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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Droga do kapłaństwa

Znany nam wszystkim ministrant i lektor Janek Wlazły jako kolejny 
nasz parafianin niebawem zostanie Ojcem Janem – Oblatem Maryi 
Niepokalanej. Ten szczęśliwy dzień dla niego i naszej parafii nastą-
pi 28 maja.

Jasiu – czy mogę się tak do Ciebie zwra-
cać z uwagi na wieloletnią znajomość?

Oczywiście.

Jak wspominasz swoje dzieciństwo, 
szkołę, kolegów, koleżanki?

Dzieciństwo to chyba przede wszyst-
kim piaskownica przed blokiem i jeżdże-
nie na rowerze na podwórku. Do podsta-
wówki miałem bardzo blisko i  jak cze-
goś zapomniałem, zawsze mogłem wró-
cić do domu. 

Kiedy ukończyłem wtedy ośmioklaso-
wą szkołę podstawową nr 5, zdecydowa-
łem się na XXII Liceum Ogólnokształcą-
ce przy ul. Słubickiej, również było bli-
sko do domu. 

Z czasów szkolnych pamięta się dużo. 
Przyjaciół, kolegów i  koleżanki z  klasy, 
nauczycieli… Wyjątkowym czasem była 
VII i VIII klasa podstawówki, a w  liceum 
klasa maturalna.

Duży wpływ na moje życie odegra-
ły wspólnoty, jakie funkcjonują przy 
naszej parafii. Byli to ministranci, Eu-
charystyczny Ruch Młodych, Diako-
nia Nastolatków, Ziarno Nadziei. Tam 
pogłębiałem relację z Panem Bogiem, 

a także ze wspaniałymi ludźmi, których 
nie zapomnę. To był czas nawiązywa-
nia przyjaźni z Jezusem i prawdziwych 
przyjaźni międzyludzkich. Wiem, że 
od wielu z osób, które wtedy Pan Bóg 
postawił na mojej drodze, mam nadal 
wielkie wsparcie.

Czy od dziecka chciałeś być kapłanem? 
Jeśli nie kapłanem, to kim?

Najpierw marzyłem o tym, by zostać… 
kierowcą śmieciarki. Później, chyba tak 
jak każdy chłopak, miałem być policjan-
tem, strażakiem… Kończąc liceum, mó-
wiłem, że pewnie pójdę na studia. Miała 
to być geodezja.

Kiedy odkryłeś w  sobie powołanie do 
życia zakonnego i  dlaczego wybrałeś 
oblatów?

Myślę, że takim początkiem można na-
zwać moje zabawy. Jako dziecko bawi-
łem się w  księdza, czekolada służyła za 
hostię, a moździerz za kielich. W ten spo-
sób bawił się niejeden z  nas kleryków. 
Później, ponieważ byłem ministrantem, 
zacząłem bardziej rozumieć, co dzieje się 
podczas Eucharystii. Pomagali mi w tym 

ojcowie oblaci i wspólnoty, o których już 
wspominałem. 

Mimo że grup parafialnych jest w na-
szej parafii wiele, jako młodzi ludzie 
– wtedy mieliśmy może po 14, 15 lat 
– przyszliśmy do o. Proboszcza z pomy-
słem utworzenia nowej wspólnoty mło-
dzieży. O. Mieczysław od razu się zgodził. 
Ja nie wiem, czy na jego miejscu zgodził-
bym się na to wszystko, na co on się zga-
dzał (śmiech). Pozwolił nam na wiele rze-
czy i za to jestem mu bardzo wdzięczny. 

W tej grupie, Ziarno Nadziei, wiele się 
działo, wiele się nauczyłem. Tam najbar-
dziej widziałem, jak Bóg działa w człowie-
ku i  jak go przemienia. Widziałem mło-
dych, którzy – gdy zaufali Panu – stawali 
się ludźmi szczęśliwymi. To dzięki Ziarnu 
Nadziei i ludziom, którzy je tworzyli, zro-
zumiałem, że warto przybliżać Boga in-
nym. Doszedłem do wniosku, że najbar-
dziej przybliżać człowieka do Boga mogę 
na drodze życia oblackiego. To młodzi po-
kazali mi, że droga życia kapłańskiego, 
jest drogą, na którą warto wejść.

W tym czasie jeździłem na rekolekcje 
powołaniowe – chyba z  osiem razy. Na 
nich poznawałem zgromadzenie misjo-
narzy oblatów i zrozumiałem, że jeśli się 
w nim dobrze czuję, to może jest to wła-
śnie miejsce dla mnie.

Gdy wstąpiłeś do seminarium, zapyta-
łam Twoją mamę, czy jest szczęśliwa 
z  tego wyboru. Odpowiedziała, że go 
szanuje, że jest to dla Ciebie czas pró-
by, sprawdzenia się, a o wytrwanie bę-
dzie się modlić. A jak jest dzisiaj, czy 
jest z Ciebie dumna?
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SŁOWO PROBOSZCZA

O św. Eugeniuszu de Mazenod
W tym roku przypada 150. rocznica 

śmierci Założyciela Zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Chce-
my uczcić to wydarzenie jak tylko można 
najlepiej. Św. Eugeniusz to człowiek z „wia-
tru i ognia”, ktoś, kto czuł bicie serca Kościo-
ła, ten, kogo bł. Jan Paweł II obrał patronem 
nowej ewangelizacji.

W naszej parafii również patronuje on 
wielu dziełom: mamy salę im. św. Eugeniu-
sza, był też konkurs pieśni religijnych – Ma-
zenod-Song i targi sztuki sakralnej pod jego 
patronatem. W czwartek 19 maja o  godz. 
17.00 ks. abp Marian Gołębiewski poświęci 
witraż z wizerunkiem św. Eugeniusza i  tak 
pozostanie on w naszym nowym kościele jednym z potężniejszych orędowników. 
Zapraszam serdecznie na uroczystość.

O o. Janie Wlazłym
Czyli o naszym Jasiu. Bo przecież znamy go doskonale. Gdy przybyłem do Wro-

cławia, Jasiu miał 5 lat. Gdy zostałem proboszczem, to razem mieliśmy… I Komu-
nię św. Później już był gorliwym ministrantem, lektorem. Wszelkie propozycje for-
macji dla dzieci i młodzieży bardzo go interesowały. Cichutko wprowadzał w życie 
własne pomysły. Gromadził wokół sobie dzieci i młodzież i myślał o kapłaństwie. 

No i stało się! 15 maja posłuchamy Jasia, gdy będzie głosił kazanie powołanio-
we w niedzielę Dobrego Pasterza, a 28 maja przeżyjemy dzień, w którym otrzyma 
święcenia kapłańskie. Od tego momentu już Ojciec Jan Wlazły, Oblat Maryi Niepo-
kalanej, będzie sprawował posługę kapłańską. Pierwszą Mszę św. odprawi w na-
szej parafii w sobotę, 4 czerwca o godz. 11.00.

Zatem zapraszam z całego serca na Prymicje – sobota 4 czerwca, godz. 11.00!

O. MIECZYSŁAW HAŁASZKO OMI

Trzeba by było ją o  to zapytać. Mam 
nadzieję, że jest szczęśliwa.

Oboje Twoich rodziców widzimy w na-
szym kościele, jak modlą się na kola-
nach i proszą o potrzebne Ci łaski. Jak 
odczuwasz wsparcie Twojej rodziny?

Przede wszystkim wiem, że się za mnie 
modlą. Cenne było to, że niczego nigdy 
mi nie narzucali. Wiedziałem, że to, co ro-
bię, jest moją decyzją, którą oni akcep-
tują. Gdybym miał podjąć decyzję o po-
wrocie z seminarium do domu, również 
by to zaakceptowali. 

Zawsze mogłem również liczyć na 
swojego brata, Władka. On często mi 
powtarzał, że jeśli będę chciał wracać 
do domu, to natychmiast po mnie przy-
jedzie. Dziś cieszę się, że nie musiał po 
mnie przyjeżdżać, ale również dzięki 
niemu wiedziałem, że decyzję o  życiu 
zakonnym, kapłańskim podejmuję sam. 

Dla Władka mój pobyt w seminarium 
wiązał się niekiedy z  dodatkowym tru-
dem. Jeździł najpierw do nowicjatu na 
Święty Krzyż, potem do Obry, żeby mnie 
odwiedzić lub przywieźć rodziców w od-
wiedziny. Jestem za to bardzo wdzięczny 
jemu, jego żonie i ich córkom.

Jak wspominasz lata studiów? Które 
były najcięższe, a które najmilsze?

Najtrudniejsze są początki, gdy wszyst-
ko jest nowe: nowi ludzie, miejsce i zasa-
dy. Najpiękniejsze są momenty przygo-
towujące bezpośrednio do złożenia wie-
czystych ślubów zakonnych i święceń. To 
wszystko składa się na piękny czas, który 
ma przygotować do kapłańskiej posługi.

W czasie studiów w Seminarium odby-
wacie praktyki w  więzieniu, szpitalu, 
szkole. Kto najbardziej potrzebuje Sło-
wa Bożego? Z kim chciałbyś pracować 
po święceniach? Pamiętam Cię z  wy-
jazdów rekolekcyjnych jako świetnego 
animatora grup...

Wyjazdy rekolekcyjne… Do dziś korzy-
stam z tego, czego wtedy się nauczyłem. 
Nie da się powiedzieć, kto najbardziej po-
trzebuje Słowa Bożego. Słowa Bożego po-
trzebuje każdy. Wielu ludzi żyje, uważa-
jąc, że Pan Bóg nie jest im potrzebny. Są 
to zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli. I 

mimo że pozornie w ich życiu wszystko 
jest dobrze, to jednak głęboko w sercu 
odczuwają pewien brak. Jeżeli otworzą 
się na Chrystusa, wtedy sami zaczyna-
ją rozumieć, że pustkę ludzkiego życia 
może wypełnić tylko Bóg. Jako misjona-
rze oblaci, jesteśmy posłani szczególnie 
do ubogich, czyli tych, którzy jeszcze 
nie zaprosili Jezusa do swojego życia.

Często dochodziły do nas wieści 
z Obry, że dużo się angażowałeś w te-
atr, współtworzenie „Mozaiki Obrzań-
skiej” – czy te doświadczenia wyko-
rzystasz w pracy duszpasterskiej?

Na deskach seminaryjnego teatru 
występują wszyscy klerycy, bowiem 
przedstawienia przygotowuje się na 
I i  II roku. Jest to okazja do lepszego 

poznania się w  kursowych wspólnotach, 
szansa występu przed dużą publicznością 
i warsztat, jak należy mówić, a zatem pew-
nego rodzaju przygotowanie do przyszłe-
go głoszenia kazań.

Tworzenie seminaryjnego kwartalnika 
„Mozaika Obrzańska” nauczyło mnie ob-
sługi technicznej programów do tworze-
nia gazety, poszerzyło horyzonty. Była to 
również okazja do poznania wielu cieka-
wych ludzi, z  którymi przeprowadzałem 
wywiady. 

Jasiu, życzę Ci, aby dzień prymicji był 
najszczęśliwszą chwilą w  Twoim życiu 
i pięknym początkiem owocnej drogi ka-
płańskiej.

ROZMAWIAŁA BARBARA MASŁYKA



4 KRÓLOWA POKOJU

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

Drodzy Bracia i Siostry
Już sześć lat minęło od dnia, w  któ-

rym zebraliśmy się na tym Placu, aby ce-
lebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. 
Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe 
było poczucie jakiejś ogromnej łaski, któ-
ra otaczała Rzym i cały świat: łaski, która 
była owocem całego życia mojego uko-
chanego Poprzednika, a szczególnie jego 
świadectwa w  cierpieniu. Już tamtego 
dnia czuliśmy unosząca się woń święto-
ści, a Lud Boży na różne sposoby okazy-
wał swoją cześć dla Jana Pawła II. Dlate-
go chciałem, aby – przy koniecznym po-
szanowaniu prawa Kościoła – jego proces 
beatyfikacyjny przebiegał w sposób moż-
liwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwa-
ny dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak 
podobało się Bogu: Jan Paweł II jest bło-
gosławiony.

Pragnę skierować serdeczne pozdro-
wienia do was, którzy tak licznie przybyli-
ście do Rzymu ze wszystkich stron świata 
dla tej szczególnej okazji: księży kardyna-
łów, patriarchów kościołów wschodnich, 
braci w  biskupstwie i  kapłaństwie, ofi-
cjalnych delegacji, ambasadorów i władz, 
osób konsekrowanych i wiernych świec-
kich.

Tym pozdrowieniem ogarniam także 
wszystkich, którzy łączą się z nami za po-
średnictwem radia i telewizji.

Tę drugą Niedzielę Wielkanocną bło-
gosławiony Jan Paweł II ogłosił Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia. Została ona wy-
brana na dzisiejszą uroczystość, ponie-
waż mój Poprzednik – z  wyroku Opatrz-
ności – oddał ducha Bogu właśnie w wi-
gilię tej niedzieli. Ponadto dziś jest pierw-
szy dzień maja, miesiąca maryjnego, jest 
to również wspomnienie św. Józefa Robot-
nika. Wszystkie te okoliczności wzbogaca-
ją naszą modlitwę, pomagają nam, któ-
rzy jesteśmy jeszcze pielgrzymami w cza-
sie i  przestrzeni. O ileż bardziej świętują 
aniołowie i święci w Niebie. Jednak jeden 
jest Bóg, jeden Chrystus Pan, który niczym 

Homilia na Mszy św. beatyfikacyjnej 
Sługi Bożego Jana Pawła II

most łączy ziemię z niebem, a my czujemy 
się w tym momencie bardziej niż kiedykol-
wiek uczestnikami niebieskiej liturgii. (...)

