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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Księże, jeśli ty tak mocno wierzysz, 

jeśli tak mocno wierzą chrześcijanie, to 

dlaczego Ojciec Święty ogłosił dla was 

Rok Wiary? Pewnie u  was z  tą wiarą 

coś nie tak?

Chyba masz rację. My ładnie świę-
tujemy Boże Narodzenie z  choinką, 
Mikołajem, opłatkiem, kolędami; ale czy 
wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem 
i zamieszkał między nami? Wiesz... chy-
ba nie. Na Wielkanoc oglądamy groby 
Pańskie w kościołach, niesiemy święcon-
kę, pachnącą i kolorową, niesiemy zwy-
cięskie chorągwie w rezurekcję, grają or-
kiestry, ale czy my naprawdę wierzymy, 
że Chrystus umęczony i  ukrzyżowany 
– zmartwychwstał? Chyba nie. Nie, bo 
to już za trudne!

Ja jestem człowiekiem niewierzącym. 

Nie umiem wierzyć. Nigdy nie prze-

żyłem wiary. Powiedz mi, skąd ci do 

głowy przyszło, że jest Bóg? Widziałeś 

Go kiedy? Skąd wiesz, jaki On jest? 

Powiedz mi. Chcę wierzyć jak ty.

Wierzysz jeszcze w Boga?

Na początku Roku Wiary proponujemy rozmowę Tomka-niedowiarka 

z ks. bp. Józefem Zawitkowskim. Tomek zadaje pytania, które – być 

może – wielu z nas zadaje sobie samym. Zobaczmy, jak odpowiada 

na nie jeden z najbardziej znanych polskich kapłanów i kaznodzie-

jów, autor książek i pieśni religijnych.

U  mnie to było tak: miałem wierzą-
cych rodziców. Był ktoś, komu wierzy-
łem wpierw niż Panu Bogu. Bo gdy 
byłem głodny, mama dawała mi jeść. 
Gdy bolało, przychodziła z  pomocą. 
Była mądra i dobra. Zapamiętaj to: była 
mądra i  dobra! Nie pytaj o  wiarę ludzi 
głupich i  złych, bo cię okłamią. Znajdź 
kogoś mądrego i dobrego!

Księże, a ty taki jesteś?

Nie wiem. Przyglądaj się, posłuchaj. 
Takim chcę być – chcę być mądrym 
i dobrym.

Jak się ma dobrą mamę i dobrego tatę, 

to w takiej rodzinie można urosnąć na 

wierzącego, na dobrego człowieka; 

ale gdy ten chłopiec zacznie myśleć, 

pytać, patrzeć na ludzi i  na świat, to 

straci wiarę.

Tak może być, ale ja znów będę mó-
wił o  sobie. Miałem dobrego księdza, 
miałem kochane siostry nazaretanki, 
ale wiary to mnie nauczyła pani Pie-

trzakowa. Bo nam, dzieciom ze wsi, 
gdy nie było jeszcze światła, pokazała 
przez mikroskop komórkę tulipana. To 
tam tak jest? W łepetynie mi się zakrę-
ciło, ale już wtedy umiałem modlić się 
Asnykiem: „Za każdym krokiem w tajniki 
stworzenia / Coraz się ludzka dusza 
rozprzestrzenia / I  większym staje się 
Bóg”. Pamiętaj: im człowiek więcej wie, 
tym więcej ma pytań, tym większą musi 
mieć wiarę.

To człowiek uczony może być wierzą-

cym w  Boga? To wiara nie sprzeciwia 

się rozumowi?

Może uporządkujmy sobie słowa: 
„mądry” i  „wykształcony”, „prosty” 
a  „pyszny”, „bezbożny” a  „pobożny”. 
W  liceum byliśmy wszyscy zapatrzeni 
w  profesora Lisiewicza. Zdawało się 
nam, że ta bestia to wszystko wie. 
Wiedział bardzo dużo, a  modlił się jak 
dziecko. Bo był mądry!

Im człowiek więcej wie, tym więcej 
ma pytań, a  wiara jest szukaniem, jest 
męką, ale jest i  radością: „Heureka!” 
Znalazłem! „Boże, mądrości i  piękności 
moja, dlaczego tak późno Ciebie po-
znałem?” To św. Augustyn. Ludzie prości 
wielbią Boga. Pyszni sprzeciwiają się 
Bogu. Pobożni żyją po Bożemu, a bez-
bożni żyją tak, jakby Boga nie było.

I dlaczego to tak jest?

No właśnie...

A  wierzyć w  Boga to chyba przyjem-

ne – prawda? Śluby, chrzty, komunie, 

procesje, świętowania. Wierzącym to 

dobrze się wiedzie.

Akurat! Już ci mówiłem, że wiara 
to nie jest świętowanie. Wiara to jest 
ciągłe pytanie i  szukanie: Boże, gdzie 
jesteś? Wiara to czasem męka, a czasem 
męczeństwo.

To po co się tak męczycie? Modlić się, 

spowiadać się, przykazania zachowy-

wać, łańcuszki nosić, różańce. A tobie, 
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SŁOWO PROBOSZCZA

księże, to w tej sutannie latem nie jest 

za gorąco?

Za gorąco! Wiem, że bezbożnym jest 
łatwiej żyć. Bo bezbożni mogą kraść, 
kłamać, zabijać, cudzołożyć. I tak mogą 
sobie życie ułożyć na dziewięćdziesiąt 
dziewięć lat. Ale co dalej? „Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy” 
(por. Łk 12, 20) – i co wtedy?

A jest życie po życiu?

Jest! I  ja chcę być zbawiony. Stawiaj 
sobie czasem to pytanie: Czy ja, tak 
żyjąc, będę zbawiony?

Nie, to mnie nie interesuje.

Ale to cię spotka.

Mówisz mi, księże, całkiem logicznie, 

ale skąd ty to wszystko wiesz? Przecież 

to wy, księża, wymyśliliście te wszyst-

kie bajki o Bogu, o aniołach, o Matce 

Bożej, o  świętych. Dobre to wszystko 

dla grzecznych dzieci.

Prawd wiary to ty nie znasz, ale 
bezbożną propagandę znasz – widzę – 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
czytamy: „Kościół od początku czcił pa-
mięć zmarłych i ofi arował im pomoce, 
a w szczególności Ofi arę eucharystycz-
ną, by po oczyszczeniu mogli dojść do 
uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół 
zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła 
pokutne za zmarłych”. W  tych listopa-
dowych dniach przywołujemy naszych 
bliskich zmarłych, to wyraz naszej pa-
mięci, wdzięczności i przede wszystkim 
troski o ich zbawienie. 

Zachęcam, aby każdy z  nas przez 
swoją osobistą modlitwę, przyjęcie 
i  ofiarowanie Komunii św., zyskanie 
odpustu zupełnego, zamówienie Mszy 
św. i udział w niej, jak i zwyczaj modli-
twy różańcowej z wypominkami oraz czyny miłosierdzia dał wyraz wdzięczności 
i troski wobec tych, którzy nas poprzedzili w drodze do Domu Ojca.

O. JERZY DITRICH OMI

doskonale. Ja wierzę w  Boga! Ja wierzę 
w  to, co Bóg do mnie powiedział. „Bo 
zawodny jest człowiek i  każdy człowiek 

jest kłamcą” (por. Ps 
116, 11). Jeden tylko 
jest, który dał słowo 
i  nigdy go nie zmienił. 
Dał obietnicę i ją spełnił. 
To Ten nigdy mnie nie 
okłamał i  nigdy mnie 
w błąd nie wprowadził. 
To jest mój Bóg. To jest 
Ten, który JEST! (por. Wj 
3, 14). Ja Jemu wierzę, 
bo „niebo i ziemia prze-
miną, a  słowa jego nie 
przeminą (por. Mt 24, 
35)”. „Ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie zmieni 
się, aż się to wszystko 
stanie!” (por. Mt 5, 18).

Ale do mnie nigdy Bóg 

nie mówił.

Żartujesz.

Zaraz, proszę księdza! 

To już muszę przyci-

snąć księdza do muru, 

żeby ksiądz mi powie-

dział całą prawdę. To 

gdzie ten Bóg mówił? Gdzie można 

Go usłyszeć, zobaczyć, odnaleźć, 

zapytać?

Jeśli masz rozum pod czaszką i  serce 
pod żebrami, jeśli masz oczy i widzisz do-
brze, i uszy otwarte, jeśli myślisz, widzisz, 
słyszysz i czujesz, to... „Ta jedna licha drzewi-
na – nie trzeba dębów tysięcy! Z szeptem 
się ku mnie nagina: „Jest Bóg i  czegóż ci 
więcej?!”. Tak mi Kasprowicz podpowiada.

A może ty wciąż gadasz, może ty nie 
słyszałeś nigdy ciszy, może ty nie widzia-
łeś zachodu słońca, może ty nigdy nie 
czułeś sercem?

Bóg nie mówi w  zgiełku. Wycisz 
się, chłopie. Wtedy zaczniesz myśleć, 
a  myślenie jest już początkiem wiary. 
„Boże, o Tobie jak ja myśleć lubię i  cią-
gle myślę i  w  myślach się gubię” (por. 
A. Górecki). Ale pamiętaj, to jeszcze nie 
wiara: trochę poezji, trochę kosmologii, 
trochę pustyni, trochę klasztoru – a  to 
wszystko są dopiero przedpola wiary.

To prowadź mnie szybciej, ksiądz, do 

wiary w Boga!

No, spokojnie, spokojnie.

DALSZY CIĄG ROZMOWY 

W KSIĄŻCE „WIERZYSZ JESZCZE W BOGA?” 

WYD. SIÓSTR LORETANEK, WARSZAWA 2012
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WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

„«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 
27) są dla nas zawsze otwarte. 
Wiodą one do życia w komunii 
z Bogiem i pozwalają wejść do 
Jego Kościoła. Próg ten można 
przekroczyć, kiedy głoszone 
jest Słowo Boże, a  serce pod-
daje się kształtowaniu przez 
łaskę, która przemienia. Prze-
kroczenie tych podwoi oznacza 
wyruszenie w drogę, która trwa 
całe życie. Zaczyna ją chrzest 
(por. Rz 6, 4), dzięki któremu 
możemy wzywać Boga jako 
Ojca, a  kończy przejście przez 
śmierć do życia wiecznego, 
będącego owocem zmartwychwstania 
Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha 
Świętego zechciał włączyć w swą chwałę 
tych, którzy w  Niego wierzą (por. J 17, 
22)” (Porta fi dei, 1). 

Podwoje wiary wprowadzają nas do 
życia w komunii z Bogiem – napisał Oj-
ciec Święty. Zastanówmy się nad najbar-
dziej dostępnymi środkami pogłębiania 
owej więzi z Bogiem.

Święto święcić

Jestem przekonany, że najważniej-
szym darem w  trudzie budowania tej 
wspólnoty jest niedzielna Eucharystia 
i  poszanowanie dnia świętego. Różne 
niepokoje, które dotykają rodziny, 
a wyrażają się w zakłóceniu więzi, mają 
swój początek, jak sądzę, w zaniedba-
niu niedzielnych Mszy św. i traktowaniu 
niedzieli jako czasu lenistwa. 

Nie neguję potrzeby odpoczynku. 
Przez lenistwo rozumiem unikanie 
wysiłku, aby ten dzień wykorzystać do 

Klucz do wiary

11 października br., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Waty-

kańskiego II i  dwudziestą rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, zapo-

wiadany w liście apostolskim Porta fi dei. Proponujemy czytelnikom 

fragment książki abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konfe-

rencji Episkopatu Polski, który pochyla się nad tym dokumentem pa-

pieskim, komentuje go i rozważa, snując przy tym refl eksje na temat 

naszej religijności. (Red.)

budowania bliskości w  naszych rodzi-
nach. Jest truizmem, ale chyba nie dość 
powtarzać, że świadome, niekonieczne 
„pielgrzymki” do marketów są z jednej 
strony tych więzi zagrożeniem, a z dru-
giej ujawniają już jakiś ich brak. To 
bardzo intrygujące, że dzieci w przed-
szkolach są najbardziej głodne właśnie 
w poniedziałki. 

W interesującej książce ks. Bartłomie-
ja Króla „Dekalog za kulisami”, będącej 
zapisem rozmów z  aktorami na temat 
Dekalogu, aktor Dariusz Kowalski (Ja-
nusz Tracz z serialu „Plebania”), mówiąc 
na temat trzeciego przykazania, za-
uważył: „Kiedyś, kiedy córka była mała, 
często w  niedzielę po Mszy św. cho-
dziliśmy do centrum handlowego. To 
było po prostu beznadziejne i  zawsze 
kończyło się kłótnią! Wychodziliśmy 
z  dziwnego założenia, że w  tygodniu 
nie ma czasu na zakupy, więc trzeba 
wykorzystać niedzielę. Zachowywa-
liśmy się tak, jakbyśmy nie mieli co 

zrobić w tym dniu z czasem, jakbyśmy 
chcieli uciec od bycia ze sobą! W  tym 
chaosie ginęła gdzieś wspólnota stołu, 
rozmowa o minionym tygodniu, o na-
szych sprawach, o wspólnych planach, 
radość z  bycia razem (…). Teraz na 
szczęście jest inaczej. Staramy się, żeby 
niedziela była dniem szczególnym, 

innym od wszystkich. Do-
świadczamy radości świę-
towania Dnia Pańskiego, 
radości wyciszenia, wyha-
mowania, uwolnienia od 
codziennego pędu, budo-
wania rodzinnej wspólno-
ty”. Pozostawiam tę „nie-
klerykalną” wypowiedź 
refleksji P.T. Czytelników. 

Codzienna Msza św.

Jeśli niedziela jest w na-
szym kraju dniem, można 
powiedzieć, w  miarę sza-
nowanym, to warto chyba 
zastanowić się nad pogłę-

bieniem więzi z Bogiem poprzez – jeśli 
to możliwe – korzystanie z daru Eucha-
rystii przynajmniej raz w tygodniu. Dziś 
coraz więcej ludzi woli zaciszne bycie 
w  świątyni od spektakularnych cele-
bracji. Tygodniowa Eucharystia zda się 
wychodzić naprzeciw tym zapotrzebo-
waniom – nie jest długa, często cicha, 
pozostawia chwilę czasu na pozostanie 
w świątyni. Nieliczny nasz udział w tych 
tygodniowych Mszach św. nie jest spo-
wodowany wyłącznie brakiem czasu, 
ale pewną mentalnością. Wydaje się, 
że warto ją zmieniać. 

