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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Ojciec duchowny polskiej prowincji oblatów

W  lipcu w  naszej parafii pojawił się nowy oblat: wysoki, postawny, 
w okularach, o donośnym głosie. To Ojciec Józef Niesłony, który przy-
był na Popowice jako jeden z trzech desygnowanych do pracy we Wro-
cławiu. Witamy Ojca serdecznie pośród nas i oddajemy mu głos. (Red.)

Urodziłem się w  walentynki, 14 lu-
tego 1950 r. w Chudobie w woj. opol-
skim. Nie ulega wątpliwości, że wioska 
Chudoba istniała już w 1240 r. i należy 
do jednych z najstarszych miejscowości 
regionu oleskiego. Pierwotna nazwa 
wsi brzmiała „Chudoba” lub „Chudobi-
ce”. Nazwa ta oznaczać może „chudą 
ziemię”, „biedę”, ale także „cały dobytek 
gospodarski”.

Od 14. roku życia wiedziałem, że 
chcę iść do oblatów, bo do naszej pa-
rafii często przyjeżdżali oblaci z Kędzie-
rzyna, Bodzanowa, Lublińca... Był wśród 
nich o. Antoni Menzel, proboszcz spod 
Kępna, który wywarł znaczny wpływ 
na moją formację duchową w  tych 
chłopięcych latach.

W 1964 r. rozpocząłem naukę w Niż-
szym Seminarium Duchownym w Mar-
kowicach. W  IX klasie historii uczył 
mnie o. Józef Kowalik. Po raz drugi spo-
tkałem się z nim w Obrze. Na zakończe-
nie NSD zdawaliśmy podwójną maturę: 
seminaryjną i  państwową. Pisemny 
z  polskiego, matematyki i  rosyjskiego 
i egzamin ustny z 9 przedmiotów.

Nowicjat spędziłem w  Obrze, bo 
w tamtym okresie nie było jeszcze no-
wicjatu na Świętym Krzyżu. Za moich 
czasów kleryków było mniej niż obec-
nie – to były ciężkie lata PRL-u. Było 
nas 16, jeden już nie żyje, bo zginął 
w Kamerunie.

Po II roku w  seminarium wysłano 
mnie do Rzymu. Dokończyłem tam 

studia f i lozoficzne 
rozpoczęte w  Obrze 
i   odbyłem trzylet-
nie studia teologii. 
To były czasy Pawła 
VI i  wtedy w  Rzymie 
studiował cały świat. 
Miałem ten zaszczyt, 
że 26 maja 1974 r. 
w  kaplicy Domu Ge-
neralnego w  Rzymie 
przy Via Aurelia 290 
prz yjąłem święce -
nia diakonatu z  rąk 
biskupa misyjnego 
Stacciolii.

Ostatni rok przed 
święceniami, tzw. rok 
pastoralny, spędziłem 
w  Obrze. Święcenia 
kapłańskie przyjąłem 
22.06.1975 r. z  rąk 
bp. Baraniaka.

Moją pierwszą pa-
rafią był Milanówek 
k/Warszawy. Wtedy 

nie było jeszcze katechezy w  szkole, 
więc jako młody wikariusz uczyłem 
dzieci i młodzież w salkach kościelnych. 
Odwiedzałem także chorych i głosiłem 
kazania.

Po dwóch latach, w  roku 1977, 
zostałem socjuszem (współpracowni-
kiem) mistrza nowicjatu na Świętym 
Krzyżu, a  trzy lata później – mistrzem 
nowicjatu. Po wyborze Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową było bardzo wiele 
powołań i  oblaci mieli wtedy nawet 
dwa nowicjaty: na Świętym Krzyżu 
i w Kodniu, bo brakowało miejsc.

Po 19 latach pracy w nowicjacie na-
stąpiła radykalna zmiana w charakterze 
mojej posługi – przełożeni przenieśli 
mnie do Lublińca, gdzie zostałem 
superiorem i  misjonarzem ludowym. 
Ciężko powiedzieć, która praca była 
trudniejsza, bo każda miała swoją spe-
cyfikę i wymagania.

Następną placówką był Poznań. Od 
2002 r. przez 2 lata byłem tam misjo-
narzem ludowym, a  potem objąłem 
funkcję wikariusza w polskiej prowincji 
oblatów przy o. Teodorze Jochemie.

Od stycznia 2010 r. do czerwca tego 
roku pracowałem w  Gdańsku jako 
superior i  rektor kościoła św. Józefa. 
Jest to wyjątkowy kościół, w  którym 
trwa wieczysta adoracja Najświętszego 
Sakramentu; jest tam również codzien-
na okazja do spowiedzi od rana do 
wieczora. Od kilku lat przebywa tam 
na emeryturze dobrze znany we Wro-
cławiu o. Stanisław Cyganiak.

We Wrocławiu byłem do tej pory tylko 
przejazdem. Przychodzę tu jako ojciec 
duchowny prowincji naszego zgroma-
dzenia. Jest to nowy urząd powołany 
decyzją kapituły. Chodzi o duchowe ani-
mowanie całej prowincji, dni skupienia, 
rekolekcje w  poszczególnych domach 
oblackich. Nie ma w  tym względzie 
żadnych wzorców, podręczników, będę 
tworzyć wszystko sam. Jest wiele bieżą-
cych problemów, wyzwań w życiu wiary, 
nadziei i miłości.
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SŁOWO PROBOSZCZA

Moje hobby to sport, szachy i książ-
ki. Z  nowicjuszami grałem w  hokeja 
na lodzie, piłkę nożną, wędrowałem 
po Górach Świętokrzyskich. Ruch jest 
najlepszym lekarzem. Lubię też kró-
lewską grę w szachy. W czasie podróży 
pociągiem czytam książki historyczne, 
teologiczne, filozoficzne.

Urlop? Wyjadę na tydzień do Gdań-
ska, pomogę u  św. Józefa. Pojadę też 
do rodziny, pomogę przy pracy w polu, 
odpocznę. Wybieram się też oczywiście 
na odpust do Kodnia.

O. JÓZEF NIESŁONY OMI

Rozpoczął się nowy rok katechetyczny i  formacyjny. Kościół 
wzywa nas w programie duszpasterskim do budowania komunii 
z Bogiem. Zachęcam liderów poszczególnych grup i duszpaste-
rzy, aby w swoim programie formacyjnym i modlitwie uwzględ-
nili to wołanie Kościoła w Polsce. Dla każdego z nas ten rok jest 
okazją do pogłębienia jedności z Bogiem przez szczególną troskę 
o życie sakramentalne i regularną lekturę Pisma Świętego.

Bardzo serdecznie witam o. Mariusza Urbańskiego i o. Józefa 
Niesłonego. Życzę im wielu łask Bożych oraz aby posługa w na-
szej parafii stała się dla nich źródłem osobistego uświęcenia 
i radości.  

Zespołowi redakcyjnemu „Królowej Pokoju” życzę darów Ducha 
Świętego, aby sprostał wyznaczonym zadaniom i podejmował je, 
ufając w Bożą pomoc. 

W  nowym roku szkolnym i  katechetycznym polecam Bożej 
Mądrości wszystkich uczniów, rodziców i wychowawców. Niech 
Duch Święty prowadzi i wspiera swoimi darami.

Wszystkim parafianom, duszpasterzom, animatorom grup 
w nowym roku katechetycznym i duszpasterskim życzę wytrwa-
łości w podjętych zadaniach i radości. Szczęść Boże!

O. JERZY DITRICH OMI

Urodziłem się 15.09.1981 r. w Warszawie, a wychowałem w pobliskich Ło-
miankach. Po ukończeniu Technikum Elektroniczno-Mechanicznego podjąłem 
studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetyki 
i Lotnictwa. W trakcie studiów odkryłem powołanie do służby Jezusowi, rozpo-
cząłem więc nowicjat, a później studia w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów. 

W  roku 2010 zostałem wyświęcony na kapłana i  skierowany do parafii 
p.w. Chrystusa Króla w Poznaniu. Pod czujnym okiem o. Jerzego Ditricha zdoby-
wałem tam pierwsze doświadczenia w posłudze kapłańskiej i duszpasterskiej.  
1 lipca rozpocząłem pracę we Wrocławiu. Polecam siebie i swoje kapłaństwo 
życzliwości i modlitwie parafian.

O. MARIUSZ URBAŃSKI OMI

Witamy Ojca MariuszaOjcu PrObOszczOwi, 
Ojcu józefOwi 

i Ojcu MariuszOwi 
życzyMy zdrOwia, 

ObfitOści łask bOżych 
w Pracy duszPasterskiej, 

życzliwOści Parafian 
Oraz wytrwałOści i radOści 

w wyPełnianiu 
POsługi kaPłańskiej.

redakcja
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WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

Maryjo Wniebowzięta, prowadź nas do nieba!

„Błogosławioną zwać mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Magni-
ficat; Łk 1, 48). Matko Najświętsza Wniebowzięta, cudownie proroko-
wałaś! Dzisiaj, po 2 tysiącach lat błogosławi Cię cały chrześcijański 
świat, w sposób szczególny cała Polska, w tym wszystkie sanktuaria 
maryjne i nasza wspólnota Królowej Pokoju też! Bądź błogosławio-
na, Najświętsza Panno Maryjo, z duszą i ciałem Wniebowzięta! 

Umiłowana, maryjna wspólnoto po-
powicka, zebrana przy swojej Matce 
Wniebowziętej, Królowej Pokoju! Nasz 
kościół wypiękniał dzisiaj poświęcony-
mi kwiatami, polską ziemią zapachniał, 
sercami pełnymi miłości i  radości 
i pieśnią maryjną! Skąd ta radosna 
i modlitewna atmosfera? Jesteśmy 
u  Matki Bożej, Matki Kościoła, 
i  naszej Matki: Niepokalanie Po-
czętej, Dziewiczej, Wniebowziętej, 
Najmilszej, Przedziwnej; jakże się 
nie cieszyć! Jesteśmy przecież na-
rodem maryjnym!

Naród od chrztu świętego roz-
kochał się w Maryi. Ta miłość trwa 
do dnia dzisiejszego. W najnowszej 
historii kościoła polskiego kard. 
August Hlond prorokował: „Jeśli 
zwycięstwo przyjdzie, przyjdzie 
przez Maryję”; ks. kard. Stefan 
Wyszyński głosił: „Wszystko posta-
wiłem na Maryję”; najwspanialej 
wyraził to polski papież Jan Paweł 
II: „Totus tuus, Maryjo” – oni wszyscy 
najlepiej wyrażali polską, ludową 
pobożność maryjną!

Ta pobożność ludowa, jak określa 
„Dyrektorium o pobożności ludowej 
i liturgii” ogłoszone w 2002 r. przez 
Kongregację ds. Kultu Bożego i  Dys-
cypliny Sakramentów, to „prawdziwy 
skarb ludu Bożego; nosi w  sobie jakiś 
głód Boga, jaki jedynie ludzie prości 
i  ubodzy duchem mogą odczuwać; 
udziela ludziom mocy do poświęcenia 
się i ofiarności aż do heroizmu, gdy cho-
dzi o  wyznanie wiary. Daje wyostrzony 
zmysł pojmowania niewymownych 
przymiotów Boga: ojcostwa, opatrzności, 
obecności stałej i dobroczynnej miłości. 
Rodzi w  wewnętrznym człowieku takie 

sprawności, jakie jedynie rzadko w takim 
stopniu można spotkać: cierpliwość, 
świadomość niesienia krzyża w codzien-
nym życiu, wyrzeczenie się, życzliwość 
dla innym, szacunek” (Dekret nr 9).

Jeden z  teologów polskich chytrze 
zapytany przez dziennikarza, czy to 
prawda, że Różaniec jest najważniej-
szą modlitwą maryjną, odpowiedział: 
„To nieprawda!”. A  TO JEST PRAWDA! 
„Różaniec lub Psałterz Maryi to jedna 
z  najwspanialszych modlitw do Matki 
Pana” –  orzeka „Dyrektorium” (Dekret 
nr 197). Dlaczego teolog mąci w  gło-
wach?  Maryja nawołuje we wszystkich 
objawieniach w  Lourdes, Fatimie, Gie-
trzwałdzie: „Mówcie różaniec”. A teolog 

swoje! „Szatan ośmiesza tę pobożność 
i ustami pseudokatolików nazywa ją de-
wocyjną i  ludową pobożnością, jednak 
jest to ludowa moc, która płynie ze zjed-
noczonych serc przy Maryi z  Bogiem. 
Nie dajmy się oderwać od pobożności 
maryjnej” –  apeluje ks. arcybiskup Józef 
Michalik, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski!

