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Misja na krańcu świata

Praca na misjach do najłatwiejszych nie należy, szczególnie jeśli za 
oknem jest –60o C. O ewangelizacji Inuitów, o tym jak się śpi, gdy nie 
zachodzi słońce i o tym, dlaczego polowanie jest świetną metodą 
duszpasterską, w rozmowie z Aleksandrem Barszczewskim z portalu 
misyjne.pl opowiada o. Daniel Szwarc OMI, misjonarz z Arktyki.

Ojciec w krótkim rękawku, a mnie 
jest zimno. To przyzwyczajenie do 
niskich temperatur?

Oj, tutaj rzeczywiście macie cie-
pło (śmiech). Ale na biegunie też 
się zdarza. Latem może być nawet 
plus 20 stopni! Może trudno to so-
bie wyobrazić, ale jest kilka takich 
dni w roku, kiedy można wyjść na 
dwór w krótkim rękawku. Śniegu 
trzeba wtedy dobrze poszukać, ale 
zawsze trochę go zostaje. Więk-
szość topnieje jednak w czerwcu.

Biegun odczarowany, nie można jeź-
dzić sankami? Czyli jednak jest tam 
jakieś lato.

Jest, oczywiście. Zaczyna być ciepło 
już od połowy maja, jednak typowo 
letnim miesiącem jest lipiec. Rośnie 
wtedy trawa, pojawiają się kwiaty. 
Sierpień jest już chłodniejszy, zdarza 
się, że spadnie śnieg, trawa brązowieje 
i zaczyna zachodzić słońce. Od połowy 
maja przecież cały czas jest jasno, nie 
ma nocy. Dopiero we wrześniu tempe-
ratury spadają do około zera, a zimno 
robi się w październiku: temperatury 
utrzymują się w okolicach od –10 do 
–20o C. Zamarzają już jeziora, ocean 
również, choć trochę później. Słodka 
woda zamarza szybciej.

Zawsze mnie zastanawiało, jak się śpi, 
gdy całą dobę jest jasno?

Nie można wyglądać za okno (śmiech). 
Śpimy po prostu według zegarka. Kiedy 
jest szkoła i ludzie pracują, to wszystko 
dzieje się o ustalonych porach. Jednak 
kiedy nie ma szkoły, jest wolne, to 
dzieciaki bawią się do upadłego i śpią, 
kiedy popadnie. Trzecia w „nocy”, a one 
wrzeszczą na podwórku – to nic dziw-
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nego. Podobnie zresztą jest zimą, kiedy 
słońce nie wschodzi i ciągle jest ciemno. 
Przecież nie leży się cały dzień w łóżku.

No dobrze, skoro zimno robi się w paź-
dzierniku, to boję się zapytać, jak jest 
w Boże Narodzenie.

Wtedy rzeczywiście jest zimno. Naj-
zimniejszymi miesiącami są styczeń i luty. 
Paradoksalnie, najzimniej jest wtedy, 
gdy zaczyna wracać słońce – tempera-
tury utrzymują się wtedy w okolicach 
–40o, zdarza się jednak, że sięgają i –60o. 
Ważna jest wtedy przede wszystkim 
temperatura odczuwalna. Gdy jest minus 
czterdzieści stopni, a nie ma wiatru, to 
nie jest tak źle, ale gdy powieje wiatr, to 
nawet przy temperaturze minus trzydzie-
ści stopni trudno jest żyć.

Często wieje?
Często. Zdarzają się również zamie-

cie śnieżne, trwające często po kilka 
dni – życie w wiosce wtedy praktycznie 
zamiera, bo każde wyjście na dwór jest 
niebezpieczne. Widoczność jest może na 
dwa, trzy metry, nic nie działa. Do poło-
wy marca potrafi być minus czterdzieści 
stopni, a później się już ociepla. W maju, 

kiedy słońce mocno już przygrzewa, to 
aż miło wyjść na dwór, obowiązkowe 
jest jednak noszenie okularów śnieżnych, 
w przeciwnym razie na pewno dostanie 
się śnieżnej ślepoty. Ciekawe, że jeśli nie 
ma wiatru, to nawet przy temperaturze 

minus dwadzieścia stopni 
można wyjść na dwór bez 
kurtki. Widać więc, jak ogrom-
ną różnicę robi wiatr.

Ustaliliśmy, że warunki at-
mosferyczne nie są przy-
jazne – to nie może nie 
mieć wpływu na duchowość 
Inuitów.

Prawda, Inuici mają inną 
mentalność i  naturę niż my. 
Z natury są ludźmi bardzo 
spokojnymi. Na polowaniach 

potrafią godziny spędzać w ciszy, wycze-
kując na zwierzynę. Trudno im dorównać 
w tej cierpliwości. Dla nich to, że Bóg 
istnieje, nie podlega dyskusji, świat 
duchowy jest oczywistością. Tym od Eu-
ropejczyków się różnią, nie kwestionuje 
się tam sfery duchowej. Nie przekłada się 
to jednak na praktykowanie wiary. Oni 
mogą wierzyć w to, że Bóg istnieje, ale 
na tym się kończy. Myślę, że to może być 
powiązane z ich pierwotnymi wierzenia-
mi. Trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo 
jest tam obecne dopiero od nieco ponad 
stu lat. Pierwsi misjonarze – oblaci Maryi 
Niepokalanej – dotarli tam w 1912 roku, 
wcześniej panował szamanizm.

Wywoływali duchy?
Można tak powiedzieć. Inuici nie 

mieli jednego boga, wierzyli właśnie 
w dobre i złe duchy. Z tego względu 
jednym z  imion, jakim nazywają Boga, 
jest Anirnialuk, czyli Wielki Duch. W ich 
wierzeniach od kontaktu z duchami był 
wyłącznie szaman i to on pośredniczył 
między sferą duchową a materialną. Jeśli 
ktoś miał jakiś problem, to nie modlił się 
sam, tylko szedł do szamana. Wydaje mi 
się, że często nas, księży, postrzegają 
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W roku duszpasterskim rozpoczętym 
w 1. niedzielę Adwentu mamy działać 
w mocy Bożego Ducha, który napełnił 
nas w dniu naszego chrztu i  w sakra-
mencie bierzmowania, i stale obdarza 
nas swoimi darami. Potrzebujemy mocy 
Ducha Świętego, by dobrze wypełniać 
nasze zadania w życiu osobistym, ro-
dzinnym, społecznym i we wspólnocie 
Kościoła. Bądźmy otwarci na Boże dary 
i charyzmaty, by je radośnie przyjąć 
i rozwijać dla wzrostu wiary i dla wspól-
nego dobra. Bądźmy wdzięczni za dary 
Ducha Świętego i za dobro, jakie otrzy-
mujemy z Bożych rąk.

Rozpoczynamy też rok wdzięczności 
za dar naszej parafii, która została usta-
nowiona 16.12.1969 roku, a więc za rok 
będziemy świętować jej 50-lecie. Bądź-
my wdzięczni za posługę kapłanów i za 
wszystkie osoby zatroskane o nasze 
dwa kościoły i o bliźnich potrzebują-
cych pomocy. 

Adwent wzywa nas do czujności 
i  wrażliwości na ludzką biedę. Zachę-
cam do braterskiego odzewu na chary-
tatywne akcje Caritas: zbiórkę żywności 
do kosza umieszczonego w  dużym 
kościele przed ołtarzem, Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom, zakup wień-
ców adwentowych, a także do udziału 
w pomocy modlitewnej i materialnej 
dla Kościoła na Wschodzie. Również 
Przyjaciele Misji Oblackich zbierają 
datki na pomoc dla misjonarzy oblatów 

słowo PRoBoszcza

Maryi Niepokalanej, którzy pracują na 
peryferiach świata wśród najuboższych.

Świąteczne wydanie „Królowej Po-
koju” to już dwusetny numer naszej 
gazety. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu 
za osoby zaangażowane w redakcji 
i prośmy dla nich o potrzebne łaski. Za-
chęcam też nowe osoby do włączenia 
się w pracę redakcji.

Niech czas Adwentu i rorat przy-
gotuje nasze serca na przyjście Syna 
Bożego i  radosne świętowanie w  ro-
dzinie i  wspólnocie parafialnej. Życzę 
wszystkim błogosławionych świąt 
i  nowego roku – czasu pełnego mocy 
Ducha Bożego i naszej wdzięczności.

o. JeRzy DitRich omi

trochę jak szamanów – to my jesteśmy 
od kontaktu z Wielkim Duchem, „zwykli” 
ludzie się tym nie zajmują. Jest sporo 
ludzi, którzy w  ogóle nie chodzą do 
kościoła, ale uważają się za katolików 
i gdy czegoś potrzeba, to przychodzą do 
księdza i proszą np. o błogosławieństwo 
domu, bo straszy.

Praktyczni ludzie. Pewnie nie było ła-
two zdobyć ich zaufanie?

Na szacunek Inuitów trzeba sobie 
zasłużyć, to prawda. Jednak szacunek 
nie jest zawsze i absolutnie niezbędny. 
Nie wszyscy moi wierni mnie lubią, nie 
wszyscy pewnie szanują, ale jeśli dzieje 
się coś, co wymaga działania kapłana, to 
nie wahają się z tym do mnie zwrócić. 
A zaufanie przyszło z czasem, pracuję na 
misjach już szesnaście lat. 

Ważne jest to, żeby nie tylko z nimi 
przebywać, ale też z nimi żyć. Robić to, 
co oni. Robić to tak, jak oni. Dlatego 
w pracy misyjnej ważnym elementem 
jest… polowanie.

Łowi Ojciec ryby dla Jezusa?
Poluję jak oni, staram się być jednym 

z nich – dlatego jestem przekonujący. 
Jeżdżenie na ryby ma ogromne zna-
czenie, to ich tradycja i kultura. Kiedyś 
był to jedyny element ich utrzymania. 
Dziś jest już oczywiście troszkę inaczej, 
nie mieszkają w igloo, ale w wioskach, 
dostają od rządu Kanady pieniądze za 
sam pobyt na tym terenie. Nadal jednak 
to ważny element ich życia.

Jak to wygląda? Skrzykuje się kolegów 
i idzie wędkować?

Zazwyczaj poluje się samotnie, jedynie 
młodzi i ci, co się uczą, polują razem. 
Żyjemy na szlaku migracyjnym reniferów 
karibu, w jeziorach są ryby, w morzu foki, 
dlatego przeważnie łowimy, choć nie 
tylko. Lubię to. No i dzięki polowaniu 
mam o czym rozmawiać z Inuitami. Zwy-
czajnymi tematami rozmów są właśnie 
polowania: gdzie przechodzą renifery, 
ile ich jest, czy są tłuste, jaki gruby jest 
lód itd. Oni tym żyją, a ewangelizuje się 
przede wszystkim własnym życiem.

misyJne.PL

Życzenia świąteczne

Czcigodni Ojcowie Oblaci!
Po trudzie przygotowania nas 

do godnego przeżycia narodzenia 
Jezusa Chrystusa, 

ku zbawieniu dusz ludzkich, 
przez dar Waszego kapłaństwa, 
życzymy Wam radosnych świąt, 

pokoju serca i pogody ducha 
na każdy dzień, 

obfitości łask Bożych 
od Dzieciątka Jezus 

w Nowym Roku 2019.

Szczęść Boże!

Apostolat Margaretka

kRÓLowa PokoJU 3

Naszym Redaktorom
życzymy miłych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia 
i wielu potrzebnych łask 
do pracy w wydawaniu 

naszej „Królowej Pokoju” 
w kolejnym, nowym roku.

Szczęść Boże!
W imieniu parafian,

Genowefa Górna
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Dlaczego Adwent?

Co zrobić, aby nasze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia 
było właściwe? Jak nadać mu odpowiednią treść i co uczynić jego 
drogowskazem? – A gdyby tak… zatęsknić za Bogiem?

Tęsknić można na różne sposoby. 
Ale tylko tęsknota połączona z nadzie-
ją i oczekiwaniem może nas poruszyć 
i otworzyć. A choć wiele tęsknot wypeł-
nia nasze serce, to wszystkie zawarte 
są w tej jednej, najważniejszej i pod-
stawowej: tęsknocie za Bogiem. 
„Niespokojne jest serce 
nasze, dopóki nie spo-
cznie w  Tobie, Boże”, 
pisał św. Augustyn, 
a w Dzienniczku św. 
Siostry Fausty-
ny  cz ytamy : 
„Tęsknoty mojej 
duszy nic ukoić nie 
jest w stanie. Tęsknię za Tobą, 
o  Stwórco mój i Boże wiekuisty; ani 
uroczystości, ani piękne śpiewy nie koją 
mej duszy, ale pobudzają mnie do coraz 
większej tęsknoty. Na samo wspomnie-
nie imienia Twego rwie się duch mój do 
Ciebie, Panie” (Dz. 850).

Tęsknota za Bogiem jest w swej istocie 
tęsknotą za pełnią miłości, za odkryciem 
takiego miejsca w swoim sercu, gdzie 
usłyszę głos Boga: „Ty jesteś moim uko-
chanym dzieckiem. Kocham cię nie za 
twoje zasługi, ale po prostu dlatego, że 
jesteś”. 

To „bycie umiłowanym”, jak pisał Henri 
Nouwen, sprawia, że „mogę stawić czoło, 
pocieszać, napominać i  zachęcać, nie 
lękając się odrzucenia i nie potrzebując 
potwierdzenia. Jako umiłowany mogę 
znosić prześladowania bez pragnienia 
zemsty i otrzymać nagrodę, choć nie 
jest mi ona potrzebna dla potwierdzenia 
mojej dobroci. Jako umiłowany mogę 
być torturowany i zabity, nie zwątpiw-
szy o tym, że miłość, którą zostałem 
obdarowany, jest silniejsza niż śmierć. 
Jako umiłowany jestem wolny, mogę żyć 
i dawać życie, wolny do tego stopnia, że 
mogę to życie dawać, umierając” (Henri 

Nouwen, Powrót syna marnotrawnego).
Adwent jest zatem daną nam szansą 
na to, iż na moment wyłączymy nasze 
obronne mechanizmy; przekonanie 
o tym, że to, jacy jesteśmy, zależy od opi-
nii innych, że musimy zasłużyć na miłość. 
Adwent jest po to, by usłyszeć w swo-

im sercu głos tęsknoty: 
„Boże, mój Boże, szu-

kam Ciebie i pra-
gnie Ciebie moja 

dusza. Ciało moje 
tęskni za Tobą 
jak zeschła zie-

mia łaknąca wody” 
(Ps  63,  2). Adwent 

jest po to, by zrozumieć, że ową 
tęsknotę może zaspokoić jedynie Bóg, 
który kocha nas tak bardzo, że stał się 
płaczącym Dzieckiem i urodził się w staj-
ni. Teraz chce rodzić się w naszym sercu 
i wcale Mu nie przeszkadza, że jest ono 
zimne i nieuporządkowane, niczym staj-
nia. On przychodzi, by je uporządkować 
i rozjaśnić.