W  czasie spotkania Domowego 
Kościoła jeden z  ojców pozostawił 
szczególne świadectwo: „Jestem w Do-
mowym Kościele już, a raczej dopiero, 
10 lat. Dzięki tej wspólnocie zacząłem 
doceniać codzienną Mszę św. Mimo 
że jestem rolnikiem, staram się jej nie 
opuszczać. W  lecie, kiedy jest nawał 
pracy, zjeżdżam z  pola na godzinę 
przed Mszą św., przebieram się i  idę 
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OCHRZCZENI

Jan Kazimierz Skórecki
Wojciech Gniewko Dobrowolski
Aleksander Kamil Gajewski
Anna Pijanowska
Adam Jan Wolski
Bartosz Leszek Spernal
Maria Maja Brzozowska
Aleksandra Marsik
Tymoteusz Konieczny
Lilianna Zofi a Pawelec
Leon Aleksander Szymański
Aleksandra Michalina Mikulska
Hanna Pankowska
Nicola Gabriela Voersted
Patrycja Anna Piwowarska
Karol Ksawery Jankowski
Kornelia Anna Kardaś
Wiktor Wojciech Dyderski
Aleksandra Maria Kamińska
Kuba Jan Misztela
Szymon Sebastian Kurzynoga

MAŁŻEŃSTWA

Grzegorz Hofman i Anna Nyczaj
Michał Kurdyk i Justyna Dwornik
Adam Wawrzyniak i Andżelika Karolczuk
Marcin Wolny i Anna Wróblewska
Michał Górski i Anna Koll
Michał Sopoćko i Karolina Langowska
Maciej Olejnik i Sandra Węcławek
Daniel Mujica i Aleksandra Janusz
Andrzej Andruszko i Agata Gudzowska

ZMARLI

Zbigniew Chudzian  l. 78
Jan Wąchal  l. 62
Kazimiera Wróbel  l. 78
Bonifacy Plaminiak  l. 78
Stanisław Żychowski  l. 66
Arkadiusz Idzikowski  l. 53
Paweł Bonich  l. 59
Gabriela Klatko  l. 83
Maria Wojtasiewicz  l. 83
Bolesław Kucharski  l. 69
Edward Oleksy  l. 68
Małgorzata Wędzia  l. 45
Adam Morawski  l. 73
Elżbieta Koczur  l. 65
Stanisława Bojsarowicz  l. 75

do kościoła. Potem znowu zmieniam 
ubranie i, korzystając z długiego dnia, 
wracam do pracy w polu. To, co kiedyś 
wydawało się niemożliwe, dziś stało się 
nieodzowne w  moim życiu”. To także 
wypowiedź warta refleksji. Zachęcam 
kapłanów – rekolekcjonistów, aby 
w Wielkim Poście poświęcili tej sprawie 
przynajmniej jedną konferencję. 

Wierna modlitwa

Wreszcie najbardziej dostępna forma 
budowania więzi z Bogiem to codzienna 
modlitwa. Ojcowie duchowni usiłują 
utwierdzić w  alumnach seminariów 
prawdę, że bez modlitwy niemożliwe jest 
bycie dobrym księdzem. Ta sama zasada 
dotyczy życia każdego chrześcijanina, 
także życia świeckich. Nie przekonują 
mnie tłumaczenia o braku czasu. Miłość 
nie zna takiego problemu. Dla kogoś, 
kogo się kocha, czas zawsze się znaj-
dzie. Wynika z  tego dosyć ryzykowna 
konkluzja – brak modlitwy ujawnia 
brak tęsknoty za pogłębieniem wiary, 
a w konsekwencji brak miłości do Boga. 
A jeśli chodzi o czas? Przecież modlić się 
można nieustannie, a już na pewno wy-
powiedzenie po obudzeniu słów pieśni: 
„Wielu snem śmierci upadli, co się wczo-
raj spać pokładli, my się jeszcze obudzili, 
byśmy Cię, Boże, chwalili” i  uczynienie 
znaku krzyża z nabożnym ucałowaniem 
krzyżyka czy medalika jest znikomym 
uszczerbkiem w naszym czasie.

KSIĘGI PARAFIALNE
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OGÓLNA: 

Aby biskupi, kapłani i  wszyscy 
słudzy Ewangelii dawali odważne 
świadectwowierności ukrzyżowa-
nemu i zmartwychwstałemu Panu. 

MISYJNA: 
Aby Kościół pielgrzymujący na 
ziemi był promiennym światłem 
narodów.

PARAFIALNA: 

Aby nasi bliscy zmarli, dusze 
w czyśćcu cierpiące i wszyscy wierni 
zmarli czekający na naszą modlitwę 
dostąpili chwały zbawionych.

LISTOPAD                                          GRUDZIEŃ

Jestem przekonany, że niejeden 
z Czytelników mógłby dostarczyć wielu 
ciekawych myśli, czerpiąc z codziennego 
doświadczenia modlitewnego, które 
pomaga w nabyciu umiejętności pogłę-
biania wiary.

Modlitwy naprawdę nie powinno 
się minimalizować. Warto poświecić 
jej nieco więcej czasu. „Wchodzenie” 
w  modlitwę to wchodzenie w  głębszy 
kontakt z  Panem Bogiem, to zawsze 
czas duchowego odświeżenia i  umoc-
nienia wiary.

ABP JÓZEF MICHALIK

„WOKÓŁ ROKU WIARY” (ROZDZ. 2), 

CZĘSTOCHOWA 2012

OGÓLNA: 

Aby na całym świecie migranci 
byli przyjmowani, zwłaszcza przez 
wspólnoty chrześcijańskie, z wielko-
dusznością i autentyczną miłością. 

MISYJNA: 
Aby Chrystus objawił się całej ludz-
kości jako światło, które płynie z Be-
tlejem i  odbija się na obliczu Jego 
Kościoła.

PARAFIALNA: 

Aby dobrze przeżyty Adwent umocnił 
w nas żywą wiarę w Bożą obecność 
i działanie w życiu każdego z nas.
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CZY TANIA
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KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

Ale też właśnie dlatego jest to pokusa 
bardzo niebezpieczna. Wobec instytucji 
usługowej klient jest kimś z  zewnątrz, 
nawet jeśli jej usługi całkowicie go 
zadowalają i  korzysta z  nich stale. Dy-
stans wobec instytucji pogłębia się, jeśli 
usługi świadczone są byle jak albo jeśli 
instytucja konkurencyjna potrafi  lepiej 
obsłużyć danego klienta. Trzeba to sobie 
wyraźnie uświadomić, że niejeden kato-
lik porzuca dzisiaj praktyki religijne albo 
nawet odchodzi od Kościoła w kierunku 
innych wspólnot wyznaniowych, bo się 
zraził do Kościoła jako do instytucji usłu-
gowej: natrafi ł na nieodpowiadających 
mu księży, nie widział miejsca dla siebie 
w anonimowym tłumie niedzielnej Mszy 
Świętej, denerwował go poziom kazań. 

Owszem, sprawa to ogromnej wagi, 
ażeby księża dobrze i z miłością do ludzi 
wypełniali swoją posługę duszpasterską, 
we wspólnocie zaś parafi alnej ażeby roz-
wijał się duch prawdziwego braterstwa. 
Niemniej grzechem pierworodnym, 
który jest źródłem psychicznego odej-
ścia od Kościoła tych ludzi, o  których 
mówiliśmy przed chwilą, jest traktowa-
nie Kościoła jako instytucji usługowej. 
W  sytuacji, kiedy ludzie zadowoleni są 
z  poziomu „usług kościelnych”, grzech 
ten objawia się typowo konsumenckim 
stosunkiem do Kościoła, niepoczuwa-
niem się do aktywnego uczestnictwa 
w  konkretnych problemach Kościoła, 
ustawianiem się wobec Kościoła w po-
zycji nawet jeśli życzliwego, to zewnętrz-
nego obserwatora. 

Jest jeszcze trzecie zjawisko, które 
utrudnia katolikom poczucie, że bę-
dąc w  Kościele, jesteśmy u  siebie. Na 
szczęście nie zdarza się u nas, żeby jakiś 
ksiądz próbował odprawiać Mszę Świę-
tą w  stroju turystycznym, na chipsach 

Wspólnota wspólnot

Zjawisko odwrotne do dystansowania się od Kościoła jest również 

niebezpieczne. Katolicy religijnie gorliwi stoją dzisiaj wobec wielkiej 

pokusy, żeby Kościół traktować jako instytucję usług religijnych. Po-

kusa patrzenia na Kościół jako na instytucję, w której możemy zaspo-

koić swoje religijne potrzeby, wydaje się dość naturalna. 

i coca coli. Ale głoszenie poglądów nie-
zgodnych z  katolicką wiarą czy ekspe-
rymentowanie podczas świętej liturgii, 
niestety, w naszych polskich kościołach 
się zdarza. Normalny katolik czuje się 
podczas takiego nabożeństwa nieswojo, 
jakby nie u  siebie. Jeszcze częściej my, 
księża, dajemy w  naszych kazaniach 
wyraz naszym sympatiom i antypatiom 
politycznym. A  przecież jako pierwsi 
powinniśmy pamiętać o tym, że gospo-
darzem tego duchowego domu jest sam 
Pan Jezus. 

Drugi wymiar Kościoła jako ducho-
wego domu: jesteśmy wspólnotą osób 
ze sobą związanych, wzajemnie sobie 
potrzebnych. Znamy ten tekst, w  któ-
rym św. Paweł porównuje Kościół do 
ciała i  jego członków (zob. 1 Kor 12). 
Niezwykle ważny wers tego długiego 
fragmentu brzmi: „Gdy cierpi jeden 
członek, współcierpią wszystkie inne 
członki” (1 Kor 12, 26). Na tym polega 
bycie w  jednym domu: że nieszczę-
ściem, a  nawet zwyczajnym kłopotem 
jednego z nas przejmują się inni i starają 
się podać mu rękę lub przynajmniej mu 
w tym towarzyszyć. 

W  starożytnym chrześcijaństwie Eu-
charystię w sposób nierozerwalny łączo-
no z zaangażowaniem charytatywnym. 
Niezwykły jest ten fragment listu św. 
Ignacego Antiocheńskiego z około 108 
roku, który nie mógł zrozumieć tego, 
że można aż tak gruntownie niszczyć 
orędzie ewangeliczne, jak to czynią do-
keci, odrzucający prawdę, iż Pan Jezus 
był prawdziwym człowiekiem: „Zwróćcie 
uwagę, jak bardzo sprzeciwiają się oni 
myśli Bożej. Oni nie dbają o miłość ani 
o  wdowy, ani o  sieroty, ani o  udręczo-
nych, ani o więźniów, ani o głodnych, ani 
o  spragnionych. Powstrzymują się od 

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada

W  postawie wielkiej czci dla Trójcy Prze-
najświętszej jednoczymy się z Wszystkimi 
Świętymi sprawującymi nieustanną liturgię 
w niebie, aby wraz z nimi dziękować Bogu 
za wielkie dzieła, jakich dokonał w dziejach 
zbawienia. Niech będzie chwała i dziękczy-
nienie Bogu za to, że wzbudził w Kościele 
ogromną rzeszę świętych, których nikt nie 
zdoła policzyć, świętych, których wspo-
minamy i  tych anonimowych, tylko Jemu 
znanych, którzy niczym świece płonące 
przed ołtarzem spalili się w służbie bliźnim.

Ap 7, 2-4.9-14
Wielki tłum zbawionych
Święci żyją pełnią Prawdy. Trwają zjedno-
czeni miłością w samym jej Boskim źródle. 
Jest to miłość, która jednoczy ludzi, bez 
względu na wszelkie odległości i  różnice, 
jakie mogły ich dzielić w  życiu ziemskim. 
Światło tej tajemnicy spływa dziś na cały 
Kościół. Zaiste, przez mękę i krzyż Zbawi-
ciela zostają do chwały doprowadzeni sy-
nowie i córki rodzaju ludzkiego. Ze śmierci 
do życia i do chwały.

Ps 24
Oto lud wierny, szukający Boga
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych 
i czystego serca, 
który nie skłonił swej duszy
ku marnościom.

1 J 3, 1-3
Ujrzymy Boga takim, jakim jest
Ten człowiek, któremu ziemia zdaje się 
ostatecznie odbierać jego człowieczeń-
stwo poprzez śmierć, czyniąc go prochem, 
ten sam człowiek, jeśli umiera w  łasce 
Chrystusa, niesie w  sobie równocześnie 
rzeczywistość życia niezniszczalnego, życia 
Bożego. Wraz ze śmiercią otwiera się przed 
ludzkim bytowaniem wymiar wieczności. 
To, co człowiek nosi w obrazie i podobień-
stwie Boga, odnajduje swój pierwowzór: 
„Ujrzymy Go takim, jakim jest”.

Alleluja
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, 
a Ja was pokrzepię

Mt 5, 1-12a
Osiem błogosławieństw
Cała liturgia dzisiejsza mówi o  świętości. 
Aby się jednak dowiedzieć, jaka droga 
prowadzi do świętości, musimy wejść 
z  apostołami na Górę Błogosławieństw, 
zbliżyć się do Jezusa i  usłyszeć słowa ży-
cia wychodzące z  Jego ust. Jezus, można 
powiedzieć, kanonizuje ubogich w  du-
chu, odważnie przyjmujących cierpienie, 
prawych wewnętrznie, bez dwulicowości, 
miłosiernych i miłujących.



7KRÓLOWA POKOJU
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Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, 
że Eucharystia jest Ciałem Pana naszego, 
Ciałem, które cierpiało za nasze grzechy 
i które Ojciec w swej dobroci wskrzesił. 
Tak więc ci, co odmawiają daru Boga, 
umierają wśród swoich dysput. Lepiej 
byłoby dla nich, żeby mieli miłość, bo 
w ten sposób i oni mogliby zmartwych-
wstać” (List do Smyrneńczyków, 6). 

Dla Ignacego jest czymś oczywistym, 
że cztery następujące prawdy wiary 
stanowią jedną całość: po pierwsze, Syn 
Boży naprawdę stał się człowiekiem, 
jednym z nas; po drugie, Eucharystia jest 
naprawdę Ciałem i Krwią naszego Pana; 
po trzecie, nie da się rzetelnie uczest-
niczyć w  Eucharystii bez wrażliwości 
na ubogich; po czwarte, to wszystko 
logicznie uzasadnia naszą nadzieję ży-
cia wiecznego, nadzieję chwalebnego 
zmartwychwstania ciał. 

Warto, by kiedyś bardziej szczegó-
łowo przedstawić różne inicjatywy na 
rzecz ożywiania tej prawdy, że Kościół 
jest wspólnotą wspólnot, a także różne 
formy przekładania na język konkretu 
tej prawdy, że chrześcijaninem nie da 
się być w pojedynkę, na własny rachu-
nek, bo jesteśmy Ludem Bożym. Warto 
by też przypominać wspaniałe tradycje 
księży społeczników – tradycje dziś 
kontynuowane przez tych księży, któ-
rzy starają się pomagać bezrobotnym, 
alkoholikom, narkomanom itd. Rów-
nież z  inicjatywy katolików świeckich 
pojawiają się różne bezcenne inicjaty-
wy duszpasterskie, jak np. wspólnoty 
rodziców, którym umarło dziecko, 
albo Wspólnota Trudnych Małżeństw 
„Sychar”, która skupia porzuconych mał-
żonków, chcących z pomocą łaski Bożej 

zachować wierność małżeńską również 
po rozwodzie. 

Trzeci wymiar Kościoła jako na-
szego domu: Kościół jest – powinien 
być – miejscem, które zapewnia nam 
duchowe bezpieczeństwo. Katolik przy-
chodzący gdziekolwiek na Mszę świętą 
ma prawo ufać, że tutaj otrzymuje 
autentyczny przekaz wiary. W  czasach 
szalejącego relatywizmu, kiedy tysiące 
samozwańczych nauczycieli uważa się 
za bardziej nieomylnych od papieża, 
Kościół nauczający tej samej wiary, którą 
wyznawano od pokoleń, jest naprawdę 
wielkim darem Bożym. 

Dzisiaj, kiedy w  wielu „mądrych” 
książkach i  praktycznie we wszystkich 
dominujących mass mediach podważa 
się nawet boskość Chrystusa Pana, kie-
dy majsterkuje się nawet przy Bożych 
przykazaniach (a  zwłaszcza przy przy-
kazaniu „Nie zabijaj” i „Nie cudzołóż”), 
nie da się przecenić tego dobrodziej-
stwa, że w  Kościele prawda Boża jest 
głoszona „w  porę i  nie w  porę” (2 Tm 
4, 2), niezależnie od tego czy ludziom 
się ona podoba, czy nie. Przypomina 
mi się wyznanie pewnej kobiety, która 
zwierzyła się kiedyś: „Jak to dobrze, że 
mamy Kościół, bez Kościoła chyba nie 
rozumiałabym zła aborcji”. 

