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ŚPieWAJący człOWieK nAszeJ PARAfii

PRzeJŚcie PRzez ŚmieRć 
dO zmARtWychWstAniA

czeRWOny biRet, mUcet, fARiOLA...

WOJciechOWscy O dziecięceJ PObOżnOŚci

dOdAteK sPecJALny 
VRAtisLAViA sAcRA z Płytą dVd

sOniA KROK O KRzyżU 
W KULtURze OJczysteJ
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LUdzie nAszeJ PARAfii

Muzyka jest dopełnieniem życia

Kameralny Chór Męski Cantilena często śpiewa na wielu uroczysto-
ściach w naszej parafii. Pan Edward Koziarzewski jest prezesem za-
rządu Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena od 1978 r.

Jak zaczęły się kontakty Cantileny 
z naszą parafią?

Członkowie Cantileny pochodzą z róż-
nych wrocławskich parafii, a nawet spo-
za Wrocławia. Z parafią na Popowicach 
jesteśmy związani od 1993 r. Szukaliśmy 
wtedy miejsca na próby i występy. Ojciec 
Proboszcz Mieczysław Hałaszko OMI za-
pytany o zgodę, niewiele się zastanawia-
jąc, zaprosił nas do współpracy. Ówcze-
sny nasz dyrygent, Profesor Tadeusz Za-
they był swego czasu mieszkańcem Po-
powic. Od razu po zabezpieczeniu duże-
go zbioru nut chóru w bibliotece parafial-
nej, gdzie znajdowało się pianino, rozpo-
częliśmy próby.

Pamiętam uroczystą konsekrację no-
wego kościoła 8 października 1994 r., 
w czasie której Cantilena wykonała śpie-
wy  liturgiczne. W uroczystości uczestni-
czyli liczni goście, a wśród nich mój ów-
czesny proboszcz z Muchoboru Małego, 
śp. Ksiądz Prałat Franciszek Skorusa, na-
zywany przeze mnie „najważniejszym gó-
ralem muchoborskim” (pochodził z Cho-
chołowa). Po zakończeniu uroczysto-
ści zapytał mnie, skąd oblaci wzięli takie 
piękne nagrania do mszy konsekracyjnej. 
Odpowiedziałem, że to nie było nagranie, 
to śpiewał na żywo mój chór. Chyba nie 
uwierzył, bo był mocno zdziwiony.

W 1999 r. wpadliśmy na pomysł cy-
klu pod nazwą „Spotkania Muzyczne 
u  Oblatów”. Pierwszy koncert odbył się  
21.11.1999 r. w kościele św. Jerzego, a sło-
wo wstępne wygłosił O. Kazimierz Lubo-
wicki OMI, ówczesny superior. Do dzisiaj 
odbyły się 22 „Spotkania”, w których wzię-
ło udział kilkadziesiąt chórów polskich 
i zagranicznych. 

W pracy Cantileny na rzecz parafii 
wspierają nas wszyscy oblaci z  Ojcem 
Mieczysławem na czele. Bardzo często 
wspierają nas parafianie, szczególnie Ma-
rysia i Jarek Zawartkowie, Dorota Słowi-

kowska, Darek Czerniejewski, Renia i Da-
rek Piecykowie. 

Czujemy się zaszczyceni, że mamy 
w swoim gronie wielu honorowych człon-
ków chóru, a  wśród nich Ojca Mieczy-
sława Hałaszkę. Honorowe członkostwo 
nadaliśmy mu podczas pobytu chóru 
na Litwie w  1997 r. Ważnym wydarze-
niem tamtego wyjazdu było postawie-
nie krzyża od chóru i  parafii popowic-
kiej na słynnej Górze Krzyży w Szawlach, 
gdzie Ojciec Mieczysław odprawił dro-
gę krzyżową.

Czym jest dla Pana muzyka?
Muzyka jest dopełnieniem życia każ-

dego człowieka, otacza nas z  różnych 
stron. Należy zatem wybierać ten rodzaj 
i gatunek muzyki, który „gra” z naszą du-
szą. Muzyka, która wydobywa się natu-
ralnie z  głosu człowieka, z  jego duszy, 
nie poprzez umiejętność zagrania na in-
strumencie, jest zadaniem dość trud-
nym. Gdy mówimy o  śpiewie w  chórze, 
to zgranie czystości śpiewu, akordu, za-
śpiewanie piano, forte, lento, narzuce-
nie odbiorcy skupienia, uczucia i  odpo-
wiedniej atmosfery, niedrażnienie słucha-
cza – to duża sztuka. 

Najlepszą muzyką, jak powiada-
ją muzycy, jest wyśpiewana cisza. Pa-
dający deszcz, gwiżdżący wiatr, echo 

w  górach, śpiewają-
cy skowronek, kolor 
nieba, pierwsze słowa 
dziecka – to też jest 
muzyka. Cantilena za-
wsze słynęła ze śpiewu 
piano, bo tam słychać 
głębię natchnienia, ro-
mantyzmu i modlitwy, 
ale też często dyrygent 
„wyciska” z  nas potę-
gę śpiewu, żeby obu-
dzić wyobraźnię chwi-
li u chórzystów i u od-
biorcy.

Dla mnie osobiście 
muzyka, obok wykony-

wania obowiązków zawodowych i tru-
dów życia, jest lekarstwem na zatarcie 
fałszu i poprawę humoru, jest wzmoc-
nieniem wartości duchowych z  muzy-
ki płynących, a  potrzebnych każdemu 
człowiekowi. Muzyka jest narzędziem 
gry na uczuciach ludzi i dlatego należy 
być bardzo ostrożnym, żeby nie zrobić 
komuś krzywdy poprzez fałszowanie 
lub zły dobór repertuaru. 

Śpiewam w  Cantilenie od 1974 r. 
Chór dał mi dużo radości i  satysfakcji, 
ale też narzucił dużo obowiązków. Po-
znałem mnóstwo wartościowych i do-
brych ludzi, przeżyłem wiele niezapo-
mnianych chwil w  czasie koncertów 
w różnych częściach Polski i Europy. 

Cantilena nie istniałaby, gdyby nie 
zapaleńcy, którzy śpiewają do dzisiaj, 
podtrzymując tradycje artystyczne chó-
ru od 45 lat. To duży wysiłek kolegów, 
ale też duży wysiłek i wsparcie naszych 
bliskich.

 
Który z  licznych sukcesów Cantileny 
jest Panu szczególnie bliski? 

Mój pierwszy wyjazd z Cantileną na 
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Po-
lifonicznej „Guido d'Arezzo ” w  Arezzo 
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słOWO PRObOszczA

Na Wielkanoc
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie 

zmartwychwstał! To zawołanie wielkanoc-
ne jest wyrazem wielkiej radości i funda-
mentem naszej wiary. Żyć we wspólnocie 
ze Zmartwychwstałym, to uczestniczyć 
w  Jego zwycięstwie, w  Jego miłości po-
tężniejszej niż śmierć. Jak bardzo jest to 
potrzebne nam i całemu światu. Wszyst-
kie wojny, waśnie przynaglają nas do jesz-
cze większych wysiłków, by chwała zmar-
twychwstania urzeczywistniała się już dzi-
siaj i dla każdego człowieka. 

Stąd moje najlepsze życzenia, aby nasza 
radość, szczęście i zwycięstwa były udzia-
łem wszystkich ludzi. Niech pokój przyniesiony przez Chrystusa zmartwychwsta-
łego zagości w naszych sercach, rodzinach, naszym kraju i w całym świecie. Bra-
cia i siostry życzę zdrowych i wesołych świąt. Wypocznijmy nieco, by mieć zapał 
i siłę do budowania wspólnoty z Bogiem, a w Nim też pomiędzy ludźmi. Chry-
stus zmartwychwstał!

Na beatyfikację Jana Pawła II
Pielgrzymi z całego świata, a więc i z Polski (może przede wszystkim), z naszej 

parafii też, udają się 1 maja do Rzymu, gdzie Papież Benedykt XVI ogłosi Sługę 
Bożego Jana Pawła II błogosławionym. Przypominają się: nauczanie, pielgrzym-
ki, spotkania i fotografie z Janem Pawłem II. Od momentu beatyfikacji stanie się 
on naszym wyjątkowym orędownikiem. Jego witraż w naszym kościele z wezwa-
niem: „Bł. Janie Pawle II, módl się za nami” będzie nam przypominał o modlitwie 
za Jego wstawiennictwem. 

Zjednoczmy się w niedzielę 1 maja o godz. 10.00 ze Stolicą Apostolską w uro-
czystej chwili zaliczenia w poczet błogosławionych naszego patrona, wielkiego 
Polaka, przyjaciela, nauczyciela. Odwołujemy w naszym kościele Mszę św. o godz. 
10.00, by bezpośrednio lub za pośrednictwem telewizji być w Rzymie.

O chrześcijańskim pogrzebie słów kilka – str. 4.
Podziękowanie dla Magnolii Park – str. 26.

O. mieczysłAW hAłAszKO Omi

we Włoszech w  1976 r., gdzie zdoby-
liśmy wysokie II miejsce i  uznanie dla 
poziomu artystycznego chóru i Edmun-
da Kajdasza. Ten sukces to odpowied-
nik wicemistrzostwa Europy. Po konkur-
sie była Msza Święta, a na jej zakończe-
nie Cantilena zaśpiewała hymn „Gaude 
Mater Polonia”. Wtedy po raz pierwszy 
w życiu zobaczyłem reakcję publiczno-
ści bijącej brawo i tupiącej oraz rzucają-
cej w górę kapelusze, marynarki i nuty 
jako znak uznania.

Innym sukcesem Cantileny, pod dy-
rekcją Krzysztofa Teodorowicza, było 
zdobycie głównej nagrody na Między-
narodowym Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej w Hajnówce (1984 i 1987), ku zasko-
czeniu samych braci prawosławnych.

W czasie stanu wojennego nasi trzej 
koledzy z chóru byli internowani w wię-
zieniu w Nysie. Cantilena wykonała wte-
dy krótki, ale odważny koncert na wa-
łach rzeki Nysa Kłodzka naprzeciw wię-
zienia, którego nasi koledzy słucha-
li wraz z  innymi internowanymi, trzy-
mając się krat w oknach więzienia. Tak 
wyraziliśmy swoją solidarność z nimi.

Czy ma Pan czas na życie rodzinne, 
hobby, lenistwo?

Na życie rodzinne mam czas, pomi-
mo dużego obciążenia zawodowego 
i pracy społecznej w chórze. Dla rodzi-
ny musi być czas, bo z  nią się jest, jej 
się służy, a nie stoi z boku. Trzeba być 
w środku życia rodzinnego, żyć proble-
mami i  radościami bliskich, pomagać, 
współpracować i wzajemnie się wspie-
rać; kochać, uśmiechać się, razem pła-
kać, jak trzeba, i osłaniać bliskich przed 
złem, być za nich odpowiedzialnym. 

Moja żona Krysia wspiera mnie, ak-
ceptuje moje zaangażowanie w  Can-
tilenie i  z  cierpliwością znosi trudy 
z tym związane. Również troje naszych 
dorosłych dzieci, synowa i  wnukowie 
z  wnuczką mają uznanie dla tego, co 
robię. Jestem im za to wdzięczny.

Moje hobby to Tatry i  liczne rodzin-
ne wypady górskie, których już było kil-
kadziesiąt. Lenistwo? Przydałoby się od 
czasu do czasu, aby w granicach przy-
zwoitości trochę poleniuchować – co 
za dużo, to niezdrowo.

Jakie są Pana plany i marzenia?
W chórze planuję, aby z  kolegami 

i  obecnym dyrygentem Arturem Wró-
blem założyć Małą Cantilenę, żeby utrzy-
mać tradycję chóru i  zostawić pomnik 
ludzi wartościowych dla dobra innych 
w dziedzinie muzyki chóralnej.

Marzeniem moim jako prezesa chóru 
jest zaśpiewać „Tryptyk o św. Eugeniuszu 
de Mazenod”, kompozycji prof. Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil, nad Jego grobem 
w  Marsylii, a  moim osobistym marze-
niem jest wejść na Kilimandżaro i krzyk-
nąć sobie z  tego wspaniałego afrykań-

skiego szczytu. A gdyby to się nie uda-
ło, to podróż dookoła świata to też przy-
zwoite marzenie.

Inne plany i  marzenia są związane 
z hobby mojej żony. Chcielibyśmy mieć 
piękny, duży ogród z dużą ilością kwia-
tów i… winorośli. I wreszcie chciałbym 
na swoim boisku zagrać w piłkę i „doko-
pać” wnukom co najmniej 5:0 w meczu 
czasowym 10/10.

Dziękuję za rozmowę.

ROzmAWiAłA eWA KAniA



4 KRÓLOWA POKOJU

WiARA, nAdzieJA, miłOŚć

Kościół zatem uczy, że ciała zmarłych 
powinny być traktowane z  szacunkiem 
i miłością wypływającą z wiary i nadziei 
zmartwychwstania. Zgodnie z  biblijną 
tradycją, Kościół usilnie zaleca zacho-
wanie dotychczasowego zwyczaju grze-
bania ciał zmarłych, chociaż też dopusz-
cza kremację zwłok, jeśli nie została do-
konana z  pobudek przeciwnych na-
uce chrześcijańskiej. Zawsze jed-
nak należy podkreślać pierw-
szeństwo grzebania ciał, ponie-
waż sam Chrystus chciał być 
pogrzebany.

Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów 
oświadcza, że nie jest stosow-
nym, aby nad urną z  procha-
mi celebrowano obrzędy, któ-
re mają na celu uczczenie cia-
ła zmarłego. Chodzi tutaj o za-
chowanie czytelności i  praw-
dziwości znaku liturgicznego. 
Pogrzebaniu ciała towarzy-
szy bowiem idea snu w ocze-
kiwaniu na zmartwychwsta-
nie. Ponadto to właśnie cia-
łu, a nie prochom, oddaje się 
cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwi-
li chrztu świętego stało się ono świątynią 
uświęconą przez Ducha Świętego.

W podobnym duchu szacunku dla 
ciała zmarłego wyraża się również Ka-
techizm Kościoła Katolickiego, który 
stwierdza: „Żegnając zmarłego, Kościół 
poleca go Bogu. Jest to ostatnie poże-
gnanie, jakie wspólnota chrześcijańska 
oddaje swemu członkowi, zanim jego 
ciało będzie wyniesione i  pogrzebane” 
(KKK 1690).

zmartwychwstanie perspektywą 
liturgii pogrzebu

Przeżywając Paschę Jezusa Chrystusa (przejście przez śmierć do zmar-
twychwstania), myślimy też o  swoim życiu i  śmierci. W Credo wypo-
wiadamy uroczyście słowa: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot 
wieczny”. ta wiara towarzyszy nam wówczas, gdy przychodzi nam po-
grzebać naszych bliskich. zresztą Chrystus, gdy umarł na krzyżu, zo-
stał też godnie pogrzebany, by trzeciego dnia zmartwychwstać.

a co z konkretną praktyką? 
Na naszych oczach rozrósł się i rozpano-

szył przemysł pogrzebowy. Z jednej stro-
ny ułatwia nam organizację pogrzebu, ale 
też nie zawsze uwzględnia to, co wynika 
z naszej wiary i tradycji. To fi rmy pogrze-

bowe zaczęły narzucać swoje, dla nich wy-
godniejsze, sposoby zajmowania się cia-
łem zmarłych i formą pogrzebu. Przycho-
dząc do parafi i, niekiedy rodzina ze zdzi-
wieniem mówi, że przecież wszystko zo-
stało już ustalone w fi rmie pogrzebowej. 
A ustalone jest najczęściej tylko to, co się 
odbywa na cmentarzu, czyli wyprowadze-
nie z kaplicy i złożenie w grobie. Wówczas 
dopiero, jakby na dokładkę, organizuje się 
Mszę św., na którą czasem, niestety, przy-
chodzi najwyżej kilka osób.

Nasza tradycja oparta na rytuale po-
grzebowym to Msza św. z ciałem zmar-
łego, uroczyste pożegnanie i  odprowa-
dzenie na cmentarz. Wtedy godziną po-
grzebu jest nie odprowadzenie do gro-
bu, ale rozpoczęcie Mszy św. Zachęcam 
usilnie, by tak organizować pogrzeby 
w naszej parafi i.

a jak postąpić w przypadku krema-
cji ciała?

Zgodnie z zaleceniem Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
nad prochami nie powinno się odpra-
wiać obrzędów przewidzianych dla po-
żegnania ciała. Zatem obrzędy pogrze-
bowe z  ostatnim pożegnaniem włącz-
nie, z  udziałem rodziny i  wspólno-

ty parafi alnej, zasadniczo należy od-
prawić przed kremacją ciała zmar-

łego, zgodnie z  rytuałem pogrze-
bowym. W praktyce wygląda to tak 
samo jak z pogrzebem zwyczajnym. 
Zapraszamy na Mszę św. z obecno-
ścią ciała zmarłego, odbywa się uro-
czyste pożegnanie i odwozi się cia-
ło do kremacji. 

