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Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

Określenie „działacz” wywołuje różne skojarzenia, lecz gdy czyjeś 
zaangażowanie w  społeczną działalność wypływa z  autentycznej 
pasji, wtedy otoczenie bezbłędnie odczytuje to jako potrzebę serca. 
Pasją Tadeusza Szczyrbaka, naszego sąsiada ze Szczepina, jest histo-
ria Polaków spod Znaku Rodła. Artykuł o Znaku Rodła drukujemy na 
s. 12–13; poniżej prezentujemy sylwetkę pasjonata. (red.)

Tadeusz Szczyrbak ma 46 lat i pocho-
dzi z Kamiennej Góry. Od 1991 roku jest 
mieszkańcem Wrocławia, od 18 lat miesz-
ka na Szczepinie, w parafii pw. Chrystusa 
Króla. Ukończył studia w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu, w zakresie 
politologii oraz turystyki i rekreacji. Nie-
bawem otworzy przewód doktorski z te-
matyki Znaku Rodła, która jest jego pasją. 
Żona Monika (absolwentka Uniwersytetu 
Wrocławskiego) i 13-letni syn Adam, 
uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Junior na Szczepinie o specjalności piłka 
nożna i od 7 lat zawodnik grupy wiodącej 
WKS Śląsk Wrocław, podzielają tę pasję. 

Zamiłowanie do historii Polski Tadeusz 
Szczyrbak wyniósł z  domu rodzinnego 
– jego rodzice Marianna i Bronisław byli 
historykami.

2

ludzie z pasją

Pan Tadeusz jest pomysłodawcą, lide-
rem i prezesem ogólnopolskiego ruchu 
społecznego Rodzina Rodła – Wrocław, 
który upamiętnia tradycje i  wydarzenia 
związane z działalnością Związku Po-
laków w Niemczech w  okresie między 
pierwszą i drugą wojną światową. Pięt-
nastoletnia konsekwentna i  wytrwała 
działalność na niwie Rodła w  latach 
2003–2018 została uwieńczona w grud-
niu 2017 roku, gdy z inicjatywy p. Tade-
usza rok 2018 został ustanowiony przez 
Senat RP Rokiem Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła, a jubileusz 80-lecia Prawd 
Polaków został objęty patronatem naro-
dowym przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę w  roku stulecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Działalność historyczno-edukacyjna 
spod Znaku Rodła ma miej-
sce w ramach organizacji po-
zarządowej – Stowarzyszenia 
Oświaty i Wychowania we 
Wrocławiu. Liczne projekty 
realizowane są we współpra-
cy ze środowiskami oświato-
wymi Wrocławia, organizacja-
mi pozarządowymi, mediami, 
Kościołem katolickim (Kuria 
Metropolitalna Wrocławska 
i poszczególne parafie wro-
cławskie) oraz kręgiem osób 
zainteresowanych nowocze-
snym patriotyzmem spod 
Znaku Rodła w całej Polsce 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ziem Zachodnich 
i Północnych. 

W latach 2005–2010 Ta-
deusz Szczyrbak był prze-
wodniczącym Rady Osiedla 
Szczepin, jednostki pomoc-

niczej gminy Wrocław. Podczas swojej 
kadencji zrealizował wiele lokalnych 
przedsięwzięć z  placówkami oświato-
wymi, klubami seniora, radami osiedli, 
m.in. projekt „800  lat osiedla Szczepin”, 
organizacja Światowego Zjazdu Szcze-
pinian – do dzisiaj pielęgnuje bardzo 
cenne kontakty nawiązane w tym czasie. 

Z racji dotychczasowego doświadcze-
nia na niwie Rodła Tadeusz Szczyrbak 
wypracował bardzo dobre kontakty 
z  mediami. Wielokrotnie udzielał wy-
wiadów mediom wrocławskim, regio-
nalnym i  ogólnopolskim. Szczególnie 
ceni sobie pomoc i  wsparcie, jakie od 
wielu lat otrzymuje w swojej działalności 
od mediów toruńskich – Radia Maryja 
i  Telewizji Trwam. Z  powodzeniem wy-
stępuje od lat w roli rzecznika prasowego 
własnych dzieł. 

Współczesna działalność Rodziny Ro-
dła nawiązuje do chlubnych kart Związku 
Polaków w Niemczech z okresu między-
wojennego w  XX  wieku (Polaków spod 
Znaku Rodła) oraz dokumentuje wyda-
rzenia związane z rocznicami w XXI wie-
ku: 80 lat proklamowania Prawd Polaków 
spod Znaku Rodła, 80  lat Znaku Rodła, 
85 lat powołania I Dzielnicy Związku Po-
laków w Niemczech z siedzibą w Opolu, 
multimedialne lekcje żywej historii spod 
Znaku Rodła adresowane do młodzieży 
szkolnej, 75. rocznica śmierci ks. dr. Bole-
sława Domańskiego – Patrona i Prezesa 
Związku Polaków w Niemczech, 80  lat 
szkół polskich w Niemczech. Działalność 
ta opiera się na fundamencie wyznawa-
nych Pięciu Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła, które stanowią ponadczasowy 
katechizm narodowy Polaków. 

Od roku 2004 Tadeusz Szczyrbak 
corocznie organizuje we Wrocławiu 
uroczystości, które przypominają Kon-
gres Berliński z 6 marca 1938 roku. Idea 
Rodła i Prawdy Polaków nie są znane, lub 
są znane niewystarczająco. Pan Tadeusz 
chce to zmienić.

rodzinarodla.plfo
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W tym wydaniu naszej gazety pa-
rafialnej tematem przewodnim jest 
Rok Jubileuszowy „Do nieba z Ojcem 
Pio” w 100. rocznicę otrzymania styg-
matów przez Ojca Pio i 50. rocznicę 
przejścia do Domu Ojca. Cieszę się, że 
w naszej parafii zostało zainicjowane 
nabożeństwo do Ojca Pio i powstała 
kaplica poświęcona Świętemu z Pie-
trelciny.

Również możemy przeczytać rela-
cje i zobaczyć zdjęcia z corocznych 
rekolekcji letnich poszczególnych 
wspólnot. Świadczą one o żywotności 
parafii i inicjatywach, które pomagają 
nam pogłębić swoją wiarę i budować 
więzi międzyludzkie.

Serdecznie dziękuję Przyjaciołom 
Misji i  osobom zaangażowanym 
w przygotowanie wiązanek ziół i kwia-
tów na uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, jak również wszystkim ofiaro-
dawcom, którzy szczodrze wsparli 
Kościół misyjny na Madagaskarze.

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkol-
ny, katechetyczny i duszpasterski. 
Uczniom życzę wytrwałej gorliwości 
w  nauce, aby całoroczna praca za-
owocowała dobrymi wynikami na 
końcu roku szkolnego. Rodzicom i wy-
chowawcom życzę dużo cierpliwości 
i  satysfakcji z trudu przekazywania 
wiedzy, prawdy i miłości. Niech Duch 
Święty prowadzi wszystkich Bożymi 
drogami. Zapraszam do wspólnej 
modlitwy różańcowej w październiku!

Wszystkim Parafianom, duszpaste-
rzom, animatorom grup w nowym 
roku katechetycznym i duszpasterskim 
życzę gorliwości, wytrwałości w podję-
tych postanowieniach i zadaniach oraz 
radości. Szczęść Boże! 

o. jerzy ditrich oMi

słowo proBoszcza
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Wychowawca chrześcijański

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania 
konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskim 
na VIII Tydzień Wychowania, który rozpoczyna się 9 września pod 
hasłem: „Wybór drogi”. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako 
przygotowanie do synodu na temat młodzieży. (red.)

Często w naszym życiu stajemy na 
rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść 
kilkoma naraz, dlatego trzeba podjąć de-
cyzję, którą z nich wybrać. Takim punk-
tem, z którego wychodzi kilka możliwych 
ścieżek, jest decyzja dotycząca wyboru 
życia małżeńskiego, kapłańskiego, kon-
sekrowanego czy życia w stanie wolnym. 
Kolejne skrzyżowania dróg życiowych 
mogą być związane z wyborem pracy, 
decyzją dotyczącą dalszego kształcenia 
miejsca zamieszkania. Rozeznawanie 
powołania bywa kojarzone z młodością, 
jednak umiejętność ta potrzebna jest 
przez całe życie.

Mottem tegorocznego Tygodnia Wy-
chowania jest hasło: „Wybór drogi”. Za-
praszamy rodziców, nauczycieli i wszyst-
kich wychowawców do zastanowienia 
się, jak pomóc dzieciom i wychowankom 
w procesie rozeznawania ich życiowych 
decyzji. Refleksja ta może być pomocna 
także w naszej osobistej formacji.

Rozeznawanie powołania nie opiera 
się na prostych podpowiedziach przy-
chodzących z zewnątrz. Chodzi w nim 
raczej o ustawienie wewnętrznej busoli, 
która umożliwi w każdej życiowej sytu-
acji odkrycie najlepszej z dróg. (...)

Powołanie jest zawsze związane z ja-
kąś misją, którą spełnia się w miłości. 
Takie wartości, jak odniesienie sukcesu 
i zapewnienie utrzymania sobie i rodzi-
nie – choć same w sobie bardzo ważne 
– nie powinny stanowić jedynego i głów-
nego kryterium w podejmowaniu decyzji 
dotyczących przyszłości. Viktor Frankl, 
austriacki psycholog i psychiatra, więzień 
obozów koncentracyjnych II wojny świa-
towej, przestrzegał swych studentów: 
„Nie gońcie za sukcesem – im bardziej 
ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój 
jedyny cel, tym częściej on was omija. Do 

sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie 
można dążyć; musi on z czegoś wynikać 
i występuje jedynie jako niezamierzony 
rezultat naszego zaangażowania w dzie-
ło większe i ważniejsze od nas samych…”.

Święty Paweł poucza, że „Bóg jest 
w nas sprawcą i chcenia, i działania 
zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). W proce-
sie rozeznawania powołania warto więc 
postawić następujące pytania: Jakie są 
moje najgłębsze pragnienia? Jakie mam 
zdolności i gdzie je najlepiej wykorzy-
stam? W jaki sposób najpełniej będę 
służył Bogu i drugiemu człowiekowi?

Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele 
i wychowawcy – to osoby towarzyszą-
ce młodym w procesie rozeznawania 
ich powołania. Mogą to czynić przez 
rozmowę, dobre rady, dzielenie się do-
świadczeniem, stawianie pytań, a przede 
wszystkim przez samą obecność. Ilu 
młodych ludzi zafascynowało się życiem 
małżonków, którzy założyli piękną, ko-
chającą się rodzinę? Podobnie większość 
księży spotkała w młodości kapłana, 
który zachwycił ich przeżywaniem swego 
powołania. Pewnie wielu słuchających 
teraz tych słów ma przed oczyma taką 
osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto 
za nią podziękować Bogu.

Rozeznawaniu powołania służy szcze-
ry i pełen ufności dialog człowieka 
z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło 
Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy 
młodego człowieka z Bogiem powinna 
być też prośba o dar męstwa. Można 
przecież dobrze rozpoznać powołanie, 
ale nie mieć odwagi, by je podjąć. (...) 
Jakże ważne jest towarzyszenie młodym 
w rozeznawaniu ich powołania poprzez 
naszą modlitwę.

episkopat.pl

nowy rok szkolny
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Umiłować Kościół

Przez bierzmowanie jeszcze ściślej wiążesz się z Kościołem. Przyjmu-
jąc ten sakrament, nawiązujesz ścisłą duchową więź z udzielającym ci 
go biskupem, który jako szafarz sakramentu bierzmowania uczestni-
czy w nadprzyrodzonym macierzyństwie Kościoła. On, stając się dla 
ciebie szczególnym kanałem łaski i darów Ducha Świętego, „rodzi” 
cię do pełni życia chrześcijańskiego. 

Teksty liturgiczne mówią o duchowym 
znamieniu, jakie zostaje wyciśnięte na 
duszy bierzmowanego, wyrażającym 
ścisłą i doskonałą więź z Chrystusem 
i  z  Kościołem. Wejście bierzmowanego 
w  duchową więź z biskupem zobowią-
zuje do umiłowania Kościoła. Powinie-
neś tak umiłować Kościół jak Chrystus, 
który „wydał za niego samego 
siebie” (Ef  5,  25). Umiłować 
jak Chrystus, to umiłować aż 
do oddania życia. Kościół jest 
naszą Matką. Na skutek po-
wszechnej sekularyzacji brak 
nam nadprzyrodzonej wizji 
Kościoła. W Credo wyznajemy: 
„Wierzę w Kościół powszechny”. W sen-
sie postawy wyznanie to oznacza: oddaję 
siebie ufnie Kościołowi, tak jakbym od-
dawał się osobie Chrystusa. Powierzając 
bowiem siebie Kościołowi, powierzasz 
się Chrystusowi. Zdając się na Kościół, 
zdajesz się na Chrystusa, bo Kościół to 
Jego Mistyczne Ciało.

W książce pt. Nokturny Henri Daniel–
Rops pisze o znajdującej się w muzeum 
Bardo w  Tunisie pewnej mozaice 
z  IV  wieku po Chrystusie, której żaden 
chrześcijanin nie może oglądać bez 
wzruszenia. Nieudolnie, jakby odtwarza-
jąc w rysunku jakieś graffiti z antycznych 
kamieni, przedstawia ona przedsionek 
i  kolumnadę bazylikI, pod którymi 
widnieje krótki napis, podnoszący ten 
skromny obrazek do godności symbolu 
– dwa pełne treści słowa: Ecclesia Mater 
– Matka Kościół.

Czwarty wiek to okres wielkich walk, 
okres nawrotów pogaństwa i prześlado-
wania Juliana Apostaty. Nie było wtedy 
rzeczą łatwą i bezpieczną opowiadać 
się za Chrystusem. W  całym cesarstwie 

wzrastał stale niepokój, szerzyła się po-
lityczna anarchia i zamęt religijny. W tej 
atmosferze stałego zagrożenia i niebez-
pieczeństw, w świecie, w którym krew 
męczenników nie zaschła jeszcze na 
piasku amfiteatrów, ktoś wyrył, zapewne 
w atmosferze kojącej modlitwy, te dwa 
pocieszające słowa – Matka Kościół.

Czyż potrzeba wiele wyobraźni – kon-
tynuuje Daniel–Rops – by zrozumieć te 
słowa tak, jak rozumiał je ten odległy 
nasz brat w Chrystusie, który nakreślił 
je za pomocą kamyczków w wilgotnym 
cemencie? Otaczający go świat był nie-
pewny, a dzieje pozostawały okryte mro-
kiem. Istniało jednak miejsce, w którym 
nawet niebezpieczeństwo miało sens 
i  gdzie wszystko podporządkowywało 
się wielkiej nadziei. Miejsce, gdzie ludz-
kie braterstwo przezwyciężało klasowe 
czy rasowe podziały, gdzie miłość była 
silniejsza od śmierci. Tym miejscem 
uprzywilejowanym, którego kolumny 
i mury bazyliki były tylko widzialnym ob-
razem, tym miejscem, o którym Apostoł 
powiedział, że będzie na wieki domem 
Boga Żywego, był Kościół, nasza Matka 
– Ecclesia Mater. Minęło wiele wieków 
i wiele epok, a Kościół pozostaje dla nas 
wciąż tym samym, czym był dla wiernych 
tamtego bohaterskiego wieku – pozo-
staje Matką.

Słowo „syn Kościoła”, którym określa 
siebie chrześcijanin, wyraża przynależ-

rok duszpasterski

ność innego rodzaju niż ta, jaką nadają 
ludzkie partie i stowarzyszenia, odmien-
ną od solidaryzowania się z różnymi 
filozofiami czy ich systemami. I nawet to 
imię, nadawane przez nas temu, który 
w naszych oczach streszcza i uosabia 
Kościół – Ojciec (papa = ojciec = papież) 
– czyż nie jest echem tych samych uczuć 
przywiązania i całkowitej ufności, jaką 
wyrażał ten afrykański napis sprzed prze-
szło szesnastu wieków – Matka Kościół. 
Jego rola staje się bardziej widoczna 
w godzinach niepokoju i zagrożenia. 

Mówiono o nim, że już kona, że wraz 
ze starymi strzępami przeszłości został 

odłożony do lamusa, a  on 
wciąż trwa na swoim miej-
scu, jak miasto położone 
na górze, widoczne dla 
wszystkich. Gdy w chwilach 
zagrożeń wołamy o ratu-
nek, Kościół, Matka nasza, 
jest zawsze w pobliżu – nie-

skończenie cierpliwy i miłosierny, zawsze 
przyjmujący z radością marnotrawnego 
syna, otwierający swe ramiona dla każdej 
zabłąkanej owcy.

