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MISJA ŚWIĘTA

Nie zamykajmy serc...

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”  

(J 3, 16). Bóg kocha! Bóg ma serce! Bóg jest Miłością! Wokół nas wi-

dzimy często ludzi smutnych, zrozpaczonych, pozbawionych nadziei,  

a przecież Bóg kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dla-

tego wzywa Cię do nawrócenia. Tylko wiara nadaje sens życiu, daje 

nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy udrę-

czeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatki.

Nie zamykajmy więc naszych serc, pozwólmy Bogu, który jest  

Miłością, aby je przemieniał; otwórzmy się na Jego słowo i działanie 

poprzez uczestnictwo w szczególnym wydarzeniu, jakim będzie dla 

całej naszej parafii Misja Święta w dniach 20-28 lutego 2010. Prze-

znaczmy ten czas dla Boga!

Misja Święta to szczególny rodzaj re-
kolekcji otwartych, które przeprowadza 
się co kilka lat (przeważnie 10) dla całej 
parafii celem umocnienia i odnowienia 
życia wiary. Prawo Kanoniczne nakazuje 
proboszczom przeprowadzanie misji 
zgodnie z zarządzeniem biskupa diece-
zjalnego. Misję Świętą prowadzi najczęś-
ciej dwóch misjonarzy i trwa ona zwykle 
cały tydzień, podczas którego w odpo-
wiednich porach głosi się wiernym nauki 
(kazania) o zasadniczych prawdach wiary 
i moralności, odprawia nabożeństwa 
(m.in. sakrament namaszczenia chorych, 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
i ślubów małżeńskich, adoracja krzyża 
misyjnego). 

Tegoroczną Misję Świętą poprowadzą 
dla nas Ojcowie Oblaci Maryi Niepokala-

nej z Kędzierzyna Koźla: o. Kazimierz 
Zdziebko OMI i o. Jarosław Wachow-
ski OMI. Oto list, który kierują do nas 

przed rozpoczęciem misji:

Drodzy Bracia i Siostry

w Chrystusie!

Już wkrótce będziecie prze-
żywać w Waszej parafii do-
niosłe wydarzenie, jakim jest 
MISJA ŚWIĘTA.

Posługa Słowa Bożego  
w czasie tych dni odnowy  
w Waszej Wspólnocie została 
powierzona nam, kapłanom ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Ob-

latów Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna: 
ojcu Kazimierzowi Zdziebko i ojcu Jaro-
sławowi Wachowskiemu. Już wcześniej 
podjęliśmy tę posługę, przygotowując 
się do tej Misji oraz modląc się za Was 
wszystkich.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, 
z jakimi spotykacie się w przeżywaniu 
naszej wspólnej wiary w dzisiejszych 
warunkach życia. Dlatego kierujemy do 
Was słowa zachęty, otuchy i nadziei. Za-
praszamy Was do udziału w Misji Świętej 
i zachęcamy do modlitwy do naszego 
Ojca w niebie, który pragnie udzielić 
hojnie swoich darów.

Oby w tych dniach misyjnej zadumy 
nad własnym życiem, dokonało się  
w sercach ojców, matek, ludzi samot-
nych, chorych, młodzieży i dzieci żarliwe 
pragnienie odnowy życia ku rado-
ści i nowej nadziei, pokładanej  
w Tym, dla którego nie ma rzeczy 
niemożliwych.

„Nie zamykajmy serc, 
zbawienia nadszedł 
czas, gdy Chrystus puka  
w drzwi może ostatni raz”.

S z c z e r z e  o d d a n i  
w Chrystusie i Maryi 
Niepokalanej

O. KAZIMIERZ  
ZDZIEBKO OMI 

O. JAROSŁAW  
WACHOWSKI OMI

Boże, nasz Ojcze, który tak umi-
łowałeś świat, że zesłałeś swego 
Syna, aby odnowił więź miłości z 
Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, 
dziś tą samą miłością powodo-
wany, pragniesz nam Go posłać 
w słowie misjonarzy.

Spraw łaskawie, aby nasz umysł 
uznał w Nim najwyższą prawdę, 
wola – jedyną drogę, a serce 
– najgłębszy sens i najtrwalszą 
radość życia. Pomóż nam przy-
jąć Jego Osobę całym naszym 
jestestwem, wszak nazwał się 
nie tylko Prawdą, ale Drogą  
i Życiem, a przyszedł nie tylko 
wypełnić nasz umysł, wolę i serce, 
lecz całe nasze życie doczesne 
i wieczność. W Jezusie Chrystu-
sie, naszym Panu i Zbawicielu, 
Bóg stanął po stronie człowieka  
i naszych codziennych spraw.

Oby w naszej parafii nie było 
nikogo, kto pozostałby głuchy na 
Jego słowo i oporny na działanie 
Jego miłości i łaski. Boże, niech ta 
Misja Święta pomoże odnaleźć 
każdemu z nas największy skarb, 
którego świat dać nie może: ser-
com radość i nadzieję, sumieniom 
pokój, rodzinom miłość i zgodę, 
parafii jedność i przedsmak kró-
lestwa Bożego, w którym ludzie 
są dla siebie bliźnimi, dzieląc się 
chlebem i niebem, Kościołowi 
nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty, przez którego 
działa Ojciec i w którym spotyka 
się z nami Syn, odnów nasze 
serca i oblicze naszej parafii na 
większą chwałę Trójcy Przenaj-
świętszej. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 

Amen.

MODLITWA 

PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ
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SŁOWO PROBOSZCZA

Wielk i  Post  rozpocz ynamy Środą 
Popielcową i  jej  szczególnym prze -
słaniem: Nawracajcie się i  wierzcie 
w Ewangelię! Za kilka dni w sobotę  
20 lutego o godz. 18.00 rozpocznie się 
Misja Święta pod hasłem: „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał…” Misjonarze w liście 
skierowanym do naszej parafii wołają: 
Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł 
czas! 

Misja św. to niesamowity czas i wyjątko-
wy dar Opatrzności Bożej. Nie zamykajmy 
serc!!!

O. MIECZYSŁAW HAŁASZKO OMI

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy 
Cię o błogosławieństwo dla Misji, 
która ma być wielkimi dniami prze-
miany naszej parafii. Niech ten czas 
będzie błogosławiony dla wszystkich 
mieszkańców naszej parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli 
do poznania prawdy i zostali zba-
wieni. Potrzeba do tego łaski Bożej 
i dlatego z wielką ufnością wołamy: 
„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się 
dobrze do Misji Świętej, aby wszy-
scy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli 
jak prawdziwi świadkowie miłości  
i przebaczenia. Napełnij nas pragnie-
niem prostowania nie tylko ścieżek 
własnego życia, ale również goto-
wością do pomagania wszystkim 
naszym braciom i siostrom żyjącym 
w ciemnościach zła.

Użycz misjonarzom światła i łaski, 
aby głoszone przez nich słowa nie 
były ich słowami; aby nie raniły, ale 
leczyły; aby nie obrażały, ale budziły 
sumienie; aby nie poniżały nikogo, 
ale wszystkich podnosiły; aby wno-
siły pokój tam, gdzie niespokojnie. 
Przez nich naucz nas, Boże, jaka jest 
Twoja wola, co służy do zbawie-
nia, pomnóż naszą wiarę, umocnij 
nadzieję, rozpal miłość i pomóż 
przylgnąć do Twojego ojcowskiego 
serca. Niech Boskie Twoje słowo 
przez nich głoszone oświeci nas  
i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci 
i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twe-
go Jezusa Chrystusa. 

Duchu Święty, Boże! Pomagaj 
misjonarzom i całej wspólnocie pa-
rafialnej, aby przez Misję św. zostało 
odnowione oblicze ziemi naszej pa-
rafii, naszych rodzin, naszej lokalnej 
społeczności.

Maryjo, Matko Kościoła, Matko 
pięknej miłości! W czasie Misji 
św. bądź nam Przewodniczką po 
drogach wiary i jako Matka naszej 
parafii, razem ze świętymi patronami 
naszymi, wspieraj nas swoim wsta-
wiennictwem. 

Amen.

MODLITWA 

O ŁASKI MISYJNE

Natchniony zwyczaj nas uczy,

Byśmy w zbawiennym okresie

Czterdziestu dni umartwienia

Szczerą czynili pokutę.

Do tego Prawo przynagla

I napomnienia proroków,

A nade wszystko sam Chrystus,

Król i Stworzyciel wszechświata.

Ten czas przeżyjmy w skupieniu,

Krótsze niech będą rozmowy,

Skromniejsze nasze posiłki,

Więcej czuwania nad sobą.

Oddalmy zło, które może

Chwiejnych zagarnąć w niewolę,

I brońmy siebie przed wrogiem

Pełnym podstępnej przemocy.

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,

Chwała i cześć będzie wieczna,

A Ty w nas pomnóż owoce

Postu i skruchy serdecznej. Amen.

HYMN
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WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

Chrystus, sprawiedliwość Boga

Orędzie chrześcijańskie jest pozytyw-
ną odpowiedzią na ludzkie pragnienie 
sprawiedliwości, jak stwierdza apostoł 
Paweł w Liście do Rzymian: „teraz jawną 
się stała sprawiedliwość Boża niezależ-

na od Prawa (...) przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. 
Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 
a dostępują usprawiedliwienia za darmo, 
z Jego łaski, przez odkupienie, które jest 
w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił 
Bóg narzędziem przebłagania dzięki 
wierze mocą Jego krwi” (3, 21-25).

Jaka jest zatem sprawiedliwość Chry-
stusa? Jest to przede wszystkim spra-
wiedliwość pochodząca od łaski, według 
której to nie człowiek naprawia, uzdrawia 
samego siebie i innych. Fakt, że „przebła-
ganie” dokonuje się „mocą krwi” Jezusa, 
oznacza, że to nie ofiary składane przez 
człowieka uwalniają go od ciężaru win, 
ale gest miłości Boga, który otwiera się aż 
do końca, tak dalece, że bierze na siebie 

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2010 r.

Drodzy bracia i siostry! Każdego roku przy okazji Wielkiego Postu 

Kościół zachęca nas do szczerego przeanalizowania własnego życia  

w świetle wskazań Ewangelii. W tym roku pragnę wam przedstawić 

parę refleksji, dotyczących rozległego zagadnienia sprawiedliwości, 

obierając za punkt wyjścia słowa św. Pawła: „Jawną się stała sprawied-

liwość Boża (...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Rz 3, 21-22). […]

„przekleństwo”, należne człowiekowi, aby  
w zamian obdarzyć go „błogosławieństwem”, 
które należy się Bogu (por. Ga 3, 13-14). 
Natychmiast rodzi to jednak obiekcję: co 
to za sprawiedliwość, gdy sprawiedliwy 
umiera za winnego, a winowajca otrzymuje 
w zamian błogosławieństwo, które należy 
się sprawiedliwemu? Czyż nie jest zatem 
tak, że każdy otrzymuje przeciwieństwo 
tego, co „mu się należy”? W rzeczywistości 
to pokazuje Bożą sprawiedliwość, głęboko 
różniącą się od sprawiedliwości ludzkiej. Bóg 
w swoim Synu zapłacił cenę naszego wy-
kupu, cenę naprawdę ogromną. W obliczu 
sprawiedliwości krzyża człowiek może się 
buntować, gdyż uwidacznia ona jasno, że 
człowiek nie jest istotą samowystarczalną, 
ale potrzebuje Drugiego, aby być w pełni 
sobą. Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć  
w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy 
właśnie to: wyzbyć się złudzenia samo-
wystarczalności, aby uświadomić sobie  
i zaakceptować własny brak — brak innych 
i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i Jego 
przyjaźni.