Dziś jawi się naszym oczom, w pełnym 
duchowym świetle Chrystusa zmartwych-
wstałego, postać umiłowanego i  czczo-
nego Jana Pawła II. Dziś jego imię zostaje 
włączone w  poczet świętych i  błogosła-
wionych, których on sam takimi ogłosił 
podczas prawie 27 lat swojego pontyfi-
katu, przypominając z mocą o powszech-
nym powołaniu do wyżyn życia chrześci-
jańskiego, do świętości, jak to stwierdza 
konstytucja soborowa o Kościele, Lumen 
gentium. Wszyscy członkowie Ludu Bo-
żego – biskupi, kapłani, diakoni, wierni 
świeccy, zakonnicy, zakonnice – jesteśmy 
w drodze ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie 
nas poprzedziła Dziewica Maryja, złączo-
na w szczególny i doskonały sposób z ta-
jemnicą Chrystusa i Kościoła.

Karol Wojtyła, najpierw jako biskup po-
mocniczy, a  potem jako arcybiskup kra-
kowski, uczestniczył w Soborze Watykań-
skim II, i zdawał sobie sprawę, że poświę-
cenie Maryi ostatniego rozdziału doku-
mentu o Kościele oznaczało wskazanie na 

Matkę Bożą jako obraz i wzór świętości dla 
każdego chrześcijanina i całego Kościoła. 
Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan 
Paweł II odkrył już w młodości, a następ-
nie zachowywał i pogłębiał przez całe ży-
cie. Wizja ta streszcza się w biblijnym ob-
razie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego 
Matką u boku. Obraz ten, znajdujący się 
w ewangelii Jana, został ujęty w biskupim, 
a potem papieskim herbie Karola Wojty-
ły: złoty krzyż, litera M po prawej stronie 
u dołu, i zawołanie Totus Tuus, które od-
powiada słynnemu zdaniu św. Luigiego 
Marii Grignon de Monforta, w którym Ka-
rol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę 
swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia 
mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Pra-
ebe mihi cor tuum, Maria – Cały jestem 
twój i wszystko, co moje, Twoim jest. Od-
najduję Cię we wszelkim moim dobru. Daj 
mi Twe serce, o Maryjo”.

W swoim Testamencie nowy Błogosła-
wiony napisał: „Kiedy w dniu 16 paździer-
nika 1978 r. konklawe kardynałów wybra-
ło Jana Pawła II, prymas Polski, kardynał 
Stefan Wyszyński, powiedział do mnie: Za-
daniem nowego Papieża będzie w  pro-
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wadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie”. Da-
lej czytamy: „Pragnę raz jeszcze wyra-
zić wdzięczność Duchowi Świętemu za 
wielki dar Soboru Watykańskiego II, któ-
rego wraz z całym Kościołem – a w szcze-
gólności z całym episkopatem – czuję się 
dłużnikiem. Jestem przekonany, że dłu-
go jeszcze dane będzie nowym pokole-
niom czerpać z tych bogactw, jakimi So-
bór dwudziestego wieku nas obdarował. 
Jako biskup, który uczestniczył w soboro-
wym wydarzeniu od pierwszego do ostat-
niego dnia, pragnę powierzyć to wielkie 
dziedzictwo wszystkim, którzy do jego re-
alizacji są i będą w przyszłości powołani. 
Sam zaś dziękuję Wiecznemu Pasterzowi 
za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie 
służyć w ciągu wszystkich lat mego pon-
tyfikatu”. Ale o jaką sprawę chodzi? Chodzi 
o to samo, co Jan Paweł II wyraził już pod-
czas swej pierwszej uroczystej Mszy świę-
tej na placu św. Piotra w  niezapomnia-
nych słowach: „Nie lękajcie się! Otwórz-
cie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso-
wi!”. To, o co nowo wybrany Papież prosił 
wszystkich, sam wcześniej uczynił: otwo-
rzył dla Chrystusa społeczeństwo, kultu-
rę, systemy polityczne i ekonomiczne, od-
wracając z siłą olbrzyma – siłą, którą czer-
pał z Boga – tendencję, która wydawała 
się nieodwracalna.

[Po polsku:] Swoim świadectwem wia-
ry, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym 
ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn 
Narodu polskiego, pomógł chrześcija-
nom na całym świecie, by nie lękali się być 
chrześcijanami, należeć do Kościoła, gło-
sić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł 
nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda 
jest gwarancją wolności.

Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił 
nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż jest on 
Redemptor hominis, odkupicielem czło-
wieka, co stało się tematem jego pierw-
szej encykliki i  nicią przewodnią pozo-
stałych.

Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotro-
wej przynosząc ze sobą głęboką refleksję 
nad konfrontacją pomiędzy marksizmem 
i chrześcijaństwem, skupioną na człowie-
ku. Jego przesłanie brzmiało: człowiek 
jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą 
człowieka. Kierując się tym przesłaniem, 
będącym wielkim dziedzictwem Soboru 

Watykańskiego II i jego sternika, sługi Bo-
żego, Papieża Pawła VI, Jan Paweł II pro-
wadził Lud Boży do przekroczenia progu 
trzeciego tysiąclecia, który ze względu na 
Chrystusa mógł nazwać „progiem nadziei”. 
Tak, poprzez długą drogę przygotowa-
nia Wielkiego Jubileuszu, na nowo ukie-
runkował chrześcijaństwo ku przyszłości, 
Bożej przyszłości, wykraczającej poza hi-
storię, lecz również w niej zakorzenionej. 
Ten ładunek nadziei, który w pewien spo-
sób został zawłaszczony przez marksizm 
oraz ideologię postępu, słusznie oddał on 
chrześcijaństwu. W ten sposób przywrócił 
nadziei jej autentyczne oblicze, aby móc 
przeżywać dzieje w duchu „adwentu”, oso-
bistej i wspólnotowej egzystencji skiero-
wanej na Chrystusa, w którym wyraża się 
pełnia człowieka i spełnienie jego oczeki-
wań sprawiedliwości i pokoju.

Chciałbym na koniec podziękować 
Bogu za osobiste doświadczenie długolet-
niej współpracy z Papieżem, Janem Paw-
łem II. Już wcześniej miałem możliwość 
poznania i  docenienia jego osoby, lecz 
od roku 1982, gdy wezwał mnie do Rzy-
mu na Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, 
przez kolejne 23 lata mogłem być przy 
nim i coraz bardziej go podziwiać. Moja 
posługa była wspierana jego głęboką du-
chowością i bogactwem jego intuicji. Za-
wsze uderzał mnie i  budował przykład 
jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu 
z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności 
jego posługiwania. A potem świadectwo 
jego cierpienia: Pan pozbawiał go stop-
niowo wszystkiego, lecz on pozostawał 
skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głę-
boka pokora zakorzeniona w  intymnym 
zjednoczeniu z  Chrystusem, pozwoliła 
mu dalej prowadzić Kościół i dawać świa-
tu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, 
i to w czasie, gdy topniały jego siły fizycz-
ne. W ten sposób doskonale zrealizował 
on powołanie każdego kapłana i  bisku-
pa: bycia jednym z  Chrystusem, z  Tym, 
którego codziennie przyjmuje i  ofiaruje 
w Eucharystii.

Błogosławiony jesteś, umiłowany Pa-
pieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzy-
łeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba 
wiarę Ludu Bożego. Amen.

BENEDYKT XVI

KSIĘGI PARAFIALNE
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OCHRZCZENI:

Julia Anna Szewczyk
Nina Prokopczak
Hanna Mandat
Damian Jakub Kowalczyk
Agnieszka Ewa Kowalska
Miłosz Wieczorek
Marcel Wieczorek
Emil Antoni Czaja
Anna Małyszko
Joanna Faustyna Majchrzak
Józef Misek
Antoni Karol Para
Adam Lucjan Guźniczak
Wiktoria Kozłowska
Gabriela Mierzejewska
Ciurar Denisa Loventa
Michał Mikołaj Oleksiak

MAŁŻEŃSTWA:

Krzysztof Galaś i Żaneta Jaworska
Aleksandra Kania i Jacek Guzdek

ZMARLI:

Jerzy Kraska  l. 84
Mieczysław Mizio  l. 99
Kazimierz Kasprzak  l. 67
Irena Filar  l. 81
Marian Bartyzel  l. 52
Jadwiga Sabat  l. 82
Marian Rodkiewicz  l. 48
Janina Ławniczek  l. 89
Waldemar Gąsowski  l. 52
Henryk Dobrut  l. 92
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BEAT YFIKAC JA

Idziemy w grupie, ale mijają nas inne 
polskie grupy, jest ich coraz więcej. Po 
4 km marszu dochodzimy do zamknię-
tych jeszcze wejść. Główna ulica prowa-
dząca na Plac jest szczelnie wypełniona 
ludźmi. Zawracamy stamtąd do boczne-
go wejścia, które otworzą o  5.30, cze-
kamy godzinę i  nareszcie wchodzimy, 
a  właściwie wbiegamy, w  ulicę prowa-
dzącą do Placu. Tu spotykamy tłumy lu-
dzi. Koło nas Włosi z małą dziewczynką, 
jakaś starsza Włoszka prosi mnie o po-
moc, bo ciężko jej stać. Wszyscy jeste-
śmy braćmi i siostrami. Czuje się wielką 
serdeczność, każdy wie, po co tu jest. 
Nie ma bariery języka, rasy, narodu... 

Około godziny  ósmej wchodzimy 
zmęczeni, ale szczęśliwi, że się udało, że 
jesteśmy na Placu. Wszystko robi wra-
żenie. Bazylika, na którą padają pierw-

Z pamiętnika pielgrzyma

sze promienie słońca, piękne dekora-
cje, ołtarz i  ludzie, mnóstwo ludzi, flag 
i  transparentów. Nie mogę opanować 
wzruszenia. To nie tylko Polacy kochają 
Jana Pawła  II – tu jest cały świat! Zmę-
czenie miesza się z radością i dumą. Je-
stem Polką, a  mój syn, z  którym tu je-
stem, ma na imię Jan Paweł na cześć 
Ojca Świętego. Jaka jestem wdzięczna, 
że Bóg przyprowadził mnie w  to miej-
sce, na ten historyczny moment. 

Rzym, Niedziela Miłosierdzia 1 maja 2011 r. Wieczne Miasto wita nas 
świeżością i  rosą poranka. O godzinie 3.00 nad ranem idziemy uli-
cami mokrymi od deszczu w kierunku Placu Św. Piotra. W powietrzu 
unosi się atmosfera niezwykłości tego rozpoczynającego się dnia. 

Znalezienie się tej niedzieli w  miej-
scu, na które skierowane były oczy całe-
go świata, nie było łatwe. Może trudno 
w to uwierzyć, ale przebycie drogi liczą-
cej około kilometra – od Zamku Anio-
ła do Placu św. Piotra – zajęło całą noc. 
Ze wszystkich stron Rzymu napływa-
li pielgrzymi, wielojęzyczny tłum gęst-
niał z  minuty na minutę i  poruszał się 
coraz wolniej. Gdy około godziny ósmej 
rano usiadłam przed kolumnadą Berni-
niego, byłam zmęczona, niewyspana, 
ale szczęśliwa. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi 
1 maja 2011 r. w Watykanie, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia – świę-
to ustanowione przez Jana Pawła II – po raz pierwszy od ponad tysią-
ca lat papież wyniósł na ołtarze swego bezpośredniego poprzedni-
ka. Jestem naocznym świadkiem tego wydarzenia.

FO
T. 

A.
 PA

ŁA
C

Jest godzina 10.00. Rozpoczyna się 
Msza Święta, której przewodniczy Pa-
pież Benedykt XVI. Słuchamy w  sku-
pieniu biografii Jana Pawła II, ale co ja-
kiś czas wybuchają oklaski – momenty 
wdzięczności za etapy Jego życia i pon-
tyfikatu. Wreszcie odsłonięcie wizerunku 
Ojca Świętego – oklaskom i łzom nie ma 
końca. Bogu niech będą dzięki!

Eucharystia przebiega w modlitew-
nym skupieniu. Tysiące osób przyjmują 
Komunię Świętą. Warto było tu być dla 
tej duchowej jedności z całym Kościo-
łem, aby okazać wdzięczność i miłość 
człowiekowi, który pozostaje wyjątko-
wym darem dla nas, dla całego świata.

Błogosławiony Janie Pawle II, mów 
często Jezusowi o nas, o naszych spra-
wach, radościach i  problemach. Wsta-
wiaj się za Polską i  Polakami, wstawiaj 
się za całym światem. Wypraszaj Boże 
Miłosierdzie dla wszystkich!

BEATA MINIAJLUK

O dziesiątej rozpoczęła się Msza Świę-
ta. Długą owacją powitaliśmy Benedyk-
ta XVI. Najmocniej utkwił mi w pamięci 
moment, w  którym papież ogło-
sił, że Jan Paweł II został włączony 
do grona błogosławionych. Nikt 
nie krył wzruszenia. Z oczu piel-
grzymów płynęły łzy szczęścia. 
Nie milkły brawa, a  nad naszymi 
głowami powiewały biało-czer-
wone flagi. 

Gdy uroczystość skończyła się, 
poczułam, jak bardzo jestem wy-

czerpana, ale też uświadomiłam sobie, 
że nigdy nie zapomnę tego dnia i pod-
niosłego nastroju, który się wszystkim 
udzielał. Nie mam wątpliwości, że warto 
było podjąć ten wysiłek, by oddać hołd 
naszemu wielkiemu Rodakowi. 

JULIA HEINE, KLASA 3, GIMNAZJUM NR 1

FO
T. 

