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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Cud poczęcia z naprotechnologią

Anna i Marek Turowscy, nasi parafianie, są małżeństwem od sied-

miu lat. Jako młodzi małżonkowie zetknęli się z problemem nie-

płodności. Po roku bezskutecznych starań postanowili podjąć 

leczenie metodą naprotechnologii. Dzisiaj są szczęśliwymi rodzi-

cami 2,5-letniej Kamilki i półrocznego Piotrusia.

W  tym roku rząd przyjął ustawę, któ-
ra pozwala na częściową refundację 
procedury in vitro. Nie żałujecie, że nie 
skorzystacie z tej możliwości?

Marek: Oczywiście, że nie żałujemy. 
In vitro to metoda sprzeczna z  naszym 
sumieniem. Wybór między naprotechno-
logią a  in vitro to wybór między błogo-
sławieństwem a  przekleństwem, między 
życiem a śmiercią. 

Najgorsze jest to zło, które ma pozory 
dobra. In vitro dlatego jest tak niebezpiecz-
ne, bo jest to zło w pięknym opakowaniu. 
Pokazuje się uśmiechniętych rodziców 
i  ich spełnione pragnienia, ale nie po-
kazuje się i  nie mówi o  tym, co ludzie 
przeżywają w  trakcie tej procedury, co 
się dzieje z  nimi potem: niejednokrotnie 
żałują swojej decyzji, wiele małżeństw się 
też przez to rozpada.

In vitro to, po pierwsze, działanie abor-
cyjne, które powołuje do życia jedno 
dziecko kosztem wielu innych istnień 
ludzkich, a  po drugie to procedura, 
która dopuszcza się gwałtu na naturze. 
W  sztucznym środowisku, które nie było 
przewidziane przez Boga, wbrew naturze, 
na siłę doprowadza się do poczęcia.

Mało się dzisiaj słyszy o naprotechnolo-
gii, a wielu wciąż nie wie o jej istnieniu. 
Podejrzewam, że cztery lat temu, gdy 
staraliście się o Kamilkę, było podobnie. 
Jak zatem dowiedzieliście się o  napro-
technologii?

M.: Przeczytałem o niej w prasie kato-
lickiej i  zacząłem szukać więcej informa-
cji. Dowiedziałem się, że jest to bardzo 
skuteczna metoda opracowana przez 
amerykańskiego lekarza prof. Thomasa 
Hilgersa. W Polsce w 2009 r. znajomość tej 
metody nawet wśród lekarzy była bardzo 
mała. Ponieważ naprotechnologia zakła-

da najpierw spotkanie z  instruktorem, 
a  dopiero później z  lekarzem, szukałem, 
gdzie miałbym najbliżej i  tak trafi łem do 
Puszczykówka k. Poznania. Na pierwsze 
spotkanie z instruktorką pojechałem sam, 
wracając z podróży służbowej. Pani Mirka 
była w ciężkim szoku, bo nigdy wcześniej 
nie zdarzyło się, żeby przyjechał do niej 
sam mężczyzna, zawsze były to pary albo 
same panie.

Czyli Marek zrobił pierwszy krok.
M.: I okazało się, że będą następne kroki.
Ania: I że „NaPro” nie boli. Na następne 

spotkanie pojechaliśmy razem. Pani Mirka 
okazała się bardzo przekonująca i stwier-
dziliśmy, że spróbujemy. 

M.: Spodobało nam się, że nie będzie 
termometru. Ania prowadziła wcześniej 
obserwacje cyklu, ale metodą objawowo-
termiczną i nie przepadała za mierzeniem 
temperatury. Tymczasem w naprotechno-
logii, która wykorzystuje model Creighto-
na, zasadniczo prowadzi się obserwacje 
tylko śluzu szyjkowego.

Badanie cyklu kobiety pod 
kątem obserwacji śluzu szyj-
kowego. Jest tu gdzieś miejsce 
dla mężczyzny?

A.: Wiadomo, że pewnych 
rzeczy się nie przeskoczy, bo 
główna rola spoczywa tu na 
kobiecie – to ona prowadzi ob-
serwacje. Mąż może ją wspierać, 
zachęcać do tego, pomagać 
jej w  wypełnianiu karty czy 
przypominać, żeby zapisała 
obserwacje. 

M.: Ale rola mężczyzny nie 
ogranicza się tylko do tego. 
W naprotechnologii piękne jest 
to, że traktuje ona pary małżeń-

skie całościowo: i  wizyty u  instruktora, 
i później u  lekarza ginekologa są zawsze 
z udziałem żony i męża. Mało tego, zdro-
wie mężczyzny jest tu również brane pod 
lupę. Ja sam byłem poddawany badaniom, 
a materiał do badań pobrany był w trakcie 
normalnego aktu małżeńskiego, a  nie 
w sposób, jaki jest powszechny w meto-
dzie [na drodze masturbacji – od red.].

Jak długo musieliście czekać na efekty 
naprotechnologii?

A.: Wszystko zamknęło się w ciągu roku. 
W grudniu 2009 r. byliśmy u instruktorki, 
a  Kamilka poczęła się we wrześniu 2010 
r. I w naszym przypadku odbyły się tylko 
trzy wizyty u lekarza, czyli dużo mniej niż 
wynosi pełen tryb leczenia, jaki zakłada 
naprotechnologia. Terapia, którą nam 
lekarz zaproponował, po prostu szybciej 
przyniosła oczekiwane efekty. 

Najlepszym dowodem tego, że napro-
technologia wyleczyła naszą niepłodność, 
jest Piotruś. Kamilka była następstwem 
całej terapii, natomiast Piotruś pojawił się 
już bez żadnej ingerencji lekarza.

Czy w  trakcie leczenia mieliście chwile 
zwątpienia?

A.: Był taki czas. W idealnej sytuacji pro-
wadzisz obserwacje, zapisujesz je w karcie 
i  wszystko z  tej karty wynika. W  moim 

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
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SŁOWO PROBOSZCZA

„Czuwajcie i módlcie się” – tym ewangelicznym wezwa-
niem rozpoczęliśmy Adwent, a także nowy rok liturgiczny 
i  duszpasterski. Intencją Ojca Świętego Benedykta XVI, 
który zainaugurował Rok Wiary w Kościele, było, aby każdy 
wierzący odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, 
przeżywanej i  przemodlonej. W  nowym roku formacji 
duszpasterskiej, przeżywanym pod hasłem: „Wierzę 
w  Syna Bożego”, intencją Kościoła jest ożywienie wiary 
w Syna Bożego, która ma zmobilizować każdego z nas do 
zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła i odważnego 
świadectwa wiary w Syna Bożego. 

Adwent wzywa do czujności i  modlitwy, do wyciszenia i  znalezienia czasu dla 
Boga. Bóg zaprasza człowieka do współpracy w dziele zbawiania i powierza mu swój 
plan miłości we wspólnocie Kościoła, która jest miejscem budowania i umacniania 
wiary w Syna Bożego. Liturgia Słowa okresu Adwentu pomaga nam umocnić wiarę 
i  tym samym wspiera nas w  codziennym zadaniu budowania osobistej świętości.  
Przez pierwsze dwa tygodnie (do 16 grudnia) jest skoncentrowana na powtórnym 
przyjściu Mesjasza i Jego królestwa, co powinno nas skłonić do oceny własnego życia 
i  codziennych wyborów w  kontekście realizacji powołania do świętości i  przez to 
gotowości na spotkanie z Chrystusem Sędzią. Ostatni tydzień (od 17 do 24 grudnia) 
stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, które-
go główną postacią jest Jan Chrzciciel, przygotowujący dla Pana „drogę na pustyni” 
poprzez wezwanie do wewnętrznej przemiany, pokuty i odrodzenia. Uprzywilejowa-
nym czasem oceny swojego życie i umocnienia wiary w Syna Bożego jest osobista 
modlitwa i Eucharystia. Niech ten adwentowy czas będzie dla wszystkich okazją do 
częstszego spotkania z Chrystusem na Eucharystii. W szczególny sposób zachęcam 
do udziału w Mszach świętych roratnich.

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim parafi anom pokoju 
serca, pogody ducha, prawdziwej radości na każdy dzień oraz Bożego błogosławień-
stwa i wytrwałości w pogłębianiu wiary w Syna Bożego.

O. JERZY DITRICH OMI

przypadku było tak, że miałam bardzo 
nieregularne cykle. I  np. z  obserwacjami 
trzech cykli miałam jechać do lekarza, 
a  w  tym czasie był cały czas jeden cykl 
i nic z moich kart nie wynikało. Dodatko-
wo, ciągłe podróże do Puszczykówka do 
instruktorki i do lekarza do Lublina bardzo 
nas męczyły i  przyszedł taki moment, 
że zastanawialiśmy się, czy jest sens to 
ciągnąć.

Co Wam wtedy pomagało?
M.: Modlitwa i  trzymanie się obietnic 

Bożych. Zresztą sama naprotechnologia 
też zaleca modlitwę. A dokładniej – zaleca, 
by małżonkowie dbali o  sferę duchową, 
fi zyczną, intelektualną i emocjonalną. Nie 
jest to więc tylko prowadzenie obserwa-
cji, ale także położenie nacisku na relacje 
między małżonkami, rozwijanie relacji 
pozaseksualnych.

W naprotechnologii najbardziej podoba 
mi się to, że jest ona taką symfonią wiary 
i wiedzy. I cieszę się, że był ktoś taki jak dr 
Hilgers, który jako jedyny lekarz w tamtych 
czasach [lata 70. XX w. – od red.] zachwycił 
się encykliką Pawła VI Humanae vitae i po-
stanowił przełożyć jej język na codzienną 
praktykę lekarską, co już wtedy oznaczało 
pójście totalnie pod prąd. On się jednak 
tym nie przejął i okazało się, że to on miał 
rację, a nie jego krytycy.

Których i dzisiaj nie brakuje, nawet wśród 
lekarzy.

A.: Niektórzy lekarze ginekolodzy mają 
zerową wiedzę na temat naprotechnologii 
i  wrzucają ją do jednego worka z  jakimś 
szamaństwem, są i  tacy, którzy sprowa-
dzają ją tylko do diagnostyki. Tymczasem 
diagnostyka w  naprotechnologii to nie 
książkowe powielanie schematów, ale 
indywidualne podejście do każdego 
pacjenta. 

Naprotechnologia to gałąź medycyny, 
szczegółowo dopracowana i wystandary-
zowana. Czasem w ramach leczenia zaleca 
się np. operacje z dziedzin mikrochirurgii 
i  to na takim poziomie zaawansowania, 
że zwykłe szpitale nie dysponują nawet 
odpowiednim sprzętem. 

W waszym przypadku naprotechnologia 
przyniosła szybko efekty. Ale co powie-

dzieć małżeństwom, które od lat się leczą 
bezskutecznie?

M.: Doktor Phil Boyle, irlandzki gine-
kolog i  specjalista leczenia niepłodności, 
powiedział: „Jak już wszystkie próby podej-
miecie, to przez pewien czas przestańcie 
się starać, bo dziecko nie jest produktem 
pracy, ale owocem miłości”. Bo dziecka nie 
można wyprodukować, a  w  życiu trzeba 
nam się zdać na wolę Bożą. 

Jak zachęcilibyście małżeństwa do zain-
teresowania się naprotechnologią?

A.: Naprotechnologia jest dla osób, 
które chcą być traktowane z szacunkiem 
i godnością, szanują swoje zdrowie i nie 
chcą być faszerowane zbędną chemią 
i  które oczekują od lekarza indywidual-
nego podejścia. Dzięki naprotechnologii 
człowiek ma szansę mocno wsłuchać się 
w swój organizm i dobrze go poznać.

M.: Naprotechnologia jest nie tylko 
zgodna z  nauką Kościoła, ale także pod 
każdym względem etyczna. To metoda 

zgodna z naturą i ekologiczna – to teraz 
takie modne określenie. Dlaczego chcemy 
jeść produkty pochodzenia ekologiczne-
go, płacąc za to niemałe pieniądze, a  na 
terytorium ciała kobiety i  mężczyzny 
dopuszczamy taką ingerencję medycyny? 
I pozwalamy, by nasze dziecko było trak-
towane jako produkt linii produkcyjnej? 

In vitro nie leczy niepłodności, to me-
toda czysto reprodukcyjna, zaczerpnięta 
z weterynarii. Tymczasem w naprotech-
nologii istnieje pewna współzależność: 
poprawiając zdrowie mężczyzny, ułatwia 
się małżeństwu poczęcie dziecka, tak 
samo, jak poprawiając zdrowie kobiety, 
przy obniżonej płodności mężczyzny. 
Dzięki temu rzeczywiście leczy się nie-
płodność. 

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA WOLSKA

(WIĘCEJ INFORMACJI O NAPROTECHNOLGII 

MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM 

HTTP://NAPROTECHNOLOGIA.WROCLAW.PL)

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.
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WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

Drodzy Bracia i Siostry!

Adwent to radosne oczekiwanie 

na Zbawiciela

Wsłuchując się w  słowa pieśni „Nie-
biosa, rosę spuśćcie nam z góry”, wcho-
dzimy w  Adwent, czyli w  oczekiwanie 
na przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas 
umartwień, ale porządkowania naszych 
sumień i  naszego życia. W  tym okresie 
łączymy się w  naszym oczekiwaniu 
ze wszystkimi sprawiedliwymi synami 
i  córkami Izraela. W  sposób szczególny 
łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, 
św. Józefem, dla których Adwent – od 
chwili Zwiastowania – był radosnym 
wyczekiwaniem na narodziny 
Jezusa. Dzisiejsza liturgia 
przypomina nam ten czas 
wypatrywania naszego 
zbawienia. Pan jest 
blisko. „Nadeszła go-
dzina powstania ze 
snu” (por. Rz 13, 11).

Oczekujemy na 
Boże Narodzenie, 
na narodziny Życia, 
które stanowi źródło 
i  początek każdego ludz-
kiego istnienia i całej ludzkiej 
przyszłości (por. Hi 12,10). Adwent 
jest szkołą czekania. I  to może stano-
wić dla nas trudność, ponieważ wielu 
ludzi – także wielu chrześcijan – nie 
potrafi  czekać. Charakterystyczne dla 
współczesnego człowieka, zwłaszcza 
młodego, jest to, że chce mieć wiele, 
od razu i  po najniższych kosztach. Nie 
umiemy cierpliwie czekać nawet na 
święta Bożego Narodzenia. W  sklepach 
już teraz widzimy świąteczne dekoracje, 
a z głośników od wielu dni płynie śpiew 
kolęd. Do czego nas zachęcają? Czy do 
otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy 
raczej do otwarcia portfeli lub użycia 
kart kredytowych?   W  takim klimacie 
trudno jest zrozumieć, że Adwent musi 
mieć swój rytm i  swoje tempo. A  prze-
cież warto wykorzystać ten czas na 
duchowe przygotowanie do czekających 
nas świąt. Na naszej adwentowej drodze 

Kościół zaprasza nas do czuwania razem 
z  Maryją, do pogłębiana w  czasie rorat 
nadziei na spotkanie z Panem. W dniach 
skupienia, rekolekcjach   adwentowych 
i  sakramencie pokuty możemy przygo-
tować nasze serca na spotkanie z Tym, 
który przychodzi i  otworzyć je na po-
trzeby innych.

Czekamy na rocznicę Chrztu Polski

Rozpoczynający się Adwent wpisuje 
się w inny czas oczekiwania, nieco dłuż-
szy, związany   z  1050. rocznicą Chrztu 
Polski. Będziemy ją przeżywać za trzy 

lata. To historyczne wydarzenie 
zapoczątkowało nie tylko 

dzieje Kościoła na zie-
miach polskich, ale 

także przyczyniło 
się do powstania 
zrębów polskiej 
państwowości . 
O d  m o m e n t u 
przyjęcia chrztu 

w  966 roku roz-
poczęły się dzieje 

naszej ojczyzny. Chrzest 
Mieszka I  położył stabilny 

fundament dla tworzonego przez 
niego państwa. Przede wszystkim jednak 
przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało 
wielki zwrot w wymiarze religijnym. Po-
lacy zaczęli odchodzić od bałwochwal-
stwa, odcinać się od barbarzyństwa 
i odrzucać wielożeństwo. Na płaszczyź-
nie państwowej wprowadzono normy 
prawa rzymskiego. Jakże ważna jest 
także kulturotwórcza rola Chrztu Polski, 
widoczna najbardziej w  prowadzonych 
przez Kościół szkołach, znajdująca swój 
wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze 
i architekturze.

Świętowanie tej rocznicy jest ważne, 
ale nie może być celem samym w sobie. 
Znajomość naszej przeszłości pozwala 
odkrywać i  doceniać chrześcijańskie 
korzenie, z  których wyrastamy. Służy 
to patrzeniu na teraźniejszość przez 
pryzmat wiary w  Boga, by w  konse-

kwencji budować naszą przyszłość na 
fundamencie doświadczenia żywego 
spotkania z  Chrystusem. Chcemy, by 
wspomnienie historycznego wydarzenia 
o fundamentalnym znaczeniu dla chrze-
ścijaństwa i  państwowości na naszej 
ziemi, stało się impulsem do odnowienia 
i umocnienia naszej wiary. (...)