Staje się zatem zrozumiałe, że wiara 
bynajmniej nie jest czymś naturalnym, wy-

godnym, oczywistym: potrzeba pokory, 
by uznać, że potrzebuję Drugiego, który 
uwolni mnie od tego, co moje, by dać mi 
darmo, „co mi się należy”. Dokonuje się to 
zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucha-
rystii. Dzięki działaniu Chrystusa możemy 
dostąpić „większej” sprawiedliwości, jaką 
jest sprawiedliwość miłości (por. Rz 13, 
8-10), sprawiedliwość tego, kto w każdym 
przypadku zawsze czuje się bardziej dłuż-
nikiem niż wierzycielem, otrzymał bowiem 
więcej, niż można się spodziewać.

Właśnie dzięki temu doświadczeniu 
chrześcijanin stara się przyczyniać do 
kształtowania sprawiedliwych społecz-
ności, w których wszyscy otrzymują to, 
co konieczne, aby żyć na miarę własnej 
godności ludzkiej, i w których sprawied-
liwość jest ożywiana przez miłość.

Drodzy bracia i siostry, uwieńczeniem 
Wielkiego Postu jest Triduum paschalne, 
podczas którego również w tym roku bę-
dziemy wysławiać sprawiedliwość Bożą, 
która jest pełnią miłości, daru i zbawie-
nia. Oby ten czas pokuty był dla każdego 
chrześcijanina czasem prawdziwego 
nawrócenia i intensywnego zgłębiania 
tajemnicy Chrystusa, który przyszedł, 
by stało się zadość wszelkiej sprawied-
liwości. Z tymi uczuciami wszystkim 
udzielam z serca Apostolskiego Błogo-
sławieństwa.

BENEDICTUS PP XVI

MARZEC

OGÓLNA: 
Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwo-
ści i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza 
najuboższych.

MISYJNA: 
Aby Kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedli-
wości we wszystkich regionach kontynentu.

PARAFIALNA:
Aby czas Wielkiego Postu rozpoczęty Parafialną Misją Świętą trwale wzmocnił 
wiarę, motywował czyny pokutne i modlitwę oraz pobudzał miłość bliźniego.
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KSIĘGI PARAFIALNE
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ROK DUSZPASTERSKI

Miłość odrzucona  

i ukrzyżowana

Podstawowymi treściami Wielkiego Postu, który ma nas przygoto-

wać na doroczny obchód tajemnicy naszego zbawienia – misterium 

męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – są nawrócenie, 

pokuta i pojednanie. Tradycja każe nam, świadomym własnych grze-

chów, wpatrywać się w tym czasie w krzyż Chrystusa. Jest on wyra-

zem miłości największej i jednocześnie znakiem miłości odrzuconej, 

wzgardzonej.

Zasadnicze ukierunkowanie 
przeżywaniu Wielkiego Postu 
nadają sło-
wa Jezusa 
z rozmowy 
z Nikode-
mem: „Tak 
Bóg umi-
łował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3, 16). 
Zwykle całą naszą uwagę skupia-
my na wyrażeniu „dał” i pytamy, 
czy Bóg daje się przebłagać jedy-
nie Krwią swojego Syna? Przecież 
św. Jan w swoim Pierwszym 
Liście pisze: „Bóg jest Miłością” 
(1 J 4, 8) i: „W tym objawiła się 
miłość Boga ku nam, że zesłał 
Syna swego Jednorodzonego na 
świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu” (1 J 1, 9). Dlaczego Bóg, 
który jest Miłością, wysyła swego 
Syna na krzyż? Najpełniejszą 
odpowiedź na to pytanie daje 
sam Jezus, który w dalszej części 
rozmowy z Nikodemem mówi: „Albo-
wiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony”  
(J 3, 17). Bogu nie chodziło o to, by Jego 
Syn odpokutował ludzkie winy, lecz  
o to, by wszystkim okazać swoją miłość 
i wszystkich obdarować życiem.

Św. Bernard z Clairvaux, dla którego 
zdanie „Bóg jest Miłością” jest podstawą 
rozumienia świata, mówi, iż tajemnica 
zbawienia nie leży w zadośćuczynieniu 

za nasze grzechy, lecz w darowa-
niu win, przebaczeniu grzechów. 

Bóg stał się 
c z ł o w i e -
kiem, gdyż 
chciał po-
kazać czło-
w i e k o w i , 

że jest ludzki, chciał się pokazać 
człowiekowi od ludzkiej strony. 
Dlatego, że nas kocha, solidaryzu-
je się z nami w naszej ludzkiej sła-
bości i ułomności. Odpowiadając 
na pytanie: Dlaczego krzyż?, św. 
Bernard wskazuje mniej na winę 
człowieka, a bardziej na jego 
kruchość, nędzę, niemoc i cier-
pienie. Zaś Benedykt XVI mówi 
w swojej encyklice o miłości 
chrześcijańskiej, że w śmierci na 
krzyżu Bóg zwrócił się przeciwko 
sobie samemu, ofiarował siebie, 
by „podnieść człowieka i go 
zbawić – jest to miłość w swej 
najbardziej radykalnej formie” 
(Deus Caritas est 12). Nawet krzyż 
nie odstraszył Boga od okazania 

nam swojej wiernej miłości. Nawróce-
nie i pokuta, odnowa życia wiary, do 
których wzywamy w Wielkim Poście, są 
powrotem do tej Miłości. W tym kontek-
ście należałoby podjąć temat sakramen-
tu pokuty i pojednania jako spotkania 
grzesznika z miłosierną Miłością Boga, 
a także temat przebaczenia, miłości 
nieprzyjaciół oraz chrześcijańskiego 
sensu cierpienia.

KS. DR ADAM KALBARCZYK
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OCHRZCZENI

Szymon Stanisław Wers
Szymon Jan Kubisz

MAŁŻEŃSTWA

Stanisław Kozak 
  i Krystyna Napiwocka
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Apoloniusz Szajecki  l. 77
Janina Bujwid-Sus  l. 77
Marek Maciąg  l. 49
Ryszard Masłowski  l. 77
Marian Mateński  l. 85
Waleria Wierzowiecka  l. 91
Tadeusz Głowiak  l. 80
Regina Karpuk  l. 84
Tadeusz Łyżwa  l. 74
Jan Serwaczak  l. 66
Marian Kubera  l. 77
Stanisław Marciniszyn  l. 86
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Środa Popielcowa
17 lutego

Wielki Post to czas sprzyjający wzmożonej 
modlitwie i pokucie; otwiera nasze serca 
na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym 
okresie wskazywana jest nam duchowa 
droga, będąca przygotowaniem do po-
nownego przeżywania wielkiej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, 
przede wszystkim poprzez pilniejsze 
słuchanie Słowa Bożego oraz bardziej 
wielkoduszne praktykowanie umartwie-
nia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść 
z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Jl 2, 12-18

Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

Skrucha musi rodzić się w sercu, które jest 
ośrodkiem głębokich intencji człowieka. 
Akty pokutne muszą jednak być przeży-
wane także razem z członkami wspólnoty. 
Prorok Joel wzywa wszystkich bez wy-
jątku, od starców po dzieci, do podjęcia 
pokuty. Wszyscy łączmy się, by błagać 
Boga o zmiłowanie i przebaczenie.

Ps 51

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta będą głosić Twoją chwałę.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas 

upragniony

W dzisiejszym świecie coraz większa jest 
potrzeba pojednania i przebaczenia. 
Kościół, opierając się na słowie Chrystusa, 
głosi przebaczenie i miłość nieprzyjaciół. 
Czyniąc to, jest świadom, że wzbogaca 
duchowe dziedzictwo całej ludzkości 
o nowy sposób budowania relacji z bliź-
nimi; sposób z pewnością niełatwy, ale 
niosący wielkie nadzieje.

Chwała Tobie, Słowo Boże!

Nawróćcie się do waszego Boga, On  
bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Mt 6, 1-6.16-18

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie

Jesteśmy wezwani do jałmużny, modlitwy 
i postu. Uczynki te zawsze świadczą o pod-
dawaniu tego, co w człowieku cielesne 
i zewnętrzne, temu, co duchowe i we-
wnętrzne. Jest więc Wielki Post czasem 
wejścia w siebie. Jest okresem szczegól-
nego przestawania z Bogiem w ukryciu 
własnego serca i własnego sumienia. W ta-
kim wewnętrznym obcowaniu z Bogiem 
dokonuje się właściwe dzieło Wielkiego 
Postu: dzieło nawrócenia.

Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice 

katedralnej włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam – 3 sierp-

nia. Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu po-

szedłem do szpitala.

Była to jednak szczęśliwa oko-
liczność, gdyż dzięki temu 
mogłem otrzymać święcenia 
w kaplicy Matki Bożej. Gdy 
przyszedłem do katedry, stary 
zakrystian, pan Radomski, 
powiedział do mnie: „Proszę 
księdza, z takim zdrowiem 
to chyba raczej trzeba 
iść na cmentarz, a nie do 
święceń”. Tak się wszystko 
układało, że tylko miłosier-
ne oczy Matki Najświętszej 
patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał 
wówczas miejsce. Byłem tak słaby, że wy-
godniej było mi leżeć krzyżem na ziemi, 
niż stać (Stryszawa, 1 sierpnia 1965).

Dlaczego przyjechałem z prymicją na 
Jasną Górę, a raczej – dlaczego przywiozła 
mnie na Jasną Górę moja siostra? Zapewne 
dlatego, że wychowaliśmy się w naszej ro-
dzinie domowej w głębokiej czci do Matki 
Bożej. Moja matka odwiedzała Wilno, Ostrą 
Bramę, a mój ojciec – Jasną Górę. Później 
toczyli nieraz serdeczne rozmowy na temat 
skuteczności przyczyny „Tej, co Jasnej broni 
Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”. 
Urodziłem się w domu rodzinnym pod 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
i to w sobotę, żeby we wszystkich planach 
Bożych był ład i porządek. Całe moje życie 
tak wyglądało. 

Po święceniach kapłańskich w kaplicy 
Matki Bożej w katedrze włocławskiej 
uważałem za rzecz najbardziej właściwą 
przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowa-
ło. Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły 
po śladach, które wydeptała Maryja, idąc 
przede mną jak światło, gwiazda, życie, 
słodkość i nadzieja, jako wspomożycielka 
w ciężkiej sytuacji, niemalże pielęgniarka 
i karmicielka. 