Krótko mówiąc: kochany jest nasz Ko-
ściół! Naprawdę nie sposób Kościoła nie 
kochać! Ale przy okazji przypomnijmy 
sobie, że Kościół, nasz dom duchowy, 
jest kochany przez samego naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa: „Chrystus umi-
łował Kościół i wydał za niego samego 
siebie” (Ef 5, 25). 

O. PROF. JACEK SALIJ OP

Wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych

2 listopada

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie 
wszystkich wiernych zmarłych, dziś niejako 
przekraczamy granice ich nieobecności, 
której znakiem jest zimny grób, i  łączymy 
się z nimi tą wiarą, która prowadzi nas do 
domu Ojca. Życie nie może kończyć się cał-
kowicie na działaniu, na pracy, na radości, 
na cierpieniu – w  horyzoncie ziemskim. 
W należnej pamięci o tych, których już nie 
ma wśród nas, życie jawi się nam w wymia-
rze podstawowym: w dostrzeganiu celów 
ostatecznych, w pytaniu o to, co nastąpi po 
śmierci, w spojrzeniu skierowanym na tam-
ten świat, na nasze przeznaczenie wieczne. 
Dzisiejsze czytania mogą każdemu dopo-
móc w przeżyciu spotkania z wiecznością.

Pierwsza msza

Hi 19, 1.23-27a
Nadzieja Hioba
Ps 27
W krainie życia ujrzę dobroć Boga
1 Kor 15, 20-24a.25-28
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Alleluja
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród 
umarłych, Jemu chwała i  moc na wieki 
wieków – Amen
Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Druga msza

Dn 12, 1-3
Powszechne zmartwychwstanie
Ps 42
Boga żywego pragnie moja dusza
Rz 6, 3-9
Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, 
z Nim również żyć będziemy
Alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne
J 11, 32-45
Wskrzeszenie Łazarza

Trzecia msza

Mdr 3, 1-6.9
Bóg przyjął wybranych
jak całopalną ofi arę
Ps 103
Zbawienie prawych pochodzi od Pana
2 Kor 4, 14 – 5, 1
To, co widzialne, przemija; 
to, co niewidzialne, trwa wiecznie
Alleluja
To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto 
wierzy w Syna, miał życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym
J 14, 1-6
W domu Ojca jest mieszkań wiele
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Był to typ czysto usługowego dusz-
pasterstwa, które nie uwzględnia 
natury Kościoła oraz godności i  po-
słannictwa ludzi świeckich. Wierni są 
powołani do czynnego uczestnictwa 
w życiu Kościoła i to nie tylko w liturgii, 
lecz także w wypełnianiu innych funkcji 
wykonywanych przez Kościół. 

Katechizacja dorosłych powinna 
zatem umożliwić i ułatwić przejście od 
typu duszpasterstwa czysto usługowe-
go do typu duszpasterstwa inspirowa-
nego. Duszpasterstwo usługowe trak-
tuje wiernych tylko jako konsumentów, 
duszpasterstwo inspirowane natomiast 
pragnie ich zdobyć jako partnerów. 
To przejście od jednego stylu duszpa-
sterstwa do drugiego jest dla Kościoła 
konieczne życiowo. Tam, gdzie człowiek 
jest tylko konsumentem, jego stosunek 
do jakiejś grupy społecznej lub instytu-
cji jest luźny, czysto zewnętrzny i dający 
się łatwo rozwiązać. Człowiek angażuje 

Katecheza dorosłych

Znaczenie katechizacji dorosłych zależy w dużej mierze od tego, ja-

kie miejsce i jakie funkcje przyznamy ludziom świeckim w Kościele. 

Był czas, kiedy ludzi świeckich traktowano przede wszystkim jako 

przedmiot oddziaływania duszpasterskiego. Podmiotem aktywnym 

duszpasterstwa był wyłącznie proboszcz. Jego zadaniem była troska 

o powierzoną mu trzodę.

się czynnie tylko wtedy i wyłącznie tam, 
gdzie czuje, że są rzeczy i sprawy, które 
go żywo obchodzą, które uwzględniają 
jego uzdolnienia i  kwalifi kacje, gdzie 
może zostawić ślady swej obecności. 

Katechizacja dzieci i  młodzieży nie 
może i  nie jest w  stanie przygotować 
do podjęcia się wypełnienia zadań 
w  Kościele związanych z  wiekiem doj-
rzałym. Nauczanie religii dzieci, jak to 
słusznie zauważa Josef Colomb, może 
uformować praktykujących chrze-
ścijan, katechizacja młodzieży może 
wychować przekonanych chrześcijan, 
ale rzeczywistą odpowiedzialność za 
Kościół mogą podjąć tylko ludzie doj-
rzali, którzy zdołali rozwinąć w  sobie 
społeczną odpowiedzialność wiary. 
Jeśli nie będzie katechizacji dorosłych, 
to ludzie świeccy, żyjący w  ignorancji 
religijnej, nie będą mogli odegrać 
tej aktywnej roli ani podjąć się tej 
odpowiedzialności, jakich od nich się 

oczekuje. Poza tym nie należy zapo-
minać również i  o  tym, iż odpowie-
dzialne i  zaangażowane działanie jest 
niemożliwe, jeśli nie kieruje nimi myśl 
i  pogłębiona refl eksja. Nie należy się 
także obawiać, aby pełniejsza i głębsza 
wśród ludzi świeckich znajomość prawd 
wiary mogła spowodować trudności 
w kierowaniu wspólnotą chrześcijańską. 
Gdyby nawet one zaistniały, to można 
ich uniknąć przez dobrze prowadzoną 
katechizację dorosłych.

Katechizacja dzieci domaga się 
wbudowania jej w  życie wspólnoty 
kościelnej i  powiązania z  katechizacją 
dorosłych. We współczesnej literaturze 
katechetycznej podkreśla się często 
nieskuteczność katechezy dziecięcej 
i  młodzieżowej oraz szuka się odpo-
wiednich środków zaradczych. Wydaje 
się, że jedną z przyczyn jest wyizolowa-
nie katechezy dzieci z całokształtu życia 
wspólnoty kościelnej. Podstawowym 
wymogiem naszej pracy katechetycz-
nej powinno być nie tyle to, aby samą 
katechezę dziecięcą jeszcze bardziej 
udoskonalić pod względem treściowym 
i metodycznym, ile to, aby ją wbudować 
w całokształt życia Kościoła, a konkret-
nie – życia wspólnoty kościelnej. 

Przy czym nie chodzi tu tylko 
o  nawiązanie łączności między 
katechizowanymi dziećmi i  ich 
rodzicami, lecz o  wiele szerszą 
jej płaszczyznę. Chodzi o  łącz-
ność ze wspólnotą lokalną, która 
urzeczywistnia konkretne życie 
wiary, wyrażające się w  służbie 
Bożej (liturgia), miłości braterskiej 
i  działalności apostolskiej. Przed-
miotem skutecznej katechizacji 
dzieci może być jedynie to, czym 
żyje i  co urzeczywistnia wspól-
nota kościelna, czyli rzeczywisty 
poziom życia wiary reprezento-
wany przez wspólnotę kościelną, 
w  jakiej żyje dziecko. Można to 
stwierdzenie wyrazić także w  for-
mie negatywnej: nawet w najlepiej 
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CARITAS

Pomoc potrzebującym

Kończy się kolejny rok pracy naszego Parafi alnego Zespołu Caritas. 

Jak zawsze pomagaliśmy potrzebującym w miarę naszych możliwości. 

Opłacaliśmy obiady dla dzieci z  ubo-
gich rodzin, udzielaliśmy zasiłków (naj-
częściej na zakupienie leków chorym, 
którzy nie mogą ich sobie wykupić 
sami, dofi nansowanie kolonii dla dzieci 
z  ubogich rodzin, drobne upominki dla 
chorych, których w pierwszą sobotę mie-
siąca odwiedzają ojcowie z sakramentem 
pokuty  i  komunią świętą – chorych tych 
odwiedzamy w  okresie świąt Bożego 
Narodzenia i  Wielkiej Nocy), dofi nanso-
waliśmy wyjazd ministrantów i  scholii 
na wypoczynek połączony z  formacją. 
W dalszym ciągu staramy się także wspo-
magać wielodzietną rodzinę z Chmielowa, 
głównie poprzez zabieganie o sponsorów 
na pomoce szkolne.

Ubogie rodziny są też objęte pomocą 
żywnościową PEAD 2012 (pomoc żywno-
ściowa dla najuboższej ludności Unii Euro-
pejskiej. ). Takich rodzin mamy 83, czyli ok. 
220 osób. W ciągu całego roku przekazali-
śmy im ponad 1500 l mleka,  300 kg cukru, 
400 kg ryżu, 400 kg mielonki wieprzowej 
i  200 kg koncentratu pomidorowego. 
W ostatnim okresie zmniejszyły się składki 
zbierane od wiernych w  pierwsze piątki 
miesiąca, a  równocześnie rośnie ilość 
osób potrzebujących. Rozumiemy, że 

jest teraz trudniej znaleźć 
pieniądze na pomoc in-
nym, ale też wiele osób 
w zabieganiu dnia nie 
pamięta o  szerzącej 
się biedzie. 

Spróbujmy roz-
szerzyć grono osób 
wspierając ych na 
przykład przez oryginal-
ne  metody mobilizacji. 
Podsuwamy dwa przykłady 
takich działań. W  czasie kryzysu lat 90-
tych wrażliwi młodzi ludzie przy okazji ślu-
bów prosili przyjaciół, by zamiast kwiatów 
wręczać  np. pomoce szkolne lub datki. 
Jedna z  naszych koleżanek przy okazji 
świątecznych spotkań w  pracy stawiała 
koszyczek, prosząc, by współpracownicy 
złożyli datki na wsparcie wyjazdu na ko-
lonie dzieci z ubogich rodzin. 

Jak co roku w czasie Adwentu będzie 
wystawiony kosz, by można było prze-
kazać produkty na paczki świąteczne 
dla ubogich i  paczki Mikołajowe dla 
ich dzieci. Będziemy także sprzedawać 
świece na stół wigilijny – dochód z  tej 
sprzedaży to wsparcie Caritas Polska i na-
szego zespołu. Pewnie te świece można 

będzie kupić taniej w  hipermarketach, 
ale wówczas nie wspieramy najbardziej 

potrzebujących.
W  Kazaniu na Górze 
Jezus obiecuje: „Kiedy 
zaś ty dajesz jałmuż-

nę, niech nie wie 
lewa twoja ręka, 
co czyni prawa, 
aby twoja ja ł -
mużna pozostała 
w  ukryciu. A  Oj-

ciec twój, który wi-
dzi w  ukryciu, odda 

tobie” (Mt 6, 3). Ofi arna 
miłość bliźniego daje nam nadzieję na 
spełnienie się tej obietnicy.

Dziękując za każdy rodzaj wsparcia, 
modlitwę, datek czy inny rodzaj po-
mocy, przypominam słowa Jana Pawła 
II (Anioł Pański 1982): „Prośmy Maryję, 
Matkę karmiącą, o społeczeństwo wolne 
od głodu; by nie brakowało chleba dla 
wszystkich ludzi, by syci chętnie dzie-
lili się swoimi zasobami dla ratowania 
umierających z głodu, by zachłanność, 
pazerność, skąpstwo nie zasłoniły nam 
potrzeb drugiego człowieka, by każdy 
okruch chleba zebrany ze stołu stał się 
zaczynem nowego”.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

prowadzonej katechezie nie można 
katechizować o  czymś i  nie może być 
w  sposób teoretyczny przekazywane 
dzieciom coś, co nie jest praktykowa-
ne i  urzeczywistniane we wspólnocie 
kościelnej.

Jak łatwo zauważyć, w pracy kateche-
tycznej znajduje swe odbicie wzajemna 
relacja zachodząca między aktywno-
ścią nauczania i  aktywnością życia 
wspólnoty kościelnej. Można tu mówić 
jak w  matematyce o  równości dwóch 
stosunków. Między katechezą a życiem 
wspólnoty istnieje stosunek wprost 

proporcjonalny, to znaczy, że poziom 
wiary życia wspólnoty determinuje 
skuteczność i  owocność katechezy. 
Im wyższy jest ten poziom, tym owoc-
niejsza jest katecheza. I odwrotnie: nie 
można oczekiwać wielkich rzeczy od 
katechezy, jeśli życie wspólnoty kościel-
nej przedstawia mierny poziom. Miarą 
katechezy jest zawsze poziom religijny 
życia wspólnoty. Można na przykład bu-
dzić bardzo intensywnie życie modlitwy 
u  dzieci, ożywiać ich przystępowanie 
do sakramentów świętych, pobudzać 
ich do apostolskiej działalności itp., jeśli 

jednak te wszystkie wysiłki nie znajdą 
oparcia w życiu wspólnoty, wszystko to 
zostanie najprawdopodobniej porzuco-
ne z chwilą zakończenia katechizacji.

Nauczanie katechetyczne i  życie 
wspólnoty nie mogą iść odrębnymi 
torami. Nie można katechizować dzieci 
i młodzieży nie objąwszy katechizacją 
również całej wspólnoty parafialnej. Je-
śli katecheza dzieci i młodzieży ma być 
owocna, musi być powiązana z  kate-
chizacją dorosłych i na niej się opierać.

BP MAREK MENDYK
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W Polsce początki Ruchu datowane są 
na 1995 r. Z inicjatywy dwumiesięcznika 
„Miłujcie się”  wydawanego w Poznaniu 
powstała grupa nosząca nazwę Chrystu-
sowa Krucjata Miłości. Niedługo potem 
Krucjata Przyjęła nazwę Ruch 
Czystych Serc. Obecnie powstaje 
coraz więcej małych wspólnot Ru-
chu Czystych Serc. Do założonej 
księgi Ruchu jest już wpisanych 
około 1500 osób. Stale przybywa 
sympatyków Ruchu. Redakcja cza-
sopisma „Miłujcie się” organizuje 
coroczne spotkania rekolekcyjne 
latem oraz rekolekcje adwentowe 
na Jasnej Górze w Częstochowie. 
Patronką Ruchu Czystych Serc od 
18 listopada 2007 r. jest bł. Karoli-
na Kózkówna.

Biografi a bł. Karoliny jest skrom-
na i pozbawiona nadzwyczajnych 
wydarzeń. W  odróżnieniu od 
wielu świętych nie miała wizji 
i objawień, ani też nie pozostawiła 
po sobie żadnego dorobku teo-
logicznego. Gdyby nie jej proces 
beatyfikacyjny, tylko nieliczni 
wiedzieliby o tej prostej, wiejskiej 
dziewczynie. Była jedną z  mieszkanek 
wsi. Prawdopodobnie niewiele wiedziała 
o  tym, co dzieje się na świecie. Jednak 
oparła swoje życie na wielkiej prostocie 
zawartej w  Ewangelii. Była dziewczyną 
lubianą przez wszystkich mieszkańców 
wsi, mimo że na zewnątrz nie odznaczała 
się niczym szczególnym. To, co pociągało 
do niej innych, wypływało z jej wnętrza.

Karolina Kózka urodziła się 2 sierpnia 
1898 r. w podtarnowskiej wsi Wał-Rudy. 
Była czwartym dzieckiem Jana i  Marii 

Karolina Kózkówna 

– patronka Ruchu Czystych Serc

W 1993 r. w amerykańskim mieście Nashville narodził się Ruch Czy-

stych Serc. Kilkadziesiąt młodych osób złożyło przysięgę zachowa-

nia czystości aż do dnia ślubu. Ruch ten przyjął nazwę – True Love 

Waits – Prawdziwa Miłość Czeka. W krótkim czasie Ruch znalazł wie-

lu entuzjastów w różnych zakątkach świata. Zaczęły powstawać jego 

liczne fi lie także w Europie.