Rok pracy duszpasterskiej, który roz-
poczynamy dzisiejszą niedzielą, prze-
żywać będziemy pod hasłem: „Wierzę 
w Syna Bożego”. „Wierzymy i wyznajemy, 
że Jezus z Nazaretu, jest odwiecznym Sy-
nem Bożym, który stał się człowiekiem” 
(KKK 423). Wyznanie to jest fundamen-
tem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, 
gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotyka-
my się z Nim w sakramentach. Wierzymy 
w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście 
w  naszym życiu, w  naszych rodzinach 
i  w  naszych środowiskach. Pozwólmy 
Mu przemawiać do naszych serc i budzić 
w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, 
dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, 
by nas prowadził drogą życia.

Oczekujemy na kanonizację 

bł. Jana Pawła II

W rozpoczynającym się roku duszpa-
sterskim szczególnym wydarzeniem bę-
dzie kanonizacja dwóch wielkich papie-
ży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Z radością 
oczekujemy i  przygotowujemy się na 
ogłoszenie świętym naszego wielkiego 
Rodaka. Wielu z nas należy do pokoleń, 
którym dane było doświadczyć działania 
mocy Bożej w tym niezwykłym człowie-
ku. Jan Paweł II konsekwentnie uczył 
nas, że siła wiary zależy od otwarcia na 
działanie Ducha Świętego. Sam każdego 
dnia prosił Ducha Świętego o Jego dary. 
Praktykę tej modlitwy wyniósł z rodzin-
nego domu. Nauczył się jej od swojego 
ojca i  był jej wierny przez całe życie. 
Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, 
jak Bóg wysłuchiwał jego modlitwy, 
czyniąc go narzędziem swej łaski.

W  czasie pierwszej wizyty w  Ojczyź-
nie, w  kościele w  Wadowicach, Jan 

Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami.
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KSIĘGI PARAFIALNE

5KRÓLOWA POKOJU

OCHRZCZENI: 

Zofi a Anna Niespodziańska
Oliwia Cecylia Kubacka
Wiktoria Stolarczyk
Jakub Jan Sudnikowski
Tymoteusz Stanisław Bielicki
Filip Anuszko
Zofi a Natalia Brytan

MAŁŻEŃSTWA:

Adam Plichta 
 i Karolina Wiewióra

ZMARLI:

Irena Jagielska  l. 74
Bogna Kowalik  l. 75
Bartosz Owczarczyk  l. 41
Tadeusz Musiałek  l. 83
Teresa Janicka  l. 57
Bronisława Noji  l. 71
Helena Zięba  l. 85
Genowefa Minta  l. 65
Jan Chryplewicz  l. 79
Irena Kowalska  l. 71
Janina Szmytkowska  l. 94

Drodzy Parafi anie i Czytelnicy  

„Królowej Pokoju”!

Życzymy Wam radosnego świętowania 

przyjścia na świat Zbawiciela. 

Błogosławcie Boga i rozgłaszajcie Jego chwałę. 

Niech w Waszych czynach odbija się światło, 

które przez wiarę jaśnieje w Waszych duszach. 

Światło wzeszło dla sprawiedliwego 

i radość dla ludzi prawego serca. Alleluja!

REDAKCJA

Paweł II zatrzymał się przy chrzcielnicy 
i  na kolanach dziękował Bogu za dar 
nowego życia otrzymanego na chrzcie 
świętym. W prosty sposób pokazał nam, 
jak bardzo potrzebne jest, byśmy pielę-
gnowali w sobie duchowość chrzcielną. 
W 1988 roku pisał: „Wśród licznych życio-
wych odkryć nie może zabraknąć jedne-
go, które posiada podstawowe znacze-
nie dla każdej ludzkiej istoty: osobistego 
odkrycia Jezusa Chrystusa. Odkrywanie 
Chrystusa wciąż od nowa i coraz lepiej, 
jest najwspanialszą przygodą naszego 
życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko 
raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go 
staje się zachętą do tego, by jeszcze bar-
dziej Go szukać i coraz lepiej poznawać” 
(Orędzie na IV ŚDM, n. 1).

W  zakończonym przed tygodniem 
Roku Wiary uświadamialiśmy sobie, że 
wiara jest darem, ale także poważnym 
zadaniem. Nie możemy poprzestać na 
wzruszeniach. Nie możemy tylko wspo-
minać przeszłości. Dlatego nie powinni-
śmy uciekać przed odpowiedzialnością 
za przekaz wiary tym, którzy idą z nami 
i  przyjdą po nas. To jest największe 
wyzwanie, przed jakim stajemy. Posta-
rajmy się wypełnić to zadanie, poprzez 

kierowanie się zasadami wiary, dawanie 
świadectwa w  najbliższym otoczeniu 
i obronę Kościoła. Wiara musi przenikać 
nasze myślenie i  działanie, naszą pracę 
nad sobą i apostolstwo. Do takiej odpo-
wiedzialności przygotowywał nas Jan 
Paweł II, „błogosławiony ze względu na 
swą wiarę mocną i wielkoduszną, wiarę 
apostolską (por. Homilia Benedykta XVI 
w czasie beatyfi kacji Jana Pawła II). Jego 
kanonizacja jest ostateczną pieczęcią, 
gwarantującą autentyczność tego, czym 
sam żył i  co nam proponował. Od nas 
zależy, czy ogłoszenie świętym tego 
Świadka wiary zostawi w nas ślad, czy za-
owocuje w naszych sercach i postawach 
żywą wiarą, głęboką nadzieją i  gorącą 
miłością.

Niech Najświętsza Maryja Panna Nie-
pokalanie Poczęta, której tak bardzo za-
ufał błogosławiony Jan Paweł II, oręduje 
za nami u  swego Syna i  wyprasza nam 
żywą wiarę i apostolski zapał.

Na owocne przeżywanie Adwentu 
wszystkim w ojczyźnie i przebywającym 
poza jej granicami z serca błogosławimy.

 
KARDYNAŁOWIE, ARCYBISKUPI 

I BISKUPI POLSCY

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
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ROK DUSZPASTERSKI

Wierzę w Syna Bożego

Wraz z początkiem Adwentu, 1 grudnia br., rozpoczął się nowy pro-

gram duszpasterski, którego hasło brzmi: „Wierzę w  Syna Bożego”. 

Jego celem jest przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Jezusa Chry-

stusa. Przygotowujemy się w  ten sposób również do obchodów 

1050-lecia chrztu Polski w roku 2016. (Red.)

Odmawiany w  codziennym pacierzu 
Skład Apostolski wypowiedzieli przy 
nas po raz pierwszy najbliżsi, gdy w  sa-
kramencie chrztu świętego zostaliśmy 
oczyszczeni z  grzechu pierworodnego, 
zjednoczeni z Chrystusem i włączeni do 
wspólnoty Kościoła.

Pierwszy indywidualny chrzest w  Ko-
ściele Chrystusowym został opisany 
w Dziejach Apostolskich, gdy diakon Filip 
spotyka wysokiego urzędnika królowej 
etiopskiej Kandaki (por. Dz  8,  25-40). 
W  tekście tym zawarta jest najpierw 
katecheza chrzcielna, a  potem pytanie 
o wiarę. Dworzanin odpowiada: „Wierzę, 
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” 
(Dz 8, 37).

Najkrótsze wyznanie wiary
Najkrótsze wyznanie wiary nawiązuje 

do słów wypowiedzianych pod Cezareą 
Filipową. Jezus pyta Apostołów: „A wy za 
kogo mnie uważacie?”. Odpowiedź Piotra 
jest uroczystym wyznaniem wiary Kole-
gium Apostolskiego: „Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego” (Mt  16,  16). Święty 
Piotr, syn Narodu Wybranego, żyjąc 
tradycją Starego Testamentu, posługuje 
się imionami, które nosił zapowiedziany 
przez proroków wysłannik Boga: Mesjasz 
i Syn Boży.

Święty Marek natomiast – opisując 
śmierć Chrystusa na krzyżu – odnotowuje 
wyznanie setnika, dowódcy wojsk rzym-
skich. Pełnił on zawodowo dozór nad 
prawidłowym wykonaniem egzekucji, 
a  równocześnie został obdarzony łaską 
rozeznania prawdy. Wypowiedział słowa 
wiary, którą Odkupiciel wypełnił na krzy-
żu dla nas wszystkich: „Doprawdy, czło-
wiek ten był Synem Bożym” (Mk 15, 39).

Z  kolei Szaweł zaraz po wydarzeniu 
w  drodze do Damaszku, po spotkaniu 

z Ananiaszem i odzyskaniu wzroku, udał 
się do synagogi. Miał listy od arcykapłana 
upoważniające go do aresztowania „zwo-
lenników tej drogi” – wyznawców Chry-
stusa. Nawrócony uwierzył w  Chrystusa 
i „zaraz zaczął nauczać w synagogach, że 
Jezus jest Synem Bożym” (Dz 9, 20).

Syn a Syn Boży
W  języku hebrajskim, w  tradycji Izra-

ela, posługiwanie się słowem „syn” było 
częstym sposobem określania bliskości 
ludzi między sobą i między ludźmi a Bo-
giem. Terminami tymi wypowiadano 
nie tylko pochodzenie w linii prostej od 
rodziców, ale także przynależność do 
różnych społeczności. Synowie Izraela to 

cały lud Izraela, którego więzy społeczne 
pochodzą nie tyle z  krwi wspólnych ro-
dziców, co z faktu, że wszyscy są „dziećmi 
Boga Jahwe” (Pwt  14,  1). W  podobnym 
znaczeniu używa się takich zwrotów, 
jak: syn Syjonu, synowie proroków albo 
syn Babilonu. Słowem tym określano też 
właściwość człowieka: syn pokoju czy 
syn światłości. Szeroko wykorzystywany 
był też termin „syn Boży” na oznaczenie 
kogoś, kto był bliski Bogu, był obdaro-
wany przez Boga, cieszył się zaufaniem 
czy reprezentował sprawy Boga. Mojżesz 
uzasadnia przed faraonem tytuł wypro-
wadzenia ludu Izraela z Egiptu: „To mówi 
Jahwe: Synem moim pierworodnym jest 
Izrael” (Wj 4, 22).

Szczególnie król, namaszczony z  Bo-
skiego polecenia, nosi taki tytuł. Dla okre-
ślenia więzi, jaka powstała między Jahwe 
a królewskim rodem Dawida, Bóg mówi 
przez proroka Natana: „Ja będę mu Oj-
cem, a on będzie mi synem” (2 Sm 7, 14). 
A  także Mesjasz, zapowiedziany Zbawi-
ciel, nosił tytuł Syna Bożego. Skojarzony – 
zwłaszcza w naukach rabinów – z władzą 
królewską budził w  umysłach Izraelitów 
nadzieję na wyzwolenie spod panowania 
obcej władzy i w konsekwencji polepsze-
nie warunków życia.

Jezus, Jedyny Syn Boży
Dlatego potrzebna była szczególna 

katecheza nowotestamentalna, ażeby 
oczyścić w umysłach Izraela te wszystkie 
skojarzenia i aby nadać wyznaniu: „Ty je-
steś Syn Boży”, właściwą treść. Katecheza 
ta, podjęta przez Apostołów, począwszy 
od pierwszych przemówień, opierała się 
na słowach Jezusa, który wielokrotnie 
Boga nazywa swym Ojcem; odnosiła się 
w  szczególny sposób do Jezusowego 
chrztu w  Jordanie i  przemienienia na 
górze Tabor. „Ten jest mój Syn najmilszy, 
w  którym mam upodobanie” (Mt  3,  17) 
i  „To jest mój Syn wybrany, Jego słu-
chajcie” (Łk  9,  35). Dzięki tej katechezie, 
tak w czasie chrztu świętego, jak i w co-
dziennej liturgii, zebrani mogli w sposób 

6 KRÓLOWA POKOJU Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
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2. niedziela Adwentu

Niepokalane Poczęcie NMP

8 grudnia

Święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny obchodzono 
w Kościele wschodnim już w VIII wieku. 
W wieku IX przeszło na Zachód, a w Pol-
sce przyjęło się od wieku XIV. Papież Pius 
IX ogłosił dogmat o  Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Dziewicy 8 grudnia 
1854 r. Bóg zachował Maryję od zmazy 
grzechu pierworodnego i obdarzył peł-
nią łaski, aby Ją przygotować na godną 
Matkę swojego Syna. Maryja jest wize-
runkiem Kościoła – niepokalanej i jaśnie-
jącej pięknością oblubienicy Chrystusa.

Rdz 3, 9–15
Wprowadzam nieprzyjaźń 
pomiędzy potomstwo twoje 
i potomstwo niewiasty
Ewa, jak Maryja, jest bez grzechu poczęta 
i tak jak Maryja, w pełni nieskrępowanej 
grzechem wolności, staje przed pyta-
niem o  przyjęcie Bożej woli. „Nie” Ewy 
spowodowało upadek świata. „Tak” Maryi 
przyniosło światu zbawienie. W Niepoka-
lanej poznajemy, że historia zbawienia 
nie jest sumą przypadków, ale dramatem 
wolności, ludzką zgodą lub niezgodą na 
Boży plan.

Ps 98
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda
Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił
swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Rz 15, 4–9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Miłość, którą przynosi na ziemię Jezus 
Chrystus, nie ogranicza się do ludu Izra-
ela lecz ogarnia cały świat. W tej miłości 
wszyscy stanowimy jedność, do której 
wzywa św. Paweł: „Przygarniajcie siebie 
nawzajem”.

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

Łk 1, 26–38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą
Anioł Gabriel zwraca się do Maryi tak, 
jakby Ona uosabiała cały lud Boży. Ona 
przyjęła Syna Bożego w  imieniu nas 
wszystkich i  dla dobra nas wszystkich. 
Niepokalana i  bezgrzeszna Maryja 
jest proroczym znakiem i  obietnicą tej 
ostatecznej bezgrzeszności, do której 
w życiu wiecznym Bóg doprowadzi nas 
wszystkich.

GRUDZIEŃ 2013 STYCZEŃ 2014

INTENCJA OGÓLNA

Aby był promowany autentyczny 
rozwój gospodarczy, szanujący 
godność wszystkich ludzi i wszyst-
kich ludów.

INTENCJA MISYJNA

Aby chrześcijanie różnych wyznań 
mogli podążać do jedności, której 
pragnie Chrystus.

INTENCJA PARAFIALNA

Aby Maryja Królowa Pokoju wypra-
szała u  swego Syna błogosławień-
stwo i  dar pokoju dla całej parafi i 
w 2014 roku.

INTENCJA OGÓLNA

Aby dzieci, które zostały porzucone 
lub padły ofi arą przemocy w jakiej-
kolwiek formie, znalazły potrzebną 
im miłość i opiekę.

INTENCJA MISYJNA

Aby chrześcijanie, oświeceni świa-
tłem wcielonego Słowa, przygoto-
wali ludzkość na przyjście Zbawi-
ciela.

INTENCJA PARAFIALNA

Aby dobry Bóg hojnie błogosławił 
w  czasie Adwentu, ożywił wiarę 
i otworzył serca na Jego przyjście.

precyzyjny wyznawać prawdę o  Jezusie 
Chrystusie, Mesjaszu i  Zbawicielu, uży-
wając określenia: „Jedyny Syn Boży”. 
Zmartwychwstanie Chrystusa odkryło 
przed Apostołami pełnię prawdy o  Bo-
skim Synostwie Jezusa Chrystusa. Święty 
Jan Ewangelista zapisał wszystkie słowa 
Jezusa, w  których przekazał Apostołom 
konsekwencje faktu swego Boskiego 
synostwa: jedność działania i  chwały 
oparta na miłości Ojca do Syna. Bóg po-
słał Syna na świat, aby go zbawił i dlatego 

O. PROF. KAZIMIERZ LUBOWICKI ZAPRASZA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

na rekolekcje adwentowe w dużym kościele

W czasie kazania dla rodziców w dni powszednie 
dzieci będą miały  kazanie w sali św. Eugeniusza.

 Druga niedziela Adwentu – 8 grudnia 

  – nauka rekolekcyjna na każdej Mszy św.

 Poniedziałek – 9 grudnia – godz. 18.00 

  – Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną

 Wtorek – 10 grudnia – godz. 18.00 

  – Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną

 Środa – 11 grudnia – godz. 18.00 

  – Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną;  w czasie tej Mszy św. 
   odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

tylko Syn zna Ojca i  objawia Go światu.
Życie chrześcijanina opiera się na przyję-
ciu wiarą prawdy, iż Jezus jest Synem Bo-
żym, którego Ojciec posłał, by przynieść 
nam prawdę o  królestwie Bożym; który 
miłość do końca wypowiedział na krzyżu 
i  w  ten sposób wybawił nas od Bożego 
sądu; który ustanowił wspólnotę Kościoła 
i  przyjdzie w  chwale, by zatryumfować 
jako Baranek zabity.

