Dziewczyny, które biorą leki „od przed-
szkola”, są zdecydowanie wyższe. 

Kolejna sprawa to niedorozwój jajni-
ków. Praktycznie wszystkie turnerki są 
bezpłodne. Dojrzewanie płciowe jest 
zwykle mocno opóźnione, dlatego po 
terapii hormonem wzrostu wprowadza 
się terapię hormonalną. Znane są tylko 
pojedyncze przypadki kobiet z ZT, które 
urodziły dzieci. Zespół łączy się także 
z  wadami narządów wewnętrznych 

Druga niedziela wielkanocna 
czyli Miłosierdzia Bożego

8 kwietnia

Chrystus nauczył nas, że człowiek nie 
tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia 
Boga samego, ale także jest powołany 
do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie 
drugim. Jezus wskazał nam wielorakie 
drogi miłosierdzia, które nie tylko przeba-
cza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw 
wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus 
pochylał się nad wszelką ludzką nędzą, 
materialną i duchową.

Dz 4, 32-35
Jeden duch i jedno serce 
wspólnoty chrześcijańskiej

Ps 118
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

1 J 5, 1-6
Naszą siłą jest nasza wiara

Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, 
bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.

J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.

Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego

9 kwietnia

Pozdrowienie Dziewicy z  Nazaret przez 
Gabriela łączy się z wezwaniem do rado-
ści mesjańskiej: „Raduj się, Maryjo”. W tej 
zapowiedzi osiąga swój cel cała historia 
zbawienia, cała historia świata. Jeśli 
bowiem planem Ojca jest zjednoczenie 
wszystkiego w Chrystusie, to w jakiś spo-
sób całego wszechświata dosięga Boska 
łaskawość, z jaką Ojciec pochyla się nad 
Maryją, by uczynić Ją Matką swego Syna. 
Cała ludzkość jest objęta owym „fiat” – 
„niech się stanie” – którym z gotowością 
odpowiada Ona na wolę Boga.

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

Alleluja, alleluja, alleluja
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami, 
i widzieliśmy jego chwałę.

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

Zwiastowanie Pańskie (Ridolfo del Ghirlandaio, 1515)

ŻYCIU ZAWSZE TAK

(najczęściej chodzi o wadę serca) i z ten-
dencją do zapadania na różne choroby 
przewlekłe (niedoczynność tarczycy, 
osteoporoza oraz nawracające infekcje 
ucha środkowego).

Zespół Turnera, w przeciwieństwie do 
innych aberracji chromosomowych, nie 
łączy się z  niepełnosprawnością inte-
lektualną. Kobiety z  ZT żyją normalnie, 
prowadzą zwyczajne życie rodzinne 
i  zawodowe, choć mają typowe pro-
blemy osób chorych przewlekle. Warto 
zauważyć, że przy ZT bardzo częste są 
„późne diagnozy” – dziewczynka rozwi-
ja się zupełnie normalnie aż do okresu 
dojrzewania, gdy skutki niedoborów 
hormonalnych zaczynają się ujawniać. 
Jeśli lekarze nie przeprowadzą badań ge-
netycznych w okresie prenatalnym albo 
noworodkowym i  jeśli nie występuje 
wada serca lub nerek wymagająca inter-
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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 9 kwietnia 2018 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 9 kwietnia 2018 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.

wencji zaraz po urodzeniu, dziewczynka 
może przez kilkanaście lat funkcjonować 
jako dziecko zdrowe. 

Takie sprawy jak trudności z zajściem 
w ciążę, zaburzenia hormonalne, nadwa-
ga, cukrzyca typu II, osteoporoza i  inne 
problemy z  układem kostnym, niedo-
czynność tarczycy, nadciśnienie i choro-
by układu krążenia – to codzienność dla 
wielu kobiet, również tych posiadających 
oba chromosomy X. Praktycznie nie zda-
rza się, żeby u jednej pacjentki wystąpiły 
wszystkie te schorzenia naraz. Lekarzy 
odwiedzać trzeba, ale poza tym życie 
wygląda zwyczajnie.

ŻYCIU ZAWSZE TAK

W krajach Unii 
Europejskiej zabija się 

60–80 proc. dzieci 
nienarodzonych,

u których rozpoznano 
zespół Turnera.

W roku 2016 wykonano 
w Polsce

1100 aborcji
z powodu 

„prawdopodobieństwa 
ciężkiego

i nieodwracalnego 
uszkodzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby 

zagrażającej życiu”.

RATUJ Z NAMI ŻYCIE
DZIECI NIENARODZONYCH!
POLSKIE STOWARZYSZENIE

OBROŃCÓW ŻYCIA

ul. Krowoderska 24/6
31–142 Kraków

KRS 0000140437
Można również wpłacić darowiznę na konto: 

93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Myślę, że w  miarę bezproblemowo 
poradziłam sobie z  tym, że nigdy nie 
urodzę dziecka. Nie czuję się przez 
to gorsza. Poza tym, nie zamierzam 
z  macierzyństwa rezygnować. My-
ślę, że moje zaangażowanie w  ruch 
pro-life, a  także wybór pedagogiki 
specjalnej jako drugiego kierunku stu-
diów (pierwsze studia to filozofia), to 
w pewnym sensie mój pomysł na bycie 
mamą. Wiem, że chcę działać na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, szczególnie 
chorych przewlekle i  należących do 
mniejszości genetycznych. Chcę być 
głosem tych dzieci, chcę także wspierać 
ich matki i motywować dorosłe osoby 

z różnymi zaburzeniami genetycznymi. 
Obecnie razem z moim narzeczonym 

jesteśmy wolontariuszami Fundacji „Je-
den z nas”, a na Facebooku prowadzimy 
stronę TurnerUp, poświęconą łamaniu 
stereotypów na temat osób należących 
do mniejszości genetycznych i  promo-
waniu świadomości społecznej na temat 
dziewczyn i kobiet z zespołem Turnera.

KASIA WALICZEK
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WARTO PRZECZY TAĆ
Modlitwa w intencji 

adoptowanego dziecka 
i jego rodziców

Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z miłością, oraz za wstawiennic-
twem św. Józefa, człowieka zawie-
rzenia, 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 wstawiennic-
twem św. Józefa, człowieka zawie-
rzenia, 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.

Król niebieski k’nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał,

Życie pod prąd

„Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia”, pod takim tytułem, na-
kładem wydawnictwa WAM, ukazała się pierwsza biografia twórcy 
Hospicjum św. Ojca Pio w  Pucku, charyzmatycznego duszpasterza, 
który troszczył się i walczył o ludzi. 

– Chciałem poznać historię ks. Jana 
sprzed choroby. Skąd przyszedł, co ta-
kiego się stało w  jego dzieciństwie, co 
sprawiło, że poradził sobie z  chorobą, 
że zrobił tak wiele w Pucku, że pomógł 
setkom ludzi, co było tym czymś w jego 
życiu rodzinnym i  prywatnym, co go 
uformowało – mówi red. Przemysław 
Wilczyński, autor książki. O  zabawnych 
historiach z młodości ks. Jana mówi jego 
babcia Wincentyna, z  którą był bardzo 
zżyty i  o  której mówił, że „to jedyna 
w jego rodzinie katoliczka z prawdziwe-
go zdarzenia”.

Biografia ks. Jana nie jest gorzką opo-
wieścią o niepełnosprawności człowieka. 
Wiele z tego, co osiągnął, to wypadkowa 
dwóch sprzecznych sił. Dostał sygnał od 
środowiska: „ty nie pasujesz”, „nie dasz 
sobie rady”; wychowawczyni powiedzia-
ła mu, że nie nadaje się na księdza – to 
były mocne, destrukcyjne sygnały. I drugi 
sygnał dostał od rodziny: od mamy, która 
nigdy nie traktowała go jako dziecko 
niepełnosprawne, i  od taty, który bez-
granicznie mu ufał. – To była siła, którą 
dała mu rodzina – zaznaczył Wilczyński.

Ksiądz Jan nigdy nie żalił się i nie uwa-
żał za osobę niepełnosprawną, jednak po 
tym, jak jezuici z powodu wady wzroku 
odmówili przyjęcia go do zakonu, są-
dził, że w  polskim Kościele jest z  tym 
problem. Zdaniem autora, podejście 
do kandydatów niepełnosprawnych się 
zmienia, a ks. Jan najwięcej dzieł wykonał 
będąc niepełnosprawnym i  zmagając 
się z  nowotworem mózgu. Ksiądz Jan 
Kaczkowski miał wizję Kościoła, który 
papież Franciszek określa Kościołem „na 
peryferiach”. Zaistniał w  Pucku przez 
kontakt z ludźmi, przez odważne spotka-
nia. – Jan zmienił ludzi. W książce można 
przeczytać o wielu historiach chłopaków 
z  biednych, patologicznych rodzin. On 

poświęcał im coraz więcej czasu i wpajał, 
że da się żyć inaczej – mówi autor.

Ks. Jan Kaczkowski zmarł 28 marca 
2016 r. w  wieku 38 lat. Był twórcą Ho-
spicjum św. Ojca Pio w Pucku, autorem 
i  współautorem popularnych książek. 
Chorował na glejaka – nowotwór 
ośrodka układu nerwowego. Został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, otrzymał tytuł hono-
rowego obywatela Pucka. Wyróżniono 
go medalem Curate Infirmos przyznanym 
przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia. W  2014 r. został lau-
reatem Nagrody Ślad im. Biskupa Jana 
Chrapka. Odebrał też nagrodę Pontifici, 
przyznawanej przez warszawski Klub In-
teligencji Katolickiej. Jego inicjatywa, by 
zaangażować w  wolontariat hospicyjny 
tzw. trudną młodzież i  osoby skazane, 
została uznana za najbardziej innowa-
cyjny projekt resocjalizacyjny w Europie 
i nagrodzona przez Radę Europy Krysz-
tałową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości.

KAI



13KRÓLOWA POKOJU

Do nieba z Ojcem Pio

Obecny rok jest dla wszystkich czcicieli św. Ojca Pio wyjątkowym cza-
sem. Przeżywamy bowiem uroczysty jubileusz 100-lecia od otrzyma-
nia przez niego stygmatów oraz 50-lecia od przejścia do domu Ojca. 

„To był człowiek, który do 
szaleństwa kochał ludzi” – pod-
kreślali uczestnicy spotkania 
w  Sekretariacie Konferencji Epi-
skopatu Polski, podczas którego 
zainaugurowano polskie obcho-
dy 50. rocznicy śmierci Ojca Pio 
i 100. rocznicy otrzymania przez 
niego stygmatów. Głównym or-
ganizatorem jubileuszowych ob-
chodów w Polsce pod hasłem „Do nieba 
z  Ojcem Pio” jest krakowska prowincja 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 
Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki, a  także 
konferencje wyższych przełożonych żeń-
skich i męskich zgromadzeń zakonnych.