Kościół wie, że w  żadnym ludzkim 
sercu nie ma zdrady tak całkowitej, żeby 
nie było już miejsca na przebaczenie. 
Dlatego z niewysłowioną litością patrzy 
na tych, którzy od lat udawali, że go nie 
znają, i szepcze: „Cóż znaczy, że tak da-
leko odeszliście ode mnie, skoro ja przy 
was byłem”. 

Dziś też Kościół z  głębi swego ma-
cierzyńskiego serca ofiaruje ludziom to, 
czym był dla ludzi z IV wieku. W obliczu 
wielkich historycznych burz, w  świecie 
nękanym tak często barbarzyństwem, 
który nie wie już, co za sens ma ludzkie 
życie, w  świecie wątpiącym we wszyst-
ko i  w  samego siebie, on jeden robi 
wrażenie, że dobrze wie, dokąd idzie 
i  niezależnie od przypisywanych mu 
zamiarów znaczenia w życiu społecznym 
czy politycznym, ukazuje niewzruszone 
prawdy. Światu nękanemu przez gwałt, 
w którym człowiek wydaje się dostrzegać 
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OchRZcZeNI

Natalia Czarnecka
Rita Buczyńska
Aleksander Dziechciarz
Izabela Chwedczuk
Natalia Kusz
Albert Ścisło
Alicja Pazera
Oliwia Bagińska
Piotr Szczepanek
Wojciech Łukaszów
Amelia Podpora
Olga Szczepaniak
Nikodem Bochenek
Tymoteusz Stróżewski
Mikołaj Strzelecki
Nikodem Malorny
Jakub Marczak
Kornelia Wawer

MAŁŻeŃSTWA

Jakub Rotte 
 i Katarzyna Klonowska
Krzysztof Freimuth
 i Gabriela Kiesel
Łukasz Szajewski
 i Aleksandra Bularz
Paweł Szeremeta 
 i Ewelina Horodejczuk
Jakub Goławski
 i Anna Niewiadoma

ZMARlI

Michał Szatański  l. 44
Piotr Wawrzecki  l. 86
Zdzisław Misztela  l. 77
Edward Szufranowicz  93
Regina Lewicka  l. 85
Halina Czermińska  l. 68
Anna Oleszczyk  l. 89
Elżbieta Sowa  l. 66
Jerzy Poniatowski  l. 71
Danuta Jacków  l. 95
Zofia Kucharzak  l. 91
Jadwiga Kłossowska  l. 82
Agnieszka Piaskowska  l. 46
Kazimiera Streker  l. 76
Barbara Kiełbowska  l. 73
Helena Kaleta  l. 86
Antoni Jacheć  l. 86
Marta Szymczak  l. 82
Janusz Serafinowicz  l. 86
Jadwiga Zaręba  l. 86
Stefan Urbaniak  l. 82

księgi parafialne
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tylko tragiczny fatalizm własnej woli 
niszczenia – konkluduje Daniel–Rops – 
Kościół powtarza prostą i tak potrzebną 
naukę, powtarza lekcję miłości, jaką sam 
otrzymał na stokach wzgórz galilejskich, 
a którą na Kalwarii przypieczętowała 
Boża Krew – jest ciągle Ecclesia Mater.

Przez bierzmowanie zostałeś bardzo 
ściśle związany z Kościołem. Czy wzboga-
cony łaskami bierzmowania umiłowałeś 
go tak, jak Chrystus go umiłował? Czy 

interesujesz się jego życiem, czy jest to 
dla ciebie „twój Kościół”? Twoje pragnie-
nie zjednoczenia z  Jezusem sprawi, że 
będziesz coraz bardziej czuł się synem 
Kościoła. Szukając Jezusa, odnajdziesz 
Go w pełni w  Jego Mistycznym Ciele; 
kochając Go, zaczniesz kochać Kościół, 
który On ukochał aż do końca, aż do 
oddania życia.

ks. tadeusz dajczer (cdn.)

ży wy rÓżaniec

Tajemnice Królestwa

W sobotę 18 sierpnia br. odbyła się Pierwsza Archidiecezjalna Piel-
grzymka Żywego Różańca do henrykowa. Zebranych w henrykow-
skiej świątyni pielgrzymów powitali ks. dr Marian Biskup, dyrektor 
Wydziału Duszpasterskiego wrocławskiej kurii i o. Wiesław Rymar-
czyk Ocist, proboszcz tutejszej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. 

Tu, w Henrykowie, przechowywany 
jest zabytek średniowiecznego pi-
śmiennictwa z roku 1270, z najstarszym 
zapisem w języku polskim. Tu także 
od wieków czczona jest figurka Maryi 
Królowej Świata, dziś nazywanej Matką 
Języka Polskiego.

Mszy świętej koncelebrowanej prze-
wodniczył bp Andrzej Siemieniewski. 
Powiedział nam, że tajemnica Królestwa 
mesjańskiego jest zakryta przed uczony-
mi faryzeuszami, a  objawiona uczniom 
Jezusa, dobrze usposobionym do jej 
przyjęcia. Codzienna modlitwa różań-
cowa dobrze usposabia nas do tego. 
Pan Jezus wprowadza nas w tajemnice 
Królestwa, gdy cierpliwie, dzień po dniu, 
tajemnica po tajemnicy, w prostocie 
serca, i  z  miłością, rozważamy kolejne 
wydarzenia z Ewangelii. 

Rozważanie tajemnic różańcowych 
to sposób duchowego towarzyszenia 
Jezusowi na wzór Matki Bożej, św. Józe-
fa, apostołów i uczniów Jezusa. Biskup 
Siemieniewski przypomniał słowa Jana 
Pawła II, że Różaniec to jakby oglądanie 
historii Pana Jezusa oczami Maryi, a więc 
nie jakieś oglądanie obojętne, „uczone”, 
ale serdeczne, jak w rodzinie.

Maryja pierwsza doświadczyła w pełni 
tajemnicy Królestwa. Jej życie dowodzi, 
że jest to możliwe – można razem z Je-
zusem dojść do celu życia przez radości, 
trudy i cierpienia – i znaleźć się w króle-
stwie niebieskim. Maryja wniebowzięta 
i ukoronowana na Królową nieba i ziemi 
ukazuje ten ostateczny cel, spełnienie 
życia. Rozważanie kolejnych tajemnic 
różańcowych pomaga nam ujrzeć we 
właściwym świetle wszystkie wydarzenia 
naszego życia – radosne, bolesne i chlub-
ne. To przeplatanie się różańcowych 
radości, boleści i chwały przypomina 
nam, że jesteśmy w drodze, a jej celem 
jest zbawienie wieczne.

Modlitwa różańcowa i poznawanie 
tajemnic Królestwa Bożego pomagają 
nam również w relacjach we wspólnocie 
narodowej, aby budować duchową jed-
ność z braćmi i  solidarnie czynić dobro 
na rzecz innych. Królestwo Boże jest 
wtedy pośród nas. Dzielmy się z innymi 
świadectwem bogactwa polskiej kultury. 
Pielęgnujmy piękno ojczystego języka, 
za przyczyną Matki Bożej Henrykowskiej, 
Matki Języka Polskiego.

wroclaw.gosc.pl, wroclaw.niedziela.pl
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Kochał Jezusa

We wrześniu 2018 roku mija 100 lat od chwili otrzymania stygmatów 
przez Ojca Pio i 50 lat od jego śmierci. Pod hasłem „Do nieba z Ojcem 
Pio” trwa rok jubileuszowy. Kim był Ojciec Pio? Skąd się wziął jego 
fenomen? co rzeczywiście świadczy o jego wielkości? Przeczytajmy 
fragmenty artykułu z „Głosu Ojca Pio” nr 4/2016. (red.)

Krwawe rany
Przybycie młodego zakonnika z Pie-

trelciny w 1916 roku do San Giovanni Ro-
tondo spowodowało w tej miejscowości 
ogromne, niespotykane w poprzednich 
latach, przebudzenie franciszkańskiej 
duchowości – do sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej napływała coraz 
większa liczba ludzi. 

Bolesne i krwawe ukrzyżo-
wanie Ojca Pio 20  września 
1918 roku w postaci stygmatów 
z jeszcze większą siłą przyciąga-
ło tłumy na wzgórze Gargano. 
Krwawiące rany i inne zjawiska 
mistyczne, ogromne cierpienie, 
gorliwa posługa w konfesjonale, 
Dom Ulgi w Cierpieniu, Grupy 
Modlitwy charakteryzowały 
i wyróżniały zarówno jego oso-
bę, jak i podejmowaną przez 
niego posługę. Sama zaś Msza 
święta, sprawowana z wielką 
miłością i głębią, nie tylko sku-
piła uwagę świata, ale wręcz 
wpłynęła na rozkład jazdy au-
tobusów i godziny funkcjono-
wania hoteli.

Patrząc na Ojca Pio, zastana-
wiając się nad fenomenem jego 
osoby i zgłębiając jego ducho-
wość, nie sposób nie wspominać 
o tych wszystkich charakterystycznych 
cechach i momentach jego życia i po-
sługi. 

Czy faktycznie one są prawdziwym 
źródłem jego wielkości? Zastanawiają-
ce jest też to, że mimo wielu oskarżeń 
o oszustwa, podejrzeń o nieszczerość, 
nałożonych kar i ograniczeń, dzisiaj 
Ojciec Pio jest świętym Kościoła katolic-
kiego, a jego duchowość – nadal żywa 
– pociąga rzesze naśladowców.

rok ojca pio

Tajemnica popularności
Jeden z kapłanów, który osobiście 

spotkał Ojca Pio, w taki sposób opisał 
swoje doświadczenie: „Przez wiele dni 
uczestniczyłem we Mszy świętej spra-
wowanej przez Ojca Pio. Stałem zawsze 
blisko ołtarza, śledząc każdy jego gest. 

Odprawiałem już tysiące Mszy, jednak w 
tych chwilach czułem się biednym księ-
dzem – jak podczas spowiedzi, ponieważ 
Ojciec Pio naprawdę rozmawiał z Bogiem 
w każdym momencie Eucharystii. Pan był 
obecny w jego Mszy, jednak nie tylko 
eucharystycznie, tak jak podczas mojej. 
W ten sposób w San Giovanni Rotondo 
spotkałem kapłana, który kochał Boga 
w cierpieniu i modlitwie aż do końca: 
prawdziwy święty. Nie wiem, czy Oj-

ciec Pio czynił cuda, ale wiem, że taki 
człowiek mógłby zrobić ich setki. Dzięki 
temu wydaje mi się łatwe rozwiązanie 
«tajemnicy» tego brata: chrześcijanin 
nie powinien szukać cudów, aby wierzyć, 
ale wiary, bo wtedy całe życie stanie się 
cudem – tak czynił Ojciec Pio”.

Wydaje się, że właśnie to jest klucz 
do lektury życia Ojca Pio. On nie szukał 
cudów i nadzwyczajnych znaków, nie 
pragnął sławy ani rozgłosu, nie chciał 
ani przez chwilę być znanym i podzi-
wianym. Pożądał jedynie wiary w Pana, 

dlatego całe jego życie stało się 
prawdziwym cudem. Sam mówił 
przecież o sobie, że jest: „tylko 
ubogim bratem, który się mo-
dli”. Był więc jak św. Franciszek 
z Asyżu, który w całym stworze-
niu podziwiał wielkość i dobroć 
Boga – dla niego to, co stworzył 
Bóg, stało się tak bliskie i cenne, 
że wszystkich, a w szczególności 
drugiego człowieka, nazywał 
bratem i siostrą. 

Przypatrując się życiu Ojca 
Pio, a w sposób szczególny 
jego posłudze, można łatwo 
dostrzec, iż wszystko, co czynił, 
całe cierpienie jego życia, każda 
godzina spędzona na ufnej roz-
mowie z Panem, były pokornym 
wołaniem do Boga o zbawienie 
dusz. Dla innych rzeczywi-
ście stał się „ubogim bratem”, 
ubogim – bo całe swoje życie, 
wszystkie pragnienia, marzenia 
i plany, złożył w ręce Pana, bra-

tem – bo dla drugiego człowieka, szcze-
gólnie dotkniętego chorobą, słabością 
i grzechem, stał się bliskim towarzyszem, 
opiekunem i orędownikiem.

Znamienne jest to, iż w tym wszystkim 
Bóg nie odejmował mu udręk, wręcz 
przeciwnie – krzyż, który święty przyj-
mował na siebie, z biegiem lat stawał 
się coraz bardziej uciążliwy. Ojciec Pio 
konsekwentnie podążał drogą krzyża 
i w paradoksalny sposób rozbudzał w so-

Pod tym krzyżem Ojciec Pio otrzymał stygmaty ran Jezusa
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bie coraz większe pragnienie współcier-
pienia z Ukrzyżowanym w ofierze miłości 
za wszystkich grzeszników i dusze poku-
tujące w czyśćcu. W liście do kierownika 
duchowego pisał: „Odczuwam potrzebę 
ofiarowania siebie Bogu jako żertwa 
ofiarna za biednych grzeszników i za 
dusze w czyśćcu. (...) Jest prawdą, że to 
ofiarowanie siebie Panu Bogu uczyniłem 
kilkakrotnie, zaklinając Go, aby chciał 
przenieść na mnie kary przygotowane 
dla grzeszników i dla dusz w czyśćcu, 
a nawet stokrotnie je pomnożył wobec 
mnie, byleby tylko nawrócił i zbawił 
grzeszników, a także szybko przyjął do 
nieba dusze czyśćcowe”.

Zakochany w Jezusie
Całe życie i posługę Ojca Pio wypeł-

niała modlitwa i bardzo zażyła relacja 
z Jezusem – na wzór św. Franciszka, 
o którym mówiono, że nie tyle się modlił, 
co sam stał się modlitwą. Gdy popatrzy-
my na Ojca Pio w nieco inny sposób, 
zajrzymy do jego wnętrza, zobaczymy 
zwykłego, pokornego i cichego brata 
mniejszego kapucyna, który doświadcza-
jąc ogromnych pokus i cierpień, całym 
swoim życiem, cały swoim sercem przy-
lgnął do tajemnicy życia i śmierci Jezusa 
Chrystusa. 

Tak o tym pisał do swojego kierow-
nika duchowego: „Dusza moja musi 
znosić nieustanny ból. Nie widzę in-
nego wyjścia jak rzucić się w ramiona 
Jezusa, w których często Jezus pozwala 
mi zasnąć”. Każdego dnia Ojciec Pio 
poświęcał wiele czasu na proste i bar-
dzo intymne przebywanie z Jezusem: 
na modlitwę osobistą, rozmyślanie, 
adorację Najświętszego Sakramentu 
i pokorną celebrację Eucharystii. Szcze-
gólnie długie modlitewne skupienie 
poprzedzające każdą Mszę świętą oraz 
liturgię słowa owocowało tym, że jego 
Eucharystia była tak piękna i wyjątkowa, 
a podczas jej sprawowania działy się 
prawdziwe cuda. 

Nie tylko więc pragnął uniżenia, ale 
naprawdę był „tylko ubogim bratem, 
który się modli”. Z jego prostego, 
codziennego stawania przed Panem, 
zasłuchania się w Boże słowo rodziła się 
miłość i wrażliwość świętego na potrze-

by wiernych, którym z wielką gorliwością 
i poświęceniem posługiwał w konfe-
sjonale i kierownictwie duchowym, by 
wspólnie rozeznawać wolę Pana. Stąd 
właśnie wypływała jego wytrwałość i siła 
w cierpieniu oraz umiłowanie krzyża.

