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Posługa myślenia o Chrystusie

Rozmowa z ojcem prof. Kazimierzem Lubowickim OMI, superiorem 
we wrocławskim klasztorze ojców oblatów, i nowym prorektorem 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W czerwcu dotarła do nas wiadomość, 
że został Ojciec wybrany prorektorem 
do spraw naukowo-dydaktycznych Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. 

Na propozycję Ks. Rektora, prof. Walde-
mara Irka, zostałem jednomyślnie wybrany 
w głosowaniu przez Senat PWT, w obec-
ności naszego Wielkiego Kanclerza, ks. 
abp. prof. Mariana Gołębiewskiego. Jestem 
wdzięczny, że uznali, iż potrafię godnie re-
prezentować tradycje akademickie naszej 
Uczelni wypracowane przez jej aktualnych 
Profesorów oraz ich poprzedników. Czuję 
się zobowiązany jeszcze bardziej umiłować 
Kościół na Dolnym Śląsku, któremu nasza 
Uczelnia ma służyć. Czytam więc sobie 
w tych dniach książki o dziejach wrocław-
skiego Kościoła i snuję refleksje.

Jakie reakcje wewnętrzne na tę wia-
domość odnalazł Ojciec spontanicznie 
w swoim sercu? Radość, obawa, nor-
malność? 

Moją pierwszą myślą było, że Chrystus 
każe mi w nowy sposób służyć Mu w Jego 
Kościele i dbać o Jego sprawy, reprezento-
wać Jego racje. W takiej sytuacji nie liczą 
się emocje. Ani radość, ani obawy. Trzeba 
je pokonywać i iść pokornie za głosem 
Chrystusa. 

Jeżeli miałbym jednak mówić o moich 
emocjach, to przede wszystkim odczu-
wam bojaźń. Togę nosi się bowiem od 
święta. Natomiast w codzienności trzeba 
stawać wobec ludzi i problemów i zabie-
gać, aby racje Chrystusa były rozumiane 
i realizowane. Stąd też, gdy – jeszcze nie-
oficjalnie – dowiedziałem się, że zostanie 
wysunięta moja kandydatura, pierwsze 
kroki skierowałem przed Najświętszy 
Sakrament w naszej katedrze. Po drodze 
popatrzyłem na Matkę Bożą, która czuwa 
przed naszą katedrą. Tam też pobiegłem 
już po wyborze. Lubię to miejsce. Tam za-

wsze czuję się tak, jakbym odwiedzał Przy-
jaciela. Tam kiedyś układałem w głowie 
ostateczny kształt audycji radiowych, gdy 
pracowałem w Radiu Rodzina. Tam lubię 
zajść przed wystąpieniami, konferencjami, 
wykładami. Przez dwadzieścia lat mojej 
pracy we Wrocławiu to miejsce stało się 
jednym z najbliższych memu sercu. Tam 
nabieram mocy i nadziei. 

Stawiają mnie na nogi słowa zapisane 
w Księdze Jeremiasza: „Pójdziesz dokąd-
kolwiek cię poślę i będziesz mówił, cokol-
wiek tobie polecę. Nie lękaj się… Jestem 
z Tobą, aby cię osłaniać” (Jer 1, 7-8).

Ojciec podkreśla wymiar duchowy, ale 
proszę przyznać, że również od strony 
intelektualnej jest ojciec przygotowany 
do pełnienia tego urzędu. 

To przygotowanie zawdzięczam zgro-
madzeniu zakonnemu, do którego należę 
– Misjonarzom Oblatom Maryi Niepo-
kalanej. Najpierw sześć lat studiów filo-
zoficzno-teologicznych w WSD w Obrze 
i dyplom magistra PWT w Poznaniu. 
Następnie sześć lat studiów specjalistycz-

nych w Rzymie w Papieskim Instytucie 
Duchowości „Teresianum”, uwieńczonych 
doktoratem z teologii duchowości. 
Równocześnie sześć lat życia w domu 
generalnym w Rzymie, wspólnie z ludźmi 
ze wszystkich kontynentów. Podróże na-
ukowe do Francji, Belgii, na Ukrainę. 

Pracę magisterską napisałem w języku 
polskim, pracę licencjacką po włosku, 
a rozprawę doktorską po francusku. 
W 2005 habilitowałem się na podstawie 
rozprawy naukowej pt. „Duchowość 
małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II”, 
którą uznano za pierwsze w świecie tak 
kompletne studium tego rodzaju. W 2007 
zostałem mianowany profesorem nad-
zwyczajnym PWT. Moje zaangażowania 
pozauczelniane każą mi też uważnie śle-
dzić wydarzenia i rozeznawać je w świetle 
Magisterium Kościoła.

Czy wybór na ten urząd odczytuje Ojciec 
jako zwykły bieg rzeczy, czy może jako 
pewien etap, który być może ma zadanie 
przygotować do czegoś jeszcze większe-
go? Przecież w życiu Ojca były już takie 
sytuacje, poprzez które Pan Bóg bardzo 
subtelnie, acz konsekwentnie realizował 
swój plan, choć Jego zamysł można było 
zrozumieć dopiero po latach.
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Październik zawsze przynosi obfitość wy-
darzeń w pracy duszpasterskiej. Odbędą się 
rekolekcje na dobry początek Duszpasterstwa 
Akademickiego, przeżyjemy Tydzień Miło-
sierdzia, Tydzień Misyjny, dni Jadwiżańskie 
z centralnymi obchodami w Trzebnicy, 16 
rocznicę poświęcenia naszego kościoła, 10. 
Dzień Papieski, a także uczestniczyć będziemy 
w nabożeństwach różańcowych. 

Wyjątkowym będzie nabożeństwo fatimskie 
13 października o godz. 19.00. Bardzo się cieszę 
z inicjatywy parafian, którzy o to nabożeństwo 
poprosili. Po raz pierwszy odprawiliśmy je we 
wrześniu. Frekwencja okazała się nadzwyczaj-
nie duża. Będziemy je odprawiać 13 dnia każ-
dego miesiąca. W miarę dobrej pogody odbywać się będzie procesja wokół kościoła 
z zapalonymi świecami. Zapraszam wszystkich.

O. MieczysłAW HAłAszKO OMi

słOWO PRObOszczA

Z pewnością nie jest to „zwykły bieg 
rzeczy”. Gdy w 1990 roku przyjechałem 
z Rzymu do Wrocławia, chciałem wy-
kładać na tej Uczelni, ale nikt nie był 
zainteresowany moją propozycją. Do 
dzisiaj pamiętam rozmowę, jaką przepro-
wadziłem właśnie pod figurą Matki Bożej 
przed naszą katedrą. Kazano mi napisać 
podanie i czekać na odpowiedź, która 
nigdy nie nadeszła. Ale uwaga! Gdybym 
wówczas zaangażował się w pracę na 
Uczelni, to w 1992 r. nie założyłbym 
Wspólnoty Rodzin „Umiłowany i umiło-
wana”. W ogóle pewnie nie zajmowałbym 
się rodzinami, nie tworzyłbym zrębów 
duchowości małżeńskiej, ale najprawdo-
podobniej zajmował się charyzmatami 
epifanijnymi i teorią duchowości. Nie 
powstałaby w konsekwencji Katedra 
Teologii Małżeństwa i Rodziny na naszej 
Uczelni, a ja nie zostałbym 27 września 
2007 roku jej pierwszym kierownikiem.

Gdy zaś chodzi o plany Boże, to pozo-
stają one przed nami zakryte, dopóki nie 
nadejdzie czas ich realizacji. Trzeba nam 
żyć dniem dzisiejszym. Trzeba też pamię-
tać, że „coś większego” – cokolwiek by to 
miało być – nie mierzy się naszą, ale Bożą 
miarą. Prawdą jest natomiast, że poszcze-
gólne zaangażowania pozwalają nam zdo-
bywać przydatne umiejętności. Np. przez 
ostatnie trzy lata byłem sekretarzem Rady 
Wydziału, co dało mi przydatny dzisiaj 
wgląd w struktury i procedury. Podobnie 
funkcja redaktora naczelnego Wrocław-
skiego Przeglądu Teologicznego, którą peł-
niłem do końca tego roku akademickiego, 
wprowadziła mnie w realny świat badań 
teologicznych. Wiele zawdzięczam naszej 
Uczelni. Doświadczam tu nieustannie 
wielkiej, niezasłużonej życzliwości.

W krzyż, który do czerwonej togi wybrał 
sobie Ojciec, wpisany jest misterny obraz 
rozgałęzionego drzewa. To drzewo „po-
znania”? Dlaczego właśnie taki wybór? 
Jaką posiada ono dla Ojca wymowę?

Dotychczas nasza Uczelnia miała dwóch 
prorektorów. Od tego roku akademickiego 
ma trzech. Musiałem więc zadbać o jakieś 
skromne insygnium. Mając świadomość, 
że będę odpowiadał za sprawy naukowo-
dydaktyczne, pomyślałem o dwóch drze-
wach związanych z poznaniem. Pierwsze 

to dramatyczne rajskie drzewo, pod 
którym człowiek rozmawiał z diabłem 
i dał sobie wmówić, że zażyłość z Bogiem 
ogranicza jego możliwości poznawcze 
(zob. Rdz 3, 1-7). Drugie drzewo to naj-
świętsze drzewo Krzyża Chrystusowego, 
w którym nasza święta wrocławianka 
Edyta Stein widzi nieskażone i niezbęd-
ne źródło wszelkiego poznania. Drzewo 
żywe, Krzew Winny przygwożdżony do 
Krzyża. 

Przesłanie mego krzyża prorektorskie-
go jest zatem jasne: poszukując wiedzy 
– nie wierzyć diabłu. Wiedzieć natomiast, 
że bez zakorzenienia w Jezusie Chry-
stusie nie można mówić o dogłębnym 
i ostatecznym poznaniu. W wypadku zaś 
teologii, bez osobistego zakorzenienia 
w Chrystusie uprawiamy tylko religio-
znawstwo. Rozważania w kluczu tzw. 
„metateologii” tylko ciekawie brzmią…

Poprosiłem też, aby z tyłu tego krzyża, 
nad herbem naszej Uczelni wypisano 
tytuł ostatniego dzieła św. Edyty Stein: 
„Scientia Crucis”. Chciałem w ten sposób 
podkreślić związek ze środowiskiem 
wrocławskim, z rodzinnym miastem Edy-
ty Stein, która chodziła po tych samych 
uliczkach, tak blisko katedry…

Jakie zadania czekają teraz na Ojca? 
Jakie widzi Ojciec priorytety w swym 
działaniu na uczelni? Co wydaje się 

najważniejsze, jeśli chodzi o stronę dydak-
tyczną? Przecież ta uczelnia kształci ludzi, 
którzy w przyszłości mają kształtować 
sposób myślenia innych, formować ich 
sumienia.

Pamiętasz, jak w ubiegłym roku zde-
nerwowałem się w Łopusznej podczas 
projekcji filmu o ks. prof. Józefie Tischnerze? 
Pamiętasz, jak mnie zasmuciło i zbulwerso-
wało jego stwierdzenie, że on na pierwszym 
miejscu nie jest księdzem tylko filozofem? 
Ja na pierwszym miejscu jestem i chcę być 
księdzem. Uczelnia jest dla mnie miejscem 
ewangelizacji. Profesorem się bywa – kapła-
nem pozostaje się na wieki.

Trudno mi dzisiaj odpowiedzieć w sposób 
wyczerpujący na to pytanie. Życie przynie-
sie wyzwania i zażąda odpowiedzi, którym 
trzeba będzie zaradzać na bieżąco. Jed-
nym z priorytetów musi być niewątpliwie 
scalanie poszukiwań naukowych z życiem 
wiarą. Teolog to ten, który z wewnętrzną 
prostotą powtarza za św. Janem Apostołem: 
„To wam oznajmiamy, co było od początku, 
cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy 
własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce” (1 J 1, 1).

Wydaje się, że dzisiaj nierozerwalny 
związek wiedzy teologicznej z przeży-
waną osobiście wiarą nie dla wszystkich 
jest konieczny i oczywisty. Jakby można 
było stać się teologiem w oderwaniu od 



4 KRÓLOWA POKOJU

LUdzie nAszeJ PARAfii

tych rzeczywistości. Jakby wystarczyło 
tylko ukończyć odpowiednią uczelnię. 
A przecież teologia to nie tylko dziedzina 
nauki jak każda inna. Najlepszy teolog to 
przecież ten, który potrafi przed Bogiem 
pokornie klęczeć…

Kto chce zostać teologiem, musi zdo-
być dogłębną wiedzę i ciągle ją rozwijać. 
Równocześnie jednak musi pamiętać, że, 
posiadając samą wiedzę i dyplom, jest 
tylko absolwentem teologii. Wiedza czyni 
uczonego, teologiem czyni Duch Święty!

Podczas każdej Eucharystii na inaugura-
cję roku akademickiego porusza mnie mo-
ment, gdy ubrani w uroczyste togi rekto-
rzy, dziekani oraz profesorowie klękają na 
przeistoczenie i chylą przed Chrystusem 
odkryte głowy. Widzę w tym żywy obraz 
„powołania i misji teologa w Kościele”. 
Aby służyć Prawdzie, musimy pracowicie 
i jak najbardziej kompetentnie prowadzić 
dogłębne poszukiwania. Równocześnie 
jednak musi to być teologia uprawiana na 
kolanach. To konieczny warunek, aby – jak 
mówił ostatnio do członków Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej Ojciec Święty 
Benedykt XVI – „w zalewie słów było obec-
ne Słowo. Słowo pochodzące od Boga. 
Słowo, które jest Bogiem”.

W dziesiątą rocznicę Kongresu Eucha-
rystycznego nie tylko teolodzy, ale też 
profesorowie innych wrocławskich uczelni 
szli ulicami naszego miasta w procesji 
Bożego Ciała. Serce moje ucieszył jeden 
z rektorów, który w todze i z łańcuchem 

rektorskim prowadził za rączkę 
swoją małą córeczkę, ubraną 
w strój krakowski. Widziałem, jak 
klękał, zdejmował biret z głowy, 
szeptał do córeczki, pokazując 
na monstrancję. Serce mi rosło. 
Dziękowałem wtedy Bogu, że 
Polska znów jest Polską, a praw-
dziwa mądrość jest na tyle mą-
dra, że klęka przed Bogiem. 