Zawsze ufałem, że wspomoże mnie Ma-
ryja. Cześć moja dla Matki Najświętszej 

rozwijała się powoli. Tajemnice tej 
czci jeszcze lepiej odczułem, gdy 

nawiedzając swoją rodzinną 
parafię w Zuzeli, zobaczyłem 
ten sam obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej, przed którym 
modlili się moi rodzice. Obraz 

ten jest do dziś czczony 
w świątyni, chociaż ucier-

piała ona czasu ostatniej 
wojny bardzo wiele. Oblicze 

Matki zostało nietknięte. Wydawało mi się 
zawsze, że tej dziedzicznej czci rodzinnej 
trzeba dochować wierności (Jasna Góra,  
5 sierpnia 1974).

[...] Prawdziwą męką była moja pierwsza 
Msza św. Ale przecież Msza nigdy nie jest 
rzeczą łatwą, zawsze jest jakąś męką, bo 
jest uczestnictwem w Męce Chrystusa. 
I do dziś odprawianie Mszy jest dla mnie 
niezwykle trudne. Nie dla braku sił, ale 
z lęku, czy wszystko jest uczynione tak, 
jak powinno być uczynione – aby można 
było spokojnie powiedzieć jak Chrystus 
na Kalwarii: „Wykonało się” – czy wszystko 
naprawdę oddane jest w ręce Ojca. 

Przez dłuższy czas każdego dnia wyda-
wało mi się, że odprawiam ostatnią Mszę 
św. w moim życiu. Ale tych ostatnich Mszy 
było bardzo dużo… aż do dziś. Dziś już tak 
nie myślę, trochę się człowiek rozzuchwalił, 
upewnił w swojej drodze. Ale chciałbym 
mieć to usposobienie nadal, abym na-
prawdę wierzył, że co dzień trzeba spra-
wować Najświętszą Ofiarę tak, jak gdyby 
naprawdę była ostatnią [...] (Włocławek,  
18 września 1974).

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
PRYMAS POLSKI
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ROK KAPŁAŃSKI

Apostolat MARGARETKA

W całym Kościele Powszechnym obchodzimy Rok Kapłański, z tej 

okazji postanowiłyśmy podjąć modlitwę za naszych Kapłanów – za 

naszych Kochanych Ojców Oblatów, którzy tej modlitwy tak bardzo 

potrzebują. Chciałybyśmy także zaprosić do modlitwy za naszych 

kapłanów innych parafian, dlatego na łamach naszej gazetki para-

fialnej pragniemy przybliżyć wszystkim na czym polega Apostolat 

MARGARETKA.

Apostolat MARGARETKA jest wspól-
notą osób świeckich, które, świadome 
licznych zagrożeń kapłaństwa we 
współczesnym świecie, pragną nieść 
modlitewną pomoc Kościołowi. 

Istotę jego stanowi codzienna mod-
litwa w intencji imiennie wskazanych 
kapłanów ofiarowana przez konkretne 
osoby spośród wiernych. Każda z nich 
przyjmuje na siebie wieczysty obowią-
zek modlitwy za kapłana w wyznaczo-
nym dla niej jednym dniu tygodnia. 

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza 
kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat 
tworzy grupa siedmiu osób skupiona 
wokół kapłana objętego modlitwą. Jego 
imię wpisane jest w centrum kwiatka, 
a wokół niego na siedmiu płatkach 
imiona osób modlących się za niego w 
wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, 
tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku 
zbierania się na wspólną modlitwę. Waż-
ne jest to, aby w każdym dniu tygodnia 
kapłan był objęty modlitwą. Ta sama 
osoba może należeć do wielu Marga-
retek.

Zobowiązanie 
modlitewne obej-
muje modlitwę za 
kapłanów i Ko-
ronkę Medjugor-
ską. Tekst mod-
litwy oraz spo-
sób odmawiania 
Koronki zawiera 
blankiet ,  któr y 
jest zewnętrznym 
znakiem przyna-
leżności do Apo-
stolstwa. 

Koronka Medjugorska (Wierzę w Boga, 
7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 
7 x Chwała Ojcu) jest starą chorwacką 
modlitwą. Rekomenduje się jej odma-
wianie ze względu na to, że omawiany 
Apostolat został zainicjowany właśnie 
w Medjugorje jako odpowiedź na 
prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która 
z macierzyńską troską pragnie obda-
rzyć kapłanów, swoich drogich synów, 
duchową ochroną. 

Zaleca się, aby trzy pierwsze trójki 
odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi, 
trzy następne – o pokonanie szatana, zaś 
siódmą trójkę za triumf Niepokalanego 
Serca Maryi. 

Można też powiązać każdą z siedmiu 
trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu 
darów Ducha Świętego, gdyż Niepoka-
lana pragnie zanurzać kapłanów w mocy 
Ducha Świętego. 

Grupa siedmiu osób składa wieczyste 
przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca 
życia: „Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, 
Królowo Pokoju, w ramach powstałe-
go w parafii NMP Królowej Pokoju we 

Wrocławiu, Apostolatu MARGARETKA 
przyrzekam wieczystą modlitwę za 
ks. .............. (imię i nazwisko). Moje 
przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym 
Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu 
Maryi. Amen.” 

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany 
kapłan, to istnieje możliwość zastąpie-
nia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie 
takiej możliwości, to osoba składająca 
przyrzeczenie zabiera ze sobą obowią-
zek modlitwy wstawienniczej także po 
śmierci. Gdyby kapłan umarł wcześniej, 
to nie przestajemy się za niego modlić. 
Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu 
wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną 
za kapłanów i pozwoli uczestniczyć 
w wymianie duchowych dóbr po-
między „siódemką” a jej kapłanem. 
Najważniejsza sprawą jest, aby przy-
rzeczenie zostało złożone w całkowitej 
wolności serca i ufności w Bogu, który 
nie odmawia niezbędnej pomocy dla 
dochowania wierności złożonemu 
przyrzeczeniu.

MARGARETKA jest  wspaniałym 
Bożym dziełem, jest wyrazem miłości 
Maryi i Kościoła do swoich kapłanów. 

Serdecznie zapraszamy osoby chęt-
ne, pragnące włączyć się w to dzieło, 
wszystkich tych, którzy czują się odpo-
wiedzialni, czują potrzebę modlitwy za 
swoich duszpasterzy. Kapłani są darem 
Bożym dla nas, ze strony wiernych nie 
powinno więc zabraknąć modlitwy 
o gorliwych i świętych kapłanów. Niech 
będą chlubą i radością Kościoła oraz 
naszej parafii.

„Nie gromadźcie sobie skarbów na 
ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje włamują się i kradną. Gromadź-
cie sobie skarby w niebie. (...) Bo gdzie 
twój skarb, tam będzie i serce twoje” 
(Mt 6, 19-21).

OSOBY CHĘTNE PROSIMY O KONTAKT: 
GENOWEFA GÓRNA, TEL. 71 350 28 62  

(W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ) 
KRYSTYNA MINOROWICZ, TEL. 71 351 74 87FO
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HISTORIA

Popiół

„Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” 

(Rdz 3, 19). Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu rozpoczyna 

Środa Popielcowa. W tym dniu towarzyszy nam refleksja o śmierci 

i przemijaniu. Popiół jest znakiem i symbolem przemijania. W Sta-

rym Testamencie symbol popiołu pojawia się wielokrotnie. Obrzęd 

posypywania głów popiołem Kościół przejął od ludów starożytnych. 

Nadał mu nową i wymowną dla każdego symbolikę.

przedmiotów, należało pilnie strzec. 
Według zaleceń starotestamentowych, 
kapłan zbierał popiół ze zwierząt ofiar-
nych „i wynosił poza obóz na miejsce 
czyste” (Kpł 6, 4).

Gdy Bóg zapragnął ukarać zbuntowany 
lud, jako zapowiedź zbliżających się plag, 
zamienił życiodajny deszcz w piasek i po-

piół (Pwt 28, 24). Kiedy ma sie dokonać 
ostateczne zniszczenie, jak wtedy, gdy 
trzeba wytępić kult bałwochwalczy, jego 
przedmiot „ściera się na popiół” i wyrzuca 
na groby pospolitego ludu (2 Krl 23, 6). 
Obrócenie Gomory w popiół było dopeł-
nieniem kary zagłady i ostrzeżeniem dla 
wszystkich niewiernych.

Żydzi z polecenia Mojżesza używali 
popiołu ze spalonej czerwonej krowy 
jako ofiary oczyszczenia składanej za 
tych, którzy stali się nieczyści przez 
dotknięcie zwłok. Popiół ten mieszano 
z krystalicznie czystą wodą, co zwiększa-
ło jego oczyszczającą moc. W tradycji ży-
dowskiej podczas ceremonii weselnych 
smarowano popiołem oblubieńca. Na-

Posypywanie głowy popiołem było 
u ludów pierwotnych wyrazem żałoby. 
Lęk przed zmarłym skłaniał ludzi do 
posypywania się popiołem z ofiar zło-
żonych za zmarłego albo ziemią z jego 
grobu. Wierzono, że w ten sposób moż-
na ochronić się przed jego duchem.

Popiół jest symbolem oczyszcze-
nia i zmartwychwstania, 
jest materiałem ziemskim 
oczyszczonym przez ogień. 
Poganie, paląc zwłoki, uwa-
żali, że pomagają duszy 
w ten sposób szybciej 
uwolnić się od wszystkiego, 
co cielesne i nieczyste. Sta-
rożytni Rzymianie podczas 
wielkich świąt oczyszczenia 
rzucali popiół za siebie do 
wody. Hindusi w podobnej 
sytuacji nacierali popiołem 
całe ciało. Mieszkańcy Mek-
syku obsypywali się popio-
łem, aby osiągnąć czystość 
swego ducha oraz siły i zdrowie.

W wielu religiach występował obrzęd 
spalania ofiar poświęconych bogom. 
Unicestwienie fizycznej postaci składa-
nego daru i zamienienie go w dym pro-
wadziło do nadania ofierze właściwości 
charakteryzujących „sacrum”. Popiół 
przechowywał cechy spalonego przed-
miotu, gdy pochodził z ofiary, był także 
naznaczony sakralnością. Uczestnicząc 
w porządku „sacrum”, nabierał szczegól-
nych jego mocy i mógł być używany do 
celów liturgicznych i magicznych. Ozna-
czało to, że popiół stawał się nieczysty, 
niebezpieczny dla każdego, kto się z nim 
zetknął, nie będąc do tego uprawniony. 
Popiołu, jak innych konsekrowanych 

tomiast pannie młodej popiołem posy-
pywano wieniec, był to gest, który w jej 
życiu miał oznaczać przejście do nowego 
stanu – bycia żoną. W planie religijnym 
zawierała się w tej ceremonii nadzieja na 
odrodzenie świątyni jerozolimskiej.