Pozwólmy sobie na to, by w czasie 
Adwentu zatęsknić tak naprawdę, z głębi 
serca – zatęsknić za Bogiem… 

ks. anDRzeJ aDamski
Różaniec 12/2006

wiaRa, naDzieJa, miłoŚĆ

INTENCJE NA GRUDZIEŃ
PAPIESKA

Aby osoby zaangażowane w służ-
bę przekazywania wiary znalazły 
w  dialogu z kulturą właściwy język 
na współczesne czasy.

PARAFIALNA
Niech Duch Święty hojnie błogo-
sławi czas Adwentu, ożywia wiarę, 
otwiera serca na przyjście Syna 
Bożego. 

OChRZCZENI

Maciej Paweł Kaźmierczak
Jakub Kuczma
Przemysław Maciej Ziółkowski
Milena Anna Radaszewska
Ewelina Anna Mołek
Roman Łukasz Łukaszewski
Barbara Wanda Badeńska
Blanka Agnieszka Binkiewicz
Adam Michał Winnik
Szymon Piotr Woźniak
Jan Paweł Czerniak
Zofia Emilia Hachuła
Antoni Piotr Sznajder
Stanisław Ziętek
Aleksander Bieć
Antoni Błażej Machowicz

ZMARLI

Bronisława Goworko  l. 97
Krystyna Pender  l. 77
Regina Milczarczyk  l. 74
Michał Schulz  l. 69
Jerzy Nowakowski  l. 85
Grażyna Rutkowska  l. 64
Wanda Łażewska   l. 83
Kazimierz Stankowski  l. 74
Bronisława Brzezińska  l. 90
Józefat Duś  l. 92
Jerzy Remiszewski  l. 69
Andrzej Jarzębkowski  l. 73
Henryk Nubert  l. 88
Maria Zielonka  l. 80
Aleksander Siwak  l. 54
Emilia Kotlarek  l. 86
Jan Trojanowski  l. 68
Anna Kamieniecka. l. 85
Maria Olchowy   l. 77
Stanisław Domagała  l. 77

księgi PaRaFiaLne
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Renia Chodorowska (13.02.1960–22.12.2017)

„W nim moc i nadzieja”

Te słowa z homilii o. Kazimierza 
Lubowickiego OMI o  krzyżu Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, na pewno 
znała Renia Chodorowska, gdy przez 
tyle lat dźwigała swój krzyż choroby 
i cierpienia.

Będąc w szpitalu, pragnęła, aby krzyż 
był mocą i nadzieją dla pacjentów, ale 
niestety, nie było go w  salach szpital-
nych. Jej pragnienie uznaliśmy za testa-
ment do zrealizowania przez nas, para-
fian z Popowic. Dzięki ofiarności wielu 
osób, szczególnie Teresy Kalińskiej, oraz 
wszystkich wspólnot parafialnych, za-
kupiliśmy sto pięćdziesiąt krzyży, które 
zostały powieszone w  salach szpitala, 
gdzie była leczona Renia.

Wdzięczni Panu Bogu za jej święte 
życie zamówiliśmy Mszę świętą, którą 
odprawił w  kaplicy szpitalnej kapelan 
ks.  Krzysztof. W  naszej parafii Msza 
święta w  pierwszą rocznicę śmierci 
śp.  Renaty Chodorowskiej zostanie 
odprawiona w poniedziałek 31 grudnia 
br. o godz. 16.30.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom 
testamentu Reni za ich ofiarność i pra-
gnienie podzielenia się Chrystusem 
z innymi ludźmi. 

Bóg zapłać!

maRia zBoRowicka

List do Reni

To Ty –
Z najczulszym słuchem
Z uważnym wzrokiem
Biegniesz natychmiast
Z serca pośpiechem –
Tam, gdzie najsmutniej
Gdzie trzeba zanieść pociechę
Tym, co stracili kogoś bliskiego
Tym, co się smucić przestać nie mogą
Tym, co na świecie nie mają nikogo
Tym, których serce drży tylko trwogą
Tym, którym łzy świat zasłoniły
Tym, co do życia nie mają siły
Tym, co o szczęściu już zapomnieli
Tym, co nadziei w oczach nie mieli
Tym, co się boją, że stracą wszystko
Tym, co nie wiedzą, że Bóg jest blisko

Dziękujemy Ci, Reniu, 
za twoją wszechstronną dobroć.

wDzięczni PaRaFianie
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„Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką”

Święta noc Bożego Narodzenia! Na zewnątrz ciemności nocy, a nas 
ogarnia światło. Patrzymy na blask ozdobionych choinek i na szopkę, 
a oczom naszej duszy ukazuje się łaska Boża, która niesie zbawienie. 
Jesteśmy tym ludem, który ogląda Bożą światłość.

Wielka światłość zabłysła na ziemi, 
kiedy dla Maryi nadszedł czas rozwią-
zania. W Betlejem „porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i złożyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie”. 
Tamtej nocy w polu czuwali pasterze. 
Chwała Boża ich oświeciła, a anioł 
ogłosił im radość wielką o narodzeniu 
Chrystusa Zbawiciela. Słyszeli tamtej 
nocy mnóstwo aniołów wielbiących 
Boga. Pośpieszyli więc do Betlejem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę 
leżące w żłobie. Wracali szczęśliwi 
i  błogosławili Boga za wszystko, co 
widzieli i słyszeli. 

Przybywamy na Pasterkę, żeby oglą-
dać światłość wielką. Widzimy rozświe-
tloną stajenkę, Dzieciątko owinięte 
w pieluszki i złożone w żłóbku. Słyszymy 
jak słowo Boże obwieszcza: „Dziecię się 
wam narodziło, Syn został wam dany; On 
jest Bogiem mocnym, Księciem Pokoju”. 
Ewangelia ogłasza nam radosną nowinę: 
„Nie bójcie się! Dziś narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan”.

Na Pasterkę prowadzi nas wiara, którą 
Bóg wzbudził w sercach naszych. Dzięki 
wierze Chrystus rodzi się dzisiaj dla nas 
i w nas. Wiara pozwala nam oglądać 
dobroć i miłość Boga. Bóg niewidzialny 
dla nas stał się Dziecięciem. Bóg mocny 
przybliżył się do nas i jako Niemowlę dał 
się owinąć w pieluszki i położyć w żłobie. 
Można Go dotknąć, okazać Mu naszą 
czułość!

W świętą noc Bożego Narodzenia wia-
ra rodzi w nas miłość. Święty Franciszek 
z Asyżu 800 lat temu w Greccio urządził 
pierwszy żłóbek. Postawił przy nim żywe 
zwierzęta. W żłóbku umieścił obraz Dzie-
ciątka Jezus. I święty Franciszek z radości 

wiaRa, naDzieJa, miłoŚĆ

zachowywał się jak małe dziecko: tulił 
obraz do serca, przemawiał doń czule. 
Ależ tak! Syn Boży stał się Dzieciątkiem, 
bo spragniony jest naszej miłości! Boża 
Dziecina woła o naszą miłość! Nie 
wstydźmy się okazywać Jej czułości!

Prawdziwym światłem, które rozjaśnia 
ciemności i mroki ludzkiej historii jest 
miłość. Miłość Boga do człowieka i miłość 
między ludźmi. Błogosławieni, których ta 
święta noc zastaje czuwających. Błogo-
sławieni jesteśmy, iż dana nam jest łaska 
pasterskiego czuwania. Czuwać – znaczy 
mieć serce przebudzone, czyli wierzą-
ce. A serce wierzące jest także sercem 
kochającym i widzącym. Dzięki wierze 
widzimy sercem, możemy oglądać 
obecnego pośród nas Jezusa Chrystusa. 
Serce czuwające podpowiada nam, że 
ta świątynia jest wypełniona aniołami 
i  świętymi. Aniołowie i święci otaczają 
nas jak pasterzy w Betlejem, razem 
z nami śpiewają radosny hymn: „Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom, których miłuje Bóg”. Łatwo 
pojmują to dzieci, obecne na Pasterce.

Błogosławione jesteście, drogie dzieci, 
które tej nocy czuwacie; które przyszły-
ście, by zaśpiewać Jezusowi: „Lulajże 
Jezuniu, moja Perełko”. Jak pasterzom 
w Betlejem, Jezus chce najpierw wam 

objawić swoją miłość i dobroć. Jezus 
pragnie obudzić wasze serca, wzbudzić 
w was wiarę i miłość. Ponieważ Pan 
Jezus przychodzi najpierw do malucz-
kich, do pokornych.

Do bazyliki Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem prowadzi niska i ciasna 
furtka. Główne wejście zostało przed 
wiekami zamurowane, żeby Arabowie, 
którzy podbili Palestynę, nie wjeżdżali 
konno do świątyni. Obecnie dzieci do 
bazyliki Narodzenia Chrystusa wcho-
dzą normalnie. Dorośli wchodząc, mu-
szą się nisko pochylać. W samej Grocie 
betlejemskiej, aby uczcić miejsce 
Bożego Narodzenia, wierni pochylają 

się do ziemi, całują lub dotykają czołem 
betlejemskiej gwiazdy. Ponieważ, kto 
uniża się jak dziecko, ten spotyka Jezusa 
Chrystusa. A kto przychodzi do Jezusa 
z prostotą dziecka, ten ogląda światłość 
wielką. Kto pragnie spotkać Boga uniżo-
nego, Boga narodzonego z pokornej Ma-
ryi, Boga narodzonego w stajence, niech 
dzisiaj pochyli przed Nim swoje czoło. 
Uniżmy hardość serc naszych, pochylmy 
nasz dumny rozum i pozwólmy wierze 
prowadzić nas do Jezusa. Pozwólmy 
dziś sercu z wiarą patrzeć na tajemnicę 
Boga, który stał się człowiekiem. Tak, 
byśmy wracali szczęśliwi i wielbili Boga 
za wszystko, co widzieliśmy i słyszeliśmy.

Błogosławimy Ciebie, Boże, w tę 
świętą noc Narodzenia Twojego Syna. 
Wielbimy Cię za Twoją chwałę, którą nam 
objawiłeś. Dzięki Ci składamy za Twoją 
wierną miłość do nas i błagamy Cię przez 
uniżenie się Twojego Syna, daj nam wiarę 
prostą i miłość gorącą, abyśmy kochając, 
byli ludźmi pokoju. Amen.

o. RyszaRD szmyDki omi



7kRÓLowa PokoJU

stULecie oDzyskania niePoDLegłoŚci

Obchody 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości we Wrocławiu

Stulecie odzyskania niepodległości uczciliśmy w naszej parafii w so-
botę 10 listopada najpierw na „Spotkaniu z kulturą ojczystą”, a póź-
niej uczestnictwem we Mszy świętej i modlitwą różańcową. 

Niezawodna Pani Sonia Krok ze swo-
imi przyjaciółmi przygotowała i przed-
stawiła wybrane utwory przybliżające 
atmosferę, jaka ogarnęła Polskę sto lat 
temu. W spotkaniu uczestniczyła grupa 
parafian, a także ojcowie: Proboszcz 
i Kazimierz Rychlik. 

Jak zawsze, spotkanie rozpoczęliśmy 
Bogurodzicą, a następnie wysłuchaliśmy 
recytacji utworów związanych z dniami 
odzyskiwania wolnej Ojczyzny i z lat 
1918–1920. Utwory były wielce wzru-
szające – uzmysłowiły nam, jak bardzo 
cenna jest wolność narodu, za jaką cenę 
ówcześni Polacy ją zdobywali i jakim jest 
dla nas szczęściem, że nam ją przekazali. 
Czy dziś umiemy być wdzięczni Bogu 
i  wyzwolicielom za ten dar? Czy mamy 
świadomość, że on nie jest nam dany 
na zawsze, musimy także o niego zabie-

gać. W drugiej części spotkania wszyscy 
śpiewaliśmy piosenki z tamtych lat walki, 
trudu i radości. Na zakończenie Ojciec 
Proboszcz udzielił uczestnikom błogo-
sławieństwa. Dziękujemy za nie.

Tego samego dnia po wieczornej 
Mszy świętej za ojczyznę, w łączności 
z wszystkimi polskimi parafiami, które 
podjęły taką inicjatywę, odmówiliśmy 
cały Różaniec święty. Ojciec Wiesław 
Przyjemski przygotował modlitwy wią-
żące wszystkie cztery części różańca. 
Część radosną poprowadziła Rodzina 
Radia Maryja, część światła – grupa Ojca 
Pio, część bolesną – Wspólnota Krwi 
Chrystusa, a część chwalebną – V Róża 
Różańcowa. W trakcie tego nabożeństwa 
podziwialiśmy troje małych dzieci, które 
bardzo grzecznie trwały na modlitwie, 
klęcząc ze swoim tatą.

Bardzo poruszające były rozwa-
żania prymasa Hlonda. Chociaż 
powstały ok. 70 lat temu, wciąż są 
aktualne. Ksiądz prymas podkreślał 
w nich, że możemy, jako naród, być 
początkiem odnowy świata, dzięki 
wierze i codziennej modlitwie ró-
żańcowej. Trzeba, aby Polacy żyli 
zgodnie z Bożymi przykazaniami, 
porzucili wady narodowe i przy-
lgnęli do Maryi. Ona doprowadzi 
nas do swojego Syna. Wtedy roz-
pocznie się królowanie Jezusa. Jak 
zawsze, Bóg posługuje się ludźmi 
gotowymi iść za Nim, by dać im 
zbawienie i szczęście na ziemi.

Na zakończenie uczestnicy do-
stali od Ojca Wiesława świece, by 
oświetliły naszą drogę do domu. 
Szkoda, że ten Różaniec w intencji 
ojczyzny nie był częściej zapowia-
dany w ogłoszeniach, bo byłoby 
więcej uczestników.

We Wrocławiu w niedzielę 11 listopada 
w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety 
odprawiona została Msza święta za ojczy-
znę pod przewodnictwem ks. abp. Józefa 
Kupnego. Uczestniczyłam w niej. Kościół 
był wypełniony, a widok licznych rodzin 
modlących się gorąco razem z dziećmi 
napawał radością. Dzieci grzecznie i z 
dumą trzymały polskie flagi, a wszyscy 
byli zjednoczeni w modlitwie. Panowała 
wzajemna życzliwość i chęć pomocy. 

Mszę świętą uświetniło Wojsko Polskie. 
Gdy orkiestra wojskowa towarzyszyła 
śpiewaniu hymnu, łzy pojawiły się w wie-
lu oczach. Ksiądz metropolita w homilii 
podkreślił potrzebę jedności i wzajemnej 
akceptacji, mimo dzielących nas różnic.

Po Mszy świętej przeszliśmy na Plac 
Wolności. Maszerowały grupy wojskowe, 
a grupy rekonstrukcyjne przygotowały 
przejazd najbardziej znanych osób zasłu-
żonych w odzyskiwaniu naszej niepodle-
głości. Na Placu Wolności przygotowany 
był krótki program, ale ani nam, ani wielu 
innym uczestnikom nie udało się go obej-
rzeć, bo telebimy były umieszczone zbyt 
nisko, a megafonów było mało (kilkana-
ście nieczynnych stało przy ogrodzeniu). 
Najważniejszym i kończącym punktem 
spotkania było wspólne odśpiewanie 
hymnu, które było trochę słabo nagło-
śnione, ale bez zakłóceń. 