B.
 M

IN
IA

JL
UK
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BEAT YFIKAC JA

Nasze życie małżeńskie związane jest 
od początku z Janem Pawłem II. W sierp-
niu 1980 r. w  Castel Gandolfo klęczeli-
śmy z Jarkiem u Jego stóp, prosząc o bło-
gosławieństwo na naszą wspólną drogę; 
w 2001 r. byliśmy u niego podczas wspól-
notowej pielgrzymki. Do tej pory serce 
porusza się na wspomnienie spotkania 
Jego pięknych, zanurzonych w Bogu oczu 
z naszymi, gdy wchodził do sali, w której 
czekaliśmy na Niego z o. Kazimierzem. 

Czuliśmy, że nie mogło nas zabraknąć 
na Placu św. Piotra w dniu, w którym Ko-
ściół miał ogłosić Jana Pawła II błogo-
sławionym. Cóż my, niewypowiedzianie 
wdzięczni Jego dłużnicy, mogliśmy Mu 
ofiarować? Swoje zmęczenie, niedospa-
nie, niedojedzenie, a  przede wszystkim 
swoją obecność. Obecność zawsze jest 
darem. Najpokorniejszym ze wszystkich.

Po 18 godz. jazdy samochodem nasza 
7-osobowa grupka dotarła na rzymski 
camping. W ramach przygotowania do 
duchowego przeżycia beatyfikacji, dzień 
wcześniej dotykaliśmy filarów Kościoła: 
z  odległości kilku metrów mogliśmy wi-
dzieć kości św. Piotra złożone w grobie na 
starożytnym cmentarzu w grotach waty-
kańskich (dokładnie w rzucie środka ko-
puły bazyliki). Jakże inaczej rozumie się 
po takim przeżyciu słowa Jezusa: „Ty je-
steś Piotr, Opoka i  na tej opoce zbudu-
ję mój Kościół”. Potem dotknięcie grobu 
św. Pawła w kolejnej bazylice i spotkanie 
w Tre Fontane, pośród Wspólnoty Małych 
Sióstr od Jezusa.

Dotknięcie oddanego Jezusowi żywe-
go Kościoła, pulsującego miłością, go-
ścinnością. „Kocham Kościół”, myślałam 
wówczas „i ten wielki, potężny, i ten mały, 
ukryty pośród świata, który na ten duży 
się składa”.

W sobotę wieczorem uczestniczyliśmy 
w czuwaniu modlitewnym w Circo Mas-

Jesteśmy szczęściarzami!

Piękne uczucie – na własne oczy widzieć, jak Ktoś, kto żył pośród nas, 
Ktoś, kogo twarz i głos tak dobrze znaliśmy, w jednej chwili staje się 
wspólnym skarbem całego Kościoła na świecie. Jakże bliska wydaje 
się wtedy świętość, jaka ludzka! 

simo. Wielonarodowa rzesza ludzi wspól-
nie modliła się, odmawiając Różaniec 
– „esperanto” Kościoła. Noc spędziliśmy 
pod gołym niebem, by od czwartej rano 
w tłumie ludzi krok po 
kroku przesuwać się ku 
bazylice św. Piotra. Co 
pcha ludzi do takiego 
wysiłku? Co sprawia, 
że za nic mają niedo-
godności, które trze-
ba znosić? Jest w  ser-
cu każdego człowieka 
potrzeba sacrum, po-
trzeba misterium, po-
trzeba dziękczynienia, 
potrzeba Boga…

Ostatecznie zajęli-
śmy miejsce na Via 
Conciliazione ok. 200 
m przed Placem św. Piotra, tuż przy te-
lebimie. Myślałam o  tym, jaki bliski jest 
człowiek człowiekowi, gdy jeden i drugi 
kocha Boga. Choć mówimy różnymi ję-
zykami, choć różnimy się kolorem skóry 
– czujemy miłość. Doświadczamy w wie-
rze jedności Kościoła, braterstwa, dzie-
cięctwa jednego Boga.

Łzy wzruszenia, radości, a nawet płacz 
przechodzący w  szloch dało się słyszeć 
w chwili, gdy po wypowiedzeniu formu-
ły przez naszego kochanego, dostojnego 
Benedykta XVI, oczom wszystkich ukazał 
się obraz umiłowanego przez świat Jana 
Pawła II. Rozdzwoniły się dzwony. A ON 
patrzył na rozentuzjazmowany, wiwatu-
jący tłum z uniesionymi dumnie flagami 
i  transparentami – tym samym łagod-
nym spojrzeniem Ojca, uśmiechał się jak 
dawniej, ale już z nieba. Nasz transparent 
„Umiłowany i umiłowana – dziękujemy” 
również powędrował w górę. 

Papieska homilia nasycona była rów-
nież jakże wyraźnym osobistym związ-

kiem Benedykta XVI ze swym Poprzedni-
kiem. Na wspomnienie dnia śmierci Jana 
Pawła II głos papieża załamał się. Razem 
z nim przełykaliśmy łzy. Jan Paweł II rze-
czywiście uczył nas, jak żyć, jak cierpieć 
i  jak umierać. Piękny był papieski opis 
ziemskiego cierpienia nowego błogosła-
wionego i sposób jego znoszenia – Jan 
Paweł II i  w  tym najtrudniejszym okre-

sie, gdy kolejno odbierane mu były siła, 
wizerunek i głos, nadal pozostał „Skałą”. 

Niezapomnianym przeżyciem była też 
cisza zaproponowana wiernym przez 
Benedykta XVI. Półtoramilionowy tłum 
ucichł nagle jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Moc Kościoła!

W niedzielę uczestniczyliśmy na Placu 
św. Piotra w Mszy dziękczynnej, ale po-
tem, po 3-godzinnym oczekiwaniu w ko-
lejce, dostąpiliśmy tej łaski, by jak 31 lat 
wcześniej znów być blisko Niego. Trum-
na, najskromniejsza spośród trumien 
świata, nadszarpnięta dodatkowo 6-let-
nim pobytem w ziemi, przemawiała bez 
słów, poruszając najdelikatniejsze struny 
człowieczego wnętrza. Serce biło mi tak 
samo mocno, jak wtedy w Castel Gandol-
fo. Znów byliśmy z  Jarkiem razem. Deo 
gratias! Jesteśmy szczęściarzami!

Błogosławiony Janie Pawle Wielki, 
módl się za nami!

EWA SOŁECKA
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ROCZNICA

Już za życia nazywany był „drugim 
Pawłem Apostołem”. Jako biskup Mar-
sylii żył skromnie, ojcowską opieką ota-
czał potrzebujących, odwiedzał chorych, 
a przy okazji pieszych wypraw do wizy-
towanych parafii zwykł zatrzymywać się 
na rozmowę z napotkanymi ludźmi. Ka-
nonizowany 3 grudnia 1995, ogłoszony 
został przez Jana Pawła II patronem no-
wej ewangelizacji.

Kolekta mszalna o św. Eugeniuszu
Miłosierny Boże, Ty dla zwiastowania 

Ewangelii narodom napełniłeś św. Eu-
geniusza de Mazenod, biskupa, niezwy-
kłymi darami apostolskiej gorliwości i za-
pału. Spraw za jego wstawiennictwem, 
abyśmy ożywieni tym samym duchem, 
całym swoim życiem służyli Kościoło-
wi i wiernie współdziałali z dziełem zba-

21 maja br. przypada 150. rocznica śmierci św. Eugeniusza de Mazenod 
(1782-1861). Założone przez niego Zgromadzenie Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej dotarło z Ewangelią na krańce świata. Odegra-
ło również istotną rolę w porewolucyjnej odnowie Kościoła we Francji. 

Św. Eugeniusz de Mazenod

wienia świata. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa. Amen.

Modlitwa o łaski 
za wstawiennictwem św. Eugeniusza

Ojcze Niebieski, Stwórco rzeczy wi-
dzialnych i niewidzialnych, bądź błogo-
sławiony za miłość, którą wylewasz stwa-
rzając i  przez którą utrzymujesz to, co 
stworzyłeś. Błogosławimy Cię i dziękuje-
my, że sługę swego, Eugeniusza de Ma-
zenod, który zostawił wszystko, co ziem-
skie, aby najuboższym tej ziemi nieść do-
bra niebieskie, wywyższyłeś do chwa-
ły świętych.

Za jego wstawiennictwem błagamy 
Cię, udziel nam łaski (wymienić intencję). 
Prosimy Cię, Ojcze wszystkich żyjących, 
w  imię Jednorodzonego Syna Twojego, 
Jezusa Chrystusa. Amen.
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IV Niedziela Wielkanocna
15 maja

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Po-
wołania. Pan, którego w Ewangelii wspomi-
namy w obrazie Dobrego Pasterza, przypo-
mina nam: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało” (Mt 9, 37). Wszystkich 
prosi On o  współpracę i  zaangażowanie, 
aby nie zabrakło szafarzy Ewangelii i sakra-
mentów wiary. Nie przestaniemy modlić się 
w tej intencji i działać dla tej sprawy, która 
dotyka samego serca Kościoła.

Dz 2, 14a.36-41
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
Poczynając od świadectwa jerozolimskiej 
Pięćdziesiątnicy, działania Ducha Prawdy, 
który przekonuje świat o grzechu odrzuce-
nia Chrystusa, są w sposób organiczny ze-
spolone z dawaniem świadectwa o tajem-
nicy paschalnej, o tajemnicy Ukrzyżowane-
go i Zmartwychwstałego. W takim zaś ze-
spoleniu owo „przekonywanie o  grzechu” 
odsłania swój zbawczy wymiar. Chrystus 
nie przyszedł na świat, aby go osądzić i po-
tępić, lecz by go zbawić.

Ps 23
Pan mym pasterzem: 
nie brak mi niczego
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia i zamieszkam 
w domu Pana po najdłuższe czasy.

1 P 2, 20b-25
Nawróciliście się 
do Pasterza dusz waszych
Iść śladami Jezusa Chrystusa oznacza od-
twarzać w  nas samych Jego święte życie, 
które zostało nam przekazane dzięki łasce 
uświęcającej i konsekracji otrzymanej w sa-
kramencie chrztu. To znaczy nadal w swo-
im życiu kierować do Boga prośbę o dobre 
sumienie, aby z kolei przez dobre uczynki 
przynosić chwałę Bogu w  obliczu świata, 
a zwłaszcza ludzi niewierzących.

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

J 10, 1-10
Jezus jest bramą owiec
Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, 
który oddaje życie za swe owce. Najemnik 
nie czuje się właścicielem owiec; w  obli-
czu trudności i niebezpieczeństw porzuca 
stado i ucieka. Pasterz natomiast zna każ-
dą owcę z osobna, wchodzi z nimi w zaży-
łą relację, tak głęboką, że jest gotowy od-
dać za nie swoje życie. Jezus, doskonały 
wzór poświęcenia z miłości, zachęca swych 
uczniów, a zwłaszcza kapłanów, do pójścia 
w Jego ślady.

Na początku kwietnia ukazała się 
książka o. Pawła Zająca OMI przedsta-
wiająca sylwetkę św. Eugeniusza de 
Mazenoda – założyciela Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej. Zapraszamy do lektury.

Biografia św. Eugeniusza ma w  so-
bie coś z  zacisza Prowansji, a  zarazem 
zgiełku dziewiętnastowiecznego świa-
ta, w którym wiara w Boga przestawała 
być oczywista i wymagała coraz bardziej 
świadomych wyborów. Właśnie z tej per-
spektywy ów, wydawałoby się, tylko „je-
den z  wielu” wyniesionych na ołtarze 
jawi się jako zaskakująco aktualny po 
dziś dzień święty, którego warto poznać.

WWW.OBLACI.PL

„Wielcy ludzie Kościoła”
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W skrócie nasz udział w tym przedsię-
wzięciu wygląda następująco: od wiosny 
poprzedniego roku zbieramy dekoracyj-
ne trawy, suszymy je i przechowujemy do 
okresu wielkanocnego. W zimie przygo-
towujemy kwiaty z papieru do dekoracji 
palm. Pani Teresa Sulkiewicz pracuje nad 
nimi całą zimę (w tym roku do dekoracji 
użyłyśmy także suszonych bazi).

Przed okresem wielkanocnym suszo-
ne trawy i dekoracje wiążemy kolorowy-
mi wstążkami, tworząc z nich małe palmy. 
W sobotę przed Niedzielą Palmową ścina-
my (w klasztornym ogrodzie i w naszych 
ogródkach) gałązki bukszpanu, myjemy je 
i uzupełniamy nimi gotowe palemki oraz 
robimy następne. Tę pracę trzeba wyko-
nać w  ciągu jednego dnia. Dzięki Bogu 
wspomaga nas przy niej wiele osób spoza 
zespołu Caritas, za co gorąco dziękujemy.

Zrobione palmy – w tym roku było ich 
1360 – układamy w koszykach lub karto-
nach i w Niedzielę Palmową od rana ofe-
rujemy je naszym kochanym parafianom, 
prosząc w zamian o dar serca dla bliźnich, 
a  więc o  ofiarę świąteczną na biednych. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy za zło-
żenie tej ofiary. 

Jednocześnie przepraszamy 
wszystkich tych, dla których palm 
w tym roku zabrakło. Aby podtrzy-
mać zaufanie do naszej corocz-
nej akcji, w czasie między Mszą św. 
o 13.00 i 18.00 dorobiłyśmy jeszcze 
kilkadziesiąt palm. Ale i  tych było 
za mało, więc niektórym same ga-
łązki bukszpanu służyły za palemki. 
Zapewniamy, że na przyszłość bę-
dziemy robić więcej palemek, aby 
nie zawieść nikogo potrzebującego, 
i móc zebrać jak największe fundu-

Świąteczna zbiórka Caritasu

sze, które później będziemy mogły prze-
znaczyć na zakup obiadów dla dzieci, na 
dopłatę do kolonii, a także na zapomogi 
dla ubogich. 