W polskiej obrzędowości ludowej 
znany był zwyczaj „zabijania grajka”. 
W ostatnim dniu karnawału na taczce 
wywożono z karczmy grajka. Na granicy 
wsi, przewracając taczkę, wyrzucano 
muzykanta, który symbolizował radość 
karnawałowej zabawy. Rzucano za nim 
garnek z popiołem i wypuszczano kota, 
który miał być umykającą duszą grajka 
i jednocześnie wyrażał porządek wyczer-

pującego się właśnie życia.
W obrzędowości rodzin-

nej popiół i jego związek 
ze światem zmarłych miał 
też dodatkowe znaczenie. 
Ponieważ ognisko domowe 
uważano za siedzibę dusz 
przodków, popiół z niego 
służył do podtrzymywania 
z nimi więzi. W polskiej 
tradycji niezbędne zatem 
było, przy łączeniu się ro-
dów, dosypanie popiołu 
z ogniska rodu panny mło-
dej do ogniska rodowego 
pana młodego. Natomiast, 

gdy się zdarzyło, że rodzina wygasała, 
popiół z jej ogniska odnosiło się do wsi, 
z której ród pochodził.

Popiół z drew spalonych od Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli przemie-
szany z ziarnem na wiosnę i jesienią, 
należało rozsypywać na polu, kreśląc 
znak krzyża, „aby plon był omłotny”. 
Czwartkowy popiół (zebrany w Wielki 
Czwartek) i czwartkowa sól (przepalana 
z cedzinami postnego kwasu) miały po-
magać w leczeniu i wzmagać płodność. 
Miały też zdolność chronienia zasiewów 
przed robakami. Popiołu używano do 
utrwalenia zaistniałej sytuacji: aby nowo 
przyjęci do służby parobkowie długo 
trzymali się dworu, karbowy posypywał 

Julian Fałat, „Popielec”
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ich nogi popiołem; żeby przywiązać kury 
do domostwa, posypywano je popiołem 
i wsadzano do komina.

Popiół znajdował również zastosowa-
nie jako magiczna broń przeciw mocom 
demonicznym i nieszczęściom spadają-
cym na człowieka i jego gospodarstwo. 
Na Pokuciu posypywano podwórze 
popiołem, aby rano poznać, jakie duchy 
nawiedzają domostwo – gdy pozostawiły 
ślady podobne do ludzkich, to dobry 
znak, gdy zaś widoczne były na nich 
odciski pazurów, świadczyło to o wizycie 
złych duchów.

Polskie tradycje ludowe przechowały 
pamięć o bardzo rozbudowanym spo-
sobie pozbywania się powodujących 
cierpienia i niepowodzenia złych mocy, 
które potrafią zagnieździć się w czło-
wieku. W tym celu w czwartek po wigilii 
Bożego Narodzenia, w ostatnią kwadrę 
księżyca, należało posprzątać pokój, 
w którym leżał chory. Przygotowywa-
no mu posłanie z grochowin (suche 
pędy symbolizują śmierć), przykrywano 
prześcieradłem, a następnie kładzio-
no chorego nago twarzą ku ziemi, po 
czym zatykano komin. Później brano 
drewniane sito z popiołem i, obracając 
w lewo, obchodzono z nim chorego tak, 
żeby obsypać wokół niego całą pościel. 
Po odmówieniu pewnych formuł i we-
zwaniu Boga i Ducha Świętego, robiąc 
znaki krzyża, otwierano szybko komin, 
zapalano łuczywo i szukano w rozsypa-
nym popiele znaków wskazujących na 
los chorego. Jeśli na prześcieradle nie 
było śladów, znaczyło to, że złe moce 
nie chcą opuścić chorego i nie ma już 
dla niego ratunku.

Popiół przypomina nam, że wszystko, 
co ziemskie, a więc materialna część 
naszej natury, tak jak została utworzona 
z prochu i gliny ziemi, znów obróci się 
w ziemię. Ponieważ ten rozpad jest jed-
nak skutkiem grzechu – Stwórca bowiem 
stworzył człowieka w cielesnej nieśmier-
telności – dlatego ten, kto w Środę Po-
pielcową pozwala na swej głowie kreślić 
krzyż z popiołu, zaręcza, że wraz z poku-
tującym Kościołem chce zmienić swoje 
życie, a przez pokutę i żal chce powrócić 
do Boga, którego porzucił przez grzech. 
Uświadamia sobie, że odwracając się 

od Boga, wybrał raczej śmierć niż życie, 
powracając zaś do Boga przez pokutę, 
odzyskuje życie i nieśmiertelność.

Wielkopostna ceremonia posypywania 
głów popiołem została wprowadzona do 
liturgii Kościoła powszechnego około 
IV wieku i aż do X wieku obowiązywała 
wyłącznie osoby publicznie odprawiające 
pokutę. Według Starego Testamentu czło-
wiek czyniący pokutę, najlepiej poszcząc, 
winien się okrywać worem pokutnym 
i obsypać popiołem (Dn 9, 3). Dlatego 
pokutnicy w dawnych czasach ubrani 
w szaty pokutne posypane popiołem, po 
odbyciu postu wyznawali swoje grzechy 
w Wielki Czwartek, obchodzony jako 
dzień odpuszczenia grzechów i pojed-
nania z Kościołem. Pogodzeni z Bogiem 
mogli rozpocząć nowe życie.

Później sypanie popiołu na głowę 
stało się obrzędem symbolicznym, sto-
sowanym wobec wszystkich wiernych. 
W XVIII-XIX i na początku XX wieku, 
księża zwykle dawali popiół na głowę 
jednej tylko, najważniejszej osobie z ro-
dziny, np. ojcu czy dziadowi, sypiąc im 
także trochę popiołu do modlitewnika.  
Ci zaś, po powrocie z kościoła, sami 
dawali „popielec” swym bliskim, tzn. uro-
czyście i z namaszczeniem posypywali im 
głowy popiołem.

W podniosłej atmosferze symboliki 
popiołu Kościół wprowadza wiernych  
w okres Wielkiego Postu. Środa Popiel-
cowa zawsze była dniem pełnym po-
wagi, a sakramentalne „memento mori” 
zmuszało ludzi do zadumy nad własnym 
życiem. Tego, czego wymagano kiedyś 
tylko od pokutników, oczekuje się teraz 
od każdego chrześcijanina, który czter-
dzieści dni przed Wielkanocą zobowią-
zuje się do pokuty.

Zgodnie z nauką Kościoła Wielki Post 
powinien być czasem umartwień, rozmy-
ślań, wzmożonej pobożności i dobrych, 
miłosiernych uczynków. Ma przybliżać 
wiernym najważniejsze tajemnice wiary 
i przygotować ich do godnego uczest-
nictwa w wielkim święcie Zmartwych-
wstania Pańskiego. Ma nakłaniać do 
poważnego i głębokiego zastanowienia 
się nad sensem życia.

JANUSZ ŻUKROWSKI

I niedziela Wielkiego Postu
21 lutego

Wielki Post przypomina nam każdego 
roku tajemnicę Chrystusa, który przebywał 
w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony. 
Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem na 
początku Jego mesjańskiej działalności 
jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa 
dokonanego przez krzyż i zmartwychwsta-
nie. Sam Jezus, na każdym etapie swojej 
mesjańskiej misji, przypisuje to zwycięstwo 
Duchowi Świętemu.

Pwt 26, 4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Historia wyjścia z Egiptu, stanowiąca pod-
stawę wiary Starego Testamentu, pozwala 
Izraelowi odkryć, jak cenne jest jego życie 
w oczach Boga. Bóg objawia się mu jako 
wybawca, zdolny zapewnić przyszłość 
ludowi pozbawionemu nadziei. W ten 
sposób rodzi się w Izraelu szczególna świa-
domość: jego życie nie jest zdane na łaskę 
faraona, przeciwnie, jest ono otoczone 
czułą i wielką miłością Boga.

Ps 91

Bądź ze mną, Panie, 

w moim utrapieniu

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: 
„Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

Rz 10, 8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

W listach św. Pawła jednym z najczęś-
ciej powtarzanych stwierdzeń jest to, że 
Chrystus jest Panem. On jest Panem życia 
wiecznego, posiada pełne prawo ostatecz-
nego sądzenia ludzkich czynów i ludzkich 
sumień, jest bowiem Odkupicielem świata. 
Prawo to „nabył” przez krzyż, dlatego Bóg 
Ojciec cały sąd przekazał Synowi. Jednakże 
Syn nie przyszedł, aby – nade wszystko 
– sądzić, ale by zbawiać. Żeby obdarzać 
życiem Bożym, które jest w Nim.

Chwała Tobie, Słowo Boże!

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych.

Łk 4, 1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym  

na pustyni i był kuszony

W pokusach doznanych i zwalczonych 
przez Jezusa na pustyni wyraża się sprze-
ciw szatana wobec faktu, że do świata 
ludzi przyszło królestwo Boże. Odpowiedzi 
Jezusa na namowy kusiciela demaskują 
rzeczywiste intencje ojca kłamstwa, który 
próbuje osiągnąć swój cel, uciekając pod-
stępnie do słów Pisma. Ale Jezus odpiera 
jego argumenty poprzez właściwą inter-
pretację tych samych słów.



ODRODZENIE PARAFII

O s i e m  b ł o g o s ł a w i e ń s t w  –  d u c h o w a  d r o g a  u c z n i a  J e z u s a

Błogosławieni, którzy łakną  

i pragną sprawiedliwości,  

albowiem oni będą nasyceni

Sprawiedliwość – jedno z podstawowych pojęć etycznych i praw-

nych, oznaczające cechę przypisywaną jednostkom (osoba spra-

wiedliwa), działaniom (sprawiedliwe postępowanie) czy instytucjom 

społecznym (sprawiedliwe prawa, sprawiedliwy ustrój, sprawiedliwy 

wyrok), wiązaną najczęściej z odpowiednim rozdziałem dóbr, lub 

bezstronnością.

Natomiast w sensie religijnym za 
sprawiedliwość uważa się głoszenie 
i postępowanie zawsze zgodne, nieza-
leżnie od sytuacji, z prawami Bożymi 
– czyli regułami wynikającymi z syste-
mu etycznego danej religii. Dotyczy 
to szczególnie sytuacji, kiedy takie 
postępowanie wymaga osobistego he-
roizmu, czyli jest ono związane z moż-
liwością utraty wolności, majątku lub 
nawet życia. W tym sensie słowa tego 
używa się w takich frazach jak „czło-
wiek sprawiedliwy” (za wikipedia.pl).

Szukanie sprawiedliwości jest pod-
stawową tęsknotą za świętością i za 
odkrywaniem, czego chce od nas Bóg. 
Dla człowieka wierzącego świadomość, 
że czego w życiu doświadcza, tego 
właśnie chce Bóg, staje się źródłem siły 
i wewnętrznego pokoju. Ta tęsknota 
za Bogiem, za świętością życia została 
mocno wyrażona naszymi naturalnymi 
potrzebami: głodem i pragnieniem. 
Można powiedzieć, że są to wszyscy 
ewangeliczni ubodzy. Jezus umieszcza 
te błogosławieństwo w czasie 
teraźniejszym, co znaczy dla 
nas, że przeżywamy je już dzi-
siaj, teraz, w tej chwili, w tym 
momencie.