„Wierni wyczuwają intuicyjnie niepo-
kalaną świętość Maryi i, czcząc Ją jako 
chwalebną Królową nieba, są pewni 

Jej wstawiennictwa (…), dlatego 
obchodzą Jej święta, chętnie biorą 
udział w  procesjach, pielgrzymują 
do Jej sanktuariów, lubią śpiewać ku 
Jej czci i składać dziękczynne wota” 
(Dekret nr 183). Bogactwo form 
przeżywania czci Matki Najświęt-
szej jest ogromne, bo pobożność 
ludowa wychodzi nie od uczonych, 
specjalistów od teologii, ale jest wy-
razem prostej pobożności ludowej 
zaakceptowanej przez Kościół. 

Najważniejsze są uroczystości 
i  święta maryjne, soboty każdego 
tygodnia, tridua, tygodnie i nowen-
ny maryjne, miesiące maryjne (maj 
i październik), modlitewne słuchanie 
Słowa Bożego, Anioł Pański, Regina 
Coeli, Różaniec, litanie do Najświęt-
szej Maryi Panny, Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu, nasz polski Apel 
Jasnogórski, całkowite zawierzenie, 
oddanie Chrystusowi przez Maryję 
propagowane przez Ludwika Marię 
Grignona de Montfort i  prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, szkaplerze ma-
ryjne, medaliki maryjne, szczególnie 
cudowny medalik zalecany w  obja-
wieniach Maryi Katarzynie Laboure 
nazwany „mikrokosmosem maryjnym” 
ze względu na tajemnice Odkupienia, 
miłość Serca Jezusowego i  Bolesnego 
Serca Maryi, rozpowszechniony przez św. 
Maksymiliana Marię Kolbego i bizantyjski 
Akatyst – hymn ku czci Maryi, arcydzieło 
literatury i  teologii wschodniej. Nie za 
dużo tych form miłości i czci? Nie! Przy-

Federico Zuccaro, „Wniebowzięcie” (1566)
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KSIĘGI PARAFIALNE

OCHRZCZENI:
Emilia Franciszka Czaplic 
Borys Sankowski
Klaudiusz Stefaniszyn
Tomasz Piotr Siuda
Natalia Hanna Zalewska
Konrad Juliusz Pomazański
Matylda Zuzanna Kuca
Patryk Piotr Jurkiewicz
Maciej Jan Armański
Patrick Robert Clancy

MAŁŻEŃSTWA:
Rafał Król i Magdalena Włodarczyk
Artur Książek i Beata Poluch
Jacek Wawruszczak i Dominika Rudnicka
Jacek Trępała i Wanda Ilków
Julian Eichhoff i Marta Chrąchol
Grzegorz Piwnik i Iwona Lewandowska
Arkadiusz Mikulski i Joanna Kryszczuk

ZMARLI:
Ryszard Kegel  l. 71
Leon Kobel  l. 79
Teodozja Jabłońska  l. 91
Daniela Barwińska  l. 80
Wacław Grzejda  l. 77
Jerzy Jabłoński  l. 65
Eugeniusz Kozłowski  l. 76
Marian Kozieł  l. 98
Salomea Banach  l. 92
Zofia Przybylska  l. 65
Janusz Grodomski  l. 73
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pomnijmy słowa św. Bernarda: „O Maryi 
nigdy zanadto”. Żeby się nie pogubić, 
pamiętajmy, że Maryja nie jest boginią; 
nie oddaje się Jej czci boskiej; jest stwo-
rzona przez Boga, jak wszyscy ludzie, jest 
jednak obdarzona niepojętymi Bożymi 
darami: Niepokalanie Poczęta, Dziewi-
cza, a  przede wszystkim PEŁNA ŁASKI. 
Wielkość Maryi wypływa z  Jej Bożego 
macierzyństwa. 

Maryja i  pobożność maryjna zawsze 
prowadzą nas do Chrystusa! Eucharystia 
jest ponad wszystko. Matka Jezusa mówi 
do usługujących w  Kanie Galilejskiej: 
„Zróbcie, cokolwiek wam powie” (J 5, 2). 
Idźcie do Niego, do kościoła na Euchary-
stię, słuchajcie tego, co mówi i cokolwiek 
wam powie, to czyńcie. A  On mówi: 
„Bierzcie i pożywajcie, to jest Ciało moje”. 
Przez Maryję do Chrystusa: taka jest lu-
dowa interpretacja tego teologicznego 
powiedzenia. To jest zdrowa religijność 
ludowa, prowadząca do Chrystusa!

Ciekawa rzecz: całe południe Polski 
jest pełne sanktuariów maryjnych, 
a statystyki podają, że na tych terenach 
wskaźnik uczestnictwa w Mszach świę-
tych wynosi ponad 60% – najwiecej 
w  Polsce! – i  na tych terenach jest też 
najwięcej powołań kapłańskich. To są 
krzyczące statystyki polskiej, ludowej 
religijności!

Dzień Wniebowzięcia NMP, 15 sierp-
nia jest również dniem święta Wojska 
Polskiego ustanowionym w  1923 r. na 
pamiątkę Cudu nad Wisłą – zwycięstwa 
armii polskiej nad bolszewikami. Polacy 
odnieśli zwycięstwo dzięki Maryi – Kró-
lowej Polski. W roku 1947, w PRL, święto 

to przeniesiono na 12 października, 
choć była to rocznica krwawej klęski 
pod Lenino. W  1992 r. Sejm Rzeczy-
pospolitej przywrócił święto Wojska 
Polskiego na dzień 15 sierpnia i  hasło 
„Bóg-Honor-Ojczyzna”. Po co ten wtręt 
„bogoojczyźniany”? Po to, by omodlić 
dziś bohaterów wojny 1920 r., dzieki któ-
rym jesteśmy wolni, po to, by skojarzyć, 
uświadomić sobie ścisły związek Maryi, 
Królowej Polski, z  naszym narodem 
i historią. To nie pierwsze i nie ostatnie 
zwycięstwo Maryi! Maryjo, Wniębow-
zięta Królowo Polski, zwyciężaj! Znów 
bardzo potrzebujemy dzisiaj Twojej 
cudownej pomocy!

Dzisiejsza maryjna uroczystość jest 
wspomnieniem wniebowzięcia Matki 
Bożej z  ciałem i  duszą; to jest prawda, 
dogmat naszej katolickiej wiary ogło-
szony przez Piusa XII w 1952 r.!  Kościół 
Wschodni określa wniebowzięcie jako 
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Oni 
nie uważają tej prawdy za dogmat, ale 
bardzo kochają Maryję. W  polskiej reli-
gijności ludowej uroczystość ta nazywa 
się Uroczystością Matki Boskiej Zielnej, 
jako że w tym dniu wierni przynoszą do 
kościoła kwiaty, zioła i kłosy zbóż, które 
w  myśl „ludowych teologów” wyrażają 
cnoty Matki Bożej!

Dołóżmy do tych kwiatów nasze 
serca, miłość i cześć dla Maryi. „I my też 
zgromadzeni pokłon dajmy Maryi, czy-
ste serce Bożej Matce darujmy!” Maryjo 
Wniebowzięta, prowadź nas do nieba! 
Amen.

O. KOWALIK JÓZEF OMI

INTENCJE NA WRZESIEŃ

OGÓLNA: 
Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać 
autentyczne wartości moralne i duchowe.

MISYJNA: 
Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane na kontynencie azjatyckim, z  zapałem 
głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. 

PARAFIALNA:
Za dzieci i młodzież naszej parafii, aby w nowym roku szkolnym wraz ze zdobywa-
niem wiedzy troszczyły się o  życie duchowe przez codzienny pacierz, spowiedź 
pierwszopiątkową i niedzielną Eucharystię.
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CZY TANIA

W latach 1826-1841 Regu-
ła zgromadzenia napisana 
przez Eugeniusza służyła 
jedynie nielicznej grupie ob-
latów we Francji. Począwszy 
od 1841 r. ekspansja geogra-
ficzna i  wzrost liczby człon-
ków zmieniły tę sytuację. 
Eugeniusz ciągle zabiegał, 
by oblaci pozostali wierni 
duchowi, którego udzielił mu 
sam Bóg. Dlatego kapituła 
z  sierpnia 1850 r. odegrała 
ważną rolę w  historii zgro-
madzenia. Eugeniusz miał 
okazję przestudiować obec-
ną sytuację zgromadzenia, 
i  zobaczyć, czy jest wierne 
Jego założycielskiej wizji wo-
bec zmieniającej się sytuacji 
Kościoła. Reguła, strażniczka 
ducha, powinna zostać roz-
patrzona w  nowym kontek-
ście, by stwierdzić, czy jej sformułowania 
były adekwatne do obecnej sytuacji 
i wymagań, przed którymi stawali oblaci. 

Kapituła ta słusznie może być uznana 
za najważniejszą w  życiu Eugeniusza, 
ponieważ poprawki do Reguły wprowa-
dzały w  życie zgromadzenia struktury 
administracyjne, które przetrwały 116 
lat, aż do 1966 r. Przy okazji promulgacji 
Reguły i  Instrukcji Eugeniusz napisał 
okólnik do całego zgromadzenia. Ton 
listu nosi znamiona rozmowy Założyciela 
z dziećmi rodziny, której jest ojcem. Reguła 
jest więc środkiem prowadzącym ku 
odnowie. Zawiera wszystko, co koniecz-
ne, by wypełnić obowiązki wynikające 
z powołania. Na podstawie tego kodeksu 
Jezus Chrystus będzie sądził każdego obla-
ta. W tej perspektywie Eugeniusz chwali 
cnoty, gorliwość, pobożność i  heroizm 

Ojciec rodziny
Według ziemskiej rachuby czasu, Eugeniusz de Mazenod cieszy 
się już 150 lat radością oglądania Boga twarzą w twarz. Żył w trud-
nych czasach (1782-1861), jednak zdobył nagrodę życia wiecznego. 
Jan Paweł II, kanonizując go w roku 1995, powiedział, że chciałby do-
konać tego, czego on dokonał w swoich czasach i wybrał go na osobi-
stego patrona w dziele nowej ewangelizacji.

większości oblatów. Drugim celem listu 
jest pokazanie, w  jaki sposób Reguła 
pomaga, by zaprowadzić konieczny 
porządek we wszystkich dziedzinach ad-
ministracji, a  dzięki temu we wszystkim, 
czego wymaga rozwój, którym spodobało 
się Panu obdarzyć naszą małą rodzinę. 

Gdy prowincjałowie przejęli obowiązki 
administracyjne, Eugeniusz coraz moc-
niej naciska na jakość relacji ojca z każ-
dym oblatem. Prowincjałowie powinni 
zachowywać Regułę, a  Eugeniusz, jako 
Założyciel, zachowuje szczególną wieź 
ze swoimi synami. Ta więź jest środkiem, 
za pomocą którego przekazuje swego 
ducha. Eugeniusz chce utrzymywać 
kontakty z jak największą liczbą oblatów: 
Choć wasze sprawozdania powinny być 
przedkładane prowincjałowi, nie zapo-
minajcie, aby wielokrotnie w  ciągu roku 

ROK MAZENODA

22. niedziela zwykła
28 sierpnia

Musimy iść za Chrystusem z  siłą miło-
ści. Musimy dawać miłość w  zamian za 
miłość. Bo On pierwszy nas umiłował: 
z miłości do nas wstąpił na drogę Krzyża, 
już wcześniej znając wszystkie bolesne 
szczegóły i  odrzucając stanowczo rady 
podyktowane ludzką roztropnością, 
które usiłował dawać Mu nawet sam 
Piotr. Któż był bardziej niż Piotr uprzy-
wilejowany przez Chrystusa? A przecież 
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii nazywa 
go „szatanem”, gdy ten usiłuje odwieść 
Mistrza od królewskiej drogi Krzyża. 

Jr 20, 7-9
Prorok poddany próbie
Prorok Jeremiasz ukazuje potęgę miłości 
Bożej, która kazała mu prorokować dla 
nawrócenia ludu. Prorok w pełni odpo-
wiedział na wezwanie Boga, który uczy-
nił go także znakiem sprzeciwu; pozwolił 
się ujarzmić Bogu i przylgnąć do Niego 
z całych sił. Tego samego wymaga od nas 
Jezus Chrystus.