Na placu obok nas stał ojciec z trzy-
letnim dzieckiem. Ten maluch pięknie 
śpiewał cały hymn pięknie wymawiając 
wszystkie słowa, a gdy pochwaliliśmy 
go, ucieszył się i z dumą śpiewał jeszcze 
energiczniej. Następnie wielu uczest-
ników, głównie młodych, przeszło na 
Rynek, by być razem, cieszyć się roczni-
cowym świętem i bawić się.

We Wrocławiu odbył się także marsz 
dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Uczestnicy zebrali się 
przy Dworcu Głównym.

anna taBoR
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Świeca łez narodu polskiego

W 1928 roku nakładem Drukarni Loretańskiej w Warszawie ukazała 
się broszurka, o istnieniu której nie wiedziały nawet siostry loretan-
ki. hasło „świeca piusowa” niewiele mówi dzisiaj nawet tym, których 
żywo interesuje historia naszej Ojczyzny. Niewiele też mówiło Pola-
kom żyjącym w czasach bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. 

Zapewne z tego względu założyciel 
Drukarni Loretańskiej postanowił wydać 
broszurkę, w której zamieścił kazanie 
biskupa Józefa Pelczara (dzisiaj święte-
go) wygłoszone w 1920 roku podczas 
uroczystości wprowadzenia owej świecy 
do katedry warszawskiej. Kazanie to 
– jak napisał we wstępie do broszurki 
bł. ksiądz Ignacy – daje obraz historii 
i znaczenia tej świecy. Dla nas zaś dzisiaj 
znamienne jest to, że przesłanie biskupa 
Pelczara, choć wygłoszone prawie sto 
lat temu, nadal pozostaje zaskakująco 
aktualne.

Przyjaciel Polaków
Historia świecy piusowej rozpoczęła 

się 29 czerwca 1867 roku, w bazylice 
św. Piotra w Rzymie. Tego dnia papież 
Pius IX włączył do grona świętych Joza-
fata Kuncewicza, arcybiskupa unickiego 
działającego na ziemi białostockiej, na 
terenie kraju, którego w  owych cza-
sach nie można było znaleźć na mapie 

Europy. Gdy po uroczystości kanoniza-
cyjnej podano papieżowi świecę, którą 
zgodnie z ceremoniałem zapalono na 
cześć nowego świętego, ten przekazał 
ją posługującemu przy ołtarzu pra-
łatowi, mówiąc: „Zanieście tę świecę 
do Kolegium Polskiego, niech tam tak 
długo zostanie, aż ją z sobą do wolnej 
Warszawy zabiorą”.

Papież Pius IX nigdy nie wątpił, że naród 
polski odzyska niepodległość, często też 
w rozmowach z polskimi księżmi do tego 
nawiązywał. „Łzy Polaków – powiedział 
po uroczystości kanonizacyjnej – spadną 
kiedyś na głowy nieprzyjaciół waszych, jak 
żarzące węgle, i poparzą śmiertelnie wro-
gów ludu mego. Zniszczy Bóg mocarstwa 
triumfujące dziś nad wami, bo łzy wasze 
wołają o pomstę do nieba”. „Ja wierzę, 
że Ojczyzna wasza zmartwychwstanie – 
mówił innym razem – zjednoczy się nie 
tylko w trzech swoich częściach, ale i w 
miłości, i stanie się potężną, bo wielkie 
są jej przed Bogiem i  ludzkością zasługi. 

Wstanie Polska wa-
sza w chwale. Ufaj-
cie i służcie wiernie 
Bogu, znosząc mężnie 
prześladowanie, jak 
na naród męczeński 
przystoi”.

Pięćdziesiąt trzy 
lata musiała cze-
kać świeca piusowa 
w  Kolegium Pol-
skim w  Rzymie, lecz 
w  końcu doczekała 
się spełnienia pro-
rockich słów papieża 
i  w  asyście dwóch 
polskich kardynałów 
przybyła do stolicy 
niepodległej Polski.

Znaczenie świecy
„Czemże tedy ta świeca? – pytał bi-

skup Pelczar w katedrze warszawskiej. 
– Jest jakby kaznodzieją nawołującym 
naród do pokuty i do pracy. Kiedy Chry-
stus Pan wywiódł z grobu Łazarza, kazał 
zdjąć z niego całuny grobowe. Podobnie 
i dziś, wskrzesiwszy Polskę do nowego 
życia, żąda od wszystkich jej synów, 
aby zamiast szat grobowych ubrali ją 
w suknię nową, z cnót chrześcijańskich 
uszytą. 

Szatami grobowymi są grzechy 
i  wady narodu; zarówno stare, które 
nieprzyjaciołom dopomogły wtrącić 
go do grobu, jak i nowe, które ostatnia 
wojna rozmnożyła; a do szat tych no-
wych zaliczam tę obojętność dla religii 
u wielu – u niektórych nawet zupełne 
niedowiarstwo – i ten zanik moralnego 
poczucia u wielu, i tak łatwe przyjmo-
wanie przewrotnych haseł czy strajków, 
i tę niechęć niektórych braci do braci, 
i tę nieufność ludu do pasterzy jego, 
i  to zdziczenie młodzieży, i tę brzydką 
chciwość, posuwającą się aż do lichwy, 
defraudacji i kradzieży, aż do rabunku 
i  bandytyzmu, i ten wzrost ohydnej 
rozpusty – zwłaszcza po miastach – i roz-
przężonych małżeństw – słowem, wielką 
deprawację społeczeństwa”.

„Strzeżmy się samolubstwa, prywaty 
i ambicji – wołał biskup Pelczar na koniec 
swojego kazania – strzeżmy się lenistwa, 
apatii i zniechęcania się, strzeżmy się 
zbytku, sknerstwa dla dobrych celów 
i marnotrawstwa publicznego grosza. 
Pszczoły pracują zgodnie i według pew-
nego planu na pożytek swego ula, a nie 
masz między nimi kłótni ni strajków, ni 
buntów. Tak pracować winni wszyscy, 
którzy szczerze miłują Ojczyznę, by tę 
matkę uszczęśliwić, a nie siebie tylko. 
Jeżeli zaś w państwie stronnictwa być 
muszą, niech one myślą najprzód o  Oj-
czyźnie, a potem o sobie. Niech będą 
skore do porozumień i ustępstw. Nato-
miast strzeżmy się egoizmu partyjnego 
czy stanowego, strzeżmy się niezgody 
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i  zaciekłości w walkach stronnictw 
o  władzę i znaczenie, strzeżmy się tej 
drażliwości, która, przemieniając ludzi 
w  osy, umie tylko kłuć ostrym żądłem, 
a nie wyrabia miodu miłości i zgody. 
Strzeżmy się tej niesprawiedliwości, która 
nieraz na mężów prawych i około Ojczy-
zny zasłużonych miota kamienie, przeto 
że do innego należą obozu!”.

Dalsze losy
Świeca piusowa, zgodnie z wolą 

papieża, miała być zapalana w kate-
drze warszawskiej co roku, po procesji 
rezurekcyjnej. Losy naszego kraju jed-
nak znów potoczyły się nieszczęśliwie 
i w 1939 roku świeca została przeniesio-
na do kaplicy seminaryjnej na Krakow-
skim Przedmieściu. Tylko dzięki temu 
dotrwała do naszych czasów, bo – jak 
wiadomo – katedra w czasie wojny legła 
w gruzach. O samej świecy i papieskim 
życzeniu zupełnie zapomniano. 

Dopiero niedawno o jej istnieniu 
przypomniał Polakom ks. Wiesław Ką-
dziela. On też zaproponował, by została 
zapalona w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Tak się też 
stało. Półtorawiekową świecę, poddaną 
uprzednio niezbędnym zabiegom kon-
serwatorskim, zapalili prezydent Andrzej 
Duda oraz przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski ks. abp Stanisław 
Gądecki podczas Mszy świętej w dniu 
Święta Dziękczynienia – „Dziękujemy za 
Niepodległość” – celebrowanej w  świą-
tyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
3 czerwca 2018 roku. Ponownie zapalił ją 
prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
11  listopada 2018   roku, podczas uro-
czystej Mszy świętej z udziałem władz 
państwowych – w wolnej Warszawie, 
stolicy niepodległej Polski.

DoRota kRawczyk, Różaniec  11/2018

3. niedziela Adwentu
16 grudnia

Już dźwięczny głos się rozlega
i brzmi wśród nocnych ciemności:
niech miną senne złudzenia,
bo Chrystus z nieba jaśnieje!

Niech się przebudzą umysły
przez grzech dotkliwie zranione,
bo nowej gwiazdy promienie
uleczą wszelkie słabości.

So 3, 14-17
Bóg jest wśród swojego ludu

Iz 12
Głośmy z weselem: 
Bóg jest między nami
Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Flp 4, 4-7
Pan jest blisko

Alleluja
Duch Pański nade mną, posłał mnie, 
abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Łk 3, 10-18
Święty Jan Chrzciciel przygotowuje 
przyjście Chrystusa

4. niedziela Adwentu
23 grudnia

Prorocy pełni natchnienia
zwiastują Bożą nowinę:
już wkrótce Chrystus nadejdzie
zbawienie niosąc ludzkości.

Dlatego światło poranka
przenika serca weselem,
a przyszłej chwały zapowiedź
już dźwięczy w hymnie radosnym.

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

Ps 80
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

hbr 10, 5-10
Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Alleluja
Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa.

Łk 1, 39-45
Maryja jest Matką 
oczekiwanego Mesjasza
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CZYTANIA
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia

Chryste, zbawienie ludzkości
i Synu Ojca Jedyny,
Ciebie On zrodził przedziwnie
przed wszelkich bytów początkiem.

Iz 9, 1-3.5-6
Syn został nam dany
Nie masz ojca pośród ludzi,
Gdyż poczęty jesteś z Ducha;
Słowo stało się człowiekiem,
Biorąc ciało z czystej Matki.

Ps 96
Dziś się narodził Chrystus Pan, 
Zbawiciel
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Msza święta w dzień

Wielbimy Ciebie, Panie Jezu, 
zrodzony przez Dziewicę czystą, 
niech będzie Tobie razem z Ojcem 
i Duchem Świętym wieczna chwała.

Iz 52, 7-10
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
anielskich chórów, które wielbią Ojca,
nam zaś zwiastują odnowę i pokój
Pełen wesela.

Ps 98
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

hbr 1, 1-6
Bóg przemówił do nas przez Syna
Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,
spoczywasz w żłobie 
mimo swej wszechmocy;
spraw, by na świecie uznano Twą władzę,
Jezu najmilszy.

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

J 1, 1-18
Słowo stało się ciałem
Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
a jako człowiek jednym z nas się stałeś;
oświeć umysły i serca pociągnij
więzią miłości.
Razem z głosami anielskich zastępów
radosnym hymnem wysławiamy Boga:
chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu
z Duchem miłości. Amen.

Tt 2, 11-14
Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom
Niebo i lądy z morzami
i to, co w nich się znajduje,
Ojca wysławia z radością,
gdyż On Cię posłał na ziemię.

Alleluja
Zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus.

Łk 2, 1-14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
Jezu zrodzony z Maryi,
niech Tobie z Ojcem i Duchem
chwałę i cześć bezgraniczną
oddaje wszelkie stworzenie. Amen.

Msza święta w nocy



11kRÓLowa PokoJU

ŚWIĄTECZNE
Niedziela Świętej Rodziny

Jezusa, Maryi i Józefa
30 grudnia

Maryjo, łaski skarbnico,
jedynie Ty zasłużyłaś,
by tulić Pana w ramionach
i karmić piersią matczyną.
Józefie, stróżu Dziewicy
i patriarchów potomku,
Wcielony Bóg cię nazywał
zaszczytnym ojca imieniem.

1 Sm 1, 20-22.24-48
Samuel zostaje przedstawiony Panu
Panie, dzierżący w swojej dłoni
przestworza niebios, ląd i morze,
do nas przyszedłeś, by doświadczyć
człowieczych cierpień i radości.

Ps 84
Szczęśliwi, którzy mieszkają 
w Twym domu
Dusza moja stęskniona
pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.

1 J 3, 1-2.21-24
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi 
i nimi jesteśmy
Wszystkim rodzinom udziel, Chryste,
pokoju, zgody i wesela;
w Tobie niech znajdą jedność serca
i pomoc w ciężkich chwilach próby.

Alleluja
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali 
słów Syna Twojego

Łk 2, 41-52
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni
Tobie, o Jezu, składamy podziękę
za wzór świętości życia rodzinnego.
Bądź uwielbiony z Twym Ojcem 
i Duchem przez całą wieczność. Amen.

Święto św. Szczepana,  
pierwszego męczennika

26 grudnia

Dz 6, 8-10
Ukamienowanie św. Szczepana
Prosimy teraz z ufnością,
byś nam dopomógł, Szczepanie,
i swą modlitwą otworzył
promiennych niebios podwoje.

Ps 31
W ręce Twe, Panie, 
składam ducha mego
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd 
na swe imię.

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

Mt 10, 17-22
Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was
Odszedłeś ze świata 
wzgardzony przez ludzi,
okryty hańbą jak Chrystus niewinny,
lecz twoje cierpienie nie było daremne,
gdy plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.

Uczcijmy hołdem należnym
pierwszego wśród męczenników,
bo dzisiaj Szczepan otrzymał
wspaniałą palmę zwycięstwa.

Gdy się sprzeciwił odważnie
świadectwu ludzi fałszywych,
oglądał chwałę Jezusa
po Jego Ojca prawicy.
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Rok oJca Pio

Płynęła od niego ogromna dobroć

Wydarzenie, które chcę opisać, było dla mnie ogromnym przeżyciem. 
Jest związane ze św. Ojcem Pio. Od pewnego czasu święty Stygmatyk 
przykuł moją szczególną uwagę. Przeczytałam kilka książek o nim 
i historia jego życia bardzo mnie zaintrygowała. 

W parafii Ojców Oblatów Maryi Nie-
pokalanej na wrocławskich Popowicach 
powstała wspólnota modlitewna św. 
Ojca Pio. W miarę możliwości, byłam 
obecna na eucharystiach sprawowanych 
za wstawiennictwem Świętego. Podczas 
Mszy świętej składałam własne intencje 
i kierowałam prośby do Ojca Pio.

W mojej rodzinie od kilku lat zma-
gał się z niewydolnością serca wujek 
Andrzej, brat mojej mamy. Był osobą 
niepełnosprawną. W wieku siedmiu mie-
sięcy zachorował na chorobę Heinego 
Medina, która skutkowała porażeniem 
nerwów. Wystąpiło porażenie kończyny, 
która była cieńsza od drugiej i nastąpił 
zanik mięśni. Mimo ograniczeń, był 
człowiekiem o artystycznej duszy, miał 
bowiem talent do malowania i pisania 
sonetów. Ten gatunek poezji szczególnie 
sobie upodobał. 