Sto lat temu, 20 września 1918 roku, 
św. Ojciec Pio, modląc się w  chórze 
zakonnym przed krucyfiksem, otrzymał 
stygmaty – pięć ran, które nosił 50 lat – 
na rękach, boku i  nogach. Jak obliczyli 
lekarze, którzy go wielokrotnie badali, 
z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3400 
litrów krwi. Rany krwawiły szczególnie, 
gdy odprawiał Mszę świętą. 

Ojciec Pio jest jednym z  najpopular-
niejszych świętych Kościoła na świecie. 
To był człowiek. po pierwsze. wielkiej 
modlitwy, był bardzo pokorny, chodził 
w  obecności Boga – mówił kapucyn 
brat Roman Rusek podczas spotkania 
zapowiadającego obchody jubileuszu 

w Polsce. Podkreślił, że o. Pio to człowiek, 
który się modlił i ta modlitwa była popar-
ta wielkim cierpieniem.

Świat potrzebował i  potrzebuje ojca. 
Ojciec Pio stał się takim ojcem dla mi-
lionów ludzi – dodał brat Roman Rusek. 
Z okazji jubileuszu o. Pio, 17 marca, pa-
pież Franciszek odwiedzi Pietrelcinę i San 
Giovanni Rotondo – miejsca związane ze 
św. Ojcem Pio. Również Polacy udadzą 
się do San Giovanni Rotondo. Narodowa 
pielgrzymka będzie miała miejsce od 
10 do 13 października. Rozpocznie się od 
spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem 
podczas środowej audiencji ogólnej.

W  czasie jubileuszowych obchodów 
w  Polsce zaplanowano m.in. czuwanie 
z  Ojcem Pio w  Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w  Krakowie-Łagiewnikach 
16  i 17 czerwca, by uczcić datę kanoni-
zacji św. Ojca Pio (16 czerwca). Gościem 
specjalnym czuwania jest kard. Stanisław 
Dziwisz, który będzie przewodniczył 
Mszy św.

Oprócz spotkania w Łagiewnikach od 
20 do 22 września na Jasnej Górze od-
bywać się będzie Jubileuszowy Kongres 

Grup Modlitwy Ojca Pio. Pod koniec 
września, podobny kongres, będzie 
miał miejsce również w  Gdańsku. 
W nocy z 22 na 23 września, a więc 
w  dniu rocznicy śmierci o. Pio, na 
Jasnej Górze trwać będzie modli-
twa pod hasłem „Czyścimy czyściec” 
w  intencji osób, które odeszły, 
a którym nie przebaczyliśmy.

Wśród inicjatyw roku jubileuszo-
wego prowadzone będą również 

kampanie społeczne, m.in. kampania 
pod nazwą „Niestygmatycy”. Na stronie 
internetowej pod taką nazwą publiko-
wane są  historie osób, które pokazują, 
że warto być otwartym na drugiego 
człowieka, nie oceniając go. Nazwa kam-
panii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji 
społecznej, jej celem jest skłonienie do 
refleksji nad stygmatyzowaniem osób 
bezdomnych. Główne hasło akcji brzmi: 
„Zobacz we mnie kogoś więcej niż bez-
domnego”.

Wydarzeń związanych z  podwójnym 
jubileuszem będzie więcej: kampania 
społeczna „niestygmatycy.pl” organizo-
wana przez Dzieło Pomocy Świętego 
Ojca Pio, publikacja „Listów Ojca Pio” 
przez Wydawnictwo Serafin, uruchomie-
nie „wirtualnego świętego” przez dom za-
konny kapucynów w Gdańsku, wydanie 
we współpracy z Pocztą Polską znaczka 
ze świętym Stygmatykiem i inne.

KAPUCYNI.PL

ŚWIĘT Y OJCIEC PIO

po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja! KRÓLOWA POKOJU 13

PRZEKAŻ 1% PODATKU
PUCKIE HOSPICJUM

pw. św. OJCA PIO

KRS: 0000231110

„Chorowanie to też życie, które 
można wypełnić sensem” (ks. Jan)

Wierzymy w to, że dobra opieka 
medyczna i wsparcie mogą sprawić, 
że człowiek chory oraz jego najbliżsi 
poczują bliskość, miłość oraz spokój 

na ostatniej drodze życia. 
Ksiądz Jan Kaczkowski przez lata sam 
zbierał fundusze na budowę, a potem 

na utrzymanie Hospicjum w Pucku. 
 „To jest moje dzieło, poświęciłem mu 

dziesięć lat życia”.
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Wizytacja kanoniczna

W  czasie wizytacji ks. abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocław-
skiego, spotkał się on 26 lutego br. z przedstawicielami 13 wspólnot 
naszej parafii, którzy zaprezentowali krótko swoje wspólnoty, uka-
zując różnorodność działań ewangelizacyjnych w parafii. Drukujemy 
prezentacje kilku wspólnot. Po spotkaniu ks. abp. Kupny przewodni-
czył Mszy św. i udzielił sakramentu bierzmowania 30 młodym para-
fianom, a po Mszy św. poświęcił kaplicę św. Jadwigi Śląskiej.

ŻYWY RÓŻANIEC
Wspólnota Żywego Różańca w naszej 

parafii liczy 29 Róż żeńskich i 3 męskie, 
powstała 42 lata temu. Raz w  miesiącu 
zbieramy się na spotkanie formacyjne 
(w czwartą sobotę). Rozpoczynamy Mszą 
św. z  kazaniem, następnie katecheza 
i  zakończenie modlitwą różańcową, ca-
łość prowadzi nasz opiekun o. Wiesław 
Przyjemski OMI. Z racji dużej liczby Róż, 
zmiana Tajemnic Różańca przypada na 
1. dzień miesiąca. Kolejne tajemnice 
wyznaczają zelatorki i zelatorzy. W każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca (adoracyjną), 
na zakończenie nabożeństwa (godz. 
17.00) prowadzimy Różaniec z rozważa-
niem w wyznaczonych intencjach.

W  dni powszednie przed poranną 
Mszą św. śpiewamy Godzinki o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP, a przed wieczorną 
odmawiamy Różaniec. Spotykamy się 
również 13. dnia każdego miesiąca na 
nabożeństwach fatimskich z  procesją 
ze świecami. Od jubileuszu 100-lecia 
objawień Matki Bożej w Fatimie animu-
jemy nabożeństwo Pięciu Pierwszych 
Sobót Miesiąca. To wynagradzające na-
bożeństwo Niepokalanemu Sercu NMP 
rozpoczynamy modlitwą różańcową 
z rozważaniem, następnie jest Msza św. 
z  kazaniem i  adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Nad całością czuwa o. Wie-
sław OMI.

Wspólnota Żywego Różańca wraz 
z  grupą Miłosierdzia Bożego każdego 
roku zamawia ponad 150 intencji mszal-
nych. Zakupiliśmy kapy, ornaty, obrusy 
do dużego kościoła oraz współfinansuje-
my inwestycje wystroju kościoła: witraże 
IV i  XII stacji Drogi Krzyżowej, kaplica 
Matki Bożej Fatimskiej, witraż Matki Bo-

Z ŻYCIA PARAFII

żej w  prezbiterium, monstrancja. Od 
czterech lat wspieramy dwóch oblackich 
kleryków z Madagaskaru w ramach Ad-
opcji Kleryka Misyjnego.

Członkowie wszystkich Róż posiadają 
statuty Żywego Różańca oraz legityma-
cje. Nasza Wspólnota jest prowadzona 
i  formowana zgodnie z  zaleceniami 
Ceremoniału Żywego Różańca. Księga 
Żywego Różańca dostępna jest w biurze 
parafialnym.

Pielgrzymujemy corocznie do sanktu-
arium MB Częstochowskiej: w  czerwcu 
z  ogólnopolską pielgrzymką Żywego 
Różańca, we wrześniu z naszą archidie-
cezją i  w  pierwszą sobotę października 
(MB Różańcowej) oraz do MB Strażniczki 
Wiary w  Bardzie Śląskim z  archidiece-
zjalną pielgrzymką członków Żywego 
Różańca. Na 40-lecie Wspólnoty poje-
chaliśmy do Gostynia, do MB Święto-
górskiej Róży Duchownej. Na 1050-lecie 
Chrztu Polski objechaliśmy szlak miejsc 
związanych z Chrztem Polski, m.in. Gnie-
zno, Kruszwicę, Biskupin i  Lednicę. Na 
100-lecie objawień Matki Bożej można 
było uczestniczyć w  pielgrzymkach do 
Fatimy (w lipcu samolotem, na przełomie 
sierpnia i września autokarem).

JOANNA PEZDA

PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH
W ramach współpracy świeckich z mi-

sjonarzami oblatami istnieje w naszej pa-
rafii od 40 lat Wspólnota Przyjaciół Misji 
Oblackich. Od chwili gdy polscy oblaci 
zaczęli wyjeżdżać na misje, potrzebowali 
wsparcia modlitewnego i materialnego, 
dlatego w 1969 r. o. Walenty Zapłata OMI 
powołał w  Poznaniu Prokurę Misyjną 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Misji.

Opiekunem naszej Wspólnoty jest 
obecnie o. Michał Lepich OMI, kapelan 
więzienny, superior domu. Czuwa on 
nad naszą formacją misyjną. Wspólnota 
liczy 150 osób czynnych. Nasze trzy 
główne zadania to: 1) modlitwa indywi-
dualna i wspólnotowa; 2) zbierane ofiar 
na potrzeby misji; 3) formacja misyjna 
wspólnoty i parafii.

Każdy Przyjaciel Misji zobowiązuje się 
do codziennej modlitwy za misje i za wy-
branego misjonarza (w ramach tzw. pa-
tronatu). Spotkania wspólnoty w 3. nie-
dzielę miesiąca rozpoczynają się i kończą 
modlitwą w intencjach misyjnych. Tejże 
niedzieli jest zawsze odprawiana Msza 
św. o  godz. 18.00 w  intencjach misji, 
więc do modlitwy za misje włączają się 
wszyscy parafianie obecni na Eucharystii. 
W  piątek po 3. niedzieli odmawiamy 
wspólnotowy różaniec misyjny podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
W  Wielkim Poście prowadzimy wraz 
z  opiekunem Drogę Krzyżową. Naszą 
modlitwą obejmujemy też kleryków 
z  Obry i  z  Madagaskaru w  ramach tzw. 
adopcji kleryka misyjnego. Wielu przy-
jaciół misji podjęło też adopcję dziecka 
z Afryki i Indii.