Ps 63
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Bo stałeś się dla mnie pomocą
I w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Rz 12, 1-2
Rozumna służba Boża
Wiara chrześcijańska jest przede wszyst-
kim złożeniem samych siebie w  żywej 
ofierze, albowiem Bóg chce nade wszyst-
ko naszego serca; oczekuje nas, naszej 
osoby, naszej pracy, naszego cierpienia. 
W  ten sposób nasze życie, choć niewi-
doczne, monotonne, nic nieznaczące 
w  oczach ludzkich, staje się niezwykle 
cenne wobec Boga.

Aklamacja
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania.

Mt 16, 21-27
Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie
Dlaczego żyję? Jaka jest wartość ludzkiej 
duszy? Jakie dobro może ją bez reszty 
wypełnić? Cierpienie ma w życiu ludzkim 
znaczenie moralnej próby. Jest to nade 
wszystko próba siły ducha ludzkiego. 
Próba taka wyzwala ukryte siły ducha, 
pozwala im się ujawnić, a równocześnie 
staje się okazją wewnętrznego oczysz-
czenia.

Pomnik św. Eugeniusza w Lublińcu
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do mnie pisać i  składać dokładne spra-
wozdanie co do wydarzeń i do osób. Przy 
okazji mówi o  wadze, jaką przywiązuje 
do relacji ojca rodziny ze swoimi wieloma 
dziećmi: to jedno z  najsłodszych zajęć 
mego życia. Jest to relacja bardziej ojca 
niż przełożonego. Intensywność i  żar 
miłości ojca do każdego z nich nigdy tak 
intensywnie nie ujawni się, jak w  dzie-
sięciu ostatnich latach jego życia. Listy 
obfitują w  liczne przykłady. W  jednym 
z nich wyjaśnia, czym jest duch rodziny. 
Porównując oblatów z innymi zakonami 
reasumuje, że nigdzie nie spotkał tak 
rodzinnego ducha, jak u oblatów: Ale tej 
miłości ojca rodziny do członków swej ro-
dziny, bardziej niż ojcowskiej, tej serdecznej 
więzi członków z  ich przełożonym, którzy 
są połączeni więzami wychodzącymi 
z serca, i tworzą między nami prawdziwą 
relację ojca do syna i  syna do ojca, tego 
nigdzie nie spotkałem. 

Ukazując relacje z oblatami, Eugeniusz 
kładzie nacisk, aby taka sama więź pano-
wała między poszczególnymi członkami. 
Oto centralny punkt ducha rodziny, dar, 
którego Bóg udzielił Eugeniuszowi: Ten 
wylew miłości, który jest mi właściwy, który 
rozlewa się na każdego z nich, bez strat dla 
innych, jest, odważę się tak powiedzieć, 
niczym miłość Boga do człowieka. To wła-
śnie jest serce ducha rodziny. Mówię, że to 
uczucie, które tak dobrze znam, pochodzi 
od Tego, który jest źródłem 
wszelkiej miłości, oby wzbudził 
w sercach moich dzieci tę wza-
jemną miłość, która jest cechą 
charakterystyczną naszej umi-
łowanej rodziny. Niech wza-
jemnie sobie pomagają, aby 
jeszcze bardziej poznać urok 
naszego powołania, w którym 
wszystko odnosi się do Boga 
i  do Jego większej chwały. To 
najgorętsze pragnienie mego 
serca. Ideał wzajemnej miłości 
braterskiej wśród oblatów jest 
niewątpliwie dla Eugeniusza 
darem Boga, odbiciem miło-
ści samego Boga.

Aż do końca roku 1860, 
do czasu choroby, Euge-
niusz dynamicznie kierował 
zgromadzeniem i  diecezją 

marsylijską. Był senatorem i  starał się 
załagodzić konflikt miedzy papieżem 
a  cesarzem. Yvon Beaudoin pisze: Pod 
koniec życia Eugeniusz osiągnął równo-
wagę pomiędzy troskami i  miłością do 
zgromadzenia, diecezji i  Kościoła. Już nie 
potrafił zajmować się jednym dziełem, nie 
odnosząc się do drugiego. 

Nawet na kilka dni przed śmiercią 
w 1861 r. interesuje się zgromadzeniem 
i prosi, by na łożu boleści czytać Mu listy 
otrzymane od oblatów. W  przeddzień 
śmierci o. Fabre odbył ostatnią rozmo-
wę z  Ojcem Założycielem. Jej słowa są 
testamentem Eugeniusza dla wszystkich 
oblatów: 

 – Biskupie, zapytał jeden z nas, powiedz 
nam kilka słów, które moglibyśmy prze-
kazać wszystkim naszym braciom. One 
sprawią, że będziemy bardzo szczęśliwi! 

– Powiedz im, że umieram szczęśliwy, że 
dobry Bóg raczył mnie wybrać, by założyć 
w  Kościele zgromadzenie oblatów. Prak-
tykujcie między sobą miłość… miłość… 
miłość, a  na zewnątrz gorliwość o  zba-
wienie dusz. 

O. FRANK SANTUCCI OMI

„EUGENIUSZ DE MAZENOD – WSPÓŁPRACOWNIK 
CHRYSTUSA ZBAWICIELA I  DUCH, KTÓREGO NAM 
PRZEKAZUJE”, RZYM 2007 (PRZEKŁAD O. ROMAN 
TYCZYŃSKI OMI), FRAGM. ROZDZ. 15.

23. niedziela zwykła
4 września

Nie wystarcza wewnętrzna skrucha, aby 
otrzymać Boże przebaczenie. Pojednanie 
z  Nim uzyskuje się przez pojednanie ze 
wspólnotą Kościoła. Dlatego uznanie 
winy dokonuje się przez konkretny akt 
sakramentalny – wyrażenie żalu, wyznanie 
grzechów i  postanowienie odnowy życia 
– w obecności szafarza Kościoła. Niestety, 
człowiek współczesny, im bardziej zatraca 
świadomość grzechu, tym mniej poszukuje 
Bożego przebaczenia: to właśnie jest źró-
dłem wielu problemów i trudności naszych 
czasów.

Ez 33, 7-9
Obowiązek upominania
Bóg osobiście mówi do serca każdego 
człowieka, ale działa także przez wspól-
notę ludzi, których przeznaczył, aby byli 
Jego własnością. Widzimy to najpierw 
w historii ludu izraelskiego. Kiedy wybrany 
lud grzeszył i  szedł swoją własną drogą, 
zapominając o  Bogu, który ich wybawił, 
Bóg w swej nigdy niekończącej się miłości 
interweniował przez proroków. Wzywał 
ludzi do pokuty i obiecał ustanowić z nimi 
nowe i lepsze przymierze.

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

Rz 13, 8-10
Miłość jest wypełnieniem Prawa
Przykazanie miłości Boga i  bliźniego (to 
drugie jest także warunkiem zachowania 
pierwszego) jako nowe Prawo, które Chry-
stus ustanowił swym nauczaniem i  przy-
kładem, dając życie za przyjaciół swoich, 
zostaje zarazem „wypisane” w  naszych 
sercach przez Ducha Świętego. Przez to 
staje się prawem Ducha.

Aklamacja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

Mt 18, 15-20
Upomnienie braterskie
Krytyka jest pożyteczna we wspólnocie, 
która zawsze potrzebuje przemiany i  po-
winna starać się usuwać niedoskonałości. 
Jeśli jednak krytyka pochodzi od Ducha 
Świętego, musi ją ożywiać pragnienie 
postępu w  prawdzie i  miłości. Nie może 
być przepojona goryczą. Nie może prowa-
dzić do obrazy drugiego człowieka, przez 
czyny lub sądy uwłaczające czci osób lub 
grup. Musi ją przenikać szacunek oraz 
braterska i  synowska miłość, która każe 
unikać niewłaściwego rozgłosu i kierować 
się wskazaniami Chrystusa dotyczącymi 
upomnienia braterskiego.

Dokument ślubów zakonnych św. Eugeniusza 
i jego krzyż oblacki
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Obraz ukazuje scenę wniesienia 
krzyża Chrystusowego do świątyni 
jerozolimskiej przez cesarza Herakliu-
sza. Poza tym w  świątyni znajduje się 
czternaście wyjątkowych obrazów 
(prawdopodobnie jedyne takie obrazy 
na Śląsku) przedstawiających siedem 
radosnych i  siedem bolesnych przeżyć 
Matki Bożej. W  1776 r. kościół został 
powiększony o  kaplicę Świętych Scho-
dów. Jedyne w  Polsce Święte Schody 
są repliką Scala Santa przed bazyliką św. 
Jana na Lateranie.

Po takich schodach był prowadzony 
na osądzenie do pałacu Piłata Chrystus. 
Schody jerozolimskie przewiezione 
zostały w  IV w. do Rzymu z  rozkazu 

Święte Schody w Sośnicy

Sośnica, niewielka miejscowość w  pobliżu Kątów Wrocławskich, kilka-
naście kilometrów od Wrocławia jest miejscem, które zasługuje na bliż-
sze poznanie. W Sośnicy znajduje się gotycki kościół p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Początki świątyni datowane są na wiek XIII. W jej wnę-
trzu zachowało się barokowe wyposażenie z początku XVIII w. oraz ka-
mienna chrzcielnica z 1580 r. W barokowym ołtarzu głównym umieszczo-
no obraz Podwyższenia Krzyża Świętego z 1714 r. 

cesarzowej św. Heleny i  umieszczone 
w kościele Krzyża Świętego. Na te scho-
dy mieszkańcy Rzymu wstępowali na 
klęczkach dla oddania czci Zbawicielowi.

W  1775 r. z  pielgrzymką do Rzymu 
udała się baronowa Josephine von 
Würtz und Burg, pani na podwrocław-
skiej Sośnicy. Rezultatem jej pobożnej 
wizyty w Rzymie była kaplica Świętych 
Schodów, stanowiąca w  zamyśle fun-
datorki kopię Scala Santa przy pałacu 
laterańskim. Po krótkim czasie, bo już 
w  roku 1776, kaplica i  schody były 
gotowe. 

W  każdy z  28 marmurowych stopni 
wmurowane są w  szklanych kapsułach 
relikwie świętych, m. in. św. Tomasza 

z  Akwinu, św. Barbary, św. św. Piotra 
i  Pawła. Na ostatnim stopniu u  góry, 
znajdują się relikwie Krzyża Świętego, 
Gwoździa Świętego i  kawałek chusty, 
którą otarte zostało skrwawione oblicze 
ubiczowanego Chrystusa. Na ścianach 
kaplicy umieszczono obrazy, które 
przedstawiają ostatnie chwile życia 
Zbawiciela. Malowidła wykonali sławni 
w  XVIII w. artyści z  Wrocławia – ojciec 
i syn Kinastowie. 

Ostatni obraz przedstawia modlącą 
się przed Ukrzyżowanym św. Jadwigę, 
patronkę kaplicy Świętych Schodów. 
Według legendy Pan Jezus pobłogosła-
wił świętą w czasie modlitwy, odrywając 
przy tym prawą rękę od belki krzyża. Ten 
właśnie motyw został ukazany przez 
artystę na obrazie.

Schody prowadzą do ołtarza, na 
którym znajduje się tabernakulum 
w kształcie kuli ziemskiej. Na postumen-
cie góruje figura Chrystusa jako Męża 
Boleści. Wnęka ołtarza, symbolizująca 
grób, zawiera narzędzia Męki Pańskiej 
i anioła na straży.

Pod schodami znajduje się miejsce, 
które symbolizuje Ogrójec. Ciekawie 
wykonane podwyższenie przedstawia 
ogród, a  w  nim modlącego się Chry-
stusa i śpiących apostołów. Na szczycie 
ustawiono adorującego anioła z kadziel-
nicą. Obrazy na ścianach przedstawiają 
następujące sceny: pocałunek Judasza 
i  przejście przez potok Cedron, Jezusa 
u arcykapłanów Annasza i Kajfasza, sąd 
u  Piłata, dźwiganie krzyża, upadki pod 
krzyżem i samo ukrzyżowanie. Fresk na 
sklepieniu kaplicy ukazuje umierającego 
Chrystusa i stojących obok Matkę Bożą 
i św. Jana.

Przełomowym momentem w  histroii 
kościoła  w Sośnicy był rok 1946. Miejsco-
wa ludność pochodzenia niemieckiego, 
na mocy układu poczdamskiego, została 
zmuszona do opuszczenia Sośnicy i prze-
siedlenia się do Niemiec. Sośniczanie, za-
bierając z sobą osobiste rzeczy, wywieźli 
także przez wieki kultywowane zwyczaje 

HISTORIA

Leon Wyczółkowski, Brat Albert z dzieckiem

Kościół w Sośnicy
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i  tradycje religijnej pobożności. Sanktu-
arium opustoszało. Do pozostawionych 
domostw i gospodarstw rolnych stopnio-
wo przybywała ludność polska, w całości 
katolicka, wysiedlona ze wschodnich 
kresów, która z wielkim pietyzmem prze-
jęła także kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego z  kaplicą Świętych Schodów. 
Nowa społeczność w  krótkim czasie 
podjęła opiekę nad tym miejscem i kult 
Krzyża Świętego.