W codziennym życiu wzbraniał się 
przed czynnym uczestnictwem w życiu 
Kościoła. Dla mnie sfera eschatologii, 
czyli spraw ostatecznych, zawsze była 
niezwykle istotna, toteż postanowiłam 
porozmawiać o tym z wujkiem przy oka-
zji odwiedzin w szpitalu. Jego stan był 
coraz gorszy, rokowania niepomyślne. 
Pojawiła się także miażdżyca w chorej 
nodze. Lekarze nie byli w stanie mu 
pomóc. Kolejna narkoza, z uwagi na 
stan serca, byłaby dlań wyrokiem. Nad-
wątlone serce mogło jej nie wytrzymać. 
Wujek przeszedł sześć zawałów, które 
były wynikiem pojawiających się skrze-
pów w nodze. Ponadto, zaczął dostawać 
małe dawki morfiny, by uśmierzyć ból 
i zahamować rozwój skrzepów. 

Ta sytuacja nie dawała mi spokoju, 
podjęłam zatem usilne próby rozmów 
z wujkiem na temat pojednania, miło-
sierdzia, ufności i przebaczenia. Słowem, 
rozmawialiśmy o spowiedzi. Wujek zda-

wał sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się 
znalazł, był świadom tego, że nie ma dla 
niego ratunku; powiedział mi: „Ciężko 
pogodzić się z odejściem”.

Powiedziałam wujkowi, że w szpitalu 
jest kaplica i może skorzystać z sakra-
mentu pojednania, a w środy i soboty 
jest odprawiana Msza święta. Usłyszałam 
od niego, że jeszcze nie umiera i jak się 
tylko lepiej poczuje, usiądzie na wózek 
i pojedzie do kaplicy. Zaniepokojona 
zadzwoniłam do mamy i poprosiłam, 
by z nim porozmawiała. Bardzo mi na 
tym zależało, ale na drodze do szpitala 
zdarzył się wypadek i ruch był zamknięty 
przez kilka godzin. Już miałam wracać do 
Wrocławia, ale pomyślałam, że skoro jadę 
w tak ważnej sprawie, to nie mogę się 
poddawać. Pojechałam więc inną drogą 
i dotarłam do szpitala. 

Podjęłam niezwłocznie rozmowę 
z  wujkiem. W naszej rozmowie pojawił 
się temat Ojca Pio. Opowiedziałam 
wujkowi, że ten święty pomaga wielu 
ludziom, szczególnie tym, którzy cierpią 
i są na granicy życia i śmierci. Zapro-
ponowałam mu, by – gdy nastąpią 
kolejne duszności – przyzywał właśnie 
tego świętego, prosząc go o pomoc. 
Zostawiłam wujkowi książeczkę ,,Droga 
krzyżowa z Ojcem Pio” ufając, że pomoże 
mu ona w rachunku sumienia (wujek nie 
był u spowiedzi przez wiele lat).

Wujek ucieszył się, bo jak powiedział, 
oglądał film o Ojcu Pio i zna jego historię. 
Obiecał, że zajrzy do książeczki. Minęło 
kilka dni i jego stan znowu się pogorszył. 
Pamiętam, że była środa, 20 czerwca. 
Zadzwoniłam do wujka i zapytałam, 
czy chciałby przyjąć sakrament chorych 
(ksiądz odwiedzał chorych w środy). 
Zachęcałam wujka do tego, jak tylko mo-
głam, powiedziałam, że to sakrament dla 
ludzi chorych, zaś święte oleje naprawdę 

pomagają i że bardzo go proszę. Zgodził 
się, ale oznajmił, że ze spowiedzią nie 
da rady. Nie czekając, zadzwoniłam do 
kapelana szpitala i poprosiłam, żeby 
przyszedł do wujka. To było 20 czerwca 
2018 roku, około południa.

Wieczorem wybrałam się na Mszę 
świętą za wstawiennictwem św. Ojca 
Pio i zostawiłam następującą intencję: 
Święty Ojcze Pio, Ty wiele razy ratowałeś 
dusze grzeszników przed zatraceniem. 
Wstaw się, proszę, za moim wujkiem 
Andrzejem, który teraz walczy z chorobą 
i jest na granicy śmierci. Walcz, proszę, 
o jego duszę i wyproś dla niego u Pana 
Jezusa łaskę nawrócenia, dobrej spowie-
dzi i kroplę miłosierdzia, która wypływa 
z Jego najlitościwszego serca. Modliłam 
się do Ojca Pio bardzo intensywnie 
i  chyba nawet natrętnie, aby w kwestii 
ratowania kolejnej niepokornej duszy 
coś uczynił. 

W czwartek 21 czerwca zadzwonił do 
mnie wujek. Bałam się, że wyrazi swoje 
niezadowolenie z powodu sprowadze-
nia doń kapłana, usłyszałam jednak 
coś innego. Wujek bardzo podziękował 
i  przepraszał, że nie zadzwonił wieczo-
rem, był bowiem bardzo wzruszony i nie 
dałby rady, bo, jak powiedział, Ojciec Pio 
wyspowiadał go i podał mu komunię, 
dlatego jest bardzo szczęśliwy. Opowie-
dział mi, że Ojciec Pio przyszedł i powie-
dział, że chce z nim tylko porozmawiać 
i położył mu rękę na ramieniu i potem 
zaczęła się spowiedź.

Bardzo mnie to zdumiało, zapytałam 
wujka, czy jest pewien, bo przecież 
miał być u niego ksiądz kapelan. Mając 
wątpliwości, zadzwoniłam do księdza 
kapelana i podziękowałam za to, że 
był u wujka i  nieśmiało zapytałam, czy 
rozmawiał z  nim o Ojcu Pio? Odpowie-
dział, że zrobił, co mógł i nadal będzie 
się modlić się za wujka. W tym samym 
dniu rozmawiałam z moją mamą i córką 
wujka, które powiedziały mi, że wujek 
też poinformował je o wizycie Ojca Pio, 
o tym, że go wyspowiadał i udzielił roz-
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Rok oJca Pio

grzeszenia. Był tym bardzo przejęty. Nie 
mówiłam im wcześniej o mojej interwen-
cji u kapelana. Obie twierdziły, że wujek 
chyba postradał zmysły.

Całe to wydarzenie była dla mnie 
ogromnym przeżyciem, ponieważ kiedy 
był u wujka ksiądz, odbywała się modli-
twa w jego intencji w grupie Ojca Pio we 
Wrocławiu. 23 czerwca byłam ponownie 
u wujka w szpitalu. Przez całą drogę mo-
dliłam się, dziękując Panu Bogu za dar 
Świętych, którzy wstawiają się za nami. 
Ponieważ nie dawało mi to spokoju, czu-
łam, że muszę wujka jeszcze raz zapytać 
o to, co wydarzyło się w środę. Wujek mi 
odpowiedział: „Basia, ja go widziałem, 
był w sutannie, miał czarne przenikliwe 
oczy, płynęła od niego ogromna dobroć. 
Usiadł obok mnie i położył mi rękę na 
ramieniu, czułem jego obecność”.

Prosiłam, aby wujek mi to opisał, ale 
nie dał rady, chwilami dusił się, nie mógł 
złapać oddechu. Ponownie mi podzię-

Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2019

Zakwitnął korzeń Jessego,
różdżka wydała swój Owoc,
gdy Matka Syna zrodziła
nadal zostając Dziewicą.

Przedwieczny Stwórca światłości
w żłobie pozwolił się złożyć,
i Ten, co niebo rozpostarł,
leży spowity w pieluszki.

Już wschodzi zorza zbawienia,
noc pierzcha, śmierć zwyciężona;
niech cała ziemia wysławia
Bogurodzicę Maryję!

Lb 6, 22-27
Błogosławieństwo Boże

Ps 67
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

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

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

Łk 2, 16-21
Nadano Mu imię Jezus

Uroczystość 
Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2019

Kimże jest, mówią magowie,
ten Władca gwiezdnych obrotów?
Drży przed Nim cały firmament,
i mrok, i światło Mu służą.

Jawi się Byt, który nie ma
początku swego ni kresu,
starszy od mgławic pierwotnych,
największy, wzniosły, bez granic.

Król to jest wszystkich narodów,
jedyny Pan Izraela;
On, przyrzeczony przez Boga
Abrahamowym potomkom!

Iz 60, 1-6
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ps 72
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

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

Alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Mt 2, 1-12
Pokłon Mędrców ze Wschodu

kował za interwencję i powiedział, że 
jest mu lżej na duszy i przyniosło mu to 
ukojenie. Zapytałam, czy chciałby przyjąć 
dzisiaj Pana Jezusa. Odpowiedział, że tak. 
Poprosiłam pielęgniarki, aby podczas wi-
zyty kapelana zaprowadziły go do wujka 
z Najświętszym Sakramentem, by udzielił 
mu komunii. 

Zrobiłam kilka zdjęć wujkowi. Powie-
dział mi, że będę mieć pamiątkę, bo to 
ostatnie zdjęcia. Pomyślałam, że jak zwy-
kle żartuje, ale rano otrzymałam telefon 
od mamy, że wujek zmarł 24 czerwca, 
w  niedzielę. Z relacji pielęgniarki, która 
była przy nim, wiemy, że był bardzo 
spokojny i pogodzony. Odszedł do-
kładnie w 23. rocznicę śmierci swojego 
taty i w dniu imienin swojej żony, która 
zmarła dwa lata wcześniej.

Co ciekawe, ksiądz kapelan w ogóle 
nie jest podobny do Ojca Pio.

BaRBaRa

KORESPONDENCyJNy KURS BIBLIJNy

Kurs ma na celu pomoc w lepszym 
rozumieniu treści Bożego objawienia. 
Udział w kursie polega na czytaniu ksiąg 
Pisma Świętego wskazywanych w kolej-
nych materiałach, które dostępne są w 
wersji papierowej i elektronicznej. Przez 
25 lat z kursu skorzystało około 10 000 
uczestników.

Uczestnikiem kursu może być każdy 
bez względu na wiek czy wykształce-
nie. Organizatorem Korespondencyj-
nego Kursu Biblijnego jest Wydział 
Pedagogiczny Akademii Ignatianum 
w Krakowie.

Dodatkowe informacje i zapisy:
poczta elektroniczna: 

kkb.biuro@gmail.com

poczta tradycyjna: 
Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, 
z dopiskiem „Kurs Biblijny”
W przypadku kontaktowania się 

drogą listowną prosimy o dołączenie 
koperty z podanym adresem zwrotnym 
i naklejonym znaczkiem pocztowym.

INTENCJE NA STyCZEŃ 2019
PAPIESKA

Za młodzież, szczególnie z Ameryki 
Łacińskiej, aby za przykładem Maryi 
odpowiedziała na wezwanie Pana do 
przekazywania światu radości Ewan-
gelii.

PARAFIALNA
Niech Maryja Królowa Pokoju, Służeb-
nica Pańska wspiera nas w otwarciu na 
misję Ducha Bożego. 

INTENCJE NA LUTy 2019
PAPIESKA

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar 
handlu ludźmi i przymusowej pro-
stytucji oraz wszelkiej innej prze-
mocy.

PARAFIALNA
Niech Duch Święty leczy, udziela 
łask, ogarnia mocą chorych naszej 
parafii.
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Na cysterskim szlaku

W sobotę 27 października, późnym rankiem, prawie trzydzieści osób 
wyruszyło z o. Adrianem OMI na małą pielgrzymkę do niewielkiej 
miejscowości oddalonej od naszej parafii o godzinę drogi w kierun-
ku północno-zachodnim. Jesienna pogoda nie rozpieszczała, jednak 
byliśmy pełni nadziei. 

Kiedy znaleźliśmy się w Lubiążu, 
bo tam właśnie zmierzaliśmy, naszym 
oczom ukazał się monumentalny klasztor 
pocysterski, niegdyś wspaniała budow-
la – obecnie mocno zrujnowany. Jest 
to jeden z dwu największych zespołów 
klasztornych w Europie.

Zanim weszliśmy do wnętrza, odmó-
wiliśmy Różaniec, idąc ścieżkami, który-
mi ponad siedemset lat temu chodzili 
bracia zakonni w swoich biało-czarnych 
habitach. Przy głównym wejściu trwały 
prace renowacyjne, mogliśmy podziwiać 
ich efekt i oczyma wyobraźni zobaczyć 
całość, jak mogła wyglądać w czasie 
największej świetności. Przewodnik 
oprowadził nas po salach, które zostały 
odnowione, m. in. sala książęca, refektarz 

letni. Przemierzając wnętrza olbrzymiego 
opactwa, poznawaliśmy jego historię. Jak 
książę śląski Bolesław Wysoki sprowadził 
tu cystersów na początku XIII wieku, jak 
Śląsk został przejęty przez państwo pru-
skie i jak na początku XIX wieku nastąpiła 
kasata zakonu. Po 1945 roku klasztor 
w Lubiążu uległ dewastacji. 

Po zakończeniu zwiedzania mieliśmy 
niebywałą okazję uczestniczyć we Mszy 
świętej w zniszczonej bazylice Wniebo-
wzięcia NMP. Mszę świętą oczywiście ce-
lebrował nasz opiekun. Nie dość, że Msza 
nie była w tym obiekcie sprawowana już 
od wielu lat, to jeszcze o. Adrian zabrał ze 
sobą podróżny komplet liturgiczny, do-
tąd nieużywany, więc „pierwszy raz” dział 
się po wielokroć. Były to niezwykłe chwi-

le: zgromadzeni wokół stołu Pańskiego 
w surowych warunkach, a nasze śpiewy 
i  głosy stanowiły i  oprawę i  wystrój. 
Pokrzepieni Komunią i słowem Bożym 
ruszyliśmy na część rekreacyjną naszej 
wyprawy. Mimo braku słońca i począt-
kowo niewielkiego deszczu, spełniona 
została obietnica ogniska. Ojciec Adrian 
był przygotowany na każdą ewentual-
ność. Trudno uwierzyć, ileż to potrzeb-
nych rzeczy mieści się w bagażniku 
auta. Niczego nie brakowało. Czas mijał 
nam śpiewająco i miło, a kiedy wszyscy 
się nasycili, posprzątaliśmy i wyruszyli-
śmy w drogę powrotną. Sprawdziliśmy 
na własnej skórze, że nie trzeba robić 
setek kilometrów, by zobaczyć miejsca 
i  usłyszeć historie, które zapierają dech 
w piersiach. Ojcze Adrianie – trzeba to 
koniecznie powtórzyć.

RemigiUsz Bąk
więcej zdjęć w fotogalerii na s. 30

fot. PoniŻej – reMigiUsz BĄK
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W mocy Ducha Świętego

Nowy rok duszpasterski 2018/2019 
pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” ma 
nas doprowadzić do poznania wspólno-
ty Kościoła w  nowym świetle. Chcemy 
wspólnie odkryć, na czym polega moc 
Ducha Świętego. W  poprzednim cyklu 
„Przez wiarę i  chrzest do świadectwa” 
naszym zadaniem było odkrycie mocy 
chrztu, pierwszego sakramentu wiary, 
który udziela nam łaski nowego naro-
dzenia do życia jako dzieci Boże. „Bóg 
wysłał do serc naszych Ducha Syna swe-
go, który woła: Abba, Ojcze” (Ga 4, 6).