Sprawiedliwość w Piśmie 
św. nie oznacza kara-
nia za nasze grzechy 
albo nagradzania 
dobrych naszych 
czynów, ale rea-

lizację woli Boga. Sprawiedliwym jest 
ten, kto jest posłuszny Bogu. Sprawied-
liwe jest to, co dzieje się zgodnie z wolą 
Boga. Pragnienie Boga ukazują nam 
Jego przykazania i obietnice. Człowiek 
pragnący sprawiedliwości stara się re-
alizować przykazania Boga i czeka na 
realizację Jego obietnic. Zna on swoją 
słabość, fakt, że nie jest w stanie w 
pełni zrealizować przykazań Bożych, 
ale się tym nie smuci i nie popada z 
tego powodu w rozpacz, gdyż całą 
swoją nadzieję pokłada w obietnicach 
Bożych, których realizacja nie jest uza-
leżniona od dobra człowieka, ale od 
wierności Boga.

Największą obietnicą Boga jest Jego 
Królestwo. Realizacja tej obietnicy jest 
największą sprawiedliwością, którą lu-
dzie „łaknący sprawiedliwości” pragną 
ponad wszystko. Jezus był człowiekiem 
sprawiedliwym, ponieważ pragnął 
przede wszystkim realizacji Królestwa 
Bożego. To była Jego największa troska, 

Jego największe pragnienie.
Przeciwieństwem do łak-
nących sprawiedliwości byli 
faryzeusze. Liczyli oni jedy-
nie na swoje siły. Nie łaknęli 
sprawiedliwości,  gdyż byli 

przekonani, że sami dosko-
nale ją realizują. Byli 

nasyceni przeko-
naniem o własnej 
sprawiedliwości, 
a Bóg był im je-

dynie potrzebny do jej uznania oraz 
wynagrodzenia, a raczej wypłacenia 
tego, co w ich przekonaniu słusznie się 
im należało.

W rozważanym błogosławieństwie 
Jezus pragnie nam uświadomić, iż 
troska o ludzi ubogich, chorych czy 
odrzuconych przez bogatych i zdro-
wych winna nieustannie towarzyszyć 
Jego wyznawcom. I choć Jezus wysyła 
swoich uczniów do wszystkich, to jed-
nak w swojej posłudze winni być oni 
szczególnie wrażliwi na ludzi biednych 
i odrzuconych. Wrażliwość na ubogich 
i potrzebujących jest zadaniem dla 
każdego ucznia Jezusa, jak również 
całej wspólnoty Kościoła. Każdy chrześ-
cijanin prowadzący wielkie dzieła 
w Kościele winien zachować w sercu 
ewangeliczny niepokój, by nie utracić 
wrażliwości na najbardziej ubogich 
i potrzebujących. Miłość do ubogich 
jest czytelnym znakiem obecności 
Boga we współczesnym świecie.

Chrystus nie daje nam konkretnych 
i praktycznych rozwiązań na ludzką 
biedę i nędzę. Ostatecznym źród-
łem ludzkiej nędzy, także w sferze 
materialnej, nie są bowiem wadliwe 
struktury, ale twarde ludzkie serca 
przeciwne Bogu. Pragnienie i łaknienie 
sprawiedliwości wymaga dużej ofiary 
i krzyża. Aby nasza miłość do ubo-
gich i potrzebujących miała charakter 
ewangeliczny, musi być inspirowana 
miłością do Jezusa Chrystusa. Różnica 
między uczniem Jezusa wrażliwym na 
ubogich a działaczem politycznym czy 
społecznym jest taka, że uczeń Jezusa 
„żyje ofiarą, z ofiary, dla ofiary i w ofie-
rze, a działacz społeczny czy polityczny 
buduje lepszą przyszłość na ziemi”. Dla 
człowieka żyjącego bez Boga nie ma 
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biednych i ubogich będzie naprawdę 
bezinteresowna, ewangeliczna.

Pytania do osobistej refleksji:

Czy w każdej sytuacji życiowej staram 
się szukać, rozpoznawać i wypełniać 
wolę Boga?
Czy jestem człowiekiem sprawiedli-
wym?
Czy szukam sprawiedliwości i czy nią 
żyję na co dzień?
Czy stosuję własną miarę sprawied-
liwości – inną dla bliźnich, inną dla 
siebie?
W jaki sposób troszczę się o ludzi ubo-
gich, chorych, odrzuconych?

O. ARTUR PIWOWARCZYK OMI

II niedziela Wielkiego Postu
28 lutego

Wielki Post jest właściwym czasem, aby 
okazać Bogu szczerą wdzięczność za wielkie 
dzieła, jakich dokonał dla dobra człowieka 
we wszystkich epokach dziejów, zwłaszcza 
przez odkupienie, dla którego nie oszczędził 
nawet własnego Syna. Odkrycie zbawczej 
obecności Boga w ludzkiej historii pobudza 
nas do nawrócenia. Sprawia, że wszyscy 
czujemy się wybrani przez miłość Boga, 
i każe nam wielbić Go i chwalić.

Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Abraham usłyszał słowo Boga, który ka-
zał mu oderwać się od rodzinnej ziemi,  
od własnego ludu i w pewnym sensie od 
samego siebie, aby uczynić zeń narzędzie 
realizacji zbawczego zamysłu, obejmują-
cego przyszły lud Przymierza, a właściwie 
wszystkie narody świata. Od tych słów 
zaczyna się wielka wędrówka Ludu Boże-
go. Do Abrahama odwołują się nie tylko 
ci, którzy chlubią się pochodzeniem od 
niego w znaczeniu fizycznym, ale także 
niezliczone rzesze tych, którzy uważają się 
za jego potomstwo „duchowe”, ponieważ 
z taką samą wiarą i bezgraniczną ufnością 
przyjmują słowo Boże.

Ps 27
Pan moim światem i zbawieniem moim
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Flp 3, 17 – 4, 1
Chrystus przekształci nasze ciała na po-
dobne do swego chwalebnego ciała
Wielki Post stanowi opatrznościową spo-
sobność do duchowego oderwania się od 
bogactw materialnych i otwarcia się na 
Boga, ku któremu chrześcijanin powinien 
skierować całe swoje życie, świadom, że 
nie posiada trwałego mieszkania na tym 
świecie, nasza bowiem ojczyzna jest w nie-
bie. Na wielkopostnej drodze oczyszczenia 
uczeń Chrystusa uczy się przekraczać siebie 
i swoje egoistyczne interesy, aby spotykać 
się z braćmi w miłości.

Chwała Tobie, Królu wieków!
Z obłoku świetlanego odezwał się głos 
Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”.

Łk 9, 28b-36
Przemienienie Pańskie
Przemienienie Pańskie, opisane przez 
ewangelistów, ma miejsce wówczas, kiedy 
Jezus przez swoje znaki, a także przez czyny 
i słowa, dał już poznać siebie Izraelowi. Głos 
Ojca stanowi niejako potwierdzenie „z góry” 
tego, co już dojrzewało w świadomości 
uczniów. Jezus chciał, aby na podstawie 
znaków i słów wiara w Jego Boskie posłan-
nictwo i synostwo zrodziła się w świado-
mości słuchaczy niejako z wewnętrznego 
objawienia, które daje sam Ojciec.

Dobre serce

W naszej codziennej egzystencji często spotykamy ludzi, o których 

możemy powiedzieć, że mają dobre serce. Są uczynni, pomocni, 

serdeczni, nie nastawiają się na korzyść. Nie pędzą do przodu, nie  

ścigają się z innymi, nie licytują się, kto ma więcej. Chętnie z nimi 

przestajemy, czując się w ich obecności jak w innym – spokojniej-

szym – świecie.

Ludzie o dobrym sercu uważani są 
czasem za ludzi z innej epoki; nie przy-
stających do dzisiejszej rzeczywistości; 
naiwnych, łatwowiernych, jednym sło-
wem, nie na dziś. Czy nie jest to jednak 
krzywdząca opinia, którą powinniśmy 
zmienić?

Wszak dzięki tym ludziom nie panuje 
dziś zupełna „znieczulica”, dzięki nim 
świat nie zastygł w nieczułości, braku 

wrażliwości i obojętności. Dzięki nim pro-
wadzona jest działalność dobroczynna, 
humanitarna wobec cierpiących biedę, 
głód i niedostatek. 

Nie chowajmy więc swego dobrego 
serca. Okazujmy je, bo być może pew-
nego dnia sami będziemy go potrze-
bować. 

TOMASZ KAPŁON

lepszej przyszłości na ziemi. Tylko do-
świadczenie miłości Boga, która najle-
piej objawiła się w ubogim Chrystusie, 
może sprawić, że nasza troska o ludzi 
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KRS: 0000327951
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III niedziela Wielkiego Postu
7 marca

W krzyżu Jezusa Chrystusa wyraża się 
usilne wezwanie do metanoi, do nawró-
cenia. I to wezwanie powinniśmy przyjąć 
jako skierowane do każdego z nas i do 
wszystkich w sposób szczególny w okre-
sie Wielkiego Postu. Przeżywać Wielki 
Post – znaczy nawrócić się do Boga za 
pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

Wj 3, 1-8a.13-15

Powołanie Mojżesza 

Bóg objawia Mojżeszowi jego posłan-
nictwo: ma wyprowadzić Izraelitów 
z niewoli egipskiej i przeprowadzić do 
ziemi obiecanej. Przyrzeka mu także swą 
potężną pomoc w spełnieniu tego zada-
nia: „Ja będę z tobą”. Bóg naszej wiary, 
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba objawia 
swoje Imię: „Jestem, który jestem”. W Jego 
obecności nie możemy nie zgiąć kolan 
i nie oddać chwały.

Ps 103

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych 
ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

1 Kor 10, 1-6.10-12

Życie Izraela na pustyni 

jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Przymierze osiąga swój ostateczny etap 
i kształt w Jezusie Chrystusie: jest to 
nowe i wieczne przymierze. Bóg potwier-
dza w nim ostatecznie siebie jako Bóg 
Przymierza. Objawienie Starego, a jeszcze 
bardziej Nowego Testamentu ukazuje 
Boga, który szuka człowieka, przybliża się 
ku niemu, sam chce przymierza z nim.

Chwała Tobie, Słowo Boże!

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest 
Królestwo niebieskie.

Łk 13, 1-9

Jeśli się nie nawrócicie, 

wszyscy podobnie zginiecie

Grzech sam w sobie jest złem, a zwa-
żywszy na solidarność, która łączy ludzi, 
jest ostatecznym korzeniem wszelkiego 
cierpienia. Nie wystarczy unikać grzechu 
tylko z obawy tego zła, jakim jest kara. 
Trzeba się z niego nawrócić na dobro, tak, 
aby w myśl solidarności, idącej w odwrot-
nym, właściwym już kierunku, cierpienie 
człowieka połączone z cierpieniem Chry-
stusa mogło wywierać pozytywny wpływ 
na innych członków rodziny ludzkiej.

Plany na Wielki Post

Styczeń był w naszym duszpasterstwie nieco spokojniejszym okre-

sem. Poświęciliśmy go głównie na naukę, organizację wydarzeń od-

bywających się w lutym i rozpoczynającym się Wielkim Poście oraz 

na grę w siatkówkę.