Czy nie uważa Ojciec, że mimo 
wolności na tego typu uczelni 
co PWT powinny panować 
nieco większe wymagania, 
dotyczące choćby ubioru i stylu 
bycia studentów? Czy ci młodzi 
ludzie mają prawo tak samo 
bezkarnie jak ich rówieśnicy 

nosić kolczyki w różnych dziwnych miej-
scach ciała, dredy, nazbyt skąpy strój?

Zupełnie się z tym zgadzam. Kard. 
Miloslav Vlk w jednym z wywiadów zwra-
ca uwagę, że dzisiaj wszyscy stawiają 
wymagania, tylko nam brakuje odwagi 
w tym względzie. Tymczasem Kościół bez 
wymagań – kontynuuje Kardynał – nie 
przynosi oczekiwanych owoców. „Musicie 
od siebie wymagać” – mówił Jan Paweł II 
do młodzieży. To zresztą nie jest jedynie 
kwestia wymagań, ale po prostu formacji. 
Musimy ukazywać atrakcyjność tego, co 
idzie pod prąd powszechnie propagowa-
nych postaw. 

Jakie relacje panują na Uczelni między 
profesorami i studentami? Czy przecięt-
ny student czuje tu, jak na każdej innej 
uczelni, tylko respekt przed wykładowca-
mi i egzaminatorami, czy też ma szansę 
w razie potrzeby nawiązywać z kadrą 
pedagogiczną relacje przyjaźni na dro-
dze rozwoju swej wiary?

Ideałem studiów uniwersyteckich jest 
stworzyć środowisko, które będzie dzie-
liło ten sam świat wartości. Środowisko, 
w którym wiedza przekłada się na życie. 
Wymagania, egzaminy to jedno oblicze 
Papieskiego Wydziału Teologicznego – 
wspólne wszystkim uczelniom. U nas 
jednak specyficzni są zarówno studenci, 
profesorowie, jak i warunki studiowania. 
Pośród studentów często zdarzają się tacy, 
którym na życiu wartościami zależy wcale 

nie mniej niż na wiedzy. Pod profesorską 
togą biją zaś kapłańskie serca, dla któ-
rych to nie tylko praca, ale posługiwanie, 
ewangelizacja. Jeszcze istnieją przyjaciele 
młodzieży, o których tak pięknie pisze Jan 
Paweł II w jednym z listów do Kapłanów. 
Trzeba też pamiętać, że w pewnym sensie 
jest to uczelnia elitarna, gdzie masowość 
nie przeszkadza budować prawdziwych 
więzów ludzkich.

Czy trudno będzie pogodzić Ojcu nowe 
obowiązki na uczelni z tym wszystkim, 
czym Ojciec do tej pory tak intensyw-
nie żyje – obowiązkami parafialnymi, 
prowadzeniem Wspólnoty „Umiłowany 
i umiłowana”, a przede wszystkim z wła-
snym rozwojem kapłańskiej świętości. 
Czy starczy na wszystko czasu i sił?

Powiem z uśmiechem, że będzie mi 
bardzo łatwo to wszystko pogodzić, bo 
bardzo mi na tym zależy. Posługa sakra-
mentalna w parafii potrzebna mi jest jak 
rybom woda. Przecież ja jestem kapłanem. 
Bez kapłaństwa moje życie straciłoby sens. 
We Wspólnocie Rodzin znajduję zaś nie 
tylko natchnienie, ale przede wszystkim 
niezbędną w życiu przyjaźń. Poniesiemy 
razem ten prorektorat… 

Nie wiem tylko, jak będzie z moją 
świętością. Gdy Janowi Pawłowi II mówiła 
siostra kucharka: „Martwimy się o Waszą 
Świątobliwość”, ten miał odpowiedzieć: 
„Ja też martwię się o moją świątobliwość”. 

W imieniu wszystkich parafian życzę 
Ojcu dużo zdrowia potrzebnego, by 
sprostać nowemu wyzwaniu oraz od-
wagi w podejmowaniu koniecznych 
decyzji. Wierzymy, że nadal będzie Oj-
ciec obecny pośród nas jak dotychczas. 
Przy okazji, wyrażając wolę wielu ludzi, 
dziękuję za proste, klarowne, a jednak 
dobitne słowa pouczeń i wskazówek, 
jakie kieruje Ojciec każdego dnia do 
parafian na rozpoczęcie odprawianej 
przez siebie Eucharystii. Potrzebujemy 
tego! A my ze swej strony zapewniamy 
o codziennej pamięci w modlitwie. Bóg 
zapłać za rozmowę!

Powierzam się Waszej modlitwie. Proszę 
o nią. Jestem jednym z Was.

ROzMAWiAłA eWA sOłecKA
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x dzień PAPiesKi

Jan Paweł II – odwaga świętości

Tegoroczny jubileuszowy X Dzień Papieski przypada niewątpliwie 
w chwili wyjątkowej (10 X 2010). Wyrażone na Placu Świętego Piotra 
gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Święte-
go Jana Pawła II, pamiętne „santo subito”, nie dość, że nie straciło nic 
ze swej dynamiki, to jeszcze staje się ciałem na naszych oczach. 

Podpisany przez papieża Benedykta XVI 
„Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego 
Ojca Świętego Jana Pawła II” pozwala 
żywić nadzieję na rychłe ziszczenie się 
pragnień zarówno wiernych Kościoła Ka-
tolickiego, wyznawców innych religii, jak 
również wielu ludzi dobrej woli na całym 
świecie. Kościół w Polsce w dalszym ciągu 
nie przestaje modlić się o ów upragniony 
dar Bożej Opatrzności. W tym kontekście 
staje się jasne, że tegoroczny Dzień Papie-
ski wpisuje się w duchowe przygotowanie 
do właściwego przeżycia chwili ogłoszenia 
błogosławionym lub świętym Największe-
go z Rodu Polaków. Trudno się dziwić, że 
pasterze Kościoła nad Wisłą zadają nam 
temat świętości pod rozwagę, podczas 
Dnia Papieskiego Anno Domini 2010. 

Analizując treściową zawartość syn-
tetycznego hasła „Odwaga świętości” 
u Jana Pawła II, dostrzeżemy kilka istot-
nych wymiarów. Odwaga świętości to, po 
pierwsze, wyniesienie przez Jana Pawła II 
ogromnej rzeszy Sług Bożych do chwały 
ołtarzy. Wskazywał ich pod każdą szero-
kością geograficzną, w każdym narodzie, 
języku, powołaniu i zawodzie, w każdym 
stanie, rasie i wieku. Szukał tych, którzy 
pochylali się nad ubogimi, pełnili posługę 
nauczania, oddawali swe życie wychowa-
niu czy wreszcie byli nieugiętymi świad-
kami niewygodnej prawdy. Wyjątkowym 
przedstawicielem ostatniej grupy jest ks. 
Jerzy Popiełuszko, którego Opatrzność 
w przedziwny sposób związała z czasem 
Jana Pawła II. 

W swej promocji świętych dawał Papież 
dowód odważnej wiary w możliwą prze-
mianę świata niejednokrotnie odchodzą-
cego od Boga. W długotrwałym procesie 
ewangelicznego zaczynu właśnie święci 
odgrywają rolę zasadniczą, jako bezkom-
promisowi świadkowie Jezusa Chrystusa 

i Jego Ewangelii. Przez swą postawę stają 
się czytelnymi znakami Bożej miłości i mi-
łosierdzia, dobroci i łaski, sprawiedliwości 
i pokoju. Patrząc na nich, świat odzyskuje 
źródło światła i sens historii jawiącej się nie 
jako kalejdoskop bezcelowych przypad-
ków, ale jako historia zbawienia każdego 
człowieka i całej ludzkości. 

Po wtóre, Ojciec Święty dał niejedno-
krotnie dowód swej niebywałej odwagi 
w trudnych realiach życia. Jednak dzisiaj 
koniecznie należy uwypuklić fakt, iż nie bał 
się jawnego dążenia do świętości osobi-
stej, która ujawnia się w człowieczeństwie 
i może być realizowana przez każdego. 
Czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle 
konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że 
pragnienie świętości jest jego naczelnym 
imperatywem, o którym nie zapominał 
w żadnej chwili życia: podczas modlitwy, 
pracy, studium, twórczej aktywności, spo-
tkania z człowiekiem, uprawiania sportu, 
odkrywania piękna przyrody, sprawując 
posługę kapłana, biskupa i papieża. Pod-
czas spotkań indywidualnych i wielkich li-
turgii, w chwilach zamyśleń i w kierowaniu 
Kościołem, kiedy pochylał się z czułością 
nad biedą człowieka i wtedy, gdy w trosce 

o jego dobro gromił poglądy tych, którzy 
poprzez demagogię wyprowadzali go na 
manowce. W każdej sytuacji z odwagą 
stawał po stronie świętości, godności 
człowieka i rodziny. 

Wreszcie odwaga Papieża ujawniała się 
w wezwaniu do świętości. To prawda, że 
taka jest rola Piotra, i że zadanie wydaje 
się względnie proste wobec poszukują-
cych Boga w pokorze. Niemniej jednak 
w czasach ukrytej lub wręcz jawnej kpiny 
ze świętości trzeba było być niezwykle od-
ważnym, aby nieprzekonanym ukazywać 
sens świętości. Jan Paweł II zaświadczał, że 
jest ona głębokim pragnieniem człowieka, 
czasem wprawdzie zagłuszonym „troską 
tego świata, ułudą bogactwa i innymi żą-
dzami” (por. Mk 4, 19), ale w gruncie rzeczy 
pragnieniem prawdziwym. Akcentował 
przy tym nie tylko wysiłek człowieka, ale 
przede wszystkim inicjatywę i pomoc 
samego Boga. Świętość była dla niego 
zwyczajnym pójściem za Chrystusem i zda-
niem się na Niego. Aby to odkryć, trzeba 
iść do źródła, w górę, pod prąd.

Mamy nadzieję, że tegoroczny X Dzień 
Papieski obchodzony pod hasłem „Jan 
Paweł II – odwaga świętości” sprawi, że ze-
chcemy ponownie odnaleźć siebie samych 
w blasku nauczania i osoby Kandydata na 
ołtarze!

Ks. dARiUsz KOWALczyK 
fUndAcJA „dziełO nOWegO TysiącLeciA”

W nAszeJ PARAfii dzień PAPiesKi ObcHOdziMy W niedzieLę 17 PAździeRniKA

POMÓż zdOLneJ MłOdzieży z UbOgicH ROdzin! WPłAć nA sTyPendiA! 
WyśLiJ sMs „POMOc” POd nR 7250 (2,44 zł z VAT) zAdzWOń: 0 704 20 72 (2,48 z VAT)

LUb WPłAć nA KOnTO fUndAcJi „dziełO nOWegO TysiącLeciA”:  81 1320 1104 2979 6023 2000 0001 
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WiARA, nAdzieJA, MiłOść

Maryja Matką ludzi wierzących

W czasie II Soboru Watykańskiego papież Paweł VI uroczyście ogłosił: 
„Na chwałę Dziewicy i ku pocieszeniu naszemu ogłaszamy Najświęt-
szą Maryję Matką Kościoła, to jest całego ludu Bożego, tak wiernych 
jak i pasterzy (…), i pragniemy, by tym najsłodszym tytułem Dziewi-
ca była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański”. 
Paweł VI i cały Sobór postawili osobę Maryi jako wzór godny naśla-
dowania dla chrześcijan na ścieżkach wiary. Maryja jest kimś więcej 
– jest Matką Syna Bożego i Matką wszystkich wierzących w Niego.

Bóg, realizując swój plan zbawienia 
wszystkich ludzi, wybiera w sposób 
szczególny niektórych, aby byli wzorem 
i przewodnikami dla pozostałych. Tak po-
wołał Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Da-
wida, proroków, sędziów, królów i kapła-
nów. Maryja została wybrana w sposób 
szczególny, aby wypełnić bardzo ważną 
misję w historii zbawienia. „W szóstym 
miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem 
Józef z rodu Dawida, a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądź pozdrowiona (…) Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus»” (Łk 1, 26-31). Na to szczególne 
wyróżnienie Maryja w sposób wolny 
odpowiada fiat. To wiara i łaska Boża 
uzdalnia Ją do pozytywnej odpowiedzi. 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana” (Łk1, 45). 

Wiara ta polegała na głębokim we-
wnętrznym przekonaniu, że Bóg, któ-
ry posłał do Niej swego anioła, jest 
wszechmocny i może sprawić to, co 
zapowiedział. Postawa Maryi nie jest 
tylko biernym zezwoleniem na wezwanie 
Boże. Ona angażuje się całym umysłem 
i sercem, całą duszą i wolą. Cała jest 
ukierunkowana na Boga i Jego wolę. 
Podejmuje konkretną odpowiedzialność 
za swoją decyzję. 

Scena Zwiastowania i postawa Maryi 
jest przykładem dla każdego wierzącego. 
Uczy, że odpowiedź na wezwanie Boże 
nie może być tylko ,,skinieniem”, ale 
wymaga pełnej czujności i gotowości, 
zaangażowania się w sprawy Królestwa 

Bożego. Maryja uwierzyła, że Bóg może 
Ją uczynić Matką swojego Syna, a tym 
samym zasługuje na miano i tytuł Matki 
wszystkich wierzących. Swoją postawą 
wskazuje drogę. Daje przykład, jak nale-
ży postępować, jak z pokorą i wdzięcz-
nością realizować swoje powołanie.

Godność i wielkość Maryi wy-
nikają z godności i wielkości Jej 
Syna, i są na nich osadzone. 
Św. Łukasz ewangelista odno-
sił do Jezusa te tytuły, które 
w Starym Testamencie od-
nosiły się wprost do samego 
Boga Jahwe, a więc: Wielki, 
Święty, Pan, Zbawiciel. 
Matka takiego Syna 
w pełni zasługuje na 
tytuł Matki Pana. 
Skoro Bóg jest Pa-
nem wszystkich 
ludzi wierzących 
i niewierzących, to 
i Jego Matka jest 
ich Matką. 

Macierzyństwo 
Maryi to zaszczyt, 
ale i zobowiązanie, 
odpowiedzialność 
za tak wielki dar. 
Konkretność Jej mi-
łości przejawia się 
w różnych sytuacjach. 
Nawiedzenie św. Elż-
biety jest wyrazem mi-
łości i chęci służenia ludziom starszym 
(por. Łk 1, 39), pieluszki są wyrazem tro-
ski o sprawy podstawowe (por. Łk 2, 7),  
gody w Kanie wyrazem zainteresowania 
się kłopotliwą sytuacją młodych (por. J 2, 

1). Maryja troszczy się o sprawy prozaicz-
ne, ale jakże istotne w naszej egzystencji.