W  poprzednim roku głównym te-
matem duszpasterskim był sakrament 
bierzmowania, w  którym Duch Święty 
udziela nam swoich darów i  zdolności 
do budowania wspólnoty. We wspól-

Duchu Święty, proszę Cię:
• o dar mądrości do lepszego poznania Ciebie 
     i Twoich doskonałości Bożych, 
• o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
• o dar umiejętności, bym umiał w życiu kierować się zasadami tej wiary, 
• o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 
     i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
• o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
     nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
• o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi 
     z synowską miłością, 
• o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Niedziela Chrztu Pańskiego
13 stycznia 2019

O Synu Ojca Jedyny,
zrodzony dla nas z Dziewicy,
Twój chrzest, jak rosa ożywcza,
uświęca wszystkich wierzących.

Przyszedłeś z nieba, Najwyższy,
przyjmując postać człowieka,
by nas Twą śmiercią odkupić
i dać nam pełnię radości.

Pozostań z nami, o Panie,
i oddal nocne ciemności,
z wszelkiego grzechu nas obmyj
i ulecz darem swej łaski.

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

Ps 29
Pan ześle pokój swojemu ludowi

Dz 10, 34-38
Jezus został namaszczony 
Duchem Świętym

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

Łk 3, 15-16.21-22
Chrzest Jezusa

2. niedziela zwykła
20 stycznia 2019

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
przyjdź i napełnij nasze serca
ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
miłość niech jasnym ogniem płonie,
by mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
i Jego Syna Jedynego;
z wiarą niezłomną wyznajemy,
że Ty pochodzisz od Nich Obu.

Iz 62, 1-5
Jeruzalem odnajduje 
swojego Oblubieńca

Ps 96
Pośród narodów głoście chwałę Pana

1 Kor 12, 4-11
Różne dary Ducha Świętego

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

J 2, 1-12
Pierwszy cud Jezusa 
w Kanie Galilejskiej

nowy Rok DUszPasteRski

nocie idziemy przez życie do świętości, 
pomnażając łaski chrztu i  bierzmowa-
nia we wszystkich wymiarach życia 
osobistego, rodzinnego, społecznego 
i kościelnego. 

Zacznijmy od modlitwy do Ducha 
Świętego, którą odmawiał przez całe 
życie św. Jan Paweł II. Nauczył się jej od 
swojego ojca, gdy jeszcze był chłopcem. 
Módlmy się codziennie do Ducha Świę-
tego, zachęcajmy naszych bliskich do 
codziennej troski o dary Bożego Ducha. 

„Różne są dary łaski, lecz ten sam 
Duch; różne też są rodzaje posłu-
giwania, ale jeden Pan; różne są 
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich” 
(1 Kor 12, 4–6).
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w moc y DUcha Świętego

3. niedziela zwykła
27 stycznia 2019

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
wśród przemian świata Tyś niezmienny,
światłem i czasem rządzisz mądrze
następstwo godzin ustalając.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
zarzewie waśni i wzburzenia,
daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
w jedności Ducha z Twoim Synem;
chwała niech będzie Trójcy Świętej
przez wszystkie wieki nieskończone.

Ne 8, 1-4a.5-6.8-10
Czytanie Prawa Bożego

Ps 19
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

1 Kor 12, 12-30
Mistyczne Ciało Chrystusa

Alleluja
Pan posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność.

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego 2019

Przystrój, Syjonie, świątynię,
jeżeli czekasz na Pana,
jasnością wiary natchniony
otwórz tym dwojgu podwoje.

Wnoszą rodzice Chrystusa
i Ten, co sam jest świątynią,
w świątyni poddał się Prawu,
chociaż mu sam nie podlega.

Panno, ofiaruj swe Dziecię:
to Twój i Ojca Jedyny,
i On w ofierze nas złoży,
stając się ceną zbawienia.

Ml 3, 1-4
Przybędzie do swej świątyni Pan, 
którego oczekujecie

Ps 24
Pan, Bóg Zastępów, 
On jest Królem chwały

hbr 2, 14-18
Chrystus upodobnił się do braci

Alleluja
Światło na oświecenie pogan 
i chwała ludu Twego, Izraela.

Łk 2, 32
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Siedem darów Ducha

Babcia moja, Matylda, autorka wielu powiedzeń, które zapamięta-
łem na zawsze, mawiała do mnie i tak: Synek, rzykej dycki do Ducha 
Świyntego o siedym darów, to nie bydziesz tromba (co się przekłada: 
„Proś, synku, stale Ducha Świętego o Jego siedem darów, a unikniesz 
głupoty”). 

W tej cudownej radzie, żartobliwie 
sformułowanej, kryła się niebywała 
mądrość. Oto bowiem takie przesłanie 
zawiera babcina rada – lekiem na głupo-
tę jest nie tyle wiedza i spryt, co jedynie 
Bóg. Mądrość jest w swej głębi darem 
z  wysoka, darem, który można wypro-
sić. Modlitwa o siedem darów Ducha 
Świętego ma swoje biblijne źródło. Są 
nim słowa proroka Izajasza: „I wyrośnie 
różdżka z pnia Jessego, wypuści się 
odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej 
Duch Pański, duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bo-
jaźni Pańskiej” (Iz 11, 2).

Prorok opisuje w tych wersetach 
Mesjasza. A więc – w chrześcijańskim 
rozumieniu powyższych słów – to Jezus 
Chrystus jest ową różdżką i odroślą, na 
której spoczywa Duch. Do sześciu darów 
zapisanych w hebrajskiej wersji proroc-
twa, Biblia grecka i łacińska dołączyły 
dar pobożności. I w ten sposób powstała 
modlitwa o siedem darów Ducha, która 
jest w gruncie rzeczy prośbą o jak naj-
większe, bo duchowe, podobieństwo 
do Jezusa. Siedmiu darom odpowiadają 
w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie” 
(Ga 5, 22).

Zauważmy: siedem darów Ducha 
oscyluje wokół mądrości życia. Jest to 
mądrość wywiedziona z wiary w Boga; 
to rozumienie życia przez pryzmat wia-
ry. Dziewięć owoców Ducha stanowią 
„cnoty miękkie”, skupione wokół tego, co 
łagodne. Jest to łagodność wywiedziona 
z objawionego przez Jezusa „miłosier-
nego serca” Boga. „Szmer łagodnego 
powiewu” (a nie wichura, trzęsienie ziemi 
czy ogień) to miejsce, w którym „jest Bóg” 
(por. 1 Krl 19, 11–12). Oto mądrość, oto 

jej owoce. Oto skutek siedmiu darów 
Ducha.

Dar mądrości jest uczestniczeniem 
w  mądrości Jezusa, czyli widzeniem lu-
dzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi 
je On. Jest to dar patrzenia na rzeczywi-
stość oczami Boga, widzenia wszystkie-
go w perspektywie wieczności. Święty 
Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości 
jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości 
jest związany bardziej z miłością niż z sa-
mym rozumem. Jego przeciwieństwem 
jest głupota, która jest brakiem smaku 
w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu 
o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, 
śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia 
w ogóle Boga, zawęża horyzont życia 
wyłącznie do doczesności.

Dar rozumu jest sztuką wnikania 
w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje 
relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, 
między moim krzyżem a miłością Boga 
– w konkretnej perspektywie mojego 
życia, losu. Pomaga on rozumieć głę-
boko to, co najważniejsze: życie, miłość, 
śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest 
w stanie patrzeć z odwagą na to, co się 
z nim dzieje, traci „Ducha”. „Rozumnie” 
znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.

Dar rady jest kunsztem orientacji 
w moralnej złożoności życia. Pozwala ra-
dować się życiem, jego prostą, codzienną 
osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje 
niepokój rodzący wątpliwości, z powo-
du których człowiek odwleka podjęcie 
„moralnych” decyzji. Dar rady przynosi 
duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu 
i do działania. Jest źródłem pasji życia.

Dar męstwa jest pokarmem nadziei. 
To głównie ten dar uwalnia człowieka 
od lęku przed największym wrogiem – 
śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną 
w  trudnych doświadczeniach życia, 
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4. niedziela zwykła
3 lutego 2019

O Chryste, wzniosła miłości,
zamieszkaj w sercach pokornych,
przeniknij skruchą, prosimy,
uczucia, słowa i myśli.

Do Ciebie, Jezu, wznosimy
modlitwy z wiarą niezłomną,
a Ty swą łaskę nam okaż
i przebacz grzeszne uczynki.

Nosimy znak Twój na czole,
więc nas osłaniaj swym krzyżem
przez Twoją śmierć uświęconym,
i zewsząd broń nas od złego.

Jr 1, 4-5.17-19
Powołanie proroka

Ps 71
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

1 Kor 12, 31 – 13, 13
Hymn o miłości

Alleluja
Pan posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność.

Łk 4, 21-30
Jezus odrzucony w Nazarecie

5. niedziela zwykła
10 lutego 2019

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.

Iz 6, 1-2a.3-8
Powołanie Proroka

Ps 138
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

1 Kor 15, 1-11
Świadectwo Pawła 
o zmartwychwstaniu Chrystusa

Alleluja
Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi

Łk 5, 1-11
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

takich jak choroby, roz-
łąki, sytuacje, o których 
wiemy, że nie będą miały 
ziemskiego happy endu. 
Dar męstwa pomaga 
czerpać siłę do życia z sa-
mego źródła witalności: 
z Boga samego.

Dar umiejętności jest 
poznawaniem prawdy 
o Bogu i budowaniem 
wiedzy o sobie, ludziach 
i świecie na tej właśnie 
prawdzie. Tak o tym darze 
mawiał święty Proboszcz 
z Ars: „Chrześcijanin na-
tchniony przez Ducha 
Świętego potrafi roz-
różniać. Oko świata nie widzi dalej niż 
życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej 
niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są 
zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi 
aż po głębię wieczności”. A święta Teresa 
z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! (…) 
Tylko takiej wiedzy pragnę!”.

Dar bojaźni Pańskiej jest taką miłością 
do Boga, która świadoma jest własnej 
kruchości. To lęk przed tym, aby nie 
zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, 
że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można 
igrać; lęk przed tym, że nie jest się w sta-
nie sprostać wielkiej, Boskiej miłości, 
a równocześnie silne pragnienie bycia 
całym dla Boga. To dar, który owocuje 
odpowiedzialnością za siebie i innych. 
Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co 
miażdży, ale czymś, co poszerza serce 
i daje radość. W tym sensie jest syntezą 
biblijnej duchowości.

Dar pobożności jest zdolnością 
traktowania Boga jako Ojca. Czyli by-
cia wobec Niego na sposób synowski; 
prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; 
wychwalając Go i adorując. Światłem 
bycia pobożnym jest Jezus i Jego słowo, 
Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wy-
raża się również w sposobie odnoszenia 
się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, 
delikatności, serdeczności. Łagodność 
jest jej lakmusowym papierkiem. Jej 
przeciwieństwem jest niezdolność ro-
zumienia innych, niewrażliwość na nich, 
zatwardziałość serca. Pobożność ma po 
prostu swoje źródło w świadomości, że 

jest się dzieckiem Boga. 
I jest tej świadomości siłą 
oraz owocem. A jeśli się 
tego poczucia nie ma, to 
źle się traktuje zarówno 
Boga, jak i ludzi…

Jak rzecz spuentować? 
Może fragmentem z reko-
lekcji ks. Grzegorza Rysia: 
„Duch jest jak woda. 
A podstawową cechą 
wody (tak przynajmniej 
twierdzi św. Franciszek) 
jest – obok jej niezwykłej 
użyteczności – pokora: 
»Pochwalony bądź, Pa-
nie mój, przez siostrę 
wodę, która jest bardzo 

pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta« 
(Pieśń słoneczna). Otóż tak właśnie: pi-
jemy kawę, herbatę lub kompot; jemy 
barszcz lub bigos. Wszystko nie zaistnieje 
bez wody, ale uwagę naszą przykuwa 
jedynie np. wyjątkowy gatunek kawy 
lub smak ulubionych owoców. Rolę 
wody odkrywamy dopiero, gdy jej naraz 
zabraknie: w kranie, w studni, w źródle. 
Czy nie tak samo jest w naszym życiu 
duchowym? Jakże łatwo przychodzi nam 
samym sobie przypisać zasługę w »wy-
pracowaniu« takiej czy innej cnoty; jakże 
teoretycznym słowem wydaje się nam 
wtedy »łaska«. Jakiego dna musimy nie-
raz sięgnąć w życiu, by odkryć źródło siły 
w prostych znakach sakramentalnych? 
Mówimy: »modliłem się«, a Paweł mówi 
– słuszniej (ale wymyka się to naszemu 
doświadczeniu) – »Duch modli się w nas« 
(por. Rz 8). Duch jak woda”.

Na koniec słynna wypowiedź metro-
polity Ignatiosa z ekumenicznego zjaz-
du w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha 
Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest 
przeszłością, Ewangelia martwą literą, 
Kościół tylko organizacją, władza pano-
waniem, posłannictwo propagandą, kult 
przywoływaniem wspomnień, a postę-
powanie po chrześcijańsku moralnością 
niewolników”.

Babcia Matylda miała rację, przeczu-
wając istotę sprawy: Rzykej, synek, rzykej 
do Ducha Świyntego.

ks. JeRzy szymik

nowy Rok DUszPasteRski
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książki PoD choinkę

PIEŚŃ GWIAZD. OPOWIEŚć O BOŻyCh NARODZINACh
Sally Lloyd–Jones
Promic 2018

Wzruszająca opowieść o oczekiwaniu i radości, jaką niesie przyjście 
Tego, który nas stworzył. Oto niezwykła noc, kiedy Bóg stał się jednym 
z nas. Z niecierpliwością czekają wszyscy – dorośli i dzieci, i... no właśnie, 
kto jeszcze? 

Książka dla najmłodszych czytelników – do czytania i oglądania.

CUDOWNE BOŻE NARODZENIE
Ted O’Neal 
Promic 2017

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel” – ten refren 
psalmu responsoryjnego powinien kojarzyć się najmłod-
szym ze świętami Bożego Narodzenia. Czy tak jest? Z tej 
książki, od pomocnych elfów dzieci dowiedzą się o choince 
i prezentach, opłatku i Świętym Mikołaju, ale przede wszyst-
kim o Dzieciątku – Bogu, który tej nocy stał się jednym z nas.

ZWIERZęTA Z KART EWANGELII
Bénédicte Delelis, Éric Puybaret 
Promic 2018

Od narodzin do zmartwychwstania – osnuta wokół wy-
darzeń ewangelicznych historia życia Zbawiciela widziana 
oczami małych, często niepozornych stworzeń. Wierny pies 
podążający do betlejemskiej stajenki, troskliwy wół ogrzewa-
jący swym oddechem Dzieciątko, niedoświadczony osiołek, 
niosący na grzbiecie wjeżdżającego do Jerozolimy Pana, 
kogut, który zapiał, gdy Piotr trzykrotnie wyparł się swego 
Mistrza i wreszcie gołębica, która widziała Zmartwychwsta-
łego. Krótkie opowieści odkrywają przed dziećmi największe 
tajemnice wiary.

OPOWIEŚCI BIBLIJNE NA DOBRANOC
Jean E. Syswerda
Promic 2017

Opowieści biblijne na dobranoc to przepięknie ilustrowa-
ne opisy biblijnych wydarzeń, w których spotykamy osoby 
znane ze Starego i Nowego Testamentu: Adama i Ewę, 
Noego, Dawida i Salomona, Jezusa, Maryję i Apostołów. Te 
nastrojowe, a zarazem realistyczne opowieści wprowadzają 
dzieci w świat wiary i chrześcijańskich wartości. 