Urnę po kremacji, według zale-
cenia dodatku do rytuału pogrze-
bowego, składa się w  grobie lub 
w specjalnym miejscu w ustalonym 
terminie, ale już bez zewnętrznej 
okazałości, z  udziałem jedynie naj-
bliższej rodziny.

Kościół pozwala w  uzasadnio-
nych przypadkach, np. po sprowadze-
niu urny z  prochami z  zagranicy, spra-
wować obrzędy pogrzebowe, podane 
w rytuale, tak jak nad ciałem zmarłego. 
Wówczas urnę stawia się na odpowied-
nim podwyższeniu przed ołtarzem obok 
zapalonego paschału.

Myślę, że ta garść informacji zaowo-
cuje właściwą formą organizowania po-
grzebu naszych najbliższych.

O. mieczysłAW hAłAszKO Omi
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cARitAs

Przedstawiłam ten po-
mysł kilku osobom, rów-
nieżgo w  czasie zebra-
nia Rady Parafialnej. Oj-
ciec proboszcz poparł 
inicjatywę i  zaczęła się 
zbiórka. 

Do działania włączy-
ła się pani Zofia Sienkie-
wicz. Gdy zebrana suma 
wyniosła 800 zł, zaczęły-
śmy szukać rodziny, któ-
rej pomożemy. Napotka-
łyśmy jednak nieoczekiwane trudno-
ści: ani w  Bogatyni, ani w  Jelczu nie 
chciano pomocy „kontrolowanej”. Wie-
le razy chciałam już zrezygnować, ale 
zawsze ktoś upewniał mnie, że trzeba 
szukać dalej. 

Na spotkaniu w  Caritas zapropono-
wano nam, by pomagać pogorzelcom. 
Tak trafiłyśmy do rodziny z Chmielnika 
w  gminie Kostomłoty. Poznałyśmy tę 
rodzinę. W ich domu panuje serdeczna 
atmosfera. Rodzinę tworzą rodzice i je-
denaścioro dzieci. Najstarsza córka jest 
w  klasie maturalnej, druga w  gimna-
zjum, trzecia kończy podstawową szko-
łę, kolejno jest siedmiu chłopców i naj-
młodsza córeczka skończyła roczek. To 
dziecko ma poważną wadę serca i wła-
śnie jest w szpitalu na operacji. 

Pożar w 2008 r. spowodowany spię-
ciem instalacji elektrycznej zniszczył 
piętro i dach domu. W czasie akcji ga-
śniczej zalano parter i tak rodzina zna-
lazła się bez domu. Przez rok mieszkali 
oni w lokalu zastępczym, a w tym czasie 
staraniem gminy, dobrych ludzi z Wro-
cławia, parafii i sąsiadów udało się od-
budować piętro i  dach, zdobyć meble 
i rodzina mogła wrócić do domu. Zimą 
okazało się, że mury na piętrze trzeba 
ocieplić, bo w niedogrzanych pomiesz-

Sprawozdanie ze zbiórki dla powodzian

czeniach pojawił się grzyb. W czasie po-
bytu u tej rodziny p. Zbigniew Rewuc-
ki, rzeczoznawca budowlany, nieod-
płatnie przygotował kosztorys. Okaza-
ło się, że zebrane przez nas pieniądze 
pozwolą na zakupienie materiałów na 
ocieplenie. Obecnie szukamy wykonaw-

Po powodziach, które spustoszyły całe rejony Polski, czułam, że mu-
szę coś zrobić, by pomóc zrozpaczonym powodzianom. Pomyślałam, 
że pomoc można zorganizować tak, by duże parafie objęły pomocą 
jedną rodzinę. 

ców, którzy jak najtaniej mogliby wyko-
nać tę pracę. 

Przez czas trwania zbiórki, od końca 
października do lutego, zebrałyśmy od 
wspólnot naszej parafii i  darczyńców 
spoza niej 4 239,07 zł. Ofiarodawcy to: 
Żywy Różaniec 2 373 zł, zespół Caritas 
893 zł, a  także: Przyjaciele Misji, Odro-
dzenie Parafii, Wspólnota Krwi Chrystu-
sa, Margaretki, Szafarze Najświętszego 
Sakramentu. Istotnym wsparciem są też 
osoby spoza parafii. W tej chwili mamy 
2 900,77 zł, bo przed Bożym Narodze-
niem pomogłyśmy rodzinie w Wilkowie, 
kupując za 1 338,30 zł węgiel, kozaczki 
dla dwojga dzieci i żywność. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom za wsparcie tej akcji. Prze-
praszamy wszystkich, których spotkały 
przykrości z powodu braku obiecanych 
sprawozdań. Mamy nadzieję, że chociaż 
częściowo udało nam się wyjaśnić po-
wody tej zwłoki. 

AnnA tAbOR 

ŻyCzENIa ŚWIątECzNE

Wszystkim parafianom życzymy błogosławieństwa 
Zmartwychwstałego Chrystusa, 

przeżywania każdego dnia w radości i miłości. 

PARAfiALny zesPÓł cARitAs 

Jak co roku, przed świętami wielkanocnymi
 zespół Caritas przygotuje palmy, 

będziemy też rozprowadzać paschaliki i chlebki. 

Prosimy parafian, by kupowali je u nas, 
bo dzięki temu możemy pomagać potrzebującym. 

Dochód ze sprzedaży 
przeznaczamy głównie 

na finansowanie obiadów 
dla dzieci i dopłatę do kolonii letnich. 

Dziękujemy za pomoc i współpracę! 

PARAfiALny zesPÓł cARitAs
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Księgi PARAfiALne

KRÓLOWA POKOJU

OCHRzCzENI:

Dorota Danuta Wojtczak
Mikołaj Wiktor Przybyłek
Tomasz Aleksander Kaczmarczyk
Antoni Józef Kaczmarczyk
Jana Kuśnierz
Maja Mszyca
Paweł Jakub Straż

zMaRLI:

Henryka Lewek  l. 65
Anna Stasiukiewicz  l. 85
Stanisława Golarz  l. 81
Mieczysław Radki  l. 75
Helena Taczała  l. 86
Jan Mandziejewicz  l. 70
Elżbieta Teper  l. 55
Anna Kwaśniak  l. 90
Edward Wąsek  l. 67
Kazimierz Gajewski  l. 87
Krystyna Dąbrowska  l. 76
Czesław Szpyra  l. 91

Doświadczenie krzyża

Czas wielkopostny, z  natury rzeczy 
sprzyjający rozważaniu Chrystusowej 
ofi ary w  stopniu intensywniejszym niż 
zazwyczaj, przydaje tym słowom 
Jana Pawła II wyjątkowej mocy i ak-
tualności. Może prowadzić do refl ek-
sji o znaczeniu krzyża w życiu indy-
widualnym i  zbiorowym. Bo prze-
cież nie ulega 
wątpliwości, że 
jest on obecny 
w każdej ludz-
kiej egzysten-
cji, zarówno w  sensie dosłow-
nym, jak i  metaforycznym, jako 
znak miłości i  cierpienia, któ-
rego przecież nikt nie może 
uniknąć. Liczne historyczne 
i  współczesne świadectwa 
w  przejmujący sposób doku-
mentują doświadczenie krzyża.

Kiedy osiemnastoletni Zyg-
munt Krasiński, późniejszy trze-
ci wieszcz poezji romantycznej, 
w  1830 r. zwiedzał Rzym, to nie 
wspaniałe zabytkowe i sakralne bu-
dowle wywarły na nim wrażenie, 
lecz prawdziwie głębokiego prze-
życia religijnego doznał na widok 
surowego krzyża w rzymskim Ko-
loseum. Pisał do ojca:

„Arena piaskiem posypana leża-
ła spokojnie pod promieniami księ-
życa. Już nie znać kropli krwi, której 
tyle wypiła, ale pośrodku stoi krzyż wart 
wszystkich kościołów Mediolanu i  Rzy-
mu. Przezeń żywiej Bóg przemawia. Go-
dło w  nim niezaprzeczone zwycięstwa 
życia nowego nad starym. (...) On jeden 
nieśmiertelny, prosty i boski”. 

Historia chrześcijaństwa jest wypełnio-
na niezliczonymi świadectwami wierno-
ści krzyżowi. Złożyli je najpierw ci, któ-
rzy na Golgocie stali się niejako współ-
uczestnikami Chrystusowej męki, a póź-
niej wszyscy, którzy świętością i ofi arą ży-

„Jeżeli z Ewangelii krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pój-
dziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie”. 

cia potwierdzili swoją do Niego miłość. 
Są wśród nich Maksymilian Kolbe, Edy-
ta Stein, ks. Jerzy Popełuszko, Jan Paweł 

II – ludzie, którzy budzą podziw, in-
spirują do lepszego życia innych, 
anonimowych lub znanych tylko 
najbliższemu otoczeniu.

Czym jest krzyż dla mnie? Przede 
wszystkim zna-

kiem mojej 
wiary i  dro-
gowsk azem 
postępowa-

nia w  pełni za-
akceptowanym po wielu bolesnych 
doświadczeniach życiowych. Ale 
ciągle uczę się Go kochać, czerpać 
z  Niego kojącą słodycz Bożej miło-
ści i przyjmować z pokorą Jego doj-
mujący ciężar. 

Krzyż jest szczególnie mocno 
spleciony z  losami naszego naro-
du. Przypominał o  tym Jan Paweł 
II w  Skoczowie w  1995 r.: „Na na-
szej ziemi polskiej krzyż ma długą, 
bo ponad tysiącletnią historię. Jest 
to historia zbawienia, która wpisuje 
się w  historię tej wielkiej wspólno-
ty ludzkiej, jaką jest naród. W okre-
sach najcięższych dziejowych prób 
znajdował siłę do przetrwania i  po-
wstania z  dziejowych klęsk. Właśnie 
w nim, w Chrystusowym Krzyżu, i ni-
gdy się nie zawiódł. Był mocny mocą 

i mądrością krzyża. Czy można o tym nie 
pamiętać?”.

Krzyżowi zawierzyła swe młodziutkie 
skołatane serce oraz losy Polski i  Litwy 
nad wiek mądra królowa Jadwiga. Po-
dwójny krzyż stał się herbem jej męża 
Władysława Jagiełły – gorliwego czcicie-
la relikwii Krzyża Świętego. Pod tym zna-
kiem walczyli i  zwyciężali polscy wład-
cy. Prawdopodobnie król Jan III Sobie-
ski w  czasie odsieczy wiedeńskiej miał 
na sobie zbroję znalezioną nad ołtarzem 

KULtURA OJczystA
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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
17 kwietnia

W ciągu całego Wielkiego Postu szukali-
śmy tych dróg nawrócenia, na które musi 
wejść Kościół, jeśli ma być wierny Odkupi-
cielowi. Dziś, u progu Wielkiego Tygodnia, 
niech sam krzyż stanie się źródłem odno-
wy wszystkiego w nas, którzy w nim pokła-
damy nadzieję do końca.

Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed znie-
wagami i wiem, że nie doznam wstydu
Patrząc na mękę Jezusa, widzimy jakby 
w zwierciadle cierpienia ludzkości i nasze 
doświadczenia osobiste. Chrystus, choć 
był bez grzechu, wziął na siebie to, czego 
człowiek nie mógł udźwignąć: niesprawie-
dliwość, zło, grzech, nienawiść, cierpienie 
i  na koniec śmierć. W Chrystusie, poniżo-
nym i cierpiącym Synu Człowieczym, Bóg 
miłuje wszystkich, wszystkim przebacza 
i nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu.

Ps 22
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Dzielą między siebie moje szaty
I los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek.

Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, 
dlatego Bóg Go wywyższył
Podniosły hymn z  Listu św. Pawła do Fili-
pian przypomina nam, że krzyż ma dwa 
nierozłączne aspekty: jest jednocześnie 
bolesny i  chwalebny. Cierpienie i  upo-
korzenia śmierci Jezusa są ściśle związa-
ne z  Jego wywyższeniem i  chwałą zmar-
twychwstania.

Chwała tobie, Królu wieków!
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlate-
go Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał 
Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Mt 26, 14 – 27, 66
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Opowiadanie o  Męce Pańskiej ukazu-
je w  pełnym świetle wierność Chrystusa 
przeciwstawioną ludzkiej niewierności. W 
chwili próby, kiedy wszyscy, także ucznio-
wie, nawet Piotr, opuścili Jezusa, On pozo-
stał wierny, gotowy przelać krew, by wy-
pełnić misję powierzoną Mu przez Ojca. 
Była przy Nim Matka, cicha i cierpiąca. O 
prawdziwej sile człowieka świadczy wier-
ność, z  jaką potrafi dawać świadectwo 
prawdzie, nie zważając na pochlebstwa, 
pogróżki, niezrozumienie i szantaże, a na-
wet okrutne i bezlitosne prześladowanie. 
Oto droga, którą mamy iść za naszym Od-
kupicielem.

Ukrzyżowanego w katedrze krakowskiej.
Poszczególne etapy historii narodu 

znaczą brzozowe krzyże na mogiłach, 
w miejscach kaźni. Znajdziemy je na sy-
birskich szlakach, w  przydrożnych ka-
pliczkach, kościołach i monumentalnych 
pomnikach Poznania i  Gdańska. Polacy 
bronili krzyża i byli mu wierni w czasach 
zaborów i w starciu ze zbrodniczymi ide-
ologiami faszyzmu i komunizmu. Jeszcze 
nie tak dawno polscy uczniowie upomi-
nali się zwycięsko o jego miejsce w prze-
strzeni publicznej. Cóż się więc stało te-
raz, że przy milczącej postawie znacznej 
części społeczeństwa, w imię źle pojętej 
tolerancji i tak zwanej poprawności po-
litycznej krzyż spotyka się z nieposzano-
waniem i  wrogością? Co się stało z  na-
rodem wiernym Chrystusowi, że milczy, 
gdy na świecie giną chrześcijanie, a znak 
męki Zbawiciela usiłuje się zepchnąć do 
sfery ściśle prywatnej? A przecież Jan 
Paweł II wzywał: „Brońcie krzyża – nie 
pozwólcie, by imię Boże było obrażane 
w  waszych sercach, w  życiu rodzinnym 
czy społecznym!”.

„Poprzez Unię Europejską usiłuje się 
propagować laickość albo co najmniej 
religijną oziębłość i to z powoływaniem 
się na potrzebę wolności” – pisze kar-
dynał Stanisław Nagy. A przecież Euro-
pa jest krzyżem bogata przez piękne 
kościoły, architekturę, literaturę, sztu-

kę, dorobek duchowy, świętych i  arty-
stów wiernych krzyżowi i utrwalających 
go w  swych dziełach. Od czasów cesa-
rza Konstantyna kolejne pokolenia twór-
ców uwieczniały znak męki Pańskiej we 
wszystkich dziedzinach sztuki. Arcydzieła 
Caravaggia, Michała Anioła, El Greco, Ba-
cha, Haendla, Pendereckiego, Mickiewi-
cza, Norwida są tego wymowną ilustra-
cją. Nie sposób ich wszystkich wymienić. 

Jedno jest pewne: krzyż kiedyś jedno-
czył Europę, był znakiem jej duchowej 
i  kulturowej tożsamości. Dziś, niestety, 
jest on zagrożony przez płynącą z Zacho-
du falę rewolucji kulturowej inspirowanej 
ideowymi prądami neomarksizmu i neoli-
beralizmu. Widać już gołym okiem ich de-
strukcyjne działanie, obliczone na znisz-
czenie chrześcijaństwa i tradycyjnych war-
tości. Widać to w  brutalizacji życia, języ-
ka, degradacji kultury, w przyzwoleniu na 
obyczajowe rozpasanie i relatywizm mo-
ralny. Widać to w  próbach bezczeszcze-
nia krzyża przez skandalizujących pseu-
doartystów i w aktach agresji rozwydrzo-
nego tłumu wobec ludzi modlących się 
przy krzyżu na Krakowskim Przedmieściu. 

Czy w tej sytuacji my chrześcijanie, my 
Polacy zdobędziemy się na odwagę, by 
jasno i zdecydowanie opowiedzieć się po 
stronie krzyża i trwać przy wartościach, 
które on reprezentuje?

mARiA sOniA KROKOWA
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czy tAniA

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy modlitwą, dobrym słowem 
i  wszelką pomocą wspierali mnie 
w  trudnych chwilach choroby mojej 
Mamy, śp. Apolonii Kamrowskiej, za 
każdy przejaw życzliwości dla Niej, 
a  potem za uczestnictwo w  Jej po-
grzebie.

