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Arcybiskup Józef Kupny – Metropolita Wrocławski



2 KRÓLOWA POKOJU

LUDZIE NASZEJ PARAFII

Z Nawarii przez Uraz na Popowice

Nieczęsto mamy okazję świętowania jubileuszu 65–lecia przyjęcia sa-

kramentu małżeństwa. Dlatego chcemy dziś przedstawić taką zacną 

parę, naszych parafi an, których można zawsze spotkać na niedzielnej 

Mszy św. o godz. 7.00: państwa Anielę i Stanisława Klepczyków.

Znają się od dziecka, razem chodzili do 
szkoły w Nawarii pod Lwowem. Gdy wybu-
chła druga wojna światowa, mieli zaledwie 
10 i 11 lat. Po zajęciu naszych ziem przez 
Armię Czerwoną do szkoły wkroczył też 
język ukraiński, choć w  Nawarii ludność 
polska stanowiła większość. 

Jeszcze przed wojną ojciec pana Sta-
nisława po 11 latach pracy w USA wrócił 
w ojczyste strony i kupił duże gospodar-
stwo rolne. Niestety, po wojnie trzeba 
było opuścić dom rodzinny i  wyjechać 
w  nieznane. Towarzyszył im cudami sły-
nący obraz św. Walentego zabrany z  pa-
rafi alnego kościoła, proboszcz i wikary, ks. 
Franciszek Rozwód, dla którego Nawaria 
była pierwszą parafi ą. Dziś ma on już 102 
lata i mieszka w Domu Księży Emerytów 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, ale 
nadal pomaga w  pracy duszpasterskiej. 

(Nota bene, sędziwego kapłana można 
było zobaczyć w  koncelebrze Mszy św. 
na ingresie nowego metropolity wrocław-
skiego.)

Pociąg wiozący wygnańców ze wscho-
du zatrzymał się 25 km od Wrocławia, Państwo Aniela i Stanisław

Jubileusz 60-lecia małżeństwa państwa Klepczyków (2008)

17 maja 1948 r.
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SŁOWO PROBOSZCZA

w  Urazie. Miasteczko było bardzo znisz-
czone w wyniku działań wojennych 1945 r. 
Trzeba było szukać domów nadających się 
do zamieszkania. Starsi nie chcieli nawet 
rozpakowywać dobytku i bagaży, wierząc, 
że wkrótce na pewno wrócą do Nawarii. 
Jednak to w Urazie mieli zacząć wszystko 
od nowa, zakładać rodziny, wychowywać 
dzieci. Ojciec pana Stanisława uprawiał 
ziemię − był bardzo dobrym gospoda-
rzem, ale prędko został uznany za „kułaka” 
i po prześladowaniach ze strony nowych 
władz musiał opuścić gospodarstwo.

Ślub pani Anieli i pana Stanisława odbył 
się 17 maja 1948 r. w uraskim kościele pw. 
św. Michała Archanioła i  św. Walentego. 
Pod obrazem św. Walentego czuli się jak 
u  siebie w  domu, w  Nawarii. Zawsze na 
Boże Ciało urządzali ołtarz blisko swojego 
domu. Na świat przyszły dzieci − dwaj 
synowie i pięć córek. 

Pan Stanisław pracował w Zakładzie Wy-
konawstwa Sieci Elektrycznych i codzien-
nie dojeżdżał do Wrocławia. Pani Aniela 
miała pod dostatkiem pracy w domu, przy 
dzieciach. I tak toczyło się życie. W lutym 
1978 r. przyjechali do Wrocławia i zamiesz-
kali w nowym mieszkaniu na Popowicach. 
Zabrali ze sobą rodzinne pamiątki z Nawa-
rii i Urazu, a wśród nich obraz Serca Pana 
Jezusa otrzymany w prezencie od ks. Fran-
ciszka. Pani Aniela pracowała chałupniczo 
jako krawcowa, by wspomóc domowe 
fi nanse, gdy po operacji usunięcia nerki 
pan Stanisław musiał udać się na rentę.

W kalendarz świąt w Polsce, od kilku 
lat, wpisuje się Dzień Dziękczynienia. 
Dzień wdzięczności za dobro, którego 
doświadczamy z  ręki Bożej Opatrzno-
ści. W  tym roku w  szczególny sposób 
dziękowaliśmy za dar wiary i  przypo-
mnieliśmy sobie, że mamy obowiązek, 
jako uczniowie Chrystusa, stawać się 
świadkami wiary. Czas urlopów, wa-
kacyjnych spotkań, okazja do nawią-
zywania nowych znajomości, to też 
sposobny czas do dawania świadectwa 
wiary. Pamiętajmy w szczególny sposób 
o  spotkaniu z  Panem Bogiem na nie-
dzielnej Eucharystii. Życzę udanego wa-
kacyjnego wypoczynku. Szczęść Boże!

O. JERZY DITRICH OMI

Dziś mają 21 wnuków i 19 prawnuków 
− najmłodsza prawnuczka urodziła się 
w  maju 2013 r. i  w  drodze jest kolejne 
prawnuczę. Rodzina rozjechała się po 
świecie − są w  Irlandii, we Włoszech, 
ale i  bliżej − w  Bytomiu, Głogowie, pod 
Środą Śląską i na Popowicach. Najstarszy 
syn mieszka w Urazie, cały czas blisko św. 
Walentego. Spory zjazd rodzinny odbył 
się w  maju 2008 r., z  okazji jubileuszu 
60-lecia pożycia małżeńskiego państwa 
Klepczyków. W tym roku, na 65-lecie, nie 
wszystkim udało się przyjechać.

Po roku 1990 państwo Klepczykowie 
jeździli kilka razy w  ojczyste strony, 
zwykle z  ks. Rozwodem, który jeszcze 

przed wojną dał się poznać w  Nawarii 
jako niezrównany duszpasterz dzieci 
i  młodzieży, organizator pielgrzymek 
i  wycieczek krajoznawczych. Zna się też 
dobrze na budowaniu i  remontowaniu 
kościołów, dlatego gdy tylko katolicy 
w Nawarii po wielu latach odzyskali swój 
kościół, zorganizowano zbiórkę w  Ura-
zie, by pomóc w odbudowie. W Nawarii 
nadal mieszka jeden z  sąsiadów, który 
nie wyjechał i  przetrwał lata komuny.

Dostojnym Jubilatom życzymy do-

brego zdrowia, wiele radości i  opieki 

Bożej na każdy dzień życia.

EWA KANIA I BARBARA MASŁYKA

Kościół w UrazieKościół pw. św. Walentego w Nawarii
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NOWY METROPOLITA

Z tą radosną nowiną przychodzę do was...

Ingresem do archikatedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela 16 

czerwca 2013 roku rozpoczął rządy w archidiecezji abp Józef Kupny 

jako 59. biskup wrocławski.

Uroczystość ingresu rozpoczęła pro-
cesja z  gmachu Metropolitalnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego do 
archikatedry, gdzie w drzwiach przywitał 
nowego metropolitę poprzednik, abp 
Marian Gołębiewski, i  proboszcz, ks. 
infułat Adam Drwięga, podając do 
ucałowania krzyż. 

W  katedrze abp. Gołę-
biewski krótko podsu-
mował stan przekazy-
wanej archidiecezji, po 
czym abp Celestino 
Migliore, Nuncjusz 
Apostolski w  Polsce, 
odczytał bullę no-
minacyjną papieża 
Franciszka ustanawia-
jącą dotychczasowego 
katowickiego biskupa 
pomocniczego metropolitą wrocławskim 
i  przekazał pastorał nowemu rządcy. 
Ingres zakończyło homagium, czyli hołd 
symbolizujący poddanie się nowemu 
biskupowi, złożone przez przedstawicieli 
wszystkich stanów – duchowieństwa, 
zakonów żeńskich i wiernych świeckich. 
Szczególny wydźwięk miały gratulacje 
złożone przez najstarszego kapłana 
w archidiecezji, ks. Franciszka Rozwoda, 
oraz najmłodszego prezbitera. 

Ingres poprzedził Mszę świętą spra-
wowaną pod przewodnictwem abp. 
Kupnego. W  homilii Arcybiskup Metro-
polita mówił o miłości Chrystusa ukrzy-
żowanego do każdego człowieka, miłości 
miłosiernej, uwalniającej od grzechu, 
przebaczającej, potężnej. „I z tą radosną 
nowiną przychodzę do was, tu do Wro-
cławia. Dzisiaj obejmuję pasterską troską 
każdego. Was tu obecnych, całą archidie-
cezję i  tych, którzy stoją z  boku i  tylko 
przyglądają się Chrystusowi. [...] Chrystus 
nie obraża się na nikogo. Zaproszenie 
przyjmuje od każdego i  jedyną Jego 

troską jest to, aby zapraszającego obfi -
cie obdarować łaską i  zbawieniem. [...] 
Jestem przekonany, że Jezus zachęca nas 
do tego, abyśmy starali się uczynić nasze 
rodziny wspólnotami miłości, miłości do 
Chrystusa i do siebie nawzajem. Można 
to uczynić na drodze modlitwy rodzinnej, 

właściwego przeżywania nie-
dzieli i podejmowania dialogu 

rodzinnego. [...] Przestrzenią 
dialogu i miłości niech będą 
także nasze parafi e. Współ-

czesny świat oczekuje 
świadectwa współpracy 
i  jedności, najpierw pre-

zbiterów pomiędzy sobą, 
i  co równie ważne, du-
chownych z wiernymi”. 

Arcybiskup zapewnił, 
że czuje się wezwany do 

głoszenia miłości Chrystusa i  miłowa-
nia tych, do których został powołany, 
do służby i  troski o  życie, małżeństwa, 
rodziny, młodzież, ubogich, wspólnoty 
parafi alne, ruchy i  stowarzyszenia kato-
lickie, kapłanów i kleryków. Wyraził wolę 
współpracy z  wszystkimi, którzy podej-
mują działania na rzecz dobra każdego 
człowieka. 

Pragnieniem Arcybiskupa jest konty-
nuować drogę działania swoich poprzed-
ników – kard. Henryka Gulbinowicza 
i  abp. Mariana Gołębiewskiego – twór-
ców współczesnego oblicza Kościoła 
wrocławskiego o  przeszło 1000-letniej 
historii, ale w  odpowiedzi na znaki 
czasu. „Odwagi dodaje mi świadomość, 
że nie jestem sam, bo jest ze mną Chry-
stus, który umacnia mnie łaską Ducha 
Świętego, bo są ze mną kapłani, siostry 
zakonne, klerycy i  wy, drogie siostry 
i drodzy bracia. Moją posługę zawierzam 
Matce Najświętszej, która jest czczona 
także w  wielu kościołach Archidiecezji 
Wrocławskiej. Jej miłość kształtowała 

początek Kościoła, umacniała go i  two-
rzyła. Chrystus mówi dzisiaj do nas, 
byśmy popatrzyli na Matkę, uczyli się od 
Niej miłości do Syna i do Jego Kościoła. 
[...] Uczmy się od Maryi miłości do tej 
wspólnoty, którą tworzymy, w której od 
chwili naszego chrztu żyjemy, miłości 
do Chrystusowego i  naszego Kościoła. 
O pomoc proszę także Jana Chrzciciela, 
patrona Archidiecezji, wiernego świadka 
Chrystusa. Wiemy, ile znaczą dla nas jego 
słowa: «Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzechy świata»”. 

Swoją homilię Arcybiskup Metropo-
lita zakończył słowami: „Bracia i  Siostry, 
posłany do was przez Ojca świętego 
Franciszka, staję przed wami z otwartym 
sercem i z gorącą prośbą o modlitwę. Ja 
sam już dziś modlę się: Chryste, Dobry 
Pasterzu, spraw, by lud, który mi powie-
rzyłeś, razem ze mną uczestniczył w Two-
im królestwie na wieki. Amen”.

Pod koniec Mszy św. został odczytany 
list gratulacyjny od prezydenta Broni-
sława Komorowskiego. Swoje życzenia 
i gratulacje składali arcybiskupowi Józe-
fowi goście i delegacje, m.in. abp Berlina 
Rainer Maria Woelki, prezydent Wrocła-
wia Rafał Dutkiewicz, przewodniczący 
kolegium rektorów, prof. Roman Kołacz. 
Po Mszy św. wszyscy mogli złożyć ży-
czenia nowemu metropolicie. W długiej 
kolejce do prezbiterium nie brakło przy-
byszów z  Górnego Śląska w  pięknych 
strojach regionalnych, przedstawicieli za-
konów (paulini ofi arowali arcybiskupowi 
kopię Jasnogórskiej Ikony), rozmaitych 
duszpasterstw, stowarzyszeń, rodzin 
z  małymi dziećmi, a  nawet ratowników 
medycznych w  służbowym rynsztunku. 
Arcybiskup Józef sprawił wszystkim słod-
ką niespodziankę. Po wyjściu z  katedry 
na każdego czekała porcja tradycyjnego 
śląskiego „kołocza” z  pamiątkową kar-
teczką: „Abyście mnie w  modlitewnej 
pamięci mieli, to się z Wami Arcybiskup 
kołoczem dzieli”.

BOŻENA SOBOTA

więga, podając do 

p. Gołę-
podsu-
ekazy-
zji, po 
tino 
usz 
ce, 
o-
ża 

wia-
wego 
kupa 
ropolitą wrocławskim 
rał nowemu rządcy. 
homagium czyli hołd

to uczynić na drodze 
właściwego 

dzieli i pod
rodzinneg
dialogu i
także na

czesn
świad
i  jedn

zbiteró
ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii co ró
chown

Arcy
że czu

głoszenia miłości C
nia tych, do któryc
do ssłużby i troski o



5KRÓLOWA POKOJU

Życiorys

Arcybiskup Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956 r. w  Dąbrówce 

Wielkiej. W 1975 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Du-

chownego w Krakowie. 

OCHRZCZENI

Antoni Stanisław Taras

Alicja Tymura

Antoni Mikulski

Jakub Wujek

Maja Galisz

Michał Marcin Głogowski

Aleksandra Julia Bębas

Wiktoria Małgorzata Jurewicz

Maja Łucja Pitrus

Julia Weronika Underlik

Aleksandra Helena Kegel

Hanna Herman

Aleksandra Janiszewska

Nikola Natasza Dąbkowska

Karolina Dziuba

Krzysztof Berkowski

MAŁŻEŃSTWA

Marek Teuerle i Ewelina Foltyn

Adam Orszewski i Monika Trokowicz

Tomasz Stefan Suchocki i Yana Nikiforova

Mateusz Wierzbicki i Marta Urbanowicz

ZMARLI

Roman Harasym  l. 69

Stanisław Gałąszczak  l. 67

Jadwiga Ludwiczak  l. 85

Zbigniew Ciernia  l. 63

Jan Siemasz  l. 79

Lubomir Łebski  l. 69

Paweł Hames  l. 39

Jerzy Krastamis  l. 47

Łucja Ciesielska  l. 81

Bartosz Urbaniak  l. 27

Jadwiga Zakrzewska  l. 88

Jerzy Wesołowski  l. 61

Zdzisław Garkuszenko  l. 70

Lucjan Grabowski  l. 85

Jadwiga Dobrut  l. 85

KSIĘGI PARAFIALNE
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Kilka tygodni później otrzymał powo-
łanie do odbycia dwuletniej zasadniczej 
służby wojskowej w  specjalnej jedno-
stce kleryckiej w  Brzegu. Kontynuował 
naukę w Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w  Krakowie, gdzie uzyskał stopień 
magistra teologii. 31 marca 1983 r. z rąk 
biskupa katowickiego Herberta Bedno-
rza przyjął święcenia prezbiteratu w ka-
tedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

  Pracował jako wikariusz w  parafi i 
Podwyższenia Krzyża Świętego i  Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych w  Kato-
wicach – Osiedlu Tysiąclecia (od 1983 
r.), a następnie w stacji duszpasterskiej 
Matki Bożej Piekarskiej przy budowa-
nym kościele na osiedlu Górne Tysiąc-
lecie (od 1984 r.). 

Studia w zakresie teologii praktycznej 
kontynuował na Studium Pastoralnym 
Akademii Teologii Katolickiej w  War-
szawie, uzyskując w  1986 r. stopień 
licencjata teologii na podstawie rozpra-
wy Nauczanie społeczne Jana Pawła II 
w Polsce. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Wydziale Nauk Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
zakończone uzyskaniem stopnia magi-
stra socjologii na podstawie pracy Spo-
łeczne uwarunkowanie rozwoju osoby 
w nauczaniu Jana Pawła II (1990).