W 1999 r. kościół w Sośnicy, na mocy 
dekretu ks. kard. Henryka Gulbinowicza, 
został podniesiony do rangi sanktu-
arium. Dekret jeszcze bardziej wzmógł 
ruch pielgrzymkowy i  pogłębił kult 
Męki Pańskiej. Największe oblężenie 
sanktuarium przeżywa w  każdy piątek 
Wielkiego Postu, kiedy sprawowane są 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wierni na 
klęczkach, za niosącym krzyż ministran-
tem, wstępują na Święte Schody, kon-
templując Mękę Pańską. Wyjątkowym 
dniem w sanktuarium jest Wielki Piątek. 
Liturgia rozpoczyna się o  godz. 15, ale 
przez cały dzień wierni przybywają do 
świątyni, aby zagłębić się w  cierpienie 
Jezusa, całują stopnie Świętych Scho-
dów, modlą się na klęczkach całymi 
godzinami.

Nie tylko w  Wielkim Poście warto 
przyjechać do sośnickiego sanktuarium. 
Przez cały rok tradycyjnie w każdą sobo-
tę jest możliwość pielgrzymowania do 
Sośnicy. Zazwyczaj o godz. 12 sprawo-

wana jest Msza św., potem Droga Krzy-
żowa, Gorzkie Żale i  tzw. nabożeństwo 
Siedmiu Bolesnych i Siedmiu Radosnych 
Dni Matki Bożej – nieznane nabożeń-
stwo, kultywowane w Sośnicy, związane 
z  czternastoma obrazami wiszącymi 
w świątyni.

W  ostatnich latach ruch pątniczy do 
kaplicy Świętych Schodów w  Sośnicy 
wyraźnie się nasilił. Przybywają pielgrzy-
mi z wielu miejscowości Dolnego Śląska 
oraz z  całego kraju. Wpisy w  księdze 
pamiątkowej pozostawili również przy-
bysze z Francji, Włoch i Anglii. 

Szczególnym dniem w  Sośnicy jest 
odpust Podwyższenia Krzyża Świętego, 
przypadający 14 września. Ze względu 
na liczne obowiązki wiernych, związane 
z  pracą zawodową, termin pielgrzymki 
odpustowej wyznacza się na niedzielę 
przed 14 września lub pierwszą niedzie-
lę po tej dacie. Ponadto, dni odpustowe 
w  Sośnicy przypadają 8 maja, 21 maja 
i 17 czerwca.

Sośnickie Święte Schody uświęco-
ne modlitwą wiernych i  trwającą od 
XVIII w. tradycją pomagają w  sposób 
wyjątkowy zbliżyć się do Chrystusa, zro-
zumieć Jego zbawczą mękę na krzyżu. 
Każdy pielgrzym spotyka się tu z Chry-
stusem Zbawicielem świata, który przez 
swoją mękę i śmierć na krzyżu przyniósł 
zbawienie ludzkości.

JANUSZ ŻUKROWSKI

Święto Narodzenia NMP
8 września

Maryja staje przed nami jako wzór wszelkiego 
powołania: nie tylko powołania tych, którzy 
postanawiają poświęcić się całkowicie Bogu 
i  służyć nadejściu Jego królestwa, ale także 
tych, którzy pragną dawać świadectwo wia-
ry w  życiu małżeńskim i  pracy zawodowej. 
Matka Boża, podobnie zresztą jak sam Jezus, 
umiała powiązać obydwa te wymiary ludz-
kiej aktywności w  szczególną i  doskonałą 
syntezę. Z radością obchodzimy Narodzenie 
Najświętszej Maryi Panny, z  Niej wzeszło 
słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest 
naszym Bogiem.

Mi 5, 1-4a
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Słynne proroctwo Micheasza wskazuje na 
narodziny Emanuela. Te słowa wyrażają 
oczekiwanie na narodziny pełne mesjańskiej 
nadziei, które jeszcze raz uwypuklają rolę 
matki: to przedziwne wydarzenie, niosące 
radość i  zbawienie, jednoznacznie na nią 
wskazuje i ją wywyższa. Dziewicze macierzyń-
stwo Maryi zostało przygotowane w szerszym 
sensie przez łaskę, jaką Bóg okazał pokornym 
i ubogim. To oni bowiem, pokładając ufność 
wyłącznie w Panu, wskazują na głęboki sens 
dziewictwa Maryi, która wyrzekła się bogac-
twa ludzkiego macierzyństwa, aby Bóg był 
jedynym źródłem płodności Jej życia.

Ps 96
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim!
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, 
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu, 
który obdarzył mnie dobrem.

Rz 8, 28-30
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują
Bóg nas zna i kocha od wieków, przeznaczył 
nas, byśmy byli jak Jezus, nasz Brat. Bóg nas 
powołał i  uczynił swymi przyjaciółmi: Jego 
plany spełnią się całkowicie, gdy zaczniemy 
uczestniczyć również w Jego chwale. W tym 
celu konieczna jest nasza współpraca – naj-
lepszym wzorem takiego współdziałania 
z Bogiem jest dla nas Maryja.

Aklamacja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, 
i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodzi-
ło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który 
jest naszym Bogiem.

Mt 1, 1-16.18-23
Maryja poczęła Jezusa 
za sprawą Ducha Świętego
Tytuł Matki Bożej został wyraźnie przypisany 
Maryi dopiero po dwóch wiekach refleksji. 
To chrześcijanie w Egipcie, w trzecim wieku, 
zaczynają zwracać się do Maryi, nazywając Ją 
Theotokos – Matką Bożą. Dzięki temu tytuło-
wi widzimy Maryję w prawdziwym wymiarze 
Jej macierzyństwa: jest Matką Syna Bożego, 
poczęła Go w  sposób dziewiczy według 
natury ludzkiej i wychowała z macierzyńską 
miłością, przyczyniając się do ludzkiego 
rozwoju Boskiej Osoby, która przyszła, by 
przemienić los ludzkości.

Kaplica Świętych Schodów w Sośnicy
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Gość z Paragwaju

O. Andrzej Czekaj OMI przyjął święcenia kapłańskie w 1986 r. w Obrze. 
W latach 1987-91 pracował w naszej parafii jako katecheta młodzieży 
licealnej i uczniów ze szkoły podstawowej. W roku 1990/91 przygo-
tował do I Komunii św. około 200 dzieci. Latem 1991 r. otrzymał obe-
diencję do Paragwaju. Wyjazd poprzedziła intensywna nauka języka 
w Hiszpanii. O misjach w Ameryce Płd. myślał jeszcze w seminarium. 
Wtedy nie było tam polskich oblatów. Dziś są w Argentynie, Brazylii, 
Paragwaju, Urugwaju, a także w Meksyku. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla 
Ameryki Łacińskiej była wizyta papieża 
w roku 1988. W następnym roku w Pa-
ragwaju obalono dyktaturę gen. Stro-
essnera i  rozpoczęła się transformacja 
ustrojowa. Obecnie prezydentem jest 
Fernando Lugo, były biskup katolicki, 
przeniesiony przez Stolicę Apostolską 
do stanu świeckiego.

Historia Kościoła katolickiego w  Pa-
ragwaju ma ponad 500 lat. Dziś ok. 
90% mieszkańców wyznaje religię ka-
tolicką. Wiele nazw geograficznych ma 
pochodzenie chrześcijańskie i maryjne, 
np. miasta: Asunción (Wniebowzięcie) 
– stolica kraju założona 15.08.1537 r., 
Concepción (Niepokalane Poczęcie), 
Encarnación (Wcielenie), San Pablo 
(Św. Paweł), San Pedro (Św. Piotr). 
Niedaleko Encarnación znajdują się 
pozostałości jezuickich misji z  XVII w. 
wpisanych na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Drugim językiem używanym w Para-
gwaju, obok hiszpańskiego, jest guarani 
– język ludów pierwotnych, Indian Gu-

arani, z którego pochodzą 
np. takie słowa jak tukan, 
jaguar, pirania (dosłownie 
znaczy „zła ryba”), kuguar. 

O d  k i l k u  m i e s i ę c y 
o. Andrzej przebywa w En-
carnación nad Paraną, 
która jest rzeką granicz-
ną między Paragwajem 
i  Argentyną. Na Paranie 
zbudowano zaporę i  naj-
większą na zachodniej 
półkuli hydroelektrownię, 
która dostarcza energii 

dla Paragwaju i  Brazylii. Nazwa zapory 
Itaipu w języku guarani oznacza „śpiew 
kamieni”. Paragwaj nie ma własnych 
bogactw naturalnych, dlatego wytwa-
rzanie i eksport energii elektrycznej jest 
ważnym źródłem dochodu i finansowa-
nia inwestycji infrastrukturalnych.

Encarnación zostało założone 
w  XVII w. przez jezuitę, Rocha Gonza-
leza de Santa Cruz, kanonizowanego 
przez Jana Pawła 
II w roku 1988. Że-
gluga na Paranie 
była utrudniona 
przez liczne skały. 
Przepływając koło 
półwyspu żeglarze 
widzieli często po-
stać kobiety patrzą-
cej na rzekę; byli 
przekonani, że to 
Najświętsza Maryja 
Panna, która po-
maga im bezpiecz-
nie opłynąć skały. 
Po pewnym czasie 

umieszczono na brzegu figurę Matki 
Bożej i zaczęli tu pielgrzymować ludzie. 

Obecnie o. Andrzej dogląda budowy 
kompleksu sanktuarium NMP Itacua, 
czczonej jako patronki ubogich, poło-
żonego 9 km od centrum Encarnación. 
Ponadto pomaga w  parafii o. Józefowi 
Orzechowskiemu OMI, z którym obchodził 
w tym roku 25-lecie sakramentu kapłań-
stwa. Z tej okazji obaj przyjechali do Polski

Paragwajczycy, zwłaszcza Indianie 
Guarani, są bardzo życzliwi, serdeczni 
i  pokorni. Chętnie angażują się w  życie 
parafii, a ponieważ są muzykalni, chętnie 
śpiewają i  grają, również w  czasie Mszy 
św. Narodowym instrumentem Paragwaju 
jest rodzaj harfy. Świeccy angażują się 
również w katechezę, np. przygotowanie 
dzieci do pierwszej Komunii św. należy do 
rodziców, którzy są odpowiednio w tym 
celu przygotowywani przez katechistów 
i kapłanów. Dzieci przystępują do pierw-
szej Komunii w wieku 11 lat.

Paragwajska prowincja w zgromadze-
niu oblatów istnieje od roku 1925. Głów-
nie pracowali w niej Niemcy, Holendrzy, 
Polacy, Hiszpanie i Amerykanie. Obecnie 
jest tu dom powołaniowy, formacyjny, 
prenowicjat i wyższe seminarium. W tym 
roku dwóch oblatów Paragwajczyków 
przyjęło święcenia kapłańskie.

REDAKCJA

Ołtarz w Sanktuarium NMP Itacua  

O. Andrzej Czekaj OMI w Paragwaju



11KRÓLOWA POKOJU

WAKAC YJNY GOŚĆ

Gość z Kanady

Gość z Ukrainy

O. Adam Filas OMI jest góralem, dlatego odwiedził naszą parafię ra-
zem z  ks. Tadeuszem Juchasem, proboszczem z  Ludźmierza. Matka 
Boża Ludźmierska jest czczona nie tylko na Podhalu, w  Polsce, ale 
także w Brampton, w Kanadzie, gdzie o. Adam jest proboszczem. 

O. Adam Filas OMI urodził się 
23.12.1962 r. w  Rabce Zdrój. Wzrastał 
w  przepięknym krajobrazie górskim. 
Sieniawa, w  której mieszkała rodzina Fi-
lasów, należy do najbardziej malowniczo 
położonych wiosek na Podhalu. Z parafii 
św. Stanisława Biskupa w  Rabie Wyżnej, 
gdzie Adam został ochrzczony, pochodzi 
ks. kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekre-

tarz Ojca Świętego Jana Pawła II, obecnie 
metropolita krakowski.