Matka Pana jako Matka wszystkich 
wierzących z taką samą pieczołowitością 
troszczy się o wszystkie sprawy ludzi 
powierzonych Jej na krzyżu w osobie 
Jana. „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę 
i stojącego obok Niej ucznia, którego mi-
łował rzekł do Matki: «Niewiasto, oto Syn 
Twój», następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». I od tej godziny uczeń 
wziął ją do siebie” (J 19, 25-27). 

Maryja zjednoczona z cierpieniem 
Syna była świadkiem rodzącego się 
w bólach Kościoła. Wielu Ojców Kościo-

ła widzi w wypływającej z boku 
Chrystusa Krwi i wodzie właśnie 

rodzący się Kościół. Tak więc 
przy narodzinach Kościoła 
jest obecna Matka, stając się 
Matką wszystkich w Nim zrze-
szonych. Zdaniem Jana Pawła 

II: „Kościół uczy się od Maryi 
swego własnego macie-

rzyństwa” (Redemptoris 
Mater 43). 

M a r y j a  j a k o 
pierwsza uwierzyła, 
przyjmując słowo 
Boże, i zachowa-
ła wierność mimo 
wielu doświad-
czeń i przeciw-
ności. Wierzący 
powinni tak jak 
Mar yja  pogłę -
biać swoją wiarę 
i praktykować ją 
w swoim życiu 
przez codzienną 

lekturę Słowa Boże-
go, by, „naśladując 
Matkę swego Pana, 

mocą Ducha Święte-
go zachowywali dziewiczo nienaruszoną 
wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” 
(Konstytucja o Objawieniu 8). Możemy 
realizować swoje powołanie, dążąc do 
świętości pod czułym okiem Matki. Ona 
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zawsze prowadzi prosto do Syna. 
Na górze Synaj Izrael stał się szcze-

gólnie umiłowaną własnością Jahwe 
przez zawarte z Nim Przymierze. Na 
górze Kalwarii Bóg przez krew swojego 
Syna zawiera nowe Przymierze z nowym 
ludem, dając mu jako Matkę Maryję. Już 
Orygenes pisał, że „nikt nie potrafi pojąć 
Jezusa, jeśli nie spocznie na Jego piersi 
i nie przyjmie od Niego Maryi jako swojej 
Matki”. Podstawą takiego synostwa jest 
ścisłe zjednoczenie i utożsamienie się 
z Synem Maryi. 

Św. Augustyn uzasadnia teologicznie 
duchowe macierzyństwo Maryi: „Ona 
jest z pewnością według ducha Matką 
członków Jego, tzn. naszą Matką”. Nato-
miast Hugo od św. Wiktora pisze: „Z tego 
zdania, w którym powiedziano «Oto 
Matka twoja» wynika, że Błogosławiona 
Dziewica Maryja nie tylko została dana 
za Matkę Świętemu Janowi, lecz całemu 
Kościołowi i wszystkim grzesznikom”. 
W okresie średniowiecza wiara w du-
chowe macierzyństwo Maryi znajduje 
zwieńczenie w słowach św. Bernarda: 
„Matka Boga jest Matką naszą”. 

Papież Jan Paweł II napisał: „Maryja 
czczona jest zawsze jako Matka Boża, 
jednakże fakt, że jest naszą Matką, na-
daje jej Bożemu macierzyństwu nowy 
rys, a nam otwiera drogę do głębszego 
zjednoczenia z Chrystusem”. Można więc 
powiedzieć, że macierzyńska troska 
Maryi wobec nas nie wyraża się jedynie 
w relacji uczuciowej. Wyraża się ona 
w konkretnym wstawiennictwie, modli-
twach i prośbach, jakie zanosi przed tron 
swojego Syna.

Maryjny wymiar w życiu ucznia 
chrystusowego ujawnia się w sposób 
wyjątkowy w synowskiej miłości do 
Matki. Chrześcijanin, przyjmując Maryję 
podobnie jak Jan na Kalwarii, wprowa-
dza Ją do swego domu, swoich spraw 
duchowych, społecznych, rodzinnych 
i osobistych. Pod Jej opieką i czułym 
troskliwym wejrzeniem realizuje swoje 
chrześcijańskie powołanie. Zawierzenie 
się Maryi nie powinno być aktem odręb-
nym czy niezależnym wobec oddania się 
Chrystusowi. Maryja sama o sobie mówi, 
że jest Służebnicą Pańską, czyli tą, która 
służy Bogu i wszystkich do takiej służby 

pragnie zachęcić. Jest Hodegetrią, czyli tą, 
która wskazuje nam drogę do Chrystusa 
i do Niego prowadzi. Jej prowadzenie nie 
przyćmiewa ani nie zniekształca bezpo-
średniego kontaktu z Chrystusem. 

Maryja uczy czystej i ewangelicznej 
wiary, która opiera się tylko na słowie 
objawiającego się Boga. Matka Pana dała 
przykład wszystkim wierzącym, z jaką 
czcią należy przyjmować i rozważać sło-
wo Boże. Uwierzyła słowom anioła, po-
kazując w ten sposób, jak każdy wierzący 
powinien przyjmować święte orędzie 
zawarte w Ewangelii. Pod krzyżem stała 
mężnie i z wielką ufnością oczekiwała po-
ranka Zmartwychwstania. Tak też wierzą-
cy powinni w trudnościach i cierpieniach 
wyglądać pociechy od Pana. 

Pius XII słusznie zauważa, że Maryja 
„skutecznymi swymi prośbami wybła-
gała, aby Duch Święty dany przez Ojca, 
zstąpił z przeobfitymi darami w dniu 
Pięćdziesiątnicy”. Przez tę właśnie modli-
twę o przyjście Ducha Świętego Maryja 
rozpoczęła w rodzącym się Kościele wy-
pełniać swą macierzyńską misję. Ta, która 
wraz z Apostołami modliła się o Ducha 
Świętego dla rodzącego się Kościoła, 
modli się i dziś o Niego dla Kościoła 
naszych czasów. Dzięki tym modlitwom 
Duch Święty poucza nas, co znaczy żyć 
dla Chrystusa i oddawać chwałę Ojcu. 
Umacnia nas, gdy kroczymy śladami Zba-
wiciela pośród cierpień i przeciwności 
losu. Dzięki temu idziemy do Chrystusa 
z Maryją jako naszą Matką. Ona towa-
rzyszy nam, gdy podejmujemy różnego 
rodzaju praktyki miłości. Powinny być 
one konkretne i widzialne. 

Przez Boże macierzyństwo Maryja 
w pełni otwarła swe serce na Chrystu-
sa, a w Nim na całą ludzkość. Miała 
udział w Jego wielkodusznej ofierze za 
zbawienie świata. Ta, która uwierzyła 
i współcierpiała z Synem za całą ludzkość, 
stała się Matką wszystkich. Słowa: „Oto 
Matka Twoja”, są zatem skierowane do 
każdego wierzącego. Wzywają nas, by-
śmy przyjęli Ją za Matkę w naszym życiu 
i pozwolili się Jej prowadzić drogami 
Ducha Świętego, które zawsze wiodą ku 
życiu wiecznemu.

O. KRzyszTOf neRing OMi
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ROK dUszPAsTeRsKi

Początek miłości: 
oddać majętność swoją

Ostatnie miesiące roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami Miło-
ści” inspiruje cytat z 2. Listu do Koryntian św. Pawła: „Miłość Chry-
stusa przynagla nas” (5, 14). W październiku przeżywamy kolejny 
Tydzień Miłosierdzia, kiedy Kościół przypomina, że jesteśmy Bożą 
rodziną, zawsze gotową do służenia wszystkim potrzebującym po-
mocy. O tym, że mamy miłować czynem, pisał często św. Jan apo-
stoł. zapraszamy do refleksji nad fragmentem homilii św. augustyna 
z książki „Istnieje tylko miłość” (Red.).

Bracia, gdzie miłość bierze swój po-
czątek? Gdzie bowiem jest doskonała, 
już słyszeliście. Jej przedmiot i granice 
nakreślił sam Pan w Ewangelii: „Nikt nie 
ma większej miłości nad tę, aby kto życie 
swe oddał za przyjaciół swoich” (J 15, 13). 
Jej więc doskonałość wskazał w Ewangelii. 
Zapytacie jednak: Czy potrafimy się zdo-
być na taką miłość? Nie trać przedwcze-
śnie ufności! Może już jest ona zrodzona, 
tylko jeszcze nie udoskonalona. Daj jej 
pożywienie, aby nie wygasła! Powiesz: 
Skąd mogę wiedzieć, że się już we mnie 
poczęła? Kiedy się dochodzi do doskona-
łości – słyszeliśmy. Posłuchajmy, gdzie się 
ona zaczyna.

Jan mówi dalej: „Kto by miał majętność 
tego świata, a widziałby brata swego 
w potrzebie i zamknął przed nim swe 
serce, jak może w nim przebywać miłość 
Boża?” (3, 17). Patrz, gdzie bierze miłość 
swój początek! Jeśli nie jesteś gotów 
umrzeć za brata, winieneś być gotów 
przynajmniej podzielić 
się z bratem swoją ma-
jętnością. Niechaj miłość 
poruszy twe serce, byś 
na widok brata w po-
trzebie nie powodował 
się próżną chwałą, lecz 
miłosierdziem. Bo jeśli 
się nie zdobędziesz na 
danie bratu z tego, co ci 
zbywa, czy zdobędziesz 
się na to, by oddać za 
niego życie?

Chowasz w zanadrzu 
pieniądze, które ci może 

ukraść złodziej; a choćby ich nie ukradł, to 
przecież musisz zostawić je przy śmierci. 
Cóż więc masz czynić? Może twój brat 
przymiera głodem, może jest w ciężkim 
położeniu, może jest w kłopotach wiel-
kich, dręczony przez wierzyciela? On nic 
nie posiada, a ty masz coś; bratem twym 
jest, obaj zostaliście kupieni za jedną cenę, 
obaj odkupieni zostaliście krwią Chrystu-
sa. Czy się zlitujesz, posiadając majątek? 
Powiesz może: Co mnie to obchodzi? 
Mam dać swe pieniądze, by nie cierpiał 
nędzy? Jeśli ci tak mówi serce, nie ma 
w tobie miłości Ojca. A jeśli nie ma w tobie 
miłości Ojca, nie narodziłeś się z Boga. 

Jak możesz się chlubić, iż jesteś chrze-
ścijaninem? Masz nazwę, ale nie masz 
czynów. Jeśli natomiast za nazwą pójdzie 
czyn, choćby cię kto nawet nazwał po-
ganinem, czynem dowodzisz, że jesteś 
chrześcijaninem. Jeżeli z czynów nie 
okażesz się chrześcijaninem, choćby cię 
wszyscy nazwali chrześcijaninem, nic 

ci nie pomoże nazwa, 
jeżeli inna będzie rze-
czywistość. „Kto by miał 
majętność tego świata, 
a widziałby brata swego 
w potrzebie i zamknął 
przed nim swe serce – jak 
może w nim przebywać 
miłość Boża?”. I dodaje 
Jan: „Synaczkowie moi! 
Nie miłujmy słowem ani 
językiem, lecz czynem 
i prawdą” (3, 18).

śW. AUgUsTyn (354-430)

czy TAniA
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27. niedziela zwykła
3 października

Czym jest Kościół? Kościół jest tajemnicą, 
dziełem Bożym, owocem Ducha Chrystu-
sowego, skutecznym znakiem łaski, obec-
nością Trójcy Świętej we wspólnocie chrze-
ścijańskiej. Kapłan wypełnia swoje główne 
posłannictwo i objawia się najpełniej przy 
sprawowaniu Eucharystii, a objawienie to 
jest najdoskonalsze wówczas, gdy sam 
siebie w tej tajemnicy jak najgłębiej ukry-
wa, aby ona sama jaśniała ludzkim sercom 
i sumieniom przez jego posługę.

ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności
W dzisiejszym pluralistycznym społeczeń-
stwie osobiste opowiedzenie się za wiarą 
wymaga od chrześcijan odnowionej wier-
ności łasce chrztu świętego oraz świado-
mego, dyktowanego miłością, przylgnięcia 
do Kościoła, które pozwala uniknąć ryzyka 
anonimowości i pokusy niewiary.

Ps 95
Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzajcie
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak 
w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, 
choć widzieli moje dzieła”.

2 Tm 1, 6-8.13-14
„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
... ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. 
Dary Ducha Świętego to szczególna Boża 
energia rozlana w duszy człowieka, aby 
udoskonalić w nim nadprzyrodzone cnoty 
i dać ludzkiemu duchowi zdolność dzia-
łania na sposób Boski. Przez dar bojaźni 
Bożej Duch Święty budzi w chrześcijań-
skiej duszy szacunek dla prawa Bożego 
i płynących zeń zasad chrześcijańskiego 
postępowania, uwalnia ją od pokusy 
bojaźni niewolniczej i wzbogaca pełną 
miłości bojaźnią synowską.

alleluja
Słowo Pana trwa na wieki, to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

łk 17, 5-10
Służyć z pokorą
Wypełniamy nasze codzienne zadania 
i obowiązki jako wierni słudzy Boży. 
Wszystko, co czynimy w Kościele, nie jest 
naszym czynem, ale dziełem powierzonym 
nam do wykonania przez Jezusa Chrystu-
sa. Wszelkie działanie w Kościele jest naszą 
powinnością jako sług Pana. Z miłości do 
Jezusa każdy z nas ma coś do zrobienia, 
ma jakąś powinność, której nikt inny za 
niego nie wypełni.
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cARiTAs

Miłosierdzie 
drogą do świętości

„Nie ma nic piękniejszego, potrzebniejszego i ważniejszego od 
dzielenia się bezinteresownie z ludźmi darem darmo otrzymanym 
od Boga! Nic nie może nas zwolnić z tego trudnego i wspaniałe-
go obowiązku czy od niego odciążyć” (Benedykt XVI, anioł Pański 
23.12.2008 r.).

Parafialny Zespół Caritas działający 
w naszej parafii należy do struktur Cari-
tas Archidiecezji Wrocławskiej. Prowadzi 
działalność charytatywną i opiekuńczą 
w imieniu wspólnoty parafialnej: poma-
ga osobom starszym i samotnym, 
rodzinom wielodzietnym, mat-
kom samotnie wychowują-
cym dzieci, osobom bez-
robotnym i znajdującym 
się w trudnej sytuacji 
finansowej.