Pełne wdzięczności BÓG zaPŁaĆ 
składam:

Ojcu Wiesławowi Przyjemskie-
mu za stałą opiekę duszpasterską nad 
Chorą, zaopatrzenie Jej na ostatnią 
drogę Sakramentami św. i  sprawo-
wanie nabożeństwa pogrzebowego;

Wszystkim czcigodnym Ojcom 
Oblatom, którzy czasem zastępowa-
li Duszpasterza Chorych;

Panu Piotrowi Rotte za wielolet-
ni trud posługi szafarza Najświętsze-
go Sakramentu;

Ojcom Józefowi Kowalikowi 
i Krzysztofowi Neringowi za konce-
lebrowanie Mszy św. żałobnej;

Ojcu Krzysztofowi Neringowi za 
odprowadzenie prochów Zmarłej na 
miejsce wiecznego spoczynku;

Paniom z zespołu Caritas za krze-
piące wizyty u Chorej;

Rodzinie, Przyjaciołom, znajo-
mym i wszystkim, którzy Ją kocha-
li, modlili się za Nią i  wzięli udział 
w pogrzebie.

mARiA sOniA KROKOWA
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Wielki Czwartek  – 21 kwietnia
Msza Wieczerzy Pańskiej

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę naj-
świętszej Wieczerzy, podczas której Twój Syn, mając się wy-
dać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę 
i ucztę swej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium 
czerpali pełnię miłości i życia.

Wj 12, 1-8.11-14
Przepisy o wieczerzy paschalnej
Zapowiedzią tajemnicy śmierci i  zmartwychwstania Jezusa 
była pierwsza Pascha Starego Przymierza. Na polecenie Moj-
żesza zgromadzili się wówczas synowie i córki Izraela w swo-
ich domach i tam przeżyli ocalenie za sprawą krwi baranka, 
którą były pomazane odrzwia ich mieszkań. A potem przyszło 
wyzwolenie. Mojżesz wyprowadził z Egiptu cały lud, wszyst-
kie rodziny zespolone w jedno i przeprowadził ich przez Mo-
rze Czerwone, aby na pustyni święcili Paschę.

Ps 116B
Kielich Przymierza to Krew zbawiciela
Tobie złożę ofiarę pochwalną 
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem.

1 Kor 11, 23-26
Ustanowienie Eucharystii
Z głębokim wzruszeniem ponownie wsłuchujemy się w te sło-
wa, wypowiedziane w Wieczerniku dwa tysiące lat temu. Po-
słuszny Chrystusowemu poleceniu Kościół codziennie powta-
rza te słowa podczas sprawowania Eucharystii – słowa, które 
wypływają z głębi tajemnicy Odkupienia.

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

J 13, 1-15
Do końca ich umiłował
Po umyciu nóg apostołom Chrystus mówi, aby i oni tak czynili. 
Nie chodzi tylko o gest obmycia nóg, ale o całe życie Chrystu-
sa, które było pokorną służbą. Każdy z uczniów otrzymuje we-
zwanie, by iść w ślady Syna Człowieczego, który nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu. To właśnie w świetle tego życia, tej miłości, tego ubó-
stwa, tej wreszcie ofiary – naśladowanie Chrystusa staje się 
wymogiem dla wszystkich jego uczniów i wyznawców.

Wielki Piątek – 22 kwietnia
Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest dniem bólu i smutku, ponieważ przeżywa-
my w nim straszną agonię i śmierć Jezusa po upokorzeniach, 
jakimi było wydanie wyroku skazującego i zniewagi ze stro-
ny żołnierzy i tłumu, po ubiczowaniu, ukoronowaniu cierniem 
i okrutnych mękach ukrzyżowania.

Iz 52, 13 – 53, 12
Przebity za nasze grzechy
Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w  męce Chrystusa. 
Równocześnie zaś weszło ono w  całkowicie nowy wymiar 
i w nowy porządek: zostało związane z miłością – z tą miłością, 
o jakiej mówił Chrystus Nikodemowi, z tą miłością, która two-
rzy dobro, wyprowadzając je również ze zła, poprzez cierpienie, 
tak jak najwyższe dobro Odkupienia świata zostało wyprowa-
dzone z krzyża Chrystusa i stale z niego bierze swój początek.

Ps 31
Ojcze, w twe ręce składam ducha mego
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, 
którzy Go słuchają
Chrystus Pan, arcykapłan wzięty spośród ludzi, uczynił nowy lud 
królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego. W ten sposób 
urzeczywistnia się komunia w świętości Boga, do której wzywał 
On dawny lud Izraela: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Pan, Bóg wasz!” . Owa komunia w świętości Boga znajduje swo-
je wypełnienie w Chrystusie jako owoc Jego odkupieńczej ofiary.

Chwała tobie, Królu wieków!
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a  była to 
śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

J 18, 1 – 19, 42
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Rzeczywistość cierpienia znamy od zawsze i często jest ona 
obecna w ciele, duszy i sercu każdego z nas. Poza obszarem 
wiary ból stanowił zawsze wielką tajemnicę ludzkiej egzysten-
cji. Jednak od kiedy Jezus, przez swoją mękę i śmierć odkupił 
świat, otwarła się nowa perspektywa: cierpienie jako uczest-
nictwo w tajemnicy Krzyża może być przyjęte i przeżywane 
jako współpraca w zbawczym posłannictwie Chrystusa.

Ś W I ę t E  t R I D U U M  P a S C H a L N E  M ę K I   I   z M a R t W y C H W S t a N I a  P a ń S K I E G O
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Ś W I ę t E  t R I D U U M  P a S C H a L N E  M ę K I   I   z M a R t W y C H W S t a N I a  P a ń S K I E G O

Wielka Sobota – 23 kwietnia

Wielka Sobota jest dniem wielkiego milczenia: Jezus, który 
umarł na krzyżu, został złożony w grobie. Modlitwa w tajem-
niczej i przejmującej ciszy przygotowuje Kościół do Wigilii Pas-
chalnej. „Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbar-
dziej jesteśmy Kościołem – jest to noc walki, jaką toczy w nas 
rozpacz z nadzieją: ta walka wciąż się nakłada na wszystkie wal-
ki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb (wszystkie one – czy 
tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?). Tej Nocy ob-
rzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna 
Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie” (Karol Wojtyła, 1966).

Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia
zmartwychwstanie Pańskie: 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Przy blasku ognia gromadzimy się w  nocy wokół wielkiego 
paschału, symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa, Pana cza-
su i dziejów. Od tego paschału zostają zapalone świece wier-
nych, a gdy ich światło oświeca zgromadzenie, rozbrzmiewa 
orędzie wielkanocne: „Weselcie się już, zastępy aniołów, w nie-
bie!”. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałe-
go rozproszy ciemności naszych serc i umysłów!

Liturgia Słowa: Czytania ze Starego Testamentu przypomi-
nają nam historię Izraela: od stworzenia świata, przez wyjście 
z Egiptu, odstępstwo od Boga, niewolę babilońską i obietnicę 
wyzwolenia. W Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa realizują 
się wszystkie obietnice dane przez proroków. 

Rz 6, 3-11, Nowe życie
W pierwszych wiekach Kościoła chrzest odbywał się przez 
zanurzenie. Było to jakby zatopienie dawnego stylu życia 
(śmierć), a wynurzenie się z wody oznaczało odrodzenie do 
nowego sposobu życia. Mamy umrzeć dla grzechu i żyć dla 
Chrystusa. Nowe życie wymaga od nas naśladowania Jezusa.

alleluja, alleluja, alleluja!
Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc oka-
zała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.

Mt 28, 1-10
Chrystus zmartwychwstał
„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”. Orędzie, 
wypowiedziane przy pustym grobie, rozchodzi się na cały 
świat i dociera do każdego zakątka ziemi; jest ono przesłaniem 
nadziei dla wszystkich. Odkąd Ukrzyżowany powstał z mar-
twych, ostatnie słowo nie należy do śmierci, lecz do życia! W 
Nim Pan Bóg objawił w pełni swą miłość do całej ludzkości.

zmartwychwstanie Pańskie: Msza w dzień

„Chrystus zmartwychwstał!” – oto radosna wieść, którą na 
mocy chrztu mamy głosić wszyscy świadectwem naszego ży-
cia. To najpiękniejszy dar, jaki chrześcijanin może i powinien 
ofiarować braciom.

Dz 10, 34a.37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Św. Piotr przemawia w domu setnika Korneliusza, który zwołał 
na to spotkanie krewnych i znajomych. Nawrócenie i chrzest 
pierwszych pogan jest fundamentalnym wydarzeniem w hi-
storii Kościoła, ponieważ rozpoczyna głoszenie Ewangelii 
wszystkim ludziom. Zbawienie w Chrystusie jest powszech-
ne. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego 
wierzy, przez Jego Imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Ps 118
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Orędzie wielkanocne jest świadectwem i  jest wyzwaniem. 
Chrystus, który dla nas przyszedł na świat, który dla nas podjął 
śmierć krzyżową, przez tę śmierć oddaje nam życie. Życie na-
sze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus wciąż pragnie 
powstawać z martwych w życiu niezliczonej rzeszy ludzi. Owo 
powstawanie z martwych wymaga współdziałania człowieka.

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

J 20, 1-9
apostołowie przy grobie zmartwychwstałego
Maria Magdalena zobaczyła odsunięty kamień. Przerażona 
nieobecnością ciała Jezusa w grobie, w którym Go położono, 
biegnie do apostołów. Nikt nie rozumiał jeszcze Pisma, któ-
re mówi, że On ma powstać z martwych. Ujrzeli tylko pusty 
grób i zrozumieli, że nie udało się ludziom przywalić Jezusa 
kamieniem grobowym i przypieczętować pieczęcią śmierci.
Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, 
lecz życie – nie rozpacz, lecz nadzieja. Do tej nadziei Kościół 
wzywa także ludzi współczesnych. Powtarza im niewiarygod-
ną, a przecież prawdziwą nowinę: Chrystus zmartwychwstał! 
Niech wraz z Nim zmartwychwstaje cały świat!
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Krzyż

Krzyż to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych sym-
boli. Był znany w prekolumbijskiej ameryce, na obszarze kultury ba-
bilońsko-hetyckiej, w  starożytnym Egipcie i  cesarstwie rzymskim. 
znajdujemy go również w mitologii Słowian. Dla chrześcijan śmierć 
męczeńska Chrystusa na krzyżu uczyniła z krzyża symbol cierpienia, 
ale również triumfu, dlatego też krzyż stał się symbolem kultu reli-
gijnego.

Ukrzyżowanie jako kara 
śmierci było stosowane na 
Środkowym Wschodzie. Z tych 
obszarów przeniósł je do Euro-
py, w IV wieku przed Chrystu-
sem, Aleksander Wielki. W sta-
rożytnym Rzymie kara śmier-
ci na krzyżu przewidziana była 
dla pospolitych przestępców 
i niewolników jako znak hańby. 
Pierwsze gminy chrześcijań-
skie również uważały śmierć na 
krzyżu za znak hańby. Dopiero 
w IV wieku krzyż dla chrześci-
jan przestał być takim znakiem. 

Wpływ na tę zmianę miały  
dwa wydarzenia. Pierwszym 
było zwycięstwo cesarza Kon-
stantyna Wielkiego nad cesa-
rzem Maksencjuszem w  312 
roku. Przed bitwą Konstan-
tyn miał ujrzeć na niebie krzyż 
w  kształcie litery X nałożonej 
na literę P i  napis: „In hoc si-
gno vinces” (w tym znaku zwy-
ciężysz). W następnym roku ce-
sarz wydał słynny edykt me-
diolański, przyznający chrze-
ścijanom swobodę kultu reli-
gijnego. 

Drugim wydarzeniem było odnalezie-
nie Krzyża Świętego pod gruzami świąty-
ni Jowisza i Wenery, zbudowanej na Gol-
gocie za panowania Hadriana i  zburzo-
nej podczas działań wojennych. To od-
krycie przyczyniło się do rozwoju kultu 
Krzyża. Na miejscu, gdzie odnaleziono 
Krzyż Święty, cesarz Konstantyn, zgod-
nie z prośbą swej matki św. Heleny, ufun-
dował sanktuarium Podwyższenia Krzy-
ża Świętego, obejmujące grób Chrystu-

sa, miejsce ukrzyżowania i grotę, w któ-
rej Krzyż się znajdował.

W sztuce sakralnej krzyż jako znak męki 
i  śmierci Zbawiciela pojawił się w  III i  IV 
wieku w  katakumbach i  na sarkofagach 
chrześcijańskich. Mimo triumfu Krzyża 
Świętego w IV wieku nie przezwyciężono 
jeszcze pełnej czci bojaźni przed przed-
stawianiem ukrzyżowanej postaci Zba-
wiciela. Zbyt żywa była pamięć o dozna-
nej przez Chrystusa hańbie śmierci krzy-
żowej. Do VI wieku pozostał więc krzyż 

tylko symbolem; nie umieszczano na nim 
ciała Zbawiciela.

W V i  VI wieku rozpowszechniły się 
gemmy w  formie krzyża. Zawieszano je 
jako wota w bazylikach albo służyły one 
jako krzyże do błogosławieństw i relikwia-
rze, jako krzyże procesyjne i ołtarzowe. W 

malarstwie ściennym i w sztu-
ce mozaikowej zajmują miej-
sce centralne. Krzyże o różnych 
wielkościach i wykonane różną 
techniką umieszczano na stop-
niach, na tronach, pod łukami 
triumfalnymi. Tam zaś, gdzie 
przedstawiano samego Chry-
stusa, najczęściej trzymał On 
w  ręku krzyż w  kształcie laski 
albo berła. 

Krzyż w kształcie berła spo-
tykamy najczęściej w scenach 
przedstawiającyc 
msconfigh cuda przez Chry-
stusa dokonane. W ten spo-
sób podkreśla się ich charakter 
misteryjny – to, co Zbawiciel 
uczynił w swoim życiu w spo-
sób widzialny, dokonuje także 
w sposób niewidzialny w litur-
gii Kościoła.

Krokiem w  kierunku real-
nych przedstawień ukrzyżo-
wanego Chrystusa są te krzy-
że, na których w  punkcie złą-
czenia dwóch belek znajduje 
się popiersie Zbawiciela, Bara-
nek Boży lub okolona aureolą 
ręka Chrystusa.

Najstarsze wizerunki ukrzyżowa-
nego Chrystusa pochodzą z VI wieku 
i powstały w kręgu bizantyjskim, gdzie 
wykształcił się typ krucyfiksu malowa-
nego. Najstarsza ikonografia Ukrzyżo-
wania przedstawia Chrystusa – trium-
fatora, wyprostowanego, z  szeroko 
wyciągniętymi ramionami, w  królew-
skiej koronie, odzianego w  tunikę. 
Wprawdzie dłonie i  stopy ma przebi-
te gwoździami, ale na twarzy nie wi-
dać cierpienia. Zbawicielowi na krzyżu 
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czy tAniA

towarzyszyły liczne symbole, na przy-
kład słońce i księżyc.

We wczesnym średniowieczu ustali-
ła się forma krzyża w swej dzisiejszej po-
staci. Bywa ona ozdabiana scenami biblij-
nymi, ornamentem wstęgowym, spirala-
mi itp. Elementem wspólnym jest aureola 
okalająca przecięcie się belek krzyża, któ-
ra obramowuje stosunkowo małą postać 
główną – Zbawiciela na krzyżu.

Od około X wieku przedstawienie krzy-
ża było już wprawdzie bardziej realistycz-
ne, ale nadal wokół umierającego Zba-
wiciela grupuje się symboliczne posta-
cie słońca i  księżyca, Kościoła i  Synago-
gi. Zwycięstwo symbolizuje pokonany 
wąż leżący u  stóp krzyża, ofiarę miło-
ści – pelikan karmiący własną krwią swo-
je pisklęta.

W połowie XI wieku pojawiła się po-
stać Chrystusa umęczonego, z opuszczo-
ną głową w  cierniowej koronie, ze śla-
dami tortur na nagim ciele, okrytym na 
biodrach przepaską – perizonium. Stopy 
coraz częściej były przybite jednym tyl-
ko gwoździem.

Sztuka gotycka pozostawiła wiele od-
mian krucyfiksu, wśród których wyróżnia-
ją się pełne ekspresji tzw. krucyfiksy mi-
styczne, szczególnie rozpowszechnione 
w XIV wieku na terenie Nadrenii. Przed-
stawiano na nich Chrystusa w stanie ago-
nii. Przykład takiej formy dzieła niezna-
nego rzeźbiarza znajdował się dawniej 
we Wrocławiu w  kościele Bożego Ciała 
(obecnie w Muzeum Narodowym w War-
szawie). Chrystus przeraźliwie wyniszczo-
ny, napiętnowany męką, jest martwy. Na 
Jego ciele pokrytym ranami i  zakrzepłą 
krwią można odczytać zapis całej ostat-
niej ziemskiej drogi Zbawiciela.