Kózków. Rodzice byli właścicielami nie-
wielkiego gospodarstwa rolnego. Bieda 
i  liczne zajęcia w  gospodarstwie zmu-
szały do pracy również dzieci. Dlatego 
też Karolina od wczesnego dzieciństwa 

pomagała rodzicom w różnych pracach 
gospodarskich. 

Urodziła się w  wyjątkowej rodzinie, 
w  takiej, jakich obecnie jest niewiele. 
Religijna atmosfera, przepełniona Bo-
giem, sprzyjała dążeniu do rozwijania 
życia wewnętrznego. W  domu rodzin-
nym Karoliny głęboka wiara i codzienna 
modlitwa były niemniej ważne, jak praca 
w gospodarstwie. Domownicy gromadzi-
li się codziennie na wspólnej modlitwie. 
Dzień rozpoczynano śpiewem Godzinek 

ku czci Niepokalanej. Gdy dzieci wstały 
i  umyły się, cała rodzina klękała przed 
obrazem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i  odmawiała pacierz. Dopiero 
później siadano do wspólnego śniadania. 
W południe, po modlitwie Anioł Pański, 
rodzina siadała razem do obiadu. Praco-
wity dzień kończył się wspólną kolacją. 
Wcześniej jednak domownicy odmawiali 
modlitwę Anioł Pański i  śpiewali pieśń 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

Wyjątkowa pobożność i  pogłębiona 
religijność rodziny Kózków za-
chęcały krewnych i  sąsiadów do 
częstych odwiedzin ich domu. 
Wspólnie czytano Pismo Święte, 
żywoty świętych i  czasopisma 
religijne. W  Wielkim Poście do-
mownicy i goście śpiewali Gorzkie 
Żale, a w okresie Bożego Narodze-
nia – kolędy.

Edukacja szkolna dzieci wiej-
skich na przełomie XIX/XX wieku 
była znacznie ograniczona i  uza-
leżniona od zamożności rodziców. 
Naukę w  czteroklasowej szkole 
wiejskiej Karolina rozpoczęła 
w  1906 r. Po ukończeniu szkoły 
dalszą naukę mogła kontynuować 
jedynie w  klasie uzupełniającej, 
w  której lekcje odbywały się trzy 
razy w tygodniu.

Mimo młodego wieku była 
bezgranicznie oddana w  speł-
nianiu Bożych przykazań. Uczyła 

się bardzo dobrze. Interesowała się 
wszystkim, co mogło przybliżać ją do 
Boga. Regularnie czytała Pismo Święte. 
Fascynowały ją także życiorysy świę-
tych. Czytała dużo książek i  czasopism 
religijnych. Dzieliła się z nimi ze swoimi 
rówieśnikami, organizując dla nich coś 
w rodzaju katechizacji.

Swoją pracę w  domu wykonywała 
szybko i  dokładnie. Była wrażliwa na 
cierpienia innych osób, a zwłaszcza cho-
rych i starała się pomóc, jak tylko było to 



11KRÓLOWA POKOJU

CZY TANIA

możliwe. Pomagała nie tylko rodzicom, 
ale także w pracach polowych sąsiadom, 
szyła odzież dla swojego rodzeństwa. 
Była bardzo pracowita.

Wychowywana w  atmosferze religij-
ności od wczesnego dzieciństwa zawsze 
znajdowała czas na codzienną modlitwę. 
Karolina modliła się nie tylko podczas 
kościelnych nabożeństw. Modliła się 
także podczas wykonywania swoich co-
dziennych obowiązków. Jedną z ulubio-
nych modlitw był różaniec, który nosiła 
zawieszony na szyi.

Mimo wyrzeczeń, które przynosiło jej 
życie, starała się podejmować jeszcze 
dodatkowe umartwienia. Były to przede 
wszystkim posty, a  także poświęcenie 
więcej czasu na modlitwę i nabożeństwa 
odprawiane w kościele. Nie chciała także 
chociaż trochę lepiej się ubierać, ponie-
waż uważała, że jest to doskonała okazja 
do wzrostu pychy. Jej miłość bliźniego 
nie sprowadzała się do wielkich czynów, 
ale do codziennych i powszednich. Nigdy 
nie wyrządziła rodzeństwu najmniej-
szej przykrości. Pomagała im w  pracy, 
pielęgnowała w  czasie choroby. Wobec 
koleżanek także była zawsze bardzo 
serdeczna.

Karolina całkowicie zaangażowała 
się w  życie swojej parafi i, będąc dużą 
pomocą proboszcza. Mimo licznych 
obowiązków domowych i  szkolnych 
znajdowała czas na udział w wielu gru-
pach parafi alnych. Była zelatorką Róży 
Dziewcząt, członkinią Bractwa Komu-
nii Świętej Wynagradzającej, Bractwa 
Wstrzemięźliwości, a  także Apostolstwa 
Modlitwy.

Karolina żyła w  atmosferze eschato-
logicznej, z której wynikało umiłowanie 
czystości. Niewinność Karoliny promie-
niowała na otoczenie. Gdziekolwiek 
się pojawiła, natychmiast przerywano 
niewłaściwe rozmowy czy żarty. Była dla 
innych prawdziwym autorytetem.

W  końcu lipca 1914 r. wybuchła 
I wojna światowa. Obecność wojsk rosyj-
skich na ternie Galicji była zapowiedzią 
tragicznych zdarzeń. Wielu opuszczało 
swoje domy w obawie przed nadejściem 
żołnierzy rosyjskich. Niektóre wioski opu-
stoszały, a w domach niekiedy pozostały 
jedynie kobiety i  dzieci, które wkrótce 

miały stać się „łupem wojennym” zdzicza-
łej hordy żołdaków. Wielu mieszkańców 
wsi doświadczyło nagłego wtargnięcia 
do swoich domów rosyjskich żołnierzy. 
Tragiczny los nie oszczędził Karoliny, 
która 18 listopada 1914 r. została za-
mordowana przez rosyjskiego żołnierza, 
który usiłował ją zgwałcić.

Przy oględzinach ciała obecny był, we-
zwany przez rodzinę, ksiądz proboszcz 
z  miejscowej parafii oraz akuszerka. 
Dzięki niej można było z całą pewnością 
stwierdzić, że Karolina obroniła swoją 
czystość. W  pogrzebie wzięło udział 
około trzech tysięcy osób. Z pewnością 
obecni byli niemal wszyscy z okolicznych 
wsi i  przysiółków. Uroczystości pogrze-
bowe były początkiem kultu bardzo 
młodej, bo szesnastoletniej dziewczyny, 
przez wielu zgromadzonych na uroczy-
stościach żałobnych uznanej za świętą.

Kilka miesięcy później, na miejscu 
męczeńskiej śmierci Karoliny, został 
postawiony krzyż z  pasyjką Chrystusa 
Ukrzyżowanego oraz marmurowa tablica 
z  napisem upamiętniającym męczeń-
stwo błogosławionej. Rodzice Karoliny, 
z  pieniędzy przeznaczonych na posag 
córki, ufundowali jej pomnik nagrobny. 
Zgodnie z  wolą biskupa Leona Wałęgi 
został on postawiony na cmentarzu ko-
ścielnym. W trzecią rocznicę męczeńskiej 
śmierci dokonano ekshumacji ciała Karo-
liny i umieszczone w metalowej trumnie 
przeniesiono na cmentarz przykościelny.

Wybuch II wojny światowej spowolnił 
proces beatyfi kacyjny mimo szerzącego 
się kultu. W  roku 1949 bp Jan Stepa 
wyznaczył postulatora, lecz proces zo-
stał przerwany wskutek śmierci księdza 
biskupa. Dalsze działania podjął dopiero 
w  1965 r. biskup tarnowski Jerzy Able-
wicz. Dekret o męczeństwie Sługi Bożej 
Karoliny Kózkówny rozpoczynający jej 
beatyfikację ogłoszono 30 czerwca 
1986 r., a 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie 
w  obecności blisko dwóch milionów 
wiernych odbyła się pod przewodnic-
twem Jana Pawła II uroczystość beatyfi -
kacji Karoliny Kózkówny. 

Wspomnienie liturgiczne Błogosławio-
nej obchodzimy 18 listopada. 

JANUSZ ŻUKROWSKI

31. niedziela zwykła
4 listopada

Chrystus rozciąga prymat miłości na ży-
cie i powołanie człowieka. Największym 
powołaniem człowieka jest wezwanie 
do miłości. Miłość nadaje też ostateczne 
znaczenie życiu ludzkiemu. Ona jest 
istotnym warunkiem godności człowie-
ka, dowodem szlachetności jego duszy.

Pwt 6, 2-6

Będziesz miłował Boga z całego serca

Ps 18

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Hbr 7, 23-29

Nieprzemijające kapłaństwo

Alleluja

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

Mk 12, 28b-34

Największe przykazanie

32. niedziela zwykła
11 listopada

Miłość chrześcijańska to nie jest tylko 
gest miłości, ale także spotkanie z  sa-
mym Chrystusem obecnym w człowieku 
ubogim. Miłość do Chrystusa oznacza 
zatem miłość do ubogich. W  świecie, 
tak często trawionym zachłannością, 
pokorne, a  jednocześnie bogate życie 
w  ewangelicznym ubóstwie stanowi 
wymowne świadectwo, że Bóg jest bo-
gactwem ludzkiego serca.

1 Krl 17, 10-16

Uboga wdowa karmi Eliasza

Ps 146

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Hbr 9, 24-28

Jedna ofi ara Chrystusa

Alleluja

Błogosławieni ubodzy w  duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebie-
skie

Mk 12, 38-44

Wdowi grosz
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Koło Przyjaciół Radia Maryja

W marcu br. z inicjatywy p. Henryki Papiernik, zawiązało się w naszej 

parafi i Koło Przyjaciół Radia Maryja. Pierwszym opiekunem Koła zo-

stał o. Artur, którego obecnie zastąpił o. Jacek.

Pod koniec sierpnia w Toruniu odbyło 
się spotkanie Biur i  Kół Radia Maryja. 
Oprócz spraw organizacyjnych dokładnie 
omówiono na nim list Ojca Świętego 
Benedykta XVI, który w grudniu ub. roku 
został za pośrednictwem watykańskiego 
sekretarza stanu, Tarcisio Bertone prze-
kazany Radiu Maryja. List rozpoczyna się 
słowami: „Ojciec Święty Benedykt XVI, 
łącząc się duchowo z uczestnikami uro-
czystości 20-lecia Radia Maryja, za moim 
pośrednictwem przesyła na ręce Ojca 
Prowincjała pozdrowienie i  Apostolskie 
Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrek-
torowi Radia, Ojcu Tadeuszowi Rydzyko-
wi, wszystkim pracownikom duchownym 
i  świeckim, wolontariuszom oraz tym, 
którzy za przyczyną tej katolickiej roz-
głośni znajdują umocnienie w wierze na 
drodze do spotkania z Bogiem”.

W  liście przedstawione są wszystkie 
dzieła toruńskich redemptorystów, 
opisana jest historia powstania Radia 
oraz omówiona większość audycji. W za-
kończeniu znalazły się słowa: „Dziękując 
Wam za 20 lat ofi arnej misji ewangeli-
zacyjnej, (…) proszę Boga, aby to dzieło 
przenikania wiary do sumień ludzkich 
(…) zaowocowało trwałym zwycięstwem 
dobra nad złem i przyczyniło się do do-
bra wielu chrześcijan i  całego waszego 
kraju”.

Rodzinie Radia Maryja to wszystko jest 
znane, przesłanie więc skierowane jest 
do ogółu Polaków, którzy swoją opinię 
i  wiedzę o  Radiu czerpią z  innych me-
diów, przeważnie Radiu nieprzychylnych 
(np. zatajały one serdeczny stosunek bł. 
Jana Pawła II do tej rozgłośni, podczas 
gdy omawiane Przesłanie zawiera aż 
6 cytatów z  różnych wystąpień błogo-
sławionego Papieża, skierowanych do 
Radia). 

Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił 
się ponownie do słuchaczy Radia 8 

lipca br. podczas modli-
twy Anioł Pański: „Po-
zdrawiam uczestników 
pielgrzymki Rodziny 
Radia Maryja zebra-
nych na Jasnej Górze, 
którzy modlą się za 
Ojczyznę, za rodziny, 
o wolność słowa”. 

Wolność słowa – rów-
nież na tematy społeczne. 
Ustawa o  nadawcach społecz-
nych nakłada na nich obowiązek m.in.: 
„upowszechniać działalność wychowaw-
czą i edukacyjną, a także działalność cha-
rytatywną; respektować chrześcijański 
system wartości oraz uniwersalne zasady 
etyki; promować postawy patriotyczne 
oraz historię Polski; służyć umacnianiu 
rodziny; służyć kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych; służyć zwalczaniu pa-
tologii społecznych; prowadzić dyskusje 
oraz emitować audycje dotyczące spraw 
społecznych danego środowiska lokalne-
go lub ogółu kraju”.

O wolność słowa – utrzymanie Radia 
Maryja i przydział miejsca na multiplek-
sie dla Telewizji TRWAM – upominają 
się zarówno słuchacze Radia, jak i  inne 
osoby, które zdają sobie sprawę, że pol-
skie media nie spełniają najważniejszych 
zadań, jakie przed mediami stoją, a  za-
daniem mediów jest przede wszystkim 
informacja i  recenzowanie władzy. Do 
końca sierpnia do KRRiT wpłynęło 2 mln 
350 tys. podpisów, odbyło się ponad100 
ulicznych demonstracji dziesiątków ty-
sięcy ludzi w  różnych miejscowościach, 
Rada Stała KEP 16.01.2012 oraz zebranie 
plenarne Konferencji Episkopatu 25.06 
br. stanowczo zaapelowały o multipleks 
dla telewizji TRWAM. 

W  czasach komuny media były tubą 
władzy; niekorzystne dla partii wiado-
mości były fałszowane lub spuszczano na 

nie kurtynę milczenia. Dziś bywa podob-
nie, ponadto liczba mediów elektronicz-

nych (z gazetami jest nieco lepiej) nie 
odzwierciedla procentowego 

na nie zapotrzebowania, 
a  grozi im całkowite 

wykluczenie po wpro-
wadzeniu emisji cy-
frowej. Nie można 
mówić o demokracji 
przy braku mediów 

alternatywnych.
Na wspomnianym 

spotkaniu w  Toruniu 
wystąpiła Lidia Kochano-

wicz – Dyrektor Finansowy 
Fundacji „Lux Veritatis”, dementując 
oświadczenia KRRiT, jakoby kondycja 
fi nansowa Fundacji nie zapewniała jej 
możliwości nadawania, gdy tymczasem 
mediom, którym przyznano koncesję, 
Rada rozłożyła opłatę koncesyjną na 
bardzo długie i korzystne raty z powodu 
„trudnej sytuacji fi nansowej koncesjo-
nariusza”.

Lidia Kochanowicz przedstawiła bar-
dzo szczegółowe porównanie sytuacji 
fi nansowej Lux Veritatis i  nadawców, 
którzy otrzymali koncesję, oraz całą listę 
nieprawidłowości, które towarzyszyły 
rozpatrywaniu wniosków. Jest to bardzo 
obszerny i  ciekawy materiał, zachęcam 
do zapoznania się z  nim w  Internecie 
(www.radiomaryja.pl). W  międzyczasie 
NIK zbadała fi nanse KRRiT za 2011 r. 
i  z  jej raportu wynika, że decyzja Rady 
o  przyznaniu koncesji naraża na straty 
budżet państwa.