Aby skutecznie poma-
gać ubogim i potrzebują-
cym wsparcia, członkowie 
Zespołu starają się rozpoznać 
potrzeby i problemy na terenie 
parafii: przeprowadzają wywiad środo-
wiskowy, zawiadamiają o dostawach 
żywności, kontaktują się z MOPS lub 
osiedlowymi szkołami.

Zespół współpracuje z Caritas die-
cezjalną w dystrybucji żywności (pro-
gram PEAD 2010). Osoby lub rodziny 
zgłaszające się po taką pomoc (mleko, 
cukier, mąka, makaron, dania gotowe 
itp.) powinny dostarczyć następujące 
dokumenty: 1) zaświadczenie o docho-
dach (miesięczny limit netto dla osoby 
samotnej wynosi 715,50 zł, a dla rodzin 
526,50 zł na osobę); 2) zaświadczenie 
o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (brak 
zatrudnienia); 3) dowód osobisty (pomoc 
udzielana jest tylko naszym parafianom).

Parafialny Zespół Caritas dyżuruje 
w każdy czwartek od godz. 17.00 do 
18.00. Zapraszamy wszystkich potrze-
bujących pomocy. Zajmujemy się rów-
nież zbiórką odzieży używanej, czystej, 
w dobrym stanie, którą przekazujemy 
rodzinom wielodzietnym, dzieciom 

z przedszkola salezjańskiego, bezdom-
nym z noclegowni przy pl. Małachow-
skiego, więźniom z zakładów karnych.

Środki finansowe i rzeczowe na naszą 
działalność pozyskujemy z darowizn 

pieniężnych od osób prywatnych, 
ze zbiórek w parafii w dniach 

wyznaczonych przez ojca 
proboszcza:  pier wsze 
piątki miesiąca, Niedzie-
la Miłosierdzia, Tydzień 
Miłosierdzia. Od wielu 
lat wykonujemy samo-

dzielnie palmy, które są 
rozprowadzane w Niedzielę 

Palmową, a uzyskane pienią-
dze przeznaczamy na kolonie letnie 

(w tym roku 14 dzieci z naszej parafii 
było na kolonii w Łebie) oraz na opłace-
nie obiadów dla dzieci z ubogich rodzin 
(od września br. opłacamy obiady dla 
13 dzieci).

Ofiary składane w kościele podczas 
zbiórek okolicznościowych, w czasie dy-
żurów, a także indywidualnie, są dobro-
wolne, podyktowane miłością bliźniego. 
Nasze konto bankowe: PKO 23 1240 
1994 1111 0010 1574 0552.

Bądźmy wrażliwi, podzielmy się tym, 
co mamy. Nasz, niewielki nawet, dar 
może pomóc wielu potrzebującym 
wsparcia. Najbliższą okazją jest niedzie-
la 3 października 2010 r., kiedy będzie 
można złożyć ofiarę dla biednych 
z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich darczyńców, ofiarodawców 
i podopiecznych na Mszę św. we czwar-
tek 14.10.2010 r. o godz. 18.00.

TeResA MOczKO
PARAfiALny zesPÓł cARiTAs

28. niedziela zwykła
Uroczystość rocznicy poświęcenia 

własnego kościoła
10 października

Pełen majestatu jest Bóg w swej świątyni, 
Bóg naszych ojców sam daje swojemu 
ludowi potęgę i siłę. Niech będzie Bóg bło-
gosławiony (Antyfona na wejście). Boże, Ty 
co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo 
dzień poświęcenia tego kościoła, wysłuchaj 
prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj za-
wsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni 
osiągnął owoce odkupienia (Kolekta).

1 Krl 8, 22-23.27-30
Modlitwa Salomona
w czasie poświęcenia świątyni
Możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurto-
wało króla Salomona, gdy oddawał Bogu na 
zamieszkanie świątynię jerozolimską: „Czy 
naprawdę zamieszka Bóg na ziemi?”. Tak, 
na pierwszy rzut oka wiązanie obecności 
Boga z pewnym określonym miejscem 
może się wydawać niestosowne. Jednak 
trzeba pamiętać, że czas i przestrzeń należą 
całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały 
świat można uważać za Jego „świątynię”, 
to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg 
obiera, aby w nich w sposób szczególny 
ludzie doświadczali Jego obecności i Jego 
łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przy-
chodzą do tych miejsc, bo mają pewność, 
że rzeczywiście stają przed Bogiem, który 
jest tam obecny.

Ps 84
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Doprawdy, jeden dzień 
w przybytkach Twoich 
lepszy jest niż innych tysiące: 
wolę stać w progu mojego Boga, 
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

ef 2, 19-22
Kościół materialny jest obrazem Kościoła 
niewidzialnego
Świątynia, o której pisze św. Paweł, nie jest 
tylko architektoniczną budowlą. Jest sym-
bolem świętości, która za sprawą Ducha 
Świętego zamieszkuje w ludziach żyjących 
w Chrystusie i zjednoczonych w Kościele. 
Kościół-budowla stanowi „przestrzeń” tej 
świętości.

alleluja
Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej opoce zbu-
duję mój Kościół, a bramy piekielne go nie 
przemogą.

Mt 16, 13-19
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Na wyznaniu Szymona Piotra „Ty jesteś 
Mesjasz, Chrystus, Syn Boga żywego” opie-
ra się cały Kościół jak na opoce. Na tym 
wyznaniu opiera się każdy kościół. Na tym 
wyznaniu opiera się też nasza parafia, która 
jest żywą cząstką powszechnego Kościoła. 
Każda świątynia jest więc przestrzenią – 
sakralną przestrzenią, w której nieustannie 
rozbrzmiewa wyznanie Szymona Piotra, 
powtarzane przez tysiące ust i serc.



HisTORiA

Rok Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin (1810-1849), jeden z największych artystów w hi-
storii polskiej kultury, najwybitniejszy polski kompozytor, twórca, 
który odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świadomości 
narodowej. z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora rok 
2010 został uchwałą Sejmu RP ustanowiony Rokiem Fryderyka Cho-
pina. Chopin jest jedynym Polakiem, który zajął miejsce wśród twór-
ców światowej klasy takich jak Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven.

W okresie niewoli sztuka stała się 
głównym czynnikiem kształtowania na-
rodowej świadomości Polaków. Muzyka, 
towarzysząc poezji, wyrażała najgłębsze 
uczucia pokrzywdzonego narodu, po-
zbawionego własnego państwa. Muzyka 
Chopina, zwłaszcza w drugiej połowie 
XIX w., była manifestacją polskiego ducha 
i polskiej tradycji. Czas niewoli wytworzył 
w szerokich kręgach Polaków potrzebę 
przeżywania sztuki. Warunki polityczne 
ograniczające możliwości życia publicz-
nego sprawiały, iż życie rodzinne i koła 
przyjaźni – tam, gdzie nie sięgała ręka 
zaborcy – stawały się środowiskiem 
artystycznych przeżyć. W tysiącach 
polskich domów polonezy i mazurki 
Chopina były gościem pożądanym 
i codziennym. W ten sposób sztuka 
polska okresu niewoli, współdziałając 
z dążeniami społeczno-politycznymi, 
stawała się narodową i osobistą war-
tością. W niej właśnie kształtowały się 
fundamentalne koncepcje modeli życia 
– bardzo charakterystycznych, niekiedy 
bardzo polskich – których siła przetrwała 
aż do naszych czasów.

Fryderyk Chopin rozsławił muzykę 
polską na cały świat. Tworząc w Paryżu, 
wspomnieniami powracał do kraju dzie-
ciństwa, jego utwory nawiązywały do 
polskiej muzyki ludowej. Nie naśladując 
jej, Chopin tak ją przetworzył, iż stała się 
wartością ogólnonarodową i ogólno-
ludzką, zachowując swój własny, niepo-
wtarzalny charakter. Muzyka ludowa do 
końca życia Chopina stanowiła dla niego 
ważne źródło inspiracji.

Utwory Chopina stały się jeszcze za 
życia artysty wielką manifestacją polskie-
go romantycznego stylu. Wyrażał on całą 

złożoność ludzkiego życia. W jego utwo-
rach – zwłaszcza w polonezach – dzieje 
Polski manifestowały się z taką siłą, iż mu-
zyka ta była tępiona jako „niebezpieczna” 

na równi z działalnością spiskową. Jego 
mazurki stawały się świadectwem ludo-
wych korzeni polskiej kultury. W prelu-
diach i nokturnach manifestowały się 
osobiste wzruszenia i nastroje.

Ojciec kompozytora Mikołaj Cho-
pin – Francuz, Polak z wyboru – wziął 
udział w insurekcji kościuszkowskiej 
w roku 1794 i, osiągnąwszy w Gwardii 
Narodowej stopień oficerski, starał się 
w patriotycznym duchu wychować swe 
dzieci. Gdy w 1830 r. Fryderyk znalazł 
się na obczyźnie, z dumą demonstrował 
symbole narodowe („biorę guziki z orła-
mi i chusteczkę z kosynierem”) i zamówił 
portret naczelnego wodza powstańczej 
armii, ubolewając, że nie może być „choć 

doboszem”. Z ogromnym napięciem 
obserwował przebieg walk, a wieść 
o upadku Warszawy w 1831 r. przyjął 
z rozpaczą. Swój emocjonalny stosunek 
do klęski powstania listopadowego wy-
raził w Etiudzie Rewolucyjnej.

Przywiązanie do polskości i niewąt-
pliwy patriotyzm kompozytora znala-
zły swe potwierdzenie w zachowanej 
korespondencji. W okresie burzliwych 
wydarzeń europejskich nazwanych 
„Wiosną Ludów” pisał do przyjaciela 
w kwietniu 1848 r.: „Nie obejdzie się 
bez strasznych rzeczy, ale na końcu 
tego wszystkiego jest Polska świetna, 
duża, słowem Polska”. Podczas pobytu 
w Szkocji w 1848 r. często podróżował. 
Z kilkudniowych wypraw wracał do 
mieszkania swojego przyjaciela doktora 
Adama Łyszczyńskiego i był szczęśliwy 
tylko dlatego, że mógł z gospodarzem 

rozmawiać po polsku.
Ostatnie dni życia Fryderyka 

Chopina w październiku 1849 r. 
ukazały jeszcze jedno, mniej znane 
oblicze kompozytora. Liczne grono 

przyjaciół i znajomych odwiedzało 
umierającego artystę. Na wyraźne 

jego życzenie grano mu na fortepianie 
różne utwory. Według Jana Koźmiana 
tuż przed śmiercią umierający zażyczył 
sobie, aby zagrano „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. 

Wśród odwiedzających znalazł się 
również przyjaciel z czasów młodości, 
później powstaniec listopadowy, a od 
ośmiu lat ksiądz, Aleksander Jełowiec-
ki – założyciel zmartwychwstańców. 
Według relacji ks. Jełowieckiego Chopin 
początkowo odmawiał odbycia spo-
wiedzi, jednak 13 października nastąpił 
przełom. Ksiądz podał „Chopinowi Pana 
Jezusa ukrzyżowanego, składając Go 
w milczeniu na jego dwie ręce. I z obu 
oczu trysnęły mu łzy. Wpatrując się 
w Pana Jezusa ukrzyżowanego, w po-
toku łez swoich odbył spowiedź świętą. 
I tuż przyjął Wiatyk i ostatnie Pomazanie, 
o które sam prosił”. Na łożu śmierci – 

10 KRÓLOWA POKOJU
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według spowiednika – przemienił się: 
wyznał wiarę w Boga i miłość do niego, 
wierzył w otrzymane przebaczenie i po-
kornie przyjął śmierć jako karę za swoje 
grzechy. Umierający Chopin powtarzał: 
„Jezus, Maria, Józef”, a tuż przed zgonem 
wypowiedział słowa: „Jestem u źródła 
szczęścia”.

Dzień po zgonie Chopina Cyprian Nor-
wid napisał nekrolog. W krótkim tekście 
wyraził to, co najważniejsze: „Rodem 
warszawianin, sercem Polak, a talentem 
świata obywatel, Fryderyk Chopin ze-
szedł z tego świata. Choroba piersiowa 
przyspieszyła śmierć za wczesną artysty 
w trzydziestym dziewiątym roku życia – 
dnia siedemnastego miesiąca bieżącego”. 
W styczniu 1850 r. wracająca do kraju 
siostra Fryderyka Chopina przywiozła 
serce kompozytora do Warszawy, które 
po pewnym czasie złożono najpierw 
w podziemiach kościoła Św. Krzyża, a na-
stępnie w roku 1879 w samej świątyni.

Po odzyskaniu niepodległości wła-
dze II Rzeczpospolitej uznały Chopina 
za jeden z głównych filarów kultury 
narodowej. Pogląd ten przyjęty został 
powszechnie, nie budząc żadnych za-
strzeżeń. W Warszawie w 1927 r. zainicjo-
wano Międzynarodowe Konkursy Chopi-
nowskie. W kwietniu 1926 r. rozpoczęło 
nadawanie stałych audycji Polskie Radio 
w Warszawie. Program zainaugurował 
polonez A-dur Fryderyka Chopina, które-
go początkowe akordy stanowią sygnał 
nadawczy Polskiego Radia (dziś progra-
mu I PR) – sygnał, który jest najtrwalszym 
dźwiękowym śladem obecności muzyki 
Chopina w naszej świadomości. Dla wielu 
pokoleń Polaków czołowy motyw tego 
poloneza stał się trwałym emblematem 
polskości, znakiem rozpoznawanym i wy-
czekiwanym – szczególnie w trudnych 
momentach historycznych, np. podczas 
kampanii wrześniowej. Zachowując 
aktualność przez trzy odmienne okresy 
polskiej historii w wieku XX, stanowi 
skromny, ale dobitny dowód kulturowej 
ciągłości i tożsamości.

Po II wojnie światowej Fryderyk 
Chopin stał się jednym z nielicznych 
twórców kultury narodowej, których 
nowa władza – „ludowa”– zaakceptowa-
ła. Dlatego też mogły być realizowane 

różne inicjatywy związane z postacią 
kompozytora. W sierpniu 1946 r. odbył 
się pierwszy Festiwal Chopinowski 
w Dusznikach, w 1948 r. na rozpoczę-
cie Kongresu Intelektualistów na rzecz 
Pokoju we Wrocławiu wykonano Etiudę 
Rewolucyjną, a w 1949 reaktywowano 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 
niemal pół wieku organizowane są pod 
pomnikiem Chopina w warszawskich 
Łazienkach otwarte recitale. 