Od 1992 r. był asystentem w Ka-
tedrze Katolickiej Nauki Spo-
łecznej KUL. W  1993 r. uzy-
skał stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie 
fi lozofi i i  socjologii na pod-
stawie rozprawy Antropo-
logiczne podsta-
wy nauczania 
społecznego 
Jana Pawła 
II i  dorobku 
naukowe-
go. W  tym 

samym roku rozpoczął prowadzenie wy-
kładów w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Katowicach.

W  latach 2001–2006 pełnił funkcję 
rektora Wyższego Śląskiego Semina-
rium Duchownego w Katowicach, a od 
2001 r. – zastępcy dyrektora Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metro-
politalnej w Katowicach. Prowadził wy-
kłady zlecone na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W 2003 r. z rąk papieża Jana Pawła II 
otrzymał godność kapelana Jego Świą-
tobliwości. Ojciec święty Benedykt XVI 
mianował ks. rektora Józefa Kupnego 
biskupem pomocniczym archidiecezji 
katowickiej ze stolicą tytularną Vanario-
na (2005). Sakrę biskupią przyjął 4 lute-
go 2006 r. Jako dewizę biskupią przyjął 
słowa: „Christus dilexit nos – Chrystus 
nas umiłował”.

7 lutego 2006 r. abp Damian Zi-
moń ustanowił bp. Józefa Kupnego 
wikariuszem generalnym archidiecezji 
katowickiej. Jako biskup pomocniczy 
i  wikariusz generalny archidiecezji ka-
towickiej, należał do Rady Kapłańskiej, 
Rady Duszpasterskiej oraz Kolegium 
Konsultorów. Jest członkiem Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski, przewod-
niczącym Rady ds. Społecznych KEP 

oraz delegatem KEP ds. Ruchów 
i  Stowarzyszeń Katolickich. Był 
głównym autorem dokumen-
tu społecznego Episkopatu 
„W trosce o człowieka i dobro 
wspólne”, przyjętego w  ubie-
głym roku. Jest Komandorem 

z Gwiazdą Zakonu 
R y c e r s k i e g o 

Grobu Boże-
go w  Jerozo-
limie.
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PIELGRZYMKA

Śladami Jezusa w Roku Wiary

Judea

Następnie powróciliśmy do Ziemi 
Świętej i wjechaliśmy do Jerycha. To mia-
sto pochodzi z ósmego tysiąclecia przed 
Chrystusem, było miejscem biblijnej dzia-
łalności proroków Eliasza i Elizeusza. Sta-
nęliśmy pod sykomorą i przypomnieliśmy 
sobie wydarzenie z celnikiem Zacheuszem 
i  uzdrowienie Bartymeusza, który prosił: 
„Synu Dawida, zmiłuj się nade mną [...], 
Rabbuni, żebym przejrzał”. A  kiedy skie-
rowaliśmy wzrok ku stroniej zachodniej, 
zobaczyliśmy charakterystyczny ścięty 
szczyt widoczny w  oddali. Była to Góra 
Kuszenia, według tradycji miejsce walki 
Jezusa z szatanem.

Duże wrażenie wywarła na mnie Pu-
stynia Judzka (nazwałam ją „księżycowym 
krajobrazem”), gdzie chronił się Dawid 
przed Saulem, tu przygotowywał się św. 
Jan Chrzciciel do swojej misji, a  przede 
wszystkim Jezus. 

Rzeka Jordan płynie największym zapa-
dliskiem świata i wiąże się z chrztem Jezu-
sa, którego udzielił Mu Jan Chrzciciel przy 
końcowym biegu rzeki, niedaleko ujścia 
do Morza Martwego. Niezapomnianym 
i głębokim przeżyciem było wspomnienie 
chrztu Jezusa i odnowienie naszego Przy-
mierza z Bogiem. Niektórzy z nas zanurzyli 

się całkowicie w świętej rzece. Pani Teresa 
z  uśmiechem zaczęła śpiewać Oto jest 
dzień, który dał nam Pan, a my z radością 
w  sercu podjęliśmy śpiew. Bardzo mile 
wspominamy też kąpiel i odpoczynek nad 
Morzem Martwym.

Na naszym pielgrzymkowym szlaku 
najważniejszymi miastami były: Nazaret, 
Betlejem i Jerozolima, gdyż od dzieciństwa 
wzrastamy w cieniu żłóbka i krzyża i bliska 
nam jest ziemia, którą Opatrzność wybrała 
na swoją ojczyznę, 

Wiele razy słyszeliśmy słowa: „Urodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w  pieluszki i  położyła w  żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w  mieszkaniu”, ale 
gdy stanęliśmy w  miejscu narodzenia 
Pana, w ciszy serca adorowaliśmy pokorę 
i  wielkość Boga-Człowieka. Miejsce na-
rodzenia Jezusa oznaczone jest gwiazdą 
o czternastu ramionach z wyrytą inskryp-
cją „Tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus 
Chrystus”.

To nic, że zmęczeni czekaliśmy w kolej-
ce, to nic, że tylko przez chwilę mogliśmy 
oddać pokłon Jezusowi – to wystarczyło, 
aby dusza radowała się i  adorowała tę 
niezwykłą tajemnicę. Nawiedziliśmy 
też Pole Pasterzy i  w  duszy słyszeliśmy 
orędzie aniołów: „Dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan”. Wspólnie śpiewaliśmy kolę-
dy Małemu Jezusowi, a  w  serce wlewała 
się wdzięczność i pokój.

Jeruzalem, miasto pokoju, jest wyjątko-
we dla nas chrześcijan. Tutaj Jezus, cierpiał 
duchowo i fi zycznie, aby pokonać grzech, 
śmierć, zło i szatana. Niezapomniane jest 
to miasto, nad którym Jezus zapłakał. 
Ważną chwilą pielgrzymki było pójście 
do Wieczernika gdyż tutaj Jezus odprawił 
Ostatnią Wieczerzę, ustanawiając Eucha-
rystię, sakrament kapłaństwa i  prawo 
miłości: „Dałem wam przykład, abyście tak 
postępowali wobec siebie, jak Ja postępo-
wałem względem was”.

U stóp Góry Oliwnej znajduje się Ogród 
Getsemani i  rośnie w  nim osiem drzew 
oliwnych. Niektórzy twierdzą, że te stare 
drzewa mogły być świadkami modlitwy 
Chrystusa: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten 
kielich ode Mnie. Ale nie Moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie”. Bardzo przeżyłam 
śpiew pieśni Ogrodzie Oliwny, którą za-
intonowała pani Teresa. Dalej poszliśmy 
śladami Jezusa po Via Dolorosa i o. Jerzy 
odprawił nabożeństwo drogi krzyżowej, 
a  rozważania pomogły wyciszyć się we-
wnętrznie. 

Widzieliśmy wiele świętych miejsc, 
chodziliśmy po tylu drogach, które prze-
mierzał Jezus, patrzyliśmy na miejsca, na 
które patrzył Jezus, ale najważniejsza była 
Golgota. Tam Jezus – Miłosierna Miłość – 
odkupił nas i teraz czeka na nas w domu 
Dobrego Ojca. W  bazylice Grobu Pań-
skiego na Kalwarii adorowaliśmy miejsce 
ukrzyżowania i  śmierci Jezusa na krzyżu. 
Zobaczyliśmy skałę, w  której osadzony 
był krzyż. Tylko cisza może oddać adorację 
i naszą wdzięczność Jezusowi za odkupie-
nie: „A  Jezus zawołał donośnym głosem: 
Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha”.

Adorowaliśmy też pusty grób Jezusa, 
który był niemym świadkiem zmartwych-
wstania naszego Pana, „bo wiemy, że 
Chrystus wskrzeszony z martwych, już nie 
umiera, śmierć nad Nim już nie zapanuje”. 
Zmartwychwstały Jezus ukazywał się przez 

Zamieszczamy dokończenie relacji z  pielgrzymki po Ziemi Świętej 

z poprzedniego numeru „Królowej Pokoju”. Ponadto przedstawiamy 

artykuł zatytułowany „Shalom!” ks. Sławomira Abramowskiego, któ-

ry towarzyszył naszym pielgrzymom. Warto poznać bliżej losy tego 

niezwykłego kapłana i misjonarza na Bliskim Wschodzie. (Red.)

Nad Jordanem
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PIELGRZYMKA

40 dni przemierzając Ziemię Świętą. Nad 
jeziorem Genezaret powiedział do aposto-
łów: „Chodźcie, posilcie się!”. Dzisiaj taber-
nakulum z Jezusem w Eucharystii jest dla 
nas miejscem świętym i najważniejszym.

Udaliśmy się też na górę Syjon do 
bazyliki Zaśnięcia NMP, czyli miejsca 
zakończenia Jej ziemskiego pielgrzymo-
wania, po którym ciało apostołowie mieli 
przenieść do Doliny Cedronu, aby je tam 

Shalom!

Parafi a pw. Świętych Mojżesza i Eliasza jest pewnie najmłodszą pa-

rafi ą na Bliskim Wschodzie. W  końcu lipca br. będziemy obchodzić 

pierwszą rocznicę jej kanonicznego ustanowienia. Jest też ona naj-

większa w Izraelu, bo obejmuje prawie pół kraju (co prawda, na jej 

powierzchnię składa się głównie kilka pustyń) i sięga „od morza do 

morza” – od Morza Czerwonego do Morza Martwego.

Jej granice to jednocześnie grani-
ce Izraela z Egiptem, Arabią Saudyj-
ską (przez morze), Jordanią, Strefą 
Gazy, Autonomią Palestyńską 
i  tylko na jednym odcinku, 
na północy, z  normalną 
parafią, w  Beer Szewie. 
Trzeba więc nieraz w  cią-
gu tygodnia przejechać 
ponad tysiąc kilometrów. 
Biskup żartuje, że to para-
fi a najbliższa Mekki (która 
znajduje się kilkaset ki-
lometrów dalej, w  Arabii 
Saudyjskiej), dlatego pro-
boszcz powinien troszczyć 
się duszpastersko również 
o tych oddalonych mieszkań-
ców parafi i. Inszalla!

Co prawda praca duszpasterska 
trwa tu od roku 1999, jak opowiadają 
starsi parafi anie, to jednak nikt tu 
nie pracował na stale z miejscowy-
mi chrześcijanami. Przyjeżdżali tu 
różni księża raz na jakiś czas, głów-
nie po to, by posługiwać tutejszym 
pracownikom zagranicznym. Potem 
przez pewien czas był tu nawet jeden 
ksiądz na stale, ale wyjechał na misje do 
Afryki w roku 2006. Dopiero nowy biskup 

zdecydował się na otwarcie stałej 
misyjnej placówki i  poprosił mnie, 
żebym to zorganizował. 

Był rok 2008, sierpień. Koń-
czyłem wtedy wypełnianie 

zadania duszpasterskiego, 
dla którego przyjechałem 
do Izraela w  2002 roku 
na prośbę poprzednie-
go biskupa, i  szczerze 

mówiąc, chciałem je-
chać dalej, na misje 
do Azji, ale po na-
mowach ze strony 
różnych tutejszych 
moich przyjaciół 

księży postanowiłem 
jeszcze zaczekać. Ponieważ 

wszystko wskazywało na to, że 
Bóg chce otwarcia tej parafi i, od 
2009 jestem tu na stałe.

Ja, czyli ks. Sławomir Abra-
mowski, pierwszy proboszcz 
tej parafi i i  podobno jedyny 
polski proboszcz na Bliskim 
Wschodzie, jestem księdzem 
diecezjalnym z  archidiecezji 
warszawskiej. Przyjechałem 
do Izraela w  2002 r., żeby 
zorganizować tu duszpaster-

stwo katolików mówiących po rosyjsku. 
W  latach 90. ubiegłego wieku wyemi-
growało tu z  ZSRR ponad milion osób, 
spośród których czwarta część to nie 
Żydzi, tylko chrześcijańscy członkowie ich 
rodzin. Objąć ich opieką duszpasterską 
w tym kraju, gdzie wszyscy chrześcijanie 
stanowią zaledwie 4% populacji, to była 
ważna i pilna potrzeba, której miejscowi 
arabscy księża nie byli w stanie sprostać. 
Ja zaś miałem sporo doświadczenia 
ewangelizacyjnego ze wschodnimi 
Słowianami i  znałem dobrze ich język, 
bo jeszcze będąc studentem medycyny 
uczestniczyłem w końcu lat 80. w pracy 
duszpasterskiej w  ZSRR jako świecki 
katechista, a  potem, w  latach 90., już 
jako kleryk, w  różnych krajach post-so-
wieckich. To dlatego, poruszony prośbą 
o pomoc w tym zakresie, mój ówczesny 
biskup, kard. Józef Glemp, zwrócił się do 
mnie z  pytaniem o  dyspozycyjność do 
ewentualnego wyjazdu i  takiej trochę 
pionierskiej pracy. Ja, podówczas wikary 
w jednej z warszawskich parafi i, w odpo-
wiedzi tylko westchnąłem z zachwytem: 
„Ach, Ziemia Święta!” i  spakowałem 
walizki.

Przez tych kilka lat otworzyłem pięć 
ośrodków duszpasterskich języka rosyj-
skiego i jeden hebrajskiego. Pracuje tam 
teraz czterech innych księży, a ja od roku 
2009 poświęciłem się działalności na po-
łudniu Izraela, wykładam też w tutejszym 
seminarium.

KS. SŁAWOMIR ABRAMOWSKI

pochować. Pusty grób wskazuje, że Ma-
ryja Niepokalana z ciałem i duszą została 
wzięta do nieba.

Składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim organizatorom naszej piel-
grzymki na ręce p. Teresy Ciszewskiej za 
profesjonalne przygotowanie, za uśmiech 
i  życzliwość; o. proboszczowi Jerzemu 
Ditrichowi OMI za modlitwę, pomoc 
i  duchowe towarzyszenie, jak również o. 

Tomaszowi Sajdakowi OMI za modlitwę 
i wszelkie dobro.

Wszystkim pielgrzymom dziękuję za 
wspólne pielgrzymowanie, podanie wody 
do picia, gdy pragnienie dokuczało, a do-
bremu Bogu za błogosławieństwo i wszel-
kie łaski, którymi zostaliśmy obdarowani 
na pielgrzymkowym szlaku.

MARIOLA STASIUK
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ŻYCIU ZAWSZE TAK

Stop demoralizacji dzieci i młodzieży

Od kilku lat skrajne, liberalne media fałszywie alarmują, że w  pol-

skiej oświacie nie ma edukacji seksualnej, że ten brak wyrządza wiel-

kie szkody naszej młodzieży. Podobne zarzuty pod adresem naszej 

oświaty formułują środowiska feministyczne, środowiska postko-

munistów, skrajnych liberałów. 

22 kwiet nia br. w  siedz i bie PAN 
w  Warsza wie odbyła się kon fer encja 
pt. „Standardy edukacji sek su al nej w Eu-
ropie. Rekomen dacje WHO”. Jej orga ni za-
torem było Europe jskie Biuro Świa towej 
Orga ni za cji Zdrowia przy współpracy: 
Biura Pro gramu Nar o dów Zjed noc zonych 
ds. Rozwoju w Polsce, Min is terstwa Edu-
kacji Nar o dowej, Min is terstwa Zdrowia 
oraz Szkoły Nauk Społecznych Insty tutu 
Fizjologii i  Socjologii PAN. Kon fer encja 
miała na  celu prezen tację stan dardów 
WHO doty czą cych edukacji sek su al nej. 
Pod kreślam, że  wyty czne WHO nie są 

oblig a to ryjne dla naszego kraju, ale  ist-
nieją i dzi ałają takie siły, kra jowe oraz za-
graniczne, które pos tu lują, a  wręcz 
doma gają się wdroże nia stan dardów 
WHO w Polsce.

Rekomen dacje WHO przed stawił 
prof. Zbigniew Lew-Starowicz, kon sul tant 
kra jowy w  dziedzinie sek suologii. Pod-
kreślał również, że  w  pol skiej oświa cie 
brak jest edukacji sek su al nej. W dyskusji 
pan elowej wys tąpili uty tułowani goś cie 
oraz przed staw iciele min is terstw. Wszy-
scy uczest nicy, poza przed stawicielką 
MEN, narzekali na stan pol skiej edukacji 

sek su al nej. Po  kon fer encji oraz  dys-
kusji pan elowej był czas na  pyta nia 
oraz możli wość zabra nia głosu. 