Drugim zadaniem jest wsparcie ma-
terialne. W tym celu zbieramy ofiary na 
spotkaniach wspólnoty i  wysyłamy je 
do Prokury Misyjnej, skąd otrzymujemy 
podziękowania za ofiary wraz z  biule-

Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptałKRÓLOWA POKOJU14
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tynem miesięcznym dla ofiarodawców. 
Organizujemy zbiórki podczas wizyt mi-
sjonarzy w naszej parafii oraz pomagamy 
w zbiórkach na cele misyjne ogłaszanych 
przez Episkopat dla Afryki, na Wschód 
i przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. 

W ub. roku były też specjalne zbiórki: 
mleko dla Aleppo, ryż na Madagaskar, 
budowa studni w  Befasy na Madaga-
skarze. W sierpniu sporządzamy i sprze-
dajemy bukiety zielne, a  ofiary otrzy-
muje zaproszony misjonarz na potrzeby 
swojej misji. Podczas zjazdu misyjnego 
w czerwcu pomagamy ojcom z Prokury 
Misyjnej sprzedawać dewocjonalia i zbie-
ramy ofiary.

Trzecie zadanie – formacja odbywa 
się na comiesięcznym spotkaniu i  jest 
prowadzona przez opiekuna lub za-
proszonego misjonarza; są to wykłady, 
rozmowy, filmy i prezentacje. Prowadzi-
my kolportaż dwumiesięcznika „Misyjne 
Drogi”, stałą wystawę misyjną, uczestni-
czymy w rekolekcjach i zjazdach. Dbamy 
o to, by w „Królowej Pokoju” ukazywały 
się artykuły o  treści misyjnej dla doro-
słych i dla dzieci.

Dziękujemy Ojcom Oblatom Maryi 
Niepokalanej za współpracę i zrozumie-
nie dla naszych działań na rzecz rozwoju 
Kościoła misyjnego.

Drogi Czytelniku! Po przeczytaniu tych 
informacji zastanów się, co Ty możesz 
zrobić dla misji i misjonarzy. Wśród nas 
jest miejsce dla każdego, kto rozumie 
wartość modlitwy i  ofiary materialnej, 
a  także ofiarowanego cierpienia dla 
szerzenia królestwa Jezusa Chrystusa. 
Serdecznie zapraszamy!

ZELATORKI IRENA I MARIA

KOŁO RADIA MARYJA
Inauguracja działalności naszej wspól-

noty miała miejsce w uroczystość św. Jó-
zefa 19 marca 2012 r. po wieczornej Mszy 
św. Święty Józef jest patronem Koła. 
Swoją formację opieramy na ewangelicz-
nym przekazie zawartym w katechezach 
i  programach Radia Maryja, TV Trwam 
oraz artykułach „Naszego Dziennika” 
i miesięcznika „W naszej rodzinie”, który 
prenumerujemy. Tak jak Radio Maryja 
służy Kościołowi i  Ojczyźnie, tak i  my 

mając w  pamięci słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II: „Teraz Polska potrzebuje 
ludzi wiary i  prawych sumień”, staramy 
się krzewić wiarę i być ludźmi prawego 
sumienia.

Członkowie naszej wspólnoty gro-
madzą się każdego 19. dnia miesiąca 
na wieczornej Mszy św. odprawianej 
w  intencji Radia Maryja, Ojczyzny, 
kapłanów posługujących w  naszej 
parafii oraz członków Koła żyjących 
i  zmarłych. Po Mszy św. odbywa się 
spotkanie w salce, poświęcone modli-
twie i rozmowie o aktualnych sprawach 
Kościoła i Ojczyzny.

Propagujemy wśród znajomych czy-
tanie „Naszego Dziennika” poprzez 
przekazywanie egzemplarzy gazety, 
wykładanie ich w  miejscach ogólnie 
dostępnych, rozdawanie ksero ważnych 
artykułów. Rozdajemy też ulotki i foldery 
Radia Maryja, TV Trwam, Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej, modlitwy 
za Ojczyznę za wstawiennictwem św. 
Andrzeja Boboli, modlitwy pasyjne Zegar 
Męki Pańskiej. 

Bierzemy udział w  różnych akcjach 
takich jak marsze, pikiety, uliczne modli-
twy różańcowe we intencjach Kościoła 
powszechnego i  za naszą Ojczyznę, 
zbiórki podpisów pod petycjami, np. 
w  sprawie ustawy „Zatrzymaj aborcję”, 
zbiórka różańców dla więźniów, wspólne 
wyjścia z parafii do kina na ważne filmy 
chrześcijańskie i  katolickie, dzięki przy-
chylności Ojca Proboszcza i o. Wiesława 
Przyjemskiego OMI, naszego opiekuna, 
bardzo zaangażowanego w tę sprawę. 

Włączamy się w pielgrzymki organizo-
wane przez biura Radia Maryja w parafii 
na Pilczycach i  przy ul. Sudeckiej – na 
Jasną Górę w 2. niedzielę lipca i do Toru-
nia w rocznicę powstania Radia Maryja. 
Również bierzemy udział w  pielgrzym-
kach organizowanych przez parafię 
św. Henryka do sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu w 1. czwartki miesiąca.

Przed wyborami prezydenckimi, za 
zgodą Ojca Proboszcza odprawiona zo-
stała Droga Krzyżowa w intencji dobrych 
wyborów Polaków. Potem powtórzyliśmy 
to nabożeństwo przez wyborami do 
parlamentu, w takiej samej intencji. Od 
tego czasu, o. Szczepan Brzezina OMI 

odprawia co miesiąc Drogę Krzyżową 
w  intencji Ojczyzny. W  ubiegłym roku, 
w  okresie wielkanocnym odprawiona 
została w naszej parafii po raz pierwszy 
Droga Światła i mamy nadzieję, że wpi-
sze się ona na stałe w nasz kalendarz.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Radia 
Maryja i TV Trwam. Niech Maryja, Gwiaz-
da Nowej Ewangelizacji czuwa nad tymi 
dziełami. Dziękujemy za wsparcie Koła 
wszystkim członkom i  ofiarodawcom, 
a  naszym duszpasterzom, zwłaszcza 
opiekunom Koła, byłym i obecnym, dzię-
kujemy za życzliwość i modlitwę.

HENRYKA PAPIERNIK

MARGARETKI
Apostolat Margaretka jest wspólnotą 

dożywotniej modlitwy za kapłanów. Jed-
ną Margaretkę tworzy siedem osób, któ-
re modlą się za jednego kapłana, każda 
w wyznaczonym dniu tygodnia. Kapłani 
są naszymi duchowymi przewodnika-
mi, którzy prowadzą nas ku Bogu. My 
możemy im ofiarować w  zamian swoją 
modlitwę. 

Wspólnota Margaretek w naszej parafii 
powstała 2 lutego 2010 roku. Aktualnie 
tworzy ją 90 osób w  różnym wieku: od 
kilkunastu do 80 lat. Modlimy się za 
35 kapłanów (w tym 4 biskupów) w po-
dziękowaniu Bogu za dar ich kapłaństwa. 
Raz w miesiącu spotykamy się na Mszy 
św. w intencji kapłanów, kleryków i nowi-
cjuszy oraz o nowe powołania kapłańskie 
i  zakonne. Po Mszy św. kontynuujemy 
spotkanie wspólnoty w sali.

Apostolat Margaretka jest otwarty dla 
każdego, kto chciałby się włączyć w  to 
cudowne dzieło. Pragniemy, by grupa 
rosła i poprzez modlitwę pogłębiała więź 
z Bogiem. Zapraszamy do włączenia się 
w to dzieło! Nie lękajcie się, że to zobo-
wiązanie na całe życie: kapłan ofiarował 
całe swoje życie Bogu – my ofiarujemy 
10 minut raz w  tygodniu, by wspomóc 
go naszą modlitwą. Zwłaszcza misjona-
rze rozsiani po całym świecie potrzebują 
naszego modlitewnego wsparcia, dlate-
go potrzeba jeszcze więcej Margaretek, 
by modlić się za nich. Modlitwa w Apo-
stolacie Margaretka jest dla nas źródłem 
prawdziwej radości.

GENOWEFA GÓRNA
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W krzyżu miłości nauka

W piątek 16 marca br. w kaplicy szpitala im. Tadeusza Marciniaka od-
była się niezwykła uroczystość – Msza św. i poświęcenie krzyży, które 
będą powieszone w salach chorych. Celebransi, ks Krzysztof – kape-
lan szpitala i ks. Michał, były kapelan szpitalny, odprawili Mszę św. 
w intencji śp. Reni Chodorowskiej i pracowników tego szpitala. 

Dzięki zaproszeniu Krysi Leśnikow-
skiej grupa naszych parafian mogła 
uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. 
Nieczęsto zdarza się sytuacja, aby taką 
ilość – 100 krzyży – święcić dla chorych 
w szpitalu. Wspaniałą i wzruszającą ho-
milię o  krzyżu Chrystusowym wygłosił 
ks. Michał – podsumowaniem jej może 
być tytuł tego artykułu. On też po za-
kończeniu Mszy św. poświęcił krzyże, 
które wzięliśmy do rąk i poszliśmy Drogą 
Krzyżową przez korytarze dwóch oddzia-
łów szpitala.

Teksty do rozważań ks. Krzysztof 
wziął z  pism Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej – pięlęgniarki z Krakowa 
z czasów, gdy biskupem był Karol Wojty-
ła. Jej beatyfikacja odbędzie się 28 marca 
br. w  Łagiewnikach. Na tę uroczystość 
organizowane są pielgrzymki. 

Po drodze chorzy z  poszczególnych 
sal włączali się do naszej Drogi Krzy-
żowej, inni stali przed swoimi salami, 
szepcząc modlitwy, łącząc się z  cierpią-
cym Jezusem. Udział chorych w Drodze 

Krzyżowej, ich cierpienie, pozostawiły 
trwały ślad w naszych sercach. Ostatnią 
stację zakończyliśmy w kaplicy dziękczy-
nieniem i  błogosławieństwem. Ksiądz 
Krzysztof podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do zrealizowania tego 
dzieła ewangelizacji, aby krzyż – znak 
miłości Bożej i nadziei naszej znalazł się 
w salach ludzi chorych i cierpiących. 

Ksiądz Krzysztof przeczytał list od 
Reni napisany w  czasie, gdy ona leżała 
w  szpitalu i  zasmucił ją brak krzyży 
w  salach chorych, dlatego prosiła go 
o zapełnienie tej pustki. I tak się stało – 
testament Renaty został zrealizowany, 
dzięki fundatorce Teresie Kalińskiej i ofia-
rom wielu naszych parafian, wielkiemu 
zaangażowaniu Krystyny Leśnikowskiej, 
Piotra Rotte i  ks. Krzysztofa, dzięki mo-
dlitwom wielu wspólnot.

Drodzy parafianie, uczestnicy tej uro-
czystości w szpitalu im. Marciniaka, Bóg 
zapłać za modlitwę i te piękne, wzrusza-
jące przeżycia!