Z wdzięcznością informujemy, że za 
nasze palemki zebrałyśmy w  tym roku 
6 700 zł. 

W Wielką Sobotę sprzedawałyśmy rów-
nież chlebki i paschaliki, i tu także okazało 
się, że 600 chlebków to za mało na naszą 
parafię. Za rok zamówimy ich więcej. Pas-
chalików miałyśmy 700, w  tym 400 ma-
łych i 300 dużych. Tych ostatnich zostało 
nam 20. Dochodem z sobotniej sprzeda-
ży podzieliłyśmy się z Caritas Diecezjalną.

W imieniu zespołu Caritas i tych, którzy 
będą korzystali z naszej pomocy, wszyst-
kim parafianom składamy serdeczne po-
dziękowanie i wyrazy wdzięczności za zło-
żone ofiary. Modlimy się za ofiarodaw-
ców i za tych, którzy potrzebują pomocy. 
Zdajemy sobie sprawę z  tego, że może-
my czynić dobro dzięki łasce Bożej i Wa-
szej ofiarności. Prosimy więc o modlitwę, 
by była wsparciem dla nas i dla tych, któ-
rzy są w potrzebie.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas każdego roku w Niedzielę Palmową organi-
zuje akcję zbierania funduszy na rzecz potrzebujących. Jednak for-
ma tej zbiórki nie ogranicza się do samego zbierania datków, ale jest 
połączona z dużym wysiłkiem całego naszego zespołu, a także osób 
spoza niego. Dlatego w pierwszej kolejności dziękujemy serdecznie 
wszystkim paniom, które poświęciły swój czas i pracę na przygoto-
wanie i przeprowadzenie tegorocznej zbiórki. 

V Niedziela Wielkanocna
22 maja

Zmartwychwstanie Pańskie otwarło jasną 
perspektywę ostatecznych losów człowie-
ka w Bogu. Chrystus prowadzi nas ku tym 
losom w mocy Ducha Świętego. Chrystus 
jest drogą, a  my idziemy w  Nim do Ojca. 
W Nim: w mocy Jego Krzyża i Zmartwych-
wstania. W mocy Jego Ewangelii i Eucha-
rystii. A równocześnie Chrystus jest kamie-
niem węgielnym: prowadzi nas do Ojca 
we wspólnocie z ludem Bogu na własność 
przeznaczonym.

Dz 6, 1-7
Wybór pierwszych diakonów
Choć nie najważniejsza, ilość także odgry-
wa tu pewną rolę, będąc dowodem czy 
znakiem płodności, która ma swoje źró-
dło w Bogu. Wzrastanie liczby uczniów jest 
przyczyną ustanowienia siedmiu diako-
nów. Kościół rozwijał się, utwierdzał w wie-
rze i z dnia na dzień rósł w liczbę.

Ps 33
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana
Bo słowo Pana jest prawe,
A każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
Ziemia jest pełna Jego łaski.

1 P 2, 4-9
Powszechne kapłaństwo
Cały lud Nowego Przymierza stanowi du-
chową świątynię, święte kapłaństwo dla 
składania duchowych ofiar, przyjemnych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nowy lud 
kapłański, czyli Kościół, nie tylko odnajdu-
je w  Chrystusie swój autentyczny obraz, 
lecz otrzymuje od Niego rzeczywisty i on-
tologiczny udział w Jego odwiecznym i je-
dynym kapłaństwie, do którego powinien 
się upodabniać całym swym życiem.

Alleluja
Ja jestem drogą i prawdą i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie.

J 14,1-12
Ja jestem drogą, prawdą i życiem
Jezus jest naszą drogą do domu Ojca. Na 
tej drodze, która prowadzi od Chrystusa do 
człowieka, na której Chrystus jednoczy się 
z  każdym człowiekiem, Kościół nie może 
być przez nikogo zatrzymany. Domaga się 
tego doczesne i wieczne dobro człowieka. 
Z racji tej tajemnicy, która jest własnym ży-
ciem Kościoła, nie może też nie być wrażli-
wy na wszystko, co służy prawdziwemu do-
bru człowieka – jak też nie może być obo-
jętny na to, co mu zagraża.
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Na początku pontyfikatu Jan Paweł II 
zapowiedział, że chce być nie tylko na-
stępcą św. Piotra, ale także naśladowcą 
św. Pawła, który stale był w  podróży. W 
swej wędrówce po świecie zwracał się do 
wszystkich, nie tylko katolików, z tym sa-
mym posłaniem: pokoju, miłości, brater-
stwa. Poza Janem Pawłem II żaden z do-
tychczasowych papieży nie uczynił z wi-
zyt apostolskich zwyczajnej zasady dusz-
pasterzowania w świecie, swoistej meto-
dy ewangelizacji.

Każda pielgrzymka Jana Pawła II do 
Ojczyzny była inna. Każda była tak ocze-
kiwana, jakby była pierwszą. Jedno było 
wspólne i ciągle takie samo: miliony ro-
daków skupionych wokół papieża Polaka. 
Dla każdego te spotkania były osobistym, 
wyjątkowo pięknym przeżyciem. To wy-
nik zdolności trafiania do serc, to siła Mi-
łości i Prawdy, to prostota i głębia. Pod-
czas tych wizyt apostolskich staraliśmy 
się być choć trochę lepsi. W homiliach pa-
pieskich nabierały nowego wyrazu znane 
powszechnie słowa: godność, ojczyzna, 
naród, patriotyzm, solidarność, służba.

W całych naszych dotychczasowych 
dziejach nie było tak wielkich zgroma-
dzeń ludzi jak te, które skupiały się wo-
kół papieża. Wzrastało poczucie jedno-
ści w  narodzie, który uwierzył w  słowa 
papieża o odnowieniu oblicza ziemi, „tej 
ziemi!”.

Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie 
odwiedził Wrocław. Jego pierwsza wizy-
ta niezwykle poruszyła ogromne rzesze 
mieszkańców naszego regionu. W szó-
stym dniu swej pielgrzymki do ojczyzny, 
21 czerwca 1983 roku, Ojciec Święty od-
prawił uroczystą Mszę św. na partynickim 
hipodromie. Zgromadziło się tam wów-
czas blisko milion wiernych. Atmosfera 
wrocławskiej wizyty Jana Pawła II była 

Pielgrzymki Ojca Świętego 
Jana Pawła II do Wrocławia

Pontyfikat Jana Pawła II przywołuje wiele obrazów, wspomnień, bu-
dzi refleksje. Wyjątkowym rozdziałem sprawowania posługi papie-
skiej były podróże apostolskie Jana Pawła II.

podniosła, a treść wystąpień bardzo po-
ruszająca. 

Ojciec Święty wspomniał wtedy św. 
Jadwigę, ponieważ liturgiczna uroczy-
stość świętej obchodzona 16 paździer-
nika przypominała papieżowi ten dzień 
w  1978 roku, gdy został powołany na 
Stolicę św. Piotra w Rzymie. Jadwiga Ślą-
ska, będąc księżniczką niemiecką, poślu-
biła piastowskiego władcę Śląska Henry-

ka Brodatego. Jej postać stała się sym-
bolem wzajemnego zrozumienia i  po-
jednania narodu niemieckiego i  naro-
du polskiego. 

Papież wspomniał również o  swo-
ich związkach z Wrocławiem w czasach, 
gdy był jeszcze biskupem krakowskim. 
Wielokrotnie bywał wówczas w naszym 
mieście. Podczas tych pobytów sprawo-
wał Eucharystię w  katedrze i  głosił sło-
wo Boże. Utrzymywał w tamtych czasach 
częste kontakty z Seminarium Duchow-
nym we Wrocławiu oraz Papieskim Wy-
działem Teologicznym.

Na drugą pielgrzymkę papieską Wro-
cław czekał czternaście lat. Zaciągnięte 
ciemnymi chmurami niebo, dokuczliwe 
zimno, deszcz i wiatr – taka była sceneria, 
gdy o godzinie 11.00 w sobotę 31 maja 
1997 r. samolot włoskich linii lotniczych 

„Alitalia” z Janem Pawłem II na pokładzie 
wylądował na wrocławskim lotnisku.

Na trasie przejazdu w kierunku Ostro-
wa Tumskiego chodniki wypełnione 
były dziesiątkami tysięcy wrocławian. 
Mimo panującego zimna powitanie 
było bardzo gorące. Papamobile zatrzy-
mał się na Gądowie koło kościoła św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, a  papież 
pobłogosławił świątynię – pomnik 46. 
Międzynarodowego Kongresu Eucha-
rystycznego. 

W katedrze św. Jana Chrzciciela Jan 
Paweł II spotkał się z  duchowieństwem 

diecezjalnym i zakonnym. 
Podobnie jak podczas wi-
zyty w  1983 r. modlił się 
przed obrazem Matki Bo-
skiej Sobieskiej (Madonna 
Wrocławska), który ozdo-
bił koroną.

Głównym wydarze-
niem pierwszego dnia 
papieskiej wizyty było 
spotkanie w  Hali Stule-
cia, gdzie na modlitwie 
ekumenicznej zgroma-

dzili się uczestnicy Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego. Wszystkie 
miejsca w hali były zajęte na długo przed 
przyjazdem papieża. Obok ołtarza zajęli 
miejsca kardynałowie i  biskupi Kościoła 
katolickiego oraz duchowni innych wy-
znań chrześcijańskich, wśród nich także 
delegacja żydów. Wchodzącego do hali 
papieża witały oklaski i chóralne „Sto lat”.

Jan Paweł II w słowach skierowanych 
do uczestników Kongresu podkreślił, że 
„jedność jest darem, ale także jest ona 
powinnością”. „Sama tolerancja między 
Kościołami to stanowczo za mało. Cóż 
to bowiem za bracia, którzy się jedynie 
tolerują? Trzeba się również wzajemnie 
akceptować. Te słowa dzisiaj przypomi-
nam i z całą mocą je potwierdzam” – to 
oświadczenie Jana Pawła II zebrani przy-
jęli długo niemilknącymi oklaskami. 
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W niedzielę 1 czerwca uroczyście za-
kończono Międzynarodowy Kongres Eu-
charystyczny Mszą św. „Statio Orbis” (Sta-
cja świata), którą z Janem Pawłem II kon-
celebrowali przedstawiciele 86 episkopa-
tów z całego świata. 

Pojęcie „Statio Orbis” odwołuje się do 
tradycji kościoła rzymskiego z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza do cza-
sów papieża Grzegorza Wielkiego. Wtedy 
to chrześcijanie z całego Rzymu gromadzili 
się w jednym z kościołów, gdzie pod prze-
wodnictwem papieża lub jego przedstawi-
ciela celebrowano Eucharystię, manifestu-
jąc w ten sposób jedność Kościoła. „Statio 
Orbis” tradycyjnie odbywa się na zakończe-
nie Kongresu Eucharystycznego. We Wro-
cławiu na jej miejsce wybrano plac za ho-
telem „Wrocław”, na którym zbudowano 
wielki ołtarz. Przygotowując miejsce na 
Mszę św., organizatorzy nie docenili zain-
teresowania, z jakim „Statio Orbis” spotkała 
się we Wrocławiu i w Polsce. Mimo, że wzię-
ło w niej udział blisko 300 tys. wiernych, to 
co najmniej 100 tys. osób nie otrzymało 
przepustek pozwalających wejść na plac. 

Mimo zimna i deszczu pierwsi uczest-
nicy Mszy św. przybyli na plac już w pią-
tek wieczorem. Papież przyjechał około 
godziny 10.00 witany przez chóry pie-
śnią Tu es Petrus (Ty jesteś Piotr). Liturgia 
Mszy św., na której byli obecni przedsta-
wiciele siostrzanych Kościołów uczestni-
czący dzień wcześniej w modlitwie eku-
menicznej w Hali Stulecia, była sprawo-
wana w kilku językach.

Papież przypomniał chrześcijański sens 
Eucharystii. Przywołując obraz ludu ży-
dowskiego, który wędrował po pustyni 
cierpiąc głód, odniósł go do współcze-
snego problemu głodu na świecie. Sło-
wa homilii, w  której Ojciec Święty mó-
wił o  chrześcijańskim rozumieniu sensu 
wolności wielokrotnie przerywano okla-
skami. „W tej części Europy, przez długie 
lata boleśnie doświadczanej zniewole-
niem totalitaryzmu hitlerowskiego i  ko-
munistycznego, wolność ma szczególny 
smak. Już samo słowo wolność wywołu-
je tutaj mocniejsze bicie serca” – mówił 
do zgromadzonych Jan Paweł II.

Mówiąc o wyzwaniach, jakie w związ-
ku z  budowaniem ładu wolności stają 
przed współczesnym chrześcijaninem, 
Jan Paweł II zwrócił uwagę, że współcze-
śnie „usiłuje się wmówić człowiekowi i ca-
łym społeczeństwom, iż Bóg jest prze-
szkodą na drodze do pełnej wolności – iż 
Kościół jest wrogiem wolności, że wolno-
ści nie rozumie, że się jej lęka”. Kościół nie 
przestaje głosić Ewangelii wolności, bo to 
jest jego misją. „Czy człowiek może ład 
wolności zbudować sam, bez Chrystusa 
czy nawet wbrew Chrystusowi?” – pytał 
dramatycznie Jan Paweł II. I wychodząc 
poza przygotowany tekst homilii dodał: 
„To, że Kościół jest stróżem wolności, ma 
szczególny sens w tym kraju i na tej zie-
mi. Tak było zarówno w ubiegłym stule-
ciu, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu”. 
Słowa papieża przyjęto owacją. Odma-
wiając na zakończenie Mszy św. modli-
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twę Anioł Pański, papież wskazał wielkich 
świadków wiary: św. Jadwigę Śląską, mat-
kę Piastów śląskich, bł. Teresę Benedyktę 
od Krzyża – wrocławiankę, Edytę Stein.