Jako jeden z uczest ników kon fer encji 
pod kreśliłem wyraźnie, że argu men tacja 
i  stwierdzenia pro fe sorów doty czące 
braku w pol skiej oświa cie edukacji sek-
su al nej są niez godne z  rzeczy wis toś cią. 
Wskaza łem również, że  wymienione 
w  broszurze trzy kat e gorie pokry wają 
się z zapro ponowanymi przez Amerykań-
ską Akademię Pedi atrii typami edukacji 
seksualnej:

A – wychowanie do czys tości – absty-
nencji sek su al nej; bez propagowa nia 
wśród dzieci i młodzieży antykoncepcji

B – bio log iczna edukacja sek su-
alna; pro mu jąca przekaz infor ma cji 
bio logicznych oraz  wiedzy na  temat 
antykon cepcji, nie uwzględ nia zasad 
etycznych

C – złożona edukacja sek su alna 
zawier a jąca oba powyższe pode jś cia.

Wprowad zony do pol skiego sys temu 
oświaty w  1998 r. przed miot „wycho-
wanie do  życia w  rodzinie” odpowiada 
edukacji sek su al nej typu A. W  swoim 
wys tąpi e niu, opierając się na ofi c jal nych 
danych rzą dowych, pod kreśliłem także, 
że ten typ edukacji sek su al nej, w porów-
naniu z kra jami Europy, przynosi bardzo 
pozy ty wne efekty.

W  rekomen dacji WHO wspom ni ano, 
że w Szwecji już w 1955 r. wprowadzono 
typ B edukacji sek su al nej, co doprowa-
dziło do  określonych skutków: liczba 
legal nie prz er wanych ciąż przez nas to-
latki w wieku 15–19 lat, mimo roz dawa-
nia środ ków antykon cep cyjnych wśród 
młodzieży, wynosi 7338 (liczba lud ności 
Szwecji wynosi 9 mil ionów). Nato mi ast 
liczba zare je strowanych abor cji wynosi 
40 000 rocznie.

Dla porów na nia w Polsce (liczba lud-
ności – 38 mil ionów) w  1997 r., kiedy 
abor cja była zale gal i zowana, odno-
towano 3000 pro ced erów prz erwa nia 
ciąży w pop u lacji pol s kich kobiet, a licz-
ba legal nie przeprowadzonych abor cji 

Grupa wiekowa 0–4 lata:

  przekaż dziecku informacje na temat radości i  przyjemności z  dotykania 
 własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa

Grupa wiekowa 4–6 lat:

 przekaż dziecku informacje na temat przyjaźni i miłości w stosunku do osób 
 tej samej płci

Grupa wiekowa 6–9 lat:

 przekaż dziecku informacje na temat różnych metod antykoncepcji
 pomóż dziecku rozwijać zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks”

Grupa wiekowa 9–12 lat:

naucz dziecko skutecznego stosowania prezerwatyw i antykoncepcji
pomóź dziecku rozwijać rozumienie braku poczucia wstydu czy winy 
 w odniesieniu do seksualnych uczuć i pragnień

Grupa wiekowa 12–15 lat:

 naucz dziecko rozpoznawania objawów ciąży

Grupa wiekowa 15 lat i więcej:

  przekaż dziecku informacje na temat seksu powiązanego z  wymianą dóbr 
 ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty), na temat pornografi i, 
 uzależnienia od seksu
 pomóż dziecku rozwijać krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych 
 w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.
 naucz dziecko ujawniania wobec innych uczuć homoseksualnych lub bisek-
 sualnych

FRAGMENTY BROSZURY „STANDARDY EDUKACJI SEKSUALNEJ W EUROPIE”



9KRÓLOWA POKOJU 9KRÓLOWA POKOJU

CZY TANIA

14. niedziela zwykła

7 lipca

Pan Jezus nie jest już obecny wśród ludzi 
w  taki sposób, jak wówczas, gdy chodził 
drogami Judei i  Galilei. Odchodząc do 
Ojca, nie oddalił się od ludzi. Pozostaje 
zawsze obecny wśród swoich braci i  tak 
jak obiecał, towarzyszy im i  prowadzi ich 
przez swego Ducha. Jego obecność jest 
teraz innej natury.

Iz 66, 10-14c
Radość ery mesjańskiej

Ps 66
Niech cała ziemia chwali swego Boga
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął 
mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski

Ga 6, 14-18
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Aklamacja
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy 
pokój, słowo Chrystusa niech w was prze-
bywa z całym swym bogactwem.

Łk 10, 1-12.17-20

Pokój królestwa Bożego

15. niedziela zwykła

14 lipca

Gdy nie uznajemy za bliźniego człowieka, 
który jest obok nas, wtedy zaczyna się nie-
nawiść. Treścią piekła jest nienawiść. Miłość 
jest życiem, nienawiść – ruiną i  śmiercią. 
Jezus objawił nam swoją miłość. Pokazał, 
że Bóg jest Miłością. Istnieje tylko jedno 
przykazanie – przykazanie miłości. Kto je 
wypełnia, jest człowiekiem Bożym.

Pwt 30, 10-14
Prawo Boże nie przekracza 
ludzkich możliwości

Ps 69
Ożyje serce szukających Boga
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest 
twoja miłość, spójrz na mnie w  ogromie 
swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Kol 1, 15-20
Wszystko zostało stworzone 
przez Chrystusa i dla Niego

Aklamacja
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem.

Łk 10, 25-37
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Wydaje się, że jest to niemała 
liczba i  należałoby ten wynik 
uznać za sukces. Jednak wrażenie 
to zmienia się diametralnie, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że w  na-
szej parafi i statystycznie w  każdą 
niedzielę do kościoła przychodzi 
ok. 3500 osób. Co zatem stało się z prawie 
3 tysiącami parafi an?

Niestety odpowiedź na to pytanie jest 
przerażająca: większość dzisiejszych kato-
lików jest za aborcją. Bo jak inaczej wytłu-
maczyć fakt obojętnego przechodzenia 
parafi an obok osób zbierających podpisy, 
albo wręcz ostentacyjnego oburzenia po-
wodem zbiórki? A co gorsza byli też tacy, 
którzy otwarcie deklarowali się jako zwo-
lennicy aborcji, po czym przekraczali progi 
naszej świątyni, spiesząc na Mszę Świętą...

Wobec powyższych faktów trzeba ja-
sno powiedzieć trzy rzeczy: po pierwsze, 
aborcja to nie jest, jak to się ładnie mówi, 
przerwanie ciąży, bo ciąża to nie rozmowa, 
żeby można ją było przerwać. Aborcja to 
zabójstwo, i to z premedytacją, człowieka, 
którym jest dziecko w łonie matki. 

Po drugie: jeśli nie robię nic, żeby 
przeciwstawić się złu, to jestem tak samo 
obarczony grzechem, jak ci, którzy tego 

Katolicy za aborcją?

Zgodnie z zapowiedziami w połowie maja w naszej parafi i odbyła się 

zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop abor-

cji”, przewidującym usunięcie z polskiego prawa zapisu o możliwo-

ści zabicia nienarodzonego dziecka, które jest chore lub podejrzane 

o chorobę. Projekt podpisało 730 osób.

zła dokonują. Nie może być 
tak, że do czystego sumienia 
wystarczą mi czyste ręce, bo ja 
nie dopuściłem/dopuściłam się 
aborcji. Naszym obowiązkiem, 
jako katolików, jest nazywanie 
zła po imieniu, negowanie go 

i  przeciwdziałanie mu w  miarę naszych 
możliwości.

I  po trzecie, nauczanie Kościoła jest 
niezmienne od wieków. Piąte przykazanie: 
„nie zabijaj” jest tak samo aktualne dziś, 
jak przed tysiącem lat. Zatem każdy, kto 
uważa się za zwolennika aborcji, popełnia 
grzech śmiertelny i  nie może z  czystym 
sumieniem uważać się za katolika.

Pozostaje tylko modlić się o nawrócenie 
serc tych, którzy pozostają obojętni na los 
nienarodzonych dzieci i mieć nadzieję, że 
tym razem w  sejmie dobro zatriumfuje. 
O  losach projektu ustawy „Stop aborcji” 
będziemy informować w  kolejnych nu-
merach. W  momencie oddawania tego 
numeru do druku trwało liczenie głosów 
napływających z  całej Polski. Dobra wia-
domość jest taka, że ustawowe minimum, 
tj. 100 tys. podpisów, już zebrano.

ALEKSANDRA WOLSKA

przez nas to latki w  wieku 15–19 lat 
wynosi 42. Są to niewąt pli wie znakomi-
te rezul taty wprowadzenia do  pol s kich 
szkół „wychowa nia do życia w rodzinie”. 

Nie pozwól cie, aby wprowad zono 
do szkół w Polsce złą w skutkach eduka-
cję sek su alną typu B (kat e gorii II). Musi cie 
bronić młodzież i dzieci przed fatal nymi 
pro gra mami (planami) świa towych or-
ganizacji.

Trwa zmasowany atak różnych śro-
dowisk na rodzinę, na młodzież, na 
Kościół katolicki. Trzeba, aby rodzice 

bronili przed demoralizacją swoje własne 
dzieci, trzeba aby babcie i  dziadkowie 
stanęli w obronie wnuczek i wnuków. Nie 
możemy dopuścić, aby szkoła stała się 
miejscem demoralizacji naszych dzieci. 
Mamy wszystkie argumenty za dobrym 
wychowaniem dzieci i młodzieży, trzeba 
je propagować i wykorzystywać mądrze 
w debatach społecznych. 

DR INŻ. ANTONI ZIĘBA

PREZES POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA 
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ROK WIARY

Wiara w Jezusa

W Starym Testamencie przedmiotem wiary i zawierzenia Izraela jest 

Bóg Jahwe oraz Jego słowa. Jednak już w pismach prorockich poja-

wiają się zapowiedzi nadejścia w czasach ostatecznych „nowego Da-

wida”, Pomazańca Pańskiego, Mesjasza. Zapowiedzi te wypełniają 

się w czasach Nowego Testamentu w osobie Jezusa Chrystusa, Syna 

Bożego (Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38). Nowość wiary Nowego Testamentu 

polega na tym, że wiara w Boga i Bogu zostaje utożsamiona z wiarą 

w Jezusa i Jezusowi (J 12, 44; 14, 1; por. J 8, 24 i Wj 3, 14).

Do tej pory Bóg przemawiał za pośred-
nictwem czynów głoszonych i wypełnia-
nych przez proroków. „Gdy jednak nade-
szła pełnia czasu” (Ga 4, 4), Bóg Ojciec 
posłał na świat swoje odwieczne Słowo, 
swojego Syna. Stał się On człowiekiem 
– Jezusem z Nazaretu, głosił ludziom na-
ukę Bożą, potwierdzając ją czynami i zna-
kami mocy. Przez Jezusa, będące Bogiem 
odwieczne Słowo Ojca, przemówiło osta-
tecznie do ludzkości (J 1, 1-18; Hbr 1, 1). 
Treścią tego ostatecznego Słowa jest 
miłość Boga do ludzi: „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zba-
wiony” (J 3, 16-17; por. 1 J 3, 1; 4, 9.16). 

Bóg oczekuje odpowiedzi wiary na 
pełnię swojego objawienia w  Jezusie 
Chrystusie. Wiara i niewiara mają ogrom-
ne znaczenie dla doczesnego i przyszłego 
losu każdego człowieka. Jeśli ktoś uwierzy 
w  Jezusa objawiającego miłość Boga 
i przyjmie Jego naukę, będzie zbawiony: 
„Kto wierzy w Niego [Jezusa], nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został po-
tępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro-
dzonego Syna Bożego” (J 3, 18); „Kto wie-
rzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie 
wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew 
Boży nad nim wisi” (J 3, 36; por. J 6, 29.40). 

Dla wierzącego nie ma już sądu (J 5, 24), 
chodzi on w świetle (J 12, 46), jego prze-
znaczeniem jest zmartwychwstanie i życie 
wieczne (J 6, 40; 11, 25n), staje się dziec-
kiem Boga (J 1, 12). Zupełnie inny los cze-
ka tych, którzy odrzucają wiarę w Jezusa. 

Wiara w Jezusa nie polega jednak na 
samym akcie rozumowego przyjęcia 

objawionych treści (choć i  ten element 
wchodzi w skład pojęcia wiary; zob. np. 
pytanie stawiane przez uczniów i tłumy: 
„Kim On jest?” – Mk 4, 41; Łk 8, 25). Bóg 
oczekuje aktu wiary w  znaczeniu inte-
gralnym, który polega na całkowitym 
przylgnięciu do osoby Jezusa (Mt 11, 
28-30), naśladowaniu Go (Mt 10, 38; 
Łk 14, 27), zaakceptowaniu Jego nauki 
i  wcieleniu jej w  życie (Mt 7, 24-27). 

Wiara otwiera nowe perspektywy do-
świadczenia zbawczego działania Boga 
(Mk 5, 36; Łk 8, 50). Niewiara – przeciwnie 
– uniemożliwia doświadczenie zbawienia 
(Mk 6, 2-6). Kto uwierzy i zawierzy Jezu-
sowi, będzie mógł dokonywać rzeczy, 

które w ludzkim rozumieniu są niemożli-
we (Mt 14, 22-33; Mk 16, 17-18). Ważnym 
elementem wiary jest nawrócenie, czyli 
zmiana sposobu myślenia, wartościo-
wania i, w konsekwencji, postępowania. 
Tylko ci, którzy w  taki sposób uwierzą, 
mogą wejść do ogłoszonego przez Je-
zusa królestwa niebieskiego (Mt 4, 17; 
21, 31-32; Mk 1, 15). Czy więc w tej per-
spektywie ma sens mówienie o osobach 
wierzących, ale niepraktykujących? 

W  jaki sposób wchodzi się w  taką 
relację wiary w  Jezusa i  zawierzenia 
Mu? Przez doświadczenie spotkania 
z  Jego osobą, z  Jego słowami i  czyna-
mi objawiającymi miłość Boga, który 
pragnie zbawienia człowieka (zob. 
np. Łk 7, 36-50; 19, 1-10; J 8, 1-11). 
Najważniejszym – można powiedzieć 
ekstremalnym – czynem Jezusa obja-
wiającym miłość Boga do ludzi były 
tzw. wydarzenia paschalne, czyli męka, 
krzyżowa śmierć i  zmartwychwstanie 
Jezusa (J 3, 14-18; 15, 13; 1 J 3, 16; 4, 10). 
Te właśnie wydarzenia stały się najważ-
niejszą treścią przepowiadania Kościoła. 

Ewangeliczne narracje o Jezusie z Na-
zaretu i  Jego uczniach są dla nas dziś 
lekcją wiary. Wiara nie od razu staje się 
dokonała. Przechodzi przez różne etapy, 
wzrasta, jest poddawana próbom, pod-
lega załamaniom. Wszystko to możemy 
zobaczyć w  życiu Apostołów Jezusa 
(zob. Mt 6, 30; 8, 26; 14, 31; 16, 8; 17, 20; 
21, 21; 26, 31; Mk 14, 27; Łk 22, 31-34). 
Aby doprowadzić wiarę do doskonało-
ści, to znaczy do takiego poziomu, aby 
zaświadczyć o  niej życiem, potrzebne 
jest doświadczenie Ducha Świętego, 
najcenniejszego i  najważniejszego daru 
Jezusowej Paschy (Dz 1, 8; J 21, 18-19).

KS. RAJMUND PIETKIEWICZ
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ROK DUSZPASTERSKI

Obrazy soli w Ewangelii według św. Marka

Dziewiąty rozdział Ewangelii według św. Marka rozpoczyna się opi-

sem Przemienienia Pańskiego, a  kończy dramatyczną przestrogą 

Jezusa przed zgorszeniem: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do króle-

stwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie 

robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Mk 9, 47–48). Następnie Je-

zus wykorzystuje metaforę soli. (Red.)

Na zakończenie ostrzeżeń przed utratą 
życia wiecznego Jezus dwukrotnie 
odwołuje się do symboliki 
soli. Najpierw czyni to 
w  uzasadnieniu całego 
nauczania: „Albowiem 
każdy ogniem będzie 
posolony” (Mk 9, 49). 
Ten obraz przedstawia 
ostateczną interwencję 
Boga. Ogień wskazuje na 
obecność Boga, a  sól – na 
oczyszczenie przez Niego. Nie 
chodzi o  jednorazowe oczyszczenie, 
ale o  trwałą ochronę przed zepsuciem. 
Następnie posługuje się symboliką soli 
w apelu skierowanym do uczniów będą-
cych adresatami Jego przestróg: „Dobra 
jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże 
ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i za-
chowujcie pokój miedzy sobą!” (Mk 9, 50).