MARIA ZBOROWICKA

Panu Bogu niech będą dzięki za ludzi, 
którzy odczytują Jego wolę i  dają się 
prowadzić, jakby za rękę, aby Bożą wolę 
realizować. Śp. Renata Chodorowska nie 
uznała za normalne, że w salach szpital-
nych na ścianie nie ma krzyży. Podjęła 
wysiłek, aby to zmienić.

W piątek 16 marca 2018 r. przeżyliśmy 
uroczystość poświęcenia stu pierwszych 
krzyży, które będą wisiały w  szpitalu 

Do trzeciego dnia tam mieszkał, ojce święte tam pocieszał,KRÓLOWA POKOJU16

Specjalne podziękowanie 
dla 

Pana Mirosława Rogali, 

pracownika szpitala im. Marciniaka. 
Dzięki jego zaangażowaniu 

i zorganizowaniu całego zaplecza 
technicznego, 

krzyże będą wieszane w salach. 
Zapewnił nas, że osobiście 

tego dopilnuje. 
My, parafianie z Popowic, 

wyrażamy swoją wdzięczność 
p. Mirosławowi i życzymy mu

błogosławieństwa Bożego 
w życiu osobistym i zawodowym.
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Bierzmowani A.D. 2018
Lista młodzieży bierzmowanej 26 lutego 2018 r.

przez ks. abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego 
(w nawiasie imię wybranego świętego patrona bierzmowania). 

Kandydatów do bierzmowania przygotował
o. Kamil Żynda OMI.

Michał Adamski (Jerzy)
Patrycja Marta Borowiecka (Aleksandra)
Natalia Sylwia Borowiecka (Wiktoria)
Maksymilian Wojciech Buczyński (Krzysztof)
Paweł Mateusz Cieśla (Marcin)
Tomasz Dol (Paweł)
Hanna Agata Dzięgielewska (Wiktoria)
Michał Ireneusz Fąfara (Paweł)
Daria Anna Jagiełła (Maria Magdalena)
Julia Katarzyna Karpińska (Adelajda)
Magdalena Urszula Kaus (Amelia)
Andrzej Kaźmierczak (Szczepan)
Olga Stefania Kocemba (Rita)
Kinga Aneta Kochańska (Klara)
Andrzej Jarosław Kotula (Józef)

Aleksandra Klaudia Kubiś (Filomena)
Sławomir Lara (Franciszek)
Piotr Kacper Małecki (Maksymilian)
Olga Lidia Nielipińska (Diana)
Wiktor Jan Nowakowski (Krzysztof)
Martyna Okoń (Jadwiga)
Mateusz Zbigniew Pająk (Gabriel)
Alicja Patrycja Piechota (Konstancja)
Karolina Łucja Rybak (Anastazja)
Irena Zuzanna Rygała (Łucja)
Marta Paulina Sobańska (Ewa)
Monika Szczygieł (Klaudia)
Milena Anna Waszkowska (Klara)
Arkadiusz Grzegorz Winiarski (Grzegorz)
Michał Zdzisław Zadorożny (Wojciech)

potem iść za sobą kazał. Alleluja, Alleluja! KRÓLOWA POKOJU 17

im. Marciniaka na Stabłowicach we 
Wrocławiu. Pan Jezus na krzyżu bardzo 
cierpiał, ale po trzech dniach okazało się 
to największym zwycięstwem – jak pięk-
nie powiedział w kazaniu ksiądz Michał 
Janusiewicz – dlatego patrząc na krzyż 
widzimy ZWYCIĘSTWO. 

Pan Jezus odkupił każdego człowieka 
i  kocha każdego miłością bezwarunko-
wą. Nie wszyscy jednak odkrywają tę 
Miłość. W  szpitalu, gdy cierpienie przy-
bija do ziemi, trudno jest myśleć o zwy-
cięstwie. Pan Jezus wychodzi każdemu 
cierpiącemu człowiekowi naprzeciw 
i chce mu pomóc, trzeba tylko wyciągnąć 
do Niego rękę.

JOANNA PEZDA

W homilii ks. Michał mówił, że Bóg Oj-
ciec, który stworzył wszystkich ludzi z mi-
łości, pragnie, abyśmy również wypełniali 
swoje serca miłością – i  nie pozostawił 
nas, grzeszników bez ratunku. Dlatego 
posłał na ziemię swojego Syna, aby 
umożliwić nam życie wieczne w niebie. 
Na krzyżu, który miał być znakiem hańby, 

Pan Jezus poprzez swoją mękę i śmierć 
wysłużył nam, grzesznym ludziom, od-
puszczenie naszych grzechów. Dlatego 
krzyż święty jest dla nas znakiem miłości 
i  nadziei, znakiem miłosierdzia – jeżeli 
wyznajemy nasze grzechy i  żałujemy 
za nie. Spojrzenie na krzyż umacnia nas 
w chwilach cierpienia i próby, ponieważ 
Pan Jezus pierwszy cierpiał za nas i przez 
nas.

Ksiądz Michał podzielił się również 
z  nami wzruszającym świadectwem, że 
w  czasie gdy pełnił posługę kapelana 
szpitalnego został uzdrowiony z choroby, 
na którą cierpiał od dzieciństwa. W  ten 
sposób została wysłuchana modlitwa 
jego mamy. Bogu niech będą dzięki.

IRENA WALERICH

Śp. Renata Chodorowska pozostawiła 
wokół nas w  parafii wiele niezatartych 
śladów swej pracy dla Boga i  dla ludzi. 
W szpitalu im. Marciniaka, gdzie doświad-
czała wielkiego cierpienia ciężkiej choro-
by, bolało ją to, że w salach szpitalnych nie 
ma krzyży. Tę sprawę oddała w modlitwie 

Bogu i  ludziom, którzy podjęli realizację 
jej testamentu. Spiritus movens licznej 
grupy osób zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie była Krystyna Leśnikowska, 
której należą się wyrazy uznania i podzię-
kowania za jej trudy i starania.

Po Mszy św., wysłuchaniu głębokiej 
homilii ks. Michała o  krzyżu Chrystusa 
i  poświęceniu stu krzyży, które zostaną 
zawieszone w salach chorych, odbyliśmy 
Drogę Krzyżową, idąc długimi korytarza-
mi szpitala, z udziałem naszej grupy pa-
rafian i wielu chorych. Przy każdej stacji, 
w czasie modlitwy, wznosiliśmy do góry 
trzymane przez nas krzyże; było to dla 
nas niezapomniane przeżycie.

Oby w każdej sali chorych był obecny 
Pan Jezus na krzyżu, aby wzmacniać cho-
rych, dodawać im wiary, nadziei i miłości. 
Bóg zapłać, Reniu, za Twoje życie. Jesteś 
już w  chwale i  radości Boga, a  Twoje 
dzieła są wśród nas. Pamiętamy i łączymy 
się z Tobą na modlitwie.

GENOWEFA GÓRNA

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STR. 31



18

CZY TANIA

KRÓLOWA POKOJUKRÓLOWA POKOJU18 Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali,

DZIEŃ OTWART YCH DRZWI

Trzecia niedziela wielkanocna
15 kwietnia

Każde spotkanie z  Jezusem jest wyda-
rzeniem, które nadaje sens egzystencji 
człowieka i  wstrząsa nią, ukazując du-
chowi horyzonty prawdziwej wolności. 
Zmartwychwstały jest na powrót wśród 
nas, przynosi pełnię radości i przeobfite 
bogactwo życia. Nadzieja przeradza się 
w pewność, bo jeśli On zwyciężył śmierć, 
to i  my możemy ufać, że gdy wypełni 
się czas, nadejdzie dzień także naszego 
triumfu, epoka wiecznej kontemplacji 
Boga.

Dz 3, 13-15. 17-19
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Ps 4
Wznieś ponad nami 
światłość Twoją, Panie

1 J 2, 1-5
Chrystus jest ofiarą przebłagalną 
za nasze grzechy

Alleluja, alleluja, alleluja
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, 
gdy do nas mówisz.

Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Czwarta niedziela wielkanocna
22 kwietnia

Bóg obiecał Kościołowi, że da mu pa-
sterzy według swego Serca. Serce Boże 
objawiło się nam w  pełni w  Sercu Chry-
stusa, Dobrego Pasterza. To Serce lituje 
się nad losem ludzkich rzesz i  daje im 
chleb prawdy, miłości i  życia; pragnie, 
by w  sercach kapłanów rozbrzmiewał 
nakaz: „Wy dajcie im jeść”. Nie chcemy 
być częścią anonimowego tłumu, chcemy 
zostać rozpoznani i wezwani po imieniu. 
Chcemy, by nas kochano, chcemy otrzy-
mać zbawienie jako najwyższy dar Bożej 
miłości: to właśnie czyni Jezus Dobry 
Pasterz – a wraz z Nim kapłani.

Dz 4, 8-12
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym

Ps 118
Kamień wzgardzony 
stał się fundamentem

1 J 3, 1-2
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

J 10, 11-18
Jezus jest dobrym pasterzem

Zespół szkół zaprasza!

Zespół Szkół i  Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii 
i  Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu zaprasza na Dzień 
Otwartych Drzwi w sobotę 7 kwietnia 2018 r.

Szkoły publiczne w  naszym Zespole 
Szkół i Placówek:
SZKOŁA PODSTAWOWA (z  oddziałem 
gimnazjalnym – tylko klasa III – re-
krutacja rok szk. 2018/2019); rok szk. 
2019/2020 – rekrutacja od klasy I SP;
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRA-
CYJNE (rok szk. 2018/2019 – rekrutacja 
do liceum integracyjnego);
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 lata;
TECHNIKUM EKONOMICZNE – 4 lata;
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 lata;
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
– 3 lata.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
kształci w zawodach: 

• krawiec,
• introligator,
• pracownik pomocniczy obsługi ho-

telowej.
Przygotowuje do egzaminów ze-

wnętrznych i  uzyskania dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zapewnia warunki do nauki i pomoc 
w osiąganiu dobrych wyników;

Dysponuje dobrze wyposażonymi pra-
cowniami i miejscami pracy dostosowa-
nymi do indywidualnych potrzeb ucznia.

KRAWIEC
Uczniowie i absolwenci mogą zdawać 

egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w  zawodzie A12 – Wykonywanie usług 
krawieckich. Absolwenci mogą podjąć 
pracę w:

• zakładach usługowo-miarowych,
• firmach odzieżowych,
• pracowniach krawieckich,
• we własnej pracowni.

INTROLIGATOR
Uczniowie i absolwenci mogą zdawać 

egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w  zawodzie A14 – Realizacja procesów 
introligatorskich lub/i  w  Dolnośląskiej 
Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz 
otrzymać tytuł czeladnika. 