BP STANISŁAW STEFANEK TCHR

Rekolekcje adwentowe dla małżeństw i rodzin

że Panna czysta porodziła Syna.
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3. niedziela Adwentu

15 grudnia

Do ludzi znękanych dziś troskami co-
dzienności życia mówi prorok Izajasz: 
„Odwagi! Nie bójcie się”, a św. Jakub Apo-
stoł dodaje otuchy: „Cierpliwości”. Dziś 
niedziela „Gaudete”, tzn. radujcie się! Nie 
bójmy się, Pan jest blisko; przychodzi, by 
zbawić, tylko On spełni nasze nadzieje.

Iz 35, 1–6a.10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Ps 146
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić!
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Jk 5, 7–10
Przyjście Pana jest bliskie

Aklamacja
Duch Pański nade mną, posłał mnie 
głosić dobrą nowinę ubogim.

Mt 11, 2–11
Na Chrystusie spełniają się proroctwa

4. niedziela Adwentu

22 grudnia

Imię Emmanuel znaczy „Bóg z  nami”, 
ale również „Bóg w  nas”. Syn Boży po 
to stał się człowiekiem, aby każdy mógł 
stać się świątynią Ducha Świętego, aby 
przemienić nas w  święty Kościół Boży. 
Oby to imię pobudzało nasze pragnienie, 
by starać się coraz bardziej być świętym.

Iz 7, 10–14
Panna pocznie i porodzi Syna

Ps 24
Przybądź, o Panie, 
Tyś jest Królem chwały
Któż jest tym Królem chwały?
Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju.

Rz 1, 1–7
Chrystus jest potomkiem Dawida 
i Synem Bożym

Aklamacja
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy Bóg z nami.

Mt 1, 18–24
Jezus urodzi się z Maryi 
zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Lek na serce i duszę

W ostatnich dniach kończącego się Roku Wiary papież zgotował nie 

lada niespodziankę wiernym, zebranym z  nim na modlitwie Anioł 

Pański. Franciszek zachęcił wszystkich do stosowania specjalnego 

leku – misericordiny – w postaci granulek dosercowych.

„Chciałbym wam wszystkim polecić 
teraz pewne lekarstwo – powiedział Oj-
ciec Święty. – Ktoś powie: Papież stał się 
farmaceutą? Chodzi o «duchowe lekar-
stwo» zwane misericordiną. Pudełeczko 
zawiera 59 granulek dosercowych. 
Pudełeczka z tym lekiem wolontariusze 
rozdadzą wam przy wychodzeniu z pla-
cu. Weźcie je. Znajdziecie tam różaniec, 
na którym można także odmówić ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia. Jest to 
duchowa pomoc dla naszej duszy oraz 
dla szerzenia wszędzie miłości, prze-
baczenia i braterstwa. Nie zapomnijcie 
zabrać tego leku, ponieważ dobrze robi 
na serce, duszę i na całe życie!”. 

Obecnym na Placu św. Piotra wier-
nym misericordinę rozdawali gwardziści 
szwajcarscy, misjonarki miłości oraz pa-
pieski jałmużnik. To właśnie abp Konrad 
Krajewski przed miesiącem zaprezento-
wał Papieżowi ten niezwykły lek. 

„Spotkałem księdza, który pokazał 
mi lek na dzisiejsze czasy, czyli miseri-
cordinę. Wydawało mi się to tak bardzo 
trafne, że wziąłem jedno pudełeczko 
i poszedłem z nim do Papieża – opowia-
da abp Krajewski. – 
Pokazując powie-
działem: «Ojciec 
Święty pewno już 
ma jakieś proble-
my z  sercem, więc 
może war to by 
było ten lek zażyć, 
zresztą papieski 
lekarz mówi, że to 
dobry lek». Ojciec 
Święty prz yglą-
dał się dokładnie 
i  powiedział: «Nie 
znałem tego leku». 
Zaczął  otwierać 
pudełeczko i  zo-

baczył, że jest w nim różaniec i obrazek 
Jezusa Miłosiernego”. 

Papieski jałmużnik opowiada, że Pa-
pież dokładnie wczytał się w recepturę 
i  zalecenia lekarskie. „Czytając kolejne 
dokładne wskazówki, zaczął się śmiać. 
Jest tam mowa, o której godzinie należy 
brać lek, czy mogą go stosować kobiety 
w  stanie błogosławionym i  czy ma ja-
kieś skutki uboczne. Od razu mi powie-
dział: «A może byśmy rozdali taki lek». 
Wtedy zrodził się  pomysł, by rozdać go 
na Placu św. Piotra”. Wydrukowano 25 
tys. opakowań leku, do których włożo-
no papieskie różańce. Wszystko składali 
gwardziści szwajcarscy i  ich rodziny. 
„Przez cały październik spotykali się 
po służbie wieczorami i  przygotowu-
jąc lek, który Papież chciał dać światu, 
wspólnie odmawiali różaniec” – mówi 
abp Krajewski.

Misericordinę wymyślił studiujący 
w  gdańskim seminarium duchownym 
diakon Błażej Kwiatkowski, który zanim 
wybrał kapłaństwo, ukończył farmację.

ZA: RADIO WATYKAŃSKIE

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają,8 KRÓLOWA POKOJU
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W OBRONIE ŻYCIA

Nowenna z bł. Janem Pawłem II

Zachęcamy wszystkich do nieustannej, pokornej i wytrwałej modlitwy w obronie 

życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Może to być codzienny róża-

niec lub koronka do Miłosierdzia Bożego.  W modlitwie niech nam towarzyszy bł. 

Jan Paweł II, niestrudzony obrońca życia i głosiciel prawa do życia.

DZIEŃ 1 – PRAWO DO ŻYCIA

Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa 
do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, ja-
kimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku 
ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących 
wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno 
mu milczeć dzisiaj, gdy obok dawnych niesprawiedliwości 
społecznych, niestety nie wszędzie jeszcze przezwyciężonych, 
w  wielu częściach świata obserwujemy zjawiska większej 
jeszcze niesprawiedliwości i ucisku, mylnie nieraz uważane za 
dowód postępu na drodze do ustanowienia nowego porządku 
światowego (Evangelium vitae, 5).

DZIEŃ 2 – OBOWIĄZEK OBRONY ŻYCIA

Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, 
uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. 
Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest 
tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest 
prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz 
zabijał!”. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą 
i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego 
człowieka (Kalisz, 4.06.1997).

DZIEŃ 3 – ROZWÓJ POWINIEN SŁUŻYĆ ŻYCIU

Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obej-
mującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, 
która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. 
Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, technicz-
ne, artystyczne, naukowe (Kalisz, 4.06.1997)

DZIEŃ 4 – CHRYSTUS WZYWA NAS DO OBRONY ŻYCIA

Przeciw pesymizmowi i  egoizmowi, zaciemniającym świat, 
Kościół opowiada się za życiem: w  każdym życiu ludzkim 
umie odkryć wspaniałość owego „Tak”, owego, „Amen”, którym 
jest sam Chrystus. Owemu „Nie”, które zalewa i  gnębi świat, 
przeciwstawia to żyjące „Tak”, broniąc w ten sposób człowieka 
i świat przed tymi, którzy czyhają na życie i zadają mu śmierć 
(Familiaris consortio, 30).

DZIEŃ 5 – MIŁOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od mo-
mentu poczęcia, a potem w okresie dzieciństwa i młodości, jest 
pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka 
do człowieka (Nowy Jork, 2.10.1979).

DZIEŃ 6 – WIEK XX 

– WIEK ZAGŁADY

Wiek XX zapisze się jako epo-
ka masowych ataków na życie, 
jako niekończąca się seria wojen 
i  nieustanna masakra nie-
winnych istot ludzkich. 
Fałszywi prorocy i  fałszywi 
nauczyciele odnieśli w tym 
stuleciu największe sukcesy 
(EV, 17).

DZIEŃ 7 

– PRZEMOC PRZECIW PRAWU BOŻEMU

Pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmio-
tem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowa-
nia parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet 
liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczo-
nego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, 
ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie niena-
ruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli 
silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się 
własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny 
(EV, 20).

DZIEŃ 8 – NIE TRAĆCIE OTUCHY!

Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i osobom, które stoją 
w obronie życia nienarodzonych. I proszę wszystkich, stój-
cie na straży życia. Jest to wasz wielki wkład w budowanie 
cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale 
rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo 
i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niechaj Bóg, od 
którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam! (Kalisz, 
4.06.1997).

DZIEŃ 9 – WALKĘ O ŻYCIE MOŻNA I TRZEBA WYGRAĆ!

Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład 
i  przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić, 
jeżeli każdego dnia, z Tobą i  tak jak Ty, będziemy posłusznie 
spełniać wolę Ojca. Dozwól zatem, byśmy umieli z  sercem 
uległym i  ofi arnym słuchać każdego słowa, które wychodzi 
z ust Bożych: w ten sposób nauczymy się nie tylko „nie zabi-
jać” ludzkiego życia, ale będziemy też umieli je czcić, miłować 
i umacniać (EV, 51).

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
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KSIĄŻKI POD CHOINKĘ

Książka – najlepszy prezent

DLA DZIECI

ks. Bogusław Zeman SSP, 

„Stajenka pełna cudów”

Historia Bożego Narodzenia ciągle nas 
inspiruje. Przypominamy ją sobie i  roz-
ważamy, czytając Ewangelię, śpiewając 
kolędy i  pastorałki, uczestnicząc w  jaseł-
kach. Książka ta jest wyjątkową propo-
zycją odczytania wydarzeń związanych 
z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Podczas 

lektury z dziecięcą prostotą i w pogodny 
sposób odkrywamy błogosławione skutki 
przyjścia na świat Zbawiciela. Zgodnie 
z konwencją bajki, bohaterami trzech opo-
wiadań są zwierzęta, które kryją w sobie 
cechy ludzi, także te negatywne. Najważ-
niejszym wydarzeniem każdego opowia-
dania jest spotkanie z Nowonarodzonym, 
które odmienia życie dzieci i nasze. 

DLA DOROSŁYCH

Milena Kindziuk, 

„Matka Papieża”

Cały świat poznał jej syna. Każdy, 
kto miał okazję z  nim rozmawiać, 
podkreślał to, jak dobrym, ciepłym 
i  niezwykłym człowiekiem był Jan 
Paweł II. A  on często mówił o  tym, 
jak wiele zawdzięcza swojej matce 
i  rodzinie, którą udało jej się stworzyć. 
Kim była ta niez wykła kobieta? 
Jakie były jej losy? Jaki był dom, 
w  którym wychowywał się Papież?
Milena Kindziuk przez kilka miesięcy 
przemierzała Polskę w  poszukiwaniu 
choćby najdrobniejszych wspomnień 
o Emilii Wojtyłowej. Rozmawiała z krew-
nymi rodziny Wojtyłów oraz najbliższy-
mi współpracownikami Jana Pawła II, 
przeglądała księgi parafi alne, miejskie 
kroniki, muzealne zbiory. Dotarła do 
niepublikowanych wcześniej zdjęć 
i nieznanych dokumentów. To wszystko 
pozwoliło jej na stworzenie jedynego 
w swoim rodzaju portretu matki Święte-
go Papieża – Polaka, kobiety niezwykle 
silnej, odważnej i  całkowicie oddanej 
swojej rodzinie.

DLA MŁODZIEŻY

Małgorzata Nawrocka, 

„Anhar. Powieść antymagiczna”

„Anhar” to opowieść o  przygodach 
księcia królestwa magii, który przeko-
nuje się, iż sztuka magiczna, którą od 
dzieciństwa kocha i zgłębia, jest dla ludzi 
niebezpiecznym złem. W  zrozumieniu 
i  przyjęciu tej prawdy pomagają mu 
stary nauczyciel śpiewu, eks-czarodziej 
Gordoneo i  służąca Teresa – wyznawcy 
Tego Samego. Anhar to imię głównego 
bohatera. Według zamysłu autorki należy 
je rozszyfrować jako „Anty-Harry”. Zgod-
nie z tym tytułem książka jest odwrotno-
ścią treści i idei zawartych w powieściach 
o  Harrym Potterze. „Postanowiłam po 
prostu pewnego dnia napisać przygo-
dową powieść, która o  magii powie 
dzieciom i  młodzieży prawdę i  nie bę-
dzie zawijała trucizny w ładny papierek, 
ale udowodni, że magia jest złem, że 
bawienie się w  nią może doprowadzić 
do zerwania osobistej więzi z  Bogiem, 
do utraty relacji szczerości, miłości na 
modlitwie”, mówi autorka. Ukazały się 
również kolejne części powieści: „Alhar, 
syn Anhara” i „Ariel, wnuk Alhara”.

Cicha noc, święta noc! Pokój niesie ludziom wszem,

ZAPRASZAMY DZIECI Z NASZEJ PARAFII 

NA ZAJĘCIA MUZYCZNE 

POD KIERUNKIEM 

PANA MARKA STROŃSKIEGO 

w ramach współpracy 

z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym 

 Zajęcia będą prowadzone na wzór 
szkoły muzycznej: rytmika, śpiew, lekcje 
gry na instrumentach (obecnie trąbka, 

w przyszłości gitara i inne). 

 Spotkania w soboty 
w godz. 11.00-13.00 sala nr 8 

pod kościołem.

Więcej informacji: msmuzyk@wp.pl 

lub tel. 501 610 867
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CZY TANIA ŚWIĄTECZNE

Narodzenie Pańskie

25 grudnia

Historia nie zanotuje w  swych kronikach 
chwili narodzenia tego Dziecka, Jego 
śmierci na krzyżu poświęci kilka linijek. 
A jednak to ubogie Dziecię ogarnia swoim 
Boskim sercem cały świat; jest Słowem, 
które żyje wiecznie i  oświeca każdego 
człowieka.

Iz 52, 7–10
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Nadejście Pana zwiastowali prorocy, Pismo 
Święte i  wszyscy przepowiadający pod 
natchnieniem Ducha Świętego. Radosna 
nowina o przyjściu Pana i zbawieniu Bożym 
jest jawna i otwarta dla wszystkich. 

Ps 98
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Pan okazał swoje zbawienie, na oczach 
pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją dla 
domu Izraela.

Hbr 1, 1–6
Bóg przemówił do nas przez Syna
W Bogu nie ma przeszłości ani przyszłości, 
jest On wiecznym dzisiaj, a  to wieczne 
dzisiaj jest obecne w wymiarze doczesnym. 
Bóg przychodzący wiecznie, nieustannie 
odnawia swoje przyjście, lecz nigdy się 
nie oddala.

Aklamacja
Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, 
narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka 
światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię

J 1, 1–18
Słowo stało się ciałem
Narodzenie Pańskie nie jest zwykłym wy-
darzeniem historycznym lecz wtargnięciem 
wieczności w wymiar czasu historycznego. 
Ten, który był na początku, przychodzi dziś 
na świat, który stworzył i  który jest Jego 
własnością. Nam, wierzącym i  kochają-
cym, dana jest łaska przyjęcia Go i  stania 
się dziećmi Bożymi przez Niego, z  Nim 
i  w  Nim. Boże Narodzenie powinno być 
także naszym narodzeniem wraz z  Nim 
jako Bogiem.

Święto św. Szczepana 

26 grudnia

Świadectwo pierwszego męczennika, św. 
Szczepana zwraca dziś naszą pamięć i serce 
ku tym wszystkim prześladowanym chrze-
ścijanom, którzy swoją wierność Chrystuso-
wi okupują cierpieniem. Niech pamiętają, 
że znajdują się w sercu Kościoła.

Dz 6, 8–10; 7, 54–60
Ukamienowanie św. Szczepana
Szczepan, jeden z pierwszych diakonów Ko-
ścioła, był pierwszym uczniem Jezusa, który 
przelał za Niego swą krew. Został skazany 
na śmierć na podstawie fałszywych zarzu-
tów, podobnych do tych, które postawiono 
Jezusowi, i podobnie jak Mistrz, przebaczył 
przed śmiercią swoim zabójcom. Niech 
Pan da moc wspólnotom chrześcijańskim, 
które doświadczają prześladowań za wiarę, 
aby miłowały również tych, co zadają im 
cierpienie.

Ps 31
W ręce Twe, Panie, 
składam ducha mego
Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala. 
Ty bowiem jesteś moją skałą i  twierdzą, 
kieruj mną i prowadź 
przez wzgląd na swe imię.

Aklamacja
Błogosławiony, który przybywa w  imię 
Pańskie, Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Mt 10, 17–22
Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was
Śmierć męczennika to dzień narodzin dla 
nieba, dzięki śmierci i  zmartwychwstaniu 
Jezusa. Chrystus oddał za nas życie po to, 
abyśmy narodzeni powtórnie, byli zdolni 
poświęcić nasze życie z  miłości do braci. 
Ostatecznym celem Bożego Narodzenia jest 
nasze życie wieczne. Po to Chrystus narodził 
się kiedyś dla ziemi, aby Szczepan mógł się 
narodzić dla nieba. Abyśmy my wszyscy 
mogli się kiedyś narodzić dla nieba.

Niedziela Świętej Rodziny

29 grudnia

Wpatrujmy się dzisiaj w  Świętą Rodzinę 
i  w  niej szukajmy wzorów dla naszych ro-
dzin. Maryja i Józef byli zakochani w Bogu 
i posłuszeństwo Jego woli uważali za swoją 
pierwszą powinność. Małego Jezusa trzeba 
było bronić przed Herodem. I  dziś ludzka 
grzeszność obraca się przeciwko bezbron-
nym dzieciom, nawet nienarodzonym.