O. Adam ukończył szkołę podstawową 
w  Sieniawie i  liceum ogólnokształcące 
w  Nowym Targu. Po maturze rozpoczął 
nowicjat w  Zgromadzeniu Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej w  Kodniu, a  następnie 
odbył studia w  Wyższym Seminarium 
Duchownym Obrze. Wraz z  osiem-

nastoma alumnami 
otrzymał 19.06.1990 r. 
święcenia kapłańskie 
z rąk ks. abp. Jerzego 
Stroby, ordynariusza 
poznańskiego. 

Wkrótce potem 
przełożeni wysłali go 
do pracy w Kanadzie, 
nad Zatoką Hudsona, 
wśród Eskimosów. Po 
3 latach choroba ser-
ca zmusiła o. Adama 
do zwolnienia tempa 

i  zadbania o  zdrowie. W  lipcu 1996 r. 
został administratorem, a  później pro-
boszczem największej polonijnej parafii 
w  Mississauga, w  prowincji Ontario. 
W  listopadzie 1999 r. o. Adam został 
administratorem tworzącej się parafii im. 
św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton 
niedaleko Toronto oraz budowniczym 
nowego polskiego kościoła. Jego kon-
sekracji dokonał w  maju br. ks. Thomas 
Collins, arcybiskup Toronto.

REDAKCJA

Po raz czwarty Przyjaciele Misji zorganizowali zbiórkę kwiatów, ziół 
i  owoców, aby zrobić bukiety na uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryji Panny, zwanej w naszej tradycji Zielną.

Dzięki ofiarności wielu parafian, którzy 
przyniesli ze swych ogrodów i popowic-
kich łąk kwiaty i  zioła, powstało ponad 
tysiąc pachnących wiązanek, które roz-
prowadzaliśmy przed każdą Mszą św.

Zebrana kwota ponad 6 tys. zł została 
przekazana o. Arkadiuszowi Cichli, który 
na swojej misji w  Obuchowie pragnie 
zbudować studnię, aby zmniejszyć kosz-
ty utrzymania parafii.

Za wszelką pomoc i  zaangażowanie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom tej 
pięknej i pożytecznej akcji. Bóg zapłać!

Poświęcony i  wysuszony bukiet, gdy 
już z niego wypadają liście, należy spa-
lić, np. na działce swojej albo sąsiada 
lub w  innym odpowiednim miejscu, by 
uszanować rzecz poświęconą.

MARIA ZBOROWICKA

Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim parafianom, 

którzy, nabywając bukiety, 
złożyli ofiarę na wykopanie studni 

na mojej misji w Obuchowie.  
Dziękuję również tym, 

którzy przyczynili się do wykonania 
i rozprowadzania tych wiązanek. 

Niech Bóg Wam wszystkim 
wynagrodzi.

Z serca błogosławię
o. Arkadiusz Cichla OMI

Rozpoczęcie budowy kościoła w Brampton (czerwiec 2007)

MB Ludźmierska w Brampton
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Trzeba sobie jasno uświadomić, że 
Biblia nie przypomina w niczym różnych 
„reguł życia”, jakie spotykamy niekiedy 
w innych religiach czy kulturach. Dlatego 
ludzie wierzący bywają nieraz rozczaro-
wani: szukali gotowych wskazówek i rad 
praktycznych, a częściej od nich znajdują 
rozmaite, nie bardzo dla siebie zrozumiałe 
opowieści, co gorzej, budzące czasem 
także wątpliwości moralne. 

Czytelnicy niewierzący łatwo tryumfu-
ją: i to ma być Pismo Święte?... Tymczasem 
przymiotnik hebrajski „święty” nie odnosił 
się pierwotnie do doskonałości moralnej. 
Święty naprawdę był tylko Bóg, a znaczy-
ło to mniej więcej tyle co „oddzielony”, 
„całkiem inny”, powiedzielibyśmy dzisiaj: 
transcendentny. Świętym stawało się też 
wszystko, co do Niego należało i  było 
w ten sposób niejako wydzielone z pozo-
stałego świata – zarówno miejsca, przed-
mioty, jak i ludzie. Dotyczy to także Biblii. 
Jest ona Pismem Świętym bynajmniej nie 
dlatego, że ma opowiadać o doskonałych 
ludziach, lecz dlatego, że jest Słowem 
Bożym i mówi o Świętym Bogu, który ma 
ciągle kłopoty z ludźmi zgoła nieświętymi 
i  bardzo podobnymi do nas. Nie tylko 
zresztą mówi o Bogu, jest również miej-
scem, gdzie Go spotykamy i gdzie – jeśli 
potrafimy patrzeć – możemy dojrzeć Jego 
Oblicze i poznać Jego Boskie obyczaje.

Drugie nieporozumienie: Skłonni jeste-
śmy nazbyt często wyobrażać sobie, że 
skoro Biblia jest Słowem Bożym, znaczy 
to, że w całości musiała być podyktowana 
ludzkim autorom przez samego Boga. 
W dawnej sztuce znajdziemy nieraz takie 
przedstawienia: Duch Święty w  postaci 
gołębia siedzi na ramieniu Ewangelisty 
i szepcze mu do ucha słowo po słowie to, 
co powinien pisać. Prawdą jest, że według 
nauki Kościoła Katolickiego tekst biblijny 
ma dwóch autorów, Boga i  człowieka, 

Święty Bóg i nieświęci ludzie

Na początku parę słów o dwóch podstawowych nieporozumieniach, 
które bardzo często przeszkadzają nam w czytaniu. Jedno z nich do-
tyczy „świętości” Pisma Świętego, drugie to problem natchnienia. 

człowiek nie jest tu jednak bynajmniej 
biernym narzędziem. W  „Konstytucji 
o  Objawieniu” Soboru Watykańskiego II 
czytamy, że do sporządzenia Ksiąg Świę-
tych wybrał Bóg ludzi w  taki sposób, iż, 
pracując dla Niego, posługiwali się swymi 
własnymi możliwościami i zdolnościami, 
byli zatem w pełni prawdziwymi autora-
mi. Bóg bowiem przemawia przez ludzi 
na sposób ludzki („Konstytucja” cytuje tu 
słowa św. Augustyna), aby Go zatem zro-
zumieć, trzeba przede wszystkim starać 
się zrozumieć, co zamierzali powiedzieć 
ludzcy autorzy. Inaczej przecież czyta się 
poemat lub hymn religijny, inaczej kodeks 
prawa, inaczej przypowieść. Niewłaściwe 
określenie gatunku literackiego musi pro-
wadzić do nieporozumień („Konstytucja 
o Objawieniu”, rozdz. 3).

Tyle konstytucja soborowa. Istotnie 
nieporozumień co do form literackich 
jest bodajże najwięcej. Może dlatego, 
że w  życiu codziennym nikt z  nas nie 
potrzebuje się długo zastanawiać, aby 
wiedzieć, że na pewno nie nauczy się go-
towania z podręcznika geometrii, ani tejże 
geometrii z książki kucharskiej. Zdarza się 
wprawdzie niekiedy, że również i w Biblii 
napotykamy gatunek literacki dobrze 
nam znany, niebudzący zatem wątpliwo-
ści. I tak czytając w Księdze Sędziów bajkę 
o tym, jak „zebrały się drzewa, by nama-
ścić króla nad sobą” (Sdz 9,8–15), nikt nie 
będzie przypuszczał, iż oto Pismo Święte 
chce nas pouczyć, że drzewa niekiedy 
przemawiają ludzkim głosem i wybierają 
sobie króla. Nader często sytuacja bywa 
jednak znacznie mniej jasna. Taki na przy-
kład autor Księgi Jonasza zdziwiłby się 
z pewnością bardzo, gdyby się dowiedział, 
ileśmy czasu stracili, zastanawiając się 
nad prawdopodobieństwem połknięcia 
człowieka przez „wielką rybę”, zamiast od 
razu zrozumieć, że jego opowieść została 

ROK BIBLIJNY

24. niedziela zwykła
11 września

Na zakończenie każdej Mszy św., kiedy 
celebrans żegna zgromadzenie słowami: 
Ite, missa est, wszyscy powinni czuć się 
posłani jako misjonarze Ewangelii do 
wszystkich środowisk, by dzielić się wiel-
kim darem, który otrzymali. Ten bowiem, 
kto spotyka Chrystusa w Eucharystii, nie 
może nie głosić swym życiem miłosiernej 
miłości Odkupiciela.

Syr 27, 30 – 28, 7
Odpuść winę bliźniemu
Jest to zadanie Kościoła w każdej epoce 
– jest to obowiązek każdego z  nas – 
każdemu, kogo spotykamy, codziennie 
przebaczać, jak Chrystus nam przebacza. 
W  dniu Pańskim, w  którym czcimy naj-
pełniejszy wyraz bogactwa Bożego mi-
łosierdzia, wychwalajmy naszego Boga, 
który jest pełen miłosierdzia. Naśladując 
Jego wielką miłość, przebaczajmy każ-
demu, kto być może w jakiś sposób nas 
zranił.

Ps 103
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
On odpuszcza wszystkie twoje winy
I leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
Obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Rz 14, 7-9
W życiu i śmierci należymy do Pana
Umrzeć dla Pana, oznacza przeżywać 
własną śmierć jako najwyższy akt po-
słuszeństwa Ojcu, godząc się przyjąć 
ją w  godzinie określonej i  wybranej 
przez Niego. Żyć dla Pana, znaczy także 
uznać, że cierpienie, choć samo w sobie 
pozostaje złem i próbą, zawsze może się 
stać źródłem dobra. Staje się nim, jeśli 
jest przeżywane dla miłości i z miłością 
i jeśli jest uczestnictwem w cierpieniach 
samego ukrzyżowanego Chrystusa.

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

Mt 18, 21-35
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
„Siedemdziesiąt siedem razy” – tą od-
powiedzią chce Pan wyraźnie dać nam 
do zrozumienia, że nie powinniśmy 
stawiać żadnych granic przebaczaniu 
innym. Tak jak Pan jest zawsze gotów 
przebaczać nam, tak i my zawsze musimy 
być gotowi przebaczać sobie nawzajem. 
Jakże bardzo dzisiejszy świat potrzebuje 
przebaczania i pojednania –  w naszych 
wspólnotach, w  rodzinach, w  naszych 
sercach.
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tak skomponowana, by ukazać Boga, 
przed którym uciec nie można, lecz któ-
ry za to w swoim miłosierdziu nie mniej 
niż o Żydów troszczy się także o pogan, 
a nawet dba o zwierzęta. Jeżeli bowiem 
mamy zrozumieć to, co nam autor mówi, 
musimy zacząć od uświadomienia sobie, 
co on naprawdę chciał powiedzieć. Trzeba 
przy tym pamiętać, że dla ludzi tamtych 
czasów bardzo często ważne było wcale 
nie to, co jest ważne dla nas. My szukamy 
zazwyczaj jak największej dokładności 
nawet w  nic nie znaczących szczegó-
łach. I  tutaj na każdym kroku rozmijamy 
się z  intencją autorów i  redaktorów 
biblijnych. Tak na przykład w  opowieści 
o potopie (Rdz 6,5 – 9,17) nie zależało im 
najwyraźniej na podaniu dokładnej liczby 
zwierząt wchodzących do arki. Według 
Rdz 6,19-20 Noe wprowadził „z każdego 

gatunku po jednej parze”, według zaś 
Rdz 7,2-3 po jednej parze tylko zwierząt 
nieczystych, lecz aż po siedem par zwie-
rząt czystych. Po ile zatem par w końcu? 
Gdybyśmy mogli postawić to pytanie 
autorom-redaktorom, którym zawdzię-
czamy ostateczną formę tej opowieści, 
wzruszyliby zapewne ramionami i  od-
powiedzieli, że wcale im nie o to chodzi, 
ile zwierząt było w  arce. Co innego jest 
znacznie ważniejsze; istnieją dwie nieco 
odmienne opowieści o potopie i obie na-
leżało przechować, respektując starannie 
ich odmienności. Już ten jeden przykład 
powinien nam pomóc w  zrozumieniu, 
że inni ludzie, żyjący w  innych czasach 
i w innym świecie, mogli myśleć zupełnie 
inaczej niż my w naszej epoce.