Pobożność średniowieczna akcen-
towała w  misterium Chrystusa przede 
wszystkim mękę i śmierć krzyżową. Naj-
starsze świadectwo kultu krzyża na zie-
miach polskich pochodzi z XI wieku. Jest 
to modlitewnik Gertrudy, córki Miesz-
ka II, żony Izjasława, księcia kijowskie-
go. Modląc się w  intencji swojego syna, 
Gertruda prosiła o wstawiennictwo Mat-
kę Bożą, a spośród świętych szczególnie 
św. Helenę i  męczennika Cyriaka, dzięki 
którym odnaleziono narzędzia męki – 
krzyż i gwoździe. Inne modlitwy świadczą 

o kulcie pięciu ran Chrystusa i Jego krwi. 
Literacki wizerunek Zbawiciela ukaza-

no jako odpowiednik plastycznych ujęć 
postaci Ukrzyżowanego. Jest to Król nie-
bios z romańskiego krucyfiksu, umęczo-
ny, lecz żywy i  triumfujący, niepodległy 
śmierci. Znajdujemy w tych tekstach za-
powiedź późniejszej pobożności pasyj-
nej – kult ran i narzędzi męki, w którym 
dominowało dążenie do uchwycenia naj-
drobniejszych zdarzeń z przebiegu pasji, 
by wzbudzić litość i współczucie dla cier-
piącego Boga-Człowieka.

Wiemy, że od schyłku średniowiecza 
stawiano krzyże przy drogach, zwłasz-
cza przy ich skrzyżowaniach. Krzyże na 
rozdrożach ustawiano z myślą o ludziach 
wędrujących i  podróżujących, aby ich 
skłonić do myślenia o  Bogu i  przypo-
mnieć gest chrześcijański. Sakralizowały 
one miejsca graniczne, stawały się rów-
nież miejscem modlitwy zarówno poje-
dynczych osób, jak i wspólnoty wiejskiej.

Drewniane krzyże ustawiane na po-
lach miały również przeciwdziałać burzy, 
a zwłaszcza gradowi niszczącemu płody 
rolne. Inną odmianą krzyża, którą czę-
sto spotykamy na Śląsku, są krzyże po-
kutne, stawiane przez zabójców w miej-
scach zbrodni. Były one znakami odku-
pienia winy oraz wzywały do modlitwy 
za dusze ofiar.

Kościół spogląda na krzyż w  świe-
tle przemienienia. Krzyż ogarnia sobą 
wszystkie tajemnice Chrystusa: mękę, 
zmartwychwstanie, panowanie nad świa-
tem, paruzję. Znak krzyża jest najczęst-
szym gestem we wszystkich obrzędach 
liturgicznych, jest sakramentalnym nosi-
cielem łaski zbawienia, promieniuje Bo-
ską mocą i błogosławieństwem.

Kościół naucza o tajemnicy krzyża naj-
piękniej w liturgii Wielkiego Postu, Wiel-
kiego Piątku i święta Podwyższenia Krzy-
ża (14 września). Liturgia na poświęce-
nie nowego krzyża ukazuje symbolicz-
ne przeciwieństwo rajskiego drzewa ży-
cia i znaku zbawienia oraz zawiera piękną 
modlitwę: „Aby przez niego [krzyż], który 
wskutek zwycięstwa Baranka stał się zba-
wieniem, pasterz zachował na przyszłość 
nienaruszone stado”.

JAnUsz żUKROWsKi

OGÓLNa 
Aby osoby pracujące w  środkach prze-
kazu zawsze z  szacunkiem odnosiły się 
do prawdy, solidarności i godności każ-
dej osoby.

MISyJNa
Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach 
wytrwać w  wierności Ewangelii i  wzra-
stać w jedności.

PaRaFIaLNa
O nowe powołania kapłańskie i zakonne 
z naszej parafii.

czy tAniA

Poniedziałek  
w oktawie Wielkanocy

25 kwietnia

Oktawa między Niedzielą Wielkanocną 
i  Niedzielą Miłosierdzia Bożego stanowi 
jeden świąteczny dzień. Liturgia koncen-
truje się na jednym wydarzeniu, jednej ta-
jemnicy: „Zmartwychwstał, nie ma Go tu”. 
Potwierdził prawdę swoich słów. Powie-
dział ostatnie słowo swojej Ewangelii: Mi-
łość znaczy Życie, Zmartwychwstanie jest 
definitywnym świadectwem Życia, czy-
li Miłości.

Dz 2, 14.22-32
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Św. Piotr przemawia do Żydów, przypo-
minając im niedawne wydarzenia w Jero-
zolimie, i wyjaśnia je w świetle Starego Te-
stamentu. Bóg chciał, by Chrystus umarł 
i zmartwychwstał, i zapowiadał to od daw-
na przez proroków. Jezus jest obiecanym 
Mesjaszem. Stare Przymierze nie zostało 
obalone, ale wypełnione.

Ps 16
Strzeż mnie, o Boże, tobie zaufałem!
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

alleluja
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się 
w nim i weselmy!

Mt 28, 8-15
Chrystus zmartwychwstały 
ukazuje się niewiastom
Kobiety biegną do uczniów z radosną no-
winą o pustym grobie – to pierwsze apo-
stołki apostołów. Drogę zastępuje im Jezus, 
chcąc je pokrzepić i dodać otuchy. Powta-
rza polecenie, aby uczniowie udali się do 
Galilei, gdzie Go spotkają. Uczniowie mają 
wrócić tam, gdzie Jezus rozpoczął kilka lat 
wcześniej swoją publiczną działalność – do 
„Galilei pogan”. Mają głosić dobrą nowi-
nę o Jezusie zmartwychwstałym – wbrew 
wszelkim fałszywym pogłoskom i  matac-
twom Jego wrogów.

INtENCJE Na MaJ
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W tym zabytkowym 
klasztorze przechowy-
wane są relikwie Krzyża 
Świętego sprowadzone 
przez zakonników z Wę-
gier. Obecnie strzegą ich 
Ojcowie Oblaci Maryi 
Niepokalanej. Na Świę-
tym Krzyżu znajduje się 
również nowicjat oblacki 
przygotowujący chłop-
ców do studiów w semi-
narium w Obrze. Nowicjuszami opiekuje 
się Ojciec Dariusz Malajka OMI, który był 
wikarym w naszej parafii. 

W dniach 4-6 marca br. odbyła się piel-
grzymka parafialna do tego niezwykłego 
miejsca, zorganizowana przez Ojca Artu-
ra Piwowarczyka. Nasza grupa liczyła 36 
osób. Przeżyliśmy jednodniowe rekolek-
cje na Świętym Krzyżu. Uczestniczyliśmy 
w Eucharystii sprawowanej przez Ojców 
Dariusza i  Artura, w  nabożeństwie ku 
czci Matki Bożej oraz w  Drodze Krzyżo-
wej prowadzonej przez Ojca Dariusza po 
krużgankach klasztoru, rozważając teksty 
biblijne przy każdej stacji Męki Pańskiej. 
Uczestnicząc w tych rekolekcjach, zostali-
śmy wprowadzeni w przeżywanie atmos-
fery wielkopostnej.

Zwiedzaliśmy też zabytkowe fragmen-
ty opactwa, kościół i  muzeum misyjne 
bogato wyposażone w eksponaty z misji 
niemal z całego świata. Dla pokrzepienia 
ciała spożywaliśmy smaczne posiłki w Ja-
dalni pod Aniołem. Spotkanie z  Ojcem 
Dariuszem, który troszczył się, aby nasz 
duch wzmocnił się świętością tego miej-
sca, było dla nas niezapomnianym prze-
życiem i wielką radością. Za te wszystkie 
starania i wspólną modlitwę bardzo dzię-
kujemy drogiemu Ojcu Dariuszowi!

Po drodze zwiedziliśmy też zespół 
klasztoru cysterskiego w Wąchocku oraz 

„Krzyżu Święty nade wszystko”

Święty Krzyż (Łysa Góra, Łysiec) jest jednym z  najpopularniejszych 
miejsc w Górach Świętokrzyskich. Swą popularność zawdzięcza ze-
społowi opactwa benedyktynów założonemu w wieku XII w miejscu 
kultu pogańskiego. 

maryjny ośrodek piel-
grzymkowy w Kałkowie, 
zbudowany na wzór Li-
chenia, z  pięknym ob-
razem Matki Bożej Bo-
lesnej Królowej Polski. 
Nocowaliśmy w  Świę-
tej Katarzynie, gdzie od 
wieków istnieje klasz-
tor sióstr benedyktynek. 
W ich kościele uczest-
niczyliśmy w  niedziel-

nej Eucharystii przed powrotem do Wro-
cławia. W drodze powrotnej wstąpiliśmy 
jeszcze do Jędrzejowa, gdzie zwiedza-
liśmy niezwykle ciekawe obiekty opac-
twa cysterskiego i modliliśmy się u gro-
bu bł. bp. Wincentego Kadłubka. Naszym 
przewodnikiem był młody cysters. Czas 
pielgrzymowania autokarem wypełniły 
modlitwy, pieśni, filmy oraz rozważania 
Ojca Artura.

Czujemy się zobowiązani serdecznie 
podziękować Ojcu Arturowi za jego trud 
zorganizowania pielgrzymki do tych hi-
storycznych i  świętych miejsc. Wracali-
śmy ubogaceni duchowo, przeżywszy 
szczególnie czas modlitwy na Świętym 
Krzyżu. Mogliśmy ucałować święte reli-
kwie i otrzymaliśmy specjalne błogosła-
wieństwo.

Jak wiele tracą ci, którzy nie biorą 
udziału w  parafialnych pielgrzymkach. 
Wspólna modlitwa, przeżycia duchowe 
w sanktuariach, poznawanie dziedzictwa 
kultury polskiej i  dzieł sztuki sakralnej, 
oddychanie atmosferą świątyń i klaszto-
rów, a wszystko na tle pięknej przyrody 
naszego kraju. Te doświadczenia pozosta-
ją na długo w pamięci każdego uczestni-
ka pielgrzymki i umacniają naszą wiarę. 
Bóg zapłać, Ojcze Arturze!

mARiA zbOROWicKA

Niedziela Miłosierdzia Bożego
1 maja

Jan Paweł II z  wiarą powtarzał: „Jezu, 
ufam Tobie”. Wraz ze św. Faustyną uwiel-
biał niepojętą i  niezgłębioną tajemnicę 
Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, 
wyznawał, że nie ma dla człowieka inne-
go źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. 
Od dziś jest już naszym Orędownikiem 
w  niebie! Bogu chwała! Chciejmy oczy-
ma duszy wpatrywać się w oczy Miłosier-
nego Jezusa, aby w głębi Jego spojrze-
nia znaleźć odbicie własnego życia oraz 
światło łaski, którą już wielekroć otrzy-
maliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas 
na każdy dzień i na dzień ostateczny.

Dz 2, 42-47
Życie pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej
Eucharystia stała się źródłem głębokiej 
więzi między uczniami Chrystusa. Bu-
dowała komunię Jego ciała Mistyczne-
go. Wspólnota ta miała korzenie w miło-
ści i była przesiąknięta miłością. Widzial-
nym znakiem tej miłości była codzienna 
troska o każdego, kto był w potrzebie.

Ps 118
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny!
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

1 P 1, 3-9
Radość płynąca z wiary
Chrześcijanie są nowym Izraelem roz-
proszonym wśród narodów – oto owo-
ce miłosierdzia Bożego zapowiedziane-
go przez proroków. Adresaci listu św. Pio-
tra nie widzieli Pana Jezusa, lecz uwierzy-
li w Niego, a wiara stała się dla nich źró-
dłem nadziei i radości. Ich życie nie jest 
łatwe, lecz prowadzi do pełni zbawienia 
w czasie ostatecznym, gdy objawi się Je-
zus Chrystus.

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

J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli
Wezwanie, by wierzyć, nie domagając się 
zobaczenia tego, co jest ukryte w tajem-
nicy Boga i Chrystusa, pozostaje zawsze 
aktualne. Zmartwychwstanie nie było 
„wytworem” łatwowierności apostołów. 
Ich wiara w  zmartwychwstanie zrodziła 
się pod działaniem łaski Bożej z bezpo-
średniego doświadczenia rzeczywistości 
Chrystusa zmartwychwstałego.
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I WROCŁAWSKI MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL CHÓRALNY

OrganizatOrzy: Stowarzyszenie Kameralny Chór Męski „CantiLEna”
 Parafia nMP Królowej Pokoju
 agencja artystyczna MELODy

Wrocław
29.04-01.05.2011
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Celem Festiwalu jest prezentacja chó-
ralnej muzyki sakralnej z różnych epok hi-
storycznych i kręgów kulturowych. Chó-
ry będą rywalizowały w  6 kategoriach. 
Zwycięzcy otrzymają specjalnie wykona-
ne na tę okazję statuetki św. Cecylii, pa-
tronki muzyki.

Występy będzie oceniało pięciooso-
bowe jury pod przewodnictwem Profe-
sora Romualda Twardowskiego. Ten 
znany w świecie kompozytor ma 
w  swoim dorobku liczne utwo-
ry sakralne, również pieśni cer-
kiewne. Romuald Twardow-
ski jest także przewodni-
czącym jury licznych kon-
kursów i festiwali, m.in.: Fe-
stiwalu Muzyki Cerkiewnej 
„Hajnówka”, „Gaude Mater” 
w  Częstochowie, czy „Var-
sovia Cantat” w  Warszawie. 
Ostatnio skomponował utwór 
z  okazji 600-lecia bitwy pod Grun-
waldem, wykonywany w trakcie ob-
chodów rocznicy w lipcu ubiegłego 
roku, oraz koncert z  okazji rocznicy 
1000-lecia Kijowa. 

Romuald Twardowski to wybit-
ny twórca i  wymagający juror. W 
jury będą mu towarzyszyć: Alla 
Yastrebova z  Moskwy, dy-
rektor Moskiewskiej Szko-
ły Chóralnej „Debut”, Profe-
sor Olga Tungal z Estońskiej 
Akademii Muzycznej w Tal-
linie, Marcus Moszny, dyry-
gent ze Sztokholmu (wro-

Wrocławski Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny VRatISLaVIa SaCRa 

pod patronatem abp. Mariana Gołębiewskiego

z inicjatywy Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena, agen-
cji artystycznej MELODy i za aprobatą Ojców Oblatów odbędzie się 
w naszym kościele w dniach 30 kwietnia i 1 maja br. pierwszy Wro-
cławski Międzynarodowy Festiwal Chóralny VRatISLaVIa SaCRa, 
w którym weźmie udział 15 chórów z Czech, Francji, Norwegii, Rosji, 
Macedonii i Polski. 

cławianin z  pochodzenia), oraz dr Ar-
tur Wróbel z Wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej, dyrektor artystyczny Kameralne-
go Chóru Męskiego Cantilena oraz całe-
go Festiwalu. 

Chóry będą oceniane w  następują-
cych kategoriach: chóry mieszane, mę-
skie i  żeńskie, młodzieżowe, dziecięce, 
muzyka gospel i  spirituals oraz muzyka 

cerkiewna. Każdy z zespołów zaprezen-
tuje program składający się z 4 pie-
śni z różnych okresów muzycznych. 

Cieszy nas, że formuła naszego fe-
stiwalu przyciągnęła tylu wyko-

nawców już w pierwszej edy-
cji. Jesteśmy bardzo ciekawi 
werdyktu jury i  mamy na-
dzieję, że część statuetek św. 
Cecylii zostanie w  Polsce, 
a pozostałe będą przypomi-
nać chórom zagranicznym 
o  ich uczestnictwie w  festi-
walu we Wrocławiu w  jakże 
ważnym okresie – beatyfi ka-

cji Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Cały tegoroczny Festiwal de-
dykujemy pamięci Ojca Święte-

go Jana Pawła II. 
Przesłuchania konkurso-
we odbędą się 30 kwiet-

nia br. w  godz. od 
10.00 do 16.00 w ko-
ściele NMP Królowej 
Pokoju we Wrocła-
wiu. Po mszy św. 
o  godz. 19.00 od-

będzie się uroczy-

sty koncert Kameralnego Chóru Męskie-
go Cantilena pod dyrekcją Artura Wróbla. 
Cantilena wykona „Requiem” Franciszka 
Liszta z udziałem organów, solistów i ze-
społu muzycznego. Koncert ten dedyko-
wany jest pamięci Jana Pawła II i wykona-
ny będzie na zakończenie Festiwalu, rów-
nież z okazji 45-lecia Kameralnego Chóru 
Męskiego Cantilena. 