Ułożone są one w sposób sprzyjający wyciszeniu i wpi-
sujący się w atmosferę pory zasypiania. Każda z historii 
zakończona jest krótką modlitwą na dobranoc.
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Półmetek kursu Alpha

Uczestnicy parafialnego kursu Alpha, dzięki naszej popowickiej 
wspólnocie Lew Judy, mogli pogłębiać swoją wiarę i nawiązywać 
relacje wspólnotowe na wyjazdowej sesji w dniach 17-18.11.2018 r. 
Odbyła się ona w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Caritas 
diecezji świdnickiej w Zagórzu Śląskim.

Uczestnictwo sióstr i braci ze wspól-
not z Białego Kościoła i Pracz Odrzań-
skich spowodowało, że przeżywanie 
relacji wspólnotowej było bogatsze. 
W przerwie pomiędzy konferencjami 
i modlitwami była chwila na wspólne 
zwiedzanie zamku Grodno i zapory 
elektrowni wodnej. 

Alpha to szukanie czegoś więcej niż 
tylko coniedzielne przeżywanie Eucha-
rystii. Kursowe spotkania gromadzą 
braci i siostry o zróżnicowanym wieku 
i doświadczeniach religijnych. W naszej 
popowickiej wspólnocie to kolejna 
edycja kursu. Spotkania organizowane 
przez wspólnotę Lew Judy są okazją do 
odkrywania życia i wiary chrześcijańskiej 

z życia PaRaFii

w przyjaznej i nieformalnej atmosferze. 
Jest to miejsce, gdzie uczestnicy po świa-
dectwach i konferencjach mają szansę 
dzielić się swoimi przemyśleniami, pytać 
o sprawy wiary i zaprezentować swój 
punkt widzenia. 

Wyjazdowe spotkanie z prawdami 
przekazywanymi przez Pismo Święte po-
zwala na ugruntowanie przekonania, że 
Duch Święty oddziaływuje na nas przez 
całe nasze życie. W momencie uznania 
tej prawdy oddziaływanie staje się jesz-
cze bardziej namacalne. Po wyjazdowym 
spotkaniu modlitewnym w szczególny 
sposób daje się odczuć, jak oddanie się 
Panu podczas modlitwy wstawienniczej 
zmienia nasze otoczenie. Udział w kur-

sie oraz w konsekwencji wybór drogi 
z  jedną z wielu wspólnot działających 
w naszej parafii czy diecezji, pozwoli na 
zbliżenie się do tajemnic objawianych 
w Piśmie Świętym i przeżywanych pod-
czas Eucharystii. 

Po uczestnictwie w kolejnym kursie 
widzę, jak się zmieniają ludzie i relacje 
w moim otoczeniu i jak zmieniam się 
ja. Na pierwszy kurs Alpha przysze-
dłem jako sceptyczny i onieśmielony 
poszukiwacz, a dzisiaj jestem jednym 
z pomocników animatorów. Kurs jeszcze 
nie uwolnił mnie od lęku przed artyku-
łowaniem moich odczuć i nie usunął 
mojej nieśmiałości, ale pomógł mi my-
śleć: „Muszę dążyć do świadczenia, kim 
dla mnie jest Jezus”. 

Polecam kolejny kurs Alpha, który za-
cznie się już w przyszłym roku na wiosnę. 
Chwała Panu!

PiotR Janicki
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EWTN Polska. Telewizja Wiernych Widzów

EWTN Polska to polski oddział amerykańskiej katolickiej telewizji 
Eternal Word Television Network założonej 40 lat temu przez klary-
skę, Matkę Angelikę. Dzieło powstałe w garażu w Alabamie dociera 
dziś do ponad 200 milionów gospodarstw domowych w ponad stu 
pięćdziesięciu krajach, w kilkunastu językach. Od 20 października 
br. gości również w Państwa domach, a siedziba Stacji mieście się we 
Wrocławiu na Ostrowie Tumskim.

Kim jesteśmy? 
Trzon Zespołu tworzą osoby świeckie 

i duszpasterze. W większości wraz z ro-
dzinami należą do wrocławskich, katolic-
kich wspólnot. Wśród nas są informatycy, 
dziennikarze, teolodzy, kapłani a także 
dyrygent orkiestry symfonicznej. Może-
my jeszcze dodać, że już na tym etapie 
doboru osobowego doświadczamy 
ogromnego wsparcia naszych Świętych 
Patronów: św. Jana Pawła II oraz św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. 

Zespół jest ciągle w trakcie tworzenia. 
Na pewno  są to ludzie z pasją, mocno 
zakorzenieni w Kościele katolickim, pro-
fesjonaliści w swoich dziedzinach, posia-
dający kompetencje do stworzenia tego 
unikalnego medium jakim jest EWTN 
Polska. Dodatkowo na tyle szaleni, aby 
los swojego rozwoju zawodowego i sta-
bilność finansową zawierzyć całkowicie 
– tak jak Matka Angelica – Bożej Opatrz-
ności. Nasza Stacja nie nadaje reklam, 
nie przyjmuje żadnych państwowych 
i samorządowych dotacji, utrzymuje się 
jedynie z ofiar Widzów.

Jak nadajemy?
EWTN Polska można znaleźć przede 

wszystkim w internecie. Dziś program 
nadawany jest całą dobę w jakości HD 
na www.ewtn.pl. Naszym następnym 
krokiem będzie obecność w telewizjach 
kablowych oraz na platformach cyfro-
wych. Obecnie prowadzimy rozmowy 
z  operatorami, którzy już zgłaszają się 
do nas. Produkcje EWTN Polska można 
znaleźć na Facebooku oraz YouTube, 
gdzie codziennie dodajemy nowe treści, 
a także na Twitterze. 

Co w programie?
Obecnie w naszej ramówce znajdują 

się transmisje, produkcje własne oraz 
programy amerykańskie. O poranku pro-
ponujemy bezpośrednie łączenie z Nie-
pokalanowem. Każdego dnia o 7.00 rano 
polecamy transmisję live Mszy świętej 
z kaplicy św. Maksymiliana z Niepokala-
nowa, w której Szaleniec Niepokalanej 
odprawiał Msze święte. Emisję realizuje-
my z  trzech zainstalowanych w kaplicy 
kamer i wirtualnie miksujemy w centrali 
we Wrocławiu. 

Obok Eucharystii polecamy transmisję 
na żywo adoracji z kaplicy Gwiazdy Nie-
pokalanej w ciągu dnia oraz wieczorem 
(codziennie od 9.40 oraz od 21.00). Ta 
transmisja dostępna jest także na osob-
nym kanale na YouTube 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu. W  najbliższym 
czasie planujemy rozpocząć transmisję 
na żywo Koronki do Bożego Miłosierdzia 
z Krakowa Łagiewnik oraz jutrzni z klasz-
toru benedyktynów w Tyńcu.

Proponujmy także własne produk-
cje, a  wśród nich program znanego 
rekolekcjonisty i doradcy rodzinnego 

Jacka Pulikowskiego, czyli cykl kilkuna-
stominutowych porad dla małżonków 
i narzeczonych zatytułowany Przysięga 
Małżeńska  (9.00 i 20.00, oprócz soboty 
wieczór i niedzieli), a  także dawkę mą-
drego dowcipu. W naszej ramówce od 
poniedziałku do piątku gości bowiem ks. 
Aleksander Radecki, wrocławski duszpa-
sterz i ceniony spowiednik, z programem 
„Radość w codzienności” (od poniedział-
ku do piątku o 9.30 i 20.30). 

W katolickiej Stacji nie może zabrak-
nąć komentarza do Ewangelii. „Słowo 
o SŁOWIE” to cotygodniowy komentarz 
znanego i lubianego biblisty, ks. Mariu-
sza Rosika z  Wrocławia (sobota 20.00 
oraz niedziela 9.00 i 20.00). Każdego dnia 
emitujemy również produkcje amery-
kańskie ze słynnym programem Matki 
Angeliki Classics Live  (codziennie 8.00 
i 19.00). Od stycznia w ramówce pojawi 
się także inny słynny klasyk, arcybiskup 
Fulton Sheen. Już teraz w  każdą środę 
i sobotę wprost z Nazaretu retransmi-
tujemy słynną Fiaccolatę, czyli Procesję 
Światła z bazyliki zwiastowania NMP 
(środa i sobota 9.40 i 20.40).

W najbliższym czasie na naszej antenie 
pojawią się kolejne propozycje, w  tym 
filmy dokumentalne z Ziemi Świętej 
przygotowane we współpracy z Christian 
Media Center, cotygodniowy serwis 
informacyjny EWTN z Watykanu oraz 
produkcje katolickich telewizji z Brazylii.

O co prosimy?
Czytelników „Królowej Pokoju” prosi-

my przede wszystkim o modlitwę. Dziś 
Kościół jak nigdy potrzebuje mediów, 
które opowiedzą go światu rzetelnie, 
bez ideologii, zaprezentują całe jego 
bogactwo. Po to jesteśmy. 

Jak pomóc inaczej? Zapraszamy na 
naszą stronę internetową www.ewtn.pl, 
gdzie znajdą Państwo wszystkie potrzeb-
ne szczegóły. 

kRzysztoF kUneRt
DyRektoR PRogRamowy ewtn PoLska
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6. niedziela zwykła
17 lutego 2019

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.

Jr 17, 5-8
Błogosławiony, 
kto pokłada ufność w Bogu

Ps 1
Błogosławiony, kto zaufał Panu

1 Kor 15, 12.16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa 
podstawą naszej wiary

Alleluja
Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Łk 6, 17.20-26
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

7. niedziela zwykła
24 lutego 2019

Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich,
własne stworzenie i rąk Twoich dzieło;
spoglądasz na nas z troskliwą miłością,
Boże i Ojcze.
Przed Tobą, Panie, istnienie człowieka
chwilą jest tylko, co szybko przemija,
lecz Ty nas kochasz i bronisz od złego
w każdej godzinie.
Przychodzisz do nas w radości i smutku,
dajesz pociechę i uczysz mądrości;
przez doświadczenia objawiasz 
cierpiącym swoje oblicze.

1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23
Dawid oszczędza Saula

Ps 103
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

1 Kor 15, 45-49
Chrystus – nowy Adam

Alleluja
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem.

Łk 6, 27-38
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Muvalia

Głoszenie w Indiach Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie jest bardzo 
trudne. Ewangelizowanie wprost wiąże się z możliwością utraty ży-
cia. Indie są zamknięte na misjonarzy z zewnątrz. Na szczęście nie ma 
problemów z powołaniami do miejscowych seminariów. 

W południowej części kraju prześla-
dowania chrześcijan są rzadsze niż na 
północy. Zdecydowana większość wie-
rzących mieszka na południu i to Połu-
dnie wysyła misjonarzy na Północ. Ojciec 
Adaikala jest właśnie takim misjonarzem 
z Południa. Założył szkołę w  Muvalii, 
w  północnej części Indii. Działalność 
edukacyjną władze akceptują, zaś dzia-
łalności misyjnej już nie. Ale właśnie taka 
działalność, która jest wielką pomocą 
i szansą dla dzieci z ubogich rodzin, daje 
też możliwość przybliżenia się do Jezusa 
– prawdziwej miłości. 

Nie musisz nic mówić, ale jeśli ofia-
rowujesz miłość bezinteresowną, to od 
razu rodzi się pytanie, co jest jej źródłem. 
Każdy chce znaleźć to źródło. I w ten 
sposób wielu poznaje Zbawiciela i chce 
być Jego uczniami. Zostać chrześcija-
ninem w tej części świata nie jest takie 
proste, na chrzest trzeba mieć zgodę 
władz i wielu na taką zgodę długo czeka, 
poza tym trzeba się liczyć z  prześlado-
waniami. Chrześcijanie w  tym kraju są 
ciągle atakowani przez hinduskich fun-
damentalistów, zdarzają się zabójstwa, 
napady, niszczenie mienia, naciski, wy-
kluczenia i to przy cichym przyzwoleniu 
władz. 

Szkoła Ojca Adaikali nie jest wyjąt-
kiem – są napady, kradzieże, zagrożenie 
życia. To jednak nie powstrzymuje dziel-
nego Ojca i wspierających go braci ze 
zgromadzenia werbistów. Wielkie dzieło, 
które jest dobrodziejstwem dla ponad 
600 dzieci, ciągle się rozwija. Mamy ten 
wielki przywilej wspierania go i rado-
wania się jego owocami. W  minionym 
roku uzbieraliśmy 17  000 zł, aby wes-
przeć szkołę. Wszyscy pragniemy kon-
tynuować tę bardzo konkretną pomoc. 
Można w każdej chwili wpłacać pienią-
dze na konto Stowarzyszenia Lew Judy 
(z dopiskiem: Muvalia), ale szczególny 
moment, kiedy będzie zbiórka w naszej 
parafii, wypada jak co roku w styczniu, 
kiedy Ojciec Proboszcz przedstawia 
roczne sprawozdanie pokolędowe 
i wszyscy jesteśmy zaproszeni do sali św. 
Eugeniusza na kawę i ciastka, by cieszyć 
się obfitością darów, które obficie na nas 
zlewa Pan. 

Z ostatniego listu Ojca Adaikali wy-
nika, że aktywność grup, które atakują 
chrześcijan, wzmaga się obecnie, dlate-
go potrzebna jest konkretna modlitwa 
i o nią też bardzo prosimy.

PiotR Rotte

Pomagamy
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Patronka młodych

Młodzi potrafią wnieść do swego 
środowiska całą gamę uczuć i zapału, 
świeżość spotkania z Chrystusem. Oni są 
też posłani do swych rówieśników, którzy 
zagubili sens swego życia, by dopro-
wadzić ich do odkrycia prawdy o  Bogu 
miłującym człowieka. Dla ożywienia 
tego ducha papież Jan Paweł  II zaini-
cjował w 1986 roku spotkania młodych 
wyznawców Chrystusa z całego świata. 
Światowe Dni Młodzieży są organizowa-
ne w różnych stronach naszego globu: 
tysiące młodych ludzi ze wszystkich 
kontynentów spotykają się, by wyznać 
swą wiarę w Chrystusa, na nowo się 
nią ucieszyć i pogłębić ją we 
wspólnocie Kościoła. Na to 
świętowanie wiary i młodości 
Stolica Apostolska wybiera 
młodym patronów spośród 
wielu świętych i błogosławio-
nych Kościoła. 