Pytanie retoryczne o  utracie smaku 
przez sól, które Jezus łączy z  wezwa-

niem skierowanym do uczniów, 
aby zachowywali w sobie sól 

i pokój, oznacza, że zepsu-
ciem grożącym uczniom 
są spory między nimi, 
powodowane dążeniem 
do wielkości. Metafora ta 

nie jest obrazem uczniów 
jako takich, lecz oznacza 

ich troskę o  to, że powinni 
unikać tego wszystkiego, co pro-

wadzi do zepsucia. Obraz zachowywania 
soli nie odnosi się do ich tożsamości 
względem tych, którzy nie są uczniami, 
lecz oznacza ich postępowanie, które 
determinuje relacje wewnątrz grupy 
uczniów. Takie rozumienie odpowiada 
ściśle najbliższemu kontekstowi: we-
zwanie zamyka całą serię wypowiedzi 

LIPIEC SIERPIEŃ

INTENCJA OGÓLNA
Aby rodzice i  wychowawcy poma-
gali wzrastać nowym pokoleniom 
o  prawych sumieniach i  zgodnie 
z nimi żyjących.

INTENCJA MISYJNA
Aby Kościoły partykularne kon-
tynentu afrykańskiego, wierne 
przesłaniu ewangelicznemu, przy-
czyniały się do budowania pokoju 
i sprawiedliwości.

INTENCJA PARAFIALNA
O dobre owoce inicjatyw ewangeli-
zacyjnych i  rekolekcji podejmowa-
nych przez wspólnoty naszej parafi i 
w okresie wakacji.

INTENCJA OGÓLNA

Aby Światowy Dzień Młodzieży, 
który odbywa się w Brazylii, zachęcił 
wszystkich młodych chrześcijan do 
stawania się uczniami i misjonarza-
mi Ewangelii.

INTENCJA MISYJNA

Aby na całym kontynencie azja-
tyckim otwierały się drzwi przed 
posłańcami Ewangelii.

INTENCJA PARAFIALNA

Aby czas wakacji był czasem wy-
poczynku z Bogiem i odkrywaniem 
Boga w świecie.

wywołanych dyskusją na temat pierw-
szeństwa wśród uczniów (Mk 9, 33–50).

Ewangelia Marka, według najstar-
szej tradycji, miała powstać w  Rzymie. 
Właśnie Rzymianie nowo narodzonym 
dzieciom dawali do ust szczyptę soli, co 
miało je zabezpieczać przed grożący-
mi  niebezpieczeństwami, a  zwłaszcza 
przed złymi duchami. Wcześniej Jezus 
naucza uczniów o  hierarchii między 
nimi, mówiąc o  przyjęciu postawy 
służby i  stawiając wśród nich dziecko. 
Uczniowie, zamiast dyskusji „między 
sobą” o  wielkości, mają, widząc posta-
wione „wśród nich” dziecko, przewarto-
ściować własne pojmowanie wielkości.

Kontekst nauczania o  relacji między 
uczniami nadaje metaforze zachowania 
soli znaczenie, które odnosi się do re-
lacji horyzontalnej: zachowania pokoju 
między uczniami Jezusa i  rozpoznania 
wielkości w  przyjmowaniu tych naj-
mniejszych we wspólnocie. W  tym sen-
sie sól może identyfi kować się również 
z  nauczaniem Jezusa, czyli posiadanie 
przez uczniów soli oznacza zachowy-
wanie Jego słowa i  życie tym słowem.

KS. ARTUR MALINA
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Bolsena – malutkie, senne miasteczko nad brzegiem Lago di Bolse-

na – było w  1263 r. miejscem cudu eucharystycznego. Stało się to 

w  sanktuarium Santa Christina, gdy Hostia w  rękach wątpiącego 

w  Przeistoczenie księdza zaczęła krwawić, a  krople upadły na kor-

porał i marmurową posadzkę (jeden fragment posadzki wmurowa-

ny został w ścianę, drugi jest wystawiony w ołtarzu w kaplicy Cudu 

w sanktuarium w Bolsenie). 

Bolsena – sanktuarium cudu eucharystycznego

PIELGRZYMKA

W 1264 r. korporał przeniesiono w uro-
czystej procesji z sanktuarium w Bolsenie 
do katedry w odległym o 20 km mieście 
Orvieto (gdzie rezydował papież Urban 
IV). Jest dziś wystawiany w  przepięk-
nym – przypominającym słynną fasadę 
orvietańskiej katedry – relikwiarzu 
w  Capella del Corporale. Na ścianach 
kaplicy można prześledzić całą histo-
rię cudu w  Bolsenie opowiedzianą na 
freskach przez Ugolina di Prete. Trze-
ba przyznać, że kolana same klękają 
po wejściu do kaplicy, tak niezwykłe 
jest obcowanie z  tym Świadectwem. 

Jedenastego sierpnia 1264 r. bullą 
„Transiturus” papież Urban IV polecił 
obchodzić uroczystość Bożego Ciała 
w  całym Kościele, a  do jej powstania 
przyczynił się cud w  Bolsenie. Uzasad-
niając przyczyny wprowadzenia, wskazał 
„zadośćuczynienie za znieważanie Chry-
stusa w Najświętszym Sakramencie, błę-
dy heretyków oraz uczczenie pamiątki 
ustanowienia Najświętszego Sakramen-

tu, która w  Wielki Czwartek nie może 
być uroczyście obchodzona ze wzglę-
du na powagę Wielkiego Tygodnia”. 

Święty Tomasz z  Akwinu napisał na 
tę okoliczność piękne teksty: tzw. ofi cja 
mszalne i  brewiarzowe. Stanowią one 
wspaniały pomnik – zarówno teologicz-
ny, jak i  poetycki – kultu eucharystycz-
nego, jaki ożywiał ludzi tamtej epoki. 
Podobno to papież Urban IV polecił 
ułożenie tych ofi cjów, jednocześnie do-
minikaninowi Tomaszowi z Akwinu oraz 
uczonemu franciszkaninowi Bonawen-
turze, aby wybrać najpiękniejsze z nich. 
Pierwszy czytał swój tekst św. Tomasz, 
Bonawentura słuchał zachwycony 
i w miarę czytania ukradkiem darł swój 
rękopis na drobne kawałki. Nie czuł się na 
siłach współzawodniczyć z  Tomaszem. 

Ze względu na śmierć Urbana IV bulla 
nie została ogłoszona. Uczynił to dopiero 
papież Jan XXII, który umieścił ją w Kle-
mentynach (1317). Warto pamiętać, że 
Urban IV, który był papieżem zaledwie 
3 lata, jeszcze jako Jakub, archidiakon ka-
tedry w Liege, zetknął się z zakonnicą au-
gustiańską Julianną. W latach 1209–1211 
miała ona objawienia, podczas których 
Pan Jezus prosił o  ustanowienie święta 
Bożego Ciała. Lokalne próby wprowa-
dzenia takiego święta nie udały się. 

Dla Kościoła katolickiego w  Polsce 
Boże Ciało jest wielką uroczystością, 
mającą swoją długą tradycję i  piękną 
oprawę. Miałam okazję brać udział 
i  przekonać się, jak wyglądają procesje 
w  uroczystość Ciała i  Krwi Chrystusa 
w  innych krajach. Na Słowacji uczest-
niczyłam w  procesji po południu, 
gdyż nie jest to dzień wolny od pracy; 
była bardzo podobna do naszej. Naj-

smutniejszą była procesja w  Pradze. 
W tak wielkim mieście, jedyna procesja 
kroczyła na Hradczanach i  wyruszyła 
z  katedry św. Jura. Również w  godzi-
nach późnych popołudniowych, w nor-
malny dzień pracy, do czterech ołtarzy 
umieszczonych blisko siebie, schowa-
nych w  bramach, szła procesjonalnie 
niewielka grupa ludzi, głównie były to 
osoby duchowne. Bardzo smutny widok. 

W  Bolsenie w  uroczystość Bożego 
Ciała ulicami miasteczka przechodzi 
procesja, w której bierze udział kilkuset 
mieszkańców w  strojach z  wieku XIII, 
co stanowi również niezwykłą atrakcję 
turystyczną. Udekorowane są nie tylko 
domy, ale i  chodniki, gdyż na chod-
niku mieszkańcy układają niezwykłej 
urody dywany z  kwiatów. Nie uczest-
niczyłam niestety w  takiej procesji, 
bo byłam tydzień po uroczystości. 
Podobny zwyczaj spotkałam na Sycylii 
w  miejscowości Noto, gdzie z  kolei 
przyjechaliśmy przed uroczystością 
i napotkałam tylko grupy ludzi przygo-
towujących płatki kwiatów i przepiękny 
rysunek na chodniku, który następnego 
dnia stał się kwiatowym dywanem. Po 
roku udało mi się kupić kartkę pocz-
tową z  widokiem gotowego dywanu.

BOŻENA SOBOTA

Relikwiarz w Bolsenie

Dywan z kwiatów na Boże Ciało
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Dzieło wrocławskiego złotnika Paula Nitscha – srebrne retabulum 

ołtarzowe z katedry wrocławskiej – zachwycało już współczesnych, 

którzy często przyjeżdżali specjalnie, aby je zobaczyć. Powstało jako 

fundacja biskupa wrocławskiego Andreasa von Jerin w latach 1589–

1591, a zostało poświęcone 4 maja 1591 r.

Ołtarz biskupa Andreasa Jerina z archikatedry

SKARBY WROCŁAWSKICH KOŚCIOŁÓW

Niezwykły podziw ołtarz wzbudzał 
z dwóch powodów. Pierwszym był wysoki 
poziom artystyczny, drugim wysoka jak 
na owe czasy cena: za srebro – częściowo 
złocone – odlewane, trybowane i  cyze-
lowane oraz za mistrzowskie wykonanie 
biskup Jerin zapłacił 10 tys. talarów. 

Środkową kwaterę ołtarza wypełniała 
grupa Ukrzyżowania, a  w  kwaterach 
skrzydeł ustawiono blisko metrowej 
wysokości figury patronów katedry: 
św. Jana Chrzciciela, św. Wincentego 
Lewity oraz św. Andrzeja i  św. Jadwigi. 
Skrzydła zewnętrzne wypełniało osiem 
malowanych kwater ze scenami z  życia 
św. Jana Chrzciciela oraz przedstawie-
niami ojców Kościoła Zachodniego, 
pędzla Bartholmaeusa Fichtenbergera. 

Do czasu demontażu podczas II wojny 
światowej był to najcenniejszy ołtarz 
śląski doby nowożytnej. Patrycjusz Ma-
ximilian Oelhafen, który przybył na Śląsk 

do swoich krewnych, w  swoim dzien-
niku odnotował, że 29 czerwca 1604 r. 
wybrał się specjalnie do Wrocławia, aby 
podziwiać ołtarz. Podobny cel wizyty 
w 1620 r. przyświecał królowi czeskiemu 
i  palatynowi reńskiemu Fryderykowi V, 

chciał podziwiać okrytą sławą wspaniałą 
fundację biskupa Jerina. W  1624 r. Wła-
dysław Zygmunt, przyszły król polski 
Władysław IV Waza, odwie-
dził stolicę Śląska jako osoba 
anonimowa podczas swej 
podróży edukacyjnej. Na 
nim także niemałe wrażenie 
zrobił ołtarz biskupi z  czy-
stego srebra, który było 
widać już u  wrót świątyni. 

W  czasie wojny trzydzie-
stoletniej, w  1632 r., oł-
tarz częściowo rozebrano 
i  ukryto, a  łupem wojska 
padły tylko srebrne blachy 
stanowiące tło fi gur. Brata-
nek biskupa, kanonik Jerin, 
odnowił ołtarz w 1650 r., co 
kazał odnotować na kartu-
szu u  dołu krzyża. W  czasie 
II wojny światowej znisz-

czeniu uległa drewnia-
na struktura ołtarza, 
a  ocalałe fragmenty 
(fi gury i  gwiazdy) mo-
żemy podziwiać w  sa-
mej katedrze wrocław-
skiej oraz w  Muzeum 
Archidiecezja lnym. 

Na stałe tylko grupa 
Ukrzyżowania i  gwiaz-
dy umieszczone są 
międz y tr yptykiem 
a  antependium, po-
zostałe cztery figury 
tylko w  wielkie święta 

opuszczają skarbiec katedralny. Ponad 
tak wyeksponowanymi fragmenta-
mi altare argentum ustawiony jest 
obecny ołtarz główny, czyli późno-
gotycki tryptyk z  1522 r., łączony 
z  wpływami Wita Stwosza na Śląsku, 

pochodzący z  kościoła ewangelickiego 
Najświętszej Maryi Panny w  Lubinie. 

Na program ołtarza, który powstał 
pod wpływem doktryny wielkiego teo-
loga ewangelickiego, Caspra Daniela 
von Schwenkfeld, składają się: scena 
Zaśnięcia Maryi Panny w centrum, sceny 
pasyjne na skrzydłach, a na ich rewersie 
biblijne i  Ostatnia Wieczerza w  predelli. 

W zwieńczeniu pod baldachimami stoją 
Maryja z  Dzieciątkiem i  święci: Helena 
i Krzysztof oraz Jadwiga i  Jan Chrzciciel. 

Trzeba też wspomnieć, że czasowo 
wystawiane jest przepiękne barokowe 
tabernakulum z  1723 r., zaprojektowa-
ne przez architekta Johanna Blasiusa 
Peintnera według wskazówek słynnego 
cesarskiego architekta Johanna Bern-
harda Fischera von Erlach, a  wykonane 
przez złotnika Johanna Wolfganga 
Fessenmayera. Zdobią go piękne sceny 
przedstawiające m.in. Ostatnią Wieczerzę, 
drogę do Emaus, wieczerzę w  Emaus. 
Zgodnie z  wolą fundatora, biskupa su-
fragana Batlhasara Liescha von Hornau, 
tabernakulum miało być używane raz 
w  roku – podczas oktawy Bożego Ciała 
i  podczas nabożeństwa 40-godzinnego.

BOŻENA SOBOTA

Ołtarz biskupa Jerina

Katedra przed 1939 r.
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Za kilka dni rozpoczną się dla wielu z nas upragnione 

i wyczekiwane wakacje oraz czas urlopów pod gruszą 

i nie tylko. Wielu z nas będzie podróżować, pielgrzymo-

wać, zwiedzać i nawiedzać różne ciekawe miejsca na 

ziemi. Dziś podróżowanie stało się bardzo proste, 

wygodne i przyjemne. Coraz częściej latamy sa-

molotem. Jeszcze kilkanaście lat temu podróż 

samolotem była dla wielu z nas wyjątkowym 

wydarzeniem – wręcz luksusowym.

ODRODZENIE PARAFII

Uwaga! „Drogie latanie”!

16. niedziela zwykła

21 lipca

Kto z  nas liczy się na serio z  możliwością 
spotkania z Bogiem? Pytamy, jaki to byłby 
Bóg, którego można by spotkać w  XXI 
wieku? Ale Bóg nie przychodzi w  boskiej 
postaci. Przychodzi jako człowiek – krewny, 
przyjaciel, obcy, ubogi. Przychodzi nieocze-
kiwanie i  niepostrzeżenie. Może przyjść 
jeszcze dzisiaj.

Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga

Ps 15
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, 
działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kol 1, 24-28
Cierpiąc z Chrystusem, 
dopełniamy Jego dzieła

Aklamacja
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy 
uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Łk 10, 38-42
Marta i Maria przyjmują Chrystusa

17. niedziela zwykła

28 lipca

Przyjaciela możesz znaleźć pod warun-
kiem, że sam się nim staniesz. Gdy masz 
przyjaciela, możesz mu zaufać, bo i  on 
tobie ufa. Możesz go o wszystko prosić, bo 
i sam jesteś zawsze do jego dyspozycji. Pan 
Bóg jest wielki, wszechmocny i  godzien 
największej chwały, ale jest też naszym 
przyjacielem. Ostatecznie okaże się naszym 
jedynym przyjacielem. Zawsze możemy się 
do Niego zwracać – jest i chce być dla nas. 
On też nas potrzebuje.

Rdz 18, 20-32
Abraham wstawia się za Sodomą

Ps 138
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Wybawia mnie Twoja prawica,
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Kol 2, 12-14
Chrzest udziałem w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa

Aklamacja
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym wołamy: „Abba, Ojcze”.

Łk 11, 1-13
Chrystus uczy modlitwy

Ku czemu zmierzam w tych wywodach? 
Chcę opowiedzieć o pewnym niezwykłym 
człowieku, który „latał” już 350 lat temu. 
Jak to możliwe? Sprawił to Geniusz Boski. 