Bardzo cieszymy się, że do naszej gru-
py siatkarzy dołącza coraz więcej mło-
dych osób z parafii, które wcześniej nie 
były związane z duszpasterstwem aka-
demickim. Liczymy na jeszcze większe 
zainteresowanie i zapraszamy wszyst-
kich niezdecydowanych do wspólnej 
gry. Zapisać się na siatkówkę można 
mailowo: dafrassati@dafrassati.pl.

W lutym planujemy dwa duże wy-
darzenia. Pierwszym będzie udział 
w Ostatkowym Balu Duszpasterstw 
Akademickich Wrocławia, a drugim – „Re-
kolekcje na stoku”. Bardzo nas ucieszyło 
duże zainteresowanie ze strony parafian 
tymi wydarzeniami, zwłaszcza balem. Ku 
naszemu zaskoczeniu chętnych na bal 
było dużo więcej niż miejsc i decydowała 
kolejność zgłoszeń. Na relację z obu tych 
wydarzeń zapraszamy do następnego, 
wielkanocnego numeru naszej gazetki.

W związku z rozpoczynającym 
się okresem Wielkiego Postu prag-
niemy zaprosić wszystkich parafian 
na Akademicką Drogę Krzyżową,  
którą będziemy organizować w każdy 

piątek Wielkiego Postu, poczynając  
od 26 lutego (gdyż 19 lutego będziemy 
na rekolekcyjnym wyjeździe w górach) 
o godz. 19.30 w dużym kościele.  
Po każdej Drodze Krzyżowej zapraszamy 
na wspólną kolację do salki studenckiej. 
Jest to jedyna zmiana w naszym tygo-
dniowym planie.

Zapraszamy bardzo serdecznie  
na wszystkie spotkania DA Frassati! 
Wszelkie informacje na nasz temat 
oraz aktualny plan zajęć można zna-
leźć na naszej stronie internetowej:  
www.dafrassati.pl.

ANDRZEJ PERUŻYŃSKI

Niedziela 14 marca 

 godz. 21.00 – Msza Święta z kazaniem 
   rekolekcyjnym w dużym kościele

Poniedziałek i wtorek 15 i 16 marca 

 godz. 19.30 – wystawienie Najświętszego  
   Sakramentu w małym kościele
 godz. 20.00 – Msza Święta z kazaniem rekolek- 
   cyjnym

Po każdej Mszy Świętej spotkanie z rekolekcjonistą 
w salce studenckiej.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !

STUDENCKIE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
wygłosi o. Tomasz Maniura OMI
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IV niedziela Wielkiego Postu
14 marca

Istotną cechą grzechu jest obraza Boga. 
Grzech jest aktem niewierności i odrzu-
ceniem Bożej miłości. Dlatego nie jest 
zwykłym ludzkim błędem i przynosi szkodę 
nie tylko człowiekowi. Jest obrazą Boga, 
ponieważ grzesznik łamie prawa Stwórcy 
i Pana oraz rani Jego ojcowską miłość. Nie 
można patrzeć na grzech jedynie z punktu 
widzenia konsekwencji psychologicznych. 
Grzech należy rozważać w świetle relacji 
człowieka z Bogiem.

Joz 5, 9a.10-12

Naród wybrany obchodzi 

pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej

Podczas świąt paschalnych synowie i cór-
ki Izraela rokrocznie wspominali wyjście 
z Egiptu, składając dzięki za wyzwolenie 
z niewoli i wielbiąc potęgę Pana Boga, 
która w tym pradawnym przejściu wyraźnie 
się objawiła. Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest nowym Przejściem, nową Paschą, którą 
należy interpretować na tle owej dawnej 
Paschy, stanowiącej figurę i zapowiedź 
nowej.

Ps 34

Skosztujcie wszyscy, 

jak dobry jest Pan Bóg

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, 
a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

2 Kor 5, 17-21

Bóg pojednał nas ze sobą w Chrystusie

W Chrystusie wszyscy są ludem wybranym, 
bo w Chrystusie człowiek jest wybrany. 
Każdy człowiek, bez wyjątku i różnicy, 
zostaje pojednany z Bogiem i wezwany do 
udziału w Bożej obietnicy zbawienia i życia. 
Tak więc cała ludzkość jest stworzona na 
nowo jako „człowiek nowy, stworzony we-
dług Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości”.

Chwała Tobie, Królu wieków!

Zabiorę się i pójdę do domu mego ojca, 
i powiem: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
niebu i względem ciebie”.

Łk 15, 1-3.11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Przypowieść dotyka pośrednio każdego 
złamania przymierza miłości, każdej utraty 
łaski, każdego grzechu. Analogia wyraźnie 
przesuwa się ku wnętrzu człowieka. Dzie-
dzictwo, które syn marnotrawny otrzymał 
od ojca, było pewnym zasobem dóbr mate-
rialnych, jednakże ważniejsza od tych dóbr 
była godność syna w domu ojca. Sytuacja, 
w jakiej się znalazł wraz z utratą owych 
dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie 
utraconą godność.

Pamięci mojego Ojca 

Ryszarda Masłowskiego

Ręce Taty – ciepłe, serdeczne, niosące pomoc beztroskim dzieciom. 

To one towarzyszyły naszemu dorastaniu, podtrzymywały pod- 

bródek w zadumie, składały się do modlitwy, głaskały małe główki 

z rozmierzwionymi włoskami, machały na pożegnanie; czasem palec 

pogroził.

Gdy przyszła choroba, zawładnęła 
rękami, poskromiła całego. Teraz to jego 
ręce poszukiwały wsparcia, siły. Stały się 
bardzo powolne, chwilami samowolne. 
Kiedyś same dawały wsparcie, później to 
one go właśnie bardzo potrzebowały. 

Gdy tuż przed końcem stałeś tak spo-
kojnie, wyrzekłeś: „Bo mnie przewrócisz”. 
Tak bardzo chciałam, byś przez moment 
poczuł się jak dawniej. Może tam, gdzie 
przez tyle lat jeździliśmy wszyscy, w prze-
piękne Bieszczady, a może w Tatry, gdzie 
z Mamą i nami przemierzałeś szlaki gór-
skie, a może w Bułgarii, gdzie odważnie 
wybraliście się na dalekie wczasy. A może 
tu we Wrocławiu, na Politechnice, gdzie 
tak długo pracowałeś?

Żył lat 76 

Tylko liczby, a ile się za nimi kryje? 
Ciężkie dzieciństwo w powojennej 
Warszawie, studia z konieczności we 
Wrocławiu. Tu poznałeś Mamę – wielką 
miłość i odtąd byliście już zawsze razem. 
Z czasem było nas sześcioro. Później 
rodziło się coraz więcej rodzin, którym 
początek dałeś Ty, Tato. 

Pięćdziesiąt lat razem, 

Ty i Mama – piękny 

jubileusz

Tak niedawno święto-
waliśmy tę uroczystość, 
życząc Wam zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 
Choroba jednak pod-
stępnie Tobą zawładnę-
ła. Traciłeś siły, milczałeś, 
gasłeś. Mama – Twój 
opiekun i przyjaciel była 
zawsze przy Tobie, cze-
kałeś na Nią, by odejść. 

Czekałeś na Jej powrót ze szpitala. Wie-
działeś? 

Gdy nie było Mamy, a kochana Ciocia 
Jadzia troskliwie się Tobą opiekowała, 
byłam przy Tobie bardzo blisko. Poczu-
łam tylko małą cząstkę tego, co dla Cie-
bie i Mamy było codziennością. Każdego 
dnia zmagania z chorobą i własnym cia-
łem, zmęczenie, ból i strach. Odszedłeś 
po cichu, u boku Mamy. Teraz już jesteś 
wolny, nie potrzebujesz już naszych rąk 
– przewodników. Jesteś tam, gdzie każ-
dy pragnie być z bliskimi, którzy odeszli 
przed Tobą. Ktoś powiedział żartobliwie: 
„Twój zmarły Brat Staszek szukał czwar-
tego do brydża”. Spoglądam na Twoje 
zdjęcie, piękny uśmiech, niebieskie oczy 
– zadowolenie, szkoda, że na zdjęciach 
nie widać poczucia humoru, które ni-
gdy Cię nie opuszczało. Nawet w dniu 
Odejścia żartowałeś sobie, rozmawiając 
z Rodzicami Andrzeja.

Tak Ciebie będziemy wszyscy pamię-
tać, TATO.

CÓRKA 
ANNA PASEK

Państwo Masłowscy
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Msze Święte w niedziele i uroczystości w kościele NMP Królowej 
Pokoju (duży kościół): 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 
13.00, 18.00, 21.00 (akademicka).
Msze Święte w niektóre Święta zniesione: 6.30 (św. Jerzy), 9.00, 
11.00, 16.30, 18.00, 19.30 (pozostałe w dużym kościele). 
Msze Święte w dni powszednie w kościele św. Jerzego (mały 
kościół): 6.30, 9.00, 18.00 oraz Msze pogrzebowe.

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

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

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

Do pierwszej Komunii dzieci przystępują w drugiej klasie szkoły 
podstawowej. Są 2 grupy: rodzinna i tradycyjna.
Rodzice dziecka zgłaszają się we wrześniu na spotkanie indywidu-
alne, na którym poznają szczegóły przygotowania.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu: poświęcenie dewocjona-
liów (X, XII, II, IV) na Mszy Świętej o 11.30 w dużym kościele.

Planowany ślub zgłasza się trzy miesiące przed zawarciem, do-
łączając dokumenty: aktualne świadectwo chrztu, świadectwo 
katechizacji ze szkoły średniej, dowód osobisty oraz dokument 
z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny.
Nauki przedślubne: od września do czerwca wg ustalonego gra-
fiku (z przerwą w lipcu i sierpniu) w poniedziałek o godz. 19.00 
(salka nr 10).
Poradnia przedmałżeńska: obowiązkowe spotkania w poniedzia-
łek o umówionej godzinie między 17.00 a 19.00 (sala nr 10).

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

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. Najpierw 
trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogrzeb. 
Do Biura Parafialnego przychodzimy o dowolnej porze z odpisem 
aktu zgonu, ustalamy godzinę Mszy Świętej (najczęściej proponu-
jemy godz. 8.30 lub 9.30) i informujemy o miejscu  
i terminie pogrzebu.
W dniu pogrzebu zabieramy kapłana na cmentarz, gdzie odpra-
wiane są ceremonie pogrzebowe.

Nabożeństwo powołaniowe w pierwszy czwartek miesiąca przed 
wieczorną Mszą Świętą w kościele św. Jerzego.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy pią-
tek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w dużym kościele.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w kościele 
NMP Królowej Pokoju.
Apel Maryjny w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 21.00 w koś-
ciele NMP Królowej Pokoju. Nabożeństwo do Matki Bożej Królowej 
Pokoju w trzecią sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej 
w dużym kościele.
Nabożeńswa Różańcowe w październiku: dla dzieci o godz. 16.30 
(mały kościół), dla dorosłych po wieczornej Mszy Świętej (duży 
kościół).
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, jak długo przy-
noszone są kartki wypominkowe (zazwyczaj do 16 listopada).
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej Mszy 
Świętej oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
Wielki Post: Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, dla 
dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.00.