Syr 3, 2–6.12–14
Kto jest posłuszny Bogu, 
czci swoich rodziców
Szacunek dzieci do rodziców jest tak waż-
nym obowiązkiem wdzięczności, że nakaz 
ów wszedł do dekalogu. Kto oddaje cześć 
rodzicom, oddaje ją Bogu, bo za ludzkimi 
rodzicami stoi Bóg, bez którego nie może 
powstać nowe życie.

Ps 128
Błogosławiony, kto się boi Pana
Małżonka twoja jak płodny szczep winny we 
wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Kol 3, 12–21
Chrześcijańskie zasady 
życia domowego
Jedynie więź miłości zdolna jest uchronić 
jedność rodziny we wszystkich burzach. 
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór 
życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną 
miłością, naśladowali w naszych rodzinach 
Jej cnoty.

Aklamacja
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy 
pokój, słowo Chrystusa niech w was przeby-
wa z całym swym bogactwem

Mt 2, 13–15.19–23
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu
Ewangelista nie wspomina o tym, czy trud-
no było Józefowi wypełnić polecenie anioła: 
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź 
do Egiptu”. Poświęcenie Józefa i Maryi, ich 
troska o los Dziecka stanowią wzór postawy 
rodziców w naszych rodzinach.

11KRÓLOWA POKOJU 11KRÓLOWA POKOJUa u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad Dzieciątka snem, 11KRÓLOWA POKOJU
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Na wzgórzu Anielskim (Rajskim), które dawniej nosiło nazwę Piekiel-

ne, góruje potężny kompleks z różowo-kremowego kamienia – bazy-

lika św. Franciszka i przylegający do niej budynek klasztorny. 

Asyż św. Franciszka i św. Klary (2)

PIELGRZYMKI

Kamień węgielny pod budowę bazyliki 
położono już następnego dnia po pogrze-
bie św. Franciszka w 1288 r. Teren przezna-
czony pod świątynię, od początku będący 
własnością Watykanu, zdecydował, że 
bazylika ma niepowtarzalny kształt. Ze 
względu na różnice poziomów terenu oraz 
przewidywaną potrzebę przyjmowania 
dużych rzesz pielgrzymów powstały dwa 
kościoły – jeden nad drugim. Budowę 
dolnego zakończono w 1230 r., a konse-
kracja odbyła się w 1253 r., choć prace nad 
upiększaniem kościołów trwały nadal. Nad 
pracami budowlanymi pieczę sprawował 
brat Eliasz, który po śmierci Świętego zo-
stał głową zgromadzenia. Bazylikę wzno-
sili mistrzowie kamieniarscy znad jeziora 
Como, tzw. komaskowie.

Kościół dolny ma plan skomplikowany, 
oparty na znaku TAU (ostatnia litera al-
fabetu hebrajskiego), który chrześcijanie 
przyswoili sobie jako symbol krzyża, 
szczególnie ważny dla św. Franciszka. 
Kościół górny ma prosty plan jednonawo-
wej świątyni z  transeptem i  absydą oraz 

przylegającymi do nawy przestronnymi 
kaplicami. Oba kościoły wykazują cechy 
stylu gotyckiego, a  dekoracja odznacza 
się różnorodnością. Najbardziej znane są 
freski, dla których tematy zaczerpnięto 
z  Biblii (głównie Nowego Testamentu) 
i  życia Świętego. Najwspanialsze nama-
lowali Cimabue i  Giotto di Bondone, 
a  opiewają życie św. Franciszka oparte 
na jego żywocie opracowanym przez św. 
Bonawenturę. Nie jestem może oryginal-
na, ale moją ukochaną jest scena kazania 
do ptaków. Trzeba wspomnieć o trybunie 
św. Stanisława, gdyż tu właśnie została 
ogłoszona kanonizacja naszego Świętego, 
patrona Polski.

Najważniejszym miejscem w  bazylice 
jest kaplica grobu św. Franciszka. Ze 
względu na zagrażający Asyżowi atak 
wojsk z  Perugii ciało św. Franciszka zo-
stało pogrzebane potajemnie i  przez 
kilka wieków zakonnicy ukrywali reli-
kwie, obawiając się ich zbezczeszczenia. 
Dokumenty mówią, że 25 maja 1230 r. 
brat Eliasz z pomocą braci przeniósł reli-

kwie z  grobu w  kościele św. Jerzego do 
krypty przygotowanej pod poziomem 
kościoła dolnego. Uczynili to w tajemnicy 
i dokładne miejsce nie było znane. Papież 
Mikołaj V, który pragnął odnaleźć grób św. 
Franciszka, miał tylko skąpe informacje, że 
pochowano go pod prezbiterium w  po-
zycji stojącej. Poszukiwania zakończyły 
się powodzeniem w 1449 r.: odnaleziono 
grób i nienaruszone stojące ciało zmarłe-
go. Pielgrzymi mogli je adorować dopiero 
w  XIX w. Dzisiaj centralnie usytuowana 
kamienna struktura skrywa sarkofag z do-
czesnymi szczątkami św. Franciszka. Papież 
Jan Paweł II tu właśnie modlił się przed 
grobem Biedaczyny z  Asyżu. Tajemniczy 
półmrok, ascetyczność wnętrza bardzo 
sprzyja modlitwie i kontemplacji.

BOŻENA SOBOTA

Cicha noc, święta noc! Narodzony Bży Syn, Pan wielkiego majestatu
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1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To 

najstarsze święto Maryjne, podkreślające aspekt Jej macierzyństwa. 

Na obchód wybrano dzień kończący oktawę Bożego Narodzenia, aby 

po wyśpiewaniu hymnów dziękczynienia Wcielonemu Słowu, złożyć 

hołd Jego Matce. Dlatego postanowiłam w tym i kolejnych numerach 

gazety przybliżyć wybrane wizerunki Matki Bożej z  Dzieciątkiem, 

znajdujące się na terenie Wrocławia.

Matka Boża Wspomożycielka Wrocławia

SKARBY WROCŁAWSKICH KOŚCIOŁÓW

Łaskami słynący obraz Matki 
Bożej Wspomożycielki Wrocła-
wia z kościoła uniwersyteckie-
go pw. Najświętszego Imienia 
Jezus jest VII-wieczną kopią 
słynnej Matki Bożej Wspomo-
życielki Chrześcijan z  kościoła 
odpustowego w  Pasawie. Dla 
wizerunku pasawskiego wzo-
rem był obraz namalowany po 
1537 r. przez Lucasa Cranacha 
St. dla elektora saskiego Jo-
hanna Georga I. Ten w 1617 r. 
podarował pracę Cranacha ar-
cyksięciu Leopoldowi V, który 
zlecił namalowanie kopii pa-
sawskiej i w 1622 r. podarował 
pasawskim kapucynom. W tym 
mniej więcej czasie powstała 
kopia wrocławska.

Z uwagi na zagrożenie turec-
kie i działania wojny 30-letniej 
znacznie wzrósł kult Matki 
Bożej z  Pasawy, która już 
wcześniej zasłynęła cudami. 
Otrzymała wtedy tytuł Ma-
ria Hilf, „Maryjo pomóż”. Po 
wiedeńskiej wiktorii cesarz Leopold 
I  trofea wojenne złożył właśnie przed 
Nią, a  kaplica została podniesiona do 
rangi sanktuarium. Powstawały brac-
twa, których członkowie otrzymywali 
wraz z potwierdzeniem przynależności 
kopię obrazu pasawskiego.

Pierwszą właścicielką wrocławskiej 
kopii była hr. Katarzyna Dworzak, a ob-
raz wisiał w kaplicy domowej w Pradze, 
gdzie zasłynął cudami. W chwili śmierci 
przekazała ona obraz Marii Maksy-
milianie Zarubie, baronowej Lissar, 
do kaplicy zamkowej w  miejscowości 

Zumberg w Czechach. Spowiednikiem 
baronowej był jezuita, ks. Zdenek Ge-
żewski. Pod jego wpływem baronowa 
ofiarowała w 1694 r. obraz do właśnie 
budowanego kościoła uniwersytec-
kiego we Wrocławiu na ręce wizyta-
tora i przewodniczącego Towarzystwa 
Jezusowego, ks. Jakuba Willego. 30 
lipca 1698 r. cudowny wizerunek 
został wniesiony przez prowincjała 
w  uroczystej procesji do bocznej ka-
plicy kościoła. Obraz Matki Bożej ujęty 
w  bogatą, srebrną, miejscami złoconą 
ramę od lat 30. XVIII w. umieszczony 

jest w  barokowym ołtarzu autorstwa 
Krzysztofa Tauscha, który w swej formie 
architektonicznej nawiązuje do ołtarza 
pasawskiego.

Siedząca i  pochylona Matka Boża – 
ubrana w  niebieską suknię i  bogato 
drapowany czerwony płaszcz, z  wło-

sami nakrytymi delikat-
nym welonem obszytym 
perełkami – przedstawiona 
w półpostaci, podtrzymuje 
stojące na jej kolanach 
Dzieciątko. Próby wdrapa-
nia się Jezusa na rękę Mat-
ki, przytulenie do policzka 
do nachylonej Maryi czy 
wyciągnięcie prawej rączki 
w  pieszczotliwym geście 
ku Jej policzkowi są pełne 
naturalnego wdzięku. Te 
gesty wskazują, iż przed-
stawienie można zaliczyć 
do typu ikonograficznego 
Eleusa (gr. Miłosierna).

W  2. poł. XVIII w. znacz-
nie osłabł kult cudownego 
wizerunku we Wrocławiu. 
Podczas bombardowania 
miasta w  kwietniu 1945 r. 
obraz ukryto w  mieszka-
niu proboszcza. Po wojnie, 
w 1948 r., jezuici przekazali 
go do renowacji. Dopiero 
przygotowując cudowny 
wizerunek do Dni Ma-

ryjnych Archidiecezji Wrocławskiej 
w 1961 r., natrafiono na odwrocie deski 
obrazu na pergaminowy dokument 
z  1694 r., rodzaj „metryki” napisanej 
przez ks. Geżewskiego. Uroczystości 
maryjne zakończyła intronizacja Matki 
Bożej Wspomożycielki Wrocławia do-
konana przez bpa Wincentego Urbana 
(20 sierpnia 1961 r.). W 1998 r., w 300. 
rocznicę dedykacji kościoła, obraz wraz 
ze srebrną ramą poddano kolejnej 
konserwacji.

BOŻENA SOBOTA

niesie dziś całemu światu odkupienie win.
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Uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia 2014 roku

Dziewicze macierzyństwo Maryi otworzyło 
nowy etap w historii zbawienia. Przez Nią 
Bóg pobłogosławił całej ludzkości, dając 
nam swego Syna. On przyniósł światu 
prawdziwą wolność i pokój dzieci Bożych. 
Czy żyjemy tak jak Jego synowie, czy może 
jak sieroty lub niewolnicy, którym brakuje 
radości, wiary i  nadziei? Dziękujmy Bogu 
Ojcu za łaskę zbawienia otrzymaną przez 
macierzyństwo Świętej Bożej Rodzicielki!

Lb 6, 22–27
Błogosławieństwo Boże

Ps 67
Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie,
i kierujesz narodami na ziemi.

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

Aklamacja
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
przez proroków, a  w  tych ostatecznych  
dniach przemówił do nas przez Syna

Łk 2, 16–21

Nadano Mu imię Jezus

Druga niedziela 

po Narodzeniu Pańskim

5 stycznia

Minęła już oktawa Bożego Narodzenia, 
a my, jakby zauroczeni tym wydarzeniem, 
wpatrujemy się ciągle w  betlejemski żłó-
bek. Oświeciła nas światłość prawdziwa, bo 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród 
nas. Idźmy naszymi drogami wpatrzeni 
w Syna Bożego. Jego wzrok spoczywa na 
nas, wzrok Dziecięcia, które ma serce Boga 
i oczy swojej Matki.

Syr 24, 1–2.8–12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Ps 147
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Ef 1, 3–6.15–18
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Aklamacja
Chrystus został ogłoszony narodom, zna-
lazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki!

J 1, 1–18
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas

Niewiasta dzielna

Niewiastę dzielną któż znajdzie? / Jej wartość przewyższa perły. / 

Serce małżonka jej ufa, / na zyskach mu nie zbywa; / nie czyni mu źle, 

ale dobrze / przez wszystkie dni jego życia. (...) Wiele niewiast pilnie 

pracuje, / lecz ty przewyższasz je wszystkie. / Kłamliwy wdzięk i mar-

ne jest piękno: / chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. / Z owocu 

jej rąk jej dajcie, / niech w bramie chwalą jej czyny (Prz 31, 10–31).

Autor poematu o dzielnej niewieście 
z  Księgi Przysłów wymienia liczne za-
lety izraelskiej niewiasty. Wiele z  nich 
posiadała śp. Bogna Kowalik, nasza 
parafianka. Znana była w  środowisku 
wielu wspólnot, a  w  każdej uczestni-
czyła owocnie, modlitwą i czynem. Po-
znałam Ją w latach 90. ub. wieku, gdy 
wyraziła chęć współpracy z  Zespołem 
Charytatywnym i  swoją pracą wspo-
magała nasze działania dobroczynne. 
Opiekowała się panią Julią, dawną 
współpracowniczką, aż do czasu gdu 
ciężka choroba uniemożliwiła jej po-
ruszanie się.

Znana była z  troski o  Radio Maryja 
i  doczekała się, że powstało w  naszej 
parafii Koło Przyjaciół Radia. Uczestni-
czyła w życiu społecznym, biorąc udział 
w  wielu spotkaniach patriotycznych, 
w mszach za Ojczyznę i pochodach or-
ganizowanych przez ludzi zatroskanych 
o dobro Polski. 

Z troską i miłością mówiła o swej rodzi-
nie, dzieciach i  wnukach, którymi opie-
kowała się wiele lat. Zawsze skromnie 
ubrana, spokojna, cicha i  życzliwa, sku-
piona na modlitwie w kościele i w drodze 
do domu. Nie marnowała daru życia, 
lecz obfi cie rozdzielała go wokół siebie. 
W ciężkiej chorobie była bardzo cierpliwa, 
nie uskarżała sie, nie rozgłaszała o swoim 
cierpieniu. Z wdzięcznością przyjmowała 
opiekę i modlitwę od kochających dzieci 
i przyjaciół.

Zmarła 24 października 2013 roku 
o godz. 12.00. Msza św. i pogrzeb zgro-
madziły wiele osób, którym była droga 
– rodzinę, znajomych z  pracy, z  „Soli-
darności”, sąsiadów i parafi an z różnych 
wspólnot. Pozostanie w  naszej pamięci 
i modlitwie jako biblijna dzielna niewia-
sta – wierna Bogu i Ojczyźnie.

Dziękujemy Ci, droga Bogno, za Two-
ją obecność wśród nas!

RENIA I MARIA

WSPOMNIENIE

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:14 KRÓLOWA POKOJU
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WSPOMNIENIE

Zakochany w misjach

W  piątek 8 listopada br. pożegnaliśmy wielkiego misjonarza, Ojca 

Walentego Zapłatę, dyrektora Prokury Misyjnej w Poznaniu. Uroczy-

stości pogrzebowe odbyły się w Obrze z udziałem biskupa Eugeniu-

sza Juretzki OMI z Kamerunu, wielu kapłanów, rodziny, sióstr zakon-

nych, kleryków i przyjaciół misji z parafi i oblackich i diecezjalnych.

Ojciec Walenty Zapłata z wielką gor-
liwościa służył Kosciołowi tworząc pla-
cówki misyjne w  wielu krajach, szcze-
gólnie w Kamerunie, na Madagaskarze 
i Ukrainie. Był świetnym organizatorem 
w każdej dziedzinie misyjnej, posyłając 
misjonarzy w świat i zabezpieczając ich 
funkcjonowanie i  rozwój misji. Stwo-
rzył zaplecze modlitewne i  materialne 
dla misji, jakim jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Misji Oblackich. W latach 80. 
ub. wieku liczba jego członków wyno-
siła 60 tysięcy osób. Swoimi mądrymi 
homiliami i  serdecznością zjednywał 
ludzi, którzy świadczyli pomoc dla 
misji, składając ofi ary regularnie lub 
sporadycznie.

Znałam Ojca Walentego od 1986 r. 
i  zawsze podziwiałam jego gorliwość 
w służbie misjom i misjonarzom. Podob-
nie odbierali Go inni przyjaciele misji 
z kół parafi alnych, gdy spotykalismy się 
na zjazdach i  rekolekcjach. Wzbudzał 
szacunek i  miłość swoim przyjaznym 
sposobem bycia wśród ludzi świeckich. 
Zawsze nazywał nas „poszerzoną rodziną 
oblacką”.