W ich gronie jest też apo-
stołka Bożego Miłosierdzia, 
Święta z Polski – Siostra 
Faustyna. Ta najbardziej zna-
na Święta naszych czasów, 
której 80. rocznicę odejścia 
do domu Pana obchodzimy 
w tym roku, zakończyła swą 
wielką misję na ziemi w mło-
dzieńczym wieku. Umierała 
mając tylko 33 lata, a Chry-
stus powierzał jej wielką 
prorocką misję, gdy miała 
zaledwie 26 lat. To już w tym 
wieku przyjęła na siebie całą 
radość spotkania z Jezusem, 
ale i troski, cierpienia związa-
ne z wielkim posłannictwem 
wobec Kościoła i świata. Bóg 

Młodość to czas, w którym kształtuje się osobowość; czas, który 
upływa na fascynacji otaczającym światem, wspólnotą i przyjaźnią. 
To pogoń za szczęściem i miłością, którą różnie się nazywa, to zdo-
bywanie kolejnych stopni zaplanowanego kształcenia się i pierwsze 
poważne plany na przyszłość. To wreszcie szczególna wrażliwość 
i otwartość na spotkanie z tajemniczym głosem Boga, aby odczytać 
swe życiowe powołanie.

nie lękał się powierzyć tego odpowie-
dzialnego zadania tak młodej osobie.

Co Siostra Faustyna może dzisiaj za-
oferować ludziom młodym? Współczesne 
środowiska opiniotwórcze, zwłaszcza 
media, kreują „światowy” obraz czło-
wieka szczęśliwego bez Boga, młodego, 
bogatego i zadowolonego z życia, dążą-
cego za wszelką cenę do przyjemności 
i zaspokojenia cielesnych potrzeb. Oglą-
dając taki model życia, młodzi często so-
bie uświadamiają, jak daleko im do tego 
„ideału”, bez którego – jak im się wydaje 
– nie będą szczęśliwi. Święta Siostra Fau-
styna pokazuje, że prawdziwe szczęście 

człowieka nie zależy od jego bogactwa, 
wykształcenia czy pozycji społecznej, 
ale od zjednoczenia z Bogiem, który jest 
źródłem wszelkiego dobra i szczęścia. Ja-
kiego Boga poznaje dzisiejsza młodzież 
i jakiego Boga odkryła w swym krótkim 
życiu ta Święta? Wielu młodych ludzi 
poznaje Boga jako troskliwego Ojca, żyje 
duchem wiary, ale są jednak i tacy, którzy 
postrzegają Boga jako nieosobową siłę 
lub ponadświatowego kontrolera. Taki 
Bóg nie interesuje się ich losem, proble-
mami i nie rozumie tęsknoty ludzkiego 
serca. Taki Bóg nieustannie czegoś za-
brania, nakazuje lub zakazuje i wymaga, 
hamując ludzką wolność i radość życia. 
Mając taki obraz Boga, młodzież próbuje 
odnaleźć szczęście poza Nim, w przyjem-
nościach życia, w świecie narkotyków, 
pożądliwości i  grzechu. Ale to tylko na 
pozór przynosi im pokój, a tak naprawdę 
wprowadza w świat niepewności jutra, 
świat pełen lęku, pustki i niepokoju.

A święta Siostra Faustyna? Z jej 
duchowych zapisków wyczytuje-
my prawdziwy obraz Boga, który 
stwarza nas z miłości, w darze 
odkupienia posyła swego Syna, 
by oddał za nas swoje życie. To 
Bóg, który bierze nas za swe dzie-
ci, pochyla się nad nami i otwiera 
na oścież drzwi miłosierdzia. Bóg 
św. Siostry Faustyny, to dobry 
Ojciec, który nosi nas na swym 
łonie i we wnętrznościach swego 
miłosierdzia. Wsłuchuje się w tęt-
no bicia naszego serca, towarzy-
szy każdej chwili, jest bliżej nas, 
niż być może drugi człowiek, bo 
za mieszkanie obrał sobie czystą 
ludzką duszę.

„O Boże – pisała w Dzien-
niczku – jak hojnie rozlane jest 
miłosierdzie Twoje, a  wszystko 
to uczyniłeś dla człowieka. O, 
jak bardzo musisz kochać tego 
człowieka, kiedy Twa miłość tak 
czynna dla niego” (Dz. 1749). 
Taki Bóg wzbudza zaufanie, 

nasza młoDzież
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Zjazd Niniwy w Poznaniu

Od 9 do 11 listopada br. trwał w Poznaniu jesienny zjazd młodzieży 
związanej z oblackim duszpasterstwem „Niniwa”. Na spotkanie przy-
było kilkuset młodych z duszpasterzami naszych oblackich parafii. 

Tematem przewodnim było świadec-
two życia tzw. Piątki Poznańskiej – mło-
dych ludzi z salezjańskiego oratorium, 
którzy zginęli w czasach II wojny świato-
wej, do końca zachowując niesamowity 
spokój oraz heroiczną pogodę ducha. 
Zgilotynowani przez gestapo 24 sierpnia 
1942 roku, w chwili śmierci mieli zaled-
wie od 19 do 23 lat. Papież Jan Paweł II 
ogłosił ich błogosławionymi 13 czerwca 
1999 roku. W ostatnich chwilach życia 
Bóg związał ich losy z posługą oblata. Tak 
wspominał o tym wydarzeniu metropo-
lita poznański – abp Stanisław Gądecki: 
„Ks. Franz Baensch, niemiecki oblat Maryi 
Niepokalanej, który towarzyszył młodym 
męczennikom w ostatnich chwilach ich 
życia, został poproszony, by podczas eg-
zekucji trzymał uniesiony swój zakonny 
krzyż. Kapłan ten zaświadczył: przeszli do 
wieczności ludzie święci”. 

Działo się to 24 sierpnia 1942 roku 
w Dreźnie (dziś jest w tym miejscu uni-
wersytet i kilka zachowanych cel), gdzie 
straceni zostali wychowankowie sale-
zjańskiego oratorium w Poznaniu, znani 
jako Poznańska Piątka: Czesław Jóźwiak, 
Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Ja-
rogniew Wojciechowski i Edward Klinik, 
którzy w 1999 roku trafili na ołtarze. Tuż 
przed egzekucją o. Franz Baensch OMI 
wszystkich wyspowiadał i udzielił im Ko-
munii świętej. Jako proboszcz parafii, na 
terenie której znajdowało się więzienie, 
brał udział we wszystkich egzekucjach, 
których tam dokonywano, ale po raz 
pierwszy usłyszał tak niesamowitą proś-
bę. Młodzi Polacy przed swoją śmiercią 
pragnęli patrzeć na Jezusa przybitego 
do krzyża i zjednoczyć swoje cierpienie 
i śmierć z Jego cierpieniem i śmiercią. Ich 
świadectwo sprawiło, że zanotował ich 
imiona i nazwiska w parafialnej księdze 
zgonów, ustalił też numer zbiorowej kwa-
tery, w której zostali pochowani.

„Na krótko przed godz. 9.00 wieczo-
rem więźniowie zaśpiewali cichym gło-
sem pieśń religijną w języku ojczystym. 
Do celi wpadł strażnik i zawołał: Koniec 
śpiewania! I ja byłem w tej celi. Tuż przed 
wyprowadzeniem prosili jeszcze: Prze-
wielebność, proszę trzymać krzyż bardzo 
wysoko, żebyśmy go mogli widzieć. Każdy 
z nich w milczeniu poszedł pod gilotynę” 
– zanotował o. Franz Baensch OMI.

Podczas pierwszego wieczoru młodzi 
mieli okazję wejść w atmosferę obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską. Wysłuchali 
konferencji ojca prowincjała – Pawła 
Zająca OMI, który przybliżył słuchaczom 
niuanse zmian w słowach hymnu naro-
dowego, jak również przedstawił czas 
zaborów, ukazując skomplikowaną mo-
zaikę warstw społecznych, liberum veto, 
i wskazując na rolę świętych Kościoła 
z tego okresu naszej historii.

Historię Poznańskiej Piątki przedstawił 
ks. Jacek Rogalski. Potem była praca 
w grupach, zwiedzanie poznańskiego 
Fortu VII oraz terenowa gra o błogosła-
wionych. Nie zabrakło również okazji do 
sakramentu pokuty i  pojednania oraz 
przeżycia nabożeństwa drogi krzyżowej. 
Codzienna Eucharystia pomagała coraz 
głębiej wchodzić w przesłanie, jakie po-
zostawili swoim rówieśnikom poznańscy 
męczennicy.

Jednym z ważnych punktów spotkania 
był również tzw. post Niniwity w intencji 
własnej oraz rówieśników. Deklaracje 
podjęcia postu składano podczas nie-
dzielnej Eucharystii, kończącej 29. zjazd 
Niniwy. Nie zabrakło również włączenia 
się w ogólnopolską akcję odśpiewania 
hymnu narodowego w dniu 11 listopada 
o godz. 12.00. Młodzież połączyła śpiew 
z modlitwą za ojczyznę.

oBLaci.PL (Pg)

ogarnia człowieka łaskawą miłością 
i podnosi aż ku wyżynom nieba. Każdy 
człowiek, a zwłaszcza młody, potrze-
buje afirmacji, pragnie, by ktoś odkrył 
w nim niepowtarzalność i jedyność 
osoby z całym jej bogactwem. Pomi-
mo ery telefonów komórkowych czy 
możliwości elektronicznej łączności 
z całym światem, w młodym człowieku 
nadal pozostaje do zaspokojenia głód 
komunikacji i bliskości z drugą osobą.

Z odpowiedzią na to pragnienie przy-
chodzi św. Faustyna. Bóg, jakiego pozna-
je młoda Święta z Łagiewnik, to Osoba, 
która nieskończenie miłuje człowieka 
i chce nawiązać z nim głęboką relację 
miłości. Młodzi poszukują wspólnoty, 
oparcia życzliwych przyjaciół, trwałych 
więzów na dobre i na złe. Siostra Fau-
styna, bogata w doświadczenie miłości 
Boga, uczy, że życie nabiera sensu do-
piero wtedy, gdy pojawi się ta pierwsza 
najważniejsza wspólnota, gdy młody 
człowiek zdecyduje się spotykać w swym 
sercu z Bogiem. Jest to Osoba bliska, bo 
można odnaleźć ją we własnym wnętrzu, 
spotkać się z Nią w mieszkaniu swej 
duszy, można z Nią rozmawiać, podjąć 
wielki dialog całego życia. Tak czyniła 
św. Siostra Faustyna mówiąc, że nie szuka 
szczęścia gdzieś daleko, ale odnajduje go 
w swoim sercu, w którym przebywa Bóg. 
Z Nim zaczynała dzień, szła do pracy, 
z Nim odpoczywała, Jemu powierzała 
sekrety młodego serca.

Dopiero ta przyjaźń uzdolniła ją do 
głębszych relacji we wspólnocie z in-
nymi ludźmi. Siostra Faustyna czuła, że 
jest kochana, i czuła, że kocha, dlatego 
była szczęśliwa. Całą swą ufność złożyła 
w Bogu i nie została zawiedziona. Ta 
młoda Siostra w swym krótkim życiu 
doświadczyła, co znaczy otworzyć się na 
przemieniającą obecność Bożej miłości. 
Osiągnęła szczyty zjednoczenia mistycz-
nego z Bogiem, któremu oddała całą swą 
młodość i życiowe plany. Odkrywa przed 
młodymi ludźmi tajemnicę szczęścia 
i miłości, której tak bardzo poszukują, 
tajemnicę realizacji swego życiowego 
powołania w spotkaniu z Bogiem miło-
sierdzia.

siostRa m. saLwatRicze mUsiał zmBm
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Bóg, który przede wszystkim JEST

Żyjemy w  czasach, kiedy – choć 
możemy śmiało wyznawać naszą wiarę 
i nie grożą nam za to żadne represje – to 
jednak wcale nie jest łatwą rzeczą mówić 
dziś o Chrystusie, ponieważ po prostu 
spotykamy się z  arogancją, drwinami 
i wyśmiewaniem się z ludzi, którzy otwar-
cie przyznają się do swojej wiary. Dzisiaj 
bardziej niż kiedyś atakowany jest sam 
Jezus Chrystus i Jego Kościół. Bluźniercze 
plakaty i  rzeźby, bezczeszczenie miejsc 
sakralnych to tylko niektóre przykłady, 
jak bardzo dziś uwłacza się Bogu. I wła-
śnie dlatego my, wierzący, powinniśmy 
z całą otwartością przyznawać się do 
Chrystusa, stając w Jego obronie i dając 
świadectwo Jego miłości.

Dla nas, małżonków, pierwszym waż-
nym momentem świadectwa naszej wia-
ry były narodziny dzieci i pokazywanie 
im od małego, że rodzice są osobami, 
które kochają Pana Jezusa i  Pan Jezus 
jest Kimś bardzo ważnym w życiu naszej 

„(…) gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego (...)” (1 Kor 1, 22–23). Głoszenie i przyzna-
wanie się do Chrystusa jest dzisiaj sprawą niezwykle ważną i bardzo 
konieczną. 

Umiłowany i Umiłowana

rodziny. Wspólna modlitwa z dziećmi, 
Eucharystia, koniecznie niedzielna, ale 
także we wszystkie ważne święta kościel-
ne, nawet jeśli przypadają one w dzień 
powszedni i nie są dniami wolnymi od 
pracy. Świętowanie wszelkich rodzin-
nych uroczystości, urodzin, imienin, 
rocznicy ślubu, jest powiązane z uczest-
nictwem w Eucharystii. 

Co roku w czerwcu i listopadzie, przy 
okazji urodzin i imienin dzieci oraz na-
szej rocznicy ślubu, zamawiamy Mszę 
świętą, by nasze dzieci wiedziały, że bez 
Boga nie da się w życiu zbudować nic 
trwałego, że wiara nie jest tylko rodzinną 
tradycją, ale że jest dla nas, rodziców, 
czymś tak ważnym, że podporządkowu-
jemy jej inne nasze działania. Niedzielny 
wyjazd czy spacer oczywiście tak, ale 
najpierw Msza święta, a potem inne 
przyjemności. Uczymy nasze dzieci, że 
niedzielna Eucharystia jest tak ważna, że 
bez istotnego powodu nie powinno się 

jej zostawiać na wieczór. Niedzielę należy 
zaczynać z Bogiem, aby „oddać Bogu to, 
co należy do Boga”. 

Drugim miejscem, w którym przyzna-
jemy się do Chrystusa, jest nasza rodzina, 
ta najbliższa, czyli rodzice i rodzeństwo, 
ale także ta dalsza, ciocie, wujkowie 
i kuzynostwo. Mamy to szczęście, że wy-
rośliśmy i wychowaliśmy się w domach 
katolickich, w których wiara i Kościół były 
ważne, dlatego nie musimy toczyć walk 
z najbliższymi o Chrystusa, a nasz styl ży-
cia i nasza przynależność do Wspólnoty 
Rodzin Umiłowany i umiłowana nie rodzi 
między nami konfliktów. 

Kolejnym miejscem świadczenia 
o naszym przywiązaniu do Chrystusa są 
nasze miejsca pracy. I to na pewno jest 
ta trudniejsza cześć naszego świadectwa 
wiary. Praca zajmuje dużą część naszego 
dnia, a co za tym idzie, naszego życia. Nie 
jest to miejsce, gdzie przebywa się tylko 
chwilowo i nikt nie zdąży zauważyć, że 
jesteśmy osobami wierzącymi. Pracując 
20 lat w jednym miejscu i w dużej mierze 
z  tymi samymi ludźmi, nie da się ukry-
wać, że jest się katolikiem. 