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

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

WAŻNE INFORMACJE

NABOŻEŃSTWA

POGRZEB

ROCZNICEMAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCHMSZE ŚWIĘTE

Konto parafii: Bank PEKAO S.A I Oddział Wrocław

 nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

(na cele kultu religijnego)

Duszpasterstwo Parafii NMP Królowej Pokoju, 

ul. Ojców Oblatów 1, 54–239 Wrocław

tel. 071 793 67 71 w. 46 (Biuro Parafialne)

fax: 071 793 67 71 wew. 30

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

SPOWIEDŹ

CHRZEST

BIERZMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

 
INFORMATOR
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OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA DROBNE

 Szkoła podstawowa
 Gimnazjum
 Szkoła średnia
 Liceum – matura rozszerzona

SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO!

KONKURENCYJNE CENY!

Tel. 668 967 527

Zapraszamy na spotkanie
grupy Anonimowych Alkoholików

w każdy wtorek 
o godz. 18.30 w sali nr 7

PRANIE DYWANÓW,

WYKŁADZIN I TAPICERKI

(również samochodowej)
w domu u klienta

ATRAKCYJNE CENY

Tel. 602 398 461

NZOZ STOMATOLOGIA
„ALDENT”

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

Tel. 71 350 86 15

   współpraca z NFZ
   specjaliści protetyki
   najnowocześniejszy sprzęt
   bezbolesne zabiegi
   rtg z radiowizjografią
   firma istnieje od 1994 

 książki, czasopisma, płyty, kasety 
 ksero kolorowe i czarno–białe
 skanowanie bindowanie
 kartki okolicznościowe, znaczki

KSIĘGARNIA PARAFIALNA
„LEW JUDY” zaprasza: 

od pn. do pt.  w godz. 13.00–18.00 

w niedzielę w godz. 9.30–13.00

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI

MATEMAT YKA NA OSIEDLU

GIMNAZJUM
testy matematyczno-przyrodnicze

całościowo, prawdziwe arkusze

SZKOŁA ŚREDNIA
matura, prawdziwe arkusze,

matura międzynarodowa SL i HL

STUDIA

Tel. (071) 790 48 95

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

E–MAIL:   krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPIEKUN:  o. Mieczysław Hałaszko OMI

ZESPÓŁ:  o. Paweł Dembek OMI, Ewa Kania, 
 Aleksandra Kuśpiet, Barbara Masłyka,
 Dawid Wolski

FOTOGRAF:  Damian Szpalerski

REKLAMY:  Tel. 0 604 169 094 

NAKŁAD:  4000 egz.  Cena: gratis 

DRUK:  Akcydens, ul. Wejherowska 28,
 tel. 071 354 60 90

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

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

PODPOWIEM-DORADZĘ

jak zostać przedstawicielem 
szwajcarskiej firmy

BIOPTRON
i zarobić (pełne zatrudnienie)

 lub dorobić (zajęcie dodatkowe) 

2000-3000 ZŁ A MOŻE I WIĘCEJ

Tel. 694-434-255

KOMPUTEROPISANIE

(również pod dyktando), korekta, 
formatowanie tekstów, tabele, schematy, 

rysunki, prace magisterskie,
doktorskie, habilitacyjne

Usługi dla firm:

skład wszelkiego rodzaju 
matryc i druków. 

Stała współpraca

Terminy cito, last minute!

Tel. 501 759 426

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

POGOTOWIE KRAWIECKIE

ul. Popowicka 46; pon. – pt. w godz. 11-18; 
sob. w godz. 11-13.

FIRMA MARTER instalacje elektryczne, hy-
drauliczne, glazura, remonty kompleksowe. 
Tel. 607 633 217

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

języka angielskiego. Tel. 660 024 474

KUCHARZ I KUCHARKA 

z 27-letnią praktyką obsługują wesela  
i imprezy okolicznościowe.
Tel. 519 682 243

KOREPETYCJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
średnia, przygotowanie do matury, przy-
gotowanie do certyfikatów. 
Tel. 509 476 383

SPRZĄTANIE, CZYSZCZENIE GROBÓW:

profesjonalna pomoc w należytym i schlud-
nym utrzymaniu przez cały rok miejsc po-
chówku Państwa bliskich zmarłych.
Tel. 603 519 217

WWW.GROBYWROCLAW.PL

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY UDZIELI 

KOREPETYCJI z biologii i chemii na 
poziomie gimnazjum. Konkurencyjne 
ceny. Tel. 502 951 790

KOREPETYCJE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

Doświadczony lektor, absolwent Worcester 
University w Wielkiej Brytanii. Lekcje na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Materiały do nauki przygotowywane przez 
lektora. Zajęcia tylko w języku angielskim. 
Dostosowanie programu do poziomu i wy-
magań uczniów. Cena: 29 zł za 60 min.zł za 60 min.
Pierwsza lekcja GRATIS!
Tel. 880 974 482 (Tomasz)

KUPIĘ zdecydowanie 2-pokojowe mieszka-
nie na Popowicach lub Małym Gądowie.
Tel. 605 69 1234

SAMODZIELNA KSIĘGOWA z doświad-
czeniem poprowadzi księgowość w małej 
firmie (książka przychodów i rozchodów). 
Tel. 502 481 515

Salon kosmetyczno-fryzjerski 
w „Biedronce”  ul. Popowicka 134
ZAPRASZA

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Solidnie, tanio, skutecznie!
Odzyskiwanie utraconych danych

0 668 014 248
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DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Duchowa adopcja dziecka poczętego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień 

Świętości Życia. „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia 

Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby 

wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich 

epok i kultur” – napisał Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”. 

Jedną z form działania wierzących na 
rzecz ochrony życia ludzkiego jest du-
chowa adopcja nienarodzonych dzieci, 
których życie jest zagrożone. Szczegól-
nie zajmuje się tym Ruch Krzewienia 
Duchowej Adopcji. Członkowie ruchu 
codziennie, przez 9 miesięcy, 
obejmują modlitwą jedno 
dziecko poczęte, o którym Bóg 
wie, że grozi mu śmierć. Imię 
tego dziecka jest znane jedynie 
samemu Bogu. 

Modlitwą ogarniamy nie tyl-
ko poczęte dziecko, ale również 
jego rodziców, aby przyjęli je 
z miłością i dobrze wychowali. 
Zobowiązanie do takiej mod-
litwy podejmowane jest przez 
konkretną osobę na dziewięć 
miesięcy. Polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej: radosnej, bolesnej, 
chwalebnej lub światła (Ojcze 
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) 
oraz specjalnej modlitwy, umieszczonej 
w Deklaracji, w intencji dziecka i rodziców. 
Adoptować można każdorazowo tylko 
jedno dziecko. 

Do Ruchu Krzewienia Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego może przyłączyć 
się każdy wierny, który gotów jest modlić 
się w intencji dziecka zagrożonego zabi-
ciem w łonie matki. Duchowej adopcji 
mogą dokonać także dzieci pod opieką 
swoich rodziców i osoby żyjące w związ-
kach niesakramentalnych.

Duchowa adopcja, wypływająca 
z idei miłosiernej miłości dla istoty 
najmniejszej i całkowicie bezbronnej, 
jest bezpośrednim powierzeniem Panu 
Bogu tego adoptowanego duchowo 
dziecka w modlitwie, błaganiu o zmianę 
myślenia jego rodziców, w prośbach, aby 

wypełnieni miłością nie zamykali się na 
nowe życie, nie bali się zubożenia tym 
życiem. „Bo miłość, gdy się nią dzielisz, 
gdy nią obdarzasz, jest jak chleb – takiej 
miłości i takiego chleba przybywa” (Mat-
ka Teresa z Kalkuty).

Jeśli zapomniało się o modlitwie przez 
kilka dni, adopcję o ten czas należy prze-
dłużyć. Jeśli nie odmawialiśmy modlitw 
przez czas dłuższy, konieczne jest pono-
wienie duchowej adopcji. Do tych mod-
litw można dołączyć dowolnie wybrane 
postanowienia. Nie należy podejmować 
postanowień, których realizacja może 
okazać się nierealna. 

Serdecznie zachęcam do podjęcia 
duchowej adopcji, którą uroczyście 
rozpoczniemy w naszej parafii 25 marca 
na wieczornej Mszy św. w uroczystość 
Zwiastowania NMP.

O. ARTUR PIWOWARCZYK OMI

Najczęściej stawiane pytania i od-
powiedzi dotyczące duchowej adopcji 
dziecka poczętego:

Jakie mogą być dodatkowe posta-

nowienia? 

Dodatkowymi postanowieniami mogą 
być np. częsta spowiedź i Komunia św., 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
czytanie Pisma Świętego, post o chle-
bie i wodzie, walka z nałogami, pomoc 
osobom potrzebującym, dodatkowe 
modlitwy (litanie, nowenny, koronki), 
dobre uczynki itp. Należy podejmować 
postanowienia realne, mając na uwadze 
indywidualne możliwości ich wypeł-

niania. 
Czy można podejmo-

wać duchową adopcję 

bez dodatkowych po-

stanowień? 

Ta k .  D o d a t k o w e 
postanowienia nie są 
obowiązkowe, choć 
adoptujący chętnie je 
podejmują. 
Jak powstała ducho-

wa adopcja? 

Powstała po objawie-
niach w Fatimie, stając 
się odpowiedzią na we-
zwanie Matki Bożej do 
modlitwy różańcowej, 

pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, 
które najbardziej ranią Jej Niepokalane 
Serce. W roku 1987 została przeniesiona 
do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej 
adopcji powstał w kościele ojców pauli-
nów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia 
się na cały kraj i poza jego granice. 
Jakie są owoce duchowej adopcji? 

Duchowa adopcja skutecznie leczy 
głębokie zranienia wewnętrzne spo-
wodowane grzechem aborcji. Pozwala 
matkom odzyskać wiarę w Boże Miło-
sierdzie, przynosząc pokój ich sercom. 
Jako bardzo konkretny, bezinteresowny 
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), 
pomaga w szczególności ludziom mło-
dym kształtować charakter, walczyć 
z egoizmem, odkrywać radość odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do 
postrzegania miłości i daru płodności 
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oczyma Boga. Ucząc systematycznej 
modlitwy i pozytywnego działania, 
pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga 
odkrywać głęboki sens zaniedbanych 
praktyk ascetycznych. Może się stać 
czynnikiem odrodzenia wspólnej mod-
litwy i miłości w rodzinie. 
Kto może podejmować duchową 

adopcję? 

Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, 
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym 
wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod 
opieką rodziców. 
Ile razy można podjąć duchową 

adopcję? 

Można podejmować ją wielokrotnie, 
pod warunkiem wypełnienia poprzed-
nich zobowiązań.
Czy trzeba za każdym razem składać 

przyrzeczenie? 

Tak.
Czy można adoptować więcej niż 

jedno dziecko? 