We własnej rodzinie był bardzo sza-
nowany, co pokazuje fi lm nakręcony 
podczas Jego jubileuszu 50–lecia kapłań-
stwa. W tym roku obchodził 56. rocznicę 
święceń kapłańskich. Miał wielkie serce, 
otwarte na cały świat, troszczył się i pa-
miętał o  każdym misjonarzu i  jego po-
trzebach. Miał też fenomenalną pamięć, 
gdy wspominał dzieje misji, misjonarzy 
i przyjaciół misji.

Trwał na posterunku do ostatniego 
dnia, gdy złamanie nogi unieruchomiło 
Go na szpitalnym łóżku na trzy tygo-
dnie. Cierpliwie znosił inne choroby, od 
których wyzwolił Go Pan Jezus i wezwał 
do swego królestwa. Teraz będzie mógł 
wstawiać się do Boga za dziełem swe-
go życia – misjami, do którego został 
powołany w  zgromadzeniu misjonarzy 
oblatów.

Św. Paweł w liście do Rzymian (15, 20–
21) napisał: „A  poczytywałem sobie za 
punkt honoru głosić Ewangelię jedynie 
tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze 
nieznane, by nie budować na fundamen-
cie położonym przez kogo innego, lecz 
zgodnie z tym, co napisano: «Ci, którym 
o  Nim nie mówiono, zobaczą Go, i  ci, 

którzy o  Nim nie słyszeli, poznają Go»
[Iz 52, 15]”. Te słowa streszczają ideę prze-
wodnią w powołaniu kapłańskim i misyj-
nym śp. Ojca Walentego Zapłaty. Należy 
wskazać na Jego miłość do Matki Bożej, 
o której często mówił i prosił o modlitwę 
różańcową. Różaniec często oplatał Jego 
ręce w kaplicy klasztornej, jak wspominał 
Jego współbrat w mowie pożegnalnej na 
Mszy św. pogrzebowej w Obrze.

W  naszej pamięci pozostanie jako 
kapłan zakochany w misjach, bo do tego 
powołał Go Pan Jezus, Pasterz Kościoła 
powszechnego. A my – przyjaciele misji 
oblackich – będziemy o  Nim pamiętać 
w naszych modlitwach. W Jego intencji 
została odprawiona Msza św. w niedzielę 
10 listopada o  godz. 10.00 zamówiona 
przez naszą wspólnotę.

Nasi parafi anie od wielu lat mieli oka-
zję spotykać Ojca Walentego na dorocz-
nych zjazdach przyjaciół misji, gdy głosił 
homilie o  misjach, rozmawiał z  nami, 
błogosławił dewocjonalia, podpisywał 
swoje książki o  tematyce misyjnej, dla 
każdego miał życzliwe słowo i  zachętę 
do działania na rzecz misji.

Czcigodny Ojcze Walenty! Panu Bogu 
dziękujemy za Twoje powołanie kapłań-
skie i  zakonne, za wielki dar wiary, za 
gorliwość o Kościół misyjny.

ZELATORKA PRZYJACIÓŁ MISJI

MARIA ZBOROWICKA

Z Przyjaciółmi Misji Oblackich w Lublińcu (1994 r.)

Lili lili laj, moje Dzieciąteczko, lili lili laj, śliczne Paniąteczko.
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Miłość oparta na Chrystusie jest naszą miłością

W tym roku mija 40 lat, od kiedy wobec Boga i Jego Kościoła wypowie-

dzieliśmy sakramentalne słowa zawarcia związku małżeńskiego. Nasz 

Pan obdarzył nas trzema wspaniałymi synami.

Remigiusz, 37 lat, ma już swoją rodzinę 
od dziesięciu lat: żonę i  siedmioletnią 
córeczkę. Tomasz, 33 lata, też żonaty od 
trzech lat, ma dwie córeczki, półtoraroczną 
i trzymiesięczną. Najmłodszy syn, Mikael, 
ma 20 lat, studiuje i jego życie obraca się 
między Kościołem a szkołą.

Od prawie trzydziestu lat mieszkamy 
w  Szwecji. Życie tutaj między protestan-
tami, nie jest wcale takie proste. Nasza 
wiara może być zachowana tylko dzięki 
wielkiej łasce Pana i  naszym całkowitym 
oddaniu się Stworzycielowi. Wspólna mo-
dlitwa w  rodzinie (Anioł Pański, Koronka 
do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski, 
Różaniec, wieczorna modlitwa rodzinna) 
i Eucharystia dodają nam siły i pomagają 
nam naszą postawą być świadectwem 
dla innych.

Wszyscy nasi chłopcy spędzili dzieciń-
stwo i młodość przy ołtarzu jako ministran-
ci. Starsi, gdy tylko przyjechaliśmy tutaj, 
Mikael – gdy miał trzy i  pół roku. Trzeba 
było widzieć jego zachwyt, pięknie złożone 
rączki i oczka wpatrzone w kapłana. Remi-
giusz i Tomasz często też śpiewali psalmy 
i pomagali w grupach młodzieżowych.

W  naszym domu, ponieważ mamy 
do tego warunki, przeznaczyliśmy jeden 
pokój na oratorium. Tu zawsze spotykamy 
się na naszych wspólnych lub indywidu-
alnych modlitwach. Dopiero od trzech lat 
mieszkamy w Falun, trochę bliżej kościoła, 

a  właściwie Sióstr Brygidek, 
które w  swoim klasztorze 
mają kaplicę. Do naszego 
kościoła parafi alnego mamy 
około dziesięciu kilometrów, 
wcześniej, gdy mieszkaliśmy 
w Gustavs, mieliśmy 32 km. 
Cieszymy się bardzo, że uda-
ło się nam tu przeprowadzić, 
gdyż w  ten sposób mamy 
szansę uczestniczyć w  co-
dziennej Eucharystii. 

Życie nasze i  naszych 
dzieci nigdy nie było tu proste. Chłopcy 
często byli jedynymi wierzącymi w  całej 
szkole, jedynymi modlącymi się przed 
posiłkiem, jedynymi noszącymi medalik 
na szyi, żyli i  wzrastali albo pośród nie-
wierzących albo deklarujących się jako 
sataniści. Na pewno nie było im łatwo, ale 
ta ciągła walka o swoją wiarę i wielka łaska 
Pana wzmacniała ich i  jeszcze bardziej 
utwierdzała w  wyborze uczciwej drogi 
z Chrystusem. Oczywiście nadal polecamy 
ich Panu w  naszych codziennych modli-
twach. Mimo że nie mieszkają już z nami, 
łączymy się jako rodzina we wspólnym 
wołaniu do Pana.

Kiedy 12 lat temu zetknęliśmy się ze 
Wspólnotą Rodzin Katolickich „Umiłowany 
i umiłowana”, poczuliśmy się jak w rodzi-
nie. Dla nas niesamowitym przeżyciem 
było spotkać ludzi, którzy myślą podob-
nie i  dla których Jezus Chrystus jest na 
pierwszym miejscu w  życiu. Potem były 
nasze wspólne wyjazdy na jasnogórskie 
czuwania u stóp Najświętszej Maryi Panny, 
czy na coroczne rekolekcje Wspólnoty, 
które są dla nas pokarmem duchowym 
i dają nam siłę do życia tu wśród tak bar-
dzo różnych ludzi. Choć mieszkamy tak 
daleko, żyjemy ideałem Wspólnoty na co 
dzień, przyjaźnimy się z ludźmi z Popowic, 
dzwonimy do siebie, rozmawiamy przez 
skype’a, wysyłamy co miesiąc intencje 

modlitewne do naszego wspólnotowego 
biuletynu, po prostu żyjemy i modlimy się 
za Wspólnotę każdego dnia. To wszystko 
dzieje się dzięki naszemu Ojcu Profesorowi 

Kazimierzowi Lubowickiemu, który karmi 
nas swoimi pięknymi naukami.

Naszym największym pragnieniem 
jest, aby drzwi naszych serc były ciągle 
otwarte na oścież dla naszego Pana, Je-
zusa Chrystusa, aby nie musiał On nigdy 
pukać i czekać, aż otworzymy, aby miesz-
kał w nas i z nami, abyśmy działali już nie 
my, ale by On – nasz Pan – działał w nas 
i oddziaływał na innych. Chcielibyśmy, aby 
nasze oczy były Jego oczami, nasze uszy 
były Jego uszami, nasze usta Jego ustami. 
Chcielibyśmy umniejszać się, aby On w nas 
wzrastał i przez nas okazywał miłosierdzie 
ludziom, których stawia na naszej drodze. 
Zarówno w sprawach wielkich, jak i  tych 
najdrobniejszych chcemy całkowicie na-
leżeć do Chrystusa.

Zapewne nie jest to proste i bez Jego 
wielkiej łaski sami nic nie potrafi my. Dla-
tego staramy się całkowicie przylgnąć 
do krzyża Chrystusowego, bo tylko tak 
możemy iść dalej drogą, którą On nam 
wskazuje, bo tylko tak możemy nieść na-
sze krzyże z  miłością i  miłosierdziem dla 
otaczających nas ludzi.

Tą drogą, przez „Królową Pokoju”, po-
zdrawiamy Ojca Kazimierza, całą Wspólno-
tę i popowicką parafi ę, w której bywamy 
kilka razy w roku. Z Bogiem!

BOGUMIŁA I TADEUSZ SZREDEROWIE

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

16 KRÓLOWA POKOJU Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
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CZY TANIA
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Objawienie Pańskie

Uroczystość

6 stycznia

Mędrcom ze Wschodu zajaśniała Światłość 
prawdziwa, wyruszyli zatem w  daleką 
drogę. Szukali i  znaleźli Pana. Objawienie 
Pańskie dokonuje się także dla nas: dziś 
słyszymy słowo orędzia, że przybył Pan, 
Król wszechświata. Przychodzi w świętych 
znakach sakramentalnych, spotykamy Go 
w bliźnich, którzy nas kochają lub oczekują 
od nas miłości.

Iz 60, 1–6
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ps 72 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
Królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.

Ef 3, 2–3a.5–6
Poganie są uczestnikami zbawienia

Aklamacja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu

Mt 2, 1–12
Pokłon Mędrców ze Wschodu

1. niedziela zwykła

Chrzest Pański

12 stycznia

Bóg objawia nam kolejne tajemnice historii 
zbawienia. Dziś daje nam lekcję nad Jorda-
nem, gdzie Jego Syn przyjął chrzest z  rąk 
Jana Chrzciciela. Przez to wydarzenie Jezus, 
choć sam bez grzechu, czyni się solidarnym 
z  grzesznymi ludźmi. Pełen mocy Ducha 
Świętego uwalnia nas z  grzechu, spod 
władzy diabła. Słuchajmy więc i przyjmijmy 
do naszych serc Tego, w którym Ojciec ma 
upodobanie. 

Iz 42, 1–4.6–7
Chrystus Sługą, 
w którym Bóg ma upodobanie

Ps 29
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Dz 10, 34–38
Jezus został namaszczony 
Duchem Świętym

Aklamacja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

Mt 3, 13–17
Chrzest Jezusa 

CARITAS

Zjazd liderów 

Parafi alnych Zespołów Caritas

Zjazd liderów PZC odbył się w  październiku br. Liderzy 

zapoznali się na nim z programem Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej. Oto ten program w skrócie.

Kończy się Program PEAD. Jest plano-
wany nowy program żywnościowy, ale 
obecnie nie ma na jego temat szczegó-
łowych informacji.

W  roku 2013 w  koloniach letnich 
wzięło udział 250 dzieci w pięciu czterna-
stodniowych turnusach (w Darłówku nad 
morzem i w Pasterce w górach), w tym 9 
dzieci z naszej parafi i.

W sprawie organizacji kolonii w 2014 r. 
informacje zostaną przekazane w stycz-
niu lub w  lutym. Odbędzie się ogólno-
polska akcja „Tak, pomagam” – zbiórka 
żywności do koszy w sklepach. W naszej 
parafi i, zgodnie z  wieloletnią tradycją, 
przez cały Adwent będzie wystawiony 
kosz na żywność dla ubogich naszej 
parafi i.

Już po raz drugi odbyło się spotkanie 
Liderów PZC. Ma ono charakter szko-
leniowo–informacyjny. Diecezjalnym 
koordynatorem jest pan Robert Jadwi-
czak. Nową formą pracy będą dekanalne 
spotkania zespołów parafi alnych. Został 
powołany dekanalny koordynator, który 
będzie odpowiedzialny za organizowa-
nie takich spotkań, przekazywanie do 
PZC informacji i  materiałów z  Caritas 

diecezjalnej, przekazywanie informacji 
z PZC do Caritas diecezjalnej.

Planowane są wyjazdy formacyjno–
szkoleniowe dla członków PZC. Człon-
kowie Caritas będą mieli legitymacje. 
Planowana jest wyjazdowa aktywacja 
seniorów – szczególnie skierowana do 
osób zaangażowanych w PZC – realizo-
wana w  Łebie, Pasterce i  Sulistrowicz-
kach.

W ramach krzewienia idei Caritas oraz 
głoszenia Miłości Miłosiernej w parafi ach 
będą odbywały się spotkania „Niedziela 
Caritas”. W czasie Mszy św. ksiądz dyrektor 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej będzie 
głosił homilię, a przed kościołem będzie 
prowadzona promocja działań Caritas.

Caritas prosi o  wsparcie jej przez 
przekazanie 1% podatku. Równocześnie 
staramy się w  parafi i zapewnić pomoc 
przy rozliczaniu podatku i  wypełnianiu 
druków podatkowych.

Pragniemy zachęcić wszystkich do 
przekazania choćby najmniejszej sumy 
w  ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy. 
W parafi ach będą rozprowadzane świece 
wigilijne w cenie: duża 12 zł, w tym 3 zł 
dla PZC i mała 6 zł, w tym 2 zł dla PZC.

Święta Bożego Narodzenia to czas od-

młodzenia naszej wiary, nadziei i miłości. 

Dzieciątko w stajence pojawia się dzięki 

Maryi, która uwierzyła i z miłością przyjęła 

zwiastowanie, pomagała Elżbiecie,

w stajence urodziła Dzieciątko.

Przyjmijmy Jezusa w żłóbku 

z prostotą jak pasterze i z namysłem 

jak mędrcy. 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Święta Bożego Narodzenia to czas od-

młodzenia naszej wiary, nadziei i miłości. 

Dzieciątko w stajence pojawia się dzięki 

Maryi, która uwierzyła i z miłością przyjęła 

zwiastowanie, pomagała Elżbiecie,

w stajence urodziła Dzieciątko.

Przyjmijmy Jezusa w żłóbku 

z prostotą jak pasterze i z namysłem 

jak mędrcy. 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.
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Arcybiskup Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 r. w Wielkopol-

sce, w Sebastianowie, w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Tam otrzy-

mał staranne wychowanie religijne i ukończył szkołę powszechną. Jego 

wybitne uzdolnienia zadecydowały o wysłaniu go na dalszą naukę do 

salezjanów w Oświęcimiu. 

Niezłomny świadek wiary i obrońca Kościoła

W  wieku szesnastu lat wstąpił do no-
wicjatu salezjańskiego, pięć lat później 
złożył śluby wieczyste, po których pra-
cował jako wychowawca w  placówkach 
salezjańskich. Rozpoczął studia fi lozo-
fi czne w  Krakowie, a  potem w  Rzymie, 
w latach 1927–1931, kontynuował studia 
teologiczne i prawnicze, zwieńczone po-
dwójnym doktoratem. Poznał gruntownie 
łacinę i  grekę oraz języki nowożytne – 
włoski, niemiecki i francuski. W roku 1930 
przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie 
z rąk ks. abp. Adama Stefana Sapiehy. 

Rodzinne wychowanie religijne, du-
chowość salezjańska akcentująca odpo-
wiedzialność za siebie i drugich, staranne 
wykształcenie owocowały obfi cie w jego 
życiu. Ksiądz Arcybiskup był bardzo pra-
cowity i niezwykle skromny, pozostając 
w cieniu dwóch wielkich prymasów Pol-
ski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Życie Jego było ciche 
i zarazem heroiczne, aż do męczeństwa 
w obronie Kościoła polskiego i jego pry-
masów. Prymas August Hlond, salezjanin, 
poznał swojego współbrata w  Rzymie 

i  powołał go we wrześniu 1933 r. na 
stanowisko osobistego sekretarza. Po-
słuszny woli umierającego Prymasa, po 
jego śmierci w  roku 1948, ks. Baraniak 
przekazał do Stolicy Apostolskiej suge-
stię dotyczącą następcy Prymasa Polski 
w  osobie biskupa lubelskiego Stefana 
Wyszyńskiego. W roku 1951 ks. Baraniak, 
w wieku 47 lat, został mianowany przez 
papieża Piusa XII biskupem pomocni-
czym gnieźnieńskim i  nadal kierował 
sekretariatem Prymasa Polski. 

W  okresie powojennym, w  najgor-
szych czasach stalinizmu i  komunizmu, 
sytuacja Kościoła w Ojczyźnie była bar-
dzo trudna. W nocy z 25 na 26 września 
1953 r. Prymas Polski Stefan Wyszyński 
i bp Antoni Baraniak zostali aresztowani 
przez władze komunistyczne. Biskup Ba-
raniak był przetrzymywany przez okres 
trzech lat; najpierw w  więzieniu UB na 
ul. Rakowieckiej (od września 1953 do 
grudnia 1955 r.), potem internowany 
i  nadzorowany w  domu salezjańskim 
w  Marszałkach (od grudnia 1955 do 
marca 1956 r.), a  następnie uzyskał ze-
zwolenie na wyjazd do Krynicy, do sióstr 
elżbietanek w  celach leczniczych. Tam 
przebywał pod ścisłym nadzorem od 
marca do października 1956 r.