Ogłoszenie wyników konkursu od-
będzie się na Rynku wrocławskim, a  na 
zakończenie Festiwalu wszystkie chóry 
wykonają na scenie w  Rynku uroczyste  
„Gaude Mater Polonia” w  intencji dzięk-
czynnej za beatyfi kację Jana Pawła II.

Wstęp na wszystkie koncerty i przesłu-
chania jest bezpłatny. 

Mamy nadzieję, że nasz festiwal spodo-
ba się publiczności, która będzie mogła 
poznać muzykę sakralną z różnych zakąt-
ków Europy. Ufamy również, że za rok bę-
dziemy mogli powtórnie gościć znakomi-
te chóry z Polski i ze świata. Na następną 
edycję Festiwalu w dniach 13-15 kwietnia 
2012 r. w  kościele NMP Królowej Poko-
ju we Wrocławiu zapraszamy już dzisiaj. 

Szczegółowy program tegorocznego 
festiwalu jest dostępny na stronie inter-
netowej www.vratislaviasacra.pl.

Niżej podpisani dziękują Ojcu Pro-
boszczowi Mieczysławowi Hałaszce i Oj-
com Oblatom, jurorom oraz wspaniałym 
parafi anom z Popowic, zwłaszcza Mary-
si i  Jarkowi Zawartkom, Darkowi Czer-
niejewskiemu oraz wszystkim członkom 
Cantileny i ich bliskim za wsparcie w or-
ganizacji Festiwalu.

edWARd KOziARzeWsKi 
– prezes zarządu stowarzyszenia 

kameralny chór męski cantilEna

mAcieJ PRzeRWA 
– dyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu 

sora Romualda Twardowskiego. Ten 
znany w świecie kompozytor ma 
w  swoim dorobku liczne utwo-
ry sakralne, również pieśni cer-
kiewne. Romuald Twardow-
ski jest także przewodni-
czącym jury licznych kon-
kursów i festiwali, m.in.: Fe-
stiwalu Muzyki Cerkiewnej 
„Hajnówka”, „Gaude Mater” 
w  Częstochowie, czy „Var-
sovia Cantat” w  Warszawie. 
Ostatnio skomponował utwór 
z  okazji 600-lecia bitwy pod Grun-
waldem, wykonywany w trakcie ob-
chodów rocznicy w lipcu ubiegłego 
roku, oraz koncert z  okazji rocznicy 

Romuald Twardowski to wybit-
ny twórca i  wymagający juror. W 
jury będą mu towarzyszyć: Alla 
Yastrebova z  Moskwy, dy-
rektor Moskiewskiej Szko-
ły Chóralnej „Debut”, Profe-
sor Olga Tungal z Estońskiej 
Akademii Muzycznej w Tal-
linie, Marcus Moszny, dyry-
gent ze Sztokholmu (wro-

cerkiewna. Każdy z zespołów zaprezen-
tuje program składający się z 4 pie-
śni z różnych okresów muzycznych. 

Cieszy nas, że formuła naszego fe-
stiwalu przyciągnęła tylu wyko-

nawców już w pierwszej edy-
cji. Jesteśmy bardzo ciekawi 
werdyktu jury i  mamy na-
dzieję, że część statuetek św. 
Cecylii zostanie w  Polsce, 
a pozostałe będą przypomi-
nać chórom zagranicznym 
o  ich uczestnictwie w  festi-
walu we Wrocławiu w  jakże 
ważnym okresie – beatyfi ka-

cji Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Cały tegoroczny Festiwal de-
dykujemy pamięci Ojca Święte-

go Jana Pawła II. 
Przesłuchania konkurso-
we odbędą się 30 kwiet-

nia br. w  godz. od 
10.00 do 16.00 w ko-
ściele NMP Królowej 
Pokoju we Wrocła-
wiu. Po mszy św. 
o  godz. 19.00 od-

będzie się uroczy-
Główna nagroda festiwalowa 

– statuetka św. Cecylii

3VRAtisLAViA sAcRA

O festiWALU

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um



16 KRÓLOWA POKOJU

JURy FEStIWaLU

Prof. Romuald twardowski
przewodniczący jury

Alla yastrebova
(rosja)

Prof. Olga tungal
(Estonia)

marcus moszny
(szwecja)

dr Artur Wróbel
(polska)

CHÓRy UCzEStNICząCE W KONKURSIE

VOX COELEStIS – RzESzÓW

POSt SCRIPtUM  – PRaGa (CzECHy)

LIRa – WaRSzaWa

 CaMERata –  CzęStOCHOWaHaRMONy – GatCHINa (ROSJa)

SOUL HUNtERS GOSPEL CHOIR – KatOWICEOPaCaD – EXIDEUIL SUR VIENNE (FRaNCJa)

BIRKENES ByDGEKOR – BIRKENES (NORWEGIa)

HEJNaŁ – MazańCOWICE

SINE NOMINE – CIECHaNÓW
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JURy FEStIWaLU

CHÓRy UCzEStNICząCE W KONKURSIE

RONDO – WROCŁaWVOX COELEStIS – RzESzÓW

CON PaSSIONE – WaRSzaWaPOSt SCRIPtUM  – PRaGa (CzECHy)

LIRa – WaRSzaWa

CHÓR LICEUM OGÓLNOKSztaŁCąCEGO – GŁUBCzyCE

CHÓR aKaDEMII tECHNICzNO-HUMaNIStyCzNEJ – BIELSKO BIaŁa

 CaMERata –  CzęStOCHOWa

SOUL HUNtERS GOSPEL CHOIR – KatOWICE

HEJNaŁ – MazańCOWICE

SINE NOMINE – CIECHaNÓW
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Dzieło to jest rzadko wykonywane i na-
grywane na płyty. Jest również prawie nie-
znane w Polsce, choć jest  bardzo interesu-
jące pod względem artystycznym. Utwór 
został napisany na cztery solowe głosy mę-
skie (dwa tenory, baryton, bas), chór mę-
ski, organy oraz mały zespół instrumental-
ny (dwie trąbki, dwa puzony i kotły). 

Muzyka chóralna należy do tych dzie-
dzin twórczości Liszta, które długo czeka-
ły na swoje odkrycie, mimo że dorobek 
chóralny tego węgierskiego kompozyto-
ra jest bardzo bogaty, złożony i wielowy-
miarowy. Muzykolodzy długo fascynowa-
li się lisztowską kolorystyką instrumental-
ną, w czym był prawdziwym prekursorem 
impresjonizmu, a  także podkreślali epo-
kowe znaczenie jego nowoczesnej i śmia-
łej harmoniki oraz odkrywczość formalną 
w symfoniach i poematach symfonicznych. 

45 lat Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena

Kameralny Chór Męski Cantilena istnieje już 45 lat! z okazji tego jubi-
leuszu, a także chcąc upamiętnić ogłoszony w Polsce rok lisztowski, 
przygotowaliśmy dla Państwa wielkie dzieło Franciszka Liszta – „Re-
quiem”. 

Zachwyt budziła również jego twór-
czość fortepianowa, zostawiając nieja-
ko w  cieniu muzykę religijną i  chóral-
ną. Nie jest to bynajmniej twórczość 
mało istotna dla tego kompozytora ani 
mniej liczna. W katalogach jego utwo-
rów wylicza się aż 65 kompozycji sakral-
nych. Formy chóralne uprawiał on przez 
całe życie. Spośród wczesnych dzieł na-
leży wymienić oratoria: „Święta Elżbieta” 
i „Chrystus”, z  późniejszych – „Via Cru-
cis”. W tej twórczości Liszt wykorzystał 
swoje zdobycze, które zawarł w poema-
tach, symfoniach i utworach fortepiano-
wych. Przełamał przez to schematyzm 
i akademizm panujący wówczas w mu-
zyce sakralnej. 

Trzeba również pamiętać, że ta część do-
robku Liszta miała swój motyw nadrzędny: 
wypływała z osobistych skłonności i zain-

teresowań sprawami wiary. W roku 1865 
Franciszek Liszt przyjął w  Rzymie niższe 
święcenia kapłańskie i przywdział sutannę, 
a we Francji tytułowano go Monsieur l’abbé.

„Requiem” Liszta powstawało w dwóch 
etapach: w  pierwszym (1867-1868) po-
wstały części – „Requiem aeternam”, „Dies 
irae”, „Offertorium”, „Sanctus” i „Agnus Dei”, 
w drugim natomiast (1871) „Libera me”. Ta 
dwuetapowość powstania odbija się na 
jednolitości formy; „Libera me” różni się 
pod względem stylistycznym od części po-
przedzających. 

Prawykonanie pierwszych pięciu części 
odbyło się we Lwowie w roku 1869. W ca-
łości jest to jedno z najpiękniejszych dzieł 
muzyki sakralnej – wyraz spokojnej, dostoj-
nej i głębokiej medytacji o głównych spra-
wach egzystencji człowieka. 

dR ARtUR WRÓbeL
dyRygent 

KAmeRALnegO chÓRU męsKiegO cAntiLenA 
i dyReKtOR ARtystyczny

festiWALU VRAtisLAViA sAcRA

JUbiLeUsz cAntiLeny

Chór Cantilena w naszym kościele 11 października 2008 r.
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Pechowe 15 sekund
Czy można w konkursie wspaniale za-

śpiewać i nie otrzymać żadnej nagrody? 
Okazuje się, że tak. W sierpniu 1984 r. 
Cantilena brała udział w światowym Kon-
kursie Muzyki Chóralnej w Arezzo (Wło-
chy). Jednym z głównych warunków 
uczestnictwa było zaśpiewanie 15-mi-
nutowego programu, w  tym jednego 
utworu obowiązkowego. W czasie na-
szego występu publiczność nagradza-
ła Cantilenę rzęsistymi brawami po każ-
dym utworze. Na tle innych chórów za-
prezentowaliśmy się niezwykle korzyst-
nie. Jurorzy konkursu okazali się jednak 
bardzo skrupulatni w przestrzeganiu re-
gulaminu. Zespół przekroczył czas trwa-
nia swojego występu o 15 sekund i zo-
stał zdyskwalifikowany. Tak to przesadna 
serdeczność publiczności przyczyniła się 
do porażki Cantileny.

Koncertowe wspomnienia chórzystów

Nie brawa, ale...
W maju 1985 r. Cantilena uczestniczy-

ła w Festival International de Chant Cho-
ral w Nancy (Francja). W ramach tej kil-
kudniowej imprezy wystąpiliśmy m.in. 
w koncercie, który odbył się w katedrze 
w Strasbourgu. Program występu zawie-
rał kompozycje najwybitniejszych twór-
ców muzyki sakralnej. Jakie było nasze 
zdziwienie, gdy po każdym wykonanym 
przez nas utworze rozlegało się głośne 
tupanie publiczności. Zawiedzeni i znie-
chęceni opuszczaliśmy po występie pięk-
ną świątynię. A tu – niespodzianka. Or-
ganizatorzy szczerze gratulowali nam 
wspaniałego koncertu. Okazało się, że 
publiczność wyrażała swoje zadowole-
nie z naszego śpiewania brawami i moc-
nym tupaniem.

mAReK zbOROWsKi 
– W cAntiLenie Od POczątKU

Najmłodszy chórzysta Cantileny 
Jestem amatorem śpiewania, bez 

wykształcenia muzycznego. Śpiewam 
w  Cantilenie dopiero od września 
2010 r. i widzę, jak to pozwala mi się roz-
wijać. W chórze nawiązałem nowe zna-
jomości, można tu pogadać „po męsku” 
i  poznać punkt widzenia osób w  róż-
nym wieku i  z  różnych środowisk. Pró-
by i  organizacja Festiwalu uczą odpo-
wiedzialności za efekt pracy całego ze-
społu. Podobają mi się pieśni cerkiew-
ne, które śpiewamy. Lubię też uczyć się 
nostalgicznych lub czasem dowcipnych 
polskich piosenek. Niekiedy próby są 
męczące i wymagają dużo cierpliwości. 
Jednak przyjemnie jest, gdy jakiś utwór 
wychodzi nam coraz lepiej.

michAł JARemA (23 LAtA) 
– nAJmłOdszy człOneK chÓRU

JUbiLeUsz cAntiLeny

Chór Cantilena z panią przewodnik w arezzo 29 sierpnia 1976 r.
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Piątek, 29 kwietnia

 Kościół pw. NMP Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1, Wrocław-Popowice
 18.00 Koncert Chóru OPACAD (Exideuil, Francja) 

Sobota, 30 kwietnia

 Kościół pw. NMP Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1, Wrocław-Popowice
 13.00-17.30 Przesłuchania konkursowe otwarte dla publiczności
 18.00 Msza św. z udziałem Chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego LIRA
 19.00 Koncert z okazji 45-lecia Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena
   W programie: „Requiem” Franciszek Liszt
   Wykonawcy: Kameralny Chór Męski Cantilena 
     Mateusz Myrlak (tenor I)
     Szymon Rudzki (tenor II) 
     David Beucher (baryton)
     Domink Kujawa (bas)
     Brass & Drums Ensemble z PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu
     Piotr Rojek (organy) 
   Dyrygent:  Artur Wróbel

Niedziela, 1 maja

 9.30   Msza św. i koncert w kościele pw. św. Stanisława, Doroty i Wacława, Pl. Wolności 3 
   – Chór „Post Scriptum” (Praga, Czechy)
 10.00 Msza św. i koncert w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety, ul. Świętej Elżbiety 1/2 
   – Chór Mieszany LO im. Adama Mickiewicza w Głubczycach
 10.30 Msza św. i koncert w kościele pw. św. Antoniego, Al. Kasprowicza 26 
   – „Soul Hunters Gospel Choir” (Katowice, Polska)
 11.00 Kościół Ojców Bonifratrów pw. św. Maurycego, ul. Traugutta 34 
   – Koncert Chóru „Con Passione” (Warszawa, Polska)
 12.00 Msza św. i koncert w kościele pw. św. Wojciecha, Plac Dominikański 2 
   – Chór „Birkenes Bygdekor” (Birkenes, Norwegia)
 12.15 Msza św. i koncert w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Pawła Jasienicy 4 
   – Chór „Sine Nomine” (Ciechanów, Polska)
 12.30 Msza św. i koncert w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Horbaczewskiego 20 
   – Chór „Harmony” (Gatchina, Rosja)
 13.00 Msza św. i koncert w kościele pw. Opatrzności Bożej, ul. Nowodworska 64 
   – Chór Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Vox Coelestis” (Rzeszów, Polska)
 15.00 Koncert galowy z wręczeniem nagród – Rynek Starego Miasta – Ratusz
 20.00 Koncert w kościele pw. św. Karola Boromeusza ul. Krucza 58 
   – Chór „Birkenes Bygdekor” (Norwegia) oraz „Post Scriptum” (Czechy)

Na WSzyStKIE WyStęPy WStęP WOLNy!  SERDECzNIE zaPRaSzaMy!

Program Festiwalu VRatISLaVIa SaCRa
29 kwietnia – 1 maja 2011 r.

Agencja
 Artystyczna 

meLOdy
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czy tAniA

Duch ochoczy, ciało słabe

Potrzeba było 86 lat, aby w pełni doświadczyć starości. tłoczą się w umy-
śle uparte pytania: dlaczego? Dlaczego staję się kimś, kim być nie chcę? 
Co się dzieje z moim ciałem, które jeszcze 10 lat wcześniej poruszało się 
normalnie, nogi niosły pewnie i nawet wyprzedzały młodych, oczy nie 
znały okularów i było o wiele mniej zmarszczek na twarzy?

Współczuję tym, którzy próbują się buntować i  rozpaczliwie szukają leków, aby 
powstrzymać starość. „Daremne żale, próżny trud”... Wszelkie kosmetyki i  leki tylko 
starość przedłużają. Jest to żałosne oszukiwanie samych siebie. Jedynie nasza wia-
ra pozwala nam przyjąć i znosić cierpliwie wszelkie objawy starości i cierpliwie cze-
kać na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Tylko wiara dodaje nam odwagi, aby 
przyjąć wszystko, czego wymaga od nas Boża sprawiedliwość, aby móc stanąć twa-
rzą w twarz z Najświętszym Bogiem i być przyjętym do Jego domu.

Pamiętam (może już niedokładnie) piękną modlitwę z modlitewnika mojego śp. 
Ojca, związaną z tym tematem: 

Więc czekam cierpliwie, jak tylko potrafię, na to cudowne spotkanie z naszym Pa-
nem, Chrystusem Zmartwychwstałym, który nam obiecał mieszkanie w swoim kró-
lestwie, gdzie panuje tylko jedno prawo: Prawo Miłości, gdzie nie ma już lęku, łez 
ani smutku. Czekam i proszę i wołam: Przyjdź, Panie Jezu!

mARiA mARciniszyn

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

patrona Polski
2 maja

W tym roku uroczystość św. Wojciecha (23 
kwietnia) wypada w  Wielką Sobotę, dla-
tego obchodzimy ją wyjątkowo w  innym 
terminie. Św. Wojciech, jak każdy misjo-
narz, miał więcej niż jedną ojczyznę. Opu-
ścił Czechy i udał się na Węgry, a potem do 
pogańskiego kraju Polan. Jest wzorem in-
telektualisty, który został biskupem, głosi-
cielem Ewangelii i reformatorem. Przez cał-
kowite oddanie własnego życia stał się mę-
czennikiem za sprawę Chrystusa.