Introligator może prowadzić własną 
działalność gospodarczą lub podjąć 
pracę w:

• introligatorskich zakładach rzemieśl-
niczych,

• drukarniach,
• zakładach poligraficznych.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI
Uczniowie i absolwenci mogą zdawać 

egzamin potwierdzający kwalifikacje 
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Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
23 kwietnia

Św. Wojciech przybył do Polski z Pragi, był 
bowiem biskupem Pragi; przybył także 
z Rzymu, był bowiem wygnańcem, który 
w  Rzymie szukał oparcia. Przybył jako 
misjonarz na dwór Bolesława Chrobrego. 
Jako misjonarz nad brzegiem Bałtyku 
poniósł śmierć męczeńską. Stał się tym 
ewangelicznym ziarnem, które obumarło, 
aby zrodzić życie.

Dz 1, 3–8
Apostołowie świadkami Jezusa

Ps 126
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Flp 1, 20c–30
Moim życiem jest Chrystus

Alleluja, alleluja, alleluja
Kto by chciał Mi służyć, 
niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, 
tam będzie i mój sługa.

J 12, 24–26
Ziarno, które obumrze, 
przynosi plon obfity

Piąta niedziela wielkanocna
29 kwietnia

Miłość, którą Chrystus rozpalił w świecie, 
jest miłością bez granic, uniwersalną. 
Kościół daje świadectwo tej miłości, prze-
zwyciężającej wszelkie podziały między 
jednostkami, warstwami społecznymi, 
ludami i  narodami. Sprzeciwia się naro-
dowym partykularyzmom, które chciałyby 
zamknąć miłość w granicach jednego tylko 
ludu. Z woli Jezusa człowiek powinien nie 
tylko unikać wszelkich konfliktów w obrę-
bie własnego narodu, lecz również darzyć 
szacunkiem i  miłością członków innych 
narodów i całe narody.

Dz 9, 26-31
Gorliwość nawróconego Szawła

Ps 22
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

1 J 3, 18-24
Miłujmy czynem i prawdą

Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

J 15, 1-8
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

w zawodzie T01 – Wykonywanie prac po-
mocniczych w  obiektach świadczących 
usługi hotelarskie. 

Absolwenci mogą podejmować pracę 
w różnych obiektach:

• hotelach i motelach,
• pensjonatach,
• sanatoriach,
• domach wycieczkowych, turystycz-

nych i wypoczynkowych,
• schroniskach,
• pokojach gościnnych,
• bazach ruchomych.

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Aby uzyskać tytuł technika ekonomi-

sty, uczniowie muszą ukończyć szkołę 
oraz zdać egzaminy potwierdzające kwa-
lifikacje w  zawodzie: A35 – Planowanie 
i prowadzenie działalności w organizacji 
oraz A36 – Prowadzenie rachunkowości. 

Absolwenci mogą przystąpić do egza-
minu maturalnego i kontynuować naukę 
na studiach wyższych. 

Technik ekonomista może prowadzić 
własną działalność gospodarczą lub 
zatrudnić się w dowolnych jednostkach 
organizacyjnych.

Zapewniamy:
• bezpłatne kształcenie i zamieszkanie 

w  niepublicznym ośrodku szkolno-
wychowawczym (internat, stołówka 
na miejscu, wyżywienie odpłatne);

• budynek szkoły, pracownie i internat 
dostosowane do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością, położone w pięk-
nym parku, blisko centrum miasta;

• kompetentną kadrę pedagogiczną;
• indywidualizację pracy w  małych 

grupach;
• pomoc wolontariuszy m.in. w  nauce 

języków obcych;
• nowoczesną bazę dydaktyczną;
• zajęcia rewalidacyjne: np. terapię 

pedagogiczną, psychologiczną, 
logopedyczną oraz zajęcia uspraw-
niające;

• atrakcyjne zajęcia dodatkowe (m.in. 
sportowe, teatralne, muzyczne).

Nasi uczniowie zdobywają nagrody 
w konkursach i zawodach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i  międzynarodowych. 
Mogą uczestniczyć w  projektach euro-
pejskich, np. w  wymianie młodzieży ze 
szkołą w Wiesbaden (Niemcy).

ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA!

Często słyszymy, że dziadkowie i rodzice martwią się, bo młodzież od-
chodzi od praktykowania wiary.

Narzekanie nic tu nie pomoże. Trzeba prosić Pana Boga, by swoją mocą 
przemienił serca młodzieży i dzieci. Gdy jedna z katechetek powiedziała, 
że tylko dwoje uczniów z klasy VII uczestniczy w katechezie, uznaliśmy, że 
sytuacja jest alarmująca.

Wspólnota Krwi Chrystusa postanowiła więc modlić się w  tej intencji. 
Jako Wspólnota wierzymy w moc przelanej Krwi Chrystusa. Nasza modlitwa 
to część różańca do Krwi Chrystusa – modlitwa Pana Jezusa w  Ogrójcu. 
Odmawiamy: 5 razy Ojcze nasz, Chwała Ojcu i „O mój Jezu, wspomóż sługi 
swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią”.

Modlitwa wytrwała i we wspólnocie daje owoce, dlatego zachęcamy, by 
nie narzekać, tylko modlić się o umocnienie wiary dzieci i młodzieży oraz 
o to, by Synod w sprawie młodzieży przyniósł odnowienie wiary na świecie.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

Ratunek dla młodzieży
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Skauci Króla

Dekretem z  dn. 21.05.2015 roku ks. abp Józef Kupny, metropolita 
wrocławski, powołał Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych 
SKAUCI KRÓLA z  siedzibą we Wrocławiu, i  zatwierdził jego statut. 
Dzieci i młodzież z rodzin należących do Wspólnoty „Lew Judy” w na-
szej parafii są Skautami Króla od roku 2016. Zachęcamy wszystkich 
parafian do zapoznania się z tą formą edukacji dzieci. 

Ważną sprawą jest wychowanie dzieci 
w duchowości, w jakiej sami wzrastamy, 
po to, by w naszych rodzinach nie było 
rozdźwięku pomiędzy rodzicami a dzieć-
mi co do formy modlitwy i  budowania 
relacji z  Jezusem Chrystusem. Dlatego 
najczęściej instruktorami Skautów Króla 
są rodzice – dorośli, którym najbardziej 
zależy na wychowaniu dzieci. Dążymy 
do tego, by wychować młode pokolenie 
liderów chrześcijańskich, zanurzonych 
w miłości Boga Ojca. 

Forma skautingu, jaką proponuje 
Stowarzyszenie Skauci Króla, jest oparta 
na metodzie Roberta Baden-Powella. 
Rozwój młodych Skautów Króla odbywa 
się w  czterech dziedzinach: duchowej, 
fizycznej, intelektualnej i  społecznej. 
Każdy aspekt jest ważny dla rozwoju 
młodego charakteru, żaden nie może 
być pominięty ani zaniedbany. Na każdej 
zbiórce jest czas pochylenia się nad Sło-
wem Bożym, czas modlitwy i czas dobrej 
zabawy. Najczęściej zbiórki prowadzone 
są po wspólnej Eucharystii lub w czasie 
spotkań modlitewnych rodziców. 

Symbolika tarczy Skautów Króla
Tarcza symbolizuje wiarę: „W  każdym 

położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, 
dzięki której zdołacie zgasić wszystkie 
rozżarzone pociski Złego” (Ef 6, 16).

Kolory tła tarczy: niebieski (góra) – 
symbolizuje niebo, zielony (dół) – sym-
bolizuje ziemię. 

Żyjemy równocześnie w rzeczywistości 
ziemskiej oraz w  rzeczywistości Króle-
stwa Bożego. Oznacza to, że jesteśmy 
już zbawieni, ale jeszcze się to w  pełni 
nie objawiło, ponieważ żyjemy na ziemi 
i podlegamy ograniczeniom wypływają-
cym z tego faktu.

KRÓLOWA POKOJU20 Zawitaj przybywający, Boży Synu Wszechmogący,

Z ŻYCIA PARAFII

Czerwone promienie wychodzące ze 
środka krzyża symbolizują prawo skauta 
dla wprowadzania w życie złotej zasady 
Ewangelii: „Wszystko więc, co byście 
chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 
czyńcie” (Mt 7, 12). 

Skaut Króla jest:
duchowy – modli się, czyta Biblię, 

głosi Ewangelię;
gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać;
czysty – w sercu, w mowie, na ciele;
uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, 

można na nim polegać;
dzielny – w obliczu niebezpieczeństwa, 

krytyki, groźby;
wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, 

przyjaciołom, Ojczyźnie;
uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy;
posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.

Lilijka 
symbolizuje czystość, skauting oraz 

igłę kompasu wskazującą na trzy nad-
rzędne cele Skautów Króla:

1. Przyprowadzanie młodych ludzi do 
Chrystusa.

2. Nauczanie ich trwania w  bliskiej 
relacji z Nim.

3. Przygotowanie ich do służby dla 
Boga pod przywództwem Chrystusa.

WSPÓLNOTA „LEW JUDY” 
WSPOMINA POCZĄTKI PRZYGODY 

ZE SKAUTAMI KRÓLA

W 2014 roku ze Wspólnotą 
„Dom Boży” się spotkaliśmy
i pierwszy raz, 
na Górze Świętej Anny, 
o Skautach Króla usłyszeliśmy.
Potem w Nowej Rudzie, 
na kursie podstawowym, 
swą wiedzę poszerzyliśmy,
i naszej Wspólnocie 
o tym dziele opowiedzieliśmy.
A że we Wspólnocie „Lew Judy”
metod formacji dzieci 
poszukiwaliśmy, więc na trening
instruktorów do Kokotka
w czerwcu 2016 roku się wybraliśmy.
Tam świetnie się bawiliśmy
i posługę w Skautach Króla 
jeszcze lepiej poznaliśmy.
Do bycia instruktorami 
się zaprawialiśmy,
pod okiem czujnej kadry 
tajniki skautingu opanowaliśmy.
W tym czasie przygody,
bycia z bliźnim i z Bogiem
odkryliśmy, że Skauci Króla
jako diakonia dziecięca 
jest dla nas tym, czego szukaliśmy!

„LEW JUDY”

Chusta
Pierwotnie służyła do opatrywania ran.

Kolor pomarańczowy oznacza lwa; żółty 
kolor lamówki (złoty) to kolor chwały 
Bożej. Jezus jest Lwem Judy (por. Ap 5, 5), 
którego chwałę chcemy głosić tu na zie-
mi, chcemy rozszerzać Jego królestwo.