Nasz latający mnich rozpoczął życie 
na ziemi z  bardzo niskiego pułapu, 
bo urodził się w  stajni, 17 czerwca 
1603 roku – prawie jak mały Jezus. 
Niezły początek. Potem również nie 
było mu łatwo, bo od najmłodszych 
lat jego drobne ciałko toczyła straszna 
choroba: gangrena. Ileż bólu i  upoko-
rzeń musiał znieść mały Józio! Ach, te 
ludzkie języki! Jakże one potrafi ą osło-
dzić i  ubarwić historię naszego życia...

Któregoś dnia jego zdesperowana 
matka namaściła chore ciało syna oliwą 
z wiecznej lampki, która paliła się przed 
Madonną w  świątyni parafialnej. Co 
za zacofanie i  ciemnogród! Nie mogła 
pójść do medyka, by przepisał jakąś 
„cudowną miksturę”. Przecież w  tej oli-
wie były bakterie, które mogły narazić 
chłopca na dodatkowe komplikacje 
zdrowotne. Jednak ta oliwa nieźle na-
mieszała. Chłopiec został uzdrowiony 
natychmiast. I  tu jest początek tajem-
nicy latającego mnicha. Geniusz Boży 
zadziałał w  sposób wyjątkowy. On 
nigdy nie zawodzi, bo Miłość to Miłość.

Jednak życie nie rozpieszczało młode-
go Józefa po jego cudownym uzdrowie-
niu. Wiedza wchodziła do jego głowy 
z  wielkimi oporami, pomimo usilnych 
starań. Józef chciał się uczyć, ale ro-
dzice i  nauczyciele tracili cierpliwość 
i  wiarę w  jego geniusz. Ten geniusz 
był w  nim, ale jeszcze uśpiony. Czekał 
na przebudzenie jak królewna z  bajki.

Lepiej Józkowi wychodziło chodzenie 
do kościoła. Przesiadywał tam godzinami 
wpatrzony w obrazy Madonny, świętych 
i  tabernakulum, gdzie mieszka Pan. Co 
za strata czasu. To zapewne dlatego, że 
nie miał telewizora, komputera i  tele-
fonu komórkowego. Zapewne nudziło 
mu się, więc siedział w kościółku, gdzie 
czuł się jak u  siebie w  domu i  to tak 
bardzo, że postanowił zostać zakon-
nikiem. Zamieszkał u  kapucynów, ale 
szybko został poproszony o  powrót do 
domu z  powodu swej niezdarności. Co 
za porażka, co za wstyd. Jakże taka nie-
zdara będzie mogła w  przyszłości latać 
i to bez samolotu?! Sam siebie nazywał 
„bratem-osłem”. Człowiek widzi i  wie 
swoje, a  Wszechwiedzący i  Wszechwi-
dzący patrzy po swojemu i też swoje wie!

Po nieudanej karierze zakonnej u ka-
pucynów Józek wstąpił do franciszka-
nów. Jako braciszek wykonywał różne 
najgorsze prace. Pracował w  miejscu, 
w  jakim się urodził – w  stajni, pośród 
koni. Józefowi jednak to nie prze-
szkadzało, bo czuł się klasztorze jak 
u  siebie w  domu. A  w  domu wszystko, 
co się czyni, czyni się z  miłości dla 
drugiego. Tak to przynajmniej pojmo-
wał swoim umysłem niezdarny Józek.

I ten niezdara został kapłanem Jezusa 
Chrystusa: 19 marca 1628 roku, w święto 
swego Patrona odprawił pierwszą Eucha-
rystię. Potem czynił to już codziennie 
i godzinami siedział w konfesjonale. Tutaj 
się nie nudził, bo coraz więcej osób wła-
śnie w jego obecności chciało pojednać 
się z Bogiem. Niby taki niezdara, a potrafi ł 
do siebie ludzi przyciągać. Interesujące…
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18. niedziela zwykła

4 sierpnia

Pogłębiajcie refl eksję nad słowem Bożym 
i  pozwólcie, aby ono rozjaśniało wasz 
umysł i wasze serce. Czerpcie siłę z sakra-
mentalnej łaski pojednania i  Eucharystii. 
Nawiedzajcie Pana w  tym „sercu serc”, 
jakim jest adoracja eucharystyczna. Dzień 
po dniu będziecie otrzymywać nowy zapał, 
który wam pozwoli pocieszać tych, którzy 
cierpią, i nieść pokój światu.

Koh 1, 2; 2, 21-23
Marność doczesnych osiągnięć

Ps 95
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go 
padając na twarze, zegnijmy kolana 
przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska 
i owcami w Jego ręku.

Kol 3, 1-5.9-11
Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć 
temu, co jest przyziemne

Aklamacja
Błogosławieni w duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie.

Łk 12, 13-21

Marność dóbr doczesnych

Przemienienie Pańskie

6 sierpnia

Przemienione oblicze Chrystusa jest po-
rywająco piękne, a mimo to uczniowie są 
przerażeni wobec Bożego majestatu, który 
ich przerasta. Zawsze, gdy człowiek ogląda 
chwałę Bożą, odczuwa wyraźnie swoją 
małość i  to napawa go lękiem. Ta bojaźń 
jest zbawienna, ponieważ uświadamia 
człowiekowi Bożą doskonałość, a zarazem 
przynagla go nieustannym wzywaniem 
do świętości. 

Dn 7, 9-10.13-14
Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Ps 97
Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził
Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

2 P 1, 16-19
Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Aklamacja
To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie.

Łk 9, 28b-36
Przemienienie Pańskie

Jednak ojciec Józef był bardzo skrom-
ny i  pokorny i  niczym się nie wyróżniał 
spośród swoich braci aż do 4 paździer-
nika 1604 roku, gdy kościół wspomina 
św. Franciszka z Asyżu, duchowego ojca 
wszystkich rodzin franciszkańskich. Tego 
właśnie dnia ojciec Józef pierwszy raz 
„odleciał” – bez biletu, bez paszportu, 
bez samolotu. Jak to było? Bardzo zwy-
czajnie. Otóż w czasie podniesienia uniósł 
się w  powietrze wraz z  Hostią i  zaczął 
lewitować. Po Mszy św. pobożnie podzię-
kował Bogu za dar Eucharystii i poszedł 
spowiadać. Od tego dnia ojciec Józef 
był „odlotowym zakonnikiem”. Lewitacje 
zdarzały się bardzo często i  trwały od 
kilku do kilkudziesięciu minut. Świadko-
wie byli zdumieni i  przestraszeni takim 
widokiem. Gdy w  czasie odprawiania 
Mszy św. ojciec Józef słyszał dźwięk 
dzwonów, imię Maryi czy świętych, 
wpadał wtedy w  zachwyt i  unosił się, 
pozostając w  takim stanie pewien czas, 
a  potem jakby nigdy nic powracał. 

Wieść o  latającym zakonniku roz-
niosła się z  prędkością błyskawicy po 
całych Włoszech i  trafiła do Rzymu. 

Latającym mnichem zainteresowało się 
Święte Ofi cjum. Jego wysłannicy przybyli 
do ojca Józefa, by zadać mu kilka pytań. 
Owocem tej wizyty było przenie-
sienie go do klasztoru w Asyżu, bo 
„odlotowe” życie zakłóciło wyraź-
nie pokój zakonnej wspólnoty.

W nowym domu ojciec 
Józef otrzymał niziutką 
celę, by nie móc unosić 
się w  powietrzu. Nie mógł 
też odprawiać swoich „odloto-
wych” Mszy św. publicznie. 
„Boży niezdara” zgodził się 
bez szemrania. Zmianę przyjął 
jako dar Niebios, bo mógł być bliżej św. 
Franciszka, przy grobie którego modlił 
sie całymi nocami, choć próbowano 
mu w  tym skutecznie przeszkadzać.

Życie w Asyżu nie miało nic z sielanki 
i  beztroski. Stało się tak (jak zwykle!) 
za sprawą pewnego szkaradnego typa. 
Chyba nie muszę wymieniać jego danych 
osobowych. Nie godzi się nawet. Ten 
wredny typ i nielepsi od niego druhowie 
strasznie dokuczali ojcu Józefowi. Wiele 
razy owi goście z  piekła rodem dręczyli 

go duchowo i fi zycznie, bo swym „odlo-
towo” świętym życiem doprowadzał ich 
do iście diabelskiej wściekłości. Ojciec 
Józef często „prał” ich stułą po szka-
radnych obliczach i  zawsze skutecznie 
nokautował. Niezły sposób! W  konfe-
sjonale, gdy się spowiadamy, nasz wróg 
też jest smagany stułą spowiednika.

Po paru latach, gdy stwierdzono, że 
latanie ojca Józefa jest darem Bożym, 
ten pokorny mnich został przeniesiony 
do klasztoru w Osimo. Tam spędził resz-
tę swego ziemskiego, ale niezwykłego 
życia. Do tej Bożej niezdary przybywał 
po duchowe porady sam papież, a także 
kardynałowie, kapłani i tysiące wiernych 
– od królów i  książąt po najskromniej-
szych ludzi. Ojciec Józef zakończył swoją 
ziemską pielgrzymkę w  nocy z  18 na 
19 września 1663 roku i jego święta du-
szyczka odleciała przed majestat Boga. 
Został ogłoszony błogosławionym 90 lat 
po swej śmierci, a  w  roku 1767 kanoni-
zowany. Dziś z nieba patronuje uczniom, 
studentom i  zdającym egzaminy. No 
i oczywiście astronautom i lotnikom. Na 
pewno przylatuje na pomoc ludziom 
ufnym w Geniusz i Pomoc Miłości Przed-

wiecznej. W końcu otrzymał od Boga 
taką odlotową misję, by pomóc 

wielu oderwać się od grzechu 
i  lecieć ku wyżynom nieba. 
Bóg obdarzył także ojca 
Józefa kilkoma „skrom-
nymi” darami, by móc 

skuteczniej pomagać 
ludziom wznosić się 
na wyżyny świętości: 
dar przewidywania, 

badania ludzkich serc, pro-
roctwa, a także uzdrawiania. 
Jak na jednego Bożego 

niezdarę, to dobry Bóg nieźle zaszalał.
Mamy dziś tanie linie lotnicze i  ich 

jakość jest, jaka jest. Tanie latanie to 
tanie latanie. Chociaż ojciec Józef był 
biednym mnichem, to u  niego lata-
nie zawsze było „drogie”: drogie ceną 
jego umartwień, cierpień, dręczenia 
przez demony, ludzkich posądzeń. On 
sam był niezadowolony z  latania, ale 
z  pokorą przyjmował ten Boży dar.

O. JACEK LEŚNIAREK OMI
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Naród pijaków zmienia się w niewolników

W roku 1984 Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła sierpień mie-

siącem alkoholowej abstynencji. Biskupi zebrani na 201. Konferencji 

Plenarnej wybrali sierpień, ponieważ w  tym miesiącu obchodzimy 

wielkie uroczystości maryjne i ważne rocznice narodowe: 1 sierpnia 

– rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a 15 sierpnia – święto 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz święto Wojska Polskie-

go, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 r.

W XIX wieku alkoholizm, jako następ-
stwo szybko przebiegających zmian 
cywilizacyjnych, stał się 
w  całej Europie jednym 
z dotkliwszych problemów 
społecznych. Prawdziwie 
alkoholową epoką stał się 
wiek XIX, kiedy wskutek 
upowszechnienia uprawy 
ziemniaków rozwinęło się 
gorzelnictwo. Wraz z rosną-
cą mobilnością ludzi przy-
bywało karczem i szynków. 
Niebawem jednak społe-
czeństwa przekonały się 
o  zgubnym wpływie nad-
używania alkoholu na życie 
społeczne i  gospodarcze.

Początki zorganizowane-
go ruchu abstynenckiego 
datowane są na rok 1808. 
Powstało wówczas w  Mo-
reau, w  USA, towarzystwo 
przeciwalkoholowe. Póź-
niej idea ta znalazła naśla-
dowców w  Europie. Uzna-
no, że najskuteczniejszym 
sposobem w walce z pijań-
stwem są śluby trzeźwości 
połączone z  pogłębioną religijnością.

W  Polsce najstarsze wzmianki doty-
czące nadużywania alkoholu można 
przeczytać w pismach biskupa krakow-
skiego Wincentego Kadłubka (1160–
1223), który w  swej kronice bardzo 
negatywnie ocenił skłonności księcia 
Popiela do picia trunków. Wzrastające 
w wieku XVI zjawisko alkoholizmu skło-
niło króla Zygmunta I Starego do wyda-
nia w latach 1524 i 1533 dekretów, które 
określały zasady przeciwdziałania zacho-

waniom wynikającym z  nadmiernego 
spożywania napojów alkoholowych. 

Jednym z  pierwszych polskich dzia-
łaczy walczących z  alkoholizmem był 
o. Jan Stanisław Papczyński (1631–1701), 
spowiednik króla Jana III Sobieskiego 
i założyciel zgromadzenia księży maria-
nów. Przykładem własnego życia propa-
gował ideę wstrzemięźliwości alkoholo-
wej. Sam zdecydował się na abstynencję 
i  nakazał jej przestrzeganie wszystkim 
marianom. Z  tego powodu księży ma-
rianów można uznać za prekursorów 
polskich działaczy trzeźwościowych.

Znaczny rozwój polskich towarzystw 
wstrzemięźliwości i  bractw trzeźwości 
nastąpił po roku 1830. Była to odpo-
wiedź społeczeństwa polskiego na 
rozpijanie narodu przez zaborców. Od 
1833 r. w  Królestwie Polskim organi-
zowano przy kościołach parafi alnych 
bractwa trzeźwości. W  1839 r. Fran-
ciszek Wężyk i  ks. Bronisław Markie-
wicz założyli Krakowskie Towarzystwo 

Wstrzemięźliwości, które-
go organem było pismo 
„Powściągliwość i  Praca”. 
W  1840 r. powstało „Cen-
tralne Towarzystwo ku 
przytłumieniu używania 
wódki w Wielkim Księstwie 
Poznańskim” z  siedzibą 
w  Kórniku, a  w  1844 r. ks. 
Jan Alojzy Ficek i zakonnik 
Antoni Brzozowski zało-
żyli w  Piekarach Śląskich 
Towarzystwo Wstrzemięź-
liwości. Działalność trzeź-
wościową zapoczątkowaną 
przez o. Papczyńskiego 
kontynuowali w XIX wieku 
kapucyni, o. Franciszek 
Brzozowski i  o. Honorat 
Koźmiński, który jednemu 
z  założonych przez sie-
bie zakonów bezhabito-
wych (siostry służki) zalecił 
apostolstwo trzeźwości.

W  roku 1902 na terenie 
Galicji założone zostało 
przez Wincentego Luto-

sławskiego stowarzyszenie „Eleuteria 
– Wyzwolenie”, obejmujące swym za-
sięgiem cały zabór austriacki. W 1903 r. 
zaczęło działać stowarzyszenie „Eleusis” 
oraz „Towarzystwo Trzeźwości”, a w 1906 
r. – „Ethos”. Z  „Eleuterią” związany był 
twórca polskiego skautingu, Andrzej 
Małkowski. W  1912 r. opublikował on 
w dwutygodniku „Skaut” prawo skauto-
we, którego ostatni punkt brzmi: „Skaut 
jest czysty w myśli, mowie i uczynku, nie 
pali tytoniu, nie pije napojów alkoholo-

Ikona „Niewyczerpany Kielich” (XIX w.), 

słynąca cudami uzdrowień z choroby alkoholowej
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wych”. W 1912 r. obradujący we Lwowie 
III Polski Kongres Przeciwalkoholowy 
uznał skauting za organizację absty-
nencką. Od 1902 r. działał na terenie Po-
znańskiego i Małopolski Związek Księży 
Abstynentów założony przez alumnów 
Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Po odz ysk aniu  n iepodległośc i 
18 kwietnia 1919 r. utworzono w Warsza-
wie Polskie Towarzystwo Walki z Alkoho-
lizmem „Trzeźwość” jednoczące działaczy 
z byłych zaborów. Do bardziej znanych 
organizacji trzeźwościowych i  absty-
nenckich w  okresie międzywojennym 
należały poza „Trzeźwością”, Abstynenc-
ka Liga Kolejowców, Koło Lekarzy Abs-
tynentów, Wileńskie Towarzystwo Walki 
z  Alkoholizmem i  Innymi Nałogami, 
Katolicki Związek Abstynentów, Polski 
Związek Księży Abstynentów, Związek 
Nauczycieli Abstynentów, Związek Aka-
demików Abstynentów oraz Polska Liga 
Przeciwalkoholowa. W  1938 r. otwarto 
w Warszawie pierwsze na świecie Mię-
dzynarodowe Muzeum Antyalkoholowe.