Dz 1, 3-8
apostołowie świadkami Jezusa
Duch Święty przychodzi – zostaje posłany 
od Ojca – po odejściu Chrystusa, za cenę 
tego odejścia. Było to naprzód odejście 
przez śmierć krzyżową, a  z  kolei – czter-
dziestego dnia po zmartwychwstaniu – po-
przez Chrystusowe wstąpienie do nieba. 
Jeszcze w  momencie wniebowstąpienia 
Chrystus nakazał apostołom nie odcho-
dzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca. Mieli zostać wkrótce ochrzczeni Du-
chem Świętym.

Ps 126
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
Idą i płaczą, 
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy.

Flp 1, 20c-30
Moim życiem jest Chrystus
Św. Wojciech jest ciągle z  nami. Pozostał 
w  piastowskim Gnieźnie, pozostał w  po-
wszechnym Kościele otoczony chwałą mę-
czeństwa. Z perspektywy tysiąclecia zdaje 
się dzisiaj przemawiać do nas słowami św. 
Pawła. Odczytajmy ten testament i  pro-
śmy, by jego słowa doczekały się spełnie-
nia również w naszym pokoleniu. Nam bo-
wiem z łaski Bożej dane jest nie tylko wie-
rzyć w Chrystusa, ale i dla niego cierpieć, 
skoro toczymy tę samą walkę, jakiej świa-
dectwo zostawił nam św. Wojciech. 

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
Dziś, gdy mówi się tyle o potrzebie budo-
wania jedności narodów Europy, trudno 
nie przywołać na pamięć tego zjazdu, jaki 
miał miejsce w Gnieźnie, przy relikwiach św. 
Wojciecha w roku 1000. Wysłannicy papie-
ża Sylwestra II, cesarz Otto III i nasz król Bo-
lesław Chrobry czerpali z misji Wojciecho-
wej wspólne natchnienie. Powstała wte-
dy pierwsza polska metropolia w Gnieźnie 
i rzucono podwaliny pod przyszłe współży-
cie narodów w świetle Ewangelii.

jeżeli w przeciwnościach zbyt gorzko się skarżę, i czasem niecierpliwie pasmo dni mych wlekę,
boskich twoich wyroków sądzić się odważę, niewdzięczny za ojcowską nade mną opiekę,
nie obruszaj się na tę moją płochość, panie, nie obrażaj się chwilą błędnej nieufności,
nie gniewaj, że na ziemi czuję me wygnanie, i tęsknię tam, do ciebie, do lepszej przyszłości...
daj na myśl, że koniecznie walczyć tutaj trzeba, że walczyli tu wszyscy, co przede mną żyli,
nim po palmę zwycięstwa odeszli do nieba. daj na myśl, żem nie winien woli twojej sądzić,
Że ten, co światem rządzi i mną zdoła rządzić...

niniejsza płyta została zamieszczona 
jako dodatek do gazety parafialnej 

„Królowa Pokoju” 
wyłącznie w celach reklamowych  

z okazji jubileuszu 45-lecia 
Kameralnego chóru męskiego cantilena.

było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
fundacji mirosław Wróbel.
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KOŚciÓł A PRAWO

Konstytucyjne gwarancje 
wolności sumienia i religii

art. 53 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje każdemu człowiekowi wol-
ność sumienia i  religii. We wcześniejszych ustawach zasadniczych 
(por. Konstytucja z 1952 r.) prawodawca używał innej terminologii, 
mianowicie mowa była o wolności sumienia i wyznania.

Współczesne sformułowanie podkre-
śla odejście od koncepcji ukształtowanej 
w  socjaliźmie wedle której wolność, bę-
dąca tematem tego artykułu, zaliczana 
była do praw obywatelskich, które mogą 
być koncesjonowane przez państwo. Jed-
nak jeszcze dziś spotykamy się w  usta-
wodastwie z  formą z  Konstytucji z  1952 
r. – przykładem jest chociażby ustawa 
z  17.05.1989 r. o  gwarancjach wolności, 
sumienia i wyznania.

Sobór Watykański II w Deklaracji „Digni-
tatis humenae” wskazał, że podstawą wol-
ności religijnej jest godność człowieka, ar-
gumentując, że wszyscy ludzie są „istota-
mi wyposażonymi w rozum i wolną wolę, 
a  tym samym w  osobistą odpowiedzial-
ność”.  W Konstytucji, podobnie jak w na-
uce Kościoła katolickiego, wskazuje się 
na „przyrodzoną i  niezbywalną godność 
człowieka jako źródło wszelkich wolno-
ści i praw człowieka i obywatela” (art. 30). 
Na marginesie warto dodać, że gwaran-
tem tej wolności jest także Międzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-
nych z 1966 r.

Warto zwrócić uwagę na stronę przed-
miotową wolności religii, która jest ure-

gulowana w  ustawie zasadniczej. Kon-
stytucja natomiast nie normuje wolności 
sumienia, ponieważ byłoby to narusze-
niem sfery wewnętrznej człowieka, któ-
rą nie sposób skutecznie uregulować za 
pomocą norm prawnych. Istota tej wol-
ności polega bowiem na gwarancji swo-
body wyboru światopoglądu.

Art. 53 ust. 2 określa zakres wolności 
religii: „Wolność religii obejmuje wolność 
wyznawania lub przyjmowania religii we-
dług własnego wyboru oraz uzewnętrz-
niania indywidualnie lub z  innymi, pu-
blicznie lub prywatnie, swojej religii przez 
uprawianie kultu, modlitwę, uczestnicze-
nie w  obrzędach, praktykowanie i  na-
uczanie. Wolność religii obejmuje także 
posiadanie świątyń i innych miejsc kultu 
w zależności od potrzeb ludzi wierzących 
oraz prawo osób do korzystania z pomo-
cy religijnej tam, gdzie się znajdują”. Za-
tem prawodawca ujął to prawo w  sen-
sie pozytywnym i  negatywnym. Przez 
„aspekt pozytywny” rozumiemy wolność 
do działania (dotyczy to wszystkich wy-
mienionych w powyższym artykule kwe-
stii). Natomiast „apekt negatywny” ozna-
cza wolność od przymusu (np. zakazane 

jest zmuszanie do udziału czy powstrzy-
mania się od udziału w obrzędach religij-
nych; zabronione jest prowadzenie obli-
gatoryjnych lekcji religii w szkołach; nie-
dopuszczalne jest także zmuszenie przez 
organ władzy publicznej do ujawnienia 
swoich przekonań religijnych – por. art. 
18 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych).

Istotną gwarancję wolności sumienia 
i wyznania stanowią konstytucyjne prze-
pisy o równouprawnieniu i zakazie dyskry-
minacji (patrz: art. 32 Konstytucji RP). Jak 
wynika z polskiego ustawodastwa, wszy-
scy ludzie powinni być równo traktowani 
bez względu na płeć, rasę czy religię. Jed-
nak warto pamiętać, że, jak zauważył Try-
bunał Konstytucyjny, zasady równości nie 
ujmujemy formalnie, a materialnie (w spo-
sób równy powinnny być traktowane oso-
by odznaczające się tą samą cechą).

sAndRA gALi

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Bi blijny, 

którego celem jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. 

W kursie może brać ud ział każdy zainteresowany Pismem Świętym. 

Inform acje można uzyskać na stronie www.ignatianum.edu.pl 
oraz pocztą elektroniczną: zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl

ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, z dopiskiem „Kurs Biblijny” 

Prosimy o do łączenie do korespondencji listownej koper ty 
z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocz towym.

KOResPOndencyJny KURs bibLiJny
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tRAdyc JA

Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae

W ostatnim artykule poświęconym godności prymasa Polski wspo-
mniałem tylko o najważniejszych polskich biskupach, jakimi są kar-
dynałowie. Niniejszy artykuł z kolei chciałbym poświęcić w całości 
właśnie im – książętom kościoła, jak często są nazywani.

Etymologicznie nazwa „kardynał”, jak 
większość kościelnych nazw, swój źró-
dłosłów bierze z łacińskiego słowa „car-
dinalis”, co oznacza „główny, zasadni-
czy”. W przeciwieństwie do diakonatu, 
prezbiteriatu czy episkopatu (czyli peł-
ni kapłaństwa – biskupstwa), które są 
święceniami, a  więc mają rangę sakra-
mentu, kardynał nie jest kolejnym stop-
niem święceń (zresztą podobnie jak pa-
pież), lecz godnością – tak jak np. prałat, 
choć oczywiście znacznie wyższą w hie-
rarchii dostojeństwa i z większymi przy-
wilejami czy prerogatywami. 

Co ciekawe, choć przepisy prawa ka-
nonicznego stanowią, iż każdy obda-
rzony ową godnością powinien przy-
jąć święcenia biskupie (jeśli jeszcze ich 
nie ma), to zdarzają się odstępstwa od 
tej reguły. Przypadki takie mają miej-
sce, gdy papież, który jako jedyny ma 
prawo nadawania tej godności, obdaro-
wuje nią za szczególne zasługi, np. wy-
bitnie zasłużonego Kościołowi teologa, 
który posiada jedynie święcenia prezbi-
teriatu, ale, np. ze względu na podeszły 
wiek nominata, zwalnia go z obowiązku 
przyjęcia święceń biskupich. I choć taki 

kardynał nie może sprawować funkcji 
przynależnych jedynie osobie ze święce-
niami episkopatu (np. wyświęcać innych 
księży), to wszystkie prerogatywy kardy-
nalskie przysługują mu w takim samym 
stopniu, jak kardynałom ze święceniami. 

W dawniejszej historii kościoła zda-
rzały się – i  to dość często – przypadki 
obdarzania godnością kardynała osób, 
które nie posiadały żadnych święceń – 
a  więc osób świeckich. Obecnie prawo 
kanoniczne stanowi, iż minimum upraw-
niającym do otrzymania biretu kardynal-
skiego są święcenia prezbiteriatu. 

Jedynym dysponentem owej god-
ności jest papież i ma on prawo w spo-
sób nieskrępowany obdarzać nią oso-
by przez siebie wybrane. Choć nomina-
cje kardynalskie ogłaszane są z pewnym 
wyprzedzeniem, kandydat przeznaczo-
ny do tego stanu staje się jego pełno-
prawnym członkiem w momencie zwo-
łania przez papieża konsystorza, czyli 
zebrania Kolegium Kardynałów, na któ-
rym wręcza nominatowi czerwony bi-
ret i pierścień kardynalski. Od tego mo-
mentu dana osoba jest już kardynałem 
i  członkiem wspomnianego Kolegium 

Kardynalskiego, które jest najbliższym 
ciałem doradczym papieża. 

Zewnętrzną oznaką kardynała jest 
jego strój, na który składa się czerwona 
sutanna, tego samego koloru pas, piu-
ska, biret, mucet (czyli pelerynka), fario-
la (peleryna) oraz pierścień. Czerwony 
kolor stroju kardynalskiego (kolor mę-
czenników), symbolizuje gotowość od-
dania życia za kościół i  wiarę, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba. Zwyczajowo, jeśli 
kardynał ma na sobie wszystkie wyżej 
wymienione insygnia swojej godności 
(tzn. ma na sobie tzw. strój chórowy), 
zwracamy się do niego „Wasza Eminen-
cjo”. Jeśli natomiast ubrany jest w zwy-
kłą czarną sutannę lub w czarną z czer-
wonymi guzikami, możemy tytułować 
go „Księże Kardynale”. 

Ze względu na to, iż pozostało jesz-
cze wiele ciekawych rzeczy do opisa-
nia związanych z  godnością kardyna-
ła, jak np. kto i  dlaczego zostaje kar-
dynałem, kim jest kardynał „in pecto-
re”, ilu mamy polskich kardynałów i  ja-
kie są ich obowiązki i prerogatywy, i czy 
wewnątrz swojego stanu posiadają ja-
kąś hierarchię, pozwolę sobie kontynu-
ować ten wątek w  następnym nume-
rze „Królowej”, do którego czytania go-
rąco zachęcam.

fiLiP Pech

Fo
t. 

in
tE

rn
Et



24 KRÓLOWA POKOJU

We współczesnym świecie, kiedy war-
tości dla nas najważniejsze i fundamen-
talne są wyśmiewane, a my sami jesteśmy 
często wyszydzani za wiarę, kto jak nie 
my – ludzie wierzący – jesteśmy w  sta-
nie, a nawet mamy obowiązek, dać świa-
tu to ziarno nadziei, które wykiełkuje i da 
owoce, kiedy nas już może tu nie będzie.

Mamy to szczęście, że od początku 
małżeństwa jesteśmy we Wspólnocie 
Rodzin Katolickich „Umiłowany i  umiło-
wana”, więc mamy skąd czerpać wzor-
ce i  u  kogo szukać rady. Marysia jeździ 
z  nami na letnie rekolekcje, na czuwa-
nia na Jasnej Górze i choć jeszcze na ra-
zie jest zbyt mała, żeby coś z  tych wy-
jazdów zapamiętać, staramy się w pełni 
i na ile to możliwe uczestniczyć w życiu 
Wspólnoty, aby miała szansę zaprzyjaźnić 
się ze wspólnotowymi dziećmi i wzrastać 
w tym środowisku. 

Nasza córeczka to radosna i spokojna 
dziewczynka, a my w kolejnych etapach 
jej rozwoju ciągle dostrzegamy, jak wiel-
kim jest dla nas darem i jak wielki mamy 
wpływ na to, kim się staje. Świadomie 
więc wybraliśmy jej imię Maria, ponie-
waż urodziła się punktualnie o 12 w po-
łudnie, kiedy cały wierzący świat łączy się 
w  modlitwie Anioł Pański z  naszym Pa-
pieżem. Świadomie także wybieraliśmy 
jej przedszkole prowadzone przez siostry 
elżbietanki, aby wiara katolicka, w jakiej 
chcemy ją wychować, i wynikające z niej 
pewne zachowania, były dla niej natural-
ne także poza domem. 

Uśmiechamy się, kiedy jesteśmy u ko-
goś spoza Wspólnoty i  nasza Marysia 
przed jedzeniem z  przejęciem woła: „A 
czy modlitwa już była?”. Nie ma też opo-

Pokochać Boga jak dziecko

Jesteśmy małżeństwem od siedmiu lat, a nasza córeczka Marysia ma 
trzy i pół roku. Czekamy na drugie dziecko, które ma się już wkrót-
ce narodzić. zawsze wiedzieliśmy, jak ważne jest wychowanie dzie-
ci w wierze i wartościach, które sami wyznajemy. tym bardziej teraz, 
kiedy mamy największy wpływ na kształtowanie światopoglądu na-
szych maleństw, staramy się nie zmarnować tej szansy. Głęboko wie-
rzymy, że Pan Bóg, obdarowując nas dziećmi, zaufał nam i zadał to 
życie, abyśmy je dla Niego wychowali i ukształtowali. 

rów, aby pomodlić się w barze pełnym lu-
dzi, kiedy jemy coś w mieście. To są dla 
niej sprawy zupełnie naturalne, a  nam 
właśnie o  to chodzi. Sama domaga się 
modlitwy i  w  wieczornym pacierzu wy-
mienia wszystkich, za których chce się 
modlić, wprawia nas w  osłupienie, kie-
dy przypominają jej się czyjeś problemy 
(oczywiście adekwatne do wieku – np. 
jej kolega był niegrzeczny w przedszko-
lu i dostał „minusik”) i wie, że za tę oso-
bę trzeba się modlić. Na swój sposób zna 
już moc modlitwy, wie, że jest nieodzow-
nym składnikiem dnia.

Tę dziecięcą pobożność, może trochę 
naiwną, ale szczerą i  czystą, trzeba za-
wczasu kształtować i  wiek wczesnego 
dzieciństwa jest do tego najlepszym cza-
sem. Oczywiście, pobożność ta ma swo-
je czasami śmieszne i wesołe oblicza. By-
liśmy pewnego razu w  przykościelnym 
sklepiku, oglądaliśmy obrazki ze święty-
mi i  córcia zdecydowanie oświadczyła, 
że ona chce tylko jeden: z  Ojcem Kazi-
mierzem. Również w czasie Mszy potra-
fiła głośno komentować, kiedy „nasz” Oj-
ciec sprawuje Eucharystię. 