Tak pisał do kierownika duchowego: 
„Tak, kocham krzyż, tylko krzyż, kocham, 
ponieważ widzę go zawsze na ramionach 
Jezusa. Jezus już dobrze wie, że całe moje 
życie, całe moje serce jest poświęcone 
Jemu i Jego cierpieniom. (...) Kiedy Jezus 
chce dać mi poznać, że mnie kocha, 
pozwala mi odczuć smak swojej Męki, 
ran, cierni, udręk... Kiedy chce, bym się 
radował, napełnia moje serce tym Du-
chem, który cały jest ogniem i mówi mi 
o swoich radościach. Kiedy jednak On 
chce być pocieszany, mówi mi o swoich 
cierpieniach, zaprasza mnie głosem, który 
jest zarówno prośbą i rozkazem, abym 
ofiarował moje ciało, aby ulżyć Mu w cier-
pieniach. (...) Nie czuję się w stanie, bym 
mógł być pozbawiony cierpienia; brakuje 
mi na to siły. Jest możliwe, że jeszcze nie 
wyraziłem się dobrze w sprawie sekretu 
tego cierpienia. Pan Jezus, Mąż Boleści, 
chciałby, aby wszyscy chrześcijanie Go 
naśladowali. Teraz Jezus ofiarował także 
mi ten kielich; przyjąłem go i dlatego 
On mnie nie oszczędza. Moje skromne 
cierpienia są bezwartościowe, ale Jezus 
ma w nich upodobanie, ponieważ na 
ziemi bardzo je kochał. Dlatego w pew-
nych szczególnych dniach, w których 
bardziej cierpiał na tej ziemi, pozwala 
mi mocniej odczuwać cierpienie. Czy 
więc nie wystarczyłoby tylko to, abym 
się upokarzał i próbował pozostać ukryty 
przed ludzkim wzrokiem, ponieważ sta-
łem się godny cierpieć z Jezusem i tak 
jak Jezus?”.

Marzenia o szczęściu
Ojciec Pio każdego dnia umierał 

w sobie, ogołacał się ze swoich pragnień 
i wszystkiego, co działo się wokół niego. 
Nie cieszyła go ani sława, ani tłumy ludzi 
czasem szukające sensacji. On kochał Je-
zusa i tylko dla Niego pragnął żyć i umie-
rać. Kierownik duchowy, o. Agostino, 
podczas jednej z ekstaz, których Ojciec 
Pio doświadczał w Venafro, zanotował 
wypowiedziane przez niego następujące 

słowa: „O Jezu, kocham Ciebie... bardzo... 
chcę być cały Twój... nie widzisz, że pło-
nę dla Ciebie? Ty prosisz mnie o miłość, 
miłość, miłość, miłość... oto więc kocham 
Ciebie... napełniaj mnie każdego ranka... 
O Jezu, daj mi Twoją miłość... kiedy 
przyjdziesz do mojego serca i zobaczysz 
coś, co nie spodoba się Twojej miłości, 
zniszcz to... ja Cię kocham”. 

Tak więc Bóg był prawdziwym celem 
wszystkich pragnień i marzeń Ojca 
Pio. Właśnie to czyniło go prawdziwie 
wielkim – ale nie na ludzki sposób. Bóg 
natomiast, ponieważ takim ludziom daje 
szczególną łaskę, wywyższył swojego 
sługę, uczynił go świętym i wprowadził 
na szczyty swojej chwały. Zatrzymajmy 
się więc tutaj, jeśli chcemy naprawdę 
poznać Ojca Pio, zrozumieć jego du-
chowość, znaleźć źródło fenomenu jego 
osoby. 

Cała reszta jest oczywiście ważna, 
piękna i istotna, bo ukazuje, jak wielkie 
znaki Pan potrafi czynić, posługując się 
zwykłym człowiekiem, który w Jego rę-
kach staje się dobrym narzędziem. Warto 
tę spuściznę zgłębiać i poznawać, o niej 
pisać i czytać. Jednak najważniejsza, źró-
dłowa, jest bliska i pokorna, pełna miło-
ści i oddania relacja z Panem, który – jak 
pisał Ojciec Pio – czyni nas szczęśliwymi 
tu, na ziemi. A skoro tak, to co dopiero 
będzie w niebie?!

toMasz protasiewicz ofMCap

GRUPA MODLITWY
ŚW. OJCA PIO

w naszej parafii zaprasza na

CZUWANIE Z OJCEM PIO

w kościele pw. św. Jerzego
w sobotę 15 września br.

w godz. od 19.00 do 24.00
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Przekroczyć próg cierpienia

cierpienie nie prowadziło Ojca Pio do zamknięcia się w sobie, lecz 
do pełnej miłości otwartości na Boga i człowieka. Stygmaty są zna-
kiem jego cierpienia, objawiając jednocześnie zwycięstwo nad nim 
– zmartwychwstanie.

Jeśli zdolność do odczuwania jest spe-
cyficznie ludzka, trzeba w konsekwencji 
przyjąć konieczność przeżywania cierpie-
nia. Ono nie omija żadnego człowieka. 
Wcześniej czy później dotyka każdego 
z nas.

Cierpienie fizyczne wspólne jest 
ludziom i zwierzętom. U człowieka 
przyjmuje ono jednak także psychiczny, 
a  nawet duchowy charakter. Dobrze 
ukazuje to Ojciec Pio – on cierpi fizycz-
nie, nosi bolesne rany, które są skutkiem 
wewnętrznego, duchowego zjednocze-
nia z ukrzyżowanym Chrystusem. Takie 
cierpienie rodzi miłość, szczególnie do 
potrzebujących, znoszących ból, przy-
gniecionych ciężarem życia i  niepowo-
dzeń.

Cierpienie w życiu Ojca Pio staje się 
sposobem przeżywania, okazywania 
miłości. On pragnie tylko kochać i pozo-
stać wiernym Jezusowi, chce być jak On. 
Staje się więc odzwierciedleniem Miłości. 
Jego zdeformowane ciało jest znakiem 
wtargnięcia Boga i Jego nieprzewidy-
walnej miłości w nasz świat. Wyrywa 
nas z płytkiego dobrego samopoczucia, 
byśmy mogli odkryć nowy sens: sens ży-
cia, umierania, cierpienia, przekraczania 
ludzkich ograniczeń ku temu, co Boskie.

Ludzkie ciało to z pewnością tajem-
nica, misterium. Wyszło spod Bożej ręki 
jako arcydzieło. Na pewno nie można 
oddzielać go od duszy, ponieważ sta-
nowią jedność. Dzisiejszy świat i kultu-
ra, w jakiej żyjemy, zapomina o duszy, 
hołdując ciału – zgrabnemu, zadbane-
mu, ponętnemu, dobrze (czyli zdrowo) 
odżywionemu, a więc i szczupłemu, 
wysportowanemu. Ludzie pędzą za przy-
jemnością, jej się oddają. Coraz bardziej 
jej pragną. Trwa to w najlepsze, póki nie 
przyjdzie cierpienie – nagłe i niespodzie-
wane lub powolne i leniwe.

Cierpienie wtedy miażdży. Staje się 
niezrozumiałe. Złe. Obrzydliwe.

Jaką prawdę o  cierpieniu przekazuje 
nam Ojciec Pio? Czy potrafi je wytłuma-
czyć? Jaki przykład daje swym życiem?

Ojciec Pio od młodości był chorowity. 
Ze względu na stan zdrowia nie wia-
domo było nawet, czy zdoła ukończyć 
przygotowania do kapłaństwa i  przyjąć 
święcenia. Pan dał mu tę łaskę, by jako 
kapłan stał się wyrazistym świadkiem 
Chrystusa cierpiącego, który swą ofiarą 
otwiera przed człowiekiem nowe per-
spektywy, daruje nowe życie – otwiera 
niebo. Takim człowiekiem był Ojciec Pio, 
gdy, całkowicie zanurzony w misterium 
Chrystusa, sprawował Mszę świętą, 
a także wówczas, gdy skrzętnie ukrywał 
swe stygmaty, chcąc, by pozostały, na ile 
to tylko możliwe, sekretem między nim 
a Jezusem.

Cierpienie Ojca Pio i cierpienie Jezusa 
– takie samo, a jednak nie identyczne. 
Ojciec Pio przez pięćdziesiąt lat nosił 
stygmaty, które naznaczyły całe jego 
życie. Pokazał światu Jezusa, ale pozo-
stał sobą: osobą kruchą, słabą, pełną 
wątpliwości. Swe serce zawierzył jednak 
Bogu i  pozwolił, by On zrobił z nim, co 
uzna za stosowne. Bóg przeszył jego 
ciało. Trawił bólem przez pięćdziesiąt lat. 
Zmiażdżył go cierpieniem. On zaś niósł 
je wpatrzony w Jezusa ukrzyżowanego, 
który zmartwychwstał, zwyciężył i żyje.

Ojciec Donato da Welle, przełożony 
zakonu kapucynów w latach 1932–1938, 
opisuje w swych wspomnieniach wyda-
rzenie, którego był świadkiem podczas 
wizyty w San Giovanni Rotondo:

„Pewnego ranka, o  godzinie piątej, 
szedłem do kościoła. Jeden z  braci po-
wiedział mi: «Ojciec Pio bardzo cierpi». 
Rzeczywiście, zastałem go w bardzo złym 
stanie. Lekarz, który trwał u jego boku, na 
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próżno próbował różnych sposobów, by 
przyjść mu z pomocą. Po kilku słowach 
pocieszenia udałem się do zakrystii, by 
odprawić Mszę świętą. Zwykle o tej po-
rze odprawiał ją Ojciec Pio. Po Mszy do 
zakrystii przyszło kilku ludzi. Chcieli się 
wyspowiadać. Pokazałem im puste ręce, 
by zaznaczyć, że nie jestem Ojcem Pio. 
Powiedziałem im, że Ojciec Pio nie dał 
rady przyjść i zapytałem, czy nie mogliby 
poczekać do jutra. Odpowiedzieli mi, że 
to niemożliwe. Jechali całą noc, mieli do 
dyspozycji tylko ten dzień, a następnego 
ranka musieli być w pracy w fabryce. 
(…) Zapytali mnie, czy ja nie mógłbym 
wysłuchać ich spowiedzi. Chętnie się 
zgodziłem. Prawie wszyscy ci robotnicy 
i urzędnicy nie korzystali z sakramentów 
od wielu lat. Nie mogłem odeprzeć od 
siebie wrażenia, że między agonią Ojca 
Pio a obfitością Bożej łaski w tym samym 
czasie zachodzi ścisły związek”.

Ofiarowane z  miłością cierpienie 
otwiera niebo. Ojciec Pio zawsze pragnął 
miłości do Chrystusa, która ogarnie go 
całego. Cierpienie było tylko drogą do 
zjednoczenia nazywanego zmartwych-
wstaniem i  życiem, w  którym wszelki 
ból ustaje.

Ojciec Pio, choć żył na tym świecie, 
był człowiekiem nie z tego świata. Umarł 
i  zmartwychwstał z  Jezusem. Dlatego 
potrafił w Jego imię podnieść ku nowe-
mu życiu wiele osób i  otworzyć przed 
nimi nowe perspektywy. Umiał uzdrowić 
serce i ciało. Prowadził do doświadczenia 
zmartwychwstania, samemu codziennie 
konając z wiarą w Zmartwychwstałego, 
który rozerwał więzy śmierci, zła i grze-
chu.

Ojciec Pio uczy nas spojrzeć dalej. Ko-
chać bardziej. Przekraczać mocą miłości 
każdą sytuację, jakiekolwiek położenie. 
Taka miłość spala się w ofierze cierpienia 
i daje życie wieczne, nieskończone. Daje 
zmartwychwstanie.

Maciej zinkiewicz ofMCap
Głos ojca Pio, nr 110 (2/2018)



9krÓlowa pokoju

rok ojca pio

Testament Ojca Pio

Grupa Modlitwy św.  Ojca Pio 
w  naszej parafii informuje, że 
w lipcu br. zainstalowaliśmy w ka-
plicy św. Ojca Pio w dużym kościele 
tzw.  skrzynkę Ojca  Pio, do  której 
prosimy wkładać prośby, podzię-
kowania, intencje modlitewne, 
dzielić się świadectwem otrzyma-
nych łask. 

W  tych intencjach i  prośbach 
modli się nasza grupa raz w miesią-
cu, w każdą trzecią środę miesiąca. 
Następnie przesyłane są one do 
San Giovanni Rotondo, do grobu 
św. Ojca Pio. Zachęcamy do korzy-
stania z tych darów.

Kochajcie Maryję, naszą Matkę i czyńcie wszystko, by Ją kochano. 
Zawsze odmawiajcie Różaniec, róbcie to tak często, jak tylko to jest 
możliwe. Szatan wciąż próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy 
tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszyst-
kiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, tak jak 
kiedyś Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz.

cierpienie zbliża do chrystusa
Cierpiąc jestem zadowolony bardziej 

niż kiedykolwiek i gdybym słuchał gło-
su serca, prosiłbym Jezusa, by dał mi 
wszystkie smutki ludzi; nie czynię tego 
jednak, ponieważ byłoby zbyt wielkim 
egoizmem prosić o najlepszą cząstkę: 
o cierpienie. W cierpieniu bowiem Jezus 
jest najbliżej nas, patrzy na nas; to On 
przychodzi żebrać o cierpienie i łzy… 
potrzebuje ich dla innych dusz.

czym jest świętość?
Świętość polega na miłowaniu bliźnie-

go jak siebie samego ze względu na to, 
że miłujemy Boga. Świętość tego rodzaju 
oznacza kochanie nawet tych, którzy 
nam złorzeczą, nienawidzą nas i prze-
śladują – więcej: oznacza czynienie im 
dobra. Świętość to życie pokorne, bez-
interesowne, roztropne, sprawiedliwe, 
cierpliwe, miłosierne, czyste, ciche, pra-
cowite, wypełniające swoje obowiązki 
nie w innym celu, jak tylko w tym, żeby 
podobać się Bogu i otrzymać jedynie od 
Niego należną nagrodę.

Gdzie znaleźć Boga?
Boga poszukuje się w książkach, 

a znajduje na modlitwie. Jeśli dziś bra-
kuje wiary, to dzieje się tak z powodu 
braku modlitwy. Boga nie znajduje się 
w książkach, ale na modlitwie: gdy się 
więcej modli, bardziej wzrasta wiara 
i dzięki temu znajduje się Boga.

Miej pogodę ducha!
Czemu się zamartwiasz? Śmiej się ze 

swych utrapień. Tak każdy z nas płacze 
i śmieje się, urzeczywistniając w ten 
sposób powiedzenie Dominika Savio: 
„Uśmiech miesza się z bólem”.

Miłość jest królową cnót
Jak perły złączone są nitką, tak cnoty 

połączone są miłością. Jeśli zerwie się 
nitka, to perły rozsypią się, tak też giną 
cnoty, jeśli słabnie miłość.

Niech się stanie wola Twoja!
Doskonałość chrześcijańska polega na 

pełnieniu woli Boga i woli tego, kto Boga 
zastępuje, pełnieniu zawsze: wtedy, gdy 
jest ona dla nas słodka i wtedy, gdy jest 
gorzka. Polega na dostosowaniu się do 
woli Oblubieńca.

Potężna broń przeciw szatanowi
Różaniec święty to potężna broń, by 

zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, 
zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski 
od Matki Bożej. Co więcej, Różaniec jest 
syntezą naszej wiary, podtrzymaniem 
naszej nadziei, wybuchem naszej miłości.

Strzeż się pychy
Pycha to wróg dusz, które poświęciły 

się Panu i oddały się życiu duchowemu; 
i dlatego słusznie można ją nazwać 
molem duszy zmierzającej do doskona-
łości. Wślizguje się ona w najdoskonalsze 
uczynki, a nawet – jeśli nie spostrzeżemy 
się – rozbija swój namiot w pokorze.

Ufam Panu
Tak bardzo ufam Panu Jezusowi, że 

nawet gdybym miał zobaczyć otwarte 
piekło przed sobą i znaleźć się na kra-
wędzi przepaści, nie straciłbym ufno-
ści, nie poddałbym się rozpaczy, lecz 
nadal bym Mu ufał! Nie ufam nikomu, 
oprócz Tego, który jest Życiem, Prawdą 
i Drogą; i proszę Go o wszystko, i Jemu 
się oddaję, od kiedy był i jest dla mnie 
wszystkim.

Radość pojednania
Spowiedź to kąpiel dla duszy. Trzeba 

ją odbyć przynajmniej raz na tydzień. 
Nie chcę, aby dusze pozostawały bez 
spowiedzi więcej niż tydzień. Nawet 
czysty i niewykorzystywany pokój gro-
madzi kurz i gdy się wejdzie do niego po 
tygodniu, to widać, że trzeba go znowu 
odkurzyć.

Schody do nieba
Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa, nie 

ma też cnoty; nie ma tam ani dobroci, 
ani miłości. A gdzie nie ma miłości, nie 
ma też Boga. Bez Boga nie osiągamy 
raju. Te cnoty tworzą jakby drabinę czy 
schody, i jeśli brakuje jednego szczebla 
czy schodka, to upadamy.