Żaden z  jego poprzedników – może 
z wyjątkiem Hadriana II, papieża czasów 
świętych Cyryla i Metodego – nie potrafił 
w  tak wielkim stopniu docenić Słowian, 
ich kultury i religijności. Jako pasterz Ko-
ścioła powszechnego Jan Paweł II ani na 
moment nie zapomniał o swej ojczyźnie 
i o wszystkim, co jej dotyczy. Bardzo czę-
sto podkreślał ten osobisty związek. Słu-
żył swej ziemskiej ojczyźnie i rodakom od 
pierwszych chwil swego pontyfikatu, upo-
minając się o Polskę niepodległą, dostat-
nią i  szczęśliwą, w  której na pierwszym 
miejscu będzie człowiek i jego godność. 

Będąc mężem Bożym, świadomym 
pielgrzymiego charakteru ludzkiej egzy-
stencji, był zarazem wcieleniem ideału 
patrioty kochającego swą ziemską ojczy-
znę, wyznającym i praktykującym tę mi-
łość. Jego postawa od pierwszych chwil 
pontyfikatu wzbudzała żywe zaintereso-
wanie Polską. 

Jan Paweł II stał się również wielkim 
ambasadorem polskiej kultury. Język pol-
ski zaczął się stawać jednym z oficjalnych 
języków na świecie. Fakt, że syn narodu 
polskiego stał się pierwszym obywate-
lem świata, wzmocnił poczucie godno-
ści narodowej Polaków zarówno w  kra-
ju, jak i na całym świecie.

JANUSZ ŻUKROWSKI

W związku z beatyfikacją Jana Pawła 
II Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów wydała dekret re-
gulujący kult liturgiczny błogosławio-
nego. Postanowiono, że wspomnienie 
liturgiczne Jana Pawła II będzie obcho-
dzone w diecezji rzymskiej oraz w Ko-
ściele polskim 22 października.

Inne diecezje w sprawie wpisania no-
wego błogosławionego do swego ka-
lendarza mogą się zwrócić do Stolicy 
Apostolskiej. W ciągu roku od beaty-

Wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II

fikacji poszczególne diecezje i za-
kony mogą sprawować Mszę św. 
dziękczynną za wyniesienie Ojca 
Świętego do chwały ołtarzy. 

We Mszy św. ku czci bł. Jana 
Pawła pierwsze czytanie zaczerp-
nięto z  Księgi Izajasza (52, 7-10), 
psalm responsoryjny z  Ps 96[95], 
aklamacja jest z Ewangelii św. Jana 
(10, 14), a Ewangelia to J 21, 15-17.

KAI
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KOŚCIÓŁ I PRAWO

Udało się jednak wypracować kom-
promis, którego owocem jest artykuł 25. 
Konstytucji RP umieszczony w  rozdzia-
le I „Rzeczpospolita”: „1. Kościoły i  inne 
związki wyznaniowe są równoupraw-
nione. 2. Władze publiczne w  Rzeczy-
pospolitej Polskiej zachowują bezstron-
ność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, za-
pewniając swobodę ich wyrażania w ży-
ciu publicznym. 3. Stosunki między pań-
stwem a  kościołami i  innymi związka-
mi wyznaniowymi są kształtowane na 
zasadach poszanowania ich autonomii 
oraz wzajemnej niezależności każdego 
w  swoim zakresie, jak również współ-
działania dla dobra człowieka i  dobra 
wspólnego. 4. Stosunki między Rzeczą-
pospolitą Polską a Kościołem katolickim 
określają umowa międzynarodowa za-
warta ze Stolicą Apostolską i ustawy. 5. 
Stosunki między Rzecząpospolitą Polską 
a innymi kościołami oraz związkami wy-
znaniowymi określają ustawy uchwalo-
ne na podstawie umów zawartych przez 
Radę Ministrów z ich właściwymi przed-
stawicielami”.

Jak widać, w  obowiązującej regulacji 
nie ma już mowy o rozdziale Kościoła od 
państwa, jak to miało miejsce w ustawie 
zasadniczej z 1952 r., jednakże ta reguła 
pośrednio wynika z przyjęcia zasady au-
tonomii i niezależności. Separacja skoor-
dynowana, bo tak się nazywa przyjęty 
obecnie model, bywa czasem określana 
mianem „przyjaznej”. Wszak Konstytucja 
zakłada współdziałanie władz ze związ-
kami wyznaniowymi oraz szereg gwaran-
cji dla tych ostatnich.

Zagadnienia zawarte we wspomnia-
nym już artykule 25. można ująć w pięć 
następujących zasad: równouprawnie-
nie, bezstronność, autonomia, współ-

Naczelne zasady 
instytucjonalnych relacji państwo-Kościół

Kwestia relacji państwa do Kościoła stanowiła istotne zagadnienie 
dyskutowane w  trakcie przygotowań obowiązującej Konstytucji. 
Większość projektów była postulatami państwa świeckiego. 

działanie i bilateralność. Pierwsza z nich 
– zasada równouprawnienia – ma swo-
je uzasadnienie w przyrodzonej godno-
ści każdego człowieka (patrz. art. 30 oraz 
ustawa o gwarancjach wolności sumie-
nia i  wyznania z  17.05.1989). Łatwo za-
uważyć, że to z  tej zasady wynika fakt, 
że nie mamy do czynienia z  państwem 
wyznaniowym. Należy jednak zaznaczyć, 
że równość nie oznacza schematycznego 
egalitaryzmu, bowiem równo powinny 
być traktowane podmioty odznaczające 
się w jednakowym stopniu daną cechą. 

Zasada bezstronności odnosi się za-
równo do przekonań religijnych jak i nie-
religijnych. Ma ona na celu wyeliminowa-
nie sytuacji, w której doszłoby do promo-
wania jednej idei, jednego przekonania 
w  państwie. Jednak nie należy błędnie 
utożsamiać tego z  wyłączeniem religii 
z życia publicznego. 

Następna zasada, autonomii, zapew-
nia związkom wyznaniowym prawo do 
samorządności i samoorganizacji. Auto-
nomia odnosi się działań w zakresie da-
nego związku, a więc do kwestii jego we-
wnętrznej organizacji. Owe uprawnienia 
dotyczą: spraw dogmatycznych, doktry-
nalnych i kultowych, zarządu i organiza-
cji, tworzenia materialnych warunków 
działalności, propagowania wyznawanej 
wiary, działalności wynikającej z  przyj-
mowanej doktryny (więcej na ten temat 
we wspomnianej przeze mnie ustawie 
z roku 1989). 

Zasada współdziałania jest podstawą 
tworzenia stosunków partnerskich po-
między państwem a  związkami wyzna-
niowymi. Zatem wywnioskować moż-
na, że obydwa podmioty dążyć muszą 
do tego samego celu, a  jest nim szero-
ko pojmowane dobro człowieka, czy do-
bro wspólne. 

Ostatnią naczelną zasadą instytucjo-
nalnych relacji jest zasada bilateralności. 
Stosunki pomiędzy Rzecząpospolitą Pol-
ską a związkami wyznaniowymi powin-
ny być regulowane za pomocą bilateral-
nych (dwustronnych) aktów prawnych 
o  charakterze konsensualnym. Ustawa 
określająca stosunki RP z danym związ-
kiem wyznaniowym winna być uchwa-
lona na podstawie uprzednio zawar-
tej umowy pomiędzy Radą Ministrów 
a  przedstawicielami związku. W odnie-
sieniu do Kościoła katolickiego istnie-
je szczególny tryb regulacji wynikający 
z  podmiotowości prawno-międzynaro-
dowej Stolicy Apostolskiej, który wyraża 
się w ustanowieniu konkordatu (umowy 
międzynarodowej). 

SANDRA GALI
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TRADYC JA

W momencie śmierci papieża zwoływa-
ne jest ogólne zebranie wszystkich kardy-
nałów, którzy mają obowiązek przybyć 
w  ciągu dwudziestu dni do Watykanu. 
Po tym okresie rozpoczyna się konklawe. 
Biorą w nim udział wszyscy kardynałowie 
elektorzy – tzn. ci, którzy nie ukończyli 80. 
roku życia. Powyżej tej granicy wieku kar-
dynałowie tracą prawo do wyboru nowe-
go papieża (zachowując jednak pozosta-
łe przywileje). 

Choć od wielu lat nie zdarzył się przy-
padek, żeby nowy papież został wybra-
ny spoza grona kardynałów-elektorów, 
dokument traktujący o  sposobie wybo-
ru nowego papieża – konstytucja apo-
stolska „Universi Dominici Gregis” z  roku 
1996 – mówi wyraźnie: „Niech oddadzą 
swój głos na tego, kogo także poza kole-
gium kardynałów uznają za bardziej god-
nego od innych do owocnego i skutecz-
nego zarządzania Kościołem powszech-
nym”. Oznacza to, że papieżem może zo-
stać osoba niebędąca kardynałem a  na-
wet biskupem, gdyż dokument w dalszej 
części mówi, co należy czynić, jeśli nomi-
nat nie posiada święceń biskupich. Mimo 
to prawie pewnym jest, że jeden z kardy-
nałów wchodzących na konklawe wyjdzie 
z niego już jako papież. To bodaj najważ-
niejsza (choć, jak widać, nieoficjalna) pre-
rogatywa kardynalska. 

W ostatnim numerze „Królowej Pokoju” 
pisałem m.in. o  tym, w  jaki sposób ową 
godność się otrzymuje. Wspominałem też, 
że wybór nowych kardynałów leży w wy-
łącznej gestii papieża. W jaki więc sposób 
dokonuje on owego wyboru? Kardynała-
mi zostają przeważnie trzy grupy osób. 
Pierwsza z  nich to ważni urzędnicy Ku-
rii Rzymskiej i państwa Watykan. Kolejną 
grupę stanowią arcybiskupi ważnych me-
tropolii. Biskupstwa takie, nazywane „po-

Cardinalis Sanctae 
Romanae Ecclesiae (c.d.)

Kontynuując wątek z pierwszego artykułu, chciałbym dodać kilka in-
formacji na temat kardynałów. Zacznę od najważniejszej prerogaty-
wy przysługującej kardynałowi – prawa do wyboru nowego papieża. 

sto cardinalizio”, z racji swojej historii czy 
znaczenia w danym państwie, są niejako 
przypisane do kapelusza kardynalskiego. 
Jest to oczywiście obyczaj, a  nie norma 
prawna. Np. obecnie w Polsce wyróżnia-
my cztery takie biskupstwa. Są to: War-
szawa, Kraków, Wrocław i Gniezno, i fakt, 
iż dwa ostatnie pozostają ciągle we wła-
daniu arcybiskupów, a  nie kardynałów, 
świadczy wyraźnie o tym, że obyczaj oby-
czajem, ale jednak decydujący głos nale-
ży do papieża. 

Ostatnią grupę stanowią ludzie w szcze-
gólny sposób zasłużeni dla Kościoła. No-
minacje dostają przeważnie w podeszłym 
wieku jako ukoronowanie swojego dłu-
giego i pełnego zasług życia. Przeważnie 
dość szybko osiągają wiek, w którym po-
zbawieni są prawa do udziału w konkla-
we, przez co godność kardynalska, jako że 
rzadko łączy się w takim przypadku z bar-
dziej znaczącą funkcją, jest jedynie god-
nością honorową. Kandydat do tytułu kar-
dynalskiego musi się oczywiście wykazy-
wać dużą sprawnością intelektualną, wie-
dzą i odpowiednią moralnością.

Ciekawym przypadkiem jest nominacja 
kardynalska zwana in pectore, tzn. w ser-
cu. O niej, a  także o  tym, jakie posługi 
przypadają w  udziale różnym kardyna-
łom – i jaką rangę mają w kolegium kar-
dynalskim – napiszę w trzecim, ostatnim 
artykule o kardynałach.

FILIP PECH
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CZY TANIA

VI Niedziela Wielkanocna
29 maja

Radujmy się radością chrześcijańską, pas-
chalną, nawet jeżeli jest wiele smutków, 
powodów do smutku. Niech jednak spod 
tego wszystkiego wydobędzie się chrze-
ścijańska radość, radość zmartwychwsta-
nia, radość paschalna, radość niedzieli.

Dz 8, 5-8.14-17
Apostołowie wkładali ręce, 
a wierni otrzymywali Ducha Świętego
Samarytanie, mimo jedności rasy i religii, 
oddzielili się od Izraela z przyczyn histo-
rycznych i doktrynalnych. Tym niemniej 
także i  oni czekali na Mesjasza. Duch 
Święty przyprowadził do nich diakona Fi-
lipa, który głosił, że Mesjasz już przyszedł. 
Owa dobra nowina została potwierdzona 
zdziałanymi przez niego cudami – zrozu-
miała jest więc radość tych ludzi.

Ps 66
Niech cała ziemia chwali swego Pana
Z radością sławcie Boga,
wszystkie ziemie,
Opiewajcie chwałę jego imienia,
Cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: 
„Jak zadziwiające są Twe dzieła”.

1 P 3, 15-18
Znaczenie śmierci Chrystusa
Drugie czytanie wzywa do wiary światłej, 
świadomej i mężnej. Takiej wiary doma-
ga się od nas ukrzyżowany i zmartwych-
wstały Chrystus również w naszych cza-
sach. W takiej wierze ma początek cała 
chrześcijańska nadzieja. Niech z  wia-
ry płyną uczynki! Niech wiara kształtu-
je sumienie!

Alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.

J 14, 15-21
Będę prosił Ojca, 
a da wam Ducha Prawdy
Do Parakleta, do Ducha Prawdy i Miłości, 
zwraca się człowiek, który żyje Prawdą 
i Miłością. Do Niego zwraca się Kościół, 
będący w  sercu ludzkości, wszystkich 
obdarowując darami tej Miłości, która 
rozlana jest w sercach naszych. Do Nie-
go zwraca się Kościół na zawiłych dro-
gach pielgrzymowania człowieka na zie-
mi: nieustannie prosi o prawość ludzkich 
czynów za Jego sprawą. Prosi także o ra-
dość i pociechę, którą tylko On – praw-
dziwy Pocieszyciel – może przynieść, 
zstępując do głębi ludzkich serc.

13KRÓLOWA POKOJU
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

Wszystkie nasze dzieci przychodziły 
na świat już we Wspólnocie Rodzin Ka-
tolickich „Umiłowany i umiłowana”. Stąd 
Wspólnota jest dla nich naturalnym śro-
dowiskiem wzrastania. Odkąd pamiętają, 
zawsze w niej są – Ojciec Kazimierz – któ-
ry chrzcił nasze dziewczynki, ciocie, wuj-
kowie i mnóstwo dzieci. Dla nich jest to 
pewna „skała” w ich życiu. Podobnie jak 
mama, tata, dziadkowie i  rodzina. Czu-
ją się tu bardzo bezpiecznie. Naturalnie 
wzrastają w Kościele od najmłodszych lat. 
Bóg, wiara i  życie przenikają się w  nich 
wzajemnie. 

Obserwujemy niesamowitą dziecię-
cą ufność Panu Bogu. Wiarę, że tylko 
Bóg jest Panem życia i  śmierci, i  pew-
ność wysłuchania przez Niego dziecię-
cej modlitwy. 

Odkąd pamiętamy, najstarsza córka za-
wsze modliła się o rodzeństwo. Było to jej 
największe marzenie. Powtarzała, że ma 
już wszystko, pragnie tylko rodzeństwa. 
Sama ustalała, w którym pokoju stanie łó-
żeczko, gdzie będą zabawki... Z jej dzie-
cięcych wypowiedzi biła ewangeliczna 
prawda, że tylko miłość i życie są najważ-
niejsze! Przypominały nam się wtedy sło-
wa błogosławionego Jana Pawła II skiero-
wane 7 października 1979 r.do rodziców: „ 
Rodzice powinni pamiętać, że mniejszym 
złem jest niemożność zapewnienia wła-
nym dzieciom pewnych wygód życio-
wych i dóbr materialnych, niż pozbawie-
nie ich braci i sióstr, którzy mogliby do-
pomóc w rozwoju ich człowieczeństwa”. 
Tej otwartości na życie doświadczamy na 
co dzień we Wspólnocie.

Bóg ofiarował nam jeszcze dwie có-
reczki. Wymodlone, oczekiwane. Dziś wi-
dzimy, jak cała trójka bardzo się kocha, 
pamięta o sobie, wzajemnie się o siebie 
troszczy. Choć są też kłótnie, szturchania, 

Moim marzeniem było i jest, 
aby mieć całą gromadę rodzeństwa

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat i mamy trzy przeurocze córeczki – 
Elżunię, Marynię i Edytkę. Stanowimy więc, jak to się dziś określa, ro-
dzinę wielodzietną. 

krzyki – jak to u dzieci bywa. Umieją się 
jednak przeprosić i stanąć razem do mo-
dlitwy. To wielki dar i umiejętność.

Jesteśmy jako rodzice bardzo dum-
ni z  naszych dziewczynek. Kochając je, 
staramy się jednak stawiać im wymaga-
nia. Różnie to wychodzi, czasem są chwi-
le zwątpienia. Ale codziennie ofiarujemy 
nasze córki Bogu, pamiętając, że nale-
żą one do Niego. A my mamy pomóc im 
odnaleźć w życiu ich własne powołanie. 

Naszym zdaniem warto zobaczyć, jak 
Boga, nas i  Wspólnotę postrzega nasza 
najstarsza córka. Poprosiliśmy ją, aby 
sama napisała o swych odczuciach parę 
słów.

AGNIESZKA I TOMASZ SKOCZKOWSCY

Mam dwie siostry: ja jestem najstarsza 
– mam 13 lat, średnia Marysia ma 4,5 lata, 
a najmłodsza Edytka – 1,5 roku. Aż osiem 
lat czekałam na narodziny Marysi. Odkąd 
nauczyłam się modlić, codziennie odma-
wiałam modlitwę „Aniele Boży” i  prosi-
łam Pana Boga o rodzeństwo. Moim ma-
rzeniem było i jest, aby mieć całą groma-
dę rodzeństwa. 

Z utęsknieniem czekałam na Marysię 
i Edytkę. Za każdym razem, jak dowiady-
wałam się, że mama jest w ciąży, skaka-
łam z radości. Zawsze nie mogłam się do-
czekać narodzin. 9 miesięcy wydawało się 
tak długim czasem i tak odległą przyszło-
ścią. Często żałowałam, że człowiek nie 
przychodzi na świat szybciej. 

Teraz rozumiem, że to ma sens. Gdy 
z  niecierpliwością oczekujemy narodzin 
maleństwa, choć czasem w codziennym 
biegu tego nie zauważamy, to coraz bar-
dziej je kochamy. Ciągle myślimy o nim. 
Przygotowujemy się na przyjęcie dziec-
ka, nie tylko myśląc, gdzie postawić łó-

żeczko, kupując malutkie, słodkie ubran-
ka czy zabawki, ale również psychicznie. 
Każde oczekiwanie, nawet to najdłuższe, 
ma w sobie głęboki sens. 

U nas w domu nigdy nie ma spokoju. 
Gdy tata wraca z pracy, nie ma czasu na 
odpoczynek. Ja przychodzę z zadaniem 
z  matematyki, Edytka próbuje wdrapać 
się tacie na kolana, a  Marysia pokazuje 
nowo narysowane rysunki. Zabawki za-
wsze latają w  powietrzu. Kiedy któreś 
z  rodziców przechodzi przez przedpo-
kój, zawsze podnosi którąś z  zabawek. 
Niestety za kilka minut ona znowu leży 
na podłodze. 

Ja, jako najstarsza, jestem odpowie-
dzialna, zrównoważona i… niestety tro-
chę leniwa. Marysia jest zupełnym prze-
ciwieństwem mnie. Biega, krzyczy, wszę-
dzie jej pełno, ma milion pomysłów na 
minutę, cały czas wymyśla nowe dziw-
ne i  śmieszne historie, zrobi wszystko, 
aby być w centrum wydarzeń i by wszy-
scy się śmiali. Edytkę trudno opisać. Jest 
chyba wypośrodkowaniem mnie i Marysi. 

Nasza rozbrykana trójka ma to szczę-
ście, że należy do Wspólnoty „Umiłowany 
i umiłowana”. Jest wychowywana w wie-
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rze, pokorze i  ufności Panu Bogu. Cały 
czas uczymy się od rodziców, cioć, wuj-
ków, a przede wszystkim od O. Kazimie-
rza, jak poznawać Pana Jezusa, uczestni-
czyć w życiu Kościoła i Wspólnoty. 

Ja jako jedyna (jeszcze) z rodzeństwa 
przystępuję do sakramentu pokuty i po-
jednania. We Wspólnocie Ojciec przygo-
towuje nas do Pierwszej Spowiedzi i Ko-
munii Świętej, a potem przez kolejne lata 
jest naszym spowiednikiem. 

Od najmłodszych lat pragnęłam przy-
stąpić do Pierwszej Komunii Świętej. 
Sama pamiętam, że jak miałam zaledwie 
6 lat i jeszcze nie umiałam pisać, męczy-
łam rodziców o  to, abym mogła wcze-
śniej przystąpić do Komunii Świętej. Wte-
dy przyszedł mi do głowy pomysł napi-
sania listu do... kochanego O. Kazimierza. 
Mama pisała, a ja jej dyktowałam. Nie pa-
miętam, co dokładnie było w  liście. Pa-
miętam tylko to najważniejsze, że bardzo 
prosiłam Ojca o  szybsze udzielenie mi 
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. 

Po jakimś czasie spotkałam się z  Oj-
cem. A On wytłumaczył mi, że wtedy to 

było niemożliwe, bo byłam za mała. Te-
raz byłoby to możliwe, ale cieszę się, że 
czekałam, bo każde oczekiwanie, nawet 
to najdłuższe, ma sens. Pozwala poczuć 
wartość oczekiwanej rzeczy. 

Dzień, w którym miałam po raz pierw-
szy przyjąć Pana Jezusa do swojego ser-
ca, był naprawdę jednym z  najpiękniej-
szych w  moim życiu. O. Kazimierz jest 
naszym kochanym i  jednym z  najważ-
niejszych nauczycieli i  przewodników 
po wierze.

Co roku wyjeżdżamy całą Wspólnotą 
na nocne czuwanie na Jasną Górę i  na 
rekolekcje. Mamy tam okazję bliżej się 
poznać i  zaprzyjaźnić. Każda z  nas ma 
inne towarzystwo. Ja często siedzę i roz-
mawiam z koleżankami i kolegami. Ma-
rysia cały czas biega, krzyczy i bawi się, 
a Edytce jest obojętnie, bo gdzie by się 
nie znalazła, zawsze jest w  centrum za-
interesowania. Wszyscy lubimy spędzać 
ze sobą czas. 

We Wspólnocie nie brakuje również 
cioć i  wujków. Zawsze można do ko-
goś podejść, zapytać się o coś, poprosić 

o  pomoc, a  Oni na pewno nam pomo-
gą i znajdą dla nas czas. Niektóre ciocie 
są nauczycielkami. Gdy ma się problem 
z jakimś przedmiotem, zawsze można do 
nich pójść, a One na pewno wytłumaczą. 

We Wspólnocie mamy też lekarza pe-
diatrę. Jest nim nasza kochana ciocia 
Ewa. Zawsze dla wszystkich znajdzie czas, 
aby każdego osłuchać, przepisać leki. W 
ostatnich kilku miesiącach nasza rodzina 
bardzo dużo chorowała. Ciocia nie tylko 
nas, ale również wiele innych rodzin ze 
Wspólnoty wyciągała z  opresji. Często 
widać, że ciocia jest już zmęczona, ale 
nie daje po sobie tego poznać i z uśmie-
chem idzie pomagać kolejnym osobom. 

 Wspólnota jest dla mnie bardzo waż-
na. Pomaga przybliżyć się do Pana Boga, 
lepiej Go poznać i  pokochać. Można 
w niej poznać wiele nowych koleżanek, 
kolegów, przyjaciół, cioć i wujków. Dzię-
kuję Panu Bogu za to, że mogłam poznać 
O. Kazimierza i tak wielu wspaniałych lu-
dzi.

ELŻBIETA SKOCZKOWSKA

Dziękujemy organizatorom festiwalu Vratislavia Sacra, 
a w szczególności Kameralnemu Chórowi Męskiemu Cantilena, 
za wspaniały pomysł przeprowadzenia w naszej parafii konkur-
su festiwalowego. Jesteśmy wdzięczni za dostarczenie nam wie-
lu pięknych wrażeń artystycznych oraz za promowanie kultury 
muzycznej we Wrocławiu. 

PARAFIANIE

Dziękujemy za Vratislavia Sacra 
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SAKRAMENT Y

Lista dzieci pierwszokomunijnych
Adrianna Aleksak
Wiktoria Antoniuk
Norbert Antonovitch
Anna Banaś
Karol Biały
Bruno Bielecki
Dominika Blewąska
Teodor Bogdanowicz
Rafał Bożek
Igor Brutkowski
Natalia Brzozowska
Julia Burzyńska
Piotr Burzyński
Jagoda Celej
Sylwia Chmiel
Adam Chojnacki
Remigiusz Chudzik
Anastazja Ciejka
Hanna Dębska
Linda Dolna
Oliwia Domagała
Bruno Doroszew
Jakub Dostal
Maciej Dudek
Zofia Dzierżanowska
Weronika Gałązka
Wiktor Garske
Matylda Gawlak
Wojciech Gawłowski

Michał Gawroński
Julia Girulska
Karolina Godlewska
Justyna Góra
Krystian Grabowski
Julia Hewczuk
Amelia Hutnik
Martyna Issel
Szymon Issel
Paweł Jach
Agata Janik
Grzegorz Jankowski
Ewelina Jońca
Karolina Juskowiak
Patryk Kacperski
Szczepan Kalus
Jagoda Kamińska
Mateusz Kaszczyszyn
Oliwier Kasztelan
Karolina Kocik
Patrycja Komarnicka
Jakub Kondracki
Kamila Konikiewicz
Antoni Kowalski
Jakub Kowalski
Aleksander Kumala
Sławomir Lara
Agata Lech
Patryk Maciołek

Maria Małachowska
Wiktoria Mańkowska
Dawid Mańkowski
Mateusz Maśliński
Maja Matuszczyk
Maksym Michalak
Kornel Mika
Dawid Milczanowski
Wiktoria Młynarczyk
Jolanta Młyńczak
Zuzanna Nakonieczna
Krzysztof Niedorys
Katarzyna Niedziewicz
Adam Nowak
Agnieszka Nowak
Krzysztof Nowicki
Piotr Opaliński
Wiktoria Pabian
Wiktoria Justyna Pater
Magdalena Pelczarska
Weronika Piasecka
Katarzyna Pikulicka
Julia Piotrowska
Aleksandra Przybyła
Weronika Pusiak
Marta Putek
Dawid Seniuszko
Gabriela Skowrońska
Jakub Skrabka