Każdego 19 dnia miesiąca zapraszamy 
na Msze św. o  18.00, a  po nich na spo-
tkania popowickiego Koła Przyjaciół RM. 
Będzie można na nich zapoznać się m.in. 
z przesłaniem Ojca Świętego Benedykta 
XVI oraz ze stenogramem wystąpienia 
Lidii Kochanowicz w sejmie, na jednym 
z  posiedzeń Komisji Kultury i  Środków 
Przekazu. 

BOGNA KOWALIK
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SKARBY WROCŁAWSKICH KOŚCIOŁÓW

Madonna pod jodłami

Niedawno śledziliśmy doniesienia o zwrocie niezwykle cennego 

obrazu Madonna pod jodłami pędzla Lucasa Cranacha Starszego 

archidiecezji wrocławskiej, jako pierwotnemu właścicielowi. Wie-

le osób usłyszało wtedy po raz pierwszy o tym niezwykłym dziele 

sztuki i jego losach. Dlatego postanowiliśmy przybliżać naszym 

parafi anom najciekawsze skarby wrocławskich kościołów. 

Około 1510 r. obraz namalował wy-
bitny niemiecki malarz renesansowy, 
Lucas Cranach Starszy, W Wittemberdze. 
Wizerunek zakupił Jan Lindau, kanonik 
kapituły katedralnej, z przeznaczeniem 
do prywatnego kultu, możliwe, że zlece-
niodawcą mógł być biskup wrocławski 
Jan Turzo. Jest to jedno z  najlepszych 
dzieł mistrza, przedstawia Maryję ukaza-
ną w niezwykle delikatnej pozie, pochy-
loną nad spoczywającym na poduszce 
Dzieciątkiem, które podtrzymuje. 
Dzieciątko przytrzymuje kiść winogron, 
która ma tez znaczenie symboliczne, 
podobnie jak dojrzałe, pęknięte owoce 
i  pierścień koło poduszki na pulpicie. 
Z tą niezwykle pięknie pokazaną sceną 
o  spokojnym charakterze kontrastuje 
niespokojny dramatyzm górskiego pej-
zażu, z  jodłami w  bliskim i  widokiem 
miasta na urwisku w tylnym planie. Jak 
zwykle zadziwia piękne oddanie przez 
Cranacha charakteru tkanin ubioru, 

delikatny modelunek włosów. 
Niezwykle cenny obraz przeby-
wał w  katedrze do 1943 r. (od 
XIX w. w  skarbcu), a  w  obawie 
przed alianckimi nalotami został 
wraz z  innymi dziełami sztuki 
wywieziony do klasztoru cyster-
sów w  Henrykowie, a  następnie 
do Kłodzka. Po wojnie wrócił do 
Wrocławia, ale wymagał dużych 
zabiegów konserwacyjnych, gdyż 
m.in. pękł na dwie części. Na zle-
cenie Muzeum Archidiecezjalnego prace 
naprawcze wykonywał jego pracownik, 
ks. Siegfried Zimmer, który w  trakcie 
zamówił naprawy u swojego dawnego 
parafianina, Georga Kupkego kopię 
obrazu. Gdy w 1947 r. zmuszono go do 
wyjazdu z  Wrocławia, zamienił obrazy 
i  wywiózł oryginał zawinięty w  ceratę. 
Z  obrazem wyjechał do Niemiec Za-
chodnich, a w latach 60. sprzedał obraz 
antykwariuszowi Franzowi Waldnerowi.

W  1961 r. oryginalność obrazu znaj-
dującego się we wrocławskiej katedrze 
podważyła konserwator Daniela Stan-
kiewicz. Oryginał natomiast pojawił się 
w latach 70. XX w. na aukcji dzieł sztuki, 
a  następnie w  Szwajcarii. Od 1981 r. 
czynione były starania o  odzyskanie 
oryginału. Dopiero na początku XXI 
w. prywatny kolekcjoner przekazał go 
szwajcarskiemu Kościołowi. Początkowo 
Szwajcarzy planowali sprzedać obraz 
i  przekazać dochód na cele dobro-
czynne, ale ostatecznie zdecydowali 
o  zwrocie dzieła prawowitemu właści-
cielowi. W  marcu 2012 r. nawiązano 
kontakt z  Muzeum Archidiecezjalnym 
we Wrocławiu, które poprosiło o pomoc 
polskie MSZ. 18 lipca 2012 r. obraz prze-
kazano w ambasadzie polskiej w Bernie 
pracownikom MSZ, a  27 lipca minister 
spraw zagranicznych Radosław Sikorski 
ogłosił publicznie informację o powro-
cie obrazu do Polski i  przekazaniu go 
archidiecezji wrocławskiej. Obraz na-
leżał do najcenniejszych dóbr kultury 
zaginionych w czasie II wojny światowej. 
Wyżej wyceniany jest jedynie „Portret 
młodzieńca” Rafaela.

BOŻENA SOBOTA
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Chusta jest wizerunkiem określanym 
jako eikon acheiropoietos, czyli „obraz 
nie ręką ludzką czyniony”. Badania wyka-
zały, że zakrywała twarz Jezusa, a wizeru-
nek powstał w chwili zmartwychwstania. 
Z  Jerozolimy Chusta powędrowała do 
Kamulii niedaleko Edessy, na terenie dzi-
siejszej Turcji, gdzie była otaczana wielką 
czcią, podobnie jak w Konstantynopolu 
i  Rzymie – następnych miejscach prze-
chowywania. Źródła podają, że w Rzymie 
umieszczono relikwie w 705 r. w bazylice 
św. Piotra w kaplicy św. Weroniki. Z cza-
sem powstała legenda o  św. Weronice, 
która podała swój welon Jezusowi dla 
otarcia twarzy podczas drogi krzyżowej 
i w ten sposób powstał wizerunek. Wte-
dy do Chusty przylgnęła nazwa Weronika 
(od dwóch słów, łac. vera, czyli prawdzi-
wy, i grec. eikon – obraz). 

Od XIII w. przyjął się zwyczaj procesji 
z  cudownym wizerunkiem. Relikwia 
przyciągała tłumy pielgrzymów; każdy 

Manoppello to małe miasteczko w górach w Abruzji, które stało się 

sławne dzięki relikwii Świętego Oblicza (Volto Santo) przechowywa-

nej w kościele kapucynów. W trakcie tegorocznej wrześniowej piel-

grzymki do Włoch dotarłam tam i miałam wielkie szczęście kontem-

plować relikwie, o których ojciec Pio powiedział, że „to z pewnością 

największy cud, jaki mamy”.

opisywał swoje wrażenia inaczej. Marcin 
Luter widział tylko przezroczystą tkaninę. 
Po 1527 r., po Sacco di Roma, rola naj-
ważniejszej relikwi Rzymu mocno zma-
lała. Część badaczy uważa, że wtedy lub 
nieco później została wywieziona z Rzy-
mu, gdzie pozostała kopia. W kronikach 
w Manoppello zachowała się legenda, że 
płótno przyniósł do Abruzji anioł. Dzisiaj 
relikwia, o  wymiarach ok. 17x24 cm, 
eksponowana jest na specjalnym pode-
ście za ołtarzem, w pięknym relikwiarzu 
za pancernymi szybami. Rok 2006 był 
w  Manoppello rokiem jubileuszowym, 
przybył wtedy papież Benedykt XVI. Każ-
dego roku 9 dni przed trzecią niedzielą 
maja mają miejsce wielkie uroczystości 
zakończone procesją ulicami miasteczka.

W  świetle słonecznym, gdy promie-
nie przechodzą przez Chustę, oblicze 
przestaje być widoczne. Kiedy padają 
pod innym kątem zmienia się nasycenie 
kolorów. Materiał wizerunku to bisior, 

od starożytności 
najdroższa tkanina, 
tkana z  nitek po-
zyskiwanych z wy-
dzieliny małża mor-
skiego, niezwykle 
cienkich (średnica 
osiąga tysięczne 
części milimetra), 
o g n i o t r w a ł y c h , 
nierozkładających 
się w  wodzie, od-
pornych na działa-
nie alkoholu, ługu, 
eteru,  rozc ień-
czonych kwasów. 
Produkowany jest 
i  dzisiaj na wyspie 
Sant’Antioco w po-

bliżu Sardynii. Na tkaninie połyskującej 
złociście lub srebrzyście nie można 
malować, można ją zabarwić w  całości 
na czerwono barwnikiem zwanym pur-
purą, pozyskiwanym z pewnego gatunku 
pajęczaków. 

Badania Chusty nie stwierdziły śladów 
pigmentów, jedynie w  czarnych punk-
tach źrenic włókna są lekko osmalone, 
jakby pod wpływem bardzo wysokiej 
temperatury uległy modyfi kacjom. Wy-
kazano też stuprocentową zgodność 
Oblicza z  Chusty i  Całunu Turyńskiego. 
Fotografi e nieco spłaszczają wizerunek, 
a  specjaliści twierdzą, że Chusta łączy 
w  sobie cechy fotografi i i  hologramu, 
malowidła i rysunku. 

Bezpośrednia kontemplacja Oblicza 
zmieniającego kolor, lekko połyskujące-
go pozwala odkryć zupełnie coś inne-
go. Powoduje, że odnajdujemy w  tym 
wizerunku PRAWDĘ – Prawdę Męki, ale 
i Odkupienia. Widoczne ślady brutalne-
go traktowania, umęczenia, bolesnych 
tortur paraliżują, wprost zapierają dech. 
Ale wystarczy spojrzeć w  oczy, silne, 
pozbawione bólu, żywe, a  ujawnia się 
Prawda o  Odkupieniu. Tamta modlitwa 
i kontemplacja w kościele w Manoppel-
lo to były moje najpiękniejsze chwile 
z Jezusem.

BOŻENA SOBOTA

Chrystus z Manoppello

PIELGRZYMKA
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PIELGRZYMKA

W  ub. roku w  pielgrzymce na Jasną 
Górę brało udział ok. 2000 nadzwyczaj-
nych szafarzy. W tym roku było nas nieco 
mniej, ok. 1700 (z  27 diecezji). Z  naszej 
parafi i pojechało do Łagiewnik siedmiu  
szafarzy z  małżonkami: Stanisław Cho-
dorowski, Krzysztof Janik, Jerzy Jaworski, 
Szczęsny Maziarski, Wojciech Siciński, 
Grzegorz Solecki i Tadeusz Ulewski.

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił 
bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach i dokonał aktu zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 r. 
W  homilii mówił: „Trzeba przekazywać 
światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu 
Boga świat znajdzie pokój, a  człowiek 
szczęście! To zadanie powierzam wam 
(...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. 
Wypełniamy to zadanie jako nadzwy-
czajni szafarze Komunii św., gdy w każdą 
niedzielę i święta zanosimy Komunię św. 
osobom chorym, starszym i  niepełno-
sprawnym.

Zawiązanie wspólnoty oraz modlitwę 
na rozpoczęcie spotkania w  bazylice 
poprowadził ks. bp Adam Bałabuch. 
Następnie ks. dr Franciszek Ślusarczyk 

wygłosił wykład pt. „Przedłużenie miło-
siernych dłoni Jezusa” o roli nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. we współcze-
snym Kościele. Mszę św. koncelebrowaną 
odprawił i  homilię wygłosił ks. kard 

Stanisław Dziwisz. Potem przeszliśmy 
do sanktuarium bł. Jana Pawła II, od-
mawiając Różaniec – tajemnice światła. 
Wspólna modlitwa była dla nas głębokim 
przeżyciem.

Szafarze w Łagiewnikach

Po przyjściu na teren budowy wysłu-
chaliśmy informacji o planach rozbudo-
wy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się” powołanego przez ks. kard. St. Dzi-
wisza 1 lutego 2006 r. W założeniach jest 
ono przedłużeniem prac rozpoczętych 
przez Instytut Jana Pawła II, powołany 
przez ks. kard. F. Macharskiego w 1995 r. 
Sanktuarium bł. Jana Pawła II erygował 

11 czerwca 2011 r. ks. kard. Dziwisz. Tego 
dnia relikwie Ojca Świętego wprowadzo-
no procesyjnie do kościoła dolnego, któ-
ry został Mu poświęcony. Najcenniejszą 
z  relikwii jest krew pobrana Papieżowi 
podczas jednego z  ostatnich badań 
w  klinice Gemelli. Relikwiarz w  kształ-
cie księgi znajduje się w  tzw. kaplicy 
kapłańskiej, wzorowanej na krypcie św. 
Leonarda na Wawelu, w  której w  1946 
r. neoprezbiter, Karol Wojtyła, odprawił 
swoją pierwszą Mszę św.

Następnie udaliśmy się do dolnego 
kościoła, gdzie po modlitwie i  błogo-
sławieństwie udzielonym przez ks. bp. 
Stefana Cichego, mogliśmy oddać hołd 
relikwiom bł. Jana Pawła II i  pomodlić 
się w  bocznych kaplicach. Na zakoń-
czenie była jeszcze okazja pójścia na 
kremówki, po czym udaliśmy się w dro-
gę powrotną.

WOJCIECH SICIŃSKI

W  sobotę 22 września br. odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego i sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.
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ŚWIADECTWO

 Powołanie jest zawsze darem Boga 
i pewną tajemnicą i tak też było w moim 
przypadku. Nie było żadnych znaków, czy 
cudownych zdarzeń – moje powołanie 
wzrastało po cichu, w codzienności. Myśl 
o zakonie zrodziła się niedługo po matu-
rze (rok 2000), ale Pan Bóg „ujarzmił mnie” 
dopiero w 2009 r. Te 9 lat wypełniła praca 
i  studia na Politechnice Wrocławskiej, 
które nie dawały pełnego zadowolenia; 
czegoś ciągle brakowało. Zdecydowałem 
się więc napisać podanie i zostałem przy-
jęty do Zakonu Braci Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel i od momentu, gdy 
przekroczyłem próg klasztoru, czuję, że 
jestem na właściwym miejscu.

Droga do życia zakonnego

„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie 

i przemogłeś” (Jr 20, 7). Te słowa z księgi proroka Jeremiasza najtraf-

niej ukazują moją drogę do życia zakonnego.

Dlaczego Karmel? 

Wybór zakonu nie był przypadkowy. 
Karmelitów poznałem w  Pilźnie, gdzie 
często spędzałem wakacje – mój tato po-
chodzi z tamtych okolic – i na niedzielne 
Msze św. chodziliśmy właśnie do karme-
litańskiego kościoła. Tam poznawałem 
duchowość Karmelu, która pomału mnie 
„uwodziła”.

Duchowości karmelitańskiej, tak jak 
i  żadnej innej duchowości, nie można 
ująć w  zwięzłą defi nicję. Jej kształto-
wanie rozpoczęło pojawienie się w  XI 
w. pustelników na Górze Karmel, od-
wołujących się do duchowej spuścizny 
proroka Eliasza oraz przykładu życia 

p o z o s t a w i o n e g o 
przez Dziewicę Ma-
ryję i trwa nadal. Jak 
więc widać fi larami 
duchowości karmeli-
tańskiej są św. Prorok 
Eliasz i Maryja.

Starotestamental-
ny prorok Eliasz, któ-
ry żył w  obecności 
Boga żywego, ma 
osobowość kontem-
placyjną, ogarniętą 
żarliwym pragnie-
niem chwały Bożej. 
Od Eliasza karmelici 
uczą się, jak być ludź-
mi modlitwy kontem-
placyjnej, ludźmi nie-
podzielnego serca, 
oddanego całkowicie 
na służbę Bogu. Jak 
Eliasz wierzą Bogu, 
pozwalają się prowa-
dzić Duchowi Święte-
mu i  Słowu Bożemu, 
rozważając je w  ser-
cu, aby ukazać Bożą 
obecność w świecie.