Aby dowiedzieć się więcej o  formacji 
dzieci i  młodzieży w  szczepie Skautów 
Króla przy Wspólnocie „Lew Judy” w na-
szej parafii, napisz, zadzwoń lub zapytaj 
w księgarni parafialnej:

e-mail: sk.lewjudy@gmail.com
dh Tadeusz Błażejewski:
tel. +48 608 610 594

SKLEWJUDY.BLOGSPOT.COM
WWW.SKAUCIKROLA.PL
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Z ŻYCIA PARAFII

ZASTĘPY SKAUTÓW KRÓLA
W NASZEJ PARAFII

WĘDROWNICY (14–18 lat) 
ZWIADOWCY (10–13 lat)

Szybkie Sokoły! 
Omijają grzechu doły!

TERMINARZ 
NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ

SKAUTÓW KRÓLA
W NASZEJ PARAFII

Niedziela – 25 marca 2018
godz. 15.30 – Eucharystia i zbiórka

Piątek – 13 kwietnia 2018
godz. 19.30

Niedziela – 22 kwietnia 2018
godz. 15.30 – Eucharystia i zbiórka

Piątek – 11 maja 2018
godz. 19.30

Niedziela – 27 maja 2018
godz. 15.30 – Eucharystia i zbiórka

Piątek – 8 czerwca 2018
godz. 19.30

Niedziela – 24 czerwca 2018
godz. 15.30 – Eucharystia i zbiórka

TROPICIELE (5–7 lat)
Szybkie Gepardy! 
Tup, tup, wielbią Pana Boga!

ODKRYWCY (8–9 lat)
Szybkie Żółwie! 
Już pędzimy!

PRZYRZECZENIE SKAUTÓW KRÓLA 
Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. 
Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, 

Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla
i wprowadzając w życie złotą zasadę Ewangelii.



22

CZY TANIA

KRÓLOWA POKOJUKRÓLOWA POKOJU22 Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli,

Z ŻYCIA PARAFII

Nakręcamy się na pomoc!

Ośrodek ten powstał we wrześniu 
2013 roku. Mogą do niego uczęszczać 
dzieci w wieku od 3 do 25 lat z niepeł-
nosprawnością intelektualną w  stopniu 
głębokim oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Niedługo potem, w marcu 
2014 r., powstał Terapeutyczny Punkt 
Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci, do 
którego uczęszczają dzieci posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. Celem pracy Ośrodka i Punktu 
Przedszkolnego jest wszechstronny 
rozwój wychowanków i zapewnienie im 
poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, 
życzliwości i wsparcia. 

Zatrudniona, wykwalifikowana kadra 
odznacza się umiejętnościami empa-
tycznymi, jest wrażliwa na potrzeby 
wychowanków, realizuje zalecenia 
zawarte w  orzeczeniu o  potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
zespołowych i  indywidualnych wyda-
nych przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. W  Ośrodku i  Punkcie 
Przedszkolnym podopieczni korzystają 
z  wielu terapii: integracji sensorycznej, 
terapii ręki, terapii wzroku, rehabilitacji, 
terapii logopedycznej, pedagogicznej, 
psychologicznej, zajęć w  sali doświad-
czania świata, dogoterapii, alpakoterapii, 
muzykoterapii integralnej.

Celem naszej wizyty było przekazanie 
nakrętek w  ramach akcji charytatywnej 
nakrętkowo.pl. Do ośrodka dostarczyli-
śmy 18 worków i dwie duże torby. Przy 
realizacji przedsięwzięcia przyświecały 
nam dwie idee. Pierwsza – to przede 
wszystkim pomoc dzieciom z  różnymi 
niepełnosprawnościami a  druga jest 
związana z  troską o  naturalne środo-
wisko. Nakręcając się na pomoc w  ten 
sposób, pomogliśmy przede wszystkim 

Dnia 4 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej z oddziałami gim-
nazjalnymi, Liceum Ogólnokształcącego z  oddziałami gimnazjal-
nymi i  Branżowej Szkoły I  stopnia (Fundacji Ewangelickie Centrum 
Diakonii i  Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu przy ul. ks. 
Marcina Lutra 2-8) pojechali do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
nego i  Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla Wyjątkowych 
Dzieci przy ul. Kominiarskiej 42b we Wrocławiu.

Uroczystość NMP Królowej Polski
3 maja

Czcimy dziś Najświętszą Maryję Pannę 
jako Królową Polski. Jako Królowa jest 
Ona głównym patronem naszej ojczyzny, 
wespół ze św. Wojciechem i  św. Stani-
sławem. Jako Królową Polski wzywamy 
Cię, Bogurodzico, od roku 1656, kiedy 
po pamiętnym „potopie”, nazwał Cię 
tym wezwaniem król Jan Kazimierz, od-
dając pod Twoją obronę swoje ziemskie 
królestwo. Zaborcza przemoc wymazała 
państwo polskie z  map Europy, jednak 
Królowa Polski nie przestała panować 
nad Polakami. Polska istniała dzięki 
swojej Królowej.

Ap 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab
Wielki znak ukazał się na niebie

Jdt 13
Tyś wielką chlubą swojego narodu

Kol 1, 12–16
Bóg nas przeniósł
do królestwa swojego Syna

Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus powiedział do ucznia:
„Oto Matka twoja” i od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie

J 19, 25–27
Oto Matka twoja

Szósta niedziela wielkanocna
6 maja

Wylanie Ducha mocą odkupieńczej 
Paschy Chrystusa oznacza dar Osoby 
Boskiej: Duch Święty sam zostaje dany 
Apostołom, aby w  nich przebywać. 
W  tym darze Bóg udziela się człowie-
kowi w  tajemnicy swego Bóstwa, aby 
człowiek, uczestnicząc w naturze Bożej, 
w życiu Trójcy Świętej, przynosił ducho-
we owoce. Jest to więc dar, który stanowi 
podstawę wszystkich nadprzyrodzonych 
darów, korzeń łaski uświęcającej, która 
uświęca poprzez uczestnictwo w  Bożej 
naturze.

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
Powołanie pogan do Kościoła

Ps 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

1 J 4, 7-10
Bóg jest miłością

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego.

J 15, 9-17
Przykazanie miłości

Wyjątkowym Dzieciom, ale i  sami mie-
liśmy okazję wejść na kolejny szczebel 
wrażliwości, otwarcia się na potrzeby 
innych i dobroczynności.

W  Ośrodku przywitano nas bardzo 
serdecznie. Na początku zostaliśmy 
zaproszeni do sali, gdzie czekały na nas 
dzieci z  opiekunami. Przywitaliśmy się 
z  nimi metodą porannego kręgu, jako 
jedną z  propozycji stymulacji zmysłów 
dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. 
Metoda ta obejmuje zmysły: wzrok, do-
tyk, słuch, smak i węch. Rodzaj bodźców, 
którym poddawane są dzieci, zależy od 
pory roku. Usiedliśmy razem z  dziećmi 
w  kręgu. Muszę przyznać, że na naszej 
młodzieży taki sposób witania wywarł 
ogromne wrażenie. Mieli okazję zoba-
czyć, że niepełnosprawność nie jest 
przeszkodą, by nawiązać kontakt z oso-
bami nie posługującymi się mową – po 
raz pierwszy witali się w  grupie w  taki 
sposób. Zauważyłam, że nasza młodzież 
była bardziej przejęta niż dzieci z ośrod-
ka. Może dlatego, że jak powiedzieli, po 
raz pierwszy tak się witali.

Następnym etapem naszego spotka-
nia była wizyta w  sali doświadczania 
świata. To specjalne pomieszczenie, 
wyposażone w  różnorodne urządzenia 
stymulujące rozwój zmysłów. Środowi-
sko przyjaznej atmosfery, doświadcza-
nia radości, poczucia bezpieczeństwa, 
relaksu, jak również wsparcia rozwoju 
indywidualnego, terapii towarzyszącej 
oraz pomocy w rehabilitacji dzieci i do-
rosłych. W  Sali Doświadczania Świata 
mieliśmy okazję poznać zastosowanie 
terapii polisensorycznej za pomocą 
luster, które służą do terapii zaburzeń 
zmysłowych (koordynacji wzrokowo-
ruchowej), pokazują obraz rzeczywisty 
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i  celowo zniekształcony. Mogliśmy też 
przy zgaszonym świetle spróbować sty-
mulacji zmysłów dotyku i wzroku za po-
mocą kurtyny światłowodowej służącej 
do terapii przestrzennej. Wykorzystana 
ona jest jako świetlna ,,ściana”, pozwala 
stworzyć złudzenie alienacji z jednocze-
snym podglądem całości sali. 

Największą frajdę sprawiło nam wod-
ne łóżko. Nikt z młodzieży nie chciał się 
z nim rozstać, pytając o cenę łóżka w celu 
możliwości zakupienia takiego sobie do 
domu lub do naszych szkół i placówek. 
Stosowane jest do stymulacji zmysłu 
równowagi, słuchu, czucia głębokiego 
oraz odczuwania schematu własnego 
ciała. Dodatkowo fale dźwiękowe emi-
towane za pomocą radioodtwarzacza 
w połączeniu z subwooferem oddziałują 
na materac wypełniony wodą. Podsta-
wa muzyczna emituje drgania o  różnej 
częstotliwości, co umożliwia odbieranie 
nowych bodźców całym ciałem. Łóżko 
wodne służy do relaksacji, masażu i sty-
mulacji zmysłu słuchu muzyką instru-
mentalną lub dźwiękami natury. 

Ostatnim etapem naszej wizyty w pla-
cówce dla Wyjątkowych Dzieci były 
zajęcia, które specjalnie dla nas popro-
wadziła p. Monika Strózik – terapeuta 
integracji sensorycznej. W  swojej pracy 
wykorzystuje wiedzę z  trzech dziedzin: 
fizjoterapii, logopedii i  terapii metodą 
integracji sensorycznej. Zaproponowała 
naszym uczniom wykonanie zadań wy-
korzystywanych w terapii SI. 

Pierwszy do wykonania zadania zgło-
sił się Damian, który patrząc wyłącznie 
w lustro, musiał przejść przez labirynt, nie 
dotykając linii – ćwiczenie koordynacji 
oka i  ręki. Pozostałymi ćwiczeniami, za 
pomocą których mogliśmy zbadać naszą 
koordynację i percepcję zmysłów były: tu-
nel sensoryczny, równoważnia i huśtawka 
– ćwiczenia na tych przyrządach mają 
wpływ na zmysły równowagi i  koordy-
nacji (podczas ćwiczenia w tunelu osoba 
nie przerywając turlania się musi trafić 
kółkiem do celu); huśtawka-gniazdo – tu 
również ćwiczy się koordynację w ruchu, 
działanie na percepcję wzrokowo-ru-
chową (w tym zadaniu Paulina, huśtając 
się, musiała nawlekać na żyłkę koraliki 
w  różnych kolorach i  kształtach); olejki 
zapachowe – rozpoznawanie zapachów, 

nazywanie ich, a następnie pokazywanie 
na kartach – wpływ na zmysły węchu; 
dopasowywanie dźwięków – percepcja 
słuchowa; masaż stóp i  rąk – percepcja 
dotykowa, pobudzanie zmysłów do-
tyku – służy usuwaniu nadwrażliwości 
dotykowej bądź zmniejszonego czucia 
i  napięcia. Spędziliśmy w  tej sali około 
godziny i uwierzcie, że niełatwo nam było 
idealnie wykonać nawet jedno ćwiczenie. 
Przy tym uśmialiśmy się, co niemiara. 