Biskup Antoni Baraniak był człowie-
kiem niezłomnym. W  więzieniu uczynił 
postanowienie, że nigdy nie będzie 
świadczył przeciwko Księdzu Prymaso-
wi i  że jest gotów oddać swe życie za 
sprawę Kościoła. Był to czas niezwykle 
trudnej próby. Podczas przesłuchań 
Ksiądz Biskup był okrutnie torturowany, 
jednak swoją niezłomną postawą unie-
możliwił władzom wytoczenie procesu 
Prymasowi Wyszyńskiemu. Po latach 
Prymas powiedział: „on cierpiał za mnie”. 

Czerpał siłę z modlitwy, w celi odpra-
wiał rekolekcje razem z innymi więźnia-
mi, klęczał i modlił się. Niezłomność była 
charakterystyczna dla postawy Księdza 
Biskupa i  to nie tylko podczas uwięzie-
nia, ale również w czasach późniejszych. 
Zarówno w sekretariacie Prymasa Polski, 

HISTORIA

Z Prymasem Polski w czasie obrad Vaticanum II

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulajże ulubione me pieścidełko.
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Z ŻYCIA WIARĄ

Odrzućmy lęk, 

który może nas zniewolić 

Informacje, które szerokim strumieniem napływają do nas poprzez 

media, przez znajomych i bliskich, a także przez osobiste obserwa-

cje, sprawiają wrażenie coraz większego ataku na chrześcijaństwo, 

a nawet na wszelkie wartości, które do tej pory były oczywiste. Moż-

na odnieść wrażenie, że twórcy różnych współczesnych ideologii 

dawno już przestali kierować się zdrowym rozsądkiem. 

Nie przeszkadza im to, że założenia le-
żące u podstaw ich ideologii są fałszywe. 
Obowiązuje zasada: jeśli się przedstawia 
coś, stwarzając przy tym wrażenie wia-
rygodności, i  dodatkowo, jeśli robią to 
ludzie „wykształceni”, to po pewnym cza-
sie wszyscy tym nasiąkną, przyzwyczają 
się i uznają, że może to i prawda. Kiedy 
jednak się przyglądam tym wszystkim 
próbom czynienia normalnym tego, co 
jest nienormalne, to mam wrażenie, że 
ta strategia już nie raz była stosowana 
w  historii, a  właściwie to jest jej stałym 
elementem. 

Zrozumiemy to, gdy spostrzeżemy, 
że żyjemy w  świecie, w  którym walka 
duchowa ciągle trwa, a nasz przeciwnik 
jest ojcem kłamstwa i  wielu jest takich, 
którzy – jedni świadomie, inni nie – jemu 
właśnie służą. Zwykle poddają mu się 
również wielcy tego świata, ci, którzy 
mają siłę i  pieniądze, by z  wielkim ha-
łasem obwieszczać, w  co dziś ludzie 
mają wierzyć. Tu zdrowy rozsądek nie 
obowiązuje, tu liczy się pokazanie, kto 
rządzi, kto ma władzę. Ale to nie jest cała 
prawda o naszej rzeczywistości. 

Trzeba powiedzieć, że nawet gdyby 
wydawało się, iż ta czy inna ideologia 
opętała świat już tak mocno, że prawda 
przegrała i  nie ma dla nas ratunku, to 
jednak przecież zawsze jest to kolos 
na glinianych nogach. Rzeczywistość 
jest inna niż ten kreowany matrix. Są to 
ostatnie chwile, miotanie się zranionej 
śmiertelnie bestii, jej dni są już policzone. 
Wszystkie ideologie w  końcu upadają, 
a prawda zwycięża. 

Dziś powinniśmy wiedzieć, że nie mo-
żemy dać się przestraszyć, powinniśmy 

głęboko wierzyć w to, że Jezus Chrystus 
jest większy od wszystkich naszych prze-
ciwników. Ten, który skusił pierwszych 
rodziców, nie może nam nic zrobić, bo 
jesteśmy strzeżeni przez krew Jezusa. 
Szatan jednak stara się nas napełnić 
lękiem, chce wzbudzić wątpliwość co 
do faktu, że jesteśmy ukochani przez 
Boga. To wszystko, co nas dziś straszy, 
jutro upadnie, dlatego z odwagą stójmy 
przy prawdzie. Dlatego przyjmijmy pokój 
od Pana, odrzućmy lęk, który nas może 
zniewolić. 

Słowo Boże mówi, że zostaliśmy 
przeniesieni przez Ojca z królestwa ciem-
ności do królestwa Jego umiłowanego 
Syna. My nie należymy do tego świata, 
reprezentujemy naszego Króla, Jezusa 
Chrystusa i  mamy dać świadectwo, 
czym jest nowe życie w  Nim. Widzimy 
rzeczywistość duchową, która jest nad tą 
materialną. Widzimy, jakie są przyczyny 
w świecie duchowym tego, co się dzieje 
w  świecie widzialnym. Każdy z  nas też 
uczestniczy w tej walce. 

To wszystko dzieje się na poziomie 
naszego serca. Walka toczy się w sercu, 
ale okoliczności zewnętrzne mają na 
nią wpływ. Przez te wydarzenia właśnie 
atakuje nas przeciwnik, bo zależy mu 
na zdobyciu serca: cała ta burza na ze-
wnątrz toczy się po to, by zdobyć nasze 
serce. Dlatego trzeba w  sercu prosić 
Ducha Świętego o pomoc, by odeprzeć 
wroga, trzeba uznać, że nasz Pan, Jezus 
z  Nazaretu, jest większy od wszystkich 
lęków, ideologii, przeciwników. Jezus to 
wszystko już zwyciężył na krzyżu.

PIOTR ROTTE

jak też na poznańskiej stolicy biskupiej, 
borykając się z  licznymi restrykcjami ze 
strony władz komunistycznych, ostro 
i zdecydowanie bronił Kościoła.

Po uwolnieniu z  więzienia w  paź-
dzierniku 1956 r., bp Antoni Baraniak 
był nadal kierownikiem sekretariatu 
Prymasa aż do nominacji na arcybisku-
pa metropolitę poznańskiego 30 maja 
1957 r. Władze zgodziły się na tę no-
minację, licząc że bardzo schorowany 
Ksiądz Biskup nie będzie długo żył. Tym-
czasem Bóg sprawił, że abp Baraniak – 
mimo słabego zdrowia, zrujnowanego 
w  ubeckim więzieniu – przewodził ar-
chidiecezji poznańskiej przez dwadzie-
ścia lat i  bardzo wiele w  niej dokonał. 
Odbudował zniszczoną w czasie wojny 
katedrę poznańską – matkę kościołów 
w  Polsce. Troszczył się o  powstawanie 
nowych parafi i i budowę dla nich świą-
tyń. Z salezjańską troską otaczał opieką 
dzieci i  młodzież. Zainicjował osiem 
procesów beatyfi kacyjnych. Brał udział 
w  obradach Soboru Watykańskiego II. 
W  kwietniu 1966 r. zorganizował uro-
czystości milenijne, gromadzące epi-
skopat Polski i tłumy wiernych. Dwa lata 
później przewodniczył uroczystościom 
upamiętniającym tysiąc lat biskupstwa 
poznańskiego.

Arcybiskup Antoni Baraniak zmarł 
13 sierpnia 1977 r. W  Poznaniu żegnali 
go Prymas Stefan Wyszyński, kard. Karol 
Wojtyła oraz rzesze wiernych. W książce 
„Teczki na Baraniaka”, wydanej w  roku 
2009, bp Marek Jędraszewski napisał: 
„Gdyby nie abp Baraniak i jego nieugięta 
postawa, nie byłoby powrotu Prymasa 
Wyszyńskiego do Warszawy po okresie 
uwięzienia, bez Prymasa Wyszyńskiego 
nie byłoby kard. Wojtyły, a  potem Jana 
Pawła II. Podsumowując, dzieje Kościoła 
w Polsce, Europie i świecie potoczyłyby 
się zupełnie inaczej, w  sposób dzisiaj 
przez nas trudny do wyobrażenia. A  za 
tym wszystkim stoi ta nieugięta, cicha 
postać człowieka, który się wtedy nie 
ugiął, nie załamał i, jak mówił sam Pry-
mas, wziął na swoje barki odpowiedzial-
ność Prymasa za Kościół w Polsce”.

DR JOLANTA HAJDASZ, AUTORKA FILMU 

„ZAPOMNIANE MĘCZEŃSTWO”

Lulajże, Jezuniu, Lulajże Lulaj! A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.



20 KRÓLOWA POKOJU

Z ŻYCIA PARAFII

Dzień Papieski AD 2013

Jan Paweł II – Papież Tysiąclecia – Piotr naszych czasów – Serce serc 

– niezwykły człowiek w  dziejach Polski i  świata. Decyzja konklawe 

o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową zaskoczyła swojego czasu cały 

świat. Następnie, przez ponad 25 lat Karol Wojtyła prowadził świat 

drogą świętości, wolności, prawdy, modlitwy i miłości.

Już prawie osiem lat minęło, od kiedy 
nasz Wielki Rodak odszedł do domu 
Ojca. Mogłoby się wydawać, że to dość 
dużo czasu, aby zapomnieć. Czy zapo-
mnieliśmy? O, nie! Obchodzimy Dzień 
Papieski od roku 2001. Wspominamy 
naszego kochanego papieża. Pozostawił 
nam tak wiele nauk, które należy wciąż 
na nowo odkrywać i zgłębiać. Tegorocz-
ne obchody Dnia Papieskiego skupiły się 
wokół tematu dialogu ekumenicznego, 
który był głównym celem Kościoła za 
pontyfi katu Jana Pawła II.

Uroczyście uczciliśmy ten dzień rów-
nież w  naszej parafii. Uczniowie, jak 
zawsze, nie zawiedli. W  przygotowania 
zaangażowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3, którzy z  wielkim 
przejęciem i  radością recytowali wiersze 
o  Janie Pawle II. Uczennica Gimnazjum 
nr 1 – Karolina – pięknie zaśpiewała pieśń 
„Strumień” z Tryptyku Świętokrzyskiego. 
W roli narratorów wystąpili Ewa i Tomek. 
Od strony technicznej mieliśmy wsparcie 
Pawła. Dołączyła też do nas młodzież 
z Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edu-
kacji im. ks. Marcina Lutra, przygotowując 
modlitwę wiernych i  dary eucharystycz-
ne. Oczywiście, nie można zapomnieć 
o scholi parafi alnej, która uświetniła całą 
Mszę św. pięknym śpiewem.

Dzięki staraniom rodziców i katechetów 
powstała również galeria prac plastycz-
nych. Mogliśmy, po raz kolejny, podziwiać 
talenty naszych młodych parafi an, którzy 
mają niesamowitą zdolność do uchwy-

cenia i  przekazania widzom tego, co dla 
nich jest ważne – papież w ich wykonaniu 
obowiązkowo jest pogodny i wesoły. Pa-
trząc na te prace, nie dało się powstrzymać 
uśmiechu i  wzruszenia. Autorzy najcie-
kawszych prac otrzymali nagrody. 

Szczególne podziękowania należą się 
o. Bartkowi OMI, który dołożył wszelkich 
starań, aby wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. XIII Dzień Papieski już za 
nami. Kolejny raz odkrywaliśmy na nowo 
naukę naszego Papieża. Czy pozostało 
nam coś jeszcze do odkrycia? Z pewno-
ścią. Przekonacie się o tym za rok, kiedy 
znów się spotkamy, aby na nowo odkry-
wać i zgłębiać. Mam też nadzieję, że tak 
jak w tym roku, dzięki pomocy rodziców, 
dzieci i młodzież też nie zawiodą.

WERONIKA GIDZIL

Trzynasty już Dzień Papieski odbył się w naszej szkole 18 październi-

ka pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu”. Celem było nie tylko 

przybliżenie postaci Jana Pawła II, ale również nauka dialogu, opar-

tego na wzajemnym szacunku.

Dzięki występowi uczniów naszej szko-
ły dowiedzieliśmy się, że Papież był praw-
dziwym mistrzem prowadzenia dialogu, 
bo potrafi ł słuchać. Podejmował również 
wiele trudnych i  bolesnych tematów. 
Potrafi ł znaleźć wspólny język z  ludźmi 
na całym świecie. W  każdej wypowiedzi 
podkreślał rolę, jaką pełni dialog w  na-
szym życiu i co się dzieje, kiedy o nim za-
pominamy. Jan Paweł II nie tylko słowem, 
lecz i przykładem uczył i uczy do dziś, jak 
powinniśmy ze sobą rozmawiać oraz że 
celem dialogu jest poznanie prawdy.

Bł. Jan Paweł II bez wątpienia był 
i  będzie zawsze w  naszych sercach nie-
samowitym człowiekiem. Pamiętajmy, że 
również przez prowadzenie dialogu z dru-
gim człowiekiem możemy przyczynić się 
do szerzenia nauki Papieża Polaka. Szcze-
gólnie my, młodzi ludzie, którzy w dobie 
rozwoju techniki, zapominamy o dialogu, 
powinniśmy wcielać nauki Jana Pawła II 
w  życie. Całość spotkania uświetnił wy-
stęp naszego szkolnego chóru.

JULIA SKIBICKA KL. 3C

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
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Arka we Wrocławiu

WOLONTARIAT

Misją L’Arche jest głoszenie warto-
ści każdej osoby bez względu na jej 
sprawność intelektualną. W domach Arki 
mieszkają osoby z  niepełnosprawnością 
intelektualną wraz ze swoimi asystenta-
mi. Asystenci rekrutują się ze wspólnoty 
ale nie tylko. Decydują się zamieszkać 
w domu wspólnoty rezygnując ze swoich 
planów lub odkładając je na późniejszy 
czas. Życie Wspólnot opiera się na tworze-

niu relacji między asystentami i osobami 
z niepełnosprawnością. 

Wspólnoty są miejscem akceptacji sła-
bości i wezwaniem do rozwoju wszystkich 
ich członków. Wspólnoty L’Arche pro-
wadzą małe domy pomocy społecznej, 
mieszkania chronione, placówki terapeu-
tyczne i ośrodki wsparcia dziennego.

L’Arche łączy rodzinną atmosferę z  fa-
chową opieką i  profesjonalną pomocą. 
Jako szanujący się wolontariusze, sami 
postanowiliśmy wspomóc fundację. 
Współpracę z  tym domem i  wspólnotą 
rozpoczęliśmy w  2011 r. Były to począt-
kowo dyżury wolontariuszy oparte na 
sprzątaniu. Z  czasem zaczęliśmy uczest-
niczyć w  życiu domu (były to wspólne 
herbatki po wykonanej pracy), staramy 
się też odpowiedzieć na doraźne potrzeby 
wspólnoty. 

19 października mieliśmy też okazję 
do wspólnego świętowania. Nasi wo-
lontariusze wzięli udział w  uroczystości 
otwarcia nowego centrum dydaktycz-

Wspólnota L’Arche (Arka) to międzynarodowa wspólnota wspólnot, 

którą założył Jean Vanier w 1964 roku, we Francji. Obecnie istnieje 

na świecie około 140 wspólnot w 40 krajach. W Polsce L’Arche działa 

od roku 1981 w Śledziejowicach koło Krakowa, Poznaniu, Wrocławiu 

i Warszawie.

no–opiekuńczego wspólnoty L’Arche we 
Wrocławiu, znajdującego się przy ulicy 
Jutrosińskiej 29.  

W samo południe rozpoczęła się Msza 
Święta pod przewodnictwem arcybiskupa 
Mariana Gołębiowskiego. Modliliśmy się 
za wspólnotę oraz wysłuchaliśmy poru-
szającego kazania, mówiącego o  tym, 
że Bóg kocha wszystkich tak samo, bez 
względu na wszystko. 

O  godzinie 13.30 nastąpiło przedsta-
wienie nowych domowników wspólnoty, 
co z  pewnością pozytywnie wpłynęło 
na kontakty między mieszkającymi 
w  L’Arche. Kiedy wiemy o  sobie dużo, 
łatwiej utrzymać rozmowę, pocieszyć 
kogoś, zrozumieć czyjeś problemy. Kolej-
nym punktem dnia były podziękowania 
dla wszystkich, którzy na swój sposób 
pomagają wrocławskiej wspólnocie. Spo-
tkali się oni z uznaniem nie tylko współ-
pracowników, ale również mieszkańców. 
Wszyscy sobie dziękowali, głównie za to, 
że razem trwają w tym, co robią i kochają, 
czyli dzieleniem się miłością i pomocą.