Warto też zauważyć, że po upadku 
PRL postać kompozytora nadal bywa 
przydatna – teraz w muzycznym biznesie. 
Od 1994 r. przyznawana jest przez Zwią-
zek Producentów Audio-Video Nagroda 
Muzyczna Fryderyk. Temat z koncertu 
e-moll znalazł się w sygnale Telewizji 
Polonia. W muzyce popularnej zdarzają 
się parafrazy i przeróbki chopinowskich 
tematów, a także adaptacje do dzwon-
ków w telefonach komórkowych.

W barwnym życiorysie Fryderyka Cho-
pina znalazły się także epizody związane 
z Wrocławiem. Po raz pierwszy Chopin 
przebywał we Wrocławiu na przełomie 
lipca i sierpnia 1826 r. w czasie podróży 
do Dusznik. Później był on w naszym 
mieście w pierwszej połowie września 
tegoż roku oraz 5 września 1829 r., 
w drodze powrotnej z Wiednia. Wtedy 
zatrzymał się w zajeździe Rautenkranz 
przy ul. Oławskiej. Ostatni raz przybył 
do Wrocławia na 4 dni 6.11.1830 r. Za-
mieszkał w zajeździe „Pod Złotą Gęsią”. 
Wieczory spędzał w teatrze, a 7 listopada 
przyjął zaproszenie na próbę koncertu 
w sali Hotel de Pologne (ul. Biskupia). 
Podczas próby wykonał romans i rondo 
z koncertu fortepianowego e-moll op.11, 
natomiast na wieczornym koncercie za-
grał rondo oraz improwizował na tematy 
z opery Daniela Aubera „Niema z Portici”. 

Pobyty Fryderyka Chopina we Wro-
cławiu upamiętnia pomnik w Parku 
Południowym, według projektu Jana 
Kucza, profesora warszawskiej ASP, 
odlany w brązie w pracowni J. Kwieciń-
skiego w Pleszewie. Pomnik odsłonięty 
5.09.2004 r. przedstawia siedzącą postać 
kompozytora.

JAnUsz żUKROWsKi 

29. niedziela zwykła
17 października

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda 
wyraża nie tylko codzienne doświadczenie 
wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy 
Kościoła. Na różne sposoby Kościół do-
świadcza z radością, że nieustannie urze-
czywistnia się obietnica: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” (Mt 28, 20). Dzięki Eucharystii, 
w której następuje przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Pana, radujemy się tą 
obecnością w sposób szczególny.

2 Krl 5, 14-17
Uzdrowienie Naamana
Interwencja Boga wyzwala potencjalne 
siły natury, wykraczające poza granice 
ich normalnych możliwości. Fakt ten nie 
wyklucza i nie niweczy porządku przy-
czynowego, który został przez Boga ob-
jawiony stworzeniu, ani nie narusza praw 
naturalnych, które On ustanowił i wpisał 
w naturę stworzenia, ale wywyższa i uszla-
chetnia niejako zdolność do działania czy 
też do poddania się działaniu z zewnątrz.

Ps 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

2 Tm 2, 8-13
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy 
królowali z Chrystusem
Zmartwychwstały Chrystus żyje w sercach 
swych uczniów i wyznawców jako źródło 
uświęcenia w Duchu Świętym, źródło 
życia Bożego i Boskiego synostwa, źródło 
przyszłego zmartwychwstania. Ta pew-
ność podtrzymuje św. Pawła Apostoła, jak 
może i powinna podtrzymywać każdego 
chrześcijanina w trudach i cierpieniach 
obecnego życia. Takie właśnie zalecenie 
daje Paweł swemu uczniowi Tymote-
uszowi.

alleluja
Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bo-
wiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.

łk 17, 11-19
Wiara uzdrowionego cudzoziemca
Cuda i znaki, które czynił Jezus, aby po-
twierdzić swe mesjańskie posłannictwo 
oraz przyjście królestwa Bożego, łączą się 
ściśle z wezwaniem do wiary. To wezwanie 
ma podwójne znaczenie: wiara uprzedza 
cud, co więcej – jest warunkiem jego speł-
nienia; z kolei wiara stanowi następstwo 
cudu, niejako rodzi się z niego w duszy 
tych, którzy doznali cudu albo byli jego 
świadkami. Wiara jest nieodzowna: wtedy 
serce Jezusa skłonne jest wysłuchać próśb 
wszystkich potrzebujących.
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szAfARze 

Piętnaście lat posługi

W listopadzie br. mija 15 lat od chwili, gdy ks. kardynał henryk Gul-
binowicz, ówczesny arcybiskup metropolita wrocławski, upoważnił 
nas do roznoszenia Ciała Pańskiego chorym oraz pomocy kapłanom 
w rozdzielaniu Komunii św. podczas Mszy św.

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa (w Rzymie do VIII w.) powszechne 
było, że świeccy akolici zanosili Ciało 
Pańskie pod postacią Komunii św. oso-
bom, które nie mogły brać udziału w Eu-
charystii (chorym, więźniom). Posługa 
świeckich szafarzy zanikła w wieku IX, 
m. in. wskutek coraz rzadszej praktyki 
przyjmowania Komunii św. Powrót do 
dawnej tradycji nastąpił po Soborze 
Watykańskim II (1962-1965). Oficjalnie 
posługę nadzwyczajnego szafarza Ko-
munii Świętej przywrócił papież Paweł 
VI mocą Instrukcji Kongregacji Kultu 
Bożego „Immensae caritatis” z 1973 r.

Uroczyste upoważnienie do pełnie-
nia tej posługi nastąpiło podczas Mszy 
św. w Archikatedrze Wrocławskiej 24 
listopada 1995 r. Prawo rozdzielania 
Komunii św. otrzymało wówczas 219 
osób. Z naszej parafii 2-miesięczny 
kurs przygotowujący do posługi nad-
zwyczajnego szafarza Komunii Świętej 

ukończyło 15 szafarzy. Dziś z tej grupy 
zostało 9 osób, ale w kolejnych latach 
dołączali następni: w 2000 r. trzech sza-
farzy, w 2006 r. również trzech i w 2010 
r. jeden, jest więc nas dziś szesnastu 
szafarzy w parafii pw. NMP Królowej 
Pokoju. Pomagamy w rozdzielaniu Ko-
munii św. na niedzielnych Mszach św. 
oraz chodzimy z Komunią św. do cho-
rych i osób starszych w każdą niedzielę, 
a jeśli ktoś sobie życzy, to również w dni 
powszednie.

Drodzy parafianie, znacie nas z Mszy 
św. i z różnych wspólnot, spotykamy się 
na uliczkach naszego osiedla. Będziemy 
Wam szczerze wdzięczni za modlitwę 
w naszej intencji, byśmy mimo naszych 
słabości i wielu obowiązków sprostali 
zadaniom, jakie przed nami postawił 
Bóg, powołując nas do tak odpowie-
dzialnej służby.

WOJciecH sicińsKi

30. niedziela zwykła
24 października

Chrystus jest nadzieją świata. Zadaniem 
Kościoła, a zwłaszcza jego apostołów i ich 
następców, jest szerzenie Jego Ewangelii 
aż po krańce ziemi. Pragnijmy z apostolską 
gorliwością głosić zbawienie wszystkim 
narodom. Całkowicie zapomnieć o sobie, 
otworzyć się na potrzeby duchowe i spo-
łeczne naszych czasów, przyjmując łaski 
tam, gdzie nas Bóg pośle – oto wielkodusz-
ny zamysł Ojca, który pozwala wejść do 
Królestwa swego umiłowanego Syna tym, 
którzy, wzrastając w życiu wiary, pozwalają, 
aby On ich prowadził.

Syr 35, 12-14.16-18
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
Pierwsze czytanie to orędzie pełne nadziei 
dla ubogich i strapionych, które przekracza 
wszelkie granice czasowe i rozlewa się 
wszędzie, gdzie dociera zbawcza obecność 
Chrystusa i Jego Ducha. Słuchając tych 
słów, czujemy się utwierdzeni w przeko-
naniu, że Chrystus przez świętość życia 
podtrzymuje i prowadzi słabych w wierze, 
interweniuje, gdy trzeba zdemaskować 
fałsz i zwalczać nadużycia.

Ps 34
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze
na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

2 Tm 4, 6-9.16-18
Ufność Pawła
po życiu poświęconym Bogu
„W dobrych zawodach wystąpiłem”, mówi 
św. Paweł. Jakże nie zauważyć w tych sło-
wach świętej dumy z wypełnienia mandatu 
misjonarskiego! Działalność misjonarska 
ma oczywiście aspekt duchowy, ale jest 
też walką wymagającą zręczności, odwagi 
i gotowości do poświęceń aż do momentu 
zwycięstwa.

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

łk 18, 9-14
Wysłuchana modlitwa
skruszonego grzesznika
Celnik może znalazłby jakieś usprawie-
dliwienie dla popełnionych grzechów, 
jednak w swojej modlitwie wyraża tylko 
własną niegodność wobec nieskończonej 
świętości Boga. Faryzeusz natomiast uspra-
wiedliwił się sam, znajdując wytłumaczenie 
dla swoich uchybień. Stajemy w ten sposób 
wobec dwóch odmiennych postaw sumie-
nia spotykanych u ludzi wszystkich czasów. 
Skruszony celnik widzi, że potrzebuje od-
kupienia, natomiast zadowolony z siebie 
faryzeusz żywi złudzenie, że nie potrzebuje 
miłosierdzia.



13KRÓLOWA POKOJU

czy TAniA

13KRÓLOWA POKOJU

Wymodliłem sobie tę posługę

Gdy w 1982 r. zamieszkaliśmy na osiedlu Popowice, nie przypusz-
czałem, że w tej parafii doznam takich rzeczy, o których jeszcze parę 
lat wcześniej mogłem tylko pomarzyć. Uczestnicząc w każdej Mszy 
Świętej, gorąco modliłem się, aby być jeszcze bliżej ołtarza. Modli-
twa moja została wysłuchana.

Po ukończeniu kursu przygotowaw-
czego w 1995 r. otrzymałem z rąk JE 
kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa 
metropolity wrocławskiego, upoważnie-
nie do posługi Nadzwyczajnego Szafarza 
Komunii Świętej. Był to dla mnie wielki 
zaszczyt, a zarazem ogromny obowiązek 
i odpowiedzialność, że to właśnie ja, 
grzeszny człowiek, będę rozdzielał Ciało 
Chrystusa podczas Eucharystii i zanosił 
Pana Jezusa do ludzi chorych i w pode-
szłym wieku. 

Gdy w niedzielę idę do moich pod-
opiecznych z Panem Jezusem na piersi, 
z wielką pobożnością rozmawiam z Nim 
o tych, do których drzwi zaraz zapukamy, 
o ich cierpieniu, niemocy, ale też wielkiej 
radości. Przecież to sam Pan Jezus  przy-
chodzi do nich, aby w ten świąteczny 
dzień zagościć w ich sercach. Z wieloma 
tymi ludźmi zawiązała się ogromna przy-
jaźń, więź serdeczności i dziękczynienia 
za ten wielki dar od Boga.

Przez piętnaście lat posługa Nad-
zwyczajnego Szafarza Komunii Świętej 
prowadzi mnie do jeszcze większego 
pogłębienia osobistej pobożności eu-
charystycznej oraz do wzrostu ofiarnej 
miłości wobec bliźnich, zwłaszcza ludzi 
chorych. Cieszę się i dziękuję Bogu za 
ten dar posługi, szczególnie wtedy, kie-
dy moja obecność wywołuje uśmiech 
na twarzach moich podopiecznych. 

Dziękuję Bogu za łaskę, którą mnie ob-
darzył, za siły, które mi daje w posłudze 
szafarza. Dziękuję Mu za Jego nieustanną 
obecność, mimo to, że jestem słaby, że 
czasem upadam. Wiem, że On jest przy 
mnie i w Nim znajduję ucieczkę. Dzię-
kuję za ludzi, których postawił na mojej 
drodze, za ludzi, dzięki którym mogę 
wypełniać moje powołanie. Szczególnie 
dziękuję Ojcu Proboszczowi, który zaufał 
mi i zaproponował pełnienie tej posługi 
– BÓG ZAPŁAĆ!

„Boże, którego dobroć powołała mnie 
do Twej służby, spraw, bym uświęcony 
uczestnictwem w Twych tajemnicach, 
przez dzień dzisiejszy i całe me życie 
szedł tylko drogą zbawienia”.

gRzegORz szAdeJKO

z okazji piętnastolecia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę św. 

we wrocławskiej katedrze 13 listopada 2010 r. o godz. 10.00.
 

W naszej parafii uroczystość rocznicowa 
odbędzie się w 2. niedzielę Adwentu na Mszy św. o godz. 13.00.

szAfARze 

31. niedziela zwykła
31 października

Gromadzimy się w kościele, aby uwielbić 
Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro 
i wszelki dar doskonały, oraz aby dzięko-
wać Mu za obfite owoce Ducha Świętego 
w kościelnych wspólnotach. Tak jak niegdyś 
przed Zacheuszem, tak i dziś Chrystus 
staje przed każdym człowiekiem, mówiąc: 
„Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. 
Ważne jest to „dziś”. Oznacza ono pewne 
przynaglenie. Są w życiu sprawy tak do-
niosłe i tak pilne, że nie cierpią zwłoki i nie 
wolno ich odkładać na jutro. One muszą 
być podjęte już dziś.

Mdr 11, 22 – 12, 1
Bóg miłuje całe stworzenie
Księga Mądrości wychwala „umiarkowanie” 
Boga i wyjaśnia jego przyczyny: otóż Duch 
Boży działa nie tylko jako potężne tchnie-
nie, zdolne zniszczyć winowajców, ale jako 
duch mądrości, który pragnie życia i przez 
to objawia swą miłość. „Nad wszystkim 
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, 
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się 
nawrócili”.

Ps 145
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Pan jest łagodny i miłosierny 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.

2 Tes 1, 11 – 2, 2
Uświęcenie chrześcijan 
przynosi chwałę Chrystusowi
Bóg Ojciec jest pierwszą zasadą uświęcenia, 
które Duch Święty przekazuje tym, którzy 
uwierzyli w imię Chrystusa. Uświęcenie 
w tajnikach duszy człowieka dokonuje się 
zatem poprzez Ducha Świętego, czyli Oso-
bę, która istnieje i działa w jedności z Ojcem 
i Synem. Duch jest bezpośrednim autorem 
świętości dusz. On jest źródłem miłości 
i modlitwy, w której wyraża się dar Boskie-
go usynowienia człowieka. Jego obecność 
w duszach jest zadatkiem i początkiem 
życia wiecznego.

alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne.

łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło
Przechodząc wśród tłumu, Chrystus zo-
baczył Zacheusza na drzewie i powiedział 
wobec wszystkich, że chce się zatrzymać 
w jego domu. Wywołało to radość w Zache-
uszu, a jednocześnie szemranie wśród tych, 
którym nie podobało się, że Nauczyciel 
z Nazaretu obcuje z celnikami i grzeszni-
kami. Jednak Chrystus przeniknął serce 
i sumienie bogatego zwierzchnika celni-
ków, prześwietlił go aż do dna. Zacheusz 
nie tylko zobaczył Chrystusa, ale i spotkał 
się z Nim w całej prawdzie o sobie samym. 
Dokonało się w nim to, co stanowi właści-
wy owoc „zobaczenia” Chrystusa: otwarcie 
serca, nawrócenie, zbawienie.
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Wspomnienia z Białego Dunajca

W dniach 1-15 września br. odbył się w Białym Dunajcu 27. Obóz ada-
ptacyjny Duszpasterstw akademickich Wrocławia i Opola. Pierwszy 
raz w obozie tym uczestniczyło Da Frassati. Bardzo się nam podoba-
ło w Białym Dunajcu i już dziś nie możemy doczekać się przyszłorocz-
nego wyjazdu.

Obóz w Białym Dunajcu jest skie-
rowany głównie do studentów pierw-
szego roku, których ma zapoznać ze 
środowiskiem studenckim i przygoto-
wać do nowego etapu życia. Bardzo 
ucieszyliśmy się, że studenci pierw-
szego roku stanowili prawie połowę 
wszystkich osób mieszkających w naszej 
chatce. Oczywiście na obóz zaproszeni 
są  również studenci starszych lat, którzy 
w ten sposób mogą poznać środowisko 
duszpasterstw akademickich i aktywnie 
wypocząć w górach.

Przez 27 lat organizowania obozu 
wypracowano urozmaicony i ciekawy 
program zajęć. Są to: codzienna Msza 
Święta, wykłady, zawody sportowe, dys-
koteki, chodzenie po górach. Ponadto 
imprezy specjalne: żakariada – zapozna-
nie studentów pierwszego roku z kole-
gami ze starszych lat, pielgrzymka na 
Wiktorówki, festiwal piosenki wszelakiej 
– impreza, na którą każde duszpaster-
stwo przygotowuje swój występ, dzień 
otwartych chałup – możliwość dowie-
dzenia się czegoś ciekawego o innych 
chatach, bieg otrzęsinowy – możliwość 
wykazania się w różnych ciekawych 
konkurencjach sportowych i nie tylko 

sportowych. Naprawdę każdy mógł 
znaleźć dla siebie coś interesującego. 
Trudno było się nudzić, tak samo jak 
trudno było się wyspać. 

Jechaliśmy na obóz z wieloma oba-
wami, czy podołamy wszystkim obo-
wiązkom jako współorganizatorzy od-
powiedzialni za realizację programu w 
naszej chatce. Nie byliśmy też pewni, czy 
uczestnicy zaakceptują program obozu  
i zechcą podjąć różne obowiązki. W chat-

ce obowiązywały dyżury sprzątania i 
gotowania, a dodatkowo mieliśmy za 
zadanie opiekować się niepełnosprawną 
uczestniczką. 

Nasze obawy okazały sie nieuza-
sadnione. Od pierwszych dni wszyscy 
byli bardzo aktywni i zaangażowani, 
nie było osoby, która nie zgłosiłaby się 
do pełnienia dyżuru. Wręcz przeciw-
nie, bardzo często uczestnicy więcej 

pomagali, niż od nich się oczekiwało 
i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. 
Ułożyli piosenkę obozową, zgłosili się 
dobrowolnie do oddawania krwi, po-
magali w całodobowej opiece nad nie-
pełnosprawną kobietą, w razie potrzeby 
pomagali sobie na szlaku. Wydaje się, 
że mieliśmy najlepszych studentów w 
naszej chatce. 

Wszystkich, którzy uważają, że dzi-
siejsza młodzież jest zła i leniwa, zapra-
szamy w przyszłym roku do Białego Du-
najca; naprawdę można zmienić zdanie!

Kolejny 28. Obóz Adaptacyjny rozpo-
czyna się 31 sierpnia 2011 r. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich do wspólnego 
wyjazdu. Mamy nadzieję, że będzie nas 
jeszcze więcej i będziemy się jeszcze 
lepiej bawić.

AndRzeJ PeRUżyńsKi

UWAgA sTUdenci!  ReKOLeKcJe nA dObRy POcząTeK!

3 października (niedziela) – Msza Święta o godz. 21.00, po mszy spotkanie z rekolekcjonistą. 

4, 5 października – wystawienie Najświętszego Sakramentu w małym kościele o godz. 19.30, 

adoracja i spowiedź. O godz. 20.00 Msza Święta z kazaniem rekolekcjonisty. Po mszy „rozmowy 
niedokończone” z rekolekcjonistą. 

6 października – Msza Święta w kościele NMP na Piasku o godz. 20.00; jest to msza wspólna 

dla wszystkich duszpasterstw Wrocławia. 

Rekolekcje głosi ks. Wojciech Petke, 
założyciel ruchu młodzieży katolickiej Pustynia Miast.
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Świadectwo

Moje życie już od czasów, kiedy byłam małym dzieckiem, było bardzo 
religijne. Od początku rodzice prowadzili mnie do kościoła, uczyli, co 
jest dobrem, a co złem. Pierwszej modlitwy do anioła Stróża nauczy-
ła mnie moja śp. babcia Marysia. Dzień po dniu moja wiara w Boga 
wzrastała, wierzyłam w słowa, jakie przekazywali mi moi bliscy. Sło-
wa, które jednoznacznie świadczyły o tym, że to Bóg stworzył cały 
świat, wszystkich ludzi, w tym i mnie. 

W wieku 8 lat przyjęłam z innymi 
dziećmi Pierwszą Komunię Świętą. Było 
to dla mnie wielkie przeżycie, czułam, że 
rozpoczyna się nowy etap życia. Następ-
nym sakramentem, jakże ważnym, było 
bierzmowanie. Już wtedy wiedziałam, że 
ci, którzy chcą przyjąć ten sakrament, jed-
nocześnie świadomie przyjmują chrzest.

Bierzmowanie przyjęłam mając 16 lat. 
Zaczął się trudny okres w moim życiu: 
powątpiewanie w Boga i w Kościół, umyśl-
ne opuszczanie Mszy św. i nabożeństw. 
Pojawiły się papierosy i alkohol. Pierwsza 
impreza, pierwszy tzw. zgon czyli upicie 
się, pierwsze kłamstwa, przekleństwa, 
ucieczka z domu. Przewróciłam moje życie 
do góry nogami. Żyłam z nastawieniem, 
że wszystko mi wolno, że rodzice chcą 
dla mnie źle. Kościół przestał być ważny, 
uważałam, że to strata czasu. Zaczęłam 
w myślach wyrzekać się wiary w Boga, 
pochowałam swoje medaliki z Matką Bo-
ską, obrazki świętych, chciałam na zawsze 
odciąć się od chrześcijaństwa. Miałam żal 
do Boga o to, że zabrał mi moją babcię, że 
na świecie są katastrofy i wojny, że moje 
relacje z rodzicami się pogorszyły. Takie 
życie trwało jeszcze przez całą pierwszą 
klasę technikum: mało zaangażowania 
w szkole, obojętne podejście do nauki 
i nauczycieli. Z niechęcią chodziłam do 
kościoła w niedzielę; w końcu ileż można 
było symulować złe samopoczucie...

Pamiętam dzień, w którym rodzice „za-
ciągnęli” mnie na mszę wspólnotową. Po 
długiej nieobecności na tego typu spotka-
niach było mi ciężko przywitać się z ludź-
mi, których dobrze znałam. Cieszyłam 
się, że wspólnota ma wakacyjną przerwę 
i nie ma spotkań. Moją radość przerwała 
wiadomość od rodziców, że jedziemy na 

rekolekcje. Nie byłam zachwycona i po-
jechałam z nastawieniem, że nie będę 
chodzić na żadne adoracje, konferencje, 
i jedyne, co „przeboleję”, to Msze Święte. 

Pierwsze dni na rekolekcjach jakoś 
przeżyłam, ubolewając, że mama ciągnie 
mnie na spotkania. Z czasem zaczęłam 
czuć narastający we mnie konflikt: walkę 
dobra ze złem. W nocy długo rozmyślałam 
i stawiałam sobie pytanie: „Co się ze mną 
dzieje?”. Piąty dzień przyniósł mały prze-
łom. Brak prądu wywołany przez burzę 
sprawił, że poszłam na wieczorną adorację 
do kościoła dobrowolnie, w samotno-
ści. Zaczęłam płakać, czułam, że płaczę 
w miejscu, gdzie czuję się bezpieczna. 
Następnego dnia również poszłam do 
kościoła pomodlić się. Miałam jedną myśl, 
żeby o nic Boga nie prosić, chciałam tylko 
za wszystko Go przepraszać. Czułam, 
że coś się w moim życiu zmienia, bo 
zaczynałam dostrzegać złą drogę, którą 
podążałam.

Przedostatniego dnia była modlitwa 
o uwolnienie i wylanie Ducha Świętego. 
To, co działo się wtedy, było dla mnie 
niezrozumiałe. Przy indywidualnej modli-
twie księdza o wylanie Ducha Świętego 
zamiast radości czułam strach. Podobnie 
przy błogosławieniu monstrancją, po pro-
stu bałam się jej dotknąć. W czasie Mszy 
św., przed samą Komunią, do której szłam 
z wielką chęcią, zemdlałam. Myślałam, że 
to z powodu upału na dworze, jednak 
następnego dnia było chłodno, a ja znów 
byłam pełna lęku i zemdlałam. Po Komunii 
przyszedł jednak pokój. Wyjeżdżając, by-
łam pewna tego, że chcę się nawrócić, ale 
nadal czułam silny strach i ból. Modlitwa 
wstawiennicza Piotra, Kuby i Mateusza 
podbudowała mnie, ale nadal czułam 

obecność „czegoś”, co nie chce mnie do-
puścić do Boga.

Po powrocie do domu mdlałam jesz-
cze dwa razy. Czułam, jak narasta we 
mnie konflikt. Robiłam się coraz słabsza. 
Założyłam na szyję krzyżyk, a w ręku trzy-
małam różaniec, bo mocno wierzyłam, że 
Bóg mnie nie opuści i obroni mnie. Przy 
kolejnym omdleniu, leżąc bezwładnie na 
ziemi, nieświadomie porwałam różaniec, 
straciłam czucie w nogach. Z relacji mojej 
siostry wiem, że cała drżałam i okropnie 
krzyczałam nieswoim, grubym głosem. 
Najgorszy był strach, jaki wtedy czułam: 
to jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałam 
i będę pamiętać do końca życia. Woda 
święcona uspokoiła mnie, a po modlitwie 
moich bliskich nade mną znów zaczęłam 
czuć się bezpieczna.

Następnego dnia pojechałam z rodzica-
mi na spowiedź generalną. Przed samym 
kościołem kolejny raz zemdlałam. Uspoko-
iło mnie wypicie wody egzorcyzmowanej. 
W pomieszczeniu, gdzie się spowiadałam, 
na stole leżał krzyż, na który nie mogłam 
patrzeć, siedziałam przerażona, ze wzro-
kiem wrytym w ścianę. Spowiedź trwała 
półtorej godziny. Poczułam się wreszcie 
wolna. Wolna jak nigdy. Wyspowiadałam 
się z całego życia. Płacząc, czułam, jak mur, 
który oddzielał mnie od Boga, po prostu 
znika. W późniejszej rozmowie ksiądz 
uświadomił mi, że moje silne zniewolenie 
grzechem było już na granicy opętania.

To świadectwo piszę z nadzieją, że bę-
dzie przestrogą dla osób, które odchodzą 
od Boga. Przez to, co przeżyłam, wiem, że 
zło naprawdę istnieje. Ono tylko czeka na 
naszą słabość i przyzwolenie, aby mogło 
wtargnąć i zawładnąć naszym życiem.  
Bóg dał mi nową szansę na lepsze życie. 
Wiem, że gdyby nie mocna wiara moich 
rodziców, wspólnota, z którą byliśmy na 
rekolekcjach, a przede wszystkim łaska-
wość Boga, nie byłabym tak szczęśliwa, jak 
jestem teraz. Powróciłam do Boga, który 
jest drogą, prawdą i życiem.

AniA
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WsPOMnienie

Pan Jerzy

Pana Jerzego Miniajluka miałam przyjemność poznać, prowadząc 
społecznie z paniami Urszulą Stryją i Filemoną Mankiewicz przez 
25 lat naszą bibliotekę parafialną. Państwo Miniajlukowie przycho-
dzili zawsze razem.

Każde wejście Pana Jerzego z żoną 
do biblioteki było zapowiedzią bardzo 
miłego spotkania i cennych przeżyć 
duchowych. Był On człowiekiem bardzo 
inteligentnym, o dużej wiedzy i kulturze 
osobistej (co cechuje ludzi z kresów 
wschodnich, jak podkreślił w homilii 
pogrzebowej o. Kazimierz Lubowicki 
OMI), skromny, pogodny, ze spokojną, 
uśmiechniętą twarzą, pełną życzliwości 
dla drugiego człowieka. Miał bardzo 
kulturalny, ujmujący i spokojny sposób 
bycia.

Interesował się zagadnieniami wiary, 
filozofią, historią i miejscem człowieka 
we współczesnym świecie. Był bardzo 
oczytany i wybierał starannie książki, 

które pomagały przemyśleć i zrozumieć 
problemy. Każda rozmowa z Panem 
Jerzym ubogacała człowieka. Po prze-
czytaniu wypożyczonej książki dzielił 
się ze mną swoimi spostrzeżeniami, za-
chęcając do lektury, zawsze z korzyścią 
duchową. Wskazywał i porównywał inne 
książki religijne, uzupełniające i pogłę-
biające różne zagadnienia.

Dowodem zaufania Pana Jerzego do 
naszej parafialnej biblioteki było odda-
nie nam bibliofilskiego wydania ,,Pana 
Tadeusza” z 1905 r. Kiedy je przyniósł, 
z ujmującym uśmiechem powiedział: 
,,Proszę dobrze pilnować”.  Byłam wzru-
szona, ale uważałam, że godnym miej-
scem dla tego typu białych kruków jest 

Biblioteka Uniwersytecka, gdzie osta-
tecznie trafił cenny dar Pana Jerzego.