W godzinę śmierci
„Jezu, Maryjo i Józefie święty, Wam 

oddaję duszę i ciało moje, bądźcie ze 
mną w chwili konania!” – ostatnie słowa 
Ojca Pio. Odszedł do Pana 23  września 
1968 roku w wieku 81 lat.
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Modlitwa i miłosierdzie 

Jan Paweł II beatyfikował Ojca Pio 2 maja 1999 roku i kanonizował go 
16 czerwca 2002 roku. Przypominamy papieską homilię wygłoszoną 
podczas Mszy świętej kanonizacyjnej. (red.)

„Jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie” (Mt  11,  30). Słowa Je-
zusa skierowane do uczniów, które usły-
szeliśmy przed chwilą, pozwalają nam 
zrozumieć najważniejsze przesłanie tej 
uroczystej celebracji. Możemy bowiem 
uznać je w pewnym sensie za wspaniałą 
syntezę całego życia Ojca Pio z Pietrelci-
ny, dzisiaj ogłoszonego świętym.

Ewangeliczny obraz jarzma przywo-
łuje na pamięć liczne próby, które po-
korny kapucyn z San Giovanni Rotondo 
był zmuszony znosić. Kontemplujemy 
w nim dzisiaj, jak słodkie jest jarzmo 
Chrystusa i doprawdy lekkie Jego brze-
mię, gdy się je niesie z wierną miłością. 
Życie i posłannictwo Ojca Pio świadczą, 
że trudności i  cierpienia, jeśli zostaną 
przyjęte z miłością, przemieniają się 
w uprzywilejowaną drogę do świętości, 
która prowadzi ku większemu dobru, 
znanemu tylko Panu.

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się 
miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa” (Ga 6, 14). Czyż to nie chluba z krzyża 
właśnie jest tym, co w najwyższym stop-
niu jaśnieje w  Ojcu Pio? Jakże aktualna 
jest duchowość krzyża, którą żył pokorny 
kapucyn z  Pietrelciny! Nasze czasy po-
trzebują odkrycia na nowo jego wartości, 
ażeby otworzyć serce na nadzieję.

W całej swojej egzystencji, w  całym 
swoim życiu Ojciec Pio starał się coraz 
bardziej upodabniać do Ukrzyżowanego, 
mając bardzo jasną świadomość, że zo-
stał powołany do współdziałania w spo-
sób szczególny w dziele odkupienia. Bez 
tego ciągłego odniesienia do krzyża nie 
można zrozumieć jego świętości. W pla-
nach Bożych krzyż stanowi prawdziwe 
narzędzie zbawienia dla całej ludzkości 
i  drogę, którą Pan wskazał wyraźnie 
tym, którzy pragną Go naśladować (por. 
Mk 16, 24). Zrozumiał to dobrze Święty 

Brat z  Gargano, który w  uroczystość 
Wniebowzięcia Matki Bożej w 1914 roku 
tak napisał: „Aby osiągnąć nasz osta-
teczny cel, trzeba naśladować naszego 
Boskiego przewodnika, który nie przez 
inną drogę chce poprowadzić duszę 
wybraną, jak tylko przez tę, którą On 
sam przeszedł. Powtarzam: przez drogę 
zaparcia się siebie i przez krzyż”.

Ja jestem Bogiem, który okazuje mi-
łosierdzie (por. Jr 9, 23). Ojciec Pio był 
hojnym szafarzem Bożego Miłosierdzia, 
stając się dyspozycyjnym dla wszystkich 
poprzez otwartość, kierownictwo ducho-
we, a  szczególnie przez sprawowanie 
sakramentu pojednania. Także i ja, będąc 
młodym kapłanem, miałem przywilej 
skorzystać z jego dyspozycyjności wobec 
penitentów. 

Posługa konfesjonału, która stanowi 
jeden z charakterystycznych rysów jego 
apostolstwa, przyciągała niezliczone 
rzesze wiernych do klasztoru w  San 
Giovanni Rotondo. Nawet wtedy, gdy 
ten szczególny spowiednik traktował 
pielgrzymów z pozorną surowością, kie-
dy tylko zdawali sobie sprawę z ciężaru 
grzechu i  okazywali szczerą skruchę, 
prawie zawsze powracali w przynoszące 
pokój objęcia sakramentalnego prze-
baczenia. Oby jego przykład pobudzał 
kapłanów do wypełniania z radością 
i  wytrwałością tej posługi, tak ważnej 
również dzisiaj.

„Ty, Panie, jesteś moim jedynym do-
brem” – śpiewaliśmy w psalmie respon-
soryjnym. Tymi słowami nowy Święty 
zaprasza nas, abyśmy Boga postawili 
ponad wszystkim. Abyśmy uważali Go za 
nasze jedyne i najwyższe dobro. W isto-
cie, ostateczną racją apostolskiej sku-
teczności Ojca Pio, głębokim korzeniem 
tak owocnej duchowości jest intymne 
i  nieustanne zjednoczenie z  Bogiem, 
którego wymownym świadectwem były 

długie godziny spędzane na modlitwie 
i  w  konfesjonale. Lubił powtarzać: „Je-
stem ubogim bratem, który się modli”, 
będąc przekonanym, że modlitwa jest 
najlepszą bronią, jaką posiadamy, klu-
czem, który otwiera Serce Boże. Ten 
podstawowy rys jego duchowości, jest 
kontynuowany w założonych przez 
niego Grupach Modlitwy, które ofiarują 
Kościołowi i  społeczeństwu ogromny 
wkład modlitwy nieustannej i pełnej 
ufności. Z  modlitwą Ojca Pio łączyła 
się następnie intensywna działalność 
charytatywna, której nadzwyczajnym 
wyrazem jest Dom Ulgi w  Cierpieniu. 
Modlitwa i miłosierdzie – oto niezwykle 
konkretna synteza nauczania Ojca Pio, 
które dzisiaj jest wszystkim na nowo 
przypomniane.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 
i  ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25). Jakże trafne 
wydają się te słowa Jezusa w  odnie-
sieniu do ciebie, pokorny i  umiłowany 
Ojcze Pio. 

Naucz także nas, prosimy cię, pokory 
serca, byśmy zostali zaliczeni do owych 
prostaczków z  Ewangelii, którym Oj-
ciec obiecał objawić tajemnicę swego 
Królestwa. Pomóż nam modlić się 
niestrudzenie, z przekonaniem, że Bóg 
wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to 
poprosimy. 

Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdol-
ne rozpoznawać natychmiast w ubogich 
i  cierpiących oblicze samego Jezusa. 
Wspieraj nas w  godzinie walki i próby, 
a  jeśli upadniemy, spraw, byśmy do-
świadczyli radości sakramentu pojedna-
nia. Przekaż nam twoją czułą pobożność 
do Maryi, Matki Jezusa i naszej.

Bądź z nami w ziemskiej pielgrzymce 
do Ojczyzny, którą i my mamy nadzieję 
osiągnąć, aby kontemplować na wieki 
chwałę Ojca, Syna i  Ducha Świętego. 
Amen.

jan paweł ii
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przed 40 lat y

habemus Papam!

Pamiętamy ten wieczór 16 października 1978 roku. Annuntio vobis 
gaudium magnum: habemus Papam… Oznajmiam wam radość wiel-
ką: mamy Papieża… Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Wojtyła… 
Jan Paweł II... Rozpoczynał się nowy okres w naszej historii. Jak to 
wydarzenie przeżyli w Obrze ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej 
i studiujący w seminarium klerycy, opisał jeden z nich, wówczas dwu-
dziestolatek, frater Kazimierz lubowicki. (red.)

Jedliśmy kolację, gdy przybiegł Ojciec 
Latusek. Ze wzruszenia zębami ściskał 
wargi. Powiedział kilka słów do Ojców. 
Naraz Ojciec Superior uderzył w dzwo-
nek. – Ojciec Latusek mówi – zaczął – że 
mamy papieża… Jana Pawła II… Kardy-
nał Wojtyła … WOJTYŁA! – Ze zdziwienia 
usta otwarły się same. – Wojtyła? – py-
taliśmy z niedowierzaniem. – Wojtyła! 
– krzyczeliśmy. To jedno słowo napełniło 
refektarz. – Wojtyła! Polak! Nie Włoch… 
Po tylu latach i Polak…! Wojtyła!

Po kolacji pobiegliśmy z tym nazwi-
skiem do kaplicy. Wszyscy poklękali. 
Ojciec Latusek włączył magnetofon 
i  usłyszeliśmy najpierw huragan okla-
sków, następnie jasny głos kardynała 
Felici: „Mamy Papieża! Jest nim… Carolus 
Wojtyła!”.

Więc to prawda! I nam oklaski wyrwa-
ły się same. Grzmiały oklaski ludu wło-
skiego i nasze. Ktoś zaintonował: „Ciebie 
Boga wysławiamy”. Kaplica grzmiała 
radością. Mamy papieża! Kardynał 
Wojtyła! Potem odmawialiśmy różaniec 
potężnym, uniesionym głosem, a każdy 
spoglądał na zegarek. – Czy zdążymy na 
Dziennik? Co pokażą? – Zobaczyć Papie-
ża Wojtyłę! Przekonać się, że to prawda!

Za chwilę godzina 19.30, a nabożeń-
stwo trwa. Naraz Ojciec Rektor wychodzi 
przed ołtarz – każe zakończyć. Szybko 
mówi, że jutro wolny dzień. Wybiegamy 
z kaplicy. Dziennik. Jest. Mówią bardzo 
mało, ale głos Kozery drży, usta się 
śmieją. To wystarczy za wszystko. Drżą 
polskie serca. Ogarnia nas ogrom rado-
ści. Słychać głosy: – Dlaczego nie idziemy 
ze śpiewem do wsi? Pomyślcie, co dzieje 
się w Krakowie. Ktoś pyta rektora, czy 
można uderzyć w dzwony. Można. Biją 

trzy. Reperujemy czwarty. Walą serca 
i dzwony. Dzwony 45 minut, serca – do 
dziś… W całym domu bieganina, uniesie-
nie. Wszystkie radia nastawione na Waty-
kan. Ryczy „Wolna Europa”. Po raz setny 
„Habemus Papam” powtarzają dziesiątki 
stacji. Radio wypełnia nazwisko „Wojtyła” 
komentowane w przeróżnych językach 
świata. „Wojtyła” – przekrzykują się radia 
do późnej nocy.

Następnego dnia od rana chór ćwiczy 
„Rzymie nieśmiertelny”. Na wszystkich 
korytarzach słychać transmisję ze Mszy 
świętej koncelebrowanej z kardynałami 
przez Papieża. Nadają jego orędzie do 
świata i pozdrowienie do Polski. O godz. 
11.00 cały komunitet gromadzi się wokół 
ołtarza. Uczestniczymy w  uroczystej 
Mszy świętej „za Papieża”. 

Te przewspaniałe dni odchodzą w dal, 
a ja nie przestaję się modlić za Papieża. 
Modlę się za tego, który w swym pierw-
szym przemówieniu największe brawa 
otrzymał za „Madonna sanctissima”, który 
do herbu papieskiego dodał literę „M” 
– Maryja. Modlę się za biskupa Rzymu, 
co do kardynałów mówił: „Dziś jeszcze 
goręcej powtarzam swe biskupie hasło 
– Totus Tuus, Maria”. Modlę się za niego 
w Częstochowie i wszędzie… tak prosił. 
Jestem przekonany, że sam nie jestem 
w tej modlitwie! Jesteście ze mną. Wię-
cej nie powiem, bo słowa są zbyt małe, 
by namalować nimi nawet moje własne 
serce. „Pozwalam Chrystusowi mówić 
do was. Pozwalam mówić do świata 
Chrystusowi” – tak prosił Papież, który 
być może będzie maryjnym Papieżem.

fr. kaziMierz luBowicki
Mozaika obrzańska nr 32/1978

POŚRÓD NIeSNASeK 
PAN BÓG UDeRZA

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,

On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu — to proch!

Twarz jego słowem rozpromieniona,
Lampa dla sług,

Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło, gdzie Bóg.

Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud —

Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
Bo moc — to cud!

On się już zbliża — rozdawca nowy
Globowych sił:

Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;

W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc — to duch.

A trzeba mocy, byśmy ten pański
Dźwignęli świat:

Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat;

Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,

A chór aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.

On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,

Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń;

Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,
Poniesie wieść,

Nowinę słodką, że duch już świeci
I ma swą cześć;

Niebo się nad nim piękne otworzy
Z obojga stron,

Bo on na świecie stanął i tworzy
I świat i tron.

On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,

Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos;

Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,

Moc ta przez duchy będzie widzialna
Przed trumną tu.

Takiego ducha wkrótce ujrzycie
Cień, potem twarz:

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo, gad,

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;

Wnętrze kościołów on powymiata,
Oczyści sień,

Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno, jak dzień.

juliusz słowacki
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prawdy polakÓw

Jesteśmy Polakami – Polska Matką naszą

Obchodząc w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości, my-
ślimy również o Polakach rozproszonych na całym świecie. Po roku 
1918 wielu Polaków mieszkało w granicach Prus, potem Niemiec, 
wreszcie III Rzeszy. Kongres Polaków w Berlinie 6 marca 1938 roku 
proklamował Prawdy Polaków spod Znaku Rodła.

Jak to z Rodłem było
Rodło powstało po przejęciu władzy 

w Niemczech przez Adolfa Hitlera. W ra-
mach likwidacji struktur organizacyjnych 
Republiki Weimarskiej narodowi socjali-
ści zmieniali także symbolikę wszystkich 
niemieckich organizacji i instytucji. 
Godłem państwowym Niemiec stała się 
swastyka, a pozdrowieniem podniesienie 
ręki oraz okrzyk Heil Hitler. Wprowadze-
nia tej zewnętrznej symboliki wymagano 
od wszystkich działających w III Rzeszy 
organizacji politycznych, kulturalnych 
i społecznych. Zakazano jednocześnie 
używania innych symboli z wyjątkiem 
tych, które proponowały władze. Obo-
wiązywał także pruski zakaz używania 
przez Polaków w Niemczech znaku Orła 
Białego. 

Związek Polaków w Niemczech, zało-
żony w roku 1922, stanął teraz wobec 
problemu zaakceptowania nazistowskiej 
symboliki. W ocenie zarządu organizacji 
akceptacja ta byłaby zgodą na całkowitą 
germanizację związku oraz utratę jego 
polskiego charakteru. Dlatego też z inspi-

racji dr. Jana Kaczmarka postanowiono 
utworzyć nowy znak, który umożliwi 
obejście wszystkich zakazów, a  jedno-
cześnie będzie podkreślał narodowy 
charakter organizacji. W ten sposób 
dzięki współpracy i inwencji wielu człon-
ków Związku Polaków w Niemczech 
powstało Rodło przedstawiające bieg 
Wisły i wyglądające jak pół zmodyfiko-
wanej swastyki, a jednocześnie nią nie 
będące. W ten sprytny sposób Polacy 
w Niemczech uniknęli przyjęcia symbo-
liki nazistowskiej. W rzeczywistości bo-
wiem pozornie podobny znak oznaczał 
łączność Polaków z Niemiec z Macierzą 
i był przeciwstawiany swastyce.

Doktor Kaczmarek argumentował: 
„Akceptacja przez nas swastyki i nie-
mieckiego pozdrowienia może być tylko 
zgodą na totalną germanizację. Musimy 
więc jak najszybciej, bez narażania się na 
zarzut, iż nie uznajemy symboli państwa, 
którego jesteśmy obywatelami, znaleźć 
sposób na nieakceptowanie swastyki 
i Heil Hitler. To ostatnie Niemcy sami nam 
ułatwili nazywając swój faszystowski 

gest niemieckim pozdrowieniem, obo-
wiązujący zatem tylko Niemców, a nie 
Polaków. Swastyce przeciwstawimy się 
tylko wtedy, gdy będziemy mieli swój 
narodowy znak nie budzący wątpliwości, 
że łączy on tylko Polaków”. 

Janina Kłopocka, działaczka Związku 
Polaków, wspomina: „Niemcy począt-
kowo nie bardzo rozumieli, co ten znak 
przedstawia. Niektórzy nawet uważali, 
że to pół swastyki. Inni, gdy się zorien-
towali, że ukazuje Wisłę, mówili na nas, 
że jesteśmy Weichsel-Brűder, wiślanymi 
braćmi”.

Zaślubiny Rodła z Wisłą
Ceremonia ta odbyła się podczas 

II Zjazdu Polaków z Zagranicy odbywa-
jącego się w Warszawie przy ul. Wiejskiej, 
w  sali posiedzeń Sejmu RP 5  sierpnia 
1934 roku. O godz. 10.00 trzy tysiące 
Polaków z zagranicy przeszło ulicami 
Warszawy za pocztami sztandarowymi 
na Wybrzeże Kościuszkowskie nad Wisłą, 
gdzie odbyły się zaślubiny biało-czerwo-
nych sztandarów ozdobionych Rodłem 
z poszczególnych dzielnic Związku Po-
laków w Niemczech. 