Maryja jest Dziewicą o  przemienio-
nym sercu. Jest Dziewicą słuchającą 
i kontemplującą, zachowującą i rozwa-
żającą w swoim sercu wszystkie wyda-
rzenia i  słowa Pana. W  Niej karmelici 
odnajdują doskonały wzór tego, czym 
pragną się stać. Wpatrując się w Maryję 
i  tworząc z  Nią jako bracia wspólnotę, 
karmelici uczą się żyć w obecności Bo-
żej. Ofi arowany przez Nią karmelitom 
szkaplerz święty jest znakiem Jej ma-
cierzyńskiej miłości do Zakonu i całego 
ludu Bożego.

„Żyć w  posłuszeństwie Jezusowi 
Chrystusowi i  Jemu wiernie służyć 
z czystym sercem i prawym sumieniem” 
(wstęp do Reguły karmelitańskiej). To 
wyrażenie jest źródłem wszystkich ele-
mentów charyzmatu karmelitańskiego 
i  fundamentem, na którym zbudowana 
jest Reguła zakonu. Karmelici naśladują 
Jezusa Chrystusa, realizując w życiu trzy 
podstawowe elementy swego charyzma-
tu: kontemplację, braterstwo i  służbę 
wśród ludzi.

Kontemplacyjny wymiar życia jest 
obecny już u samych początków wspól-
noty karmelitańskiej. Powyższa forma ży-
cia wynika w sposób oczywisty z Reguły. 
Ukazuje ona wspólnotę braci całkowicie 
oddaną słuchaniu Słowa, celebracji Eu-
charystii i Liturgii Godzin.

Drugi element to braterstwo. Od-
najdywanie Bożej obecności w  sobie 
umożliwia odnajdywanie jej również 
w  braciach ze wspólnoty. Reguła na-
zywa karmelitów braćmi. Być braćmi 
oznacza dla karmelitów wzrastanie we 
wspólnocie i  jedności, w  przezwycięża-
niu podziałów i przywilejów, we współ-
uczestnictwie, współodpowiedzialności 
i wspólnocie dóbr.

Karmelici poszukują oblicza Bożego 
również w  służbie ludziom. Wspólnota 
Karmelu jest żywą cząstką Kościoła i hi-
storii, dlatego karmelici uczą się słucha-
nia i akceptowania środowiska, w którym 
żyją, aby wspomagać w różnych formach 
ludzi ubogich, cierpiących oraz tych, 
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CZY TANIA

którzy, ufając Bogu, angażują się w po-
szukiwanie Jego Królestwa.

Postulat i nowicjat

Postulat rozpocząłem 15 września 
2009 r. w  klasztorze w  Lublinie. Był to 
czas przygotowania do nowicjatu, czas 
pogłębiania wiary, pogłębiania znajo-
mości samego siebie. Było to również 
pierwsze doświadczenie życia wspólno-
towego i czas nauki – przez 2 semestry 
uczęszczałem do Wyższego Seminarium 
Duchownego Księży Marianów, gdzie 
musiałem zaliczyć przedmioty wymaga-
ne do przyjęcia na studia w WSD Ojców 
Franciszkanów, gdzie studiuję obecnie.

Po postulacie i  krótkich wakacjach 
rozpocząłem 26 sierpnia 2010 r. kano-
niczny nowicjat w klasztorze w Oborach 
na ziemi dobrzyńskiej. Po 3-dniowych 
rekolekcjach odbył się obrzęd obłóczyn 
– uroczystego przyjęcia habitu. Nowi-
cjat był czasem głębszego poznawania 
duchowości karmelitańskiej, prawodaw-
stwa zakonnego, życia karmelitańskim 
charyzmatem. Zakończył się 26 sierpnia 
2011 r. złożeniem pierwszej profesji 
zakonnej czyli złożeniem pierwszych 
ślubów. Będą one odnawiane co roku 26 
sierpnia aż do złożenia profesji uroczy-
stej, tzw. ślubów wieczystych. Karmelici 
składają 3 śluby, według których żyją: 
ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Dzień alumna w seminarium

Obecnie moje życie zakonne związane 
jest z klasztorem krakowskim, gdyż tutaj 
mieści się nasz dom studiów. W naszym 
karmelitańskim seminarium jest nas 
niewielu, bo tylko 5 braci, dlatego stu-
diujemy u  Ojców Franciszkanów Kon-
wentualnych. 

Dzień rozpoczyna się o  godz. 5.30. 
O 6.00 w naszym klasztornym oratorium 
rozpoczynają się poranne modlitwy 
– Jutrznia. Po nich ok. 6.30 również 
w oratorium uczestniczymy we Mszy św. 
Następnie ok. godz. 7.00 jemy śniada-
nie, a od 8.00 do 12.30 mamy wykłady 
w  Wyższym Seminarium Duchownym 
Ojców Franciszkanów. Po powrocie 
z  wykładów są modlitwy południowe, 
po nich obiad. Od 14.00 do 17.30 jest 
przewidziany czas na studium czyli 

na naukę, ale często zdarza się, że jest 
jakaś praca do wykonania, np. w ogro-
dzie. O godz. 17.45 gromadzimy się na 
Nieszporach, po których jest kolacja, 
a o 18.30 Różaniec w kościele. Od 20.00 
do 21.00 mamy wspólną rekreację czyli 
czas, w  którym możemy spokojnie 
i  swobodnie usiąść i  porozmawiać. Od 
22.00 jest silentium czyli milczenie, któ-
re według naszej reguły zachowujemy 
aż do modlitw porannych następnego 
dnia. 

W  niedziele i  czwartki od 14.00 do 
17.00 mamy czas wolny i możemy wyjść 
z klasztoru. Każdy wykorzystuje ten czas, 
jak chce. 

Trochę inaczej wygląda weekend. 
W  soboty można spać do woli, wszyst-
kie modlitwy poranne są indywidualne. 
Sobota jest też dniem, w którym każdy 
z  nas ma wykonać swoje ofi cja – obo-
wiązki, czyli sprzątnąć tę cześć klasztoru, 
za którą jest odpowiedzialny. 

W  niedzielę wstajemy o  pół godziny 
później, niż w dzień powszedni, również 
pół godziny później rozpoczynają się 
modlitwy poranne. Przez całą niedzielę 
pomagamy w  kościele – służymy na 
Mszach św., zbieramy tacę. 

Wszystko wydaje się takie poukładane 
i  monotonne, ale tak wcale nie jest, bo 
każdy dzień przynosi jakąś niespodzian-
kę i każdy jest inny.

Nadzieje na przyszłość – 

może wyjazd na misje?

O wyjeździe na misje raczej nie myślę, 
gdyż Polska Prowincja nie prowadzi 
misji. Jest nas za mało – w Polskiej Pro-
wincji zaledwie 68 zakonników, którzy 
obsługują 10 klasztorów w  Polsce i  2 
na Ukrainie. 

Moje nadzieje na przyszłość to być 
dobrym kapłanem i  karmelitą, czyli za 
wzorem św. Proroka Eliasza odnajdywać 
Boga w codzienności, jak Maryja ukazy-
wać innym Chrystusa i Jego, a nie siebie, 
głosić całym życiem. 

Mam również nadzieję, że zwiększy 
się liczba powołań do naszych karme-
litańskich wspólnot i  o  modlitwę w  tej 
intencji wszystkich proszę.

BR. JAROSŁAW PYZIA

33. niedziela zwykła 

18 listopada

W przedostatnią niedzielę roku liturgicz-
nego, liturgia mówi o  drugim przyjściu 
Chrystusa. Pan ukaże się w  obłokach, 
odziany w chwałę i moc. Jest to ten sam 
Syn Człowieczy, miłosierny i  litościwy. 
On przyjdzie, aby dopełnić ostatecznie 
ludzkie dzieje. Bóg, objawiając się w Synu, 
osądzi ludzką historię, kładąc kres ist-
nieniu świata niszczonego kłamstwem 
i rozdzieranego przez przemoc i niespra-
wiedliwość.

Dn 12, 1-3

Zmartwychwstanie 
w czasach ostatecznych

Ps 16

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Hbr 10, 11-14.18

Skuteczność ofi ary Chrystusa

Alleluja

Czuwajcie i módlcie się 
w każdym czasie, abyście mogli 
stanąć przed Synem Człowieczym

Mk 13, 24-32

Sąd ostateczny

Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata

25 listopada

Jakiż to niezwykły król: Jezus Chrystus, 
który odrzuca wszystkie akcesoria władzy, 
wszystkie środki panowania przy pomocy 
siły i przemocy, a pragnie panować tylko 
mocą prawdy i miłości, mocą wewnętrz-
nego i czystego zawierzenia.

Dn 7, 13-14

Królestwo Syna Człowieczego

Ps 93

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Ap 1, 5-8

Chrystus jest władcą królów ziemi

Alleluja

Błogosławiony, który przybywa 
w imię Pańskie, błogosławione 
Jego królestwo, które nadchodzi

J 18, 33b-37

Królestwo Chrystusa 
nie jest z tego świata
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Wspólnota stała się dla nas nowym śro-
dowiskiem, w którym życzliwość, troska, 
wspólna modlitwa są naturalne. W życie 
Wspólnoty zaangażowaliśmy się całą ro-
dziną. Od początku w naszą codzienność  
wrosły piątkowe Eucharystie i  adoracje 
Najświętszego Sakramentu, spotkania 
w  małych grupkach, wspólne spacery, 
wyjazdy za miasto, agapy. Każdego roku 
z  radością wyczekujemy na rekolekcje 
wakacyjne, błogosławiony czas dla rodzin, 
sprzyjający rozwojowi wiary, umacnianiu 
więzi w  rodzinie i  we Wspólnocie. Dzię-
kujemy Bogu za łaskę, jaką nas obdarzył, 
powołując do Wspólnoty „Umiłowany 
i  umiłowana”, której ideałem jest żyć na 
co dzień w bliskości z Umiłowanym, która 
jest środowiskiem wiary, gdzie myśli się 
o  Bogu, żyje dla Boga, gdzie Bóg jest 
pierwszy i  najważniejszy. Tu tworzą się 
bliskie więzi, jest wzajemna troska, relacje 
oparte na Miłości i wzajemnym służeniu. 

We wzrastaniu w  wierze z  pomocą 
przychodzi nauczanie Ojca Kazimierza, 
które pozwala lepiej poznać, pokochać 
Boga i  jest drogowskazem jak Go naśla-
dować, jak iść Jego drogą, drogą Bożych 
Przykazań, jak budować jedność z Bogiem 
i ludźmi. To Ojciec przypomina, że najważ-

Troszczymy się, aby mieć 

dla siebie czas

Jesteśmy małżeństwem od 35 lat – a we Wspólnocie Rodzin Katolic-

kich „Umiłowany i umiłowana” od lat18. Do Wspólnoty przyszliśmy 

w lutym 1995 roku, gdy nasze dzieci, Ania i Tomek, były w liceum. 

niejsze w  życiu małżeństwa i  rodziny są 
relacje oparte na miłości i  wzajemnym 
służeniu. Podstawą budowania wszelkiej 
jedności jest Miłość. „Umiłowani” czerpią 
z  nauczania Ojca Kazimierza i  budowa-
nie rodziny zakotwiczają na wartościach 
stałych, niezmiennych; budują na skale, 
na Jezusie, budują na Miłości w  ścisłym 
zaufaniu Bogu. 

Ojciec Kazimierz przypomina: „Zo-
staliście stworzeni przez Boga, aby być 
czytelnym i wiarygodnym znakiem Jego 
Miłości. To nasze życiowe powołanie. 
Z  tego będziemy sądzeni pod wieczór 
życia”… i  zadaje pytania, bez czekania 
na odpowiedź, na które w ciszy swojego 
serca możemy odpowiedzieć sami, zgod-
nie ze swoim sumieniem: „Ile jest w  nas 
troski o innych? Ile myślenia o tym, co dla 
innych ważne, konieczne, a nawet o tym, 
co dla innych łatwiejsze, mniej krępujące, 
czy mniej uciążliwe?”

Jesteśmy wdzięczni Ojcu, że z miłością, 
nieustanne czuwa nad naszym rozwojem 
duchowym, że ma dla nas czas, że nas 
kocha, że jest obecny …

Powołanie do życia w  małżeństwie 
uznajemy za dar od Boga i  ogromną  
tajemnicę, bo to Boże plany, że w  mał-

1. niedziela Adwentu

Początek roku liturgicznego C

2 grudnia

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny. Kościół na nowo 
wyrusza w drogę i zachęca nas do głęb-
szej refl eksji nad tajemnicą Chrystusa 
– tajemnicą zawsze nową, która nie wy-
czerpuje się z czasem. Chrystus jest Alfą 
i Omegą, początkiem i końcem. Adwent 
jest synonimem nadziei: nie daremnym 
oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowe-
go boga, lecz konkretną i  niezawodną 
ufnością w powrót Tego, który już raz do 
nas przyszedł.

Jr 33, 14-16
Potomek Dawida będzie wymierzał 
sprawiedliwość
Prorok Jeremiasz zapowiada chwilę na-
rodzenia Syna Bożego z Dziewicy. Do tej 
chwili w  liturgicznym roku Kościoła, do 
tej wielkiej i radosnej uroczystości przy-
gotowujemy się co roku. Istotnie, dzień, 
w którym rodzi się Chrystus, winien nam 
przynieść tę radosną pewność, że „Pan 
jest naszą sprawiedliwością”, jak głosi 
prorok Jeremiasz.

Ps 25
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

1 Tes 3, 12 – 4, 2
Utwierdzenie w świętości 
na przyjście Chrystusa
Św. Paweł wzywa nas do spotęgowania mi-
łości, do utwierdzenia i zachowania niena-
gannymi naszych serc w świętości. Wzywa 
nas, byśmy w  całym sposobie postępo-
wania zachowali nakazy Chrystusa. Jeżeli 
mamy się podobać Bogu, nie możemy 
trwać w zastoju, powinniśmy iść naprzód, 
czyli stawać się coraz doskonalszymi.

Alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie.

Łk 21, 25-28.34-36
Oczekiwanie 
na powtórne przyjście Chrystusa
Aby dobrze przygotować się na przeży-
wanie pamiątki narodzenia Chrystusa, 
trzeba dobrze zachowywać w  pamięci 
prawdę o ostatecznym przyjściu Chrystu-
sa, o tym ostatnim adwencie. W dzisiej-
szej Ewangelii Pan Jezus mówi nie tylko 
o ostatecznym dniu całego świata ludz-
kiego, lecz także o ostatnim dniu każde-
go człowieka. Ten dzień, który zamyka 
czas naszego życia na ziemi i  otwiera 
przed nami wymiar wieczności, jest także 
adwentem. W  owym dniu przyjdzie do 
nas Pan jako Odkupiciel i Sędzia.

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA
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żeństwie dwoje staje się jedno. Z  Bożą 
pomocą realizują się nasze pragnienia, 
aby dzieci wchodziły na ścieżkę życia 
małżeńskiego, czując odpowiedzial-
ność za siebie i  za małżonka. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu, że powołał Anię do życia 
w  małżeństwie, w  rodzinie. Pamiętamy 
Anię i Bogusia przygotowujących się do 
Sakramentu Małżeństwa, ich szczęście 
i  wdzięczność Bogu, że zostali małżon-
kami, oraz z  jaką radością i  zaufaniem 
Bogu oczekiwali na narodziny dziecka. 
Przez sakrament Chrztu Świętego Oliwia 
została wszczepiona w  Miłość Chry-
stusową, wszczepiona w  Krzyż. Opiekę 
przedszkolną nad córeczką nasze dzieci 
powierzyły siostrom zakonnym z  na-
dzieją  przekazywania dziecku spójnego 
systemu wartości.