Michał Strzelecki
Natalia Surmińska
Maksymilian Szepietowski
Dominika Szyda
Karolina Szypulska
Maciej Świędrych
Bartosz Tarkowski
Tadeusz Tomaszewski
Natalia Tymczyszyn
Kinga Walter
Natalia Wiercik
Natalia Winnicka
Krzysztof Woźnica
Aniela Woźny
Maciej Wójcikowski
Krzysztof Wysocki
Dawid Zalas
Zuzanna Zawadzka
Zofia Zebrzowska
Piotr Zender
Karolina Zielińska
Jakub Ziemba

Tymoteusz Adamczyk
Paweł Adamus
Maciej Bielak
Wiktor Bielawski
Jakub Bieńczyk
Agata Bondarczuk
Michał Browarski
Kamil Brycki
Marcelina Chodorowska
Mariusz Czerwiński
Adrian Dengusiak
Marcin Furtak
Barbara Gaj
Tomasz Gołębiowski
Emilia Jakszycka

Natalia Jasińska
Mateusz Jędrak
Łukasz Kaczmarek
Kamil Kasprzak
Monika Klonowska
Oskar Klonowski
Tobiasz Knobel
Dagmara Koniarek
Roksana Koszek
Andrzej Kotowski
Karolina Kroll
Marta Królak
Patryk Mateja
Jan Młynarczyk
Weronika Moskwa

Klaudia Nastaj
Maria Nosko
Paulina Nowacka
Katarzyna Nowak
Marcin Nowakowski
Paulina Piątek
Beata Poluch
Aleksandra Rusiecka
Aneta Rybicka
Agnieszka Sikora
Arkadiusz Smok
Filip Swórski
Kamila Szczepańska
Łukasz Szefner
Joanna Szymczak

Szymon Świder
Wioletta Wojtkowiak
Paweł Wolski
Weronika Wróbel
Adrian Wyrwas
Sandra Zawadzka

Kandydaci do bierzmowania



17KRÓLOWA POKOJU

Z ŻYCIA WIARĄ CZY TANIA

Zło dobrem zwyciężaj!

To był wyjątkowo trudny dzień, który zmusił mnie do podzielenia 
się z czytelnikami „Królowej Pokoju” tym, co przeżyłam. O godzinie 
ósmej rano przyszłam do kościoła św. Jerzego, gdzie dwa dni wcze-
śniej ktoś wybił szybę, i  zobaczyłam trzy następne dziury w  oknie. 
W pierwszej chwili moje serce zawrzało, ale zaraz przyszła refleksja 
i modlitwa: „Jezu, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią”.

Człowieku, który rzuciłeś kamieniem 
w kościół! Kamienujesz staruszka, który 
przeżył straszną wojnę światową, a  te-
raz gromadzi ludzi wierzących w  Boga, 
modlących się także za takich, jak ty. To 
tak, jakbyś obrzucił kamieniami swoje-
go dziadka. Stara jak świat zasada, prze-
strzegana nawet przez dzikich, mówi, 
że nie bije się słabych. Jak ci nie wstyd?

Po powrocie do domu wypadło mi 
jechać autobusem. Był tłok, pani z  ró-
żańcem na palcu oddała mi swoje miej-
sce. Obok siedzieli młodzi panowie, za-
jęci rozmową: co drugie słowo takie, że 
nie wiadomo, gdzie uszy schować! Wró-
ciłam do domu, ale nie mogłam zapo-
mnieć o  tym, czego byłam świadkiem. 
Nie mogłam zrozumieć, skąd się pojawili 
u nas tacy ludzie. Nawet w komunistycz-
nym więzieniu w roku 1949 nie słyszałam 
takich słów. Ale zapomniałam, że wtedy 
więzienia były zapełnione osobami, któ-
re nie powinny się tam znaleźć... Kiedyś 

podczas pracy w  drewnianym baraku, 
usłyszałam słowa zza ściany, gdzie pra-
cowali więźniowie-krawcy: „Nie bluzgaj, 
za ścianą są kobiety”. To był głos dawne-
go harcerza, mojego przyszłego męża.

Ale to nie koniec dnia. Przed godz. 15 
udałam się do kościoła św. Maksymiliana, 
gdzie akurat ustawiono pomnik nasze-
go ukochanego bł. Jana Pawła. Przysta-
nęłam, aby podziękować Bogu za tego 
wielkiego przyjaciela ludzi, szczególnie 
młodych. Od razu usłyszałam słowa od-
powiedzi na moje przeżycia: „Módlcie się 
za nich! Oni nie są winni tego, że nikt im 
nie przekazał wiary, nie uczył miłości”.

Trzeba wielkiej modlitwy o  świętych 
kapłanów – takich jak św. Jan Maria Vian-
ney, który uratował całe rzesze młodych, 
skażonych niewiarą przez rewolucję fran-
cuską. A więc: różaniec do ręki i zło do-
brem zwyciężymy!

MARIA MARCINISZYN

OGÓLNA: 
Aby osoby pracujące w środkach prze-
kazu zawsze z  szacunkiem odnosiły 
się do prawdy, solidarności i godności 
każdej osoby.

MISYJNA: 
Aby Pan pozwolił Kościołowi w  Chi-
nach wytrwać w  wierności Ewangelii 
i wzrastać w jedności. 

PARAFIALNA:
O nowe powołania kapłańskie i zakon-
ne z naszej parafii.

OGÓLNA: 
Aby kapłani, zjednoczeni z  Sercem 
Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi 
świadkami troskliwej i miłosiernej mi-
łości Boga.

MISYJNA: 
Aby Duch Św. sprawił, że liczne osoby 
pójdą za głosem powołania misyjne-
go i poświęcą się szerzeniu królestwa 
Bożego.

PARAFIALNA:
O światło Ducha Św. i  potrzebne łaski 
dla neoprezbitera o. Jana Wlazłego OMI.

INTENCJE NA MAJ INTENCJE NA CZERWIEC

Wniebowstąpienie Pańskie
5 czerwca

Wniebowstąpienie Jezusa jest triumfem 
człowieczeństwa, ponieważ człowieczeń-
stwo jest na zawsze zjednoczone z Bogiem 
i na zawsze uświęcone w Osobie Syna Bo-
żego. Chrystus w chwale nigdy nie pozwoli 
odseparować się od swojego Ciała.

Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Kim jest chrześcijanin? Jest człowiekiem, 
który został „zdobyty” przez Chrystusa i dla-
tego pragnie, aby Go znano i  miłowano 
wszędzie, aż po krańce ziemi. Wiara przy-
nagla nas, abyśmy stawali się misjonarzami, 
jej świadkami. Brak takiej postawy oznacza, 
że nasza wiara jest jeszcze niepełna, cząst-
kowa, niedojrzała.

Ps 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Ef 1, 17-23
Bóg posadził Chrystusa
po swojej prawicy
Św. Paweł, apostoł i  nauczyciel jedności, 
opisuje jej wymiar w  życiu kościelnym. 
Jedno jest Ciało i  jeden Duch. Jedno jest 
Ciało: ten obraz wyraża organiczną całość, 
nierozerwalnie zjednoczoną dzięki ducho-
wej jedności: jeden Duch. Jedność Kościo-
ła ukazuje się w podwójnym aspekcie: jest 
przymiotem posiadającym niewzruszony 
fundament w Boskiej jedności Trójcy, są za 
nią jednak odpowiedzialni również wierzą-
cy, którzy powinni ją przyjąć i urzeczywist-
niać w swoim życiu.

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

Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi
Pan Jezus powołał apostołów, by szli za 
Nim, i przebywał z nimi, przykładem i sło-
wem przekazując im swoją naukę zbawie-
nia, a wreszcie posłał ich z misją do wszyst-
kich ludzi. Aby mogli wypełnić tę misję, Je-
zus nadał apostołom, na mocy szczególne-
go paschalnego wylania Ducha Świętego, 
tę samą mesjańską władzę, która pochodzi 
od Ojca, a która Mu została w pełni dana 
i w pełni się objawiła w zmartwychwstaniu.

KRÓLOWA POKOJU 17
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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 certyfikatów. 
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 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY w  zakresie języka 
angielskiego. 
Tel. 660 024 474

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI, studentka III 
roku Politechniki Wrocławskiej, poziom szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum.
Cena 20 zł za godz. 
e-mail: mat.korepetycje@o2.pl
Tel. 530045474

APARAT TLENOWY w bardzo dobrym stanie 
sprzedam. Prod. USA rok 2006, instrukcja ob-
sługi 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

MATEMATYKA I FIZYKA NA OSIEDLU,
Gimnazjum - testy matematyczno-przyrodni-
cze, szkoła średnia – matura, prawdziwe arku-
sze, matura międzynarodowa SL i HL, studia
tel. Tel. 71 790 48 95

OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE

 Gimnazjum
 Liceum, Szkoła średnia 

 – matura rozszerzona
 Studia 

 – analiza matematyczna
 – algebra

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

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

DOBRE ZDROWIE
SYLWETKA

 I SAMOPOCZUCIE
Masaż, ćwiczenia na macie,

nordic walking 
Jarosław Ryczkowski

Dypl. masażysta, instruktor fitness 
i nordic walking

tel. 889 891 879
www.otozdrowie.com

JĘZYK ROSYJSKI
Korepetycje
Tłumaczenia

Zwiedzanie Wrocławia

Tel. 668 014 247
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Z ŻYCIA WIARĄ

Wspólnota uczniów

Dlaczego ciągle budujemy wspólnotę? Dlaczego, choć to droga nieła-
twa, mobilizujemy się, by zbierać się razem na modlitwie i formacyj-
nych spotkaniach? Dlaczego ciągle zastanawiamy się, co powinniśmy 
robić jako wspólnota dla Boga? Co sprawia, że przetrwaliśmy kryzysy 
i nie rezygnujemy? 

Kiedy Pan Jezus wyszedł 
z wód Jordanu i rozpoczął swo-
ją działalność po czasie spę-
dzonym na pustyni, wybrał 
sobie uczniów. Tych wtajem-
niczył w  swoje życie. Dzisiejszy 
uczeń do szkoły chodzi, a  potem 
wraca do domu. Raczej nie naśladuje swo-
jego nauczyciela, nie pragnie być jak on. 
Natomiast uczeń Jezusa spędza z Mistrzem 
cały swój czas, dzieli z Nim życie. Jezus jest 
wyjątkowym Nauczycielem – Jego ucznio-
wie to Jego rodzina, spożywają razem po-
siłki, wszędzie razem chodzą. Uczniowie 
widzą swojego Mistrza w  różnych życio-
wych sytuacjach. Widzą, jak reaguje na pro-
blemy, widzą Jego wszystkie emocje, wi-
dzą Go, jak się weseli i jak cierpi. Mają do-
stęp do Niego o każdej porze dnia i nocy. 

To jest metodyka Jezusa. On nie reali-
zuje wariantu zapasowego, ma tylko je-
den plan, a  w  tym planie uczniowie peł-
nią kluczową rolę. Plan Jezusa jest długo-
falowy. On pragnie, by Jego misja była kon-
tynuowana. 

Kiedy Pan odszedł i  uczniowie zostali 
sami, to oni, choć nie mieli żadnych dorad-
ców i nie dysponowali badaniami z ośrod-
ków naukowych, dokładnie wiedzieli, co 
mają robić, bo zostali napełnieni Duchem 
Świętym. Duch nie pokazał im wszystkiego 
jednego dnia, jednym natchnieniem. Pan 
chce się posługiwać ludźmi, korzystać z ich 
indywidualnych obdarowań, z  tego, cze-
go się nauczyli. Widzimy to np. kiedy Kor-
neliuszowi objawił się anioł – nie głosił mu 
Ewangelii, ale nakazał wysłać po Piotra, aby 
od niego usłyszał dobrą nowinę. Pan wysy-
ła ludzi na głoszenie Ewangelii. 

Oni robili to, co widzieli u Jezusa – na-
śladowali Go. Jezus po chrzcie w  Jorda-
nie gromadził uczniów – oni też po swo-
im chrzcie gromadzili wspólnotę uczniów. 

Ci zaś patrzyli na apostołów, 
na ich życie – widzieli, że żyją 
dla Ewangelii – że są biczowa-
ni, kamienowani, zamykani 
w  więzieniach, ale to ich nie 

powstrzymało i  radowali się, że 
mogą głosić Ewangelię. Kiedy więc 

rozpoczęło się powszechne prześladowa-
nie chrześcijan w Jerozolimie i uczniowie 
się rozproszyli, to – choć nie było przy nich 
apostołów – głosili Jezusa: robili to, co wi-
dzieli u apostołów. 

Uczniostwo jest drogą dla Kościoła, sztu-
ką naśladownictwa. Jako młodzieniec za-
cząłem chodzić do wspólnoty, mieliśmy 
swoich mistrzów, oblatów Maryi Niepo-
kalanej: o. Norberta Sojkę i o. Piotra Kolo-
cha. Oni poświęcili swoje życie dla Jezusa, 
ale też dla nas młodych – myśmy się od 
nich uczyli. Kiedy zostali przeniesieni na 
inne placówki i zostaliśmy sami, wiedzieli-
śmy, co mamy robić, jakie jest powołanie 
wspólnoty. Dziś, gdy się patrzy na wspól-
notę Lew Judy, można w  niej odnaleźć 
rękę tych, którzy wychowywali uczniów. 
Uczniostwo jest ważniejsze niż programy.