Do dziś miło wspominamy czas 
spędzony w  tym wyjątkowym miejscu. 
Wracając do szkoły obiecaliśmy sobie, 
że nadal będziemy zbierać nakrętki. Na-
kręcamy się dalej na pomoc, ponieważ 
Wyjątkowe Dzieci potrzebują jak najwię-
cej specjalistycznego sprzętu, by mogły 
rozwijać się i  poznawać świat na miarę 
swoich możliwości. Obserwuję wielkie 
zaangażowanie uczniów w akcję nakręt-
kowo.pl – dotrzymują słowa, jak obiecali. 
Choć w  ośrodku było tylko sześcioro 
uczniów, to w akcję była zaangażowana 
cała społeczność szkół: dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie. W imieniu swoim i całej 
społeczności Szkół Fundacji Ewangelickie 
Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marci-
na Lutra we Wrocławiu dziękuję dyrekcji 
i pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci za 
serdeczne przyjęcie naszej reprezentacji 
uczniowskiej, a w szczególności p. Moni-
ce Strózik za przygotowanie dla nas zajęć 
integracji sensorycznej.

MARZENA PODRAZA, KATECHETKA
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I ty możesz zostać św. Mikołajem!

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: 
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (papież Franciszek).

Dnia 10 stycznia br. po raz kolejny 
uczniowie szkół i  placówek Fundacji 
Ewangelickie Centrum Diakonii i Eduka-
cji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 
(Szkoły Podstawowej z oddziałami gim-
nazjalnymi oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego Integracyjnego z oddziałami inte-
gracyjnymi, Liceum Ogólnokształcącego, 
Technikum Ekonomicznego, Branżowej 
Szkoły I stopnia, Niepublicznego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego, Placówek 
„Tęcza” i „Opoka” oraz Polsko-Niemieckiej 
Szkoły Podstawowej) wraz ze Świętym 
Mikołajem oraz „Panią Mikołajową” (Pa-
tryk Kupś i  Paulina Wilk) wybrali się do 
Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdom-
nych Kobiet przy ul. Strzegomskiej 9. 

Celem naszej wizyty było przekazanie 
darów i prezentów dla mieszkanek i dzie-
ci, którym życie potoczyło się na pewno 
nie tak, jak marzyli. Choć padał deszcz, 
nie zniechęciło to naszych uczniów 
i  darczyńców do zrealizowania celu. 
W ochotniczej akcji pozyskano dary, które 
zbieraliśmy od początku grudnia: odzież, 
książki, zabawki, słodycze, artykuły pa-
piernicze, artykuły spożywcze, owoce, 
napoje i środki higieny osobistej. Wszyst-
kie uzbierane upominki 
i produkty przekazano do 
schroniska i  rozdzielono 
między dzieci i  osoby 
dorosłe w noclegowni. 

W  schronisku przywi-
tała nas Pani wicekierow-
nik Łucja Dobrowolska 
z  mieszkankami. Na-
stępnie zaproszono nas 
do świetlicy, gdzie jak 
co roku na stołach cze-
kał na nas poczęstunek 
w  postaci ciastek, kawy 
i  herbaty. Po tak miłym 
przywitaniu, Święty Mi-
kołaj i „Pani Mikołajowa” 
rozdali prezenty i  dary, 

Z ŻYCIA PARAFII

a  następnie przeczytali wszystkim 
zgromadzonym Opowieść o  Bożym 
Narodzeniu. 

Po wysłuchaniu opowieści wzboga-
ciliśmy spotkanie wspólnym śpiewem 
kolęd. Jednak to nie był jeszcze koniec 
śpiewów. Po zakończeniu wspólnego 
kolędowania niektórzy z  nas (Daniel 
Kocur, Sebastian Baran, Martyna Jawor-
ska, i  Damian Roguz) tak się rozśpie-
wali i  rozruszali, że postanowili jeszcze 
zaśpiewać piosenki m.in. z  repertuaru 
Piotra Rubika, Kayah i  Edyty Górniak, 
a  także wykonać tańce w  różnych sty-
lach. Wszyscy zgromadzeni bili artystom 
brawa i wołali bis.

Ostatnią wspólną zabawą był konkurs 
kolęd zorganizowany dla mieszkanek 
schroniska na najpiękniej zaśpiewaną ko-
lędę. Pojedynek na głosy wygrały cztery 
panie, a w nagrodę otrzymały kalenda-
rze na 2018 rok przekazane przez Panią 
Dyrektor ds. pedagogicznych Stefanię 
Goździk. Wspólne, wzruszające spotka-
nie zakończyliśmy grupowym zdjęciem. 
Każdy mógł również indywidualnie 
stanąć do zdjęcia z  Mikołajem. Pragnę 
serdecznie podziękować uczniom, ich 

rodzicom i  opiekunom, a  także Pani 
Dyrektor ds. pedagogicznych Stefanii 
Goździk, Pani Wicedyrektor Mirosławie 
Jeszce, wychowawcom i nauczycielom 
Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie 
Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Mar-
cina Lutra we Wrocławiu. 

Chciałabym również złożyć serdeczne 
podziękowania głównym inicjatorom tej 
pięknej akcji prowadzonej przy wsparciu 
Pani Kierownik Agnieszki Gulanowskiej, 
a więc Pani Magdalenie Czechowicz oraz 
Panom: Adamowi Świdrowi i  Pawłowi 
Kupczykowi. Przez tę akcję uczymy naszą 
młodzież empatii i zwykłej ludzkiej życzli-
wości – jak powiedziała wychowawczyni 
klasy gimnazjalnej, Pani Grażyna Chu-
dzicka, która pod tym hasłem prowadziła 
zbiórkę w swojej klasie. 

Myślę, że każdy z  nas, kto uczestni-
czył w  tym świątecznym wyjściu do 
schroniska, widząc na twarzach wzru-
szenie, radość i  uśmiech oraz usłyszał 
podziękowania od mieszkanek nocle-
gowni, mógł wieczorem przed snem 
powtórzyć za papieżem Franciszkiem 
słowa: dzisiaj zrobiłem gest miłości 
wobec drugiego...

MARZENA PODRAZA
KATECHETKA
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TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

KOŁO WROCŁAWSKIE

ul. bpa Bernarda Bogedaina 5
50-514 Wrocław

KRS: 0000298714
Można również wpłacić darowiznę na konto: 

87 1020 5242 0000 2502 0151 6897

STOWARZYSZENIE 
OBLACKA POMOC MISJOM

„LUMEN CARITATIS”
ul. Ostatnia 14
60–102 Poznań

KRS: 0000327951
Można również wpłacić darowiznę na konto:

02 1440 1156 0000 0000 0990 2805

Przekaż 1% podatku
Oblackie Duszpasterstwo 

Młodzieży „NINIWA”

KRS: 0000365792

PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA PRZEDSZKOLE

Siostry benedyktynki 
z Jarosławia proszą o wsparcie

budowy 
Mikołajkowego Przedszkola 

św. Jana Pawła II
w Jarosławiu

1% PODATKU NA OPP

Przekaż 1% podatku

KRS: 0000287982 Przekaż 1% podatku
Fundacja Pro - 
prawo do życia

RATUJ MNIE!

KRS: 0000233080

KRS: 0000219742

Przekaż 1% podatku
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

KRS: 0000037904

Przekaż 1% podatku 
na leczenie

MAI WIKTORII KLUCZNIK
(wnuczki p. Teresy Przewoźny,

polonistki, b. dyrektor SP 3)

Cel szczegółowy 1% 
KLUCZNIK MAJA WIKTORIA 9949
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Im bliżej Boga, tym bliżej siebie

Dość szybko zaczęliśmy się razem 
modlić, razem chodziliśmy na Euchary-
stię, do spowiedzi. Po dwóch miesiącach 
znajomości uczestniczyliśmy w  kursie 
przedmałżeńskim prowadzonym przez 
ks. Stanisława Orzechowskiego. W czasie 
narzeczeńskim naszym wspólnym wyra-
zem tego, że nie wstydzimy się Jezusa, 
było świadectwo naszego poznania się 
wśród rodziny, znajomych z uczelni i aka-
demika. Nie kryliśmy faktu, że poznaliśmy 
się „w  kościele” i  że na Bogu budujemy 
nasze wspólne życie. 

Kolejnym wyzwaniem było przyznanie 
się do wiary w środowisku pracy. Na po-
czątku nie było łatwo choćby przeżegnać 
się przed posiłkiem, ale „pierwsze koty za 
płoty” i z czasem ludzie przestali się dzi-
wić i pytać, dlaczego. W nowym środowi-
sku z trudnością przychodzi przyznanie 
się do wiary. Ludzie wtedy mogą mieć 
różne reakcje, których podświadomie 
się boimy. Ale gdy raz się przyznamy do 
Pana Jezusa, później te obawy znikają. 

Do Wspólnoty „Umiłowany i umiłowa-
na” dołączyliśmy rok po naszym ślubie. 
W  międzyczasie dość intensywnie szu-
kaliśmy dla siebie właściwego miejsca 
w Kościele. W końcu się udało. 

Jesteśmy małżeństwem 6,5 roku, a  znamy się 8 lat. Poznaliśmy się 
w  Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny”, mieszkaliśmy w  tym 
samym akademiku. Naszą miłość od początku staraliśmy się budo-
wać na Panu Bogu. 

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

KRÓLOWA POKOJU26 A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał,

Bycie we Wspólnocie pomaga nam 
kształtować naszą wiarę, małżeństwo, 
życie rodzinne. Na początku nie wy-
obrażaliśmy sobie wakacji bez wyjazdu 
w góry lub nad morze, a dzisiaj nie wy-
obrażamy sobie wakacji bez wyjazdu na 
rekolekcje. Wracamy z  nich umocnieni 
w wierze i z większą miłością do siebie.

Mieszkamy w  Oławie, więc uczest-
nictwo w  spotkaniach wymaga od nas 
pokonania sporej odległości. Staramy 
się jednak być. Mimo że nie należymy do 

wspólnotowej parafii, naszym 
dzieciom Sakramentu Chrztu 
Świętego udzielał, przy obecno-
ści Wspólnoty, Ojciec Kazimierz 
Lubowicki OMI.

W  pamięci mamy cytat z  Pi-
sma Świętego, znajdujący się 
również na breloczkach przy 
naszych kluczach: „Kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, tego za-
prę się i Ja przed moim Ojcem” 
(Mt 10, 33).