Każdego dnia budują relacje opar-
te na miłości i  wzajemnym służeniu. 
W  budowaniu nie są sami. Na mocy 
Chrystusowego sakramentu zostali 
wczepieni w Miłość Chrystusową. To Bóg 
w Sakramencie małżeństwa połączył ich 
w  jedno, mimo osobowych różnic i  od-
rębności. Są w świętym związku i wierzą, 
że Sakrament Małżeństwa umacnia ich 
każdego dnia, aż do śmierci; dają się więc 
prowadzić Bogu. Starają się wypełniać sło-
wa przysięgi: miłość (ofi arowanie siebie, 
własnego życia małżonkowi), wierność 
(małżonek ma być jedyny i najważniejszy), 
uczciwość (nawet w  małych rzeczach), 

a  nade wszystko bycie ze sobą zawsze, 
a  zwłaszcza w  chwilach trudnych. Uczą 
się przylgnięcia sercem do Krzyża, do 
stawania jedno przed drugim z  sercem 
cichym i pokornym na wzór Serca Jezusa. 
Pragną, od pierwszych chwil małżeństwa, 
żyć pełnią wewnętrznego pokoju, aby 
serca wypełniała radość, chęć życia i mi-
łości na chwałę Bożą. Starają się patrzeć 
z  Miłością, tak jak Stwórca, na potrzeby 
fi zyczne, psychiczne i  duchowe, i  służyć 
sobie wzajemnie. Uczą córeczkę, że Bóg 
ją bardzo kocha, że jest dobry i  spra-
wiedliwy. Pragną, aby jej serduszko żyło 
miłością,by widziała piękno w  otacza-
jącym świecie, umiała pojąć, zrozumieć 
i  ogarnąć otaczający świat, po prostu, 
aby żyła i  kochała. Rozmawiają. Zależy 
im, by mówić wprost z serca, zrozumiale, 
poważnie, prosto i  szczerze. Posługują 
się przykładami z własnych doświadczeń. 
Ofi arują sobie czas, są obecni.

Radują się nasze serca, że dzieci chcą 
żyć po Bożemu, według Słowa Bożego 
i Bożych Przykazań. Widzimy ich wysiłek, 
zaangażowanie w  poszukiwaniu drogi 
do życia pełnią i budowania jedności. Za-
chowujemy w sercach ważne zdarzenia. 
Wspieramy dzieci modlitwą i  polecamy 
Bogu. Kochamy nasze dzieci, mamy dla 
nich czas, nie spieszymy się, jesteśmy 
obecni…

MARIA I ANDRZEJ GRZYWIŃSCY
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1-3.09

Gościliśmy o. Tomasza Szafrańskiego, 
misjonarza z Meksyku.

3.09

Koniec wakacji, rozpoczęcie roku szkol-
nego.

7.09

Szkoła Podstawowa nr 3 uroczystą mszą 
św. rozpoczęła rok szkolny.

7-12.09

Gościliśmy o. Wiesława Safi ana, misjo-
narza z Madagskaru, który skierował do 
nas słowo, dziękując za okazaną pomoc 
misjom i misjonarzom.

8.09

Nasz parafi anin, kl. Tomasz Gali złożył 
w Obrze śluby wieczyste.

O. Michał Lepich obchodził jubileusz 
25-lecia ślubów zakonnych.

11.09

Imieniny i 42. urodziny obchodził o. Jacek 
Leśniarek.

18.09

Na krótką chwilę odwiedził nasz dom 
zakonny o. Andrzej Madej, wieloletni 
misjonarz w Turkmenistanie.

1.10

Rozpoczął się październik, czas wspólnej 
modlitwy różańcowej. Modlitwie dzieci 
towarzyszyły siostry karmelitanki.

6.10

Odbyło się „Spotkanie z kulturą ojczystą” 
poświęcone kresom, na którym gościli-
śmy p. Stanisława Srokowskiego.

6 i 20.10

Róże różańcowe naszej parafi i uczestni-
czyły wraz z o. Wiesławem Przyjemskim 
w pielgrzymce na Jasną Górę.

10.10

W  Brampton 77. urodziny obchodził o. 
Józef Kowalik. 

11.10

Wraz z całą wspólnotą Kościoła rozpoczę-
liśmy Rok Wiary mszą św. o godz. 18.00. 
Kazanie wygłosił o. Proboszcz, przybli-
żając nam sens naszej wiary w  Boga 
i potrzebę dawania świadectwa o niej.

O. Kazimierz Lubowicki OMI konsultorem 

Rady Apostolstwa Świeckich KEP

Podczas 359. Zebrania Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski (2-3.10.2012 r.) o. prof. PWT 
dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI został wybrany 
na konsultora Rady Apostolstwa Świeckich KEP.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

REDAKCJA

 Nominacja o. Kazimierza 

WYDARZENIE
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Z ŻYCIA WIARĄ

Życie w  prawdzie przynosi wyzwo-
lenie. Nie znaczy to jednak, że lubimy 
prawdę o  sobie. Jezus wypowiedział 
parę słów do Żydów, którzy przecież 
Mu uwierzyli, a  już chcieli Go zabić, 
ponieważ nie potrafili przyjąć praw-
dy. Życie poza prawdą jest życiem 
niewolnika. Niekiedy odrzucamy przy-
jaciela, ponieważ mówi prawdę. Nie-
kiedy prawda jest odbierana jako atak. 

Prawda zawsze jest wymagająca. 
Przyjemniej otoczyć się pochlebcami 
i  żyć w  złudzeniach. Odpowiadamy 
na prawdę furią, bo żyjemy w  lęku. 
Oczywiście nie wszystko, co się komuś 
wydaje na nasz temat, jest prawdą. Ale 
prawda nie krzyczy, obroni się, mimo 
że wydaje się, że jest całkowicie zadep-
tana przez oszczerców. Światło prawdy 
w  końcu rozświetli mrok zakłamania. 
Obrona prawdy wymaga poświęcenia 
i wytrwania w prawdzie, mimo że łatwiej 
byłoby dla świętego spokoju prawdę 
zmienić tak, by podobała się innym. 

Ze słów Pana wynika, że obudzenie się 
w  wierze nie wystarcza. Potrzebny jest 
następny krok. Trzeba zostać uczniem 
Jezusa. Ucznia cechuje trwanie w nauce 
Mistrza. Przyjąć i  trwać w  nauce Bożej 
znaczy zrzec się pierwszego miejsca 
w  kwestii oceny swojego życia. Trzeba 
dostrzec, że prawda o  nas przychodzi 
spoza nas, od Boga, my nie jeste-
śmy źródłem prawdy. Ona jest w  nas 
wtedy, gdy ją przyjmiemy. Ale to, co 
jest w  nas, wymaga stałej weryfi kacji. 

Patrzymy na świat, który nas otacza 
i  widzimy, że prawda nie jest kochana, 
widzimy, że wielcy tego świata posłu-
gują się kłamstwem, półprawdami, 
a  ich otoczenie im przyklaskuje i, by 

Prawda was wyzwoli

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeśli trwa-

cie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie 

prawdę, a  prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy po-

tomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. 

Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”? Odpowiedział im Jezus: 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, 

jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 31–35). 

nie być podeptanym przez tamtych, 
potrafi  kłamstwo nazywać prawdą. Cóż 
się dziwić. Tylko spotkanie Zbawiciela 
może wyzwolić do życia w  prawdzie. 

My zaś nie możemy upodabniać się 
do tego świata. Przyjęcie prawdy o sobie 
może być bolesne. W tej kwestii łatwiej 
zająć się innymi i  wyrzucać im, że nie 
potrafi ą przyjąć prawdy, ale przecież 
gra toczy się o moje życie. Mam czynić 
i  przyjmować wszystko, co mnie  przy-
bliży do Jezusa. Niech więc moje życie 
będzie bardziej przezroczyste i  prawe. 

Po cóż mam kryć prawdę o  moich 
słabościach, skora prawda jest dla mnie 
wyzwoleniem. Kiedy idę do lekarza, on 
wpierw przeprowadza wywiad, chce się 
wszystkiego dowiedzieć, dopiero potem 
stawia diagnozę i podejmuje leczenie. Je-
śli prawda ma mi pomóc – czemu ją od-
suwać, czemu się przed nią bronić? Praw-
dę łatwiej przyjąć, gdy się jest w  stałej 
relacji ze Zmartwychwstałym, ponieważ 
jedynie prawdziwa miłość niweluje lęk. 

Ciekawe, że to właśnie nasza reli-
gijność, większa niż u  innych, może 
nas blokować w  stawaniu w  prawdzie, 
i  jest nam trudniej przyznać się nawet 
do małych uchybień. To jest pułapka 
fałszywej religijności. Wydaje się nam, 
że przyznanie się coś nam odbierze, 
dlatego skrupulatnie taimy nasze uchy-
bienia, by być lepiej postrzeganymi. 
A  jednak uznanie winy i  wyznanie 
jej przynosi dobro i  reperuje relacje. 

Świętość nie polega na oszukiwaniu 
siebie, lecz na przyjmowaniu prawdy 
o sobie, również tej, że jesteśmy grzesz-
nikami mimo dążenia do doskonałości.

PIOTR ROTTE

KALENDARIUM

20 KRÓLOWA POKOJU

13.10

O. Kazimierz Tyberski i  o. Bartłomiej 
Cytrycki wraz z grupką parafi an uczestni-
czyli w pieszej pielgrzymce do Trzebnicy.

13-14.10

W  sali św. Eugeniusza odbył się pokaz 
prac plastycznych wykonanych przez 
dzieci z  pobliskich szkół pt. Jan Paweł 
II – Papież rodziny.

14.10

Obchodziliśmy uroczyście 18. rocznicę 
poświęcenia kościoła pw. NMP Królowej 
Pokoju.

W  sali św. Eugeniusza wspólnota mło-
dzieżowa Niniwa wraz ze scholą para-
fi alną przybliżyła nam postać bł. Jana 
Pawła II. W  roli Ojca Świętego wystąpił 
Ojciec Proboszcz.

17.10

Cztery osoby ze Wspólnoty Przyjaciół 
Misji odwiedziły wraz z  o. Michałem 
Lepichem Zakład Karny przy ul. Klecz-
kowskiej.

20-21.10

W sali św. Eugeniusza odbyła się wystawa 
pt.: W obronie życia.

28.10

Na mszy św. o  godz. 11.30 zostały po-
święcone różańce dzieci pierwszoko-
munijnych.

„Szlachetna Paczka” 

to  ogólnopolska akcja świątecznej po-
mocy realizowana od 2001 r. Głównym 
jej założeniem jest idea przekazywania 
bezpośredniej pomocy. 
W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyń-
cy  odpowiadają na 
potrzeby osób naj-
bardziej ubogich ze 
swojego miasta lub 
okolicy. O  potrzebach 
tych dowiadują się wo-
lontariusze, którzy sami 
poszukują rodzin dotkniętych biedą, od-
wiedzają je i pytają o to, czego im najbar-
dziej brakuje. Przed Bożym Narodzeniem 
informacje te są umieszczane w anonimo-
wej bazie internetowej, by darczyńca mógł 
wybrać konkretną rodzinę i przygotować 
dla niej paczkę na święta. 
Więcej o akcji oraz o tym, jak można pomóc, 
na stronie: www.szlachetnapaczka.pl
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Z ŻYCIA WSPÓLNOT

Przyjaciele Misji Oblackich

Każdy z  nas, chrześcijan, jest odpowiedzialny za zbawienie swoich 

braci. Ponad 4 miliardy ludzi na świecie nie zna Chrystusa, nie ma 

chleba, ani odzienia, ani domu. Wielu jest zagubionych, szukających 

drogi w życiu. Nie bądźmy obojętni! Przyłącz się do nas – Przyjaciół 

Misji Oblackich! 

Przez modlitwę, ofiarowane Bogu 
cierpienia i radości, przez dobre uczynki 
i materialną pomoc dla potrzebujących 
będziesz uczestniczył w  głoszeniu 
Ewangelii najbardziej opuszczonym, 
którzy nie znają Boga i Jego miłości. Jako 
Przyjaciel Misji staniesz się modlitewnym 
i  materialnym zapleczem misjonarzy 
i misjonarek, którzy opuścili kraj rodzinny 
w celu zdobywania nieśmiertelnych dusz 
dla Chrystusa.

W  jaki sposób pomagają przyjaciele 
misji? Modlą się w intencji misji, składają 
ofi ary na potrzeby misji, zamawiają Msze 
święte indywidualne i zbiorowe, obejmu-
ją patronatem konkretnego misjonarza 
lub misjonarkę. Należąc do wielkiej 
rodziny oblackiej, przyjaciele misji mają 
udział w zasługach całego Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Adres do korespondencji: Prokura Misyj-
na Misjonarzy Oblatów MN, ul. Ostatnia 
14, 60-102 Poznań; konto w banku PKO 
I O/Poznań: nr 18-1020-4027-0000-1202-
0031-7198

Jednym z  przykładów zaangażowa-
nia przyjaciół misji z  naszej parafi i była 
17 października br. wspólna modlitwa 
różańcowa i  rozmowa z grupą kilku ko-
biet i mężczyzn osadzonych we wrocław-
skim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej. 

O. Michał Lepich, opiekun Wspólnoty 
Przyjaciół Misji, jest kapelanem wię-
ziennym i  zorganizował to spotkanie, 
które było nowym doświadczeniem dla 
wszystkich jego uczestników. W  Ewan-
gelii według św. Mateusza – tuż przed 
opisem męki i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa – czytamy opis Sądu Ostatecz-
nego: „byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie (...) byłem chory i w więzieniu, 
a nie odwiedziliście Mnie”.

Msza św. w intencjach misyjnych jest 
w naszym kościele sprawowana zawsze 
w  3. niedzielę miesiąca o  godz. 18.00. 
Również spotkania Wspólnoty Przyjaciół 
Misji odbywają się w 3. niedzielę miesią-
ca (w okresie jesienno-zimowym o godz. 
16.30) w sali nr 9. W piątek po 3. niedzieli 
miesiąca spotykamy się przed Najświęt-
szym Sakramentem na modlitwie różań-
cowej w intencjach misji – o godz. 17.00 
w  kościele pw. św. Jerzego. Serdecznie 
zapraszamy – przyłącz się do Przyjaciół 
Misji Oblackich! 

MARIA ZBOROWICKA

Tematem wiodącym dni skupienia 
było przymierze z Bogiem poprzez Krew 
Chrystusa. Animator podregionu często-
chowskiego, Jerzy Jaworski przedstawił 
referat pt. „Krzyż-znakiem zbawienia, mi-
łości, nadziei”. Spotkanie rozpoczęło się 
w piątek Mszą św. wspólnie z wiernymi 
naszej parafi i. Ojciec Wiesław powitał 
serdecznie uczestniczącego w  liturgii 
księdza Misjonarza Wspólnoty Krwi Chry-

Dni skupienia wrocławskich 

Wspólnot Krwi Chrystusa

Na zaproszenie Wspólnoty Krwi Chrystusa działającej przy naszej 

parafi i oraz Ojca Proboszcza i  Ojca Wiesława, opiekuna wspólnoty, 

w dniach 7–9 września br. spotkały się u nas wrocławskie Wspólno-

ty Krwi Chrystusa. Skupieniu przewodniczył ks. Dawid Wróblewski 

CPPS, moderator podregionu częstochowskiego. 

stusa z Częstochowy. Na Mszy św. w so-
botę – w pełnym dniu skupienia – miało 
miejsce przyjęcie pięciu nowych sióstr 
do wspólnoty. Skupienie zakończyliśmy 
w niedzielę Mszą św., której przewodni-
czył ks. Dawid Wróblewski CPPS.