W  okresie II wojny światowej walkę 
z  rozpijaniem narodu podjęły wła-
dze Państwa Podziemnego. Walka ta 
polegała m.in. na niszczeniu gorzelni 
i  bimbrowni. Wiele organizacji trzeź-
wościowych przetrwało trudne lata 
wojenne i  wznowiło swoją działalność 
krótko po jej zakończeniu. W  1947 r. 
w  liście pasterskim biskupi polscy dra-
matycznie ostrzegali, że „naród pijaków 
zmienia się w  hordę niewolników”. 
Krajowy Referat Trzeźwości powołał 
do życia około 450 bractw trzeźwości, 
skupiających ponad 100 tysięcy człon-
ków. Niestety, nie przetrwały one długo, 
bowiem w 1948 r. decyzją komunistycz-
nych władz państwowych organizacje 
trzeźwościowe zostały rozwiązane.

Przeciwdziałanie rozpijaniu narodu 
znalazło istotne miejsce w  programie 
duszpasterskim Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego, sformułowanym w Jasnogór-
skich Ślubach Narodu przed  obchodami 
tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce (26 
sierpnia 1956 r.). Z tej inspiracji powstała 
Krucjata Wstrzemięźliwości prowadzo-
na przez ks. Franciszka Blachnickiego. 
Inicjatywa ta, oparta na duchowości o. 
Maksymiliana Marii Kolbego, wkrótce 

po założeniu zaczęła się rozszerzać 
na całą Polskę. W  działalność Krucjaty 
zaangażowanych było około tysiąca 
kapłanów prowadzących abstynencką 
akcję wychowawczą wśród dzieci i mło-
dzieży, propagujących bezalkoholowe 
wesela, uroczystości z  okazji I  Komunii 
św. itp. W  1960 r. działalność Krucjaty 
Wstrzemięźliwości została zakazana 
przez ówczesne władze komunistyczne.

Po formalnej likwidacji Krucjata 
znalazła swój azyl w  Krościenku nad 
Dunajcem, gdzie po latach wyrósł 
oazowy ruch odnowy, początkowo 
nazywany Ruchem Żywego Kościoła, 
a  od 1975 r. Ruchem Światło–Życie.

N i e c o  w i ę c e j  s zc zę ś c i a  m i a ł 
o. Benignus (Jan Sosnowski), który 
w  1968 r. zorganizował Ośrodek Apo-
stolstwa Trzeźwości przy klasztorze 
braci mniejszych kapucynów w  Zakro-
czymiu. Pomimo stwarzanych przez 
władze trudności ośrodek przetrwał do 
dziś, prowadząc kursy-rekolekcje dla 
laikatu i  duchowieństwa oraz rozwija-
jąc szeroko działalność wydawniczą.

Na przełomie lat 70. i  80. ubiegłego 
wieku powołano do życia nowe orga-
nizacje trzeźwościowe i  abstynenckie. 
Były to: Krucjata Wyzwolenia Człowie-
ka, Dziecięca Krucjata Niepokalanej 
Królowej Polski oraz Ruch Trzeźwości 
im. św. Maksymiliana Kolbego. Ponad-
to powstają stowarzyszenia, których 
celem jest pomoc osobom i  rodzinom 
uzależnionym oraz krzewienie cnoty 
trzeźwości w  narodzie. W  tym czasie 
powstały m.in. Bractwo Odnowy Mo-
ralnej św. Maksymiliana i  św. Brata 
Alberta, Bractwo Trzeźwości św. Mak-
symiliana, Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Uzależnionym i  ich 
Rodzinom „Filadelfi a”, a  także Katolic-
kie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
założona przez ks. Blachnickiego, na 
krótko przed przyjazdem Ojca Świętego 
do naszej ojczyzny w  1979 r., Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka, pomyślana jako 
przeciwstawienie się alkoholizmowi i in-
nym uzależnieniom. Program Krucjaty 
stał się nowym, oryginalnym, inspiro-
wanym encyklikami Jana Pawła II pro-
gramem o  charakterze ewangelizacyj-

Wspólna praca

W  każdej zbiorowości bardzo 

przydatną umiejętnością jest 

działanie zespołowe, szukanie 

kompromisu, współpraca z  inny-

mi. Pozwala to skupić się na spra-

wach istotnych i rozwiązywać na-

sze problemy dnia codziennego.

W  naszej parafi i i  naszej spółdzielni 
znajdziemy z  pewnością ludzi, którzy 
umieją pracować w  zespole. Często 
wspieramy ich, bo wiemy, że działają 
z ludźmi i dla ludzi. Ich działalność, cza-
sem na obu polach – tym parafi alnym 
i  tym spółdzielczym – jest dla nas sy-
gnałem, że możliwa jest wspólna praca.

Wspierajmy takie osoby, zarówno 
modlitwą, jak i  organizacyjnie, biorąc 
udział w  zgromadzeniach, zebraniach 
i spotkaniach. Pomagajmy im, bo wtedy 
ich i  nasza praca dadzą dobre owoce. 
Dobro wspólne nie będzie wówczas 
tylko pustym określeniem. My wszyscy 
wypełnimy je treścią. 

TOMASZ KAPŁON

MOIM ZDANIEM

nym, który ma na celu przezwyciężenie 
wszystkiego, co zagraża godności osoby 
i  psuje zdrowe obyczaje społeczne. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zosta-
ła powołana w odpowiedzi na apel Jana 
Pawła II, skierowany do Polaków u progu 
pontyfi katu: „Proszę, abyście przeciw-
stawiali się wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności i  poniża obyczaje 
zdrowego społeczeństwa, co czasem 
może zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu, co może umniejszać jego 
wkład do wspólnego skarbca ludzkości, 
narodów chrześcijańskich, Chrystusowe-
go Kościoła”. Krucjata została uroczyście 
ogłoszona w Nowym Targu w obecności 
Ojca Świętego, jemu oddana i  przez 
niego pobłogosławiona podczas piel-
grzymki do Polski 8 czerwca 1979 r.

JANUSZ ŻUKROWSKI
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NADZIEJA  DLA ŚWIATA

Zawierzyć Jezusowi

Sługa Boży Dolindo Ruotolo urodził się 6.10.1882 r. w  Neapolu. 

Był piątym z  jedenaściorga dzieci. Jako kapłan najdłużej posłu-

giwał w  Neapolu, w  parafi i San Giuseppe dei Nudi. Pozostawił po 

sobie liczne dzieła teologiczne, mistyczne i  ascetyczne, tomy ko-

mentarzy biblijnych, listów i  zapisków autobiografi cznych. Zmarł 

19.11.1970 r. w Neapolu.

Ksiądz Dolindo Ruotolo zapisał 2 lipca 
1965 r. następujące przesłanie Matki 
Bożej: „Maryja do duszy: Świat idzie ku 
zatracie, ale Polska, jak w czasach Sobie-
skiego, dzięki pobożności do mojego Ser-
ca będzie dzisiaj jak tamci, którzy urato-
wali Europę i świat przed turecką tyranią. 
Polska uwolni świat od najstraszliwszej 
tyranii komunizmu. Pojawi się nowy Jan, 
który w heroicznym marszu rozerwie kaj-
dany i pokona granice narzucone przez 
komunistyczną tyranię. Pamiętaj o  tym. 
Błogosławię Polskę. Błogosławię ciebie. 
Błogosławcie Mnie”.

W książce „Cuda chrześcijańskiej wiary” 
(Wyd. WAM, Kraków 2003) o. Aleksander 
Posacki SJ cytuje akt oddania się Panu 
Jezusowi, zapisany przez ks. Dolindo 
Ruotolo:

Jezus mówi do naszych dusz:

„Dlaczego zamartwiacie się i niepoko-
icie? Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, 
a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię 
wam, że każdy akt prawdziwego, głębo-
kiego i  całkowitego zawierzenia Mnie 
wywołuje pożądany przez was efekt i roz-
wiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie się 
Mnie nie oznacza zadręczania się, wzbu-
rzenia, rozpaczania, a później kierowania 
do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym 
nadążał za wami; zawierzenie to jest 
zamiana niepokoju na modlitwę. Za-
wierzenie oznacza spokojne zamknięcie 
oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki 
i  oddanie się Mnie, tak bym jedynie Ja 
działał, mówiąc Mi: «Ty się tym zajmij». [...]

Sprzeczne z  zawierzeniem jest mar-
twienie się, zamęt, wola rozmyślania 
o  konsekwencjach zdarzenia. Podobne 
jest to do zamieszania spowodowanego 
przez dzieci domagające się, aby mama 

myślała o ich potrzebach, gdy tymczasem 
one chcą się tym zająć same, utrudniając 
swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. 
Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracować, 
zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwi-
li, odwracając myśli od przyszłości jak od 
pokusy. Oprzyjcie się na Mnie, wierząc 
w  moją dobroć, a  poprzysięgam wam 
na moją miłość, że kiedy z  takim nasta-
wieniem mówicie: «Ty się tym zajmij», Ja 
w pełni to uczynię, pocieszę was, uwolnię 
i poprowadzę.

A kiedy muszę was wprowadzić w ży-
cie różne od tego, jakie wy widzielibyście 
dla siebie, uczę was, noszę w  moich 
ramionach, sprawiam, że jesteście jak 
dzieci uśpione w matczynych objęciach. 
To, co was niepokoi i powoduje ogromne 
cierpienie, to wasze rozumowanie, wasze 
myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, 
by za wszelką cenę samemu zaradzić 
temu, co was trapi.

Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, 
tak w  potrzebach duchowych, jak 

i materialnych, zwraca się do mnie mó-
wiąc: «Ty się tym zajmij», zamyka oczy 
i uspokaja się! Dostajecie niewiele łask, 
kiedy męczycie się i  dręczycie się, aby 
je otrzymać – otrzymujecie ich bardzo 
dużo, kiedy modlitwa jest pełnym za-
wierzeniem Mnie. 

W  cierpieniu prosicie, żebym działał, 
ale tak, jak wy pragniecie. Zwracacie się 
do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostoso-
wał się do was. Nie bądźcie jak chorzy, 
którzy proszą lekarza o kurację, ale sami 
mu ją podpowiadają. Nie postępujcie 
tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem: 
«święć się imię Twoje», to znaczy – bądź 
uwielbiony w tej moje potrzebie; «przyjdź 
Królestwo Twoje», to znaczy – niech 
wszystko przyczynia się do chwały Kró-
lestwa Twego w  nas i  w  świecie; «Bądź 
wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi», 
to znaczy – Ty decyduj w  tej potrzebie, 
uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla 
naszego życia doczesnego i  wiecznego. 
Jeżeli naprawdę powiecie Mi: «Bądź wola 
Twoja», co jest równoznaczne z  powie-
dzeniem: «Ty się tym zajmij», Ja wkroczę 
z całą moją wszechmocą i rozwiążę naj-
trudniejsze sytuacje. 

Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość 
zwiększa się, zamiast się zmniejszać, nie 
martw się, zamknij oczy i z ufnością po-
wiedz Mi: «Bądź wola Twoja, Ty się tym 
zajmij!» Mówię ci, że zajmę się tym, że 
wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, 
jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, 
że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać 
ducha! Zamknij oczy i mów: «Ty się tym 
zajmij»! Mówię ci, że zajmę się tym i  że 
nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad 
moją interwencję miłości. Zajmę się tym 
jedynie wtedy, kiedy ty zamkniesz oczy.

Nie możecie spać, wszystko chcecie 
oceniać, wszystkiego dociec, o  wszyst-
kim myśleć i  w  ten sposób zawierzacie 
siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko 
interwencji człowieka. A  to właśnie stoi 
na przeszkodzie moim słowom i  memu 
przybyciu. O, jakże pragnę tego waszego 
zawierzenia, by móc wam wyświadczyć 
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CZY TANIA

dobrodziejstwa, i jakże smucę się, widząc 
was wzburzonymi.

Szatan właśnie do tego zmierza: aby 
was podburzyć, by ukryć was przed 
moim działaniem i rzucić na pastwę tylko 
ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko 
Mnie, oprzyjcie się na Mnie, zawierzcie 
Mnie we wszystkim. Czynię cuda pro-
porcjonalnie do waszego zawierzenia 
Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych 
trosk. Kiedy znajdujecie się w  całkowi-
tym ubóstwie, wylewam na was skarby 
moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, 
nawet niewielkie, lub staracie się je po-

CARITAS

Odwiedziny u chorych

Dwa razy w roku członkinie Parafi alnego Zespołu Caritas odwiedzają 

chorych. Idziemy tam, gdzie ojcowie zanoszą Pana Jezusa, bo o tych 

chorych wiemy. Wizyty odbywają się przed świętami Bożego Naro-

dzenia i Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Idziemy, by złożyć 
im i  ich rodzinom 
życzenia świątecz-
ne. Zanosimy też 
drobne prezenty, 
by tradycji stało 
się zadość. Od-
wiedziny utwierdzają 
nas, że chorzy są „skar-
bem Kościoła”. Przychodzimy 
bez zapowiedzi, a  wszędzie zastajemy 
ich w  schludnych warunkach, widać, 
że rodziny dbają o  nich. Prawie każdy 
z nich ma obok swojego posłania krzyż, 
wizerunki świętych, Ojca Świętego Jana 
Pawła II i  różaniec. Cieszy nas to, bo 
jest to znak, że nie marnują swojego 
czasu, modlą się często za tych, którzy 
zabiegani zapominają o kontakcie z Pa-
nem Bogiem. Mamy też nadzieję, że 
podopieczni Caritasu, a  także my, jego 
członkowie, jesteśmy obecni w  modli-
twach chorych. W  czasie wizyty dzielą 
się z nami swoimi troskami i radościami, 
a nawet opowiadają nam historie swoich 
rodzin – szkoda, że nikt tych opowiadań 
nie rejestruje, bo to trudny, ale i piękny 
fragment dziejów naszej Ojczyzny.

Rzadko, ale zdarza się, że są 
to małżonkowie. Ogromnym 

wzruszeniem i  radością dla 
nas jest doświadczenie tego, 
że po trudach i  burzach 
życiowych są dla siebie po-
mocą i wsparciem. Widać ich 

dojrzałą miłość i głęboką przy-
jaźń. Nawet jeśli już z  jednym 

z  nich nie ma kontaktu, to ten drugi, 
zdrowy, mówi o chorym współmałżonku 
tak ciepło i  serdecznie, że aż porusza. 
Wiele z nas chciałoby w chorobie i póź-
nej starości mieć takie warunki życia. 
Mamy wciąż nadzieję, że nie dojdziemy 
jako społeczeństwo do tego, co obser-
wujemy w  wielu krajach świata, że gdy 
ktoś staje się niesamodzielny, to jest 
oddawany do domu opieki. Trudno jest 
tam żyć, bo „starych drzew się nie prze-
sadza”, choć rozumiemy, że takie właśnie 
rozwiązanie jest czasem konieczne.

Pozdrawiamy wszystkich chorych, 
odwiedzających ich ojców oblatów, 
opiekujące się nimi rodziny i liczymy na 
wsparcie modlitwą naszych działań.

CARITAS
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19. niedziela zwykła

11 sierpnia

Czuwać to znaczy wiedzieć, co się dzieje, 
i  być gotowym na to, co nadejdzie. Gdy 
trzoda śpi, czuwa pasterz. On ochrania ją 
przed niebezpieczeństwem, rozpoznaje 
znaki nadziei. Jezus myśli nie tylko o „małej 
trzódce”, ale o wszystkich ludziach, a swe-
mu Kościołowi dał posłannictwo uniwersal-
ne: „.idąc na cały świat [...] czyńcie uczniami 
wszystkie narody”.

Mdr 18, 6-9
Izraelici oczekują wyzwolenia

Ps 33
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Hbr 11, 1-2.8-19
Wielkość wiary

Aklamacja
Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn człowieczy przyjdzie.

Łk 12, 32-48

Gotowość na przyjście Pana

Wniebowzięcie NMP

15 sierpnia

Po zakończeniu życia ziemskiego Niepoka-
lana została z duszą i ciałem wyniesiona do 
chwały niebieskiej. Wniebowzięcie przypo-
mina nam, że każdy człowiek jest powołany 
do chwały w  niebie. Dziś kontemplujemy 
Służebnicę Pana otoczoną królewskim bla-
skiem w raju, gdzie poprzedziła nas także 
ze swym uwielbionym ciałem. Na Nią pa-
trzymy jako na znak niezawodnej nadziei.

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
Niewiasta obleczona w słońce

Ps 45
Stoi Królowa po Twojej prawicy
Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym 
berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą 
na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Orfi ru 
stoi po Twojej prawicy.