KAMILA I KRZYSZTOF
KUCYNIAKOWIE

Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
8 maja

Procesję z  relikwiami św. Stanisława, 
która przechodzi ulicami starego Krako-
wa z  Wawelu na Skałkę, można nazwać 
pochodem naszych dziejów. Nie tylko 
dlatego, że powtarza się od tylu stuleci. 
Bardziej jeszcze dlatego, że wyrażają się 
w niej w nawiązaniu do tragedii z 1079 r. 
dzieje grzechów i  nawróceń, ogarnione 
Chrystusowym odkupieniem. Te dzieje 
wskazują również drogę naszemu po-
koleniu.

Dz 20, 17–18a. 28–32. 36
Duch Święty ustanowił biskupów,
aby kierowali Kościołem Bożym

Ps 100
My ludem Pana i Jego owcami

Rz 8, 31b–39
Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

Alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

J 10, 11–16
Dobry pasterz daje życie za owce

Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego

13 maja

Liturgiczne obchody tajemnicy Wnie-
bowstąpienia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa są dla całego Kościoła i ludz-
kości motywem głębokiej radości. W tej 
tajemnicy życia Chrystusa rozpamiętuje-
my z jednej strony chwałę Jezusa z Na-
zaretu – umarłego i zmartwychwstałego, 
z  drugiej zaś – Jego odejście z  ziemi 
i powrót do Ojca.

Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę

Ps 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba

Ef 4, 1-13
Dojdziemy do miary wielkości 
według Pełni Chrystusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

Mk 16, 15-20
Jezus został wzięty do nieba 
i zasiadł po prawicy Boga
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

SŁOWO BOŻE W CODZIENNOŚCI

„Drzewo ma jeszcze nadzieję,
bo ścięte, na nowo wyrasta,

świeży pęd nie obumrze.
Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi,

a pień jego w piasku zbutwieje,
gdy wodę poczuje, odrasta,

rozwija się jak młoda roślina.
A mocarz umarły przepada.

Gdzież będzie człowiek, gdy zginie?”
(Hi 14, 7–10)

KRÓLOWA POKOJU 27Anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja!

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 
Bądż wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliżnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 

Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 

Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jak byś pragnął, aby tobie czyniono. 

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 

Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI, PRYMAS TYSIĄCLECIA

ABC Społecznej Krucjaty Miłości



KRÓLOWA POKOJU28

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Biuro TurysTyczno-Pielgrzymkowe
AlFA-Tur zAPrAszA:

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

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

ADRES: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54 – 239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1

KONTAKT: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPIEKUN: o. Jerzy Ditrich OMI
ZESPÓŁ: Ewa Kania, Barbara Masłyka,

Bożena Sobota, Damian Szpalerski
FOTOGRAF: Piotr Janicki
NAKŁAD: 2 000 egz.
CENA: gratis

STOPK A REDAKC YJNA

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, 
negocjowanie warunków.

TOMASZ LEWANDOWSKI 
TEL. 668 398 903

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

KSIĘGARNIA PARAFIALNA
„LEW JUDY” ZAPRASZA

MALTA
17-24.05.2018 – 3550 PLN – samolot

RZYM
01-05.05.2018 – 2199 PLN – samolot

MEDIOLAN
25-28.05.2018 – 1649 PLN – samolot 

WEEKEND W SEWILLI
19-22.05.2018 – 1749 PLN – samolot

ZIEMIA ŚWIĘTA – BOŻE CIAŁO
25.05–02.06.2018 – 1950 PLN + 480 USD
samolot, autokar

MEDUGORJE
20-29.06.2018 – 649 PLN + 250 EUR – autokar

MEDUGORJE-DUBROWNIK-MOSTAR-SPLIT
19-30.07.2018 – 649 PLN + 380 EUR – autokar

FATIMA
02-09.08.2018 – 3750 PLN – samolot 

od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00–18.00

w niedziele 
w godz. 9.30–13.00

   czasopisma i książki religijne
   dewocjonalia, płyty CD
   artykuły biurowe, ksero

POKÓJ DO WYNAJĘCIA 
dla studentki niepalącej, ul. Wejherowska.
Tel. 518 162 218

POTRZEBNA OPIEKUNKA do starszej pani, 
pn.–pt. od godz. 8.00 na 7 godzin. 
Tel. 509 933 639

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
DCM sp. z  o.o. zaprasza na badania słuchu 
u dzieci i dorosłych, ul. Braniborska 2/10
pn.–pt. od 8.00 do 20.00
Tel. 71 355 6719

PSYCHOLOG–PSYCHOTERAPEUTA
konsultacje, terapia indywidualna dla osób 
dorosłych, testy psychologiczne. 
www.psychoterapeuta-wroclaw.eu
Tel. 691 507 676

FHU „NASZE PODŁOGI” – deski, parkiety, 
panele, listwy; montaż, cyklinowanie; ul. 
Popowicka 28, www.naszepodlogi.pl
Tel. 725 615 008

REMONTY – malowanie, gładzie, płyty g/k, 
panele, wykładziny, instalacje, kafelki, drzwi.
Tel. 518 897 865

MARTER – remonty kompleksowe, instalacje 
elektryczne, hydrauliczne, terakota, glazura. 
Tel. 607 633 217

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

OKOLICZNOŚCIOWE DEKORACJE kwiatowe 
z okazji chrztu, komunii, ślubu, wesela.  
Tel. 692 055 864

MYCIE OKIEN I SPRZĄTANIE 
Tel. 883 786 373

NAUCZYCIELKA CHEMII udziela korepetycji 
indywidualnie lub w grupie 2-4 osób. 
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

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

KOREPETYCJE z języka polskiego na Popo-
wicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

NAUCZYCIELKA CHEMII udziela korepetycji 
(liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa).
Tel. 663 017 429

KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Tel. 515 700 694

KUPIĘ GARAŻ na Popowicach.
Tel. 71 791 6443

KUPIĘ OGRÓDEK w ROD Krokus 
przy ul. Małopanewskiej.
Tel. 885 149 919

RODZINA WYNAJMIE MIESZKANIE 
na Popowicach lub w okolicy.
Tel. 792 258 709

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
Z A P R A S Z A M Y !

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym 
udziela korepetycji i lekcji uczniom i dorosłym 

na wszystkich poziomach zaawansowania.
tel. 510 622 038

 szkoła podstawowa
 gimnazjum
 liceum, technikum
 przygotowanie do matury

 podstawowej i rozszerzonej
 

Mam wieloletnie doświadczenie  
z uczniami 

na każdym poziomie wiedzy. 

Przygotowuję do egzaminów, 
klasówek, konkursów, ułatwiam 

nadrobienie zaległości, 
pomagam w pracach domowych.

KOREPETYCJE W DOMU UCZNIA
TEL. 668 967 527

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

KRÓLOWA POKOJU28 Ode Mnie Ją pozdrawiajcie, i wesoło zaśpiewajcie:

WYNAJMĘ MIESZKANIE DLA MAŁŻEŃSTWA 
na ul. Młodych Techników.

2-pokojowe rozkładowe, wyposażone w RTV i AGD,
w pełni umeblowana kuchnia i łazienka. 

tel. 502 337 039
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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

Rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Pokoju 
ul. Ojców Oblatów 1 

54–239 Wrocław
tel. 71 793 6771 w. 46 (biuro parafialne)

fax: 71 793 6771 w. 30

e–mail: krolowa.pokoju@archidiecezja.wroc.pl 

MSZE ŚWIĘTE

CHRZEST

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT CHORYCH

POGRZEB

NABOŻEŃSTWA

WAŻNE INFORMACJE

SPOWIEDŹ

ROCZNICE

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

Okazja do sakramentu pojednania w każdy piątek od godz. 15.00 
do 18.00 w kościele św. Jerzego. Także na początku każdej Mszy 
Świętej 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 Świętej 
o godz. 13.00.
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 dwie 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 
dewocjonaliów na niedzielnej Mszy św. godz. 11.30 (X, XII, II, IV).

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 z odpisem aktu zgonu, 
ustalamy godzinę Mszy św. (zwykle 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.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę 
miesiąca od godz.14.00 do 18.00 i w każdy piątek od godz. 15.00 
do 18.00.
Nabożeństwo Maryjne Pierwszych Sobót: o godz. 8.30 
Różaniec, Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo powołaniowe w pierwszy czwartek miesiąca przed 
wieczorną Mszą Świętą.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy 
piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 13. dnia miesiąca 
po wieczornej Mszy Świętej.
Nowenna do św. Antoniego we wtorki na Mszy św. o godz. 9.00.
Nabożeństwo różańcowe w październiku: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych po wieczornej Mszy Świętej.
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, po Mszy św. 
wieczornej; jak długo przynoszone są kartki wypominkowe.
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej 
Mszy Świętej oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
Wielki Post: Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.00

Pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św. obchodzimy w naszej parafii 
w drugą niedzielę miesiąca. Msza Święta 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
Gdy ktoś obchodzi srebrne lub złote gody, możliwa osobna Msza 
Święta 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 parafialna: niedziela od godz. 9.30 do 13.00
poniedziałek–piątek od godz. 13.00 do 18.00

INFORMATOR PARAFIALNY
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WIZYTACJA KANONICZNA KS. ABP. JÓZEFA KUPNEGO W NASZEJ PARAFII – 26.02.2018
FOT. TOMASZ LEWANDOWSKI



WIZYTACJA KANONICZNA KS. ABP. JÓZEFA KUPNEGO W NASZEJ PARAFII – 26.02.2018
FOT. TOMASZ LEWANDOWSKI

POŚWIĘCENIE KRZYŻY W SZPITALU IM. MARCINIAKA NA STABŁOWICACH – 16.03.2018
FOT. KRYSTYNA LEŚNIKOWSKA

BIERZMOWANI – 26.02.2018
FOT. Z ARCHIWUM O. KAMILA ŻYNDY OMI



TRIDUUM SACRUM A.D. 2018

Liturgia Wigilii Paschalnej 

– 31 marca 2018 – godz. 21.00

Na zakończenie Wigilii Paschalnej

procesja rezurekcyjna 

Msze święte w Niedzielę Wielkanocną

według porządku niedzielnego

Wielki Czwartek – 29 marca 2018

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00

Po Mszy Świętej adoracja do godz. 22.00

Spowiedź od godz. 16.00 do 18.00

Wielki Piątek – 30 marca 2018

Droga Krzyżowa o godz. 18.30

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00

Adoracja od godz. 8.00 do 19.00

i po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej 

– do godz. 24.00

Spowiedź od godz. 8.00 do 18.00

Wielka Sobota – 31 marca 2018

Adoracja przy Grobie Pańskim 

od godz. 8.00 do 21.00

Spowiedź od godz. 8.00 do 18.00

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych 

od godz. 8.00 do 18.00 o pełnej godzinie