Wiśle kłaniały się m.in. sztandary ze 
Szczecina, Wrocławia, Olsztyna, Opola, 
Raciborza, Zielonej Góry, Zakrzewa, Piły, 
Dąbrówki Wielkiej, Siołkowic, Gietrz-

wałdu, Chrościc, Kwidzyna, Sztumu, 
Złotowa, Szczytna, Suchego Boru, 
Chrząszczyc, Bytowa, Kędzierzyna-Koź-
la, Kluczborka i wielu innych.

Rodzina Rodła
Pomysłodawcą i liderem ogólno-

polskiego ruchu społecznego Rodzina 
Rodła od roku 2003 jest wrocławia-
nin, Tadeusz Szczyrbak. Współczesna 
działalność Rodziny Rodła nawiązuje 
do chlubnych kart Związku Polaków 
w Niemczech z okresu międzywojenne-
go XX wieku i opiera się na fundamen-
cie Pięciu Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła. Adresatami działalności Rodziny 
Rodła są instytucje, szkoły, samorządy 
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oraz osoby fizyczne zainteresowane 
pielęgnowaniem polskich tradycji Rodła 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Dzięki spotkaniom i  wydarzeniom ro-
dzą się nowe kontakty, zgłaszają się 
potomkowie działaczy Związku Pola-
ków w Niemczech inspirując do dalszej 
codziennej aktywności nowe pokolenia 
Polaków urodzonych po II wojnie świa-
towej w zachodniej i północnej Polsce.

Prawdy Polaków
Z inicjatywy Tadeusza Szczyrbaka, 

lidera Rodziny Rodła, Senat RP ustanowił 
rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła uchwałą podjętą 7 grudnia 
2017 roku. W uchwale Senatu czytamy 
m.in.:

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła 
proklamowane przez naszych przod-
ków na Kongresie Polaków w Berlinie 
6 marca 1938 r. jako katechizm narodo-
wy, „mały dekalog” polskości, stały się 
ogólnonarodowym dobrem, swoistym 
depozytem i międzypokoleniowym te-
stamentem. „Jesteśmy Polakami! Wiara 
ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 
Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak 
narodowi służy! Polska Matką naszą, nie 
wolno mówić o Matce źle!” – to zdania 
wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, 
ponadczasowe i bardzo potrzebne dzi-
siejszym pokoleniom Polaków w Polsce 
i poza jej granicami. 

Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła 
ogłoszonych uroczyście w trakcie berliń-

skiego kongresu jest w istocie przysięgą, 
krzepiącym serca drogowskazem oraz 
wyznaniem polskości i miłości do Ojczy-
zny. Warto przypomnieć słowa dr.  Jana 
Kaczmarka, który w  tej historycznej 
chwili podkreślał: „Prawdy nasze nie z ro-
zumu mędrców wielkich się wywodzą, 
ale z  najprostszych serc ludu polskiego 
wydobyte są. I  dziś stąd, z kongresu 
Polaków w Niemczech, prawdy te do 
wszystkich serc polskich w  świecie po-
syłamy”. Z perspektywy osiemdziesięciu 
lat obowiązywania Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła zadziwia w nich bogactwo 
moralnych treści, w szczególności idea 
jedności Polaków, głoszona przez naczel-
ną organizację polskiej ludności w III Rze-
szy – Związek Polaków w Niemczech 
pod przewodnictwem ks. dr. Bolesława 
Domańskiego. 

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła 
przypominane w roku 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości są uniwersalnym 
przesłaniem wspólnotowego charakteru 
skarbca idei naszych przodków. Na tych 
prawdach wciąż jesteśmy, jako naród 
polski, oparci – jak na opoce – pewnie 
i mocno. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Pola-
ków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby 
naród polski wspomniał i oddał należny 
hołd Polakom spod Znaku Rodła, którzy 
wiernie trwali przy wierze ojców i ojczy-
stym języku.

www.rodzinarodla.pl

Święto Narodzenia NMP
8 września

O Pani świata przeczysta,
najświętsza niebios Królowo
i Gwiazdo morza świecąca,
Dziewico Matko przedziwna.

O przyjdź już, słodka Dzieweczko,
zabłyśnij wreszcie, Panienko,
bo Kwiat szlachetny masz przynieść:
Chrystusa, Boga – Człowieka.

Sławimy oto doroczne
narodzin Twoich wspomnienie;
jaśniejesz całej ludzkości,
wybranych Córo rodziców.

Mi 5, 1-4a
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Ps 13
Duch mój się raduje
w Bogu, Zbawcy moim!

Rz 8, 28-30
Bóg współdziała z tymi, 
którzy Go miłują

Alleluja
Szczęśliwa jesteś,
Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się
słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.

Mt 1, 1-16.18-23
Maryja poczęła Jezusa
za sprawą Ducha Świętego

23. niedziela zwykła
9 września

Wszechmogący Stwórco świata,
Tyś oddzielił ląd od wody,
aby fale nie wchłonęły
ziemi nowo narodzonej.

Chcesz, by ona była płodna
w ziarno, kwiaty i owoce,
które swoim żyznym plonem
karmią ludzi i zwierzęta.

Oczyść swoją łaską duszę
przepaloną żarem grzechu,
niech obmyje łzami błędy
i odrzuci zło przewrotne.

Iz 35, 4–7a
Przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą

Ps 146
Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

Jk 2, 1–5
Bóg wybrał ubogich

Alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Mk 7, 31–37
Uzdrowienie głuchoniemego

fo
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kościÓł Misyjny

Misja w miejskiej dżungli

Ojciec Sławomir Kalisz OMI wybrał na swój obrazek prymicyjny sło-
wa św. Jana chrzciciela o Jezusie: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się 
umniejszał” (J  3,  30). Od ponad dwudziestu lat posługuje w hong-
kongu. Dwa lata temu przyjechał z grupą młodych chińczyków na 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Przedtem gościł w naszej para-
fii, biorąc udział w zjeździe oblackiej młodzieży z całego świata. (red.)

Podobno został Ojciec misjonarzem 
pod wpływem filmu „Misja” z Robertem 
de Niro. To prawda?

(śmiech) Tak, to jeden z moich ulu-
bionych filmów i on mocno zaszczepił 
we mnie to pragnienie. Ale jest jeszcze 
jedna produkcja, która wywarła na mnie 
ogromny wpływ. To „Jezus z Nazaretu”. 
Film został mi bardzo w głowie i od tego 
momentu poważnie myślałem o kapłań-
stwie. Było to w szóstej klasie. Tak zaczę-
ło rodzić się we mnie powołanie. Chociaż 
wtedy nikomu o tym nie mówiłem.

Powołanie, które zaprowadziło Ojca aż 
do Hongkongu. Jak to się stało?

Można powiedzieć, że to był przypa-
dek. Jeszcze jako seminarzysta, zaraz 
po upadku reżimu komunistycznego, 
bardzo przejąłem się losem rodaków na 
Syberii, w Wierszynie, gdzie teraz pra-
cują misjonarze oblaci. Podczas jednej 
z podróży spotkałem osoby z tamtego 
regionu, które szukały księdza, bo prze-
cież kapłana nie było tam przez około 
siedemdziesięciu lat. Po święceniach 

chciałem tam pojechać, żeby im pomóc, 
mimo że wcześniej po głowie chodziła 
mi wyłącznie Afryka. 

W seminarium od razu podzieliłem 
się swoim entuzjazmem z przełożonymi. 
Rozmawiałem w ówczesnym prowincja-
łem, o.  Józefem Kucem OMI, o tym, że 
swoją przyszłość widzę właśnie tam. On 
jednak próbował wybić mi to z głowy 
i sugerował pracę misyjną w Chinach. 
Przyjąłem to ze spokojem. Nawet zaczą-
łem przygotowywać się mentalnie do 
tej posługi.

Z Chin wcale nie tak daleko na Syberię.
Otóż to. Może dzięki temu było mi ła-

twiej. Później, już jako diakon, spotkałem 
się z ojcem generałem. Okazało się, że 
w Chinach nie ma już potrzeby, żeby wy-
syłać kolejnych misjonarzy. Wtedy wróci-
ły wątpliwości i znowu zacząłem myśleć 
o Afryce, a konkretnie o Madagaskarze. 
Napisałem nawet list do ojca generała, 
że po naszej rozmowie nabrałem pew-
ności co do decyzji przełożonych i jestem 
gotów do misji na Czerwonej Wyspie. 

W dniu święceń, kiedy dostaliśmy obe-
diencje, przeczytałem ze zdziwieniem, 
że jednak jadę do Chin.

Musiał mieć Ojciec mętlik w głowie.
Od jakiegoś czasu uczyłem się już fran-

cuskiego, żeby na Madagaskarze było mi 
łatwiej. Byłem pewien, że trafię właśnie 
tam. Spodziewałem się baobabów, 
a jednak zostałem posłany do miejskiej 
dżungli.

I jak się pracuje w tej wielkomiej-
skiej dżungli? W Hongkongu mieszka 
siedem milionów ludzi. Ilu z nich to 
katolicy?

Około 10%, bo należy zaliczyć do nich 
nie tylko Chińczyków, ale też obcokra-
jowców, przede wszystkim Filipińczyków. 
Kościoły zazwyczaj są częścią jakiejś 
szkoły lub bloku mieszkalnego. Bywa-
ją takie świątynie jak te, które mamy 
w  Polsce, ale jest ich niewiele. Kościół 
tworzą jednak przede wszystkim ludzie, 
a z Chińczykami pracuje mi się świetnie. 
Są zaangażowani i oddani. 

W Hongkongu mamy 52 parafie i co 
roku ponad trzy tysiące osób dorosłych 
przyjmuje w nich chrzest. Świeccy 
chrześcijanie są bardzo zaangażowani. 
Mamy nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii świętej, stałych diakonów, lektorów 
i działa wiele grup. Oblacka młodzież 

Ojciec Sławomir Kalisz OMI z młodymi Chińczykami w naszym kościele 
podczas Światowych Dni Młodzieży Oblackiej w lipcu 2016 roku
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w każdy piątek rozdaje ubogim jedzenie 
na ulicach miasta – to piękna inicjatywa, 
która trwa już kilkanaście lat.

W Chinach funkcjonuje Kościół Patrio-
tyczny (uznawany przez władze) i  ten 
podziemny. Jak to jest z  wolnością 
religijną w Hongkongu?

Hongkong ma podpisaną umowę 
z  Chinami obowiązującą do 2047  roku, 
która teoretycznie gwarantuje mu pewną 
niezależność od chińskich władz. W prak-
tyce wygląda to różnie. Ostatni kongres 
partii komunistycznej zatwierdził prawo, 
które ma dotyczyć wszystkich regionów 
administracyjnych (w tym Hongkongu), 
ustanawiające, że edukacja należy tylko 
do państwa i szkół państwowych.

To może uderzać w katechezę.
Uderzy z całą pewnością. Oznacza to 

także, że dopiero po osiągnięciu pełno-
letności będzie można decydować o tym, 
czy chce się wyznawać daną wiarę czy 
też nie. Sprowadza się to do tego, że 
funkcjonariusze stoją przy świątyniach 
i sprawdzają, czy uczestniczy nabożeństw 
mają ukończone osiemnaście lat. Nowe 
prawo ma obowiązywać we wszystkich 
prowincjach od 1 lutego 2019 r.

Odnosi się to tylko do chrześcijan?
Nie, takie restrykcje obejmują wszyst-

kie religie.

Widać już jakieś niepokojące znaki?
Ze względu na tę nową ustawę od-

Urodził się w 1970 roku. Już w szkole 
podstawowej zapragnął zostać ka-
płanem, ale nikomu o  tym nie mówił. 
W liceum pasjonowała go matematyka 
i fizyka, wszyscy sądzili, że po maturze 
rozpocznie studia. W tym czasie poznał 
oblata Maryi Niepokalanej, który opo-
wiedział mu o  pracy misjonarzy. I  tak 
się zaczęło. 

Był ministrantem, brał udział w  re-
kolekcjach powołaniowych, a  gdy 
zobaczył film „Misja”, wiedział, że 
musi zostać misjonarzem. Po maturze 
w  1989  roku rozpoczął nowicjat. Ten 
rok wspomina jako najpiękniejszy czas 
w swoim życiu. 

Podczas studiów w Obrze był pszcze-
larzem, zajmował  się gośćmi i  mini-
strantami w  obrzańskiej parafii. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 20.06.1995  r. 
z rąk bp. Eugeniusza Juretzki OMI z Ka-
merunu. Otrzymał pierwszą obediencję 
do  Chin, gdzie oblacka delegatura 
istniała od 1.03.1990 r. 

Po roku nauki angielskiego i  pracy 
duszpasterskiej w  Adelaide o.  Sławo-
mir przyjechał w grudniu 1997  r. do 
Hongkongu, gdzie zaczął naukę języka 
chińskiego. Tydzień przed Bożym Na-
rodzeniem 2001 r. został proboszczem 
parafii Notre Dame w Kowloon. Obec-
nie jest superiorem delegatury Chin 
i Hongkongu.

Po obchodach 200-lecia Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej 25.01.2016 r. oblaci w Hong-
kongu dziękowali Bogu za 50 lat swej 
posługi wśród katolików tego regionu. 
26.02.2016  r. o.  Sławomir Kalisz OMI 
koncelebrował uroczystą Mszę świętą, 
której przewodniczył Jan kardynał 
Tong. Biskup diecezji Hongkongu wy-
raził swoją wdzięczność oblatom Maryi 
Niepokalanej za ich posługę, zwłaszcza 
wśród najbiedniejszych i bezdomnych.

ojciec sławoMir kalisz oMi

wołano wszystkie obozy i spotkania 
organizowane przez Kościół (ten ofi-
cjalny). W Hongkongu jeszcze się tego 
nie wprowadza. Nadal respektuje się 
zapis o autonomii naszego regionu, choć 
w  szkołach katolickich daje się wyczuć 
niepokój o to, że ta całkowita swoboda 
może zostać niebawem naruszona.

Jak nazwać system obowiązujący 
w  Chinach? Nie jest to chyba czysty 
komunizm?

To jakiś nowy twór, który rzeczywiście 
trudno określić. To nie ten komunizm, 
z  którym mieliśmy do czynienia cho-
ciażby w Polsce. Określiłbym go mianem 
komunistycznego kapitalizmu. Nie ma tu 
żadnej pomocy socjalnej – za wszystko 
trzeba płacić zarówno w samych Chi-
nach, jak i w Hongkongu.

Pracuje Ojciec w Hongkongu ponad 
20 lat. Czym Ojca zaskoczyło to miejsce?

Po pierwsze jedzeniem. Jest znakomi-
te. Owoce można jeść praktycznie przez 
cały rok. Najbardziej jednak odpowiada 
mi brak zimy. Temperatura około 30o C 
jest dla mnie idealna i w takim klimacie 
żyje mi się bardzo dobrze.

Syberia pod tym względem byłaby 
o wiele trudniejsza.

Pan Bóg jednak dobrze wiedział, do-
kąd mnie posłać (śmiech).

rozMawiał Michał jÓźwiak
Misyjne.pl

Delegatura Chin i Hongkongu – o. Sławomir Kalisz OMI pierwszy z prawej

kościÓł Misyjny
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Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września

Oto znak zwycięstwa błyszczy,
krzyż się wznosi ponad światem;
na nim Jezus wisiał w męce,
aby zbawić grzesznych ludzi.

Drzewo krzyża bardziej cenne
niż Libanu wszystkie cedry,
bo zrodziło owoc życia
zamiast śmierci z drzewa raju.

Chryste, Królu miłosierny,
racz obronić nas od złego
i umocnić w Twojej służbie
świętym znakiem odkupienia.

lb 21, 4b–9
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Ps 78
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Flp 2, 6–11
Chrystus uniżył samego siebie,
dlatego Bóg Go wywyższył

Alleluja
Uwielbiamy Cię, Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
bo przez krzyż Twój święty 
świat odkupiłeś.

J 3, 13–17
Krzyż narzędziem zbawienia

24. niedziela zwykła
16 września

Boże, źródło wszelkich bytów,
gdy skończyłeś swoje dzieło,
napełniłeś całą ziemię
darem bogactw nieprzebranych.