Do końca swych dni pracował na rzecz 
kościoła, zbierając na tacę, jeszcze w tym 
roku. Miło mi było, że po tylu latach 
pamiętał o mnie. Zawsze, kiedy zbliżał 
się do ławki, uśmiechał się do mnie ser-
decznie ze skinieniem głowy.

Za wszystko, co otrzymałam od Pana 
Jerzego w trakcie pracy w bibliotece, za 
spotkanie na swojej drodze CZŁOWIEKA 
jestem Bogu bardzo wdzięczna. Na Mszy 
Świętej żałobnej w czasie głębokiej, 
pięknej i mądrej homilii o. Kazimierza 
Lubowickiego OMI modliłam się z wiarą, 
że Bóg odda z nawiązką Panu Jerzemu 
za wszystko dobro, które wyświadczył 
tym, których spotkał na ziemi.

Niech spoczywa w pokoju! Amen.

AnnA WiRPszA

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, 
a umrzeć – to zysk” (Flp 1, 21)

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie i smutku 
po śmierci śp. Jerzego Miniajluka, 

a w szczególności O. Proboszczowi Mieczysławowi hałaszce, 
O. Kazimierzowi Lubowickiemu, 

przyjaciołom, znajomym i sąsiadom – z serca dziękujemy.

ROdzinA

OGóLNa: 
Aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii można doświadczać 
harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum.

MISyJNa:
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi 
konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.

PaRaFIaLNa:
Niech Boża Opatrzność czuwa nad naszą parafią, abyśmy mogli dokończyć wystrój wnętrza kościoła NMP Królowej Pokoju. 

INTeNCJe Na PaźDzIeRNIK
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PUnKT WidzeniAOgłOszeniA

ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław 

tel. 607 317 218

lumencaritatis@gmail.com

nR KOnTA:
 02 1440 1156 0000 0000 0990 2805

Stowarzyszenie Oblacka 
Pomoc Misjom 

L U M e n  c A R i T A T i s

Zapraszamy wszystkich chętnych
do współtworzenia 

naszej gazety parafialnej
„Królowa Pokoju”

RedAKcJA

ZAPRASZAMY DO REDAKCJI 
KRóLOWeJ POKOJU

W niedzielę 10 października po każdej Mszy Świętej
Wspólnota „Lew Judy” zaprasza do sali św. Eugeniusza

na kiermasz, loterię fantową oraz degustację potraw kuchni indyjskiej. 
Uzyskane środki przeznaczone są na pomoc szkole plemiennej

w Muwalli w Indiach.

POMOC DLA SZKOŁY W MUWALII W INDIACh

Nie odwracajmy się

Czynimy wiele  zabiegów, aby na-
sze życie było spokojne, dostat-
nie, miłe i przyjemne. Chcemy, aby 
upływało nam powoli, abyśmy 
byli piękni i młodzi. Czasem robi-
my wszystko, chcąc zrealizować 
ten, poniekąd utopijny, scena-
riusz. Odsuwamy od siebie myśli 
o chorobie, zmartwieniach, niedo-
statku, a nawet śmierci.

Niestety, nie da się w taki sposób 
przeżyć naszego ziemskiego bytowania. 
Nie da się uciec od życia, które ma także 
mniej przyjemne strony, życia dalekiego 
od naszych marzeń i dążeń, przynoszą-
cego nam zamiast dobra – zło, zamiast 
światła – ciemność. Chyba, że odwrócimy 
się, nie chcąc dostrzegać tego, co obok 
nas się dzieje, ludzi, którzy chorują, cier-
pią, znoszą przeciwności losu.

Idąc ścieżkami życia, nie odwracajmy 
się od innych, spróbujmy ich  zrozumieć, 
pomóc im, wesprzeć w trudnej sytuacji. 
Oprócz ich wdzięczności zyskamy we-
wnętrzne przekonanie, że nasze serce 
nie jest otoczone nieczułym pancerzem, 
że jesteśmy katolikami nie tylko z nazwy. 
Wystarczy tylko tyle, czy może aż tyle?

TOMAsz KAPłOn

Meksyk: guadalupe i Acapulco 2-13.12.2010, cena 4500 zł + 1300 Usd

Andrzejki w Pradze 27-28.11.2010

Rzym 7-13.11.2010, cena 990 zł

brazylia 4-15.11.2010

Biuro TurysTyczno-Pielgrzymkowe AlFA-Tur zAPrAszA:

KURS JęzyKa NIeMIeCKIeGO 
dORTMUndzKO-WROcłAWsKA fUndAcJA iM. śW. JAdWigi

BTP ALFA-TUR
ul. horbaczewskiego 29b
54-130 Wrocław

tel./fax 71 352 23 19, kom. 601 788 190
www.alfa-tur.pl
info@alfa-tur.pl

Parafia NMP Królowej Pokoju 
oraz 

Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. św. Jadwigi 
organizują kurs języka niemieckiego.

zajęcia będą się odbywać w gimnazjum nr 1 przy ul. Jeleniej.

Opłata za 1 semestr (30 godz. lekcyjnych) – 220 zł

zebranie organizacyjne w poniedziałek 4.10.2010 r. o godz. 19.00
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PRAWO

Darowizny na rzecz parafii
a prawo do ulg podatkowych

Wspieranie wspólnoty Kościoła jest naszym duchowym obowiąz-
kiem. Każdy parafianin powinien dbać o dobro wspólne, ponieważ 
przyczynia się do rozwoju społeczno-kulturalnego społeczności du-
chowej. Nasz wkład w rozwój lokalnych parafii może przybierać róż-
ną formę – nakład własnej pracy lub darowizny pieniężne. 

Kiedy decydujemy się na pomoc finan-
sową, należy pamiętać, że darowizny na 
cele kultu religijnego i na kościelną dzia-
łalność charytatywno-opiekuńczą mogą 
zmniejszyć nasze obciążenia podatkowe. 
Omawiana sytuacja dotyczy możliwości 
pomniejszenia dochodu podatnika opo-
datkowanego podatkiem dochodowym 
(im mniejszy dochód, tym mniejszy 
płacimy podatek dochodowy). Przez 
darowiznę należy rozumieć zobowiąza-
nie się do bezpłatnego świadczenia na 
rzecz obdarowanego kosztem swojego 
majątku. Darowizna może mieć charakter 
pieniężny lub rzeczowy.

Obecnie należy wyróżnić dwie podsta-
wy prawne umożliwiające skorzystanie 
z ulgi podatkowej: art. 26 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) oraz art. 55 ustawy o stosunku 
państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. Wedle powyższych 
regulacji prawo do ulgi podatkowej 
przysługuje podatnikowi, który dokona 
darowizny na cele „kultu religijnego” lub 
na „kościelną działalność charytatywno-
opiekuńczą”.

Ustawodawca nie definiuje nam poję-
cia „kultu religijnego”, co może podatni-
kom przysporzyć niemałych kłopotów. 
Według słownika języka polskiego kult 
religijny oznacza: „zewnętrzny aspekt 
religii w odróżnieniu od teoretycznej dok-
tryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś 
religii, całokształt czynności religijnych”. 
Oznacza to, że darowizny na cele kultu 
religijnego obejmują świadczenia na 
rzecz: praktyk, obrzędów, uroczystości 
religijnych, obiektów sakralnych i zwią-
zanej z nimi infrastruktury itp. Omawiane 
pojęcie „kultu religijnego” nierozerwalnie 

łączy się z szeroko rozumianą działalno-
ścią religijną Kościoła. Należy pamiętać, 
że darowizny na powyższe cele są usta-
wowo limitowane i nie mogą przekroczyć 
6% dochodu podatnika.

W przypadku działalności 
charytatywno-opiekuńczej 
ustawodawca tylko przykła-
dowo wskazał, jak należy ro-
zumieć to pojęcie. Zgodnie 
z art. 39 ustawy o stosunku 
państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej działalność ta 
obejmuje: 1) prowadzenie 
zakładów dla sierot, starców, osób 
upośledzonych fizycznie lub umy-
słowo oraz innych kategorii 
osób potrzebujących po-
mocy; 2) prowadzenie szpi-
tali i innych zakładów leczniczych 
oraz aptek; 3) organizowanie pomocy 
w zakresie ochrony macierzyństwa; 4) or-
ganizowanie pomocy sierotom, osobom 
dotkniętym klęskami żywiołowymi i epi-
demiami, ofiarom wojennym, rodzinom 
i osobom znajdującym się w trudnym 
położeniu materialnym lub zdrowotnym, 
w tym osobom pozbawionym wolności; 
5) prowadzenie żłobków, ochronek, 
burs i schronisk; 6) udzielanie pomocy 
w zapewnieniu wypoczynku dzieciom 
i młodzieży znajdującej się w potrzebie; 
7) krzewienie idei pomocy bliźnim i po-
staw społecznych temu sprzyjających; 
8) przekazywanie za granicę pomocy 
ofiarom klęsk żywiołowych i osobom 
znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Powyższe wyliczenie jest tylko przykła-
dowe i nie wyczerpuje wszystkich możli-
wych przejawów działalności opiekuńczej 

Kościoła. Warto podkreślić, że darowizny 
na działalność charytatywno-opiekuńczą 
Kościoła nie są limitowane. Podatnik 
wedle własnej woli może dokonać da-
rowizny na dowolną kwotę i skorzystać 
z praw do ulgi podatkowej. W skrajnym 
przypadku może przekazać cały uzyskany 
w danym roku podatkowym dochód.

Dokonane darowizny pomniejszają 
nasz dochód do opodatkowania i dzięki 

temu płacimy niższy podatek, 
a tym samym wspieramy lokalną 
wspólnotę duchową. Darowizny 

mogą również służyć jako bardzo 
skuteczny instrument unikania opodat-

kowania naszego dochodu stawką 
32% (drugi próg podatkowy).

Warto podkreślić, że podat-
nik musi posiadać dowody 
stwierdzające dokonanie da-

rowizny np. dowód wpłaty na 
rachunek bankowy. Dodatkowo 
musi wykazać w zeznaniu po-
datkowym (PIT 37): 1) kwotę 

darowizny, 2) kwotę dokonanego 
odliczenia, 3) dane pozwalające 

zidentyfikować obdarowanego. W przy-
padku, kiedy podatnik dokona darowizny 
na kościelną działalność charytatywno-
opiekuńczą, korzysta z ulgi, gdy kościelna 
osoba prawna przedstawi darczyńcy: 
1) pokwitowanie, 2) w okresie 2 lat od 
dnia przekazania darowizny sprawoz-
danie o przeznaczeniu jej na tę działal-
ność. Jeżeli podatnik zapomni wykazać 
w deklaracji kwoty darowizny, to zawsze 
przysługuje mu prawo złożenia korekty 
zeznania podatkowego.

Jeżeli mają Państwo pytania związane 
z tym artykułem, proszę je kierować na 
adres: krystian_wroc@op.pl

KRysTiAn MieszKAłA
dOKTORAnT 

W KATedRze PRAWA finAnsOWegO
WydziAł PRAWA, AdMinisTRAcJi i eKOnOMii

UniWeRsyTeT WROcłAWsKi
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OgłOszeniA i ReKLAMy

OgłOszeniA dRObne

 Szkoła podstawowa
 Gimnazjum
 Szkoła średnia
 Liceum – matura rozszerzona

sKUTecznie i bezsTResOWO!
KONKUReNCyJNe CeNy!

Tel. 668 967 527

Zapraszamy na spotkania
grupy Anonimowych Alkoholików

w każdy wtorek 
o godz. 18.30 w sali nr 7

KSIęGaRNIa PaRaFIaLNa
„LeW JUDy” zaprasza
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 13.00 do 18.00

w niedziele 
w godz. od 9.30 do 13.00

    czasopisma i książki religijne
    płyty audio i wideo
    artykuły biurowe
    znicze

KORePeTyCJe
z MaTeMaTyKI

MATeMAT yKA i fizyKA
nA OsiedLU

giMnAzJUM
testy matematyczno-przyrodnicze

całościowo, prawdziwe arkusze

szKOłA śRedniA
matura, prawdziwe arkusze,

matura międzynarodowa SL i HL

sTUdiA
Tel. 71 790 48 95

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

e–MAiL:  krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPieKUn: o. Mieczysław Hałaszko OMI

zesPÓł: o. Krzysztof Nering OMI, Ewa Kania, 
Aleksandra Kuśpiet, Barbara Masłyka,
Dawid Wolski
fOTOgRAf: Damian Szpalerski

ReKLAMy: Tel. 604 169 094 

nAKłAd: 4 000 egz.   Cena: gratis  

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

S T O P K a
R e D a K C y J N a

Redakcja przyjmuje materiały w  terminie do 
15 dnia każdego miesiąca. zastrzegamy sobie 
prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych. nie 
odpowiadamy za treść zamieszczanych reklam 
i ogłoszeń.

POGOTOWIe
KOMPUTeROWe

Solidnie, tanio, skutecznie!
Odzyskiwanie utraconych danych

668 014 248

NzOz STOMaTOLOGIa
„aLDeNT”

Wrocław, Rysia 1/u2
pn-pt 9-19, sob. 8-14

Tel. 71 350 86 15
 współpraca z NFZ
 specjaliści protetyki
 najnowocześniejszy sprzęt
 bezbolesne zabiegi
 rtg z radiowizjografią
 firma istnieje od 1994 

JęzyK ROSyJSKI
KOREPETYCJE
TŁUMACZENIA

Tel. 668 014 247

PRaNIe DyWaNóW, WyKłaDzIN 
i tapicerki (również samochodowej)
w domu u klienta; atrakcyjne ceny!
Tel. 602 398 461

SPRzeDaM MIeSzKaNIe 34 m2, 2-pokojowe 
na Gądowie, po generalnym remoncie. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 660 528 114

MaSaże LeCzNICze I ReLaKSaCyJNe
Sprzęt profesjonalny.
Tel. 609 302 965 (Patrycja)

KUPIę MIeSzKaNIe M-2 do 200 tys. zł
Tel. 507 064 685

zaMIeNIę mieszkanie 2-pokojowe 
spółdzielcze własnościowe na Popowicach, 
na większe w tej samej dzielnicy.
Tel. 668 692 732

PROJeKTUJę  i wykonuję strony internetowe.
Pomogę w nauce obsługi programów Excel, 
Word. Tel. 721 069 918 (Grzegorz)

TłUMaCz PRzySIęGły w zakresie
języka angielskiego. 
Tel. 660 024 474

PODeJMę KażDą PRaCę W DOMU
np. zlecenia telefoniczne. 
Tel. 662 246 531

WyNaJMę POKóJ studentowi.
Tel. 71 355 77 47

zaKłaD SzeWSKI ul. Niedźwiedzia 36 
(w  piwnicy) czynny: od poniedziałku do 
piątku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty 
od 10.00 do 14.00; świadczy usługi tanio, 
solidnie, szybko.