ANNA ŚWIDERKÓWNA 

Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

14 września

Święto dzisiejsze zachęca nas do pielgrzym-
ki duchowej aż na Kalwarię, skłania nas, 
byśmy zjednoczyli się z  Maryją Dziewicą 
w  kontemplacji tajemnicy Krzyża. Krzyż 
jest głównym symbolem chrześcijaństwa. 
Wszędzie tam, gdzie Ewangelia zapuściła 
swoje korzenie, krzyż wskazuje na obec-
ność chrześcijan. Krzyż stał się wyraźnym 
znakiem kultury, która z orędzia Chrystusa 
czerpie prawdę, wolność, ufność i nadzieję. 
Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. W  Nim jest nasze zbawienie, 
życie i  zmartwychwstanie, przez Niego 
jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Lb 21, 4b-9
Wąż z brązu znakiem ocalenia
Wydarzenie na pustyni było proroctwem 
zapowiadającym, że Mesjasz i  Zbawiciel 
dokona odwrotności tego, co zdarzyło się 
na rajskim drzewie. Wtedy diabeł prze-
konał człowieka, że nie musi się liczyć 
z  Bożym prawem, że sam może ustalać 
zasady dobra i  zła. Plaga jadowitych węży 
na pustyni dobrze obrazuje konsekwencje, 
jakie sprowadzamy na siebie odejściem od 
Bożego prawa.

Ps 78
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy!
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, 
dlatego Bóg Go wywyższył
Najbardziej uderzającym znamieniem męki 
i śmierci Chrystusa jest całkowita zgodność 
z wolą Ojca, w duchu owego posłuszeństwa, 
które zawsze uważane było za najbardziej 
charakterystyczną i  najważniejszą cechę 
ofiary. Św. Paweł mówi, że Chrystus stał się 
posłuszny aż do śmierci krzyżowej, osiąga-
jąc w ten sposób najwyższy stopień ogoło-
cenia zawartego we wcieleniu Syna Bożego, 
w  przeciwieństwie do nieposłuszeństwa 
Adama, który pragnął być na równi z  Bo-
giem. „Nowy Adam” dokonał w ten sposób 
odwrócenia losu człowieka.

Aklamacja
Uwielbiamy Cię, Chryste, 
i błogosławimy Ciebie, 
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

J 3, 13-17
Krzyż narzędziem zbawienia
Odkąd Jezus uczynił z  Krzyża narzędzie 
powszechnego zbawienia, krzyż nie oznacza 
przekleństwa, lecz przeciwnie – błogosła-
wieństwo. Człowiekowi opanowanemu 
przez wątpliwości i  dręczonemu przez 
grzech objawia on, że Bóg jest Miłością. Dla-
tego chrześcijanie z dumą noszą go po dro-
gach świata, zawierzając Ukrzyżowanemu 
wszystkie swoje troski i wszystkie nadzieje.
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Taka rozbieżność wiekowa u naszych 
dzieci pozwala nam doświadczyć róż-
nych sytuacji rodzicielskich, takich jak 
wchodzenie w dorosłe życie, zakładanie 
swoich rodzin, przyjęcie do rodziny ko-
lejnych dzieci. Mamy już jednego zięcia, 
a niedługo będziemy mieć synową i ko-
lejnego zięcia. Jest to piękne doświad-
czenie, gdyż przez małżeństwo swoich 
dzieci, nie traci się swego dziecka, ale 
zyskuje kolejne.

Każdego z nich staramy się przyjąć z tą 
miłością, z  którą czekaliśmy na własne 
dzieci, tą którą je nieustannie kochamy 
i już zawsze kochać będziemy.

Zawsze myśleliśmy o rodzinie, w któ-
rej będzie gromadka dzieci. Może takie 
myślenie to przeżytek, może to nie na 
te czasy, ale jakież jałowe i puste byłoby 
życie bez gwaru dzieci i bez ich radosne-
go śmiechu.

Kiedy na świat przyszła nasza czwórka, 
nigdy nie myśleliśmy o problemach i tru-
dach, ale o radości, jaką niesie z sobą mały 
okruszek, który ma się narodzić. Problemy 
przychodziły z czasem, ale zawsze z Bożą 
pomocą trzeba je było rozwiązać.

Musimy przyznać, że gdy po wielu la-
tach czekaliśmy na nasze piąte dziecko – 
Dominika – nasze myślenie było już inne, 
najpierw myśleliśmy o trudach, a dopiero 
potem o radościach. Bóg jednak zawsze 
przychodzi człowiekowi z pomocą. Naszą 
pomocą były nasze dorastające dzieci. 
To Rafał, który zawsze modlił się o brata 
(już od kilkunastu lat miał przecież trzy 
siostry), troszczył się o swoją brzemienną 
mamę, siostry natomiast, jak to dziew-
czynki, rozdzieliły między sobą wszystkie 
czynności, jakie trzeba wykonać przy 
maleństwie. Wszyscy się za niego modlili, 
z wielką miłością oczekiwali i przyjęli.

Doświadczenie bycia teściami i dziadkami

Jesteśmy małżeństwem już od 26 lat, mamy wspaniałą rodzinę i, co 
najważniejsze, wciąż się ona powiększa. Bóg obdarzył nas pięcior-
giem dzieci, z których czworo (Natalia, Rafał, Patrycja i Monika) jest 
już dorosłych, a piąte – Dominik – kończy I klasę szkoły podstawowej 
i właśnie rozpoczyna przygotowanie swojego serduszka na przyjęcie 
Pana Jezusa.

Ta dziecięca ufność, miłość i  otwar-
tość na nowe życie teraz ukazuje się 
nam w  Dominiku. Przedtem to starsze 
rodzeństwo z miłością czekało na swo-
jego o wiele lat młodszego brata, a teraz 
ten mały brat z utęsknieniem czekał na 
swojego siostrzeńca. Wiąże się z tym za-
bawna historia. Dominik w przedszkolu 

z  wielką radością opowiadał kiedyś, że 
czekamy na dziecko. Po mojej rozmowie 
z Panią i wyprowadzeniu jej z błędu, że 
to nie dotyczy nas, dowiedzieliśmy się 
od Dominika, o  co mu chodziło. Jego 
myślenie było bardzo proste: ponieważ 
jego starsza siostra ma wyjść za mąż, 
to przecież niedługo na pewno będzie-
my mieć nowe dziecko. Dla nas było 
to zabawne zdarzenie, ale dla niego 
oczywista sprawa. W naszej Wspólnocie 
,,Umiłowany i  umiłowana” często do-
świadczamy tego, że to właśnie dzieci 
najbardziej są za życiem, to one bardzo 
oczekują i cieszą się, gdy już nowe dzieci 
się narodzą.

Dla nas rodziców ważne było, a nawet 
najważniejsze, nie tylko stać na straży 
poczętego życia, ale przekazać dzieciom 
wiarę. Dlatego tak ważne w  naszym 

życiu, jak i  w  życiu naszych dzieci, jest 
nasza Wspólnota i  Ojciec Kazimierz, 
którzy zawsze są naszym oparciem, ale 
przede wszystkim wsparciem – modli-
twą. Spodobało się Bogu zbawić czło-
wieka we wspólnocie, a nie w pojedynkę. 
Myślę, że to ta właśnie decyzja podjęta 
przed laty była dla naszego małżeństwa 
i rodziny jedną z najważniejszych.

Kolejnym etapem naszego życia jest 
doświadczenie bycia babcią i  dziad-
kiem, co jest prawdziwie wielką rado-
ścią. Radość ze szczęścia własnych dzieci 
to jedno, ale i radość towarzyszenia im 
w wychowaniu ich potomstwa. Serce się 
raduje, kiedy nasz mały wnuczek Kami-
lek składa rączki i pokazuje paluszkiem, 
gdzie jest Bozia. To takie małe gesty, ale 
jakie ważne, bo to wprowadza dziecko 
w świat wiary. Zawsze myślę o słowach 
Jezusa „Czy, gdy Syn Człowieczy przyj-
dzie na świat, zastanie na nim wiarę?”. 
To my jesteśmy odpowiedzialni za jej 
przekazanie. Mamy nadzieję w  Panu, 
że nasze trudy w tym względzie ponie-
sione sprawią, iż nasze dzieci będą też 
przekazywać ją w swoich małżeństwach 
i rodzinach. 

Jeszcze jedno doświadczenie. W  na-
szym rodzinnym domu ważne miejsce 
w  naszych sercach ma Matka Boża. To 
jej zawierzyliśmy naszą rodzinę. Dzięki 
naszej Wspólnocie wędrujemy co rok na 
nocne czuwanie do Pani Jasnogórskiej. 
Dominik, choć ma 8 lat, był już 9 razy na 
czuwaniu, gdyż pierwszy raz był wtedy, 
gdy jeszcze rósł pod sercem. Co roku 
z  wielkim wyczekiwaniem czeka na tę 
chwilę i z dziecięcą ufnością mówi o tym, 
jak dobrze jest zasypiać w kaplicy, czuje 
się on bowiem tam taki bezpieczny. Jest 
to dla nas dorosłych świadectwo miło-
ści dziecka, które czuje się bezpieczne, 
kochane i  ufne, że to Ona, Maryja, jest 
naszą najlepszą Matką i  naszą nadzieją 
na lepsze jutro świata, „Stolicą Mądrości” 
w tym zabieganym świecie.

 
MARIA I CZESŁAW BIELICCY

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA
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Z typową dla siebie przenikliwością po-
chylał się w czasie poprzedzonych jutrznią 
konferencji nad dramatami rapsodycz-
nymi „Przed sklepem jubilera” i „Promie-
niowanie ojcostwa”, a  w  ramach homilii 
podczas codziennej Eucharystii odkrywał 
przed nami sensy „Pieśni o Bogu ukrytym”. 

Rekolekcje to czas szczególny: czas 
zatrzymania i  nasłuchiwania. Przyszły 
Papież zachęca:

Dalekie wybrzeża ciszy 
zaczynają się tuż za progiem.

Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć 
coraz głębiej i głębiej,

Aż nie zdołasz już 
odchylić duszy od dna.

Jak stwierdziliśmy, siedząc przy jed-
nym z  wieczornych ognisk, nie każdy 
potrafi czytać poezję i przeniknąć w głąb 
poza starannie dobrane słowa – toteż 
sami moglibyśmy pozostać głusi na prze-
słanie tych tekstów. Z  drugiej strony są 
sprawy, które najtrafniej i do głębi można 
wyrazić tylko poezją. Z  objaśnieniami 
naszego Ojca utwory te przemawiały do 
nas pełniej, a przede wszystkim w ogóle 
zaczęły przemawiać, bo nie każdy by się 
do nich sam zabrał. Spostrzegliśmy po 
raz kolejny, jak wiele Karol Wojtyła ma 
do powiedzenia małżeństwom i osobom 
poszukującym Boga. 

W  dramacie „Przed sklepem jubilera” 
– pokazując dwa typy małżeństw i  ich 
dzieci, które w  cz. III decydują się po-
brać – autor jasno daje do zrozumienia, 
że małżeństwo nie jest prywatną spra-
wą małżonków, bo zdolność dzieci do 
miłości wypływa bezpośrednio z  tego, 
czego doświadczają w rodzinnym domu. 
„Szczęście małżeńskie też się w pewnym 

„Wybrzeża pełne ciszy”, 
czyli rekolekcje z błogosławionym Papieżem

W  roku beatyfikacji Jana Pawła II Ojciec Kazimierz zaproponował 
Wspólnocie „Umiłowany i umiłowana” zamyślenia nad tekstami po-
etyckimi Karola Wojtyły. 

sensie dziedziczy” – sugeruje Wojtyła. 
Krzysztof, syn Teresy i Andrzeja, wycho-
wywany przez matkę, ale w przekonaniu, 
że jego zmarły na froncie ojciec był czło-
wiekiem wspaniałym – okazuje się lepiej 
przygotowany do małżeństwa niż jego 
narzeczona Monika, która w rodzinnym 
domu doświadczyła, że można żyć obok 
siebie jak dwoje obcych ludzi mimo ślu-
bowania dozgonnej miłości. 

Monika jest pełna obaw i nie wie, kim 
powinien być mężczyzna; Krzysztof choć 
brakowało mu modelu, wie, że rolą męża 
jest żyć w żonie: tak jak jego ojciec żył, 
mimo fizycznej nieobecności, w  matce. 
Wyzwanie rzucone małżonkom przez 
Boga, aby dzieciom szczepić miłość, 
mocno nas, rodziców, zobowiązuje, 
uświadamia, jak bardzo ciążymy nad lo-
sem własnych dzieci, i jest pięknym, choć 
trudnym zadaniem. Jest przesłaniem 
tych rekolekcji.

Dzięki częściowo omówionemu „Pro-
mieniowaniu ojcostwa” byliśmy też przez 
Ojca Kazimierza zachęcani, by stale od-
krywać smak duchowego rodzicielstwa, 
by zabiegać o czas dla dzieci, by stawały 
się one naszą pasją. 