Już skończony ogrom świata,
wtedy nastał odpoczynek,
aby dla nas był przykładem
odzyskania sił po pracy.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
opłakiwać błędy życia,
zawsze spełniać cnót nakazy,
by zasłużyć na Twą łaskę.

Iz 50, 5–9a
Bóg wspiera swego sługę
w prześladowaniach

Ps 116A
W krainie życia będę widział Boga

Jk 2, 14–18
Wiara nie połączona z uczynkami
jest martwa

Alleluja
Nie daj, Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzyża
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się 
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Mk 8, 27–35
Zapowiedź męki Chrystusa

kościÓł Misyjny

Madagaskar – wyspa z raju

W tym roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
gościliśmy na Popowicach misjonarza z Madagaskaru, o. Marka Mo-
drzewskiego OMI, który posługuje tam już 26 lat. W homiliach, jakie 
głosił nam 15 sierpnia na wszystkich Mszach świętych, dzielił się z nami 
doświadczeniem swego życia wśród Malgaszów. (red.)

Pewna stara legenda opowiada, że 
gdy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, 
rośliny i zwierzęta, gdy stworzył wszyst-
kich ludzi, wtedy ogłosił, że wszystkie 
plemiona mają stawić się przed Jego 
oblicze. No i wszyscy się stawili, a Bóg 
rozdawał im ziemię w posiadanie. Jednak 
jedno plemię przyszło za późno. Gdy 
stanęli w końcu przed obliczem Bożym, 
wtedy On powiedział, że już wszystko 
rozdał, i  mogą sobie odejść. No, ale 
dokąd pójść, jak nie ma gdzie. Zaczęli 
płakać, zawodzić, błagać o zmiłowanie. 
W końcu Bóg w swej łaskawości ulitował 
się nad nimi. Jedną ręką sięgnął do raju. 
Wyciągnął kawał ziemi, z której ulepił 
piękną wyspę i dał im w posiadanie. Na 
tej wyspie żyją do dziś. Wyspa ta nazywa 
się Madagaskar, a ludzie na niej mieszka-
jący to Malgasze.

Tak się stało, że ja też mam to szczę-
ście, by tam żyć i pracować już 26 lat. 
Madagaskar to naprawdę taki mały raj, 
gdzie są cudowne wschody i zachody 
słońca, gdzie przez okrągły rok jest zielo-
no, gdzie są przepiękne góry, cudowne 
widoki, kwiaty… 26 lat temu mówiło się 
o pięciuset gatunkach orchidei. Ale ten 

piękny raj ma też drugą stronę medalu. 
Ludzie żyjący tam są bardzo biedni. Jak 
to się mówi po polsku: jest tam bieda, 
aż piszczy.

Pierwszym miejscem, gdzie pracowa-
łem, był busz na wschodnim wybrzeżu. 
Wioski rozrzucone w górzystym terenie. 
Aby łatwiej zrozumieć warunki, w ja-
kich ludzie tam żyją do dziś, spróbuj-
cie wyobrazić sobie czasy Bolesława 
Chrobrego. Do dziś nie ma tam dróg, 
żadnej komunikacji, nie ma prądu, nie 
ma połączeń internetowych. Jedyny 
sposób transportu to własne nogi. Trzeba 
wędrować górską wąską ścieżką. Gdy 
schodzi się w doliny, czeka błoto, woda 
i nieśmiertelne komary.

Był czas, gdy miałem do obsłużenia 
46 wiosek. W praktyce wyglądało to tak, 
że w każdej z nich mogłem być od 4 do 
8 razy w roku. a więc katolicy mieli moż-
liwość uczestniczenia we Mszy świętej od 
4 do 8 razy w roku. Pozostały czas w cią-
gu roku to były modlitwy prowadzone 
przez katechetów.

Było to w  2000 roku. Zebraliśmy się 
w jednej z wiosek na świętowanie Wielka-
nocy. Przyszło chyba z 1000 osób. W nocy 
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25. niedziela zwykła
23 września

Chryste, pokornie prosimy,
wysłuchaj naszą modlitwę,
spraw, aby złuda tej ziemi
nie mogła stłumić w nas wiary.

Chroń nas od myśli bezbożnych,
niech zazdrość serca nie rani,
obroń przed zemsty pragnieniem,
nad złem niech dobro zwycięży.

Miłość, co nie zna obłudy,
niech będzie więzią pokoju;
wiara niech świeci płomieniem
czystości nienaruszonej.

Mdr 2, 12.17–20
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się za nim

Ps 54
Pan podtrzymuje całe moje życie

Jk 3, 16 – 4, 3
Źródłem niepokojów 
jest nieład wewnętrzny

Alleluja
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Mk 9, 30–37
Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich

26. niedziela zwykła
30 września

Stworzycielu pełen chwały,
Ty, co swoim wiernym dajesz
Ducha siedmiorakiej łaski,
bądź ostoją dla pokornych.

Ustrzeż ciało przed niemocą,
a umysły przed zgorszeniem,
zniwecz ziarna zła i grzechu,
wygnaj z serca wszelki smutek.

Obdarz nas pogodną myślą,
pomóż dobro czynić zawsze;
przyjmij dzisiaj nasze modły
i wieczyste daj nam życie.

lb 11, 25-29
Nie zazdrościć darów Bożych

Ps 19
Nakazy Pana są radością serca

Jk 5, 1-6
Niegodziwi bogacze

Alleluja
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Mk 9, 38–43.45.47–48
Zazdrość. Zgorszenie

z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanoc-
ną były chrzty. Przygotowano mi olbrzy-
mią miednicę na wodę święconą. Byłem 
jedynym księdzem na Mszy świętej i przez 
dwie godziny było: ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego... Ochrzciłem 
wtedy 350 osób.

Gdy skończyłem pracę na wschodnim 
wybrzeżu, dostałem nową na płaskowy-
żu malgaskim, w mieście Fianarantsoa. 
Najpierw byłem współodpowiedzialny za 
budowę nowego kościoła. Gdy powstał 
piękny murowany kościół o powierzchni 
1000 m2 i wysoki na 30 metrów, zostałem 
pierwszym proboszczem nowopowstałej 
parafii. Biskup dał nam najbiedniejszą 
część miasta, najbardziej opuszczoną 
pod względem religijnym. Mówili mi 
ludzie, że przed powstaniem parafii nikt 
nie chciał się zapuścić do tej dzielnicy, 
aby nie stracić życia.

Pamiętam jedną z pierwszych Mszy 
świętych. Była taka garstka ludzi. Mówię 
wtedy: Panie Boże, zrób coś, bo tych ludzi 
jest tak mało. Oni nie dadzą rady utrzy-
mać tego kościoła. Wtedy przyszła taka 
myśl: szukaj swoich parafian. I zacząłem 
ich szukać. Wyglądało to jak na polskiej 
kolędzie. Tylko ta moja kolęda trwała 
od 7 do 9 miesięcy w ciągu roku. Razem 
z odpowiedzialnymi w parafii przychodzi-
liśmy do każdej rodziny. Błogosławiłem 
mieszkania, święciłem, rozmawialiśmy, 
a wychodząc, mówiłem: ja przyszedłem 
do was, to wy teraz przyjdźcie do kościoła. 
Parafia i to, jak jest postrzegana, zależy 

od was. Tam jest wasze miejsce i tam 
jesteście potrzebni. Muszę powiedzieć, 
że moi parafianie pracowali dużo, aby 
wszystkim pokazać w mieście, że nie są 
tacy, za jakich ich uważano. Gdy odcho-
dziłem od nich, to na wszystkich Mszach 
niedzielnych było nawet 4000 osób.

Po 26 latach pobytu na Madagaska-
rze można zapytać: czego możemy się 
nauczyć od tych ludzi? Myślę, że przede 
wszystkim konsekwencji wiary. Tak jak 
wierzą, tak żyją. Ktoś powiedział, aby 
dziękować Bogu za doświadczenia i za 
krzyże. Najczęściej od krzyży uciekamy 
najdalej, jak się da. Jednak dziękujmy 
za doświadczenia i krzyże, bo Bóg daje 
rozwiązanie. Może nie takie, jakiego się 
spodziewaliśmy, ale najlepsze dla nas.

Ktoś powiedział, że modlitwa to nie 
rutyna, nie obowiązek. Modlitwa to życie. 
Życie bliskie z Jezusem. Jest malgaska 
historia, która pięknie oddaje te słowa.

Było to w Tananarive, stolicy kraju. 
Nocą to miasto jest bardzo niebezpiecz-
ne, często zdarzają się napady rabunko-
we. Nierzadko kończą się one tragicznie. 
Pewnej nocy złodziej wdrapał się na bal-
kon. W pokoju spała dziewczyna. Obu-
dziła się i usłyszała, że na balkonie jest 
ktoś obcy. Zaczęła się modlić: Panie Jezu, 
ratuj, jestem sama. Wyobraźcie sobie, że 
złodziej spadł z  balkonu, a ona w  całej 
prostocie serca powiedziała: Panie Jezu, 
nie tak brutalnie.

o. Marek Modrzewski oMi



krÓlowa pokoju18

Modlitwa o pokÓj

centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

„Tylko chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, 
który polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jaką jest 
grzech” – powiedział 1 września br. abp Stanisław Gądecki podczas 
Mszy świętej inaugurującej centrum Modlitwy o Pokój w  Niepoka-
lanowie. eucharystii przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nun-
cjusz apostolski w Polsce. Autorami ołtarza wieczystej adoracji w Ka-
plicy Pokoju są Mariusz i Kamil Drapikowscy. (red.)

Niepokalanów przypomina, że Ma-
ryja – od momentu poczęcia – jest bez 
grzechu, posiada „pełnię łaski” i dzięki 
temu pozostaje dla nas niedościgłym 
wzorem pokoju. Nie została poczęta jak 
inni ludzie w stanie oddalenia człowieka 
od Boga, ale od samego początku była 
w pełni ogarnięta łaską Bożą, „nietknięta 
przez jakąkolwiek zmazę grzechu pier-
worodnego”. Również w późniejszym 
życiu – mocą zasług Jezusa Chrystusa 
– była całkowicie wolna od wszelkiego 
grzechu osobistego. Maryja była więc 
kobietą, nad którą grzech nigdy nie za-
panował; przenajświętszą, najniewinniej-
szą, w całości świętą, wolną od wszelkiej 
skazy, świętszą od świętych, czystszą od 
niebiańskich umysłów. Ona – od samego 
początku jej życia – dojrzewała w atmos-
ferze Bożego pokoju.

Jeśli Chrystus jest Pokojem, to Nie-
pokalana jest Matką Jezusa, czyli Matką 
Pokoju. Ona jest Nauczycielką Pokoju 
i należy do „błogosławionych, którzy 
wprowadzają pokój” (Mt  5,  9), bo – 

naśladując swego Syna – nauczyła nas 
szczególnego szacunku dla bezcennej 
wartości wewnętrznego pokoju, bez 
którego każdy inny, zewnętrzny pokój 
będzie nietrwały, złudny i niewystar-
czający. Ona jest Orędowniczką Pokoju, 
bo – mimo iż chrzest święty uwalnia 
nas od grzechu pierworodnego – to 
jednak także w człowieku ochrzczonym 
pozostają jego skutki w postaci głupoty, 
osłabienia woli, pożądliwości, nieupo-
rządkowania emocji, do których wyko-
rzenienia zachęca nas Maryja. Ona jest 
Królową Pokoju, bo daje nam Chrystusa, 
prawdziwy pokój rodzin, społeczeństw, 
narodów i świata.

O ile o rozpoczęciu wojny może zdecy-
dować niewiele osób, to pokój wymaga 
solidarnego zaangażowania wszystkich. 
Dowiodło tego spotkanie przedstawi-
cieli różnych religii w Asyżu. Było ono 
potwierdzeniem, że ludzkość w całym 
swoim zróżnicowaniu – angażując się 
w wielką sprawę pokoju – winna sięgać 
do swych najgłębszych i najbardziej 

życiodajnych źródeł, tam, gdzie kształ-
tuje się świadomość i znajduje swoje 
oparcie moralne działanie ludzi. Niech 
więc również Niepokalanów, ten polski 
Asyż, stanie się miejscem modlitwy 
o pokój otwartym dla wszystkich, skoro 
wyzwanie, jakim jest pokój, przekracza 
różnice religijne. Tutaj każdy z osobna 
– zachowując swoją własną tożsamość 
religijną i nie mieszając duchów – może 
prosić Boga o pokój. 

Niech więc to nowe Centrum Mo-
dlitwy – z pomocą franciszkanów, du-
chowych dziedziców św. Maksymiliana 
– nauczy nas wszystkich zrozumieć, że:

„Modlitwa o pokój nie jest elementem 
wtórnym, następującym po wysiłkach na 
rzecz pokoju. Przeciwnie, jest ona sercem 
wysiłków zmierzających do budowania 
pokoju w porządku, w sprawiedliwości 
i wolności.

Modlić się o pokój znaczy otworzyć 
ludzkie serce, by mogła je napełnić 
ożywcza moc Boga. Ożywiającą mocą 
swej łaski Bóg może sprawić otwarcie 
się na pokój tam, gdzie wydają się istnieć 
jedynie przeszkody i zamknięcie; może 
umocnić i poszerzyć solidarność rodziny 
ludzkiej, mimo długiej historii podziałów 
i walk.

Modlić się o pokój oznacza prosić 
o sprawiedliwość, o zaprowadzenie 
odpowiedniego porządku wewnątrz 
państw i w stosunkach pomiędzy nimi; 
oznacza też prosić o wolność, szcze-
gólnie o wolność religijną, która jest 
fundamentalnym, osobistym i cywilnym, 
prawem każdej osoby.

Modlić się o pokój znaczy błagać 
o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem 
o wzrost odwagi dla każdego, kto ze swej 
strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich 
doznał” (Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez 
sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości 
bez przebaczenia. Orędzie na Światowy 
Dzień Pokoju, 1.01.2002).

arcyBiskup stanisław gądecki
(końcowy fragment homilii)
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nasz świat

chwieją się fundamenty światów

Od dłuższego czasu coraz częściej podnoszą się głosy, że cywilizacja 
łacińska jest zagrożona. Badający cywilizacje Feliks Koneczny cenił 
cywilizację łacińską bardzo wysoko, podobnie zresztą jak inny wy-
bitny Polak, znawca antyku – prof. Tadeusz Zieliński. O odrębności 
poszczególnych cywilizacji świadczy unikalny dla nich sposób rozu-
mienia dobra, prawdy, piękna, zdrowia i dobrobytu. 

Na zjeździe Unii Intelektualnej w Wied-
niu w 1926 r. prof. Zieliński zdumiał 
wszystkich, przemawiając po łacinie, 
po grecku, po niemiecku, po angielsku 
i po francusku, a potem – jak wspomina 
obecny tam Ludwik Hieronim Morstin 
– „porwał ich, roztaczając horyzonty 
kultury europejskiej, opartej na trzech 
pojęciach: dobra, prawdy i piękna, poję-
ciach, których potrzeby nie musi się udo-
wodnić. Jeśli ktoś chce bez nich żyć, nie 
można go przekonać, ale trzeba się nad 
nim litować i stwierdzić, że nie należy do 
nas. Kto jednak wierzy, że są to synonimy 
kultury europejskiej, podporządkuje im 
trzy inne pojęcia – antyk, chrześcijań-
stwo i przynależność narodową”.

Na tym tle lepiej rozumiemy, że cy-
wilizacja łacińska, która swoje zalety 
udowodniła na przestrzeni tysiącleci, 
opiera się na trzech filarach: greckim 
stosunku do prawdy, zasadach prawa 
rzymskiego i etyce chrześcijańskiej, jako 
podstawie systemu prawnego. Grecki 
stosunek do prawdy polega na tym, że 
za Arystotelesem uznajemy obiektywny 
charakter prawdy, niezależnie od tego, co 
większość na ten temat mniema. 

Wśród zasad prawa rzymskiego jest 
nie tylko wynalazek podziału na prawo 
publiczne i prywatne, co umożliwiło 
pojawienie się i okrzepnięcie autonomii 
jednostki wobec państwa – ale również 
charakterystyczny sposób pojmowania 
własności jako „plena in re potestas” [peł-
na władza nad rzeczą] – co tej autonomii 
nadało ekonomiczną podstawę. Wreszcie 
etyka chrześcijańska, która ubogaciła 
rzymskie prawo odkryciem, że każdy 
człowiek, bez względu na jego sytuację 
społeczną, ma przyrodzoną i niezbywal-
ną godność jako dziecko Boga.