Ludzie, z którymi pracujemy, są 
różni. Wierzący, obojętni religijnie, 
deklarujący się jako niewierzący, ate-
iści, agnostycy. Z niektórymi możemy 
otwarcie porozmawiać o Bogu, inni 
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Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 

a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, 

a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła 
(J 1,1-5).

słowo Boże w coDziennoŚci
Fot. ewa sołecka

słuchają, ale nie przyjmują do siebie 
tych słów, inni z kolei wręcz są bardzo 
nieprzychylni religii, a głównie Kościo-
łowi, w którym widzą wiele błędów. 
Zawsze jasno dajemy do zrozumienia, 
że nie interesują nas rozmowy o księ-
żach, którzy tylko czekają na pieniądze 
i o nadużyciach w Kościele, ponieważ 
znamy zupełnie innych kapłanów 
i  nasz obraz Kościoła jest inny. Nasze 
stanowisko w kwestii aborcji, eutanazji 
czy wspólnego życia przed ślubem 
jest zawsze zgodne z nauką Kościoła 
katolickiego i nasi koledzy i koleżanki 
w pracy są tego świadomi.

O wiele wdzięczniejszą grupą do 
ewangelizacji, w której można pokładać 
nadzieję, są za to moi uczniowie, z któ-
rymi pracuję już ponad dwadzieścia lat. 
Bardzo różni, bo wywodzą się z bardzo 
różnych domów, ale z przykrością muszę 
stwierdzić, że istnieje spora grupa dzieci, 
dla których Chrystus nie jest Kimś istot-
nym. Ale dzieci, szczególnie takie jeszcze 
nie za duże, są za to bardzo otwarte 

i szczere. W ich przypadku wcale nie 
chodzi o wielkie kazania, tylko o proste 
stwierdzenia i przykład życia.

Kiedy uczeń częstuje mnie w piątek 
kabanosem, dziękując, odpowiadam, 
że w piątki nie jem mięsa. Zaraz pytanie 
„Dlaczego?” i możliwość powiedzenia 
kilku słów, dlaczego w piątki nie jem 
wędliny. W środę popielcową uczeń 
przyniósł cukierki z okazji urodzin. Po-
częstowałam się, ale przeprosiłam, że 
zjem go następnego dnia, bo dziś jest 
post ścisły. Zdziwienie, co to ten post 
ścisły i  możliwość powiedzenia kilku 
słów o istocie środy popielcowej. Ucznio-
wie często sami inicjują różne tematy, 
o niedzielnej Mszy świętej, na której nie 
byli, o  spowiedzi, u  której byli trzy lata 
temu. Nigdy nie pozostawiam takich 
stwierdzeń bez odzewu, choćby krótko 
podpytuję o przyczyny i proponuję, by 
to zmienili.

Młodzież klas siódmych i ósmych nie 
jest już tak szczera i prostoduszna, ale za 
to z pomocą przychodzi mi tu literatura 

polska. Od Kochanowskiego poczynając, 
przez Mickiewicza, Słowackiego, Norwida 
i Sienkiewicza, a na Herbercie kończąc, 
cała literatura jest pełna odniesień do 
Boga, ponieważ dla nich wszystkich 
Bóg był tak oczywisty jak dla dzisiej-
szej młodzieży internet. Istnieje wtedy 
wiele możliwości powiedzenia młodym 
ludziom o Bogu, któremu ufało tyle 
pokoleń Polaków. O Bogu, który przede 
wszystkim JEST. 

Jesteśmy przekonani, że świadectwo 
wiary nie musi oznaczać koniecznie 
wychodzenia na place i ulice i ewange-
lizowania napotkanych przypadkowo 
ludzi. Dziś tak ważna jest ewangelizacja 
poprzez wierność Bogu, Ewangelii i Ko-
ściołowi. Staramy się naszym życiem 
małżeńskim, rodzinnym głosić i nie wsty-
dzić się Chrystusa tam, gdzie Bóg nas 
posyła: w pracy, w szkole, na spotkaniach 
rodzinnych.

anna i macieJ 
siUtowie

Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli 

(J 1, 11).

Miłości pragnę, 
nie krwawej ofiary, 

poznania Boga 
bardziej niż całopaleń 

(Oz 6, 6).
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nasze Dzieci

Nowi ministranci na Popowicach

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko 
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15, 16-17).

Każdy z nas, stojący przed ołtarzem 
w kościele zawdzięcza tę obecność Bożej 
łasce. I jak wielka jest radość, kiedy przy 
tym ołtarzu oprócz kapłana sprawują-
cego Eucharystię 
czy nabożeństwo 
są także obecni 
ministranci. Czy 
nie zdarzyło się 
nam, choć raz 
uśmiechnąć na 
widok maluszka 
w  komży,   który 
radosnym krokiem 
zmierza z ampuł-
kami do ołtarza, 
lub biegnie z  mi-
krofonem do księ-
dza, albo słuchać 
głosu lektora, któ-
rego pamiętamy, jak jeszcze niedawno 
wiercił się w ławce prezbiterium, a teraz 
z powagą czyta słowo Boże. 

Tak, to oni – Liturgiczna Służba Ołta-
rza! Nasze dzieci, nasi sąsiedzi, z rodzin 
naszej parafii. Zostali wybrani, powołani, 

by wzrastać jako ministranci, lektorzy, ce-
remoniarze. Przyszli do kościoła, aby być 
bliżej Boga, aby go poznawać i świadczyć 
o Nim w swoich środowiskach, nierzadko 

przekraczając samych siebie, wypełniając 
swoje obowiązki związane z osobistymi 
dyżurami. W niedzielę Chrystusa Króla 
dziękowaliśmy za tę łaskę powołania 
do służby ministranckiej naszych dzieci. 
Widzieliśmy, jak odnawiają swoje przy-

rzeczenia, a trzech chłopców składało je 
po raz pierwszy. 

Pamiętam, jak kiedyś jeden z naszych 
synów, na początku swojej „kariery” 
ministranckiej wyszedł na Mszę i zaraz 
wrócił mówiąc, iż nie służy, bo kościół 
jest zamknięty… Oczywiście kościół był 
otwarty… Takie to były początki.

Być rodzicem ministranta to duża 
godność, ale także ogromne codzien-
ne wyzwania. Dlatego oprócz pracy 
formacyjnej, jest też czas na zabawę. 
Rozumiejąc to, Ojciec Jarosław OMI po 
uroczystej Mszy świętej zaprosił mini-

strantów wraz z rodzicami 
do sali św. Eugeniusza na 
poczęstunek i dalsze wspólne 
świętowanie. Chłopcy usły-
szeli słowa wdzięczności od 
Ojca, najwytrwalsi otrzymali 
kubki z Bożym przesłaniem.

Drodzy ministranci, dzię-
kując za waszą służbę przy 
ołtarzu Pana, życzymy Wam, 
aby powołanie, na które od-
powiedzieliście, przynosiło 
jak najwspanialsze owoce 
każdego dnia, abyście wzra-
stali w swoim powołaniu ku 
radości Waszych rodzin i całej 
wspólnoty parafialnej.

Beata oLeksiak
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nasze Dzieci

Vivat Polonia 
w Przedszkolu 122

W dniu 14.11.2018 r. uczniowie Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół 
nr  20 z  ul.  Kłodnickiej, przygotowani 
pod kierunkiem Marka Strońskiego, dali 
koncert pieśni patriotycznych z towarzy-
szeniem instrumentów.

Kilkoro z nich jeszcze niedawno 
uczęszczało do przedszkola nr 122,  dla-
tego z sentymentem ponownie przyszli 
zaprezentować koleżankom i  kolegom 
program patriotyczny, dając najmłod-
szym świadectwo o  pamięci tamtych 
ważnych wydarzeń i o bohaterach, dzięki 
którym przetrwaliśmy jako naród.

maRek stRoński

Pomagamy
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 

jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (św. 
Jan Paweł II).

Przedszkolaki z Wesołej Gromadki zawsze chętnie pomagają potrze-
bującym. Szczególnie przed świętami pamiętamy o dzieciach z domów 
dziecka, dla których zbieramy grosiki w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, 
bo choć jeden grosz znaczy niewiele, to Góra Grosza jest największa 
na świecie! Pomagamy również dzieciom leczonych we wrocławskich 
szpitalach, biorąc udział w akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. 
Nie zapominamy też o naszych czworonożnych przyjaciołach i wspie-
ramy wrocławskie schronisko dla zwierząt. Miejmy nadzieję, że te akcje 
uwrażliwią nasze dzieci na potrzeby i problemy innych. 

wesoła gRomaDka
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ogłoszenia i RekLamy

POSZUKIWANy PRACOWNIK 
BUDOWLANy 

DO PRAC WyKOŃCZENIOWyCh

Więcej informacji:

teL.  664 817 696

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

MyCIE OKIEN I SPRZąTANIE
Tel. 889 938 736 – pani Oksana

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, instalacje, kafelki, drzwi.
Tel. 518 897 865

MARTER – remonty kompleksowe, instalacje 
elektryczne, hydrauliczne, terakota, glazura. 
Tel. 607 633 217

KONSERWATOR DOMOWy 
wszelkie naprawy, awarie.
Tel. 790 421 925

OKOLICZNOŚCIOWE DEKORACJE kwiatowe 
z okazji chrztu, komunii, ślubu, wesela.  
Tel. 692 055 864

NAUCZyCIELKA ChEMII 
udziela korepetycji. 
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

KOREPETyCJE z języka polskiego na Popo-
wicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

JęZyK ANGIELSKI korepetycje. Przygotowa-
nie do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 663 017 429

KUPIę GARAŻ na Popowicach.
Tel. 71 791 6443

RODZINA WyNAJMIE MIESZKANIE 
na Popowicach lub w okolicy.
Tel. 792 258 709

MIESZKANIE NA GąDOWIE 3 pokoje, pow. 
53,7 m2, w pełnym rozkładzie z balkonem, na 
3. piętrze – zamienię na mniejsze, na niższej 
kondygnacji (parter, 1. piętro), na Gądowie 
lub Popowicach.
Tel. 609 140 066

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 !

ZATRUDNIę KIEROWCę 
Z UPRAWNIENIAMI TAXI

(panią lub pana)
•  współpracuję z jedną z największych korporacji
     we wrocławiu, co gwarantuje dużą liczbę zleceń.
•  oferuję samochód służbowy, w pełni sprawny
     technicznie, wyposażony we wszystkie
     niezbędne urządzenia. 
•  Możliwość pracy z samochodem „pod domem”,
     służbowy telefon komórkowy. 
•  sposób rozliczania dostosowany do twoich
     oczekiwań. wynagrodzenie proporcjonalne
     do zaangażowania w pracę. Możliwość decyzji,
     w jaki sposób i na jakich zasadach będziesz
     zarabiać. 
•  oczekuję w pracy uczciwości i zaangażowania,
     prawa jazdy kat. B, uprawnień kierowcy taxi,
      zdanego egzaminu z topografii miasta,
     zaświadczenia o niekaralności, zaświadczeń
     lekarskich. 
•  w przypadku braku zaświadczeń pomagam 
     je uzyskać. 

kontakt  teL.  664 817 696

Stawka 15-25 zł netto za godzinę, 
zależnie od umiejętności

Zakres obowiązków:
• montaż płyt GK
• kładzenie paneli
• malowanie
• gładzie
• kładzenie płytek
• murowanie
• drobna hydraulika  

oraz elektryka

Mile widziane prawo jazdy kat. B
Większość prac wykonywana 

na terenie Wrocławia

 szkoła podstawowa
 gimnazjum
 liceum, technikum
 przygotowanie do matury

 

Przygotowuję do egzaminów, 
klasówek, konkursów, 

ułatwiam nadrobienie zaległości, 
pomagam w pracach domowych.

KOREPETyCJE W DOMU UCZNIA
teL. 668 967 527

M A T E M A T y K A
s k U t e c z n e  k o R e P e t y c J e

SPRZEDAM OGRÓDEK DZIAŁKOWy
przy ul. Klecińskiej: Ogródki Działkowe 
„Radość”, Aleja Zielona.
Tel. (71) 792 0312, kom. 793 875 916

KUPIę MIESZKANIE na Popowicach 
lub sąsiadujących osiedlach. 
Tel. 693 959 935

WyNAJMę MIEJSCE PARKINGOWE 
w garażu podziemnym na Popowicach.
Tel. 601 899 492

SPRZEDAM MIESZKANIE
o powierzchni 100 m2 znajdujące się w  bu-
dynku wielorodzinnym w  miejscowości 
Tuszyn koło Dzierżoniowa. Tanio.
Tel. (74) 831 4377 lub 663 625 151



29kRÓLowa PokoJU

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 św. 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 św. 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 św. 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 św. (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 św. 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 św. 
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 św. 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 św. w intencji jubilatów o godz. 13.00
Gdy ktoś obchodzi srebrne lub złote gody, możliwa osobna Msza 
Święta z uroczystym odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Obchody rocznicowe należy wcześniej zgłosić w biurze.

Biuro parafialne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30
Parafialny Zespół Caritas: czwartek od godz. 17.00 do 18.00
Księgarnia parafialna: niedziela od godz. 9.30 do 13.00
poniedziałek–piątek od godz. 13.00 do 18.00

inFoRmatoR PaRaFiaLny



wyPRawa Do LUBiąża – 27.10.2018 
Fot. Renata „enia”



tRiDUUm PaschaLne – LitURgia wigiLii PaschaLneJ – 31.03.2018
Fot. PiotR JanickiV noc Świętych – 31.10.2018

Fot. PiotR Janicki



02.01.2019 – środa –    Popowicka 10–50
03.01.2019 – czwartek –   Popowicka 51–76
04.01.2019 – piątek –   Popowicka 78–120
05.01.2019 – sobota –   Popowicka 122–158
06.01.2019 – niedziela –   niedźwiedzia 4–27
07.01.2019 – poniedziałek –  niedźwiedzia 29–42, Jelenia 4–22
08.01.2019 – wtorek –   niedźwiedzia 43–62, Jelenia 24–40
09.01.2019 – środa –    Jelenia 42–56, wejherowska 3–23, Lutra 16
10.01.2019 – czwartek –   wejherowska 25–77
11.01.2019 – piątek –   Bobrza 2–30
12.01.2019 – sobota –   Bobrza 32–44, żubrza,
      Białowieska 5–11 (nieparzyste)
13.01.2019 – niedziela –  Białowieska 13–43 (nieparzyste),
      Białowieska 12–30 (parzyste), stacja PkP
14.01.2019 – poniedziałek–  Białowieska 32–54 i 20a–30a
15.01.2019 – wtorek –   Białowieska 68–82, Rysia, gądowska,
      Bystrzycka, Brynicka, stobrawska
16.01.2019 – środa –    małopanewska, kłodnicka, Legnicka 45–94
17.01.2019 – czwartek –   kwiska
18.01.2019 – piątek –   Legnicka 96–162
19.01.2019 – sobota –   Białowieska 3, 3a, 3B, 3c, 3D; 
      Legnicka 49c, 49e, 49F, 49g; 
      Legnicka 57e, 57h, 57k, 57R, 57w; 
      kolęda dodatkowa

Rozpoczęcie kolędy w dni powszednie o godz. 16.00, 
w niedziele i święta o 15.00

PLAN KOLęDy A.D. 2019