Z „Pieśni o  Bogu ukrytym”, o  Miłości, 
która wszystko potrafi wyjaśnić, zostało 
nam w pamięci wskazanie na co dzień:

Płoń nie za blisko nieba
i nie za daleko,
i przekonanie,  

jak istotna jest troska o Boga w nas:
Pan, gdy się w sercu przyjmie,  

jest jak kwiat,
spragniony ciepła słonecznego.

Letnie rekolekcje już od kilku lat, z po-
wodu wzrastającej liczby rodzin w naszej 
Wspólnocie, przeżywaliśmy na dwóch 

turnusach, w podhalańskich Maniowach 
i kujawskich Markowicach.

Staraliśmy się wykorzystać ten czas 
także na budowanie więzi wspólnoto-
wych, wycieczki, rozmowy przy kawie, 
śpiewy przy ognisku i inne atrakcje.

W  ramach zajęć dla dzieci przygoto-
waliśmy cykl spotkań na temat Polska 
– moja Ojczyzna. Młodsze dzieci uczyły 
się krakowiaka i  przygotowały przed-
stawienie kukiełkowe o  Smoku Wawel-
skim, a  starsze w  grupach tworzyły gry 
planszowe według własnego pomysłu 
z pytaniami dotyczącymi Polski. 

W  tym roku inną formułę przybrały 
tzw. wieczory w sali kominkowej o 22.00. 
Były to zaplanowane „spotkania autor-
skie” z  poszczególnymi osobami czy 
małżeństwami, w czasie których mogli-
śmy się przekonać, jak wiele jeszcze nie 
wiemy o  sobie i  ile mamy do odkrycia. 
Część wieczorów była poświęcona na 
rozmowy tematyczne.

Był też oczywiście czas na adorację 
Najświętszego Sakramentu, w tym także 
nocną indywidualną adorację dla każdej 
rodziny (pół- lub całogodzinną).

Co zrobimy z  tym wyjątkowym cza-
sem, jakim są rekolekcje? Czy zapatrzymy 
się w  głąb, by przedostać się na wy-
brzeża pełne ciszy? Każdy sam wie, jaką 
chciałby dać odpowiedź. A czas pokaże, 
jaką rzeczywiście da. Mamy nadzieję, 
że będzie ona podobała się Ojcu, który 
promieniuje z Nieba.

ANNA I RAFAŁ KORONCZOKOWIE

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA
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CZY TANIA UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

25. niedziela zwykła
21 września

Nawet chrześcijanie miewają kłopoty 
z  pogodzeniem sprawiedliwości Boga 
z Jego miłosierdziem. Dzisiejsza Ewange-
lia ukazuje pozorność sprzeczności tych 
Boskich przymiotów. Trudność bierze się 
być może stąd, że Bożą sprawiedliwość 
chcemy postrzegać według naszych 
ludzkich kryteriów. Sprawiedliwość, którą 
odsłania Chrystus, opiera się całkowicie 
na wolności Boga i  Jego niepojętej do-
broci. Prośmy Chrystusa, aby Jego Duch 
uczył nas sprawiedliwości większej niż ta 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów.

Iz 55, 6-9
Myśli moje nie są myślami waszymi
Pierwsze czytanie ukazuje niezwykłość 
planu Bożego, który wykracza poza 
ludzką logikę. Myśli i dzieła Boże są nie-
wyobrażalnie dalekie od ludzkich. Lecz 
Boże przebaczenie ma moc przemienić 
grzesznika w sprawiedliwego.

Ps 145
Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, 
którzy Go wzywają, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 
co stworzył.

Flp 1, 20-24.27a
Moim życiem jest Chrystus
Św. Paweł wolałby już umrzeć, by być 
z  Jezusem, wie jednak, że to nie on 
wybiera, więc jest posłuszny woli Bożej. 
Boże plany są inne niż pragnienia i tęsk-
noty człowieka, niż ludzkie wyobrażenia 
o dobrych uczynkach i pracy dla dobra 
wspólnoty.

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

Mt 20, 1-16a
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Sprawiedliwość królestwa Bożego wypeł-
nia się również przez czyny człowieka, 
przez jego pracę w  winnicy Pańskiej. 
Każdy jest wezwany do budowania 
świata w  różny sposób, w  różnych po-
rach i aspektach życia doczesnego. Dar, 
jakim jest królestwo Boże dla człowieka, 
jest większy od jakiejkolwiek miary, 
którą ludzie przywykli mierzyć stosunek 
pomiędzy zasługą a nagrodą, pomiędzy 
pracą a  płacą. I  dlatego też wielkość 
daru, jakim jest królestwo Boże, nie da 
się wyliczyć według samego kryterium 
ludzkiej zasługi. 

Zapraszamy do Wspólnoty

Coraz mniej osób 
odnajduje w  niej sens 
swego istnienia (rośnie 
liczba tak zwanych „sin-
gli”, promujących wol-
ność, niezależność, brak 
potrzeby wzięcia za 
kogoś odpowiedzialno-
ści), coraz mniej osób 
traktuje małżeństwo 
jako swoje życiowe po-
wołanie, a  mówienie 
o nim jako o wspólnej drodze do świę-
tości dwojga kochających się osób po-
strzegane jest wręcz jako „nawiedzenie”. 

Na naszych oczach rozpada się coraz 
większa ilość małżeństw, również bardzo 
młodych. Cierpią dzieci, które” nie potra-
fią kochać rodziców osobno”. Młodzież, 
nie widząc w  codzienności swoich ro-
dziców szczęścia i wspólnej radości, boi 
się zakładać rodzinę, by nie cierpieć, jak 
oni. Standardem więc staje się wspólne 
mieszkanie par przed ślubem, które, 
o  zgrozo, usprawiedliwiają nawet ci, 
uważający się za głęboko wierzących, tłu-
macząc to „takimi czasami”. Coraz częściej 
właśnie tak tłumaczymy grzeszne życie 
naszych dzieci…

O  kryzysie rodziny można by pisać 
długo. ALE JEST TEŻ DOBRA NOWINA 
O MAŁŻEŃSTWIE!

Ci, którzy uwierzyli, że jedyną „Skałą 
wszelkiego budowania”, w  szczegól-
ności budowania miłości małżeńskiej 
i rodzinnej, jest Jezus Chrystus, mogą za-
świadczyć o swym małżeńskim szczęściu 
nawet po 30, 40 i 50 latach. O szczęściu, 
które jest prawdziwe, mimo trudów życia, 
o miłości, która pięknieje, szlachetnieje, 
rośnie, mimo iż przemija czas. Ileż tkli-
wości może być w  zmarszczkach żony, 
łysinie męża, siwych włosach… jeśli jest 
między nami prawdziwa miłość, zażyłość 

Zapewne wszyscy od pewnego czasu z niepokojem patrzymy na de-
waluację wartości, jaką jest małżeństwo i rodzina, na najrozmaitsze 
zabiegi mające na celu odebrać jej wielkość i  świętość, którą Bóg 
w swym odwiecznym planie ją obdarzył.

i  małżeńska przyjaźń. 
Miłość jest darem. To 
zrozumienie przycho-
dzi nam dość łatwo. 
Trudniej zrozumieć, że 
jest też zadaniem, tru-
dem, zmaganiem się. 
Tylko wtedy może ona 
rosnąć.

Przy naszej parafii 
prężnie działa Wspól-
nota Rodzin Katolickich 

„Umiłowany i umiłowana”. Jej opiekunem 
duchowym jest Ojciec Kazimierz Lubo-
wicki. Obecnie jest w niej 50 małżeństw 
z dziećmi. Najmłodsze małżeństwo – Ola 
i Michał – jest zaledwie rok po ślubie, naj-
starsze – Halinka i Jurek – ma już 41-letni 
staż małżeński. Najwięcej jest małżeństw 
młodych i średnich. Warunkiem przyna-
leżności do Wspólnoty jest konieczność 
zaangażowania się w  jej życie obojga 
małżonków, a  nie tylko samej żony lub 
samego męża. Spotkania odbywają się 
w  każdy piątek o  godz. 20. W  piątek 
16 września br. o  godz. 20 odbędzie 
się w  kościele św. Jerzego Msza Święta 
inaugurująca dwudziesty rok istnienia 
Wspólnoty.  

Chętnych prosimy o  kontakt te-
lefoniczny lub e-mailowy z  Ojcem 
Kazimierzem (71-793-6771, w. 42, 
lubowicki@omi.opoka.org.pl) lub z  ani-
matorami – Ewą i  Jarkiem Sołeckimi 
(71-355-5890 lub 605-691-234). Tu masz 
szansę pogłębić swoją wiarę, tu masz 
szansę poznawać zamysł Boga odnośnie 
do małżeństwa i rodziny, zgłębiać ducho-
wość małżeńską, być w środowisku ludzi, 
którzy jak Ty, cenią miłość małżeńską 
i życie, poznać i żyć wśród prawdziwych 
przyjaciół. Zapraszamy chętnych!

EWA I JAROSŁAW SOŁECCY
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CZY TANIAZ ŻYCIA WIARĄ

Lew Judy nad Dunajcem

Wspólnota czeka na rekolekcje letnie przez cały rok. To jest uprzywi-
lejowany czas, gdy łaska Boża wylewa się z wielką obfitością. Szcze-
gólna atmosfera – rodzinnego domu, doświadczenie żywego Boga. 

Zależy nam, by wszyscy chętni mogli 
skorzystać z  tego daru, dlatego wspie-
ramy się wzajemnie finansowo. W  tym 
roku ponownie w Gródku nad Dunajcem. 
Niedługo – osiem dni. A jednak poczucie, 
że dokonał się cud przemiany. Niepowta-
rzalnym doświadczeniem jest różnorod-
ność środowisk, reprezentowanych na 
rekolekcjach: dzieci, młodzież, rodziny, 
single, dojrzali wiekiem. Ten czas bycia 
razem jest nam bardzo potrzebny. 

Trzy pierwsze dni poświęcone były 
odbudowie naszej modlitwy osobistej 
i  wspólnotowej. W  tym temacie pro-
wadziła nas Anna Kulbacka – dziewica 
konsekrowana, ze szczególnym darem 
wiary i  zaufania do Boga. Jeden dzień 
na budowanie jedności pod kierunkiem 
O. Bogusława Barańskiego. Dwa dni 
głębszej refleksji teologicznej, w  którą 
wprowadził nas karmelita bosy z Berdy-
czowa, o. Piotr Hewelt. 

W czasie, gdy starsza część wspólnoty 
miała swoje zajęcia, dzieci uczestniczyły 
w  swoich rekolekcjach. Podzielone na 
trzy grupy wiekowe mogły wzrastać 
w poznawaniu Boga. Najmłodsze dzieci 
oraz te przed Pierwszą Komunią – pod 
kierunkiem sióstr karmelitanek Martyny 
i Sancji, trzech studentek z Krakowa oraz 
rodziców wspólnotowych. Dzieci po 
pierwszej komunii uczestniczyły w  tzw. 
szkole kerygmatycz-
nej prowadzonej przez 
Marka i Małgosię. 

Dzieci  prz ygoto-
wywały też niektóre 
posługi na codzienną 
Mszę św. (modlitwę 
wiernych, dary, śpiew). 
Wieczorami na spo-
tkaniach modlitew-
nych angażowały się 
w  pierwszą część mo-
dlitwy uwielbienia, ich 

obecność i  aktywne uczestnictwo było 
bardzo dużą zachętą do modlitwy dla 
całej wspólnoty. Dzieci uwielbiają przy-
jeżdżać na rekolekcje. Czują się dobrze 
w  tym środowisku. Dodatkową niespo-
dzianką tego roku była oblegana przez 
wszystkich trampolina, którą dzieciom 
zafundował ks. Klucznik, dyrektor ośrod-
ka w Gródku.

W  tej dobrej atmosferze otwartości 
i wzajemnej akceptacji doświadczyliśmy 
też czegoś najważniejszego: odkrywania 
wspaniałych darów, które każdy z nas po-
siada. Te dary mogły się objawiać w po-
czuciu, że są naszym wspólnym dobrem, 
że są dobrem całego Kościoła, co było 
wielkim zadziwieniem. Ciągle przecież 
nasze wspólnotowe „DNA” jest nasiąknię-
te duchem nowej ewangelizacji. 

W rekolekcjach uczestniczyła również 
młodzieżowa część wspólnoty: „młode 
lwy”. Ich entuzjazm i wiara bardzo budu-
ją, chcą przyprowadzać innych młodych 
do Chrystusa – zaraz po wakacjach będą 
przygotowywać nowe edycje kursu alfa. 
Nam wszystkim bardzo zależy, by oni 
rośli w  swojej relacji do Boga, dlatego 
chcemy ich wspierać. 