Te fundamenty są dzisiaj kruszone 
przez wrogą łacińskiej cywilizacji ide-
ologię socjalistyczną, która pod pozorem 
uwolnienia człowieka od opresji stopnio-
wo likwiduje autonomię jednostki wobec 
państwa, a więc cofa ludzkość w roz-
woju do stanu barbarzyństwa. Państwo 
bowiem jest monopolem na przemoc, 
któremu w cywilizacji łacińskiej granice 
wyznaczają właśnie zasady rzymskiego 
prawa i chrześcijańska etyka. 

Gdy te fundamenty ulegają postępu-
jącej erozji, nic już tego monopolu na 
przemoc nie ogranicza i coraz bardziej 
upowszechnia się pogląd, że państwu, 
albo arytmetycznej większości, wszystko 
wolno. Gdy podważany jest fundament 
autonomii jednostki względem państwa 
w postaci po rzymsku pojmowanej wła-
sności, jeśli odrzucana jest etyka chrześci-
jańska jako podstawa systemu prawnego 
na rzecz etyki sytuacyjnej („dobre jest 
to, za czym opowiada się większość”), to 
deklamacje o prawach człowieka i ludz-
kiej godności są zawieszone w próżni 
i przestają cokolwiek znaczyć. Jeśli zatem 
w Europie zapanuje przekonanie, że pań-
stwu albo większości wolno wszystko, to 
będzie to kres łacińskiej cywilizacji.

Czy można ten proces odwrócić? 
Można, pod warunkiem powrotu Europy 
do źródeł cywilizacji, która ją utworzyła 
– ale do wszystkich, a nie tylko niektó-
rych. Bo zgodnie ze spostrzeżeniem 
starożytnych Rzymian, którzy wszystko 
zaraz ubierali w postać pełnej mądrości 
sentencji – „omne trinum perfectum” – co 
się wykłada, że wszystko, co potrójne, 
jest doskonałe. 

Zatem powrót do źródeł wymaga 
ponownego uznania obiektywnego 
charakteru prawdy, oparcia gospodarki, 
czyli procesu wytwarzania i wymiany 
dóbr, na zasadach rzymskiego prawa 
z poszanowaniem własności na czele, 
i wreszcie – odrzucenia etyki sytuacyj-
nej jako podstawy systemu prawnego 
na rzecz etyki chrześcijańskiej. Nie da 
się odbudować cywilizacji łacińskiej ani 
uratować jej od zagłady w oparciu tylko 
o jeden jej filar. Musi ona wspierać się 
na wszystkich trzech filarach – dopiero 
wtedy będzie stabilna i będzie mogła 
stać się punktem wyjścia do ciągłego 
rozwoju procesu dziejowego.

stanisław Michalkiewicz
Niedziela  nr 34/2018

Stanisław Michalkiewicz – prawnik, 
eseista, publicysta, polityk. Działacz opo-
zycji w PRL. Wykładowca w Wyższej Szkole 
Stosunków Międzynarodowych i Ameryka-
nistyki w Warszawie oraz w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

INTeNcJe NA WRZeSIeŃ

PAPIeSKA
Aby młodzi na kontynencie afrykań-
skim mieli dostęp do edukacji i pracy 
w swoich krajach.

PARAFIAlNA
O światło Ducha Świętego dla 
dzieci i  młodzieży, aby w nowym 
roku szkolnym wzrastały w Bożej 
mądrości.

INTeNcJe NA PAŹDZIeRNIK
PAPIeSKA

Aby osoby konsekrowane rozbudziły 
swój zapał misyjny i były obecne 
wśród ubogich, zepchniętych na mar-
gines i pozbawionych głosu.

PARAFIAlNA
Niech Maryja Królowa Różańca 
świętego ma w swojej opiece naszą 
wspólnotę i całą ojczyznę. 
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27. niedziela zwykła
7 października

Ty, który hojnie przebaczasz,
zapal w nas miłość ku Tobie,
aby przez Twoją łaskawość
serca obmyły się z winy.

Dotąd błądziliśmy w mroku
jako nieszczęśni wygnańcy;
Ty jednak, Światło rozbitków,
daj nam spoczynek przy Tobie.

Jakże szczęśliwe jest serce
Ciebie spragnione, o Prawdo;
jakże szczęśliwe są oczy
w Tobie utkwione, o Życie!

Rdz 2, 18–24
Stworzenie niewiasty

Ps 128
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

hbr 2, 9–11
Chrystus, który uświęca, 
jak i ludzie, którzy mają być uświęcani, 
z jednego są wszyscy

Alleluja
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu
jest w nas doskonała.

Mk 10, 2–16
Co Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela

Uroczystość
rocznicy poświęcenia kościoła

14 października

Oto znak zwycięstwa błyszczy,
krzyż się wznosi ponad światem;
na nim Jezus wisiał w męce,
aby zbawić grzesznych ludzi.

Drzewo krzyża bardziej cenne
niż Libanu wszystkie cedry,
bo zrodziło owoc życia
zamiast śmierci z drzewa raju.

Chryste, Królu miłosierny,
racz obronić nas od złego
i umocnić w Twojej służbie
świętym znakiem odkupienia.

1 Krl 8, 22–23.27–30
Modlitwa Salomona

Ps 84
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

1 Kor 3, 9b–11.16–17
Jesteśmy świątynią Boga
i Duch Boży w nas mieszka

Alleluja
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność 
trwała tam na wieki.

Mt 16, 13–19
Tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego

niniwa

Festiwal Życia w Kokotku

Od 2 do 8 lipca br. odbył się Festiwal Życia w Kokotku. Do cichej dziel-
nicy Lublińca w lesie zjechało się wielu młodych ludzi wraz ze swoimi 
duszpasterzami, by razem przeżywać to piękne wydarzenie.

My, Niniwa, również się 
tam wybraliśmy z o.  Jaro-
sławem. Jako niniwici przy-
jechaliśmy jednak dwa dni 
wcześniej, aby świętować 
dziesięciolecie oblatów 
w  Kokotku. Pierwszego 
dnia mieliśmy czas na od-
poczynek po podróży i po 
rozbiciu namiotów oraz 
na wzmocnienie sił przed 
rekolekcjami. 

Kolejny dzień obfitował 
w  punkty programu zwią-
zane z dziesięcioleciem oblatów w Ko-
kotku. Wspólna Msza święta, prezentacja 
ukazująca to dziesięciolecie, jak i koncert 
Arki Noego, pokazały nam, jak bardzo 
zmieniła się okolica, w której oblaci 
postanowili stworzyć Oblackie Centrum 
Młodzieży. Całe wydarzenie odbywało 
się na terenie nowego, wyremontowane-
go ośrodka nad Stawem Posmyk (1 km 
od Kokotka), który powstał z akcji ,,Nini-
wa Bud”. Po intensywnym dniu przyszedł 
czas na rozpoczęcie Festiwalu Życia. 

Oficjalnym rozpoczęciem Festiwalu 
była Msza święta, po której rozpoczęła 
się wspólna zabawa integracyjna. Po 
zabawie odmówiliśmy Apel Jasnogórski 
i poszliśmy spać, w pełni gotowi, na ko-
lejny, pełny dzień Festiwalu Życia.

Każdy programowy dzień składał się z 
modlitwy porannej (Jutrzni), konferencji, 
pracy w grupach, Mszy świętej, warszta-
tów, dodatkowych wydarzeń (zależnie 
od dnia), jak i wieczornych wydarzeń (np. 
koncertów). Między punktami programu 
była także możliwość indywidualnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu; Jezus 
czekał na nas przez całą dobę. 

Wydarzenia festiwalowe były oparte 
na wersecie z Księgi Jozuego („Teraz 
więc WSTAŃ”), a także na sakramentach 
świętych. Pierwszego dnia konferencję 

o sakramencie chrztu wygłosił ks. Jakub 
Bartczak, a wieczorem braliśmy udział 
w koncercie Luxtorpedy. 

Każdy festiwalowy dzień obfitował 
w  ciekawych zaproszonych gości. Byli 
to m.in. Jasiek Mela, Litza, Anna Golędzi-
nowska. Każdy z nich wnosił coś innego 
i uświadamiał nam rzeczy, na które wcze-
śniej nie zwracaliśmy uwagi. 

Pełny rekolekcyjny plan, pełen różnych 
nabożeństw, całodobowa adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i inne wydarze-
nia, które przeżywaliśmy wspólnotowo, 
pokazały mi, jak ważna jest dla naszego 
społeczeństwa możliwość bycia razem, 
wzajemnego wsparcia oraz w  jaki nie-
samowity sposób Bóg ingeruje w nasze 
życie i daje nam szansę, byśmy wykorzy-
stali je jak najlepiej. 

Jeśli i ty chciałbyś poznać wielu mło-
dych ludzi, przeżyć piękne rekolekcje, 
lecz najpierw zacząć ,,od małych kro-
ków”, już dziś zapraszamy na spotkania 
Niniwy, które odbywają się w  każdy 
piątek od godz. 19 w sali nr 6. 

Przeżyjmy kolejny Festiwal Życia 
razem! 

alina

fotogaleria feStiwalu Życia – S. 30-31.
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29. niedziela zwykła
21 października

Boże, co nie masz początku,
Boże, przez Boga zrodzony,
Boże, co od Nich pochodzisz,
przyjdź i już z nami pozostań.

Ty, któryś naszym pragnieniem,
bądź dla nas pełnią miłości
szczęściem, bogactwem, weselem,
źródłem pokoju i mocy.

Ojcze, co władasz wszechświatem
z Synem zrodzonym z Dziewicy,
rządź nami zawsze i wszędzie
Ducha Świętego potęgą.

Iz 53, 10–11
Cena zbawienia

Ps 33
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

hbr 4, 14–16
Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Alleluja
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Mk 10, 35–45
Przełożeństwo jest służbą

30. niedziela zwykła
28 października

Stwórco wszelkiego istnienia,
najlepszy Ojcze człowieka,
wierny swojemu przymierzu,
wysłuchaj naszą modlitwę.

Pomóż nam serca otworzyć
na Twojej łaski działanie,
oddać się Tobie na zawsze
i wielbić Twoją obecność.

Wejrzyj z miłością na ludzi
zbłąkanych w nocy zwątpienia,
przywróć im światło nadziei,
niech drogę wiary odnajdą.

Jr 31, 7–9
Pan wybawił swój lud

Ps 126
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

hbr 5, 1–6
Chrystus kapłanem na wieki

Alleluja
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus
śmierć zwyciężył, a na życie 
rzucił światło przez Ewangelię.

Mk 10, 46–52
Uzdrowienie niewidomego

Młodzież oBlacka

Jump in the fire

„Wskocz w ogień” – takie było hasło rekolekcji powołaniowych organi-
zowanych podczas wakacji przez ojców oblatów Maryi Niepokalanej. 
Co było w nich wyjątkowego? Rekolekcje były międzynarodowe. Przy-
jechali ojcowie i młodzież oblacka z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Rumu-
nii, Ukrainy i Francji. I nie mogło oczywiście tam także zabraknąć pol-
skiej młodzieży.

Nasza grupa siedmiu młodych ludzi, 
pod opieką o. Andrzeja Albiniaka OMI 
i  kleryka Piotra Osińskiego OMI, ruszy-
ła na spotkanie z Panem Bogiem do 
Maracineni w Rumunii. Przez cały czas 
rekolekcji towarzyszył młodzieży sam 
Ojciec Generał. Powitano nas ciepło i 
serdecznie w klasztorze ojców oblatów 
Maryi Niepokalanej. Bariera językowa 
szybko została przełamana i już po chwili 
każdy z nas mógł poczuć się jak w domu. 

Po pierwszym dniu rekolekcje ruszyły 
swoim rytmem. Każdego dnia patrzy-
liśmy na powołanie w inny sposób. 
Powołanie do życia, powołanie do bycia 
chrześcijaninem, żywe powołanie, powo-
łanie do świętości, a także nasze osobi-
ste. Oblaci poruszyli nasze młodzieńcze 
serca od początku do życia w Chrystusie, 
zaprosili nas, byśmy przeżyli swą chrze-
ścijańską drogę na nowo. 

Między modlitwą i wykładami znalazł 
się także czas na rozrywkę, np. mecz 
piłki nożnej. Dzień kończyliśmy anima-
cją danego kraju, który integrował całą 
naszą grupę (wszystkim bardzo spodo-
bał się taniec „Kaczuszki”). Tuż przed 
zabawą spotykaliśmy się przy ognisku, 

przy którym codziennie jeden z ojców 
lub kleryków opowiadał swoją historię 
powołania. Stąd właśnie tytuł: „Skoczyć 
w  ogień” – odnaleźć powołanie. Ostat-
niego dnia, gdy spotkaliśmy się wszyscy 
razem, każdy z nas dzielił się swoimi 
przeżyciami podczas rekolekcji. 

Ja także opowiedziałem o sobie 
i powiedziałem, co mnie najbardziej po-
ruszyło: dzień, w którym odnawialiśmy 
swoje przyrzeczenia chrzcielne i otrzy-
maliśmy błogosławieństwo, by narodzić 
się na nowo. Tuż przedtem otrzymaliśmy 
zadanie, by na kartce zapisać kluczowe 
momenty naszego życia. Teraz wiem, że 
te rekolekcje dołączę do listy najważniej-
szych wydarzeń mojego życia. 

Pytanie, które często zadawałem Bogu, 
brzmiało: „Gdzie jest moje miejsce?”. Ni-
gdy nie potrafiłem być spokojny o swoje 
powołanie. I dostałem odpowiedź, aby 
być spokojnym. Zapamiętałem jedno: 
nieważne, jaki będę miał plan dla sie-
bie, jeżeli Bóg będzie chciał tak, a nie 
inaczej, nieważne, jak będę się opierał, 
to Chrystus pociągnie mnie tam, gdzie 
będzie chciał. Teraz zostaje mi wsłuchać 
się w Jego głos, bo może i mnie kiedyś 

powie, bym wsko-
czył w ogień. 

Dziękuję wszyst-
kim za ten udany 
czas.

jan nowakowski

PS. Ojciec Andrzej 
Albiniak OMI po-
zdrawia serdecz-
nie całą popowicką 
parafię NMP Królo-
wej Pokoju.
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ogłoszenia i reklaMy

adres: Parafia pw. nmP królowej Pokoju, 
54–239 wrocław, ul. ojców oblatów 1

kontakt:  krolowa@archidiecezja.wroc.pl
opiekun:  o. Jerzy Ditrich omi
zespÓł:  ewa kania, barbara masłyka,

bożena Sobota, Damian Szpalerski
fotograf: Piotr Janicki
nakład: 2 000 egz.
cena: gratis

STOPK A ReDAKc YJNA

zastrzegamy sobie prawo do skrótów redakcyjnych. 
nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Uroczystości rodzinne, 
imprezy okolicznościowe i firmowe.

Rzetelne wykonanie, 
negocjowanie warunków.

TOMASZ leWANDOWSKI 
tel. 668 398 903

USŁUGI FOTOGRAFIcZNe
RODZINA WYNAJMIe MIeSZKANIe 
na Popowicach lub w okolicy.
Tel. 792 258 709

POTRZeBNA OPIeKUNKA do starszej 
pani, pn.–pt. od godz. 8.00 na 7 godzin. 
Tel. 509 933 639

POlSKI ZWIąZeK GŁUchYch
DCM sp. z o.o. zaprasza na badania słuchu 
u dzieci i dorosłych, ul. Braniborska 2/10
pn.–pt. od 8.00 do 20.00
Tel. 71 355 6719

PSYchOlOG–PSYchOTeRAPeUTA
konsultacje, terapia indywidualna, testy. 
www.psychoterapeuta-wroclaw.eu
Tel. 691 507 676

FhU „NASZe PODŁOGI” – deski, parkiety, 
panele, listwy; montaż, cyklinowanie; 
ul. Popowicka 28, www.naszepodlogi.pl
Tel. 725 615 008

ReMONTY malowanie, gładzie, płyty g/k, 
panele, wykładziny, wszystkie instalacje, 
kafelki, drzwi.
Tel. 518 897 865

MARTeR – remonty kompleksowe, insta-
lacje elektryczne, hydrauliczne, terakota, 
glazura. 
Tel. 607 633 217

KONSeRWATOR DOMOWY 
wszelkie naprawy, awarie.
Tel. 790 421 925

OKOlIcZNOŚcIOWe DeKORAcJe kwiato-
we z okazji chrztu, komunii, ślubu, wesela.  
Tel. 692 055 864

NAUcZYcIelKA cheMII udziela korepe-
tycji indywidualnie lub w grupie 2-4 osób. 
Tel. 515 700 694

KORePeTYcJe Z cheMII 
w zakresie gimnazjum i liceum.
Tel. 793 068 657 po godz. 15.00 

JĘZYK NIeMIecKI – KORePeTYcJe, leKcJe
wszystkie poziomy zaawansowania.
Tel. 510 622 038

KUPIĘ MIeSZKANIe na Popowicach 
lub sąsiadujących osiedlach. 
Tel. 693 959 935

KORePeTYcJe z  języka polskiego na 
Popowicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

NAUcZYcIelKA cheMII udziela kore-
petycji (zakres liceum, gimnazjum, szkoła 
podstawowa).
Tel. 663 017 429

SPRZeDAM OGRÓDeK DZIAŁKOWY
przy ul. Klecińskiej: Ogródki Działkowe 
„Radość”, Aleja Zielona.
Tel. (71) 792 0312, kom. 793 875 916

USŁUGI KRAWIecKIe

Przeróbki, wszywanie zamków, 
skracanie, zwężanie, inne

poniedziałek–wtorek–czwartek
od godz. 9.00 do 17.00

środa–piątek
od godz. 7.00 do 15.00

Pod dużym kościołem, 
koło głównego wejścia 

od ul. Rysiej

tel. 791 652 094
Z A P R A S Z A M Y !