To nie był koniec atrakcji. Około godz. 
14.00 rozpoczęło się przedstawienie 
teatru lalek w  wykonaniu aktorów ze 
wspólnoty! Mieliśmy okazję obejrzeć 
bajkę o Malwinie i Julce – dwóch lalkach, 
z  których jedna jest niepełnosprawna, 
a mimo to wykonuje czynności dnia co-
dziennego i  nie zraża się przeszkodami, 
jakie musi na swojej drodze pokonać. 
Opowieść ta miała na celu udowodnić, że 
człowiek niepełnosprawny jest taki sam, 
jak każdy pełnosprawny, potrafi  przeła-
mać swoje lęki oraz utrzymywać relacje 
z innymi ludźmi.

Wróciliśmy do domów uradowani tym, 
że pomogliśmy bezinteresownie wielu 
ludziom. Cieszę się, że wziąłem udział 
w tym wydarzeniu. Niesienie pomocy in-

nym to owocny sposób spędzenia czasu, 
zaś dostrzeżony uśmiech wdzięczności na 
ludzkiej twarzy to cenna nagroda i  silna 
motywacja do dalszego działania.

Warto jeszcze wspomnieć, że 16 listo-
pada nasi wolontariusze malowali pokój 
niepełnosprawnego Piotra w tzw. starym 
domu. Piotr przeniósł się do nowego 
domu, a  jego stary pokój odmalowany 
i odświeżony czeka na nowego domow-
nika.

„Jest znacznie łatwiej burzyć niż budo-
wać, szkodzić niż pomagać, nienawidzić 
niż kochać” – mawiał Alfred Aleksander 
Konar.

KASPER CHEŁPA, KL. 3C

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
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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: krolowa@archidiecezja.wroc.pl 

NAKŁAD: 2 000 egz.   Cena: gratis  

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

BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE

ALFA-TUR ZAPRASZA:

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE

M A T E M A T Y K A

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

ZAKRES LEKCJI:

  szkoła podstawowa
  gimnazjum
  szkoła średnia (liceum, technikum)

  przygotowanie do matury:
  podstawowej i rozszerzonej 

Mam wieloletnie doświadcznie pedagogiczne 

z uczniem na każdym poziomie wiedzy.

Przygotowuję do egzaminów, klasówek, kon-

kursów, ułatwiam nadrobić zaległości, pomagam 

w pracach domowych.

KOREPETYCJE U UCZNIA W DOMU

TEL. 668-967-527

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

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

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

REMONTY – prace wykończeniowe domów, 
mieszkań, biur. Malowanie, gładzie, płytki, 
panele. 
Tel. 664 817 696

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

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

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

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

KUCHARKA NA TWOJE WESELE
www.weselewewroclawiu.pl9 
Tel. 504 622 360

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

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

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

SPRZĄTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 883 786 373

SPRZEDAM nowy wózek inwalidzki. 
Tel. 531 641 046

SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ w  rozmiarze 
38/40, model Urszula Mateja 640, kolor złoty 
i écru (suknia nieczyszczona). Cena 1200 zł – 
razem z dodatkami i butami rozmiar 38. 
Tel. 602 385 463

SPRZĄTANIE mieszkań, mycie okien, pomoc 
w przedświątecznych porządkach. 
Tel. 697 019 509

SPRZEDAM MIESZKANIE 3-pokojowe na 
parterze bloku 4-piętrowego, ul. Popowicka 
(koło Biedronki). 
Tel. 795 086 770

USŁUGI KRAWIECKIE
Przeróbki, wszywanie zamków, 

skracanie, zwężanie, inne

poniedziałek-wtorek-czwartek 
od godz. 9.00 do 17.00

środa-piątek 
od godz. 7.00 do 15.00

Tel. 791 652 094
Pod dużym kościołem 

koło głównego wejścia od ul. Rysiej

ZAPRASZAMY!

POGOTOWIE

KOMPUTEROWE

  Napraw y  komputerów i laptopów
  Odzyskiwanie utraconych danych
  Sprzedaż komputerów nowych 
  i używanych z roczną gwarancją

  Szkolenia z obsługi komputera
  i pakietu offi  ce dla seniorów

TEL. 888 404 202 

RZYM–KANONIZACJA JANA PAWŁA II–ASYŻ–
RAWENNA+MORZE
24–30.04.2014 – 650 zł + 150 euro

RZYM–KANONIZACJA JANA PAWŁA II
+ASYŻ, O. PIO, PADWA, LANCIANO, LORETO, MONTE 
S. ANGELO
24.04–03.05.2014 – 690 zł + 299 euro

MEDUGORJE
POWITANIE NOWEGO ROKU Z MARYJĄ
28.12.2013–04.01.2014 – 580 zł + 180 euro

ZIEMIA ŚWIĘTA
17–25.02.2014 – 1950 zł + 480 USD
(pielgrzymka z par. św. Klemensa Dworzaka 
we Wrocławiu)
03–11.03.2014 – 1950 zł + 480 USD

RZYM–NIEDZIELA PALMOWA–ŚWIATOWY DZIEŃ 
MŁODZIEŻY (przekazanie krzyża z Rio de Janeiro do 
Krakowa na ŚDM w 2016 r.)
10–15.04.2014 – 949 zł

SANTIAGO de COMPOSTELA–BARCELONA–ARS
PIESZO I AUTOKAREM DO ŚW. JAKUBA,
POTWIERDZONE CERTYFIKATEM PIELGRZYMA
15–31.07.2014 – 999 zł + 650 euro

USŁUGI FOTOGRAFICZNE
MAM-FOTO.PL

Fotografi a ślubna 
i okolicznościowa

Sesje dziecięce, portrety

TEL. 603 493 586

Doświadczony fotograf oferuje 
profesjonalne usługi fotografi czne 
z uroczystości rodzinnych, imprez 
okolicznościowych i fi rmowych. 

Rzetelne wykonanie w rozsądnej 
cenie, warunki można negocjować. 

KONTAKT: 

Tomasz Lewandowski, tel. 668 398 903

Chwała na wysokości, chwała na wysokości!

od pn.–pt.  w godz. 13.00–18.00

w niedziele w godz. 9.30–13.00

  czasopisma, książki religijne

  płyty audio i wideo, art. biurowe, ksero

KSIĘGARNIA PARAFIALNA

„LEW JUDY” ZAPRASZA

USŁUGI FOTOGRAFICZNE
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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.

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

INFORMATOR

ROCZNICEMAŁŻEŃSTWO

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

 nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

(na cele kultu religijnego)

Rrzymskokatolicka Parafi a 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 

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

MSZE ŚWIĘTE

CHRZEST

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

NABOŻEŃSTWA

ROCZNICE

WAŻNE INFORMACJE

SPOWIEDŹ

A pokój na ziemi.
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Z ŻYCIA PARAFII

W dniach 8–11 listopada zjechało do 
Wrocławia 280 młodych osób. Wieczór 
piątkowy wprowadził wszystkich zebra-
nych w  temat „Maryja, Królowa Pokoju, 
w nas i wokół nas”. Uczestnicy w wielkim 
skupieniu oglądali sceny, w których Ma-
ryja ratowała nasz kraj.

Sobotnia konferencja o. Kazimierza 
Lubowickiego przybliżyła modlitwę 
Różańca Świętego, a  konkretnie dwie 
pierwsze tajemnice. Później było two-
rzenie plakatów z  hasłem przewodnim: 
„pokój i  niepokój”, co nie należało do 
łatwych zadań. 

Był czas na adorację Najświętszego Sa-
kramentu, która przebiegała w  wielkim 
skupieniu, czas na sakrament pokuty, 
jak również na indywidualny spacer czy 
napisanie listu do Boga. Listy te zostały 
złożone podczas Mszy świętej, a wszyst-
kich nas poruszyło entuzjastyczne uwiel-
bienie prowadzone przez młodych z Po-
znania. Wieczór zakończył występ Teatru 
Arka z Wrocławia ze sztuką „Ucisz serce”.

Nowy dzień zjazdu rozpoczęła modli-
twa poranna i Eucharystia z parafi anami, 
której przewodniczył Ojciec Prowincjał 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Zaraz potem wysłuchaliśmy konferencji 
dziennikarza Sylwestra Strzałkowskiego 
z Radia eM, który przybliżył nam, w jaki 

XIX Zjazd Młodzieży Oblackiej NINIWA już za nami. Z wielkim senty-

mentem wspominamy widok tłumu młodzieży w sali św. Eugeniusza, 

ale też z radością czekamy na kolejne spotkania w Kokotku, Kodniu 

i Iławie. 

Niniwa na Popowicach

sposób media przekazują odbiorcom 
wiedzę na temat otaczającej rzeczywi-
stości. 

Po południu zwiedzaliśmy stolicę 
Dolnego Śląska. Wielką furorę zrobił 
ostatni punkt wycieczki. Otóż cała Nini-
wa wraz z kilkoma „tubylcami” zatańczyła 
„belgijkę” na wrocławskim rynku! Podsu-
mowaniem niedzielnego programu był 
wieczór uwielbienia, prowadzony przez 
o. Bogusława OMI wraz z zespołem Tiako 
(po malgasku: „kocham”) z Kędzierzyna-
Koźla. 

Poniedziałek rozpoczął się modlitwą 
oraz wycieczką w  przeszłość. To 8 lat 
temu we Wrocławiu odbył się jeden 
z  pierwszych zjazdów Niniwy. Ostatnią 
częścią spotkania było dzielenie się 
doświadczeniem listopadowego zjazdu. 
Bardzo chętnie dzieliliśmy się swoim oso-
bistym spotkaniem z  Bogiem podczas 
tych paru dni. 

Jak przeżyliśmy ten czas? Myślę, że 
najlepiej przekazać głos tym, których 
świadectwo odda klimat i wartość zjaz-
dów młodzieży oblackiej Niniwa.

KUBA

Chociaż minęły już dwa tygodnie od 
powrotu ze zjazdu Niniwy, moje wspo-

mnienia są nadal żywe. 
Czas, który tam spę-
dziłam, na pewno nie 
był stracony. Chociaż 
na samym początku 
nie byłam pewna, po 
co właściwie chcę tam 
jechać, to z  perspek-
tywy tych kilkunastu 
dni, które już upłynęły, 
stwierdzam, że to była 
najlepsza rzecz, jaka 
mogła mi się przytrafi ć. 

Przeżywałam ten wyjazd bardzo 
osobiście. Pierwszy dzień zaraz po 
przyjeździe był ciężki, miałam moment, 
w którym żałowałam, że pojechałam. 

Kolejny dzień był zdecydowanie 
lepszy, szczególnie konferencja, która 
bardzo mocno do mnie przemówiła. 
Innym ciekawym punktem tego dnia 
było to, że mogliśmy napisać list do 
Pana Boga. Najpierw wydawało się, że to 
lekka przesada, bo przecież On i tak tego 
nie przeczyta, ale teraz stwierdzam, że 
był to dobry czas na zastanowienie się. 
Przelanie wszystkich emocji na papier 
okazało się dobrym pomysłem. Przed 
kim mamy się otworzyć, jak nie przed 
Panem Bogiem? 

Następnego dnia udaliśmy się do 
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czte-
rech Wyznań – była to bardzo ciekawa 
przygoda. Duchowni poświęcili swój 
niedzielny czas, żeby wytłumaczyć 
nam, na czym polega ich religia. Tego 
samego dnia był koncert uwielbienia 
i adoracja, która najbardziej utkwiła mi 
w pamięci. Od tej adoracji wszystko się 
zmieniło, zaczęłam inaczej postrzegać 
cały ten wyjazd. Było to niesamowite 
przeżycie, bardzo osobiste i  mocne. 
Każda chwila była utwierdzeniem, że 
Bóg w  tej właśnie adoracji jest tylko 
dla mnie. Zapomniałam wtedy o całym 
świecie, czas inaczej płynął, liczyło się 
tu i teraz. 

Następnego dnia wyjeżdżaliśmy. Po-
znałam wtedy wspaniałą dziewczynę, 
która bardzo mi pomogła. Wtedy nie 
zdawałam sobie sprawy, że są ludzie, 
którzy mieli kiedykolwiek podobne 
wątpliwości. Rozmowa z  nią pchnęła 
mnie do rozmyślań o czymś, na co kie-
dyś prawdopodobnie szkoda byłoby mi 
czasu. Uświadomiła mi, że każdy się do 
czegoś nadaje, a Bóg kocha każdego. 

Następnie przyszła kolej na świadec-
twa. Coś pięknego. Uczestnicy zjazdu 
opowiadali, jak oni osobiście to przeży-
wali; emanowało z nich tyle optymizmu, 
wiary, nadziei i  radości. Najwspanialsze 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
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w  tym zjeździe jest to, że spotykają się 
młodzi ludzie, którzy nie wstydzą się 
wiary w Boga. Czerpią radość z każdego 
dnia. Ich optymizm udziela się innym – 
mnie także. 

Wspólne śpiewanie i  tańczenie 
było też ciekawym przeżyciem. Nie 
wiedziałam, że można się tak dobrze 
bawić. Atmosfera była fantastyczna, 
wszyscy byli dla siebie mili. Wszyscy 
byli radośni. Odnosząc się do tematu 
zjazdu („Maryja, Królowa Pokoju, w nas 
i wokół nas”), stwierdzam, że zyskałam 
ten pokój w sercu. Teraz inaczej patrzę 
na wszystko, co się przytrafi a. Sądzę, 
że to nie był przypadek, że pojechałam 
na zjazd. Myślę, że tak miało być, Bóg 
tak chciał, a ja dzięki temu miałam na-
uczyć się, że nawet gdy ja zapominam 
o  Nim, On zawsze pamięta o  mnie. 
Jeżeli kiedyś będę miała możliwość 
wyjazdu na kolejny zjazd Niniwy, zrobię 
to z radością. Nie żałuję żadnej minuty 
tam spędzonej.

ANIA SUWIŃSKA – IŁAWA

Z ŻYCIA PARAFII

O  Niniwie usłyszałem, 
zanim jeszcze poznałem 
ojców oblatów. Postanowi-
łem, że kiedyś pojadę na 
taki zjazd. Gdy się dowie-
działem o takiej możliwości, 
nie wahałem się. Był to mój 
pierwszy zjazd i  zrobił na 
mnie ogromne wrażenie. Był 
to wspaniały czas spędzony 
na rozmowie z  Bogiem, 

poprzez codzienną Mszę, adoracje, 
spowiedź, a  wszystko to przeplatane 
pieśniami religijnymi, zabawą i  tańcem. 
Mogłem w  końcu zwolnić, oderwać się 
od tego całego pośpiechu w  życiu, po-
myśleć i zastanowić się trochę nad swoją 
osobą i relacją z Bogiem. 

Kolejna fantastyczna sprawa to at-
mosfera i  ludzie, którzy tam są. Już na 
początku zostaliśmy ciepło powitani 
przez tegorocznych organizatorów. Moż-
na było poznać mnóstwo wspaniałych 
ludzi. I jak w życiu codziennym niekiedy 
ciężko zawierać nowe znajomości, tak 
na Niniwie ludzie sami się 
garną do rozmowy. Fajne 
jest to, że wszyscy są tacy 
otwarci i przyjaźnie nasta-
wieni, tam nie ma wrogów 
ani powodów do obaw. 

Podczas zjazdu oso-
biście bardzo wyraźnie 
czułem Bożą obecność 
pośród nas. Bóg działał 
w  każdym z  uczestników, 
a najpiękniejsze jest to, że 

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

można było ujrzeć, jak działa w drugim 
człowieku. 

Niezapomniane wspomnienia ze zjaz-
du to także tańce, zabawa i śpiew. Mam 
takie dwa szczególne momenty: jeden 
z nich to odtańczenie „belgijki” na wro-
cławskim rynku, a  drugi śpiew i  taniec 
w kościele przy ołtarzu wieczorami. Jest 
jeszcze jedno bardzo ciekawe wspomnie-
nie, a mianowicie tańczenie „Letkiss” na 
przystanku rano, podczas czekania na 
autobus. Miny ludzi – bezcenny widok. 

Bardzo mi się podobało, że mieli-
śmy dużo czasu dla siebie i  mogliśmy 
go spożytkować, jak tylko chcieliśmy. 
Podsumowując, na Niniwie spędziłem 
cudowny czas i  doświadczyłem rzeczy, 
które trudno jest wyrazić słowami, trze-
ba się przekonać na własnej skórze, jak 
tam jest. Szczerze każdemu polecam taki 
zjazd, bo jest to cenne doświadczenie. 
Sam nie mogę się doczekać następnego. 
Dzięki!

PATRYK LUBIJEWSKI – IŁAWA

DRODZY OJCOWIE OBLACI!

Życzymy Wam obfi tości łask Bożych 

od Dzieciątka Jezus, wiele radości 

i pokoju serca. 

APOSTOLAT MARGARETKA

DRODZY OJCOWIE OBLACI!

Życzymy Wam obfi tości łask Bożych 

od Dzieciątka Jezus, wiele radości 

i pokoju serca. 

APOSTOLAT MARGARETKA

WSZYTKIM PARAFIANOM,

którzy przyjęli na nocleg

młodzież z ogólnopolskiego

ruchu młodzieży oblackiej

NINIWA,

SKŁADAMY SERDECZNE

BÓG ZAPŁAĆ!
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Z ŻYCIA PARAFII

Zapraszamy do Niniwy!