1 Kor 15, 20-26
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Aklamacja
Maryja została wzięta do nieba, 
radują się zastępy aniołów.

Łk 1, 39-56
Bóg wywyższa pokornych

siąść, podążacie za naturalnym biegiem 
rzeczy, któremu często przeszkadza Sza-
tan. Żaden człowiek rozumujący tylko 
według logiki ludzkiej nie czynił cudów. 
Na sposób Boski działa ten, kto zawierza 
Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się kom-
plikują, powiedz z  zamkniętymi oczami 
duszy: «Jezu, Ty się tym zajmij». Postępuj 
tak we wszystkich twoich potrzebach. 
Postępujcie tak wszyscy, a  zobaczycie 
wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam 
poprzysięgam na moją miłość”.

REDAKCJA
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CZY TANIA PRZYJACIELE MISJI

Pochwała gościnności

Od wielu lat odbywają się w  Bodzanowie koło Głuchołaz zjazdy 

regionalne Przyjaciół Misji Oblackich, ponieważ w tej parafi i pracują 

misjonarze oblaci. W tym roku nasza wspólnota Przyjaciół Misji wzię-

ła udział w zjeździe w niedzielę 12 maja. 

Przyjezdnych gości z oblackich parafi i 
(Lubliniec, Kędzierzyn–Koźle) i miejsco-
wych parafi an było bardzo dużo, kościół 
parafi alny był wypełniony po brzegi.

Podczas spotkania z  misjonarzami: 
o. Alojzym Chruszczem z  Kamerunu 
i  o. Wiesławem Safi anem z  Madaga-
skaru, mieliśmy sposobność posłu-
chać świadectw o  ich pracy misyjnej 
i  problemach, z  którym borykają się 
na misjach. Dużym powodzeniem 
cieszyło się stoisko z  dewocjonaliami 
i  egzotycznymi pamiątkami z  dalekich 
krajów, przygotowane przez Prokurę 

Misyjną z Poznania z o. Marianem Lisem 
i jego współpracownicami, s. Luitgardis 
i p. Anią.

Gospodarzom parafi i, ojcom oblatom, 
i  całej wspólnocie parafi alnej z  Bodza-
nowa pragniemy podziękować za ser-
deczne przyjęcie i gościnność. Pomimo 
deszczowej pogody atmosfera spotka-
nia był serdeczna i ciepła dzięki wielkiej 
ofi arności całej wspólnoty parafi alnej.

Za wszelkie dobro składamy serdecz-
ne Bóg zapłać!

ZELATORKA MARIA ZBOROWICKA 

20. niedziela zwykła

18 sierpnia

Jezus nie przestał ingerować w nasze dzie-
je! Nie! On żyje! I  wciąż pragnie odnaleźć 
każdego z nas, abyśmy – o ile to możliwe 
– łączyli się z Nim każdego dnia w Euchary-
stii, i z duszą w stanie łaski, oczyszczoną ze 
wszystkich grzechów śmiertelnych, przy-
stępowali do Komunii św. „Spójrz na nas, 
Boże, nasz Obrońco, i  wejrzyj na oblicze 
Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybyt-
kach Twoich jest lepszy niż innych tysiące” 
(Antyfona na wejście).

Jer 38, 4–6.8–10
Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Ps 40
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą
Z nadzieją czekałem na Pana,
A On się pochylił nade mną
I wysłuchał mego wołania,
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Z błotnego grzęzawiska.

Hbr 12, 1–4
Przykład Chrystusa

Alleluja
Moje owce słuchają mojego głosu.
Ja znam je, a one idą za Mną.

Łk 12, 49–53

Wymagania służby Bożej

21. niedziela zwykła

25 sierpnia

Sama przynależność do Kościoła Chry-
stusowego nie jest gwarancją zbawienia. 
Zapominamy, że wielu stoi na zewnątrz, 
cierpi głód i marznie z braku miłości, ponie-
waż w naszej wspólnocie nie ma dla nich 
miejsca. Strzeżmy się rutyny w korzystaniu 
z tajemnic wiary! Tylko nawrócenie i świę-
tość życia otwierają drzwi do Chrystusa. 

Iz 66, 18-21
Powszechność zbawienia

Ps 117
Całemu światu głoście Ewangelię
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Hbr 12, 5-7; 11-13
Tego Pan miłuje, kogo karze

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

Łk 13, 22-30
Królestwo Boże dostępne 
dla wszystkich narodów



21KRÓLOWA POKOJU

BIERZMOWANIE

WARTO PRZECZY TAĆ

Lista młodzieży bierzmowanej AD 2013

Dominika Bartosik
Jakub Bartyzel
Anna Borkowska
Jakub Chmielewski
Jakub Chromiński
Rafał Ciupiński
Justyna Dutkiewicz
Ewa Dziobak
Łukasz Frydrych
Klaudia Gajda
Jakub Gibalski
Joanna Golachowska
Michał Grygiel
Marta Janik
Joanna Jazowit
Angela Jastrzębska
Adrian Kegel

Katarzyna Klonowska
Szymon Kocemba
Adrian Kochański
Patryk Kokot
Patrycja Kołodziej
Konrad Kowalski
Martyna Krawczyk
Rafał Kuca
Karolina Kunaszewska
Magdalena Kurek
Grzegorz Kuriata
Joanna Matyga
Michał Modzelewski
Łukasz Muszkiewicz
Gabriela Orlik
Magdalena Pawłowska
Alicja Podyma

Sebastian Rusiecki
Jakub Skórniak
Katarzyna Sławicz
Maciej Stachowiak
Dariusz Suchecki
Monika Szatkowska
Paula Szewczyk
Dominika Szulc
Karolina Szymańska
Paweł Świrko
Stanisław Tomaszewski
Justyna Trokowicz
Piotr Wiśniewski
Wojciech Wyka
Radosław Zagórowicz
Justyna Zarzycka
Dominik Zwolski

Książka „Otwarty umysł, wierzące serce”, napisana przez 
kardynała Bergoglio, pomyślana została jako rekolekcje 
mające docierać do serca każdego z nas w jego własnym 
domu. Składa się z krótkich rozdziałów – rekolekcyjnych 
rozważań, różnorodnych tematycznie, lecz zawsze koncen-
trujących się wokół osoby Jezusa Chrystusa; teologicznie 
głębokich, ale pisanych prostym językiem. Każdy rozdział 
zamyka propozycja tematu osobistej refl eksji i modlitwy. 

„Kiedy człowiek zadaje sobie pytania, Bóg nie pozo-
staje w  oddali, jedynie czekając, lecz zbliża się, pod-
chodzi, jest obok. Bóg, Ojciec, wychodzi do człowieka 
tam, gdzie on się znajduje, do jego najskromniejszych 
potrzeb, aby go prowadzić do innej wody i  innego 
chleba” (fragment).

Opublikowano już mnó-
stwo biografii i  wywiadów, 
znamy coraz więcej szcze-
gółów jego życia przed wy-
borem na stolicę Piotrową. 
Przed polskim czytelnikiem 
pozostaje jednak do odkrycia 
jeszcze najważniejszy obszar – 
czyli to, jak Ojciec Święty głosi 
Słowo Boże , co i  jak mówi 
o Chrystusie, Kościele, a także 
współczesnym świecie.

Globalna rewolucja sek-
sualna, propagowana przez 
ONZ i  Unię Europejską, 
wkradła się do polityki, in-
stytucji władzy i  placówek 
oświatowych. Tam stop-
niowo, za plecami opinii 
publicznej, zrodził się z niej 
ogromny program prze-
kształcenia społeczeństwa, 
który burzy podstawy de-
mokracji i  przybiera coraz 
bardziej totalitarny kształt.

Gabriele Kuby, socjolog z wykształcenia i matka trojga 
dzieci, od czasu przejścia na katolicyzm w 1997 roku zaj-
muje się w licznych publikacjach i wykładach krytyczną 
analizą ideologii genderowej oraz jej destrukcyjnym 
wpływem na współczesne społeczeństwa, jak i przyszłe 
pokolenia. 

Miejmy nadzieję, że ta książka – rzetelna, bezkompro-
misowa i  daleka od „poprawności politycznej” analiza 
wdrażanej na naszych oczach globalnej rewolucji kul-
turowej – otworzy oczy i sumienia także odpowiedzial-
nym za politykę, Kościoły, kulturę i  społeczeństwo, aby 
z  przekonaniem stawali w  obronie godności człowieka 
i opartego na niej systemu wartości. 
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

Przyjąć dziecko jako dar i zadanie

Jesteśmy małżeństwem z niemal 3-letnim stażem. W grudniu 2011 r. 

z woli Bożej na świat przyszła nasza cudowna córeczka – Teresa Mag-

dalena. W grudniu br. spodziewamy się naszej kolejnej Pociechy, na 

którą czekamy z wielką niecierpliwością. 

Oboje dobrze wiemy, że aby zbu-
dować rodzinę, potrzeba dobrego 
fundamentu. Pragniemy, aby tym 
fundamentem była wiara i  miłość; 
miłość, którą daje nam Pan Bóg. Gdy 
w  rodzinie panuje miłość i  pokój, każ-
de nowo poczęte dziecko jest przyj-
mowane jako dar i  wielka radość. 

Już na samym początku naszej 
znajomości rozmawialiśmy o  dzie-
ciach,  o  tym, jak to dobrze mieć 
większą rodzinę. To nas do siebie zbli-
żało i budowało wizję wspólnego życia.

Dziś Tereska ma już półtora roku, a my 
w każdym dniu jej życia nie możemy się 
nadziwić, jakim jest cudem i przypatru-
jemy się jej, jak rośnie, jak uczy się kolej-
nych rzeczy, jaka jest radosna i pełna sił. 
Dopiero będąc rodzicami zauważyliśmy, 
iż wcześniej w  naszym życiu czegoś 
brakowało. Dni nasze są teraz wypeł-
nione nowym zadaniem, zadaniem 
wychowania i opieki nad nią, a jak Bóg 
pozwoli, również nad kolejnymi dziećmi. 

Wiemy, że dziecko należy wychować 
w  prawdziwej miłości zakorzenionej 
w  wierze. Wzajemna pomoc, jedno-
myślność i  zrozumienie pomaga nam 
wybierać to, co dla Tereski jest naj-
lepsze. Jako rodzice pragniemy rodzić 
nie tylko ciało, ale i  duszę, kierować 
rozwój dziecka na właściwe tory, by 

wybierało dobro jedynie prawdziwe, 
jakie jest w  kościele Jezusowym. 

Okres naszego narzeczeństwa po-
święciliśmy zbliżeniu się do Jezusa. 
Chodziliśmy wspólnie na niedzielne 
Msze święte, do spowiedzi, czasem 
wspólnie modlil iśmy się, chętnie 
uczestniczyliśmy w  przygotowaniach 
do sakramentu małżeństwa. Jeszcze 
w  trakcie narzeczeństwa szukaliśmy 
miejsca dla nas w  Kościele, by nie 
dać się wciągnąć li tylko w  konsump-
cyjny świat. Nie szukaliśmy długo, 
bowiem w  gazecie parafialnej „Kró-
lowa Pokoju” ukazało się ogłoszenie 
o  kolejnym naborze do Wspólnoty.

We Wspólnocie jesteśmy niemal od 
początku naszej wspólnej drogi małżeń-
skiej, to dzięki Wspólnocie łatwiej i od-
ważniej jest nam wzrastać i  dojrzewać 
w wierze, wybierać to, co dobre i ważne.

Tutaj każde nowo poczęte dziecko jest 
przyjmowane jako dar od Pana, a kobie-
ty w stanie błogosławionym traktowane 
z należnym dla nich szacunkiem i troską. 

Obserwujemy tu inne małżeń-
stwa. Niektóre z nich są już szczę-
śliwymi dziadkami, inne rodzicami 
dojrzewających dzieci, jeszcze 
inne, podobnie jak my, niedawno 
zostali szczęśliwymi mamusiami 
i  tatusiami. Tak szeroki i  mnogi 
wachlarz przykładów życia daje 
nam pewność, że postępowanie 
zgodne z nauką Kościoła, zapew-
nia dobrą i szczęśliwą przyszłość. 
Jesteśmy przekonani, że budowa-

nie życia na najtrwalszym fundamencie, 
jakim jest Jezus Chrystus, generuje 
nieporównywalne z  niczym efekty. 

Życie rodzinne oparte tylko na 
relacjach mąż–żona i  dzieci nie daje 
nawet namiastki uczucia szczęśliwego 
życia, dopiero postawienie Boga jako 
najważniejszego elementu życia daje 
nam szczęście. Cała miłość do Pana, 
którą Go obdarzamy w  modlitwie, 
sakramentach i  całym życiu, wraca do 
nas w  postaci pokoju serca i  miłości 
– miłości małżeńskiej, rodzicielskiej.

Podstawową cechą małżeństwa jest 
jedność, nie zapominajmy jednak, aby 
nie odrzucać najcenniejszego daru 
tego sakramentu, jakim jest potom-
stwo, i  o  tym, jak pozytywną przemia-
nę sprawia ten dar w  naszym życiu.

OLA I MICHAŁ WOLNI

Marsz dla życia i rodziny – 26 maja 2013
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CZY TANIASZAFARZE

Rekolekcje na Górze św. Anny

W tym roku ks. Paweł Cembrowacz − opiekun nadzwyczajnych sza-

farzy Komunii świętej w  naszej archidiecezji – zorganizował re-

kolekcje w  sanktuarium na Górze Świętej Anny w  dwu grupach 

(19−21 kwietnia oraz 10−12 maja). Oprócz nas, szafarzy, mogły 

w nich wziąć udział również nasze małżonki. 

W  obu termi-
nach uczestniczy-
ło ok. stu osób 
spośród prawie 
trzystu nadzwy-
czajnych szafarzy 
w  całej archidie-
cezji. Z  naszej pa-
rafii w  kwietniu 
pojechał Piotr 
Rotte oraz Krzysz-
tof Janik z  żoną, 
a  w  maju Jacek 
Moczko, Tadeusz Ulewski oraz Wojciech 
Siciński (wszyscy z żonami). 

Niestety pogoda nas nie rozpieszczała. 
W kwietniu było chłodno i wietrznie, nato-
miast w maju cały czas padał deszcz. Mimo 
to wszyscy wrócili zadowoleni, bo był czas 
na wspólną modlitwę, wykłady prowa-
dzone przez diakona Marcina Sternala, 
spotkania i dyskusje z naszym opiekunem, 
ks. Pawłem. 

Każdy przeżywał je z pewnością inaczej. 
Dla mnie np. bardzo interesujący był jeden 
z wykładów diakona Marcina poświęcony 
teologicznemu przesłaniu płynącemu 
z  obrazu „Wieczerza w  Emaus” młodego 
Rembrandta. Rembrandt wielokrotnie 
podejmował ten temat zaczerpnięty 
z Ewangelii według św. Łukasza (24,13-31). 
Dla młodego malarza najważniejszy był 
moment objawienia. Postać Chrystusa, wi-
doczna po prawej stronie, zasłania źródło 
światła. Jeden uczeń pada na kolana przed 
nim, przewracając krzesło, drugi − pełen 
zdziwienia, jakby odepchnięty od Niego, 
wpatruje się w  postać Jezusa, zupełnie 
jakby widział Go po raz pierwszy. W głębi, 
po lewej, pochylona postać służącej przy-
słania drugie źródło światła. Generalnie, na 
pierwszy rzut oka, obraz wydaje się mało 
czytelny.

Tyle opis, ale 
jakie jest teolo-
giczne przesłanie 
obrazu? Diakon 
Marcin wyjaśnił, 
że ukazuje on 
postawy − reak-
cję ludzi spoty-
kających Chry-
stusa na swojej 
drodze życiowej. 
Postać na dru-
gim planie zajęta 

jest swoimi sprawami, swoją pracą i zda-
rzenie przy stole zupełnie jej nie interesuje. 
Postacie uczniów są bardziej dynamiczne. 
Jeden z  nich pada Chrystusowi do nóg, 
jest jednak pogrążony całkowicie w cieniu. 
Sugeruje to powierzchowność gestu – bez 
wewnętrznego zaangażowania, a  wręcz 
z niedowierzaniem w zmartwychwstanie 
Mistrza, jakby nie otrząsnął się jeszcze 
z  negatywnych przeżyć związanych 
z  ukrzyżowaniem Chrystusa. Odmienna 
jest postać drugiego ucznia znajdującego 
się w pełnym świetle bijącym od postaci 
Jezusa. Wpatruje się on z  ogromnym za-
dziwieniem w postać ukochanego Mistrza, 
oddając Mu hołd płynący z wiary w Jego 
zmartwychwstanie.