SPRzeDaM garaż murowany z kanałem na 
Pilczycach, księga wieczysta.
Tel. 694 065 938

FIRMa MaRTeR instalacje elektryczne,
hydrauliczne, glazura, remonty kompleksowe. 
Tel. 607 633 217

FIRMa „MaT” remonty pod klucz. 
Tel. 601 706 382, 517 081 505

KUChaRz I KUChaRKa 
z 27-letnią praktyką obsługują wesela.
Tel. 519 682 243

KORePeTyCJe z JęzyKa NIeMIeCKIeGO
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
średnia, przygotowanie do matury, przygo-
towanie do certyfikatów. 
Tel. 509 476 383

SPRząTaNIe, CzySzCzeNIe GROBóW:
profesjonalna pomoc w należytym i schlud-
nym utrzymaniu grobów przez cały rok.
www.grobywroclaw.pl
Tel. 603 519 217

NaUCzyCIeL DyPLOMOWaNy udzieli 
korepetycji z biologii i chemii na poziomie 
gimnazjum. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 502 951 790

KORePeTyCJe z Jęz. aNGIeLSKIeGO
Doświadczony lektor, absolwent Worcester 
University w Wielkiej Brytanii.
Tel. 880 974 482 (Tomasz)

ODDaM MeBLe POKOJOWe  długość 3,3 m, 
wysokość 2 m, kolor dąb matowy.
Tel. 502 894 493

zaMIeNIę mieszkanie własnościowe na 
Popowicach, 2 pokoje z kuchnią. 34 m2 na 8. 
piętrze, na podobne (ew. pokój z kuchnią) 
do 2. piętra, na Gądowie lub Popowicach.
Tel. 71 350 93 21

zaMIeNIę 3-izbowe mieszkanie z osobnym
wejściem w budynku 3-rodzinnym, 
w bardzo ładnej okolicy Henrykowa na 
mieszkanie we Wrocławiu z dopłatą.
Tel. 502 894 493

zaMIeNIMy mieszkanie 2-pokojowe 36 m2

z łazienką i kuchnią na większe, 
najlepiej 3-pokojowe. Nasze mieszkanie jest 
po remoncie, czyste i zadbane, płacimy niski 
czynsz. Może znajdzie się ktoś, kto z niewielką 
dopłatą zechce zamienić swoje mieszkanie 
(może być do remontu) na mniejsze. 
Tel. 663-881-559

KORePeTyCJe z jęz. polskiego w zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
przygotowanie do egzaminów. 
Tel. 71 355 2183,  504 369 240
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życie chrześcijańskie od kołyski

Jesteśmy rodzicami 3,5-letniego Jana Pawła oraz 1,5-rocznej Joanny 
Marii. Pan Bóg jest stale obecny w naszym życiu i wszelkie decyzje 
podejmujemy w oparciu o wiarę. Tak też było z wyborem imion dla 
naszych dzieci – musiały one koniecznie mieć świętych patronów. 
Imię naszego synka wybraliśmy, mając za wzór świętości papieża 
Jana Pawła II, a imię dla córeczki zaczerpnęliśmy od św. Joanny Be-
retty Molla.

Nasze dzieci są dla nas prawdziwym 
darem Bożym, wymodlone i długo wy-
czekiwane. Jesteśmy w pełni świadomi 
odpowiedzialności za zadanie, jakie po-
stawił przed nami Pan Bóg, ofiarowując 
nam dzieci, które mamy ukształtować 
według Bożego zamysłu. Wiemy, że 
budowanie wiary w ich sercach wyma-
ga sporo trudu i wysiłku, tak jak i cały 
proces wychowawczy, jednak staramy 
się kształtować ich życie chrześcijańskie 
od małego, dosłownie „od kołyski”. Od 
maleńkiego stwarzamy dzieciom okazje, 
by mogły jak najbardziej zbliżyć się do 
Jezusa. 

Nasze dzieci bardzo różnią się między 
sobą znacznie. Jaś jest ruchliwy i nie-
spokojny, a przy tym bardzo wrażliwy. 
Trudno jest mu wystać w jednym miej-
scu, dlatego Msza Święta w kościele jest 
dla niego i dla nas sporym wyzwaniem. 
Nie potrafi usiedzieć długo bezczynnie, 
głośno pyta o szczegóły i na bieżąco 
wszystko komentuje. Natomiast bardzo 
lubi wstępować do kościoła na krótką 
adorację (często sam o to prosi) lub 
pomodlić się przed napotkaną w czasie 
spaceru kapliczką.

Joasia jest nieco spokojniejsza, ale też 
obdarzona sporym temperamentem. 
Jej także nie jest łatwo wytrzymać na 
mszy przez godzinę, zwłaszcza jeśli 
widzi wiercącego się braciszka, którego 
od razu zaczyna naśladować. Mimo to 
staramy się wspólnie razem z dziećmi 
uczestniczyć we Mszy św., wierzymy, 
że w końcu nasz trud przyniesie pozy-
tywne efekty.  

Oboje uczestniczą codziennie w od-
mawianym przez nas wspólnie Apelu 
Jasnogórskim i wieczornej modlitwie. 

Zazwyczaj jest tak, że gdy tylko zaczy-
namy śpiewać Apel, Asia natychmiast 
przybiega z wielką radością i woła „Apel”, 
a potem powtarza niektóre słowa. Jaś 
natomiast powoli, z ociąganiem, wi-
dząc Joasię, też podchodzi i dołącza do 
wspólnej modlitwy. Joasia, choć jeszcze 
maleńka, wymienia wszystkie osoby, 
za które chce się modlić „mamuś, tatuś, 
Asia, Jasiu, bacia (babcia), dziadzio”. Pa-
mięta także o modlitwie przy posiłkach 
i radośnie, w możliwie najkrótszej wersji, 
woła „Amen”. 

Nasze maluchy uwielbiają też książki 
o tematyce religijnej. Synek bardzo 
chętnie słucha opowieści biblijnych – to 
dla niego temat niezwykle interesujący, 
wypytuje wielokrotnie o życie Jezusa, 
postaci Noego, Dawida i Goliata, Mojże-
sza, Jonasza, Daniela. Joasia natomiast 

uwielbia wiersze o aniołkach, opatrzone 
pięknymi ilustracjami – jest nimi wyraź-
nie zafascynowana. 

Nasze dzieci mają też niezwykłą 
możliwość przebywania w środowisku 
ludzi żyjących wiarą, jakim jest Wspól-
nota Rodzin Katolickich „Umiłowany 
i umiłowana”, do której należymy od 
10 lat. W czasie wspólnych spotkań 
i wyjazdów, rekolekcyjnych i nie tylko, 
wszystkie dzieci ze Wspólnoty (a jest 
ich całkiem sporo), przebywając ze 
sobą, podpatrują się nawzajem i naśla-
dują, także w wierze. 

Ojciec Kazimierz Lubowicki OMI, za-
łożyciel Wspólnoty, wkłada całą swoją 
życiową energię w to, aby nasze dzieci 
zechciały pokochać Boga tak mocno, 
jak to tylko możliwe, a my – rodzice – 
staramy się uczynić wszystko, aby tak się 
stało. I choć my nie jesteśmy idealnymi 
rodzicami, ani nasze dzieci nie są idealne, 
to głęboko wierzymy, że spłynie na nie 
łaska wiary i wybiorą one w dorosłym 
życiu taką drogę, jaką i my obraliśmy, 
czyli pójdą za Chrystusem.  

JOLAnTA i PAWeł nOcULAKOWie

UMiłOWAny i UMiłOWAnA
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PAź KRÓLOWeJ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witam bardzo serdecznie wszystkie 
dzieci, które czytają „Pazia Królowej”. 
Minął już miesiąc od zakończenia pięk-
nego czasu, jakim były wakacje. Myślę 
jednak, że dzieci weszły już w swoje 
szkolne obowiązki i zdobywają powoli 
dobre oceny w szkole. 

Chciałbym przypomnieć małym 
i starszym czytelnikom o tym, że paź-
dziernik jest w sposób szczególny 
poświęcony Maryi – Królowej Ró-
żańca Świętego. Dlatego już teraz 
bardzo zachęcam nie tylko dzieci, 
ale całe rodziny do odmawiania tej 
pięknej modlitwy. W niej wraz z Ma-
ryją rozważamy tajemnice z życia 
Pana Jezusa. 

Modlitwę tę można zawsze odma-
wiać w domu, ale ja zachęcam do 
uczestnictwa w nabożeństwach 
różańcowych, które będą się odby-
wały w naszej parafii. Szczególnie 
zapraszam dzieci przygotowujące 
się do przyjęcia pierwszej Komunii 
Świętej, wraz z rodzicami. Jak co roku 
będą oczywiście niespodzianki. 

Na łamach „Pazia Królowej” rozpo-
czynamy całoroczny cykl poświęco-
ny Osobie i roli Matki Bożej w życiu 

ucznia Chrystusa. Postaram się przy-
bliżyć Wam, Drogie Dzieci, jak ważna 
i potrzebna w życiu każdego z nas jest 
Maryja. Ona pomaga nam lepiej kochać 
Pana Jezusa. Jest dla nas wzorem pięk-
nej i wiernej miłości.

Różaniec Święty to mo-
dlitwa chrześcijańska zna-

na i kultywowana w Kościele 
od czasów średniowiecza, choć jej ko-
rzenie są znacznie starsze. Dawno temu 
nazywany był Psałterzem Najświętszej 
Maryi Panny. W Piśmie świętym jest 150 
psalmów, a we wszystkich tajemnicach 
trzech części Różańca odmawia się 150 

razy Zdrowaś Maryjo. Samo słowo róża-
niec określa nie tylko z samą modlitwę, 
lecz również charakterystyczną koronkę 
(sznur modlitewny) używaną do odli-
czania liczby odmówionych kolejnych 
części modlitwy.

Od początku istnienia tej modli-
twy były trzy części różańca. Zmiany 
dokonał papież Jan Paweł II w liście 
apostolskim Rosarium Virginis 
Mariae z 16 października 2002 r., 
wprowadzając nową część różań-
ca, czyli Tajemnice Światła.  

Na początku modlitwy różańco-
wej czynimy znak Krzyża Świętego, 

a następnie odmawiamy krótszą 
wersję wyznania wiary Wierzę w Boga, 

modlitwę Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś 
Maryjo oraz raz Chwała Ojcu. Po tym 
wstępie odmawiamy właściwe tajem-
nice, rozpoczynając od modlitwy Ojcze 
nasz na pojedynczym koraliku. Kolejna 
grupa dziesięciu paciorków oznacza od-
mówienie dzięsięciu modlitw Zdrowaś 
Maryjo, po których odmawiamy Chwała 
Ojcu. Następnie dodajemy zwykle akt 
strzelisty: „O Maryjo bez grzechu pier-
worodnego poczęta” lub: „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy”. Po pięciu 
tajemnicach różańcowych odmawiamy 
antyfonę Pod Twoją obronę lub Litanię 
Loretańską w intencjach papieża. 

Modlitwa różańcowa nie polega 
tylko na powtarzaniu poszczególnych 
modlitw. Modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś 
Maryjo mają być pomocą do rozważania 
tajemnic Ewangelii i to właśnie medy-
tacja, a tym samym spotkanie z żywym 
Jezusem Chrystusem i Jego Matką, jest 
istotą modlitwy różańcowej. 

W Kościele katolickim za odmówienie 
różańca przed Najświętszym Sakramen-
tem lub we wspólnocie (zgromadzenie, 
grupa formalna, rodzina) można uzy-
skać odpust zupełny lub cząstkowy pod 
zwykłymi warunkami.

OJciec KRzyszTOf

QUIz

1) Który miesiąc poświęcony jest modlitwie różańcowej?
  a) Maj
  b) Październik
  c) Sierpień

2) Jak brzmi nazwa części Różańca ustanowionej 
 przez Ojca Świętego Jana Pawła II?
  a) Tajemnice chwalebne
  b) Tajemnice radosne
  c) Tajemnice światła

ODPOWIeDzI PROSIMy KIeROWać Na aDReS ReDaKCJI
KROLOWa@aRChIDIeCezJa.WROC.PL
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O Matce Bożej

Maryja uczy pomocy bliźnim. Bezpośrednio po Zwiastowaniu 
wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy (Łk 1, 39). Ta, która spotkała się z Trzykroć 
Świętym, idzie, aby służyć ludziom w podeszłym wieku i nie 
narodzonemu dziecku, gdyż właśnie oni – ludzie starzy i nie na-
rodzone dzieci – zawsze potrzebują najwięcej troski. Spotkanie 
z Bogiem domaga się dopełnienia w spotkaniu z człowiekiem. 

Kto na Boże powołanie odpowiada fiat (niech tak będzie), 
ten powinien śpieszyć tam, gdzie trzeba służyć człowiekowi. 
W służbie człowiekowi sprawdza się i weryfikuje autentyczność 
spotkania z Bogiem. Sam Chrystus szedł taką drogą, służąc 
ubogim, grzesznikom i celnikom. Maryja jako pierwsza zre-
alizowała w pełni ten ewangeliczny ideał swego Syna. W ten 
sposób stała się wzorem chrześcijańskiej służby społecznej we 
wszystkich dziedzinach życia. Głębia jej czynnej miłości zachęca 
do naśladowania w czynieniu dobra na rzecz bliźnich i wskazuje 
równocześnie właściwą drogę do świętości.

OJciec KRzyszTOf

Chrześcijanie, z ufnością wznosząc oczy ku Maryi za-
równo w chwilach radosnego zwiastowania, jak i bo-
lesnych doświadczeń Krzyża, powinni troszczyć się 
o podobne posłuszeństwo wiary, wyrażone w wierno-
ści Bogu przez wypełnianie Bożych przykazań. Mary-
ja swoim życiem i przykładem zachęca do wierności 
Bogu i Jego świętej woli.

KRzyżóWKa

1. Miesiąc Maryjny

2. Rodzinne miasto Maryi

3. zbawiciel świata

4. Jezus dla Maryi

5. Mąż Maryi

6. imię taty Maryi

PAź KRÓLOWeJ
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b i A ły  d U n A J e c  2 0 1 0
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niedziela 10 października 2010 r. 
– xVi rocznica poświęcenia naszego kościoła