Kiedy Dawid walczył z  Goliatem, nie 
zwyciężył go dlatego, że pomogła mu ja-
kaś nadzwyczajna siła z góry, ale zwyciężył, 
gdyż nauczył się walczyć, kiedy pasał owce 
i musiał ich bronić przed dzikimi zwierzę-
tami. Potrafił zabić lwa lub niedźwiedzia, 
doskonale używał procy. Pan go wybrał, 
ale już wcześniej szykował go w  ukryciu 
na króla. 

Aby podjąć dzieło ewangelizacji, należy 
prosić Boga o  nowe wspólnoty uczniów, 
które spędzają czas, by się formować, cza-
sem w ukryciu. Dopiero wtedy Duch Świę-
ty, kiedy przyjdzie, będzie mógł objawić 
swoją moc.

PIOTR ROTTE

CZY TANIA
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Zesłanie Ducha Świętego
12 czerwca

Dzisiaj przed oczyma naszej wiary otwie-
ra się Wieczernik jerozolimski, z  którego 
wyszedł Kościół i  w  którym Kościół wciąż 
trwa. To właśnie tam się narodził jako żywa 
społeczność ludu Bożego, jako wspólnota 
świadoma swej misji w dziejach człowieka. 
Kościół woła żarliwie: Przyjdź, Duchu Świę-
ty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal 
w nich ogień Twojej miłości!

Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym
Ogień był w tradycji żydowskiej szczegól-
nym znakiem. W takiej postaci Bóg obja-
wiał się swojemu ludowi, uczył go, prowa-
dził i zbawiał. Duch Święty sprawił, że „ję-
zyki ognia” stały się mową w ustach apo-
stołów.

Ps 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana, 
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

1 Kor 12, 3b-7.12-13
Duch Święty źródłem jedności 
chrześcijan
To zestawienie różnych darów łaski, róż-
nych form posługiwania i różnych działań 
pozwala wnioskować, że Duch Święty jest 
dawcą wielorakiego bogactwa darów, któ-
re są oparciem dla urzędów, a także dla ży-
cia w wierze, miłości, komunii i braterskiej 
współpracy między wierzącymi. Potwier-
dzeniem tego są dzieje apostołów i życie 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Ta 
lista darów nie jest zamknięta.

Sekwencja
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Alleluja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
Twoich wiernych i zapal w nich ogień 
Twojej miłości!

J 20, 19-23
Jezus daje Ducha Świętego
Chrystus zmartwychwstały staje wobec 
apostołów jako Ten, który przynosi im Du-
cha Świętego, który im Go niejako daje 
w znakach swojej krzyżowej śmierci („po-
kazał im ręce i  bok”). Jest to Duch, który 
daje życie i dlatego apostołowie otrzymu-
ją wraz z Duchem Świętym moc i władzę 
odpuszczania grzechów.
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Za nami także beatyfikacja – czyli 
ogłoszenie błogosławionym – Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. To wielki powód do 
radości, szczególnie dla nas, Polaków. 
Dlatego kolejną część naszego cyklu ma-
ryjnego chciałbym właśnie poświęcić na 
ukazanie Wam, Drogie Dzieci, jak bardzo 
papież kochał Matkę Pana Jezusa.

Ojciec Święty Jan Paweł II oddał pod 
opiekę Maryi swoją misję następcy św. 
Piotra. Umieścił duże „M" pod lewym ra-
mieniem krzyża już w swoim herbie bi-
skupim, który stał się jego herbem pa-
pieskim, a  jego dewiza brzmia-
ła: „Totus Tuus” co znaczy „Cały 
Twój – Maryjo”. Jest to nawiąza-
nie do biblijnej sceny: Maryja sto-
jąca pod krzyżem Syna. Wszyst-
kie swoje przemówienia, encykli-
ki i listy papież kończył, odwołu-
jąc się do Maryi, a także modlił się 
za Jej wstawiennictwem. Jak sam 
stwierdził, to Ona uratowała mu 
życie podczas pamiętnego za-
machu na Placu Świętego Piotra. 

Jan Paweł II często podróżo-
wał do sanktuariów maryjnych, 
błogosławił korony, które póź-
niej umieszczano na figurkach 
lub obrazach przedstawiających 
Maryję. Jednak wyjątkową mi-
łością darzył Czarną Madonnę 
z Jasnej Góry. Pielgrzymował do 
Niej już jako student, potem ka-
płan, biskup i kardynał. Jasnogór-
skie sanktuarium odwiedzał też 

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus

 i Maryja Niepokalana!
Drogie Dzieci, trwamy jeszcze w atmosferze Zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Po tej wielkiej uroczystości, Niedzieli wszystkich niedziel, 
jeszcze przez osiem dni przeżywaliśmy tak zwaną „oktawę” Zmar-
twychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie Chrystusa jest tak wiel-
kim wydarzeniem, że wydłuża się ono na osiem dni, tworząc jakby 
jeden wielki świąteczny dzień. „A zatem radujmy się, jeszcze raz po-
wtarzam, radujmy się…” ponieważ i nam Chrystus obiecał, że zmar-
twychwstaniemy.

podczas prawie wszystkich swoich piel-
grzymek do ojczyzny. Nie był tam tylko 
w czasie ostatniej wizyty w 2002 r.

Maryja – Jego i nasza Matka, Przewod-
niczka i Opiekunka. Jego i nasze Ocale-
nie. Jego i nasza  Brama Niebios. A także 
jego i nasza, Drogie Dzieci, Jutrzenka lep-
szego jutra. Pamiętajmy w swoich modli-
twach o Matce Chrystusa, a Ona pomoże 
nam zostać świętymi jak papieżowi Jano-
wi Pawłowi II…

O. KRZYSZTOF NERING OMI

PAŹ KRÓLOWEJ
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CZY TANIA

Święto NMP Matki Kościoła
13 czerwca

Maryja jest w Kościele jako Matka Chrystu-
sa, równocześnie zaś jako ta Matka, którą 
Chrystus w tajemnicy Odkupienia dał czło-
wiekowi w osobie Jana apostoła. Dlatego 
Maryja swym nowym macierzyństwem 
w  Duchu obejmuje każdego i  wszyst-
kich w Kościele, obejmuje również każde-
go i wszystkich przez Kościół. W tym zna-
czeniu Maryja – Matka Kościoła jest także 
jego wzorem.

Rdz 3, 9-15.20
Matka żyjących
Pierwszą reakcją Boga na grzech Adama 
i Ewy nie jest ukaranie winnych, lecz otwar-
cie im perspektywy zbawienia oraz czyn-
ne włączenie ich w dzieło zbawienia. Sło-
wa Protoewangelii ukazują ponadto szcze-
gólne przeznaczenie kobiety, która – cho-
ciaż uległa wężowi kusicielowi wcześniej 
niż mężczyzna – stała się później w  pla-
nach Boga Jego pierwszym sprzymierzeń-
cem. Ewa sprzymierzyła się z  wężem, by 
doprowadzić mężczyznę do grzechu. Bóg 
zapowiada, że całkowicie odwróci tę sytu-
ację i sprawi, iż kobieta stanie się nieprzy-
jacielem węża.

Ps 87
Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu
O Syjonie powiedzą: 
„Każdy człowiek narodził się na nim,
A Najwyższy go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.

Dz 1, 12-14
Uczniowie trwali na modlitwie
z Maryją, Matką Jezusa
Apostołowie spełnili polecenie Chrystusa: 
nie tylko pozostali w mieście, ale zebrali się 
w Wieczerniku wraz z Maryją, Matką Jezu-
sa, jako wspólnota trwająca na modlitwie. 
Ta modlitwa stanowi bezpośrednie przygo-
towanie do Zesłania Ducha Świętego, do 
objawienia się na zewnątrz, za Jego spra-
wą, Kościoła narodzonego z Krzyża i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Przygotowuje się 
cała wspólnota, a w tej wspólnocie – każ-
dy osobiście.

Alleluja
Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, 
błogosławiona Matko Kościoła,
Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

J 2, 1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej
Pierwszy cud Jezusa stał się możliwy dzię-
ki nieugiętej wierze Matki w Jej Boskiego 
Syna. W Kanie Galilejskiej Maryja rozpo-
czyna drogę wiary Kościoła. Jej wytrwałe 
wstawiennictwo dodaje również otuchy 
tym, którzy czasem doświadczają „milcze-
nia Boga”. Jest dla nich zachętą, aby mie-
li nieugiętą nadzieję, ufając zawsze w do-
broć Pana.

(albo J 19, 25-27: Oto Matka twoja)
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Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania pani dyr. Elż-
biecie Domagale i paniom Monice Dzikowskiej, Milenie Moż-
dżeń z Niepublicznego Przedszkola ,,Bajka” i pani dyr. Dorocie 
Polkowskiej oraz paniom Wiolecie Szrejder pani Edycie Kaź-
mierskiej z Przedszkola ,,Wesoła Gromadka” za udział w ob-
chodach 102 rocznicy urodzin naszej mieszkanki, Pani Ste-
fanii Wierzbickiej. Wspaniałe występy dzieci oraz liczne pre-
zenty zapewniły Pani Stefanii niezapomniane chwile rado-
ści, które wspomina mile i ze wzruszeniem do dzisiaj. Wasza 
obecność i niegasnące uśmiechy sprawiły, że było to wyda-
rzenie niezwykłe, pełne życzliwości ciepła i dobrej energii. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz rodzicom dzie-
ci za zbiórkę słodyczy oraz ogromny wkład pracy i serca. Ten 
dzień zostanie głęboko w naszych sercach i pamięci.

JUBILATKA, DYREKCJA ORAZ PERSONEL
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. MĄCZNEJ 3

Świętowanie 
w Gimnazjum

Obchody rozpoczęły się już 29 kwiet-
nia wystawą poświęconą osobie Karo-
la Wojtyły. Prace zostały wystawione na 
jednym z  korytarzy szkoły. Ekspozycja 
objęła plakaty wykonane przez młodzież 
gimnazjalną. Głównym tematem wysta-
wy są sentencje i przemyślenia papieża. 
"Miłość, która jest gotowa nawet oddać 
życie, nie zginie"- mówił Karol Wojtyła. 
Takie i inne myśli gimnazjaliści umieścili 
na swoich pracach, chcąc wyryć je w pa-
mięci oglądającym. Na innych projektach 
możemy też znaleźć informacje na temat 
niezwykłego życiorysu papieża. Wystawa 
przyciąga wzrok piękną oprawą graficzną 
i wysokim poziomem prac. Można oglą-
dać ją do dnia dzisiejszego. Warto zatrzy-
mać się przy niej choćby na chwilę.

1 maja cała Polska przeżywała wynie-
sienie na ołtarze Jana Pawła II. W związku 
z beatyfikacją Gimnazjum Nr 1 zamówiło 
w kościele pod wezwaniem NMP na Po-
powicach mszę dla uczniów i nauczycieli. 
Eucharystia rozpoczęła się krótkim prze-
mówieniem jednej z uczennic, traktują-
cym o  pontyfikacie i  świętości papieża, 
zmuszając wszystkich do refleksji. Uzdol-
niona młodzież uświetniała uroczystość 
grą na instrumentach i  śpiewem. Mieli-
śmy okazję usłyszeć niemalże doskona-
łe wykonanie ulubionych pieśni Karola 

Wojtyły. Ksiądz, odprawiający Euchary-
stię, trudne treści starał się przekazywać, 
w  miarę możliwości, językiem prostym 
i  zrozumiałym dla osób w  tak młodym 
wieku. Msza święta pomogła  uczestni-
kom zrozumieć istotę miłości Jana Paw-
ła II do drugiego człowieka oraz odpo-
wiedzieć na pytanie, stojące przed nami 
w  przeddzień beatyfikacji- Jak podążać 
śladami jego świętości.

DARIA LIS I NATALKA SŁOTA
KLASA 3E

Na przełomie kwietnia i  maja 
br. w Gimnazjum nr 1 odbyło się 
kilka uroczystości związanych 
z  przypadającymi w  tym czasie 
świętami oraz beatyfikacją Jana 
Pawła II.

PAŹ KRÓLOWEJ

Niezwykłe urodziny
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WIELKI CZWARTEK

NIEDZIELA PALMOWA
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WIELKI PIĄTEK

WIGILIA PASCHALNA I PROCESJA REZUREKCYJNA
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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
 
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, 
Całkowicie oddany Maryi, 
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 
 
Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 
Misjonarzu wszystkich narodów, 
Świadku wiary, nadziei i miłości, 
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 
Apostole pojednania i pokoju, 
Promotorze cywilizacji miłości, 
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 
Papieżu Bożego Miłosierdzia, 
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 
 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 
Ojcze osób konsekrowanych, 
Patronie rodzin chrześcijańskich, 
Umocnienie małżonków, 
Obrońco nienarodzonych, 
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 
Głosicielu prawdy o godności człowieka, 
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach 
świata, 
Uosobienie pracowitości, 
Zakochany w krzyżu Chrystusa, 
Przykładnie realizujący powołanie, 
Wytrwały w cierpieniu, 
Wzorze życia i umierania dla Pana, 
 
Upominający grzeszników, 
Wskazujący drogę błądzącym, 
Przebaczający krzywdzicielom, 
Szanujący przeciwników i prześladowców, 
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 
Wspierający bezrobotnych, 
Zatroskany o bezdomnych, 
Odwiedzający więźniów, 
Umacniający słabych, 
Uczący wszystkich solidarności, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.
 
Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle, aby-
śmy życiem i  słowem głosili światu Chrystusa, Od-
kupiciela człowieka.
 
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dzięk-
czynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa 
błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennic-
twem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i od-
ważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

IMPRIMATUR: 
STANISŁAW KARD. DZIWISZ, METROPOLITA KRAKOWSKI, 

12 KWIETNIA 2011 R.

LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II
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