Zapraszamy na kurs Alpha
Kolejną edycję kursu Alpha planujemy rozpocząć 
3 października 2018 r. o godz. 19.00 w sali nr 8. 

Kurs pomaga pogłębić wiarę 
poprzez cykl wykładów i dyskusji w grupach. 

Rozpoczynamy wspólnym posiłkiem, 
by zbudować relacje między uczestnikami kursu. 
Wiele osób, które przeszły kurs, daje świadectwo, 
że był dla nich przełomowy dla wzrostu w wierze. 

Podczas kursu realizujemy 15 tematów, 
trzy z nich dotyczą Ducha Świętego:

– Kim jest Duch Święty?
– Co czyni Duch Święty
– Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?

Po zrealizowaniu tych tematów 
jest możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej 

o napełnienie Duchem Świętym.
Już dziś zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału 

w tym cyklu spotkań. 

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa, 
abyśmy mogli się dobrze przygotować. 

Zgłoszenia telefonicznie 693 185 370 
lub osobiście w księgarni parafialnej

Lew Judy, ul. Ojców Oblatów 1
facebook.com/alfa.popowice

kurs-alfa@lewjudy
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Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Pokoju 
ul. Ojców Oblatów 1 

54–239 Wrocław
tel. 71 793 6771 w. 46 (biuro parafialne)

fax: 71 793 6771 w. 30

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

Msze święte

chrzest

BierzMowanie

i koMunia św.

Małżeństwo

sakraMent chorych

pogrzeB

naBożeństwa

ważne inforMacje

spowiedź

rocznice

Msze święte w niedziele i uroczystości 
w kościele NMP Królowej Pokoju: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 
(z udziałem dzieci), 13.00, 18.00, 21.00 (akademicka)
Msze święte w niektóre święta zniesione: 
6.30, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00, 19.30 
Msze święte w dni powszednie w kościele św. Jerzego: 
6.30, 9.00, 18.00 oraz Msze święte pogrzebowe

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

Chrzty w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej 
o godz. 13.00.
Każdy chrzest trzeba zgłosić w biurze parafialnym z kilkudniowym 
wyprzedzeniem, a w piątek poprzedzający chrzest uczestniczyć 
w specjalnej konferencji o godz. 19.00 dla rodziców i chrzestnych 
(sala nr 10).
Uwaga! Chrzty dzieci odbywają się na zasadzie przywileju 
wynikającego z wiary i świadectwa życia rodziców dziecka. 
Środowisko wiary jest tu zasadniczym motywem.

Sakramentu bierzmowania udziela się w II klasie szkoły średniej.
Młodzież, która uczęszcza na katechizację w szkole, może 
z początkiem września zgłosić się w parafii na indywidualną 
rozmowę przed rocznym przygotowaniem. Odbywa się ono 
w małych grupach ewangelizacyjnych.

Do I Komunii świętej dzieci przystępują w III klasie szkoły 
podstawowej. Są dwie grupy: rodzinna i tradycyjna. 
Rodzice dziecka zgłaszają się we wrześniu na spotkanie 
indywidualne, na którym poznają szczegóły przygotowania. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Poświęcenie 
dewocjonaliów na niedzielnej Mszy o godz. 11.30 (X, XII, II, IV).

Planowany ślub zgłasza się trzy miesiące przed zawarciem, 
dołączając dokumenty: aktualne świadectwo chrztu, świadectwo 
katechizacji ze szkoły średniej, dowód osobisty oraz dokument 
z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny.
nauki przedślubne: od września do czerwca wg grafiku (z przerwą 
w lipcu i sierpniu) w poniedziałek o godz. 19.00; poradnia 
przedmałżeńska: obowiązkowe spotkania w poniedziałek 
o umówionej godzinie między 17.00 a 19.00 (sala nr 10).

Sakramentu chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych  
w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne 
wezwanie. Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, 
lecz właśnie chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie 
wezwać kapłana z posługą sakramentalną.
Wszyscy chorzy naszej parafii mają możliwość przyjęcia 
Komunii świętej w każdą niedzielę dzięki posłudze 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 
Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym.

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. Najpierw 
trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogrzeb. 
Do biura parafialnego przychodzimy z odpisem aktu zgonu, 
ustalamy godzinę Mszy świętej (zwykle godz. 8.30 lub 9.30) 
i informujemy o miejscu i terminie pogrzebu.
W dniu pogrzebu zabieramy kapłana na cmentarz, gdzie 
odprawiane są ceremonie pogrzebowe.

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w pierwszą niedzielę miesiąca od godz.14.00 do 18.00 
i w każdy piątek od godz. 15.00 do 18.00.
Nabożeństwo Maryjne Pierwszych Sobót: o godz. 8.30 
Różaniec, Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo powołaniowe 
w pierwszy czwartek miesiąca przed wieczorną Mszą świętą.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej.
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 
13. dnia miesiąca po wieczornej Mszy świętej.
Nowenna do św. Antoniego we wtorki na Mszy św. o godz. 9.00.
Nabożeństwo różańcowe w październiku: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych po wieczornej Mszy świętej.
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, po Mszy 
świętej wieczornej; jak długo przynoszone są kartki wypominkowe.
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej 
Mszy świętej oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
Wielki Post: Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.00.

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

Biuro parafialne:     od poniedziałku do piątku
                                        od godz. 16.00 do 17.00
Parafialny Zespół caritas:    czwartek od godz. 17.00 do 18.00
Księgarnia parafialna:           niedziela 9.30 do 13.00
                                                         pn–pt od godz. 13.00 do 18.00

inforMator parafialny
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Ja jestem drogą i prawdą i życiem (J 14, 6)

Po przeprowadzce do Wrocławia szu-
kaliśmy zatem swojego miejsca w Koście-
le. Trochę się „tułaliśmy” po wspólnotach 
studenckich, ale jako że dość szybko się 
pobraliśmy, czuliśmy, że jednak potrze-
bujemy czegoś, co formowałoby nas nie 
tylko jako jednostki, ale jako małżeństwo. 
Tak się składa, że zamieszkaliśmy od razu 
na Popowicach, więc Wspólnota Rodzin 
Katolickich „Umiłowany i umiłowana” 
była jak prosta – bo na wyciągnięcie 
ręki – odpowiedź na nasze pragnienie. 
We Wspólnocie odnaleźliśmy ponownie 
Jezusa, a metafora, że małżonkowie i Bóg 
są jak wierzchołki trójkąta i że zbliżając 
się do Boga, jednocześnie przybliżają się 
do siebie, została przez nas przetestowa-
na i potwierdzona empirycznie!

Nigdy się Boga nie wstydziliśmy, przed 
nikim nie ukrywaliśmy naszych wybo-

Jezus chrystus był naszym wielkim odkryciem w wieku nastoletnim. 
Oboje z mężem pochodzimy z rodzin słabo wierzących. Spotkanie 
chrystusa w ruchu oazowym było jak zachłyśnięcie się innym, głęb-
szym światem, który wybraliśmy jako naszą życiową drogę. To wła-
śnie w oazie poznaliśmy się i pokochali, i od samego początku wie-
dzieliśmy, że przez życie małżeńskie też chcemy iść z Nim i najlepiej 
w jakiejś wspólnocie.

uMiłowany i uMiłowana

rów. Jednym z pierwszych obrazów, jaki 
powiesiliśmy na ścianie naszego salonu, 
był namalowany przez śp. Renię Chodo-
rowską ogromny obraz Jego twarzy o 
przenikliwym spojrzeniu. Ktoś z naszej 
rodziny od czasu do czasu delikatnie 
sugeruje, żeby przewiesić go w mniej 
uczęszczane miejsce, „bo przytłacza 
wystrój”, a mi wtedy serce pęka, że Jezus 
dla niektórych ludzi jest tylko zbyt rzuca-
jącym się w oczy obrazem, a nie „Drogą, 
Życiem i Prawdą”.

Na pewno łatwiej było żyć Chrystusem 
wspólnie w małżeństwie: wspierać się, 
modlić, walczyć o wiarę naszych dwojga 
dzieci… Niestety mój mąż zachorował 
poważnie na pewną nieuleczalną cho-
robę neurologiczną, a jego postępują-
ca niepełnosprawność doprowadziła 
w ciągu kilku lat do całkowitej zależności 

od osób trzecich. Podjęliśmy wówczas 
wspólnie decyzję, że znajdziemy mu 
dobry dom opieki, bym mogła nadal 
pracować i utrzymywać rodzinę, a dzieci 
by odetchnęły od codziennych stresów, 
jakie niesie tak poważna choroba. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Trzeb-
nicy, prowadzony przez siostry borome-
uszki, wybraliśmy wspólnie i oto 6 lat 
temu, po 18 latach małżeństwa mój mąż 
opuścił nasz dom… To był bardzo ciężki 

czas, ale z jego upływem okazało się, 
że decyzja była dobra. Mąż jest zadba-
ny, ma ciągłą opiekę. Odwiedzamy go 
regularnie. Obecnie już nie mówi i jest 
z nim słaby kontakt. O dziwo, mimo 
że już niczego nie jest w stanie sam 
zrobić, to gdy modlę się nad jego łóż-
kiem, ręka jak zaczarowana podrywa 
się szarpnięciem do znaku krzyża… 

Jezus towarzyszy mojemu mężowi 
na co dzień – jest w Najświętszym Sa-
kramencie w tabernakulum w kaplicy 
zaledwie piętro pod jego pokojem. 
Kiedy wchodzę do budynku, wita 
mnie otwarta kaplica – jakby Pan Jezus 
przypominał nam, że mimo wszystko, 
nadal JEST, Jego plany są niezbadane, 
a nam pozostaje ufnie i pokornie po-
dążać tą naszą trudną drogą.

ania ryBarczyk



A oto znów przemówił do nich Jezus tymi 
słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto 

idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia”  (j 8, 12). 

Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego,
już od wczesnego rana idź do niego, 

a stopa twoja niech ściera progi drzwi jego! 
(syr 6, 36).

wspÓlnota  „uMiłowany i uMiłowana”  –  rekolekcje  –  lipiec 2018
fot. archiwuM wspÓlnoty
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Wybrana przez Boga

Ośrodek ten jest nam już dobrze zna-
ny, oddalony niecałe 2 godziny drogi od 
Wrocławia, położony na uboczu, w oto-
czeniu drzew, z  ładną kaplicą, w  której 
dominuje przejmująca figura Chrystusa 
na krzyżu. W  jej tle mieszczą się prze-
stronne okna. Gdy rolety są odsłonięte, 
przez szyby widać poruszane wiatrem 
gałęzie wysokich brzóz, przelatujące pta-
ki, zacinający deszcz, a w czasie nocnej 
Adoracji majestatyczny księżyc i gwiazdy. 
Na prawo od Krzyża nad tabernakulum 
wieczna lampka w formie łodzi z czerwo-
nym żaglem, na lewo figura Matki Bożej 
o delikatnym obliczu.

Przebywać dziesięć dni w domu z ka-
plicą, w której co dzień Ojciec Kazimierz 
celebruje Eucharystię, słuchać konferencji 
o Maryi, mieć czas na rozmowy z ludźmi, 
których się lubi i ceni, a także tymi, któ-
rych się zna za mało, w wolnych chwilach 
grać w siatkówkę i badmintona lub tzw. 
„gry społecznościowe”, czasem po obie-
dzie pojechać w kilka rodzin na lody do 
Konstantynowa, do muzeum w Łodzi czy 
na kąpielisko do Poddębic, a wieczorami 
oglądać wspólnie wartościowe filmy – to 
przywilej czasu rekolekcyjnego. To szan-

Tego lata rekolekcje Wspólnoty „Umiłowany i umiłowana” przeżywa-
liśmy w drugiej i trzeciej dekadzie lipca w ośrodku rekolekcyjno-kon-
ferencyjnym archidiecezji łódzkiej w  Porszewicach. Wzięło w  nich 
udział ponad 60 rodzin, podzielonych na dwie grupy. 

uMiłowany i uMiłowana

sa, by na nowo poczuć, co jest naprawdę 
ważne, mocniej zatęsknić za Bogiem 
i odpowiedzieć na tę tęsknotę modlitwą, 
cieszyć się prostotą przebywania z ludźmi 
w całkowitej życzliwości. 

Te dni, mimo że na każdym z turnu-
sów odmienne pod względem pogody 
– na pierwszym głównie deszczowe, na 
drugim wyłącznie upalne, były na obu 
jednakowo dobrym czasem zatrzymania 
się, zasłuchania w  Słowo Boże, zapa-
trzenia w Maryję i zachwytu nad Bożym 
planem zbawienia. Jednocześnie w takim 
klimacie wyzwalała się w nas energia do 
prostej a  niebanalnej radości. Jej owo-
cem były zabawne i  pełne wzruszenia 
chwile, w  dniu odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich, gdy zgodnie z utrwalonym 
zwyczajem nastał pogodny wieczór, 
czyli czas prezentacji. Rozpoczęła je mło-
dzież, która przygotowała poruszającą 
pantomimę, następnie młodsze dzieci 
zaprezentowały piękny układ taneczny 
ze stokrotkami, a także piosenki i scenki 
biblijne, a na koniec dali z siebie, co mo-
gli najśmieszniejszego, rodzice, wcielając 
się w  role bohaterów opowieści o  arce 
Noego, czy stworzeniu świata.

Plan dnia przewidywał poranną Eu-
charystię, wspólną kawę, konferencje dla 
młodzieży, konferencje dla małżonków, 
poobiedni czas na wakacyjny odpoczy-
nek, godzinną Adorację Najświętszego 
Sakramentu, Apel Jasnogórski i  wie-
czorne oglądanie starannie dobranych 
przez Ojca Kazimierza filmów: o  Marii 
Okońskiej, o  peregrynacji obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej, o Prymasie Wyszyń-
skim, a także o bitwie pod Wiedniem czy 
rewolucji Lutra. 

Tematem przewodnim tegorocznych 
rozważań były przymioty Maryi. Ojciec 
wyjaśniał, co oznacza Pełna Łaski, Nie-
wiasta, Dziewica, Matka Boga, Wniebo-
wzięta czy Współodkupicielka. Mówił, 
że Służebnica Pańska zna swoją wartość, 
ale nie myśli o sobie, wie, że źródłem jej 
wielkości jest Bóg, nie czeka, aż sytuacja 
będzie idealna, po prostu służy. Cicha, ła-
godna, pokorna, a równocześnie opano-
wana i silna, będąc kobietą, scala w sobie 
także postawy typowo męskie. i dlatego 
może być modelem dla każdego z nas. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszemu 
Ojcu za czas nam poświęcony, za wybrany 
temat, za atmosferę i bardzo chcielibyśmy, 
aby rozwijał się w  nas zachwyt Maryją, 
która bynajmniej nie przesłania Jezusa, ale 
tym pewniej do Niego prowadzi.

anna i rafał koronczokowie



rekolekcje wspÓlnoty „lew judy” – lipiec 2018
fot. anna zawłodzka
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festiwal życia w kokotku – 02-08.07.2018
fot. grzegorz szpak, www.festiwalzycia.pl



triduuM paschalne – liturgia wigilii paschalnej – 31.03.2018
fot. piotr janickifestiwal życia w kokotku – 02-08.07.2018

fot. grzegorz szpak, www.festiwalzycia.pl