Na swój dziecięcy sposób przeżywa 
też błogosławieństwo udzielane dzie-
ciom, kiedy rodzice przyjmują Komu-
nię Świętą, do tego stopnia, że potra-
fi się głośno rozpłakać, kiedy szafarz jej 
nie błogosławi. Nie działają wtedy tłu-
maczenia, że tylko kapłan ma moc po-
błogosławić. Sam fakt, że zawsze przy-
stępuje się do Komunii Świętej w czasie 
Eucharystii jest dla niej tak naturalny, że 
czasami głośno pyta: „A czemu ta pani 
nie idzie?”, wprawiając tym w zakłopota-
nie wszystkich wokół. 

czy tAniA
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Uroczystość NMP Królowej Polski
3 maja

W dniu 3 maja czcimy Najświętszą Mary-
ję Pannę jako Królową Polski, która jest 
głównym patronem naszej ojczyzny, we-
spół ze św. Wojciechem i św. Stanisławem. 
Jako Królową Polski wzywamy Cię, Boguro-
dzico, od roku 1656, kiedy po pamiętnym 
„potopie” nazwał Cię tym wezwaniem król 
Jan Kazimierz, oddając pod Twoją obronę 
swoje ziemskie królestwo. Zaborcy wyma-
zali państwo polskie z  map Europy, jed-
nak Królowa Polski nie przestała panować 
nad Polakami. Polska istniała dzięki swo-
jej Królowej.

ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
Wielki znak ukazał się na niebie
„Niewiasta obleczona w słońce” – czytamy 
w Księdze Apokalipsy – „była brzemienna”. 
Kościół jest w pełni świadom, że nosi w so-
bie Zbawiciela świata, Chrystusa Pana i że 
jest powołany, aby dawać Go światu, od-
radzając ludzi do życia Bożego. Nie może 
jednak zapominać, że ta jego misja stała 
się możliwa dzięki macierzyństwu Maryi, 
która poczęła i wydała na świat Tego, któ-
ry jest Bogiem z  Boga, Bogiem prawdzi-
wym z Boga prawdziwego.

Jdt 13
tyś wielką chlubą swojego narodu
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających 
moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.

Kol 1, 12-16
Bóg nas przeniósł do królestwa 
swojego Syna
Ten fragment z  Listu do Kolosan czytany 
jest również w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Wskazuje on na istotę Boże-
go królowania: to przez ofiarę Krzyża obja-
wiła się w Synu cała miłość Boga do świa-
ta, i dlatego miłość Boża pod postacią Syna 
otrzymuje władzę królewską nad światem.

alleluja
Jezus powiedział do ucznia: „Oto Mat-
ka twoja” i  od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie.

J 19, 25-27
Oto Matka twoja
W tych zwięzłych słowach z  Ewangelii 
św. Jana kryje się najgłębsza tajemnica 
dzisiejszej uroczystości. Stale przypomina-
ją nam one o szczególnej obecności Ma-
ryi w życiu Chrystusa i Kościoła. Te słowa 
mówią nam również o przedziwnej obec-
ności Jasnogórskiej Matki i Królowej w ży-
ciu polskiego narodu. Jej cudowny wize-
runek stale nas wszystkich duchowo ze-
spala i jednoczy. Tu, na Jasnej Górze, Mat-
ka Chrystusa i Matka Kościoła przypomina 
nieustannie o naszym powołaniu do świę-
tości i prowadzi nas do niej.
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Właśnie ta dziecięca szczerość i prosto-
ta są jednym z naszych największych ro-
dzicielskich doświadczeń. My dorośli czę-
sto sobie kalkulujemy, próbujemy z  Bo-
giem „negocjować” nasze warunki i pra-
gnienia, a zapominamy, że największym 
pragnieniem Boga jest to, aby Go po pro-
stu kochać. Kochać z taką dziecięcą pro-
stotą, jak tylko dzieci kochać umieją. 

Jeden z  doktorów kościoła, św. Tere-
ska od Dzieciątka Jezus i Najświętszego 
Oblicza, temu właśnie swoją wielkość za-
wdzięcza, że odkryła, iż Boga nie trzeba 
„studiować”, na siłę poznawać i zgłębiać 
Jego tajemnice (owszem, to też jest waż-
ne), ale kluczem do świętości jest odkryć, 
że Boga trzeba przede wszystkim szcze-
rze i bezwarunkowo kochać. I my tej mi-
łości od dzieci chcemy się uczyć, nie prze-
stając jednocześnie od nich wymagać. 
Dzieci są w  stanie sprostać tym wyma-
ganiom, bo kierują się inną logiką. Jest 
to logika oparta na bezwarunkowym za-
wierzeniu, tak jak w  pierwszych latach 
życia dziecko ufa i  bezgranicznie kocha 
swoich rodziców. 

Kiedy zaczynał się tegoroczny Wiel-
ki Post, powiedzieliśmy Marysi, że Śro-
da Popielcowa to jest dzień bez słody-
czy i o dziwo, nie buntowała się ani nie 
krzywiła, choć spodziewaliśmy się in-
nej reakcji. To się może wydawać mało 
znaczące, ale dla dziecka to wielkie wy-
darzenie, kiedy rodzice wprowadzają je 

w świat swoich wartości z odpowiednią 
dla jego wieku powagą – czuje się wte-
dy ważne i wartościowe, a nie pozosta-
wione samemu sobie. 

Wiele jest takich sytuacji, kiedy odkry-
wamy wrażliwość i delikatność naszej có-
reczki, np. gdy słyszymy czułe słowa Ma-
rysi kierowane do nienarodzonego dziec-
ka. To jest uczucie nie do opisania, kiedy 
3,5-letnie dziecko przytula się do brzusz-
ka i mówi: „Kocham Cię, dzidziusiu! Co te-
raz robisz, idziesz już spać? To umyj ząb-
ki”. Takie chwile zapadają w pamięć i dzię-
ki nim czujemy, że na nowego człowieka 
czekają wszyscy i cieszą się z jego obec-
ności, że dla kilkulatka dziecko będące 
jeszcze pod sercem mamy jest w pełnym 
tego słowa znaczeniu człowiekiem, jest 
już kochane i  wyczekiwane z  radością. 
Jedną z ulubionych piosenek Marysi jest 
utwór Arki Noego (jak mówi nasza Mary-
sia –„Ajki Nowego”): „Jestem jak małe zia-
renko, czuję, że żyję, urosnę wam prędko”.

Wiemy, że jesteśmy na samym począt-
ku kształtowania świadomości religij-
nej naszych dzieci, wiemy, że wiele jesz-
cze walk przed nami, wiemy również, że 
wiele z tych walk przegramy – bo dziec-
ko, choćby najukochańsze i  najbardziej 
posłuszne, kiedyś przecież odkrywa, że 
jest wolne i może kształtować swoje ży-
cie po swojemu. W tym jednak cała na-
sza nadzieja, że nasz trud włożony w wy-
chowanie kiedyś przyniesie upragnione 
owoce. Naszym marzeniem jest, aby tymi 
owocami była głęboka zażyłość z  Je-
zusem Chrystusem, wiara zakorzenio-
na w  przeświadczeniu, że jest się uko-
chanym dzieckiem Boga, odwaga w tej 
wierze, a  przede wszystkim pragnienie 
świętości. 

Dziś, kiedy widzimy złożone do modli-
twy małe rączki, rozczula się nasze ser-
ce, ale nie chcemy nigdy zapomnieć, jak 
wielkie wyzwania przed nami i  jak wie-
le trudu, wyrzeczeń i odwagi będzie nas 
to kosztowało. Wiemy, że sami nie damy 
rady udźwignąć tego ciężaru, dlatego co-
dziennie się modlimy, aby wystarczyło 
siły, cierpliwości i wytrwałości i aby uda-
ło się nam zrealizować Boże plany wzglę-
dem naszych dzieci.

AnetA i KAROL WOJciechOWscy
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trzecia Niedziela Wielkanocna
8 maja

Każda niedziela jest dla Kościoła szczegól-
nym czasem głoszenia – na wzór Aposto-
łów – tajemnicy zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa. On sam bowiem, podobnie 
jak tym idącym do Emaus, przez wieki to-
warzyszy swoim uczniom w ich drodze do 
Boga, okazując niezmienną skuteczność 
słowa Bożego i  sakramentu Eucharystii. 
Stawiając sobie pytanie, jaką wybrać me-
todę działań apostolskich, aby świat uwie-
rzył, otwórzmy pokornie Biblię. Dzięki jej 
światłu zbliżymy się do ołtarza euchary-
stycznego, by tam znaleźć Boga żywego.

Dz 2, 14.22-33
Bóg wskrzesił Jezusa, 
zerwawszy więzy śmierci
Przywódcy żydowscy odrzucili naukę Je-
zusa i posłali Go na śmierć z ręki Rzymian, 
ale Bóg wskrzesił Go. Św. Piotr i inni ucznio-
wie świadczą o zmartwychwstaniu Jezusa, 
gdyż otrzymali ducha prorockiego. Król Da-
wid umarł i  jego ciało uległo zniszczeniu 
w grobie, ale Syn Dawidowy, Jezus, nie po-
został w szeolu. Wróci na ziemię, aby kró-
lować, ponieważ otrzymał namaszczenie 
królewskie.

Ps 16
Ukaż nam, Panie, twoją ścieżkę życia! 
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie 
zachwieje.

1 P 1, 17-21
zostaliście wykupieni 
drogocenną krwią Chrystusa
Św. Piotr przypomina, że męka i chwała Je-
zusa należą do odwiecznego planu Boże-
go, jeszcze przed stworzeniem świata. Dro-
gocenna krew przelana na krzyżu zobowią-
zuje nas do odnowy życia, przejścia od ży-
cia bez sensu – do życia w nadziei, od nie-
wiedzy – do poznania Boga. Wiara w Boga 
i zmartwychwstanie Jezusa rodzi żywą na-
dzieję i nowe życie.

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

Łk 24, 13-35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 
Dwaj uczniowie stopniowo dochodzą do 
rozpoznania Chrystusa, a ich smutek prze-
chodzi w  entuzjazm. Św. Łukasz w  całej 
swej Ewangelii podkreśla, że Jezus wypeł-
nił wszystkie obietnice zawarte w księgach 
Starego Testamentu. Pierwsi chrześcijanie 
na nowo odczytywali dobrze im znane Pi-
sma w świetle zmartwychwstania Chrystu-
sa, a następnie łamali chleb, czyli sprawo-
wali Eucharystię. Jezus zmartwychwstały 
jest wypełnieniem Pism i  kluczem do ich 
właściwej interpretacji.Fo

t. 
k.
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Podziękowanie dla Magnolii Park

Galeria handlowa o nazwie Magnolia Park stała się na terenie naszej 
parafi i miejscem, gdzie każdego dnia przybywa kilka, a nawet kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi. zakupy, spotkania i rozrywka to magnes przy-
ciągający nie tylko mieszkańców Popowic. 

W dniu otwarcia byliśmy zaprosze-
ni jako duszpasterze. Poświęcenia miał 
dokonać ks. Kardynał Henryk Gulbino-
wicz. Ponieważ jednak nie dojechał, do-
konałem tego osobiście. Tak się rozpo-
częła współpraca. 

Kilka propozycji jest do zrealizowa-
nia: występy chóru Cantilena przy oka-
zji świąt, umieszczenie w  odpowied-
nim miejscu tablicy informacyjnej o na-
szym kościele i  o  godzinach odprawia-
nia Mszy św., wsparcie Parafi alnego Ze-
społu Caritas i in. 

Podczas budowy naszego kościoła, 
prowadzenia prac związanych z jego wy-
strojem, zawsze mieliśmy wsparcie z ze-

wnątrz. Były to pieniądze organizowane 
przez Misjonarzy Oblatów z  naszej 
Polskiej Prowincji, ale też z  Nie-
miec i Kanady. Często też przy-
chodzili z  pomocą parafianie 
prowadzący własne fi rmy i  inni 
zaprzyjaźnieni biznesmeni. 

W miarę przemian 
gospodarczych wyro-
sło wiele biurowców, 
marketów i  galerii, 
także na terenie naszej parafi i. 
Myślę, że Magnolia jest dobrym 
przykładem i  być może zachętą dla in-
nych instytucji, by wspierać lokalną spo-
łeczność również w  wymiarze sprawo-

wania kultu i działalności charytatywnej.
W tym miejscu pragnę z  całego ser-

ca podziękować Magnolii Park, a  więc 
Zarządowi z Panami Prezesami Piotrem 
Rymaszewskim i Arkadiuszem Tekielem, 
za darowiznę przekazaną na rzecz naszej 

parafi i. Wygląda na to, że Magno-
lia Park poczuła się takim zbio-
rowym parafi aninem, działa-
jącym na rzecz dobra nie tyl-
ko w  sferze doczesnych przy-

jemności i korzyści, ale również 
w  sferze ducha. Bóg 

zapłać za życzliwość. 
Dziękując,  ż yczę 
wszelkiej pomyśl-

ności i  sukcesów złączonych 
z tajemnicą wielkanocną zmar-

twychwstania Jezusa Chrystusa.

O. mieczysłAW hAłAszKO Omi

BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE ALFA-TUR ZAPRASZA

BTP ALFA-TUR  |  ul. Horbaczewskiego 29b  |  54-130 Wrocław
tel./fax 71 352 23 19, kom. 601 788 190  |  www.alfa-tur.pl  |  info@alfa-tur.pl

bEatyFikacja jp ii + o. pio + św. mikoŁaj + św. rita 26.04-05.05.11 770 pln + 230 Eur

lwÓw-tarnopol 19-24.05.11 390 pln 

chorwacja + mEdugorjE 22.06-01.07.11 590 pln + 220 Eur

santiago de compostela- lourdEs+barcElona 15-31.07.11 990 pln + 550 Eur

lourdEs- Fatima- guadalupE - barcElona+ars 12-26.08.11 990 pln + 570 Eur

ziEmia Św. Śladami pana jEzusa 23.09-01.10.11 1950 pln + 480 usd 

kuba – mEksyk odpust w guadalupE 02-16.12.11 4500 pln + 1950 usd

KRs: 0000327951 
niP: 894-297-09-49 
RegOn: 020947528

stowarzyszenie 
Oblacka Pomoc misjom 

LUmen cARitAtis

PRzeKAż 1%  POdAtKU, 
WPisUJąc nAzWę 

i nUmeR KRs: 0000327951

nr konta: 
PLn: 02144011560000000009902805
eUR: 14144011560000000010995779

U L. m A Ś L i c K A 8A
54-107 W R O c ł AW
t e L. 71 349-74-78

607-317-218

1% PODatKU 
dla naszego parafi anina, Krzysia Nowickiego, 

na koszty leczenia i rehabilitacji 
(zespół Aspergera, spektrum autyzmu)

dolnośląska fundacja Rozwoju Ochrony zdrowia
45124019941111000024956839

z dopiskiem meRKURy
KRs: 0000050135

1% PODatKU
1% 

PODatKU
1% 1% 

PODatKU 
1% 

PODatKU 
PODatKU

1%1%
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 Gimnazjum
 Liceum, Szkoła średnia 

 – matura rozszerzona
 Studia 

 – analiza matematyczna
 – algerbra

SKUtECzNIE I BEzStRESOWO!
tel. 668 967 527

zaPRaSzaMy 
na spotkania grupy 

Anonimowych Alkoholików
w każdy wtorek 

o godz. 18.30 w sali nr 7

KSIęGaRNIa PaRaFIaLNa
„LEW JUDy”

zaprasza
od pn - pt  w godz. 13.00 -18.00

w niedziele w godz. od 9.30 do 13.00

  czasopisma i książki religijne
  płyty audio i wideo
  artykuły biurowe

m At e m At y K A, f i z y K A, c h e m i A
KOREPEtyCJE

USŁUGI KRaWIECKIE
przeróbki, wszywanie zamków, 

skracanie, zwężanie, inne 
pn-pt w godz. 9.00 - 17.00

tel. 791 652 094
Pod dużym kościołem koło głównego 

wejścia od ul. Rysiej. Zapraszamy!

AdRes:  parafi a pw. nmp królowej pokoju, 
 ul. ojców oblatów 1, 
 54–239 wrocław, 

e–mAiL: krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPieKUn: o. mieczysław hałaszko omi

zesPÓł: o. krzysztof nering omi, 
 Ewa kania, 
 aleksandra kuśpiet, 
 barbara masłyka, 
 dawid wolski

fOtOgRAf:  damian szpalerski

ReKLAmy:  tel. 604 169 094 

nAKłAd:  4 000 egz.   cena: gratis  

dRUK: akcydens, ul. wejherowska 28,
  tel. 71 354 60  90

S t O P K a  R E D a K C y J N a

Redakcja przyjmuje materiały w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca. 

zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
i opracowań redakcyjnych.  

nie odpowiadamy za treść zamieszczanych 
reklam i ogłoszeń.