Wspólnota Niniwa to ogólnopolski ruch młodzieży oblackiej. Młodzi 

z naszej wspólnoty, śladami starotestamentowego proroka Jonasza, 

chcą głosić Dobrą Nowinę i  być jej świadkami. Niniwa funkcjonuje 

przy wielu oblackich parafi ach. 

Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi, 
którzy regularnie się spotykają i  modlą 
(uczestniczymy w  Eucharystii, spotka-
niach katechizmowych, ogólnorozwojo-
wych lub z charyzmatem oblackim), ale 
też dobrze się bawią i aktywnie spędzają 
wolny czas. W ciągu roku trzy razy spo-
tykamy się z „niniwitami” z innych miast 
na wspólnotowych zjazdach – Kokotek 
w  maju, w  listopadzie wybrana parafi a 
oblacka, a  w  lipcu tydzień pod namio-
tami na Festiwalu Życia w  Kodniu nad 
Bugiem. 

Najważniejsza jest oczywiście modli-
twa i  silna więź z  Panem Bogiem, od 
tego zaczyna się każde spotkanie i nasza 
działalność w  grupie. Ale oprócz tego 
chcemy dawać siebie innym, a  możli-
wości jest bardzo wiele. Staramy się, by 
wspólnota była dla nas miejscem przy-
jaznym i ważnym, w którym wzrastamy 
nie tylko w wierze, ale także dojrzewamy 
wśród ludzi takich jak my. Każdy z  nas 
popełnia błędy i  tak jak Jonasz musi 
wstać, by dalej ewangelizować. Zawsze 

mamy do pomocy innych ludzi, ojca 
opiekuna, no i oczywiście Jezusa! 

Chcemy kierować się testamentem, 
jaki zostawił wyjątkowy patron naszej 
wspólnoty, św. Eugeniusz de Mazenod: 
„Zachowujcie między sobą miłość, 
miłość, miłość, a  na 
zewnątrz gorliwość 
o  zbawienie dusz”, 
a  także zaprosze-
niem Jana Pawła II, 
byśmy nie wstydzili 
się Ewangelii, lecz gło-
sili ją (na dachach!). 
Szczególnymi patro-
nami Niniwa są Święci 
Młodziankowie, czyli 
pierwsi męczennicy, 
ofi ary chciwości i  żą-
dzy władzy Heroda. 
Dzień założenia naszej wspólnoty to 
28 grudnia – wspomnienie Świętych 
Młodzianków. Patrząc na nich, dzięku-
jemy Bogu za dar życia i pełen wachlarz 
możliwości. 

Zapraszamy na spotkania 

w każdy piątek o godz. 19.00 w salce nr 6

 I piątek – spotkanie ogólnorozwojowe

 II piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu 

   (godz. 19.00, kościół św. Jerzego 

   lub kaplica klasztorna)

 III piątek – spotkanie biblijne

 IV piątek – spotkanie z oblackim charyzmatem

 I czwartek – Eucharystia w intencji kapłanów 

   (godz. 19.00, kościół św. Jerzego 

   lub kaplica klasztorna)

Wokół młodych pełno jest miejsc 
podobnych do starotestamentalnej 
Niniwy. Może to być nawet środowisko, 
w  którym żyjemy, w  którym pełno jest 
problemów, pokus i  niedoskonałości. 
I  my jak Jonasz musimy iść, mimo na-
szego oporu i buntu, pokonując słabości 
– często właśnie taką własną, grzeszną 
Niniwę – by móc dotrzeć do celu: zba-
wienia. Nie możemy iść na łatwiznę, jak 
to na początku robił Jonasz. Pamiętamy 

jednak, że Pan Bóg wszystko wybacza 
i okazuje nam miłosierdzie. Ostatecznie 
Niniwa przecież nie została zburzona... 

ULA LIS

Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie,
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„Jest zakątek na tej ziemi…”

13 listopada br. wraz z moimi kolegami i koleżankami oraz nauczy-

cielami z  Ewangelickiego Centrum Diakonii i  Edukacji (dawniej Ce-

KiRON), a  także o. Bartłomiejem Cytryckim OMI uczestniczyłam 

w szkolnej wycieczce do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.

Wyruszyliśmy wczesnym rankiem, 
żeby mieć jak najwięcej czasu na pobyt 
w Częstochowie. Na początku drogi od-
mówiliśmy modlitwę w intencji szczęśli-
wej podróży oraz za tych, którzy zginęli 
na drogach. Jechało nam się dobrze, 
bez żadnych zakłóceń, więc na miejsce 
dotarliśmy na czas. 

Wielu z  nas w  sanktuarium było po 
raz pierwszy. Chyba każdy miał w sercu 
swoją osobistą intencję, z którą przyje-
chał do Matki Bożej. Swój pobyt na Ja-
snej Górze zaczęliśmy od Mszy świętej. 
Niby zwyczajna, a jednak inna… 

To miejsce jak gdyby kryje pewną 
tajemnicę. Maryja w  przepięknej suk-
ni spogląda na przybyłych z  troską, 
jakby chciała każdego po matczyne-
mu przytulić na powitanie… Miejsce 
i  atmosfera sprawiają, że wyciszamy 
się i  pogrążamy w  zadumę. Niektórym 
otwierają się ze zdziwienia buzie, kiedy 
widzą tę ogromną liczbę wotów dzięk-
czynnych, umieszczonych na ścianach 

kaplicy. Na szczęście nie było zbyt dużo 
ludzi i  mogliśmy stać dość blisko krat 
i wszystko dobrze widzieć. 

Podczas kazania usłyszeliśmy, że 
w oczach Boga jesteśmy wszyscy równi: 
że nie ma ważniejszych, ładniejszych, 
zdolniejszych. Wszyscy wiemy, jak wy-
gląda to w  życiu na co dzień, dlatego 
dobrze jest od czasu do czasu sobie 
przypomnieć, że jest KTOŚ, kto nas 
kocha takimi, jakimi jesteśmy. Zawsze 
i bezwarunkowo. 

Po pięknie przeżytej Eucharystii poże-
gnaliśmy się z Matką Bożą, uczestnicząc 
w  uroczystym zasłonięciu cudownego 
obrazu, a  następnie rozpoczęliśmy 
zwiedzanie sanktuarium. Przewodnik 
opowiedział nam dużo ciekawych hi-
storii o Bazylice Jasnogórskiej i Kaplicy 
Świętego Obrazu. Następnie udaliśmy 
się do muzeum i arsenału. Wśród dużej 
liczy eksponatów duże wrażenie zrobiły 
na nas pamiątki po katastrofi e smoleń-
skiej, ale nie tylko. 

Po uczcie duchowej nadszedł czas 
na obiad w Domu Pielgrzyma. Smaczny 
posiłek dodał nam sił, aby przetrwać po-
dróż do Wrocławia. Nabyliśmy pamiątki 
i  ruszyliśmy w  drogę. Trochę popsuła 
się pogoda, ale to nic, humor nam 
dopisywał, dzieliliśmy się wrażeniami. 
Po dotarciu na miejsce podziękowali-
śmy Panu Bogu za udany dzień, kierow-
cy za bezpieczną jazdę, a nauczycielom 
za opiekę. Ojciec Bartłomiej udzielił nam 
błogosławieństwa i mogliśmy udać się 
do swoich domów.

Jasna Góra – miejsce niezwykłe. 
Rzesze ludzi udają się do Cudownego 
Obrazu Matki Bożej licząc na pomoc, 
często na cud. Zapytacie, czy dla nas 
wydarzył się jakiś cud? Jeden na pewno 
– byliśmy tam!

„…Żegnamy Ciebie w  głębokiej po-
korze,/ niechaj prześliczny Obraz Twój,/ 
wciąż tkwi w  pamięci, jak promienne 
zorze,/ i niech osładza życia znój./ Pro-
wadź nas, Matko, przez życie szare,/ na 
straży ognisk domowych stój,/ umacniaj 
miłość, nadzieję wiarę,/ wyjednaj łaski 
obfi ty zdrój”.

EWA ZAJĄC KL. 3 LO

Z ŻYCIA PARAFII

przywitać Pana!
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PAŹ KRÓLOWEJ

Zadanie

 1. Wymień imiona czterech Ewangelistów
 2. Z ilu ksiąg składa się Stary Testament?
 3. Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament?

Odpowiedzi można przynieść osobiście, do zakrystii lub wysłać 
e-mailem na adres: konkurs.krolowa.pokoju@gmail.com

Losowanie nagród odbędzie się 15 grudnia 
na Mszy św. o godz. 11.30.

Tymczasem: tyle masz, ile dasz! A  ile dasz? Przyjdź 
i  dowiedz się – zapraszam Cię, przyjacielu, na roraty od 
poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w dużym kościele. 
Towarzyszyć będą nam święci, którzy dali Bogu najwięcej 
– samych siebie – i  odnaleźli największe skarby. Chcesz 
również odkryć te skarby? Zapraszam cię już dziś! 

Moi drodzy, rozpoczął się czas Adwentu – radosnego 
oczekiwania na przyjście Chrystusa na świat. Nasz Król 
przyjdzie na ziemię nie w pałacu, ale w ubogiej stajence 
– chciejmy przygotować na to wielkie wydarzenie nasze 
serca i nas samych.

O. BARTEK OMI

Drogie Dzieci!

Już odliczacie tygodnie, dni, 

godziny do świąt – co znajdę 

pod choinką, jak mnie zaskoczą tegoroczne 

święta? 

J

g

Gdy słyszycie dzwo-
nek w  szkole, szybko 
biegniecie pod klasę 
i czekacie cierpliwie na 
lekcję. Siadacie i  słu-
chacie tego, co dzisiaj 
nauczyciel chce wam przekazać. Tylko jest jeden warunek 
– musi być cisza w klasie, a sami musicie otworzyć swoje 
uszy, aby czegoś się dowiedzieć i móc się tego nauczyć. 
W czasie Mszy św. też jest podobny dzwonek – to kolekta, 
po której wszyscy siadamy i chcemy słuchać Nauczyciela, 
którym jest sam Bóg. Mówi do nas w czytaniach ze Starego 
i Nowego Testamentu, w psalmie i Ewangelii. W kazaniu 
Słowo Boże jest streszczone i  wytłumaczone przez na-
uczyciela, którym jest kapłan. Na koniec każdy z was może 
powiedzieć parę słów do swojego Nauczyciela – Jezusa, 

prosząc go w różnych 
intencjach w  modli-
twie wiernych. To 
jest właśnie liturgia 
słowa – nasz nauczy-
ciel do nas mówi, 
a  my w  tym czasie 
słuchamy go, co chce 
nam przekazać przez 
kapłana i lektora.

Liturgia słowa

Czy wiesz że?
Czytania w czasie Mszy św. dzielą się na:

– cykl czytań niedzielno-świątecznych 
    (podzielony na 3 lata – rok A, B oraz C) 
– cykl czytań na dni powszednie 
    (podzielony na 2 lata – rok I i II)

Co składa się na obrzęd wstępny? Pomyśl

Jak starasz się słuchać Pana 
Jezusa, gdy mówi do ciebie 
w czasie Mszy św.? 

Niedziela i święta:

  I czytanie – Stary Testament
  Psalm
  II czytanie – Nowy Testament
  Aklamacja – Alleluja
  Ewangelia – Nowy Testament
  Kazanie/Homilia
  Modlitwa wiernych

Dni powszednie:

  I czytanie – Stary 
     lub Nowy Testament
  Psalm
  Aklamacja – Alleluja
  Ewangelia – Nowy Testament
  Kazanie/Homilia
  Modlitwa wiernych

ZAPRASZAM NA WYJAZD 

Z ALFATUREM  DO RZYMU 

na kanonizację Jana Pawła II

w dniach 24-30.04.2014. 

Bliższe informacje u mnie.

O. BARTEK OMI
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15 listopada wieczorem, kiedy Wrocław szykował się 
do meczu Polska-Słowacja, dwunastu ministrantów pod 
opieką ojca Bartka OMI, taty Kuby i pana Marka – star-
szego ministranta, wyruszyło do Obry. Naszym celem 
był udział w turnieju piłki nożnej, a właściwie bardziej 
futsalu, ministrantów parafi i oblackich. Oprócz nas 
przyjechali ministranci z: Lublińca, Kokotka, Gorzowa, 
Katowic, Iławy, Siedlec, Kodnia, Kędzierzyna-Koźla, 
Poznania i Obry. W sumie około dwustu chłopaków. 

W  Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w  Obrze przyjęto nas 
gościnnie, śpiwory i karimaty okazały się niepotrzebne, 
dostaliśmy łóżka z  pościelą i  pyszne posiłki. Nie zwa-
żając na późną porę, ustaliliśmy taktykę na sobotnie 
rozgrywki – iść do przodu na pole karne przeciwnika, 
zostawiając na swojej połowie minimum zawodników, 
najlepiej jednego.

W  sobotę zostaliśmy podzieleni na cztery grupy 
liczące po trzy zespoły sześcioosobowe, dwie drużyny 
wychodziły z  grupy do dalszych rozgrywek. Mimo za-
pału i  miłości do piłki nożnej nie odnieśliśmy sukcesu. 
Jedynego honorowego gola zdobył Maksym. Kiepska 
technika i  zawodna taktyka, brak zgrania i  nasza niska 
średnia wieku w porównaniu z pozostałymi drużynami 
– to główne przyczyny naszego niepowodzenia. Finał 
turnieju rozstrzygnął się pomiędzy Katowicami i  Siedl-
cami wynikiem 2:1 dla Siedlec. Jako kibice nie byliśmy 
zgodni, część z nas kibicowała Siedlcom, inni Katowicom.

Sobotę wykorzystaliśmy też na zwiedzanie Parowo-
zowni w Wolsztynie, oddalonej 5 km od Obry. Codzien-
nie pod parą jest tam jakiś parowóz i  my mieliśmy 
okazję zobaczyć przygotowania parowozu Ol49 do 
drogi. Parowozownia w Wolsztynie to miejsce, które 
odwiedzałem wiele razy wirtualnie jako mały miłośnik 
pociągów wzdychający do Pięknej Heleny. Po pocią-
gach przyszedł czas na gwóźdź programu – Ojciec 
Bartek zaprosił nas w Wolsztynie na pizzę!

Wieczorem w  sobotę adorowaliśmy Pana Jezusa, 
zwiedzaliśmy klasztor i  Muzeum Misyjne Ojców Ob-
latów, gdzie zgromadzone są pamiątki przywiezione 
z krajów misyjnych. Niezapomnianym przeżyciem były 
msze święte: wieczorna sobotnia i poranna niedzielna. 
Dwustu chłopaków w  komżach i  albach otrzymało 
błogosławieństwo z nałożeniem rąk, było też kazanie 
dla ministrantów. Ojciec Krzysztof z  Poznania mówił 
o tym, że bycie ministrantem wiąże się często z rezy-
gnacją z innych zajęć, że nie zawsze udaje się godzić 
wszystkie aktywności, że chłopakom szczególnie trud-
no jest wygospodarować czas w tygodniu na służbę. 
Każdy z nas ministrantów coś o tym wie.

 W niedzielę po mszy, śniadaniu i  rozdaniu nagród 
najlepszym drużynom rozjechaliśmy się do domów. 
Dziękujemy Ojcu Bartkowi za zorganizowanie nam 
tego wyjazdu, wszystkim opiekunom za opiekę i po-
byt z nami w tak pięknym miejscu. Mamy nadzieję, że 
z piłką nożną w przyszłości wyjdzie nam lepiej.
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Zjazd Młodzieży Oblackiej Niniwa – 8-11 listopada 2013 r.



Nowi ministranci i kandydaci na ministrantów – 24 listopada 2013 r.
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 02.01.2014 czwartek – Kwiska, Bystrzycka, Gądowska, Brynicka

 03.01.2014 piątek – Stobrawska, Kłodnicka, 

    Małopanewska, Legnicka 45–76

 04.01.2014 sobota – Legnicka 78–142

 05.01.2014 niedziela – Legnicka 144–162, Wejherowska 2–35

 06.01.2014 poniedziałek – Wejherowska 37–77 (w tym nowy blok)

 07.01.2014 wtorek – Bobrza 2–32

 08.01.2014 środa – Bobrza 34–44, Białowieska 4–30, 

    Białowieska 20a–30a (parzyste)

 09.01.2014 czwartek – Białowieska 5–43 (nieparzyste); 

    Białowieska 32–38 (parzyste)

 10.01.2014 piątek – Białowieska 40–82

 11.01.2014 sobota – Jelenia 4–14, Niedźwiedzia 5–24

 12.01.2014 niedziela – Jelenia 16–28, Niedźwiedzia 25–44 

    (parzyste i nieparzyste) 

 13.01.2014 poniedziałek – Jelenia 30–56, Niedźwiedzia 45–62

 14.01.2014 wtorek – Żubrza, Rysia, Popowicka 10–38

 15.01.2014 środa – Popowicka 40–74

 16.01.2014 czwartek – Popowicka 76–132 

 17.01.2014 piątek – Popowicka 136–158, Port, PKP

 18.01.2014 sobota  – kolęda dodatkowa

Rozpoczęcie kolędy w dni powszednie o godz. 16.00, 

a w niedziele i święta o 15.00

PLAN KOLĘDY 2014