Bóg jest dobry – pełen Miłości – tego 
doświadczyliśmy i o tym zaświadczamy. 

PIOTR ROTTE

26. niedziela zwykła
28 września

„Dziecko, idź i pracuj w winnic mojej”. Tak 
mówi ojciec z dzisiejszej przypowieści do 
swoich synów. Oto pragniemy pójść za 
tym słowem Pana winnicy, który także 
nas powołuje. Słowo to odzywa się na 
tylu miejscach ziemi, pośród tylu ludów 
i narodów. Winnica Pańska jest rozległa, 
szeroka jak świat: wszędzie, gdzie żyje 
człowiek stworzony przez Boga i  odku-
piony przez Chrystusa.

Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Bóg okazuje, że nie zadowala się taką 
sprawiedliwością, która wymierza kary 
za popełnione zło. Bóg pragnie zatrium-
fować nad grzechem w inny sposób, pra-
gnie dać grzesznikowi okazję do wyjścia 
z sytuacji grzechu. Pragnie okazać swoją 
sprawiedliwość w  sposób pozytywny, 
dając grzesznikom możliwość stania się 
sprawiedliwymi przez przylgnięcie z wia-
rą do Chrystusa Odkupiciela. 

Ps 25
Wspomnij, o Panie, 
na swe miłosierdzie!
Pan jest dobry i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich.

Flp 2, 1-11
Jezus Chrystus wzorem pokory
Egoizm zasłania oczy na potrzeby bliź-
niego – oczy świętych są miłosierne. Pan 
Jezus ukazał ludziom jedyną drogę do 
prawdziwej wielkości – przez pokorną 
służbę Bogu i  bliźniemu. Kto nie chce 
służyć Bogu ani człowiekowi, ten staje 
się niewolnikiem własnego egoizmu 
i pożądliwości.

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

Mt 21, 28-32
Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Miłość, którą Oblubieniec do końca umi-
łował Kościół, sprawia, że jest on stale na 
nowo święty w  swoich świętych. Rów-
nocześnie nie przestaje być Kościołem 
grzeszników. Grzesznicy bowiem, „cel-
nicy i  nierządnice”, zostali powołani do 
świętości. Wszyscy są powołani do stania 
się Kościołem chwalebnym, świętym 
i nieskalanym. „Bądźcie świętymi – mówi 
Bóg – ponieważ Ja jestem święty”.
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ZAKŁAD SZEWSKI ul. Niedźwiedzia 36 
(w  piwnicy) czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty 
od 10.00 do 14.00; świadczy usługi tanio, 
solidnie, szybko.

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

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

FIRMA MAT – remonty pod klucz. 
Tel. 517 081 505

POKÓJ DO WYNAJĘCIA dla jednej osoby 
(studenta lub studentki.
Tel. 71 355 7747

KOREPETYCJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
średnia, przygotowanie do matury, przygo-
towanie do certyfikatów. 
Tel. 509 476 383

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

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

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

MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE
sprzęt profesjonalny. 
Tel. 609 302 965 (Patrycja)

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

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

APARAT TLENOWY w bardzo dobrym stanie 
sprzedam. Prod. USA rok 2006, instrukcja 
obsługi w języku polskim.
Tel. 71 355 8901 po godz. 18

PILNIE KUPIĘ M-2 na Popowicach (34 m2) 
bez pośredników.
Tel. 660 368 394

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

SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ jednoczęścio-
wą, fason „A” (rozszerzona na dole), kolor ecru, 
aplikacje z  koronki, halka na kole, rozmiar 
uniwersalny, gorsetowe wiązanie z  tyłu, 
wzrost 165 cm na średnim obcasie. Stan 
bardzo dobry, po czyszczeniu chemicznym. 
Proponowana cena: 400 zł. 
Tel. 601 406 300

OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE

 Gimnazjum
 Liceum, Szkoła średnia 

 – matura rozszerzona
 Studia 

 – analiza matematyczna
 – algebra

SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO!
Tel. 668 967 527

ZAPRASZAMY 
na spotkania grupy 

Anonimowych Alkoholików
w każdy wtorek 

o godz. 18.30 w sali nr 7

KSIĘGARNIA PARAFIALNA
„LEW JUDY”

zaprasza
od pn - pt  w godz. 13.00 -18.00

w niedziele w godz. od 9.30 do 13.00

  czasopisma i książki religijne
  płyty audio i wideo
  artykuły biurowe

M AT E M AT Y K A, F I Z Y K A, C H E M I A
KOREPETYCJE

USŁUGI KRAWIECKIE
przeróbki, wszywanie zamków,  

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

tel. 791 652 094
Pod dużym kościołem koło głównego 

wejścia od ul. Rysiej. Zapraszamy!

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

E–MAIL:  krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPIEKUN: o. Jerzy Ditrich OMI

ZESPÓŁ:  o. Mariusz Urbański OMI, Ewa Kania, Aleksandra Kuśpiet, Barbara Masłyka, Dawid Wolski
FOTOGRAF: Damian Szpalerski, Piotr Janicki

REKLAMY: Tel. 604 169 094 

NAKŁAD: 3 000 egz.   Cena: gratis  

DRUK: Akcydens, ul. Wejherowska 28,  tel. 71 354 60 90

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

Redakcja przyjmuje materiały w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.  
Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych.   

Nie odpowiadamy za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Solidnie, tanio, skutecznie!
Odzyskiwanie utraconych danych

0 668 014 248

PRANIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN I TAPICERKI

(również samochodowej)
w domu u klienta

ATRAKCYJNE CENY
Tel. 602 398 461
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INFORMATOR

Ważne informacje

nabożeństWa

Pogrzeb

rocznicemałżeństWo

namaszczenie chorychmsze ŚWięte

Konto parafii: Bank PEKAO S.A I Oddział Wrocław
 nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

(na cele kultu religijnego)

Duszpasterstwo Parafii NMP Królowej Pokoju, 
ul. Ojców Oblatów 1, 54–239 Wrocław

tel. 071 793 67 71 w. 46 (Biuro Parafialne)
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 parafialnym 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 parafii 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-
fiku (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 parafii mają możliwość przyjęcia Komunii 
Świętej w każdą niedzielę dzięki posłudze nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii Świętej.
Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym.

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. Najpierw 
trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogrzeb. 
Do Biura Parafialnego przychodzimy 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.

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.
Apel Maryjny w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 21.00 w ko-
ściele NMP Królowej Pokoju. Nabożeństwo do Matki Bożej Królo-
wej Pokoju w trzecią sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej 
w dużym kościele.
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.

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

Biuro Parafialne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30.
Parafialny Zespół Caritas: czwartek w godz. od 17.00 do 18.00.
Biblioteka: I i III niedziela miesiąca od 9.30 do 12.00.
Księgarnia: pn–pt od 13.00 do 18.00, niedziela od 9.30 do 13.00
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OBRONA ŻYCIA

Brońmy życia każdego dziecka!

W  roku 2009 legalnie zabito w  polskich szpitalach 538 dzieci. 
510 z nich z powodu podejrzenia o to, że są chore! Liczba legalnych 
aborcji od lat wzrasta. Coraz większy odsetek stanowią aborcje eu-
geniczne – eliminacja dzieci chorych.

Sąd Najwyższy uznał, że 
prawo do aborcji jest do-
brem osobistym kobiety. 
Konsekwencją tego wy-
roku i  nacisków ze strony 
międzynarodowych orga-
nizacji aborcyjnych będzie 
zwiększanie liczby aborcji 
w  Polsce. Jedyną możli-
wością powstrzymania 
fali zabójstw w  polskich 
szpitalach jest jasne sformułowanie 
ustawy, tak aby w sposób oczywisty wy-
nikało z niej prawo do życia dla każdego 
dziecka, również chorego, a nie „prawo 
do aborcji”, które z obecnej ustawy wy-
wodzą sądy.

Warto wiedzieć, że w ciągu ostatnich 
5 lat nastąpiło istotne przesunięcie opinii 
publicznej w stronę życia. Badania z roku 
2010 pokazują przewagę zwolenników 
życia nad zwolennikami aborcji: od 

50%:45% (CBOS) do 90%:6% 
(IQS Quant). Różnice w wyni-
kach zależą od zadawanych 
pytań. CBOS pyta z  perspek-
tywy praw kobiety, IQS Quant 
z  perspektywy praw dziecka. 
W ankiecie CBOS z roku 2011 
aborcję poparło tylko 9% 
ankietowanych. Za prawem 
do życia opowiada się 85% 
Polaków.

Istotnym czynnikiem pozytywnej 
zmiany nastawienia opinii jest aktyw-
ność strony pro-life. Marsze dla życia 
i rodziny, obchody Dnia Świętości Życia 
i  Narodowego Dnia Życia, wystawy 
„Wybierz Życie” i wiele innych działań – 
oto przyczyny radykalnej zmiany opinii 
publicznej. 

Niestety, 19 sierpnia br. sejmowe Ko-
misje Zdrowia oraz Polityki Społecznej 
i  Rodziny głosowały za odrzuceniem 

obywatelskiego projektu ustawy zaka-
zującej aborcji w Polsce. Za odrzuceniem 
projektu ustawy głosowało 45 posłów, 
przeciwko było 22, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. Pod obywatelskim projektem 
o  całkowitej ochronie życia poczętego 
podpisało się 600 tys. osób. Zawiera on 
zapis, że życie ludzkie ma być chronione 
bez żadnych wyjątków, które dopuszcza 
obecna ustawa – a więc także wtedy, gdy 
ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, 
gdy płód jest uszkodzony lub chory, gdy 
ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. 

To zła wiadomość, że 2/3 posłów 
z komisji opowiedziało się za zabijaniem 
chorych dzieci. Posłowie zignorowali 
opinię wyrażoną przez 600 tys. sygnata-
riuszy obywatelskiego projektu ustawy 
o ochronie życia.

Niezbędna jest mobilizacja ludzi 
sumienia i  wytrwała modlitwa. „Naród, 
który zabija własne dzieci, jest narodem 
bez przyszłości” (bł. Jan Paweł II).

WWW.STOPABORCJI.PL
WWW.PRO-LIFE.ORG.PL

WWW.NIENARODZENI.ORG.PL

O  Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyją-
cych, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Mat-
ko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala 
się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się 
z  trudnościami życia, mężczyzn i  kobiet – ofiary 
nieludzkiej przemocy, starców i  chorych zabitych 
przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby 
wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie 
i z miłością głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ 
ŻYCIA. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze 
nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością 
w  całym życiu oraz odwagę czynnego i  wytrwałe-
go świadczenia o  niej, aby mogli budować, wraz 
z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy 
i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje 
życie. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II w intencji obrony życia
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W  tym roku szkolnym chcemy na 
nowo przypomnieć sobie i  pogłębić 
swoją wiedzę na temat Dekalogu, czyli 
Dziesięciu Przykazań Bożych. W  kolej-
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 1. Brat Abla.

 2. Bóg pomieszał tam języki.

 3. Kraj niewoli narodu wybranego.

 4. Ogród rajski.

 5. Srebna moneta grecka.

 6. Góra, na której Mojżesz otrzymał tablice z Dekalogiem.

 7. Złota moneta w Biblii 
  (również wybitne uzdolnienie do czegoś, 
  np. do muzyki lub matematyki).

 8. Dzień odpoczynku Izraelitów.

 9. Autor wielu psalmów biblijnych.

PAŹ KRÓLOWEJ
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Kochane Dzieci!

Wszystko, co dobre, szybko się kończy… Wakacje też się kończą 
i przed nami kolejny rok nauki, zdobywania wiedzy w szkole, pozna-
wania Pana Boga na katechezie.

Już dziś pierwszy konkurs! 
Pytanie konkursowe brzmi: „Komu i na jakiej górze Pan Bóg przekazał tablice z Dekalogiem?”

Rozwiązania proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: xmario404@wp.pl 
z podaniem imienia, nazwiska i swojego wieku lub na kartce, 

osobiście po Mszy Świętej do o. Mariusza Urbańskiego. 

Rozwiązanie konkursu w jedną z niedziel września w czasie Mszy Świętej o godz. 11.30. 

CZEKA CIEKAWA NAGRODA!
O. MARIUSZ URBAŃSKI OMI

Krzyżówka ze Starym Testamentem

nych numerach będziemy poznawali 
znaczenie poszczególnych przykazań, 
będą także ciekawe konkursy i atrakcyjne 
nagrody.
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Uroczystość Wniebowzięcia NMP– 15.08.2011
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Pożegnanie Ojca Proboszcza – 26.06.2011 



Rekolekcje Wspólnoty „Umiłowany i umiłowana”