POGOtOWIE
KOMPUtEROWE

Solidnie, tanio, skutecznie!
Odzyskiwanie utraconych danych

0 668 014 248

PRaNIE DyWaNÓW,
WyKŁaDzIN I taPICERKI

(również samochodowej)
w domu u klienta

atRaKCyJNE CENy
tel. 602 398 461

OgłOszeniA

zaKŁaD SzEWSKI ul. Niedźwiedzia 36 
(w piwnicy) czynny: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty od 
10.00 do 14.00; świadczy usługi tanio, solid-
nie, szybko.

SPRzEDaM garaż murowany z kanałem na 
Pilczycach, księga wieczysta.
tel. 694 065 938, 71 351 9786

FIRMa MaRtER instalacje elektryczne,
hydrauliczne, glazura, remonty komplekso-
we. tel. 607 633 217

FIRMa Mat – remonty pod klucz. 
tel. 517 081 505

KUCHaRz I KUCHaRKa 
z 27-letnią praktyką obsługują wesela.
tel. 519 682 243

KOREPEtyCJE z JęzyKa NIEMIECKIEGO
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła śred-
nia, przygotowanie do matury, przygotowa-
nie do certyfi katów. 
tel. 509 476 383

SPRzątaNIE, CzySzCzENIE GROBÓW:
profesjonalna pomoc w należytym i schlud-
nym utrzymaniu grobów przez cały rok.
www.grobywroclaw.pl
tel. 603 519 217

NaUCzyCIEL DyPLOMOWaNy udziela 
korepetycji z  biologii i  chemii na poziomie 
gimnazjum. Konkurencyjne ceny. 
tel. 502 951 790

KOREPEtyCJE z  jęz. polskiego w  zakresie 
s z k o ł y  p o d s t a w o w e j  i   g i m n a z j u m , 
przygotowanie do egzaminów. 
tel. 71 355 2183,  504 369 240

MaSaŻE LECzNICzE I  RELaKSaCyJNE, 
sprzęt profesjonalny.
tel. 609 302 965 (Patrycja)

PO M O G ę  w  porządk ach domowych, 
zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-13 i 17-21.
tel. 601 469 762

R O D z I N a  4 - O S O B O Wa   p o s z u k u j e 
energicznej Pani do pomocy w  domu 1-2 
dni w  tygodniu (sprzątanie, prasowanie, 
gotowanie). Mieszkamy koło Hali Tęcza za Astrą. 
tel. 503 020 376 (po godz. 18)

tŁUMaCz PRzySIęGŁy w  zakresie języka 
angielskiego. 
tel. 660 024 474

KOREPEtyCJE z MatEMatyKI, studentka III 
roku Politechniki Wrocławskiej, poziom szko-
ły podstawowej, gimnazjum i  liceum. Cena 
20 zł za godz. e-mail: mat.korepetycje@o2.pl
tel. 530045474

KONCENtRatOR tLENU w bardzo dobrym 
stanie sprzedam. Prod. USA rok 2006, instruk-
cja obsługi w języku polskim.
tel. 71 355 8901 po godz. 18

SPRzEDaM wózek bliźniaczy typu 2 w 1 (spa-
cerówka i głęboki) w kolorze zielonym. Stan 
dobry. Cena 300 zł. tel. 608 573 194

WyJazD z Wrocławia do Włoch na beatyfi -
kację Jana Pawła II: Wenecja-Watykan-Rzym-
Orvieto 6 dni 28.04-03.05.2011r. Cena 880 zł 
+ 130 euro. Kontakt: Elżbieta Węgrzecka tel. 
503 874 989, 71 374 4309; e-mail elzbietawe-
grzecka@gmail.com

MatEMatyKa I FIzyKa Na OSIEDLU,
Gimnazjum - testy matematyczno-przyrodni-
cze, szkoła średnia – matura, prawdziwe arku-
sze, matura międzynarodowa SL i HL, studia
tel. 71 790 48 95

POtRzEBNE ŁÓŻECzKO PIętROWE, może 
ktoś odstąpi? tel. 71 790 4389

Pokój do wynajęcia na Popowicach, dla stu-
denta lub studentki. Tel 71 355 77 47 w godzi-
nach od 8.00-12.00 i 16.00-20.00

SAMOOBRONA, Chcesz nauczyć się bronić? 
Trochę poruszać? Luźna atmosfera na zajęciach 
we wtorki i piątki 18:00 - 19:30. Tanio i skutecz-
nie. Centrum miasta. www.wolfguard.eu 
tel. 508 658 809

JęzyK ROSyJSKI, korepetycje, tłumaczenia,
zwiedzanie Wrocławia.
tel. 668 014 247
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Całym życiem uwielbiać Pana

Istotą chrześcijaństwa jest relacja z Jezusem Chrystusem. Doświad-
czenie tej relacji nie jest jednak czymś powszechnym. Każdy z  nas 
przecież przeżywa swoje życie w środowisku nieprzychylnym dla na-
uki Chrystusa.

Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że 
to jest wielki przywilej doświadczać dzia-
łania Bożego w życiu. To jest wielki przy-
wilej, móc spotykać Boga każdego dnia, 
przyjaźnić się z Nim, odkrywać swoją toż-
samość dziecka Bożego, mimo że to jest 
dla świata dziwne i niezrozumiałe. 

Nasz Mistrz mówi o swoich uczniach, 
że są solą ziemi, miastem położonym na 
górze. W piśmie do Diogeneta czytamy 
opinię, że chrześcijanie są duszą świata. 
Czymże jest ciało bez duszy, a czym był-
by świat bez chrześcijan? 

W biblijnym opowiadaniu o zniszcze-
niu Sodomy i Gomory widzimy Boga szu-
kającego kilku sprawiedliwych. Niestety 
nie było ich tam. Ta garstka dla Boga by-
łaby wystarczająca, by uratować miasto. 
W innym opowiadaniu widzimy Jonasza, 
który sam jeden kierując się wolą Bożą, 
ratuje Niniwę przed zniszczeniem. Ludzie 
wybrani przez Boga są ratunkiem, bez 
nich świat jest nieżywy. Te biblijne przy-
kłady są tylko zapowiedzią czegoś, co po 
przyjściu na świat Jezusa jest powszech-
ne – uczniowie Jezusa, później nazwani 
chrześcijanami, są wybrani przez Pana. 
Oni są duszą ziemi. To jest coś wyjątko-
wego, to nie powód do smutku, to ra-
dość niewypowiedziana. To jest coś, cze-
go inni nie mają. 

Jesteśmy powołani przez Pana na 
świadectwo. Jesteśmy wybrani przez 
Pana. Ważna część naszego powołania 
polega na tym, że nie kierujemy się w ży-
ciu tym, co dyktuje świat przez aktual-
ne mody, wygodę i  lekceważenie grze-
chu, lecz żyjemy pragnieniem wypełnie-
nia woli tego, którego kochamy, a który 
oddał swoje życie za nas, by nas uwol-
nić z niewoli grzechu. Jesteśmy powoła-
ni, by nienawidzić grzech. 

Chrześcijańskie życie nie jest łatwiej-
sze, jest wybieraniem wąskiej bramy, bo 
ta prowadzi do życia. Niewielu jest ta-
kich, którzy tę drogę wybierają – mówi 
sam Pan – ale nie idziemy za tym, co wy-
biera większość; idziemy za Panem. Nie 
musimy żywić pretensji do świata, że jest 
taki zły, lecz raczej nosić współczucie, że 
świat nie zna Pana. To nie nasza zasługa, 
że mamy ten przywilej. To jest jak wygra-
na w totolotka. Nasze powołanie to nie 
brać wzoru z tego świata, ale też nie zży-
mać się, że świat nas nie rozumie. 

Zanim poznałem Jezusa, moja wizja 
życia wcale nie odbiegała od świato-
wych wzorców. Życie bez zobowiązań, 
bez odpowiedzialności za innych, to były 
moje ideały. Kiedy Go spotkałem, wszyst-
ko się zmieniło. To działanie łaski. Cokol-
wiek dobrego posiadamy i uda nam się 

zrobić, to Jego zasługa. To było coś 
najlepszego w  moim życiu – spo-
tkanie Jezusa. 

Po wylaniu Ducha Świętego czy-
tamy o  uczniach Pana, że spoty-
kali się codziennie i  wielbili Boga, 
a wtedy Bóg działał. To jest właśnie 
nasze powołanie: być tymi, którzy 
całym swoim życiem uwielbiają 
Pana, a wtedy Bóg ma rozwiązane 
ręce i przychodzi do świata. 

PiOtR ROtte

Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, 

patrona Polski
9 maja

Procesję z relikwiami św. Stanisława, która 
przechodzi ulicami starego Krakowa z Wa-
welu na Skałkę, można nazwać w  szcze-
gólny sposób pochodem naszych dziejów. 
Nie tylko dlatego, że powtarza się od tylu 
stuleci. Bardziej jeszcze dlatego, że wy-
rażają się w niej, w nawiązaniu do trage-
dii z 1079 r., dzieje grzechów i nawróceń, 
ogarnione Chrystusowym odkupieniem. 
Te dzieje wskazują również drogę nasze-
mu pokoleniu.

Dz 20, 17-18a.28-32.36
Duch Święty ustanowił biskupów, 
aby kierowali Kościołem Bożym
Troska o  jedność wchodzi w  zakres mi-
sji biskupiej i  jest powinnością wynikają-
cą bezpośrednio z  wierności Chrystuso-
wi, Pasterzowi Kościoła. Jednakże wszyscy 
wierni, idąc za wezwaniem Ducha Bożego, 
mają czynić, co jest w ich mocy, aby wię-
zy komunii między wszystkimi chrześcija-
nami umacniały się i aby wzrastała współ-
praca uczniów Chrystusa.

Ps 100
My ludem Pana i Jego owcami
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, 
owcami Jego pastwiska.

Rz 8, 31b-39
Nic nas nie odłączy 
od miłości Chrystusa
Tu tkwią korzenie chrześcijańskiego opty-
mizmu co do losów świata, co do możli-
wości zbawienia ludzi wszystkich czasów, 
nawet tych najtrudniejszych i  najcięż-
szych, co do kierunku, w którym zmierza-
ją dzieje: ku doskonałemu wywyższeniu 
Chrystusa i ku pełnemu udziałowi wierzą-
cych w chwale dzieci Bożych. „Jeżeli Bóg 
z nami, któż przeciwko nam?”.

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

J 10, 11-16
Dobry pasterz daje życie za owce
Liturgia uroczystości św. Stanisława przy-
pomina nam co roku postać Chrystusa – 
Dobrego Pasterza, który daje życie swoje 
za owce, który zna swoje owce i one Go 
znają. Dobry Pasterz szuka owcy zbłąka-
nej, a gdy ją znajdzie, bierze na swoje ra-
miona i przynosi z radością do owczarni. 
Cóż można powiedzieć ponad to? Poznaj-
cie Chrystusa i dajcie Jemu się poznać! On 
zna każdego z nas lepiej, niż każdy z nas 
zna sam siebie. Zna dlatego, ponieważ du-
szę swoją za nas położył. Fo
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PAŹ KRÓLOWeJ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
i Maryja Niepokalana!

Pozdrawiam bardzo serdecznie małych czytelników „Królowej Po-
koju”. Okres Wielkiego Postu powoli dobiega końca. Mam nadzie-
ję, że udało wam się wytrwać w wielkopostnych postanowieniach, 
które myślę, że każde z was zrobiło. Jeśli były trudności – to do-
brze, ponieważ trudności przynoszą najwięcej zasługi. 

Cieszę się, że dzieci tak licznie 
uczestniczyły w  nabożeństwach Dro-
gi Krzyżowej. To bardzo ważne, żeby 
w tym czasie uświadomić sobie, za jak 
wielką cenę zostaliśmy zbawieni. Wła-
śnie przez krzyż, mękę i  śmierć Pana 
Jezusa została nam dana obietnica ży-
cia wiecznego i warto Panu Bogu za to 
nieustannie dziękować. 

Nie zapominajmy, że pod krzyżem 
była obecna Matka Bolesna. Dlatego 
chciałbym w  kolejnej części 
naszego maryjnego cyklu 
przybliżyć wam, Drogie 
Dzieci, objawienia, 
które miały miej-
sce w  miejsco-
wości Kibeho 
na kontynen-
cie afrykań-
skim. 

Najświęt-
sza  Mar yja 
Panna ukazy-
wała się trzem 
dziewczynom z mia-
steczka Kibeho w Rwan-
dzie (środkowo-wschodnia Afryka) od 
28 listopada 1981 do 3 grudnia 1983 r. 
16-letnia Alphonsine Mumureke zoba-
czyła Matkę Bożą jako pierwsza w  ja-
dalni liceum katolickiego, którego 
była uczennicą. Było to 28 listopada 
1981 r., o godz. 12.35. Druga z dziew-
cząt, 17-letnia Nathalie Mukamazim-
paka, miała objawienia od stycznia 
1982 r., natomiast wizje 21-letniej Ma-
rie-Claire Mukangango trwały od mar-
ca do września 1982 r. Matka Boża uka-
zywała się w białej sukni, w białym we-
lonie na głowie. 

„Jestem Matką Słowa”
28 listopada 1981 r. 

o  godz. 12.35 Alphon-
sine była w  refektarzu 
dla uczennic. Usługiwa-
ła przy stole. Nagle usłyszała wołanie: 
„Dziecko moje!”. Alphonsine uklękła 
i  uczyniła znak krzyża. Spytała: „Pani, 
kim jesteś?”. Maryja odpowiedziała: 
„Jestem Matką Słowa. Co w religii jest 

najbliższe twemu sercu?”. 
Dziewczyna powiedzia-
ła: „Kocham Boga i  Jego 
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ła: „Kocham Boga i  Jego 
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Matkę. Dała nam Dzieciątko, 
które i nas odkupiło”. Mary-
ja rzekła: „Pragnę, aby two-

je koleżanki miały wia-
rę, gdyż nie wierzą 

dość mocno”.
Maryja w Ki-

beho nazwa-
ła siebie „Ny-
ina wa Jam-
bo”, co w miej-

scowym języku kirwanda znaczy „Mat-
ka Słowa”. Jej orędzie, przekazywane 
w ciągu kolejnych objawień, to przede 
wszystkim wezwanie do skruchy i  na-
wrócenia serc: „Okażcie skruchę, żałuj-
cie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jest 
jeszcze czas” – przekazywały wizjoner-
ki. Wszystkie mówiły, że widziały Mat-
kę Bożą płaczącą 15 sierpnia 1982 r. 
Tego dnia Maryja mówiła o  szczegól-
nym znaczeniu cierpienia. Powiedzia-
ła, że jest ono drogą, jaką trzeba po-
konać, aby dojść do niebieskiej chwa-
ły: „Nikt nie dochodzi do Nieba bez 
cierpienia”. Dodała, że cierpienie jest 

również środkiem wynagradzania 
za grzechy świata i uczestniczenia 

w  cierpieniach Je-
zusa i Maryi dla zba-

wienia świata. 
Już teraz, Drogie 

Dzieci, wiecie, jak waż-
na w życiu jest modlitwa, 

podejmowanie różnych po-
stanowień i przyjmowanie drob-

nych cierpień z miłości do Pana Je-
zusa. Maryja bardzo o to prosi. Nie 
bądźmy na to wołanie obojętni…

Z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego życzę 
Wam, Drogie Dzieci, abyście przeży-

ły ten święty czas z sercem pełnym ra-
dości, dziękując Panu Jezusowi za dar 
odkupienia.

O. KRzysztOf neRing Omi

Pozdrawiam bardzo serdecznie małych czytelników „Królowej Po-
koju”. Okres Wielkiego Postu powoli dobiega końca. Mam nadzie-
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które myślę, że każde z was zrobiło. Jeśli były trudności – to do-
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nOWe WitRAże W nAszym KOŚcieLe

nAJŚWiętszA mARyJA PAnnA ŚW. eUgeniUsz de mAzenOd
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OdnOWienie misJi ŚWięteJ 13-16.03.2011
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Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00

Po Mszy Świętej adoracja do godz. 22.00

Spowiedź od godz. 16.00 do 18.00

Adoracja przy Grobie Pańskim 

od godz. 8.00 do 22.00

Spowiedź od 8.00 do 18.00

Święcenie pokarmów wielkanocnych 

od 8.00 do 18.00 o pełnej godzinie

WieLKi czWARteK   21 kwietnia 2011 r.

WieLKA sObOtA   23 kwietnia 2011 r.

WieLKi PiąteK   22 kwietnia 2011 r.

WigiLiA PAschALnA   23 kwietnia 2011 r.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 19.00

Adoracja od godz. 8.00 do 19.00

Spowiedź od godz. 8.00 do 18.00

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22.00

Procesja rezurekcyjna o 24.00, 

po Wigilii Paschalnej
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