Te trzy postawy nakazują nam zasta-
nowić się, jaka jest nasza wiara, nasze 
zaangażowanie w  głoszenie Dobrej No-
winy; z  którą z  przedstawionych postaci 
utożsamiamy się, jak jesteśmy postrzegani 
przez nasze otoczenie, czy nie należy cze-
goś zmienić. Odnajdźmy prawdziwy obraz 
Boga w  Chrystusie, Chrystusa w  nas, aby 
oddać Mu to, co do Niego należy − nas 
samych (por. Jacek Szymczak OP, „Oremus”, 
czerwiec 2009, s. 9).

WOJCIECH SICIŃSKI

Uroczystość NMP Częstochowskiej

26 sierpnia

Władysław, książę opolski, wybudował na 
Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał 
im pod opiekę ikonę Matki Bożej, czczoną 
dotąd w jego zamku. Wkrótce obraz zasły-
nął cudami, a Jasna Góra stała się głównym 
ośrodkiem kultu maryjnego w  Polsce. 
Teksty mszalne dzisiejszej uroczystości 
wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską 
i porównują Jasną Górę z Syjonem, siedzibą 
Arki Przymierza w Starym Testamencie.

Iz 2, 2-5
Góra świątyni Pana

Ps 48
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Ga 4, 4-7
Bóg zesłał swojego Syna 
zrodzonego z niewiasty

Aklamacja
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami.

J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

22. niedziela zwykła

1 września

Każdy zgodzi się z  tym, że można służyć 
jakiejś wielkiej sprawie, ale że człowiek 
służy drugiemu człowiekowi i  to dobro-
wolnie – taka postawa jest coraz rzadsza 
i nawet podejrzana. Liczy się tylko korzyść 
osobista. Pokorę ceni się na równi z  nie-
winnością – tzn. nie ceni się jej wcale. Ale 
tylko do pokornego mówi Bóg: „Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej”.

Syr 3, 17-18.20.28-29
Bóg miłuje pokornych

Ps 68
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz
Sprawiedliwi cieszą się i weselą 
przed Bogiem i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Hbr 12, 18-19.22-24a
Stare i Nowe Przymierze

Aklamacja
Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Łk 14, 1.7-14
Kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony
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USŁUGI KRAWIECKIE
Przeróbki, wszywanie zamków, 

skracanie, zwężanie, inne

poniedziałek-wtorek-czwartek 

od 9.00 do 17.00 | Tel. 791 652 094

Pod dużym kościołem 

koło głównego wejścia od ul. Rysiej

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

E–MAIL:  krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPIEKUN: o. Jerzy Ditrich OMI

ZESPÓŁ:  o. Bartłomiej Cytrycki OMI, Ewa Kania, 
                    Barbara Masłyka, Bożena Sobota, 
                    Aleksandra Wolska, Dawid Wolski

FOTOGRAF: Damian Szpalerski, Piotr Janicki
 REKLAMY: Tel. 604 169 094 

NAKŁAD: 2 000 egz.   Cena: gratis  

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

BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE

ALFA-TUR ZAPRASZA:

Wrocław, ul. Horbaczewskiego 29b
Tel./fax 71 352 2319; kom. 601 788 190

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE

M A T E M A T Y K A

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

ZAKRES LEKCJI:

  szkoła podstawowa
  gimnazjum
  szkoła średnia (liceum, technikum)

  przygotowanie do matury:
  podstawowej i rozszerzonej 

Mam wieloletnie doświadcznie pedagogiczne 

z uczniem na każdym poziomie wiedzy.

Przygotowuję do egzaminów, klasówek, kon-

kursów, ułatwiam nadrobić zaległości, pomagam 

w pracach domowych.

KOREPETYCJE U UCZNIA W DOMU

TEL. 668-967-527

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.

,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Serdecznie zapraszamy czytelników 

,,Królowej Pokoju” 

do Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego 

lek. stom. Jerzego Zagórskiego, 

specjalisty II st. protetyki

pon. 9.00–13.00, 16.00–18.00
wt. 9.00–13.00, 16.00–18.00
śr. 9.00–14.30
cz. 9.00–13.00, 16.00–18.00
pt. 9.00–14.30

ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław 

tel. 71 355 0336, 607 400 992

Przystępne ceny, fachowe leczenie, 

uczciwe poradnictwo, z zakresu: stomatologii 

zachowawczej, protetyki, chirurgii i endodoncji.

,,DBAJ O ZĘBY, BO TO SKARB TWÓJ ŚWIĘTY!”
ZAPRASZAMY!

OFERUJEMY:

– kursy nauki jazdy, zgodne z nowymi zasadami

– jazdy dodatkowe dla osób mających trudności 

na egzaminie państwowym

– jazdy doszkalające dla osób posiadających 

prawo jazdy

– indywidualny tok nauczania, pod okiem osób 

z uprawnieniami egzaminatora i byłymi egza-

minatorami z wrocławskiego WORD

OSK proMOTOR, ul. Tęczowa 65, Wrocław

www.osk–promotor.pl  |  biuro@osk–promotor.pl

tel. 534 573 417 (w godz 12.00– 16.00)

tel. 608 848 684 (w godz 8.00– 20.00)

SANTIAGO de COMPOSTELA–BARCELONA–ARS
Pieszo i autokarem do św. Jakuba
potwierdzone certyfi katem pielgrzyma
15–31.07.13 – 999 zł + 630 EUR

FATIMA–LOURDES–LA SALETTE–BARCELONA
11–26.08.13 – 999 zł + 640 EUR

MEDUGORJE–DUBROWNIK–MOSTAR
+ wypoczynek nad morzem
05–12.08.13 – 590 zł + 180 EUR
19–31.08.13 – 650 zł + 320 EUR

MEDUGORJE–FESTIWAL MŁODYCH
31.07–09.08 – 590 zł + 195 EUR

RZYM–LORETO–ŚW.RITA–O.PIO–ASYŻ–
WENECJA–MONTE CASSINO
19.08–30.08.13 – 699 zł + 325 EUR
19.08–25.08.13 – 1350 zł

WIEDEŃ–KAHLENBERG
330. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej
07–08.09.13 – 189 zł + 30 EUR

WILNO–SOKÓŁKA–WIGRY–TROKI
26–30.09.13 – 695 zł

ZIEMIA ŚWIĘTA
13–21.10.13 – 1950 zł + 480 USD
20–28.01.14 – 1950 zł + 480 USD

ZIEMIA ŚWIĘTA Z JORDANIĄ
17–26.02.14 – 1950 zł + 740 USD

PERU–BOLIWIA
03–14.11.13 – 4950 zł + 2800 USD

PERU–BOLIWIA–BRAZYLIA
03–18.11.13 – 6950 zł + 3500 USD

KUBA–MEKSYK
04–18.12.13 – 4850 zł + 2100 USD

MEKSYK
04–14.12.13 – 4500 zł + 1300 USD

MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ zaprasza 
chętnych do pogłębienia wiedzy o  historii 
i kulturze Ziemi Cieszyńskiej. Informacje:
Tel. 71 555 7563, 71 792 2618

FIRMA MARTER instalacje elektryczne,
hydrauliczne, glazura, remonty komplekso-
we. Tel. 607 633 217

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

PIELĘGNIARKA i  specjalistka terapii zaję-
ciowej zaopiekuje się dzieckiem lub osobą 
starszą (np. chorą na Alzheimera) w godz. od 
18.00 do 21.00. 
Tel. 885 773 754

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY udziela 
korepetycji z  biologii i  chemii na poziomie 
gimnazjum. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 502 951 790

ORGANIZACJA wesel i przyjęć: 
www.weselewewroclawiu.pl
Tel. 504 622 360 

KUCHARKA NA TWOJE WESELE
www.weselewewroclawiu.pl. 
Tel. 504 622 360

MATEMATYKA I FIZYKA NA OSIEDLU
Gimnazjum, szkoła średnia, matura, studia,  
matura międzynarodowa.
Tel. 71 790 4895

JĘZYK NIEMIECKI korepetycje. 
Tel. 669 089 467 lub 781 786 771

MATEMATYKA – korepetycje na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Tel. 669 089 467 lub 781 786 771

SOLIDNE SPRZĄTANIE GROBÓW, całoroczna 
pielęgnacja zieleni na grobie.
Tel. 885 773 754

SPRZEDAM ŁADNĄ SUKNIĘ ŚLUBNĄ 
w kolorze ecru, rozmiar 36/38, wzrost 160 cm, 
cena 500 zł do negocjacji. 
Tel. 692 384 130

WYNAJMĘ MIESZKANIE na Popowicach 
2-pokojowe (ul. Wejherowska) od 1 lipca.
Tel. 692 928 324

POKÓJ DO WYNAJĘCIA dla 1 osoby 
(studentki, studenta) lub osoby pracującej, 
bez nałogów.
Tel. 71 355 7747
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WYDARZENIE

28 SIERPNIA 2013 r. (środa)

 9.00 – MSZA ŚW. (katedra wrocławska) pod przewodnictwem i  z  homilią abp. dr. Józefa KUPNEGO, 
  Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego

10.45 – WPROWADZENIE – ks. prof. PWT dr hab. Andrzej TOMKO, Rektor PWT we Wrocławiu
11.00 – „Wierzę w Syna Bożego”. Program duszpasterski na rok 2013/2014 – abp dr Stanisław GĄDECKI,  
   Arcybiskup Metropolita Poznański
11.45 – Tajemnica Wcielenia w ludzkiej postaci – ks. prof. dr hab. Mariusz ROSIK (PWT Wrocław)
12.30 – Nauczyciel człowieczeństwa – humanizm Wcielenia – bp prof. dr hab. Ignacy DEC, Biskup Świdnicki
16.00 – KONWERSATORIA 
   Świadectwo wiary kapłańskiej – ks. dr Adam ŁUŹNIAK (PWT Wrocław) – PWT sala 1
   Modlitwa i medytacja – o. prof. PWT dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF (PWT Wrocław) – PWT sala 6
   O dojrzałość chrześcijańską osoby ludzkiej – ks. dr Janusz MICHALEWSKI (PWT Wrocław) – PWT sala 11
   Grupy i ruchy siłą ożywczą parafi i – ks. dr hab. Bogdan GIEMZA (PWT Wrocław) – PWT sala 20
19.00 – KONFERENCJA WIECZORNA (katedra wrocławska)
   Wierzę w Jezusa Chrystusa – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet Szczeciński)

29 SIERPNIA 2013 r. (czwartek)

 9.00 – Sens wcielenia – odpowiedź na potrzebę ludzkiego zbawienia – bp dr Jan TYRAWA, Biskup Bydgoski
 9.45 – Dążymy do szczęścia wiecznego, czy będziemy nim obdarzeni?  –  o. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP

  (UKSW w Warszawie)
11.00  – Sakramenty – Chrystus działający w  swoim Kościele –  ks. dr Krzysztof NYKIEL, Regens Penitencjarii 

  Apostolskiej
11.45  –  Kerygmat – Chrystus istotą przepowiadania i życia – bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI, Biskup Siedlecki
12.30  – Modlitwa – rozmowa z  Chrystusem czy mowa o  Chrystusie  –  abp prof. dr hab. Marek JĘDRASZEWSKI, 

  Arcybiskup Metropolita Łódzki
16.00  – KONWERSATORIA
   Przygotowanie sakramentalne – ks. prof. dr hab. Stanisław ARASZCZUK (PWT Wrocław) – PWT sala 1
   Społeczne świętowanie niedzieli – ks. prof. PWT dr hab. Bogusław DROŻDŻ (PWT Wrocław) – PWT sala 6
   Chrześcijanin wobec nowych technologii biomedycznych  – ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz REROŃ 
   (PWT Wrocław) – PWT sala 11
   Kryzys wiary jako wzrost wiary – o. dr Emilian GOŁĄBEK OFM (PWT Wrocław) – PWT sala 20
19.00  – KONFERENCJA WIECZORNA (katedra wrocławska)
   Wierzę w Syna Bożego – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet Szczeciński)

30 SIERPNIA 2013 r. (piątek)

 9.00 – Wzajemność w rodzinie i rodzicielstwie – o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI (PWT Wrocław)
 9.45 – Katecheza – zaszczepienie wiary, która działa przez miłość   –  bp dr Marek MENDYK, biskup pomocniczy 

  w Legnicy 
11.00 – Praca i  kultura – ofi arne działanie człowieka – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet 

  Szczeciński)
11.45 – Żywotność wiary Kościoła – odpowiedź na symptomy dechrystianizacji – bp prof. dr hab. Andrzej 

  SIEMIENIEWSKI, biskup pomocniczy we Wrocławiu
12.30 – SPRAWOZDANIA Z KONWERSATORIÓW

   PODSUMOWANIE OBRAD – ks. dr Marian BISKUP, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej
   ZAKOŃCZENIE – abp dr Józef KUPNY, Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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XLIII WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE 

28–30 sierpnia 2013 r.

Syn Boży – centrum naszej wiary

AULA PWT 

ul. Katedralna 1

Wrocław
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Drogie Dzieci! Łaska Boska jest do zbawienia 

koniecznie potrzebna

Czy wiesz że?

Koniec nauki i… „wakacje, wakacje, znowu są 
wakacje, na pewno mam racje, wakacje znowu są”. 
Tak, drogie dzieci, wakacje się rozpoczęły, odkładamy 
podręczniki ze szkoły, chowamy tornistry i  rozpo-
czyna się czas odpoczynku, odwiedzin, wspólnych 
rodzinnych wycieczek. Ale nie zapomnijmy podczas 
wakacji o  naszym wspólnym przyjacielu – Jezusie. 
Jesteśmy bliscy Jego sercu i nie możemy go zawieść 
podczas wakacji. Nie zapominajmy o  niedzielnej 
Mszy św., spowiedzi oraz codziennej modlitwie, 
w której możemy podziękować za wspaniale przeżyty 
dzień. Życzę Wam, aby był to dla was czas odpoczyn-
ku i  radości, spędzony z  rodzicami i  rodzeństwem 
w towarzystwie Pana Jezusa. 

O. BARTEK OMI

Łaska Boża jest z nami, łaska Boża jest pomocą, łaska 
Boża  „ciągnie” nas do świętości. Łaska to taki darmowy 
prezent od Pana Boga, którego nie widzimy, ale wiemy, 
że go otrzymujemy. A skąd bierze się w nas łaska Boża? 
Przez nasz chrzest. Od chwili chrztu św. możemy wołać 
do Boga – Ojcze! 

Łaska – DAR, na który nie zasługujemy, a jednak otrzy-
mujemy go od Boga, który nas kocha.

Słowo „łaska” pojawia się w Piśmie Świętym 295 razy,  

z tego większość znajduje się w listach św. Pawła

Pomyśl:Zadanie:

Jesteś wyróżniony spośród innych 
stworzeń (zwierząt, roślin…), bo Bóg dał 
ci nieśmiertelną duszę!

Zajrzyj do Psalmu 136 i  policz, 
ile razy autor woła: „Jego łaska na 
wieki!”.

W  dniu 18.06 br. dzieci z  grupy IV „Misiów” Przedszkola 
Niepublicznego „Bajka” z  okazji minionego Dnia Dziecka 
zostały zaproszone przez Pensjonariuszy do Domu Opieki 
Społecznej przy ul.Mącznej. Po przybyciu czekało na nas 
wiele atrakcji, tj. wspaniałe występy w  wykonaniu Pensjo-
nariuszy, zabawy integracyjne, zabawy z  chustą Klanzy, 

malowanie twarzy, tworzenie ogrodów pełnych kwiatów, 
rysowanie kredą, konkursy oraz słodki poczęstunek. Dla 
dzieci był to dzień wyjątkowy, pełen miłości i  szacunku 
wobec osób strszych.

C. KUCHARZYK

Dzień Dziecka 



27KRÓLOWA POKOJU



28 KRÓLOWA POKOJU

Bierzmowanie – 16 maja 2013 r.

Święcenia diakonatu Tomasza Gali – 21 maja 2013 r.
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I Komunia Św. – 26 maja 2013 r.
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Boże Ciało – 30 maja 2013



Dzieci pierwszokomunijne w Bardzie Śląskim  – 8 czerwca 2013
FO

T.
 A

N
D

R
ZE

J 
M

IN
TA

FO
T.

 A
N

D
R

ZE
J 

M
IN

TA

FO
T.

 A
N

D
R

ZE
J 

M
IN

TA

FO
T.

 A
N

D
R

ZE
J 

M
IN

TA

FO
T.

 A
N

D
R

ZE
J 

M
IN

TA



Ingres nowego metropolity wrocławskiego – 16 czerwca 2013
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