Był to dobry czas spędzony razem: 
Msze św., konferencje, wspólna modli-
twa, adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Nie zabrakło też czasu na dzielenie się 

doświadczeniami i wspomnieniami przy 
wspólnym stole. Było wiele serdeczności, 
nie tylko wśród członków Wspólnot Krwi 
Chrystusa, ale i z naszymi Ojcami Obla-
tami, którzy, mimo wielu obowiązków 
w tych dniach, znaleźli czas, by spotkac 
się i porozmawiać ze zgromadzonymi.

Dziękujemy serdecznie Ojcu Probosz-
czowi i  Ojcu Wiesławowi za serdeczną 
gościnę i umożliwienie nam korzystania 
z  obiektów parafialnych. Członkom 
Wspólnoty Krwi Chrystusa dziękuję za 
pomoc w przygotowaniu dni skupienia.

BŁOGOSŁAWIONA KREW JEZUSOWA!

HALINA ZAKRZEWSKA
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OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE
KSIĘGARNIA PARAFIALNA

„LEW JUDY”
zaprasza

od pn - pt  w godz. 13.00 -18.00

w niedziele w godz. od 9.30 do 13.00

  czasopisma i książki religijne

  płyty audio i wideo

  artykuły biurowe

M 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

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

ZAPRASZAMY!

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

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: 2 500 egz.   Cena: gratis  

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

Redakcja przyjmuje materiały w terminie
do 15. dnia każdego miesiąca. 

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

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Solidnie, tanio, skutecznie!
Odzyskiwanie utraconych danych

0 668 014 248

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

WYKWALIFIKOWANA OPIEKUNKA podej-
mie pracę przy dziecku lub osobie starszej.
Tel. 71 795 7597

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

FHU „NASZE PODŁOGI” – sprzedaż par-
kietów, desek, paneli, listew; montaż, cykli-
nowanie; ul. Popowicka 28 pn.–pt. w  godz. 
od 8.30 do16.30, soboty od 9.00 do 13.00. 
Tel. 725 615 008

KOMPUTEROPISANIE wszelkiego rodzaju 
tekstów, również prac naukowych w  języ-
kach obcych, formatowanie do druku. 
Tel. 501 759 426

SPRZĄTANIE, CZYSZCZENIE GROBÓW:
profesjonalna pomoc w utrzymaniu grobów 
przez cały rok: www.grobywroclaw.pl
Tel. 603 519 217

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

KOREPETYCJE z  jęz. polskiego w  zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Tel. 71 355 2183,  504 369 240

MASAŻ LECZNICZY I RELAKSACYJNY
Tel. 609 302 965 (Patrycja)

UBEZPIECZENIE samochodów i in. pojazdów, 
polisy AC/OC/NNW. Bezpłatny dojazd do 
klienta, konkurencyjne ceny (Piotr Maciąg).
Tel. 501 144 335 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY język angielski. 
Tel. 660 024 474

MATEMATYKA I FIZYKA NA OSIEDLU
Gimnazjum (testy matematyczno-przyrodni-
cze), szkoła średnia (matura, prawdziwe arku-
sze, matura międzynarodowa SL i HL), studia.
Tel. 71 790 4895

JĘZYK WŁOSKI lekcje, korepetycje, konwersacje 
na każdym poziomie prowadzi absolwentka 
fi lologii romańskiej z italianistyką. 
35 zł/60 min. Możliwość dojazdu do ucznia. 
Tel. 791 179 135

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe na Gą-
dowie, 3 pokoje 48 m2 II piętro, z własnością 
ziemi i KW na mniejsze: ok. 35 m2 II-IV piętro 
z windą na Kozanowie, Popowicach, Gądowie, 
okolice Astry lub sprzedam.
Tel. 537 436 760

WYNAJMĘ MIESZKANIE ul. Wejherowska, 
dwa pokoje, 34 m2. 
Tel. 692 928 324

KUBA – MEKSYK

28.11–14.12.2012 • 4950 zł + 2250 $

ZIEMIA ŚWIĘTA

29.01–06.02.2013 • 1950 zł + 480 $

03.04–11.04.2013 • 1950 zł + 480 $

25.04–03.05.2013 • 1950 zł + 480 $

MEDŻUGORJE – ROCZNICA OBJAWIEŃ

18.06–28.06.2013 • 590 zł + 320 euro

SANTIAGO DE COMPOSTELA

15.07–31.07.2013 • 999 zł + 600 euro

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

Restauracja „WOLAK” 

ORGANIZUJE:

CHRZCINY, WESELA, 

IMPREZY 
  OKOLICZNOŚCIOWE, 

KONFERENCJE, STYPY

Kuchnia domowa
Ceny konkurencyjne

Zapraszamy!
ul. Legnicka 158

tel. (71) 351-5162
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KOŚCIÓŁ MISYJNYINFORMATOR

WAŻNE INFORMACJE

NABOŻEŃSTWA

POGRZEB

ROCZNICEMAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCHMSZE ŚWIĘTE

Konto parafi i: Bank PEKAO S.A I Oddział Wrocław

 nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

(na cele kultu religijnego)

Duszpasterstwo Parafi i NMP Królowej Pokoju, 

ul. Ojców Oblatów 1, 54–239 Wrocław

tel. 071 793 67 71 w. 46 (Biuro Parafi alne)

fax: 071 793 67 71 wew. 30

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

SPOWIEDŹ

CHRZEST

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

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

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

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

Sakramentu bierzmowania udziela się w drugiej klasie szkoły 
średniej.
Młodzież, która uczęszcza na katechizację w szkole, może z po-
czątkiem września zgłosić się w parafi i na indywidualną rozmowę 
przed rocznym przygotowaniem. Odbywa się ono w małych 
grupach ewangelizacyjnych.

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

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

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

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. Najpierw 
trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogrzeb. 
Do Biura Parafi alnego przychodzimy o dowolnej porze z odpisem 
aktu zgonu, ustalamy godzinę Mszy Świętej (najczęściej proponu-
jemy godz. 8.30 lub 9.30) i informujemy o miejscu 
i terminie pogrzebu.
W dniu pogrzebu zabieramy kapłana na cmentarz, gdzie odpra-
wiane są ceremonie pogrzebowe.

Pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św. obchodzimy w naszej pa-
rafi i w drugą niedzielę miesiąca. Msza Święta i błogosławieństwo 
rocznych dzieci o godz. 13.00.
Kolejne rocznice małżeństwa obchodzimy w czwartą niedzielę 
miesiąca. Msza św. w intencji jubilatów o godz. 13.00.
Gdy ktoś obchodzi srebrne lub złote gody, możliwa osobna Msza 
Święta z uroczystym odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Obchody rocznicowe należy wcześniej zgłosić w biurze.

Biuro Parafi alne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30.
Parafi alny Zespół Caritas: czwartek w godz. od 17.00 do 18.00.
Księgarnia: pn–pt od 13.00 do 18.00, niedziela od 9.30 do 13.00

Nabożeństwo powołaniowe w pierwszy czwartek miesiąca przed 
wieczorną Mszą Świętą w kościele św. Jerzego.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy pią-
tek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w dużym kościele.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w kościele 
NMP Królowej Pokoju.
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 13. dnia miesiąca po wie-
czornej Mszy Świętej w dużym kościele.
Nowenna do św. Antoniego w każdy wtorek na Mszy Świętej 
o godzinie 9.00
Nabożeńswa Różańcowe w październiku: dla dzieci o godz. 16.30 
(mały kościół), dla dorosłych po wieczornej Mszy Świętej (duży 
kościół).
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, jak długo przy-
noszone są kartki wypominkowe (zazwyczaj do 16 listopada).
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej Mszy 
Świętej oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
Wielki Post: Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, dla 
dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.00.
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PREZENT DLA JEZUSA

POGOTOWIE DUCHOWE

Modlitwa 

Modlitwa to na-
sza nadzieja – to 
lekarstwo dla na-
szych dusz. Pogoto-
wie duchowe objęły swo-
im patronatem modlitwy 
zakony klauzurowe, które 
dniem i  nocą modlą się za różne dzieła 
Kościoła. Opiekę modlitewną sprawują też 
grupy modlitewne wspólnoty Młodzieży 
Franciszkańskiej Tau oraz Wspólnota Maryi 
Oblubienicy na Pustyni. 

– Naszym wielkim odkryciem jest 
to, że Jezus zdobył się na szaleństwo: 

Wyrwani piekłu

Znakomity pomysł Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia na Rok Wia-

ry: uratuj człowieka! Jednego dziennie.

obiecał, że wystarczy zmówić w  czy-
jejś intencji Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, by otworzyć dla niego 
niebo – opowiada siostra Ger-
truda ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebnic Bożego Miłosierdzia 
w  Rybnie – W  „Dzienniczku” 
Faustyna opisała przejmującą 
scenę. Trafiła do umierającego 
człowieka. Zmagał się, cierpiał 
straszne męki. Wokół jego 
łóżka zobaczyła wiele demo-
nów. Gdy zaczęła odmawiać 
Koronkę, wszystkie zniknęły. 
Chory odetchnął i pogodzony 
z  Bogiem umarł. Często, gdy 
nas ktoś obgada, oczerni, albo 
po prostu wkurzy, to mówimy: 
„Oj, poczekaj! Nasza zemsta 
będzie słodka. Wymodlimy ci 

niebo!” – wybuchają śmiechem mniszki 
w czerwonych welonach.

W  najnowszym liście, który siostry 
rozesłały do członków Kręgu Miłosier-
dzia proponują znakomitą praktykę na 
Rok Wiary. Pomysł akcji „Prezent dla 
Jezusa” jest genialny w swej prostocie: 
każdego dnia – proponują mnisz-
ki – odmówmy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia w  intencji „o  uratowanie 
od potępienia duszy, którą Jezus 
chce uratować”. Rachunek? 365 osób 
uratowanych w  ciągu roku. Warunek? 
Zaufanie, że słowa „Dzienniczka” nie są 
literacką metaforą.

Atutem akcji jest to, że nie modlimy 
się o wymienionego z imienia i nazwi-
ska delikwenta, co sprawia, że nasza 
modlitwa przestaje być „książką skarg 
i zażaleń”, jest bardziej bezinteresowna 
i otwarta na Bożą interwencję.

ZA: GOSC.PL

Nowa inicjatywa w internecie

Pomoc kapłanów bez względu na dzień i godzinę: 7 dni w tygodniu, 

24 godziny na dobę! „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy 

się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszni-

ków” (Mk 2, 17).

            Post 

  Niektóre grzechy moż-
na wyrzucić tylko postem 
i modlitwą (por. Mk 9, 29). 
Zapraszamy do ofi arowa-

nia postu w intencji naszego 
dzieła i  tych, którzy będą po-

trzebowali wsparcia. Nie jest łatwo pościć, 
jednak Jezus zachęca nas do podjęcia 
tego trudu. Kiedy spotykamy się z bardzo 
trudnymi przypadkami, gdy nie wiemy, co 
mamy zrobić, jak postąpić, wtedy jesteśmy 
zaproszeni do postu.

Jałmużna 

„Woda gasi płonący ogień, a  jałmużna 
gładzi grzechy” (Syr 3, 30). Kiedy dajesz 
komuś jałmużnę, to nie tylko jemu po-
magasz, ale i  sam stajesz się lepszym 
człowiekiem – uważa Tomasz Sadowski, 
twórca poznańskiej „Barki”, Fundacji Pomo-
cy Wzajemnej dla bezdomnych i ubogich. 

Każdy z  nas spotyka się z  ludźmi bez-
domnymi, biednymi, którzy nieraz przycho-
dzą do naszych domów, klasztorów, ple-
banii, aby coś zjeść, wziąć prysznic i ubrać 
się. Wesprzyj dzieło: pogotowieduchowe.pl 
i tych wszystkich, którzy zwracają się do nas 
o pomoc. Niech nie zabraknie tych, którzy 
podzielą się z tymi, którzy potrzebują.

HTTP://WWW.POGOTOWIEDUCHOWE.PL/
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Konkurs

Drogie dzieci, jak Wam wiadomo, o. Arek pracuje na Ukrainie. Z tym też będą zwią-
zane dwa zadania konkursowe. Czekają ciekawe nagrody; rozstrzygnięcie 2 grudnia. 
Rozwiązania przynosimy osobiście do mnie, z  imieniem i nazwiskiem, do zakrystii 
lub wysyłamy na adres e-mail: konkurs.krolowa.pokoju@gmail.com 

Zadanie 1 – Rozwiąż rebus

Kochane Dzieci!

Witam was ponownie. Za nami październik, czas wspól-

nych modlitw różańcowych w  kościele św. Jerzego. 

Pragnę wam podziękować za wasz udział i  zaangażo-

wanie. Już teraz chcę was zaprosić na kolejne spotkania 

z Jezusem i Maryją, które rozpoczniemy 3 grudnia – pod-

czas mszy św. roratnich. Serdecznie zapraszam.

O. BARTŁOMIEJ

Jest to temat naszego krótkiego 

rozważania. Pytacie może, dlaczego, 

jak? Otóż wyobraźcie sobie, co by 

było, gdybyśmy mieli dwóch bo-

gów. Ani jeden, ani drugi nie byłby 

nieskończony, nie byłby doskonały, 

każdy z nich coś by robił, ale nigdy 

nie wszystko. Tymczasem Pan Bóg 

jest Bogiem jedynym, doskonałym, 

wiecznym, wszędzie obecnym, 

wszechmogący, sprawiedliwy i miło-

sierny. Gdy weźmiemy Pismo Święte 

i  otworzymy księgę Starego Testa-

mentu, odnajdziemy tam słowa: „Ja 

jestem Bogiem i nie ma innego”. Pan 

Bóg jest naszym Panem Jedynym 

i  nie ma innego, mówi nam Stary 

Testament. Izraelici nazywali Go 

JHWH, a my nazywamy go Bogiem, 

naszym Ojcem, Miłością. Mamy więc 

odrzucać nasze bożki – którymi 

może być komputer, telewizja, gry 

wideo itp. I  nawrócić się do Boga 

jedynego.

Jest jeden Bóg

wspól-

go. 

o-

ia 

d-

ARTŁOMIEJ

Czy wiesz, że...?

Pan Bóg nasz, jest Panem 
jedynym. Będziesz miłował 
Pana, swego Boga, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i  całą swoją 
mocą (Mk 12, 29-30)

JHWH/JAHWE to najważ-
niejsze imię Boże w  Starym 
Testamencie (Wj 3,14). Można 
je przetłumaczyć: „Jestem”. Za-
równo dla Żydów, jak też dla 
chrześcijan jest ono imieniem 
jedynego Boga całego świata, 
jako Stwórcy, Władcy, Partne-
ra Przymierza, Wyzwoliciela 
z  niewoli egipskiej, Sędziego 
i Zbawcy.

Monoteizm (gr. monos – je-
dyny i  theos – Bóg) to wiara 
w istnienie jedynego Boga.

Zadanie 2 – Krzyżówka

1. Gdzie posługuje diakon Dawid?

2. Co robił z gruzem i ziemią o. Arkadiusz?

3. Stolica Ukrainy.

4. Co wywoził o. Arkadiusz oprócz ziemi 

z podziemi zrujnowanego klasztoru?

5. Na Ukrainę przyjechał dk. Dawid i dk. ... .

Ó

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



27KRÓLOWA POKOJU

P R Z E D S TAW I E N I E O B Ł. J A N I E PAW L E I I  – 14.10.2012

M O D L I T WA R Ó Ż A Ń CO WA D Z I E C I 



P I E LG R Z Y M K A D O T R Z E B N I C Y – 13.10.2012