Każdorazowe przyrzeczenie duchowej 
adopcji dotyczy tylko jednego dziecka. 
Czy wiemy, jakiej narodowości bę-

dzie adoptowane dziecko? 

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie 
Bóg. 
Skąd pewność, że Bóg wysłucha 

mojej modlitwy? 

Naszą pewność opieramy na wierze 
we wszechmoc i nieograniczone mi-
łosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą życia 
i Jego wolą jest, by każde poczęte 
dziecko żyło i było otoczone miłością 
rodziców. 
Czy jest grzechem, jeżeli danego 

dnia zapomni się odmówić modli-

twę? 

Zapomnienie nie jest grzechem. 
Grzechem jest świadome i dobrowolne 
zlekceważenie składanego Bogu przy-
rzeczenia. 
Czy przerywa się duchową adopcję, 

gdy zaniedbało się modlitwę przez 

dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) prze-
rywa duchową adopcję. Należy wtedy 
ponowić przyrzeczenie i starać się 
je dotrzymać. W wypadku krótkiej 
przerwy należy duchową adopcję 
kontynuować, przedłużając modlitwę 
o opuszczone dni.

Czy duchową adopcję mogą podej-

mować osoby żyjące w związkach 

niesakramentalnych? 

Tak, podobnie jak i osoby rozwie-
dzione. 
Czy ważna jest duchowa adopcja 

podjęta w czasie nabożeństwa trans-

mitowanego przez radio? 

Tak.
Czy przyrzeczenia duchowej adop-

cji muszą być składane w formie 

uroczystej, wyłącznie w kościele 

w obecności kapłana? 

Wskazane jest, by przyrzeczenia były 
przeprowadzane uroczyście, chociaż 
można je złożyć także prywatnie. 
Czy duchową adopcję mogą podej-

mować osoby, które nie uczestni-

czyły w przygotowaniach — chore, 

niepełnosprawne, w sędziwym 

wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie. 
Wypada podać zainteresowanym mini-
mum informacji na ten temat. 
W jaki sposób można złożyć przyrze-

czenia prywatnie?

Należy odczytać formułę przyrzecze-
nia (najlepiej pod krzyżem lub obrazem 
Matki Bożej) i od tego momentu przez 
kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać 
jedną dowolnie wybraną tajemnicę ró-
żańca oraz modlitwę w intencji dziecka 
i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest 
zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia 
modlitwy. 
Jaki termin rozpoczęcia duchowej 

adopcji jest najlepszy?

Duchową adopcję można podjąć 
w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się 
jednak podejmowanie Duchowej Adopcji 
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcz-
nej modlitwy wypada w Wigilię Bożego 
Narodzenia. 
Jak krzewić modlitwę duchowej 

adopcji? 

Pozyskać kilka osób zainteresowa-
nych duchową adopcją, uzyskać zgodę 
księdza proboszcza na przeprowadzenie 
przyrzeczeń duchowej adopcji w koś-
ciele, skontaktować się z ośrodkiem du-
chowej adopcji, gdzie można uzyskać 
materiały, pełne informacje oraz pomoc 
w przeprowadzeniu przyrzeczeń. 

CZY TANIA
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Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP

19 marca

„Oto sługa wierny i roztropny, któremu 
Pan powierzył swoją rodzinę”. Józef, oblu-
bieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec 
Jej Boskiego Syna, nie był kapłanem, ale 
miał udział w kapłaństwie powszechnym. 
A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa 
mógł trzymać Go i nosić na swoich rękach, 
dlatego kapłani zwracają się do Józefa 
z gorącą prośbą, ażeby mogli z taką czcią 
i miłością sprawować Eucharystię, z jaką 
on spełniał swoją misję przybranego ojca 
Syna Bożego.

2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

W oczach mieszkańców Betlejem, Naza-
retu i Jerozolimy ojcem Jezusa był Józef. 
Cieśla z Nazaretu wiedział, że w pewnym 
sensie tak było. Wiedział, ponieważ wierzył 
w Boże ojcostwo i był świadomy, iż został 
powołany do uczestnictwa w nim. Dziś 
Kościół, czcząc św. Józefa, sławi jego wiarę 
i całkowite poddanie się woli Bożej.

Ps 89

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój na wszystkie pokolenia.

Rz 4, 13.16-18.22

Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Z tajemnicą stworzenia łączy się tajemnica 
wybrania. Ukształtowała ona w sposób 
szczególny dzieje ludu, którego duchowym 
ojcem stał się przez swoją wiarę Abraham. 
Za pośrednictwem tego ludu, który idzie 
poprzez dzieje Starego i Nowego Przy-
mierza, owa tajemnica wybrania odnosi 
się do każdego człowieka, do całej wielkiej 
rodziny ludzkiej.

Chwała Tobie, Królu wieków!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 
Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na 
wieki.

Mt 1, 16.18-21.24a

Józef poznaje tajemnicę wcielenia

Że w Maryi wypełniło się proroctwo, które 
kiedyś prorok Natan wypowiedział do Da-
wida, była to Jej tajemnica. Józef nie znał 
tej tajemnicy. Nie można jej było przekazać 
żadnym ludzkim sposobem. Można ją było 
tylko przyjąć od Boga – i uwierzyć. Tak, jak 
uwierzyła Maryja. Ale przyszła taka noc, 
kiedy również i Józef uwierzył. Dotarło do 
niego słowo Boże i jasna stała się dla niego 
tajemnica jego Oblubienicy i Małżonki.
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

N a s z e  d z i e c i  i  m y .  D o ś w i a d c z e n i e  w i a r y

Kiedy zawodzą sposoby „ludzkie”, 

zostaje jeszcze Miłość, czyli Jezus Chrystus: 

On może wszystko!

„Gdy inteligencja, używszy wszelkich sobie dostępnych sposo-

bów, staje bezradna przed zamkniętymi drzwiami, miłość mówi:  

ja pójdę dalej!” (Bł. Jan van Ruusbroec). Powyższe słowa są mot-

tem jednej z książek o. Kazimierza Lubowickiego – „Tajemnice życia  

rodzinnego”. Bardzo głęboko zapadły w moje serce. Często powta-

rzam je sobie w myślach, gdy napotykają mnie i męża różne trudności 

związane z wychowaniem naszych synków. Jesteśmy rodzicami prawie  

11-letniego Michałka i 5-letniego Maciusia.

Macierzyństwo i ojcostwo to piękne 
powołanie i chcielibyśmy je spełnić jak 
najlepiej. Staramy się wychować dzieci 
w prawdzie i duchu miłości do Boga, aby 
były wartościowymi ludźmi. Zdajemy 
sobie sprawę, że to my jesteśmy ich pierw-
szymi i najważniejszymi nauczycielami 
wiary i życia. Dlatego staramy się stwarzać 
w naszym rodzinnym domu atmosferę 
miłości i pokoju. 

Wiemy, że wszystko, co dzieje się 
między nami (jako mężem i żoną), nasze 
słowa, gesty, czyny, mają ogromny wpływ 
na nasze dzieci. Śmiejemy się czasem, że 
to takie czujniki. Gdy tylko minę mam nie 
taką, zaraz jest pytanie: „Mamusiu, czemu 
się nie uśmiechasz? Czy jesteś smutna?”. 
One chłoną wszystko – dlatego trzeba 
mieć czujne serce. 

Bardzo staramy się, aby w wychowaw-
czych sprawach mieć jednolite zdanie. 
Niestety, czasami zdarzają się różne wpad-
ki, a dzieci świetnie wykorzystują nasze 
niezdecydowanie lub brak konsekwencji. 
Czasami mówimy, że to one nas wycho-
wują, bo uczą pokory i cierpliwości. 

W tej rodzicielskiej szkole (drodze życia 
i wiary) – towarzyszy nam Wspólnota 
Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiłowa-
na”. To tutaj poznajemy, „jak zakochać się 
Bogu”, a w świetle tej miłości kształtować 
jedność małżeńską. Tutaj również zrozu-
mieliśmy, że do wielkich rzeczy idzie się 
małymi kroczkami. Codzienne, zwyczajne, 

proste gesty i postawy uczą Bożej miłości 
i obecności: wspólne modlitwy (rano, 
wieczorem, przed posiłkiem), znak krzyża 
kreślony na czole na dobranoc czy przed 
wyjściem z domu. Życie w środowisku 
Wspólnoty jest dla nas ogromnym darem 
i zadaniem jednocześnie. 

W naszym „Ideale Życia” jest napisane: 
„trzeba otworzyć drzwi domów rodzin-
nych i całe nasze życie przed Bogiem jak 
umiłowany i umiłowana”. Staramy się, 
aby słowa te były celem naszego życia 
małżeńskiego i rodzinnego. Staramy się 
stawać przed sobą w prawdzie i otwierać 
się przed sobą nawzajem w prawdzie o na-
szych słabościach i niedoskonałościach,  
a także w prawdzie o pragnieniu wielkiej 
miłości, której odzwierciedleniem jest 

sam Jezus Chrystus. To chcemy przekazać 
naszym synkom. 

Świadomość, że jesteśmy dla nich 
pierwszymi apostołami wiary,  mobilizuje 
nas do ciągłej pracy nad sobą. Dzieci  
są dla nas ogromnym darem Bożym i nie 
są naszą własnością, a jednak mamy nad 
nimi władzę daną rodzicom. Chcielibyśmy 
wykorzystać ją jak najlepiej, bo „nie wy-
starczy urodzić ciało, trzeba urodzić serce”, 
a to jest o wiele trudniejsze. 

W dzisiejszych czasach należy być 
wyjątkowo czujnym i korzystać z każdej 
wspólnej chwili. Czas mija tak szybko… 
„Niedawno” był chrzest Michałka, później 
bieganie za nim po Kościele. Gdy etap 
biegania się zakończył, stał się  on bardziej 
świadomy uczestnictwa we Mszy św. czy 
nabożeństwach. Przełomem stało się 
dla Michałka całoroczne przygotowanie 
do I Komunii Świętej. Przeżywaliśmy je  
w gronie dzieci i rodziców ze Wspólnoty. 
Zauważyliśmy, że u Michałka „trzeba” za-
częło być równe z „chcę”. 

Można by powiedzieć, że po I Komunii 
Św. „wszystko się zaczyna”. Walka o serce 
dziecka i uświadamianie mu konieczności 
pracy nad sobą nie jest łatwe. Cieszy nas, 
że nasz synek chętnie chodzi na Msze 
Święte i nabożeństwa. Wiemy jednak, że 
droga do stania się prawdziwym Dzie-
ckiem Bożym ciągle trwa i jest przed nim  
jeszcze wiele wyzwań i zmagań, którym 
będzie musiał stawić czoło. Mamy nadzie-
ję, że Jego patron mu w niej dopomoże,  
a Anioł Stróż będzie czuwał.

Maciuś ma duszę przyrodnika. Nasze 
spacery potrafią trwać bardzo długo, gdyż 
zatrzymujemy się nad każdym robaczkiem 
i roślinką. Wydawałoby się, że tę duszyczkę 
będzie łatwiej „rozpalić” ku Bożemu świa-
tu. Jednak w jego przypadku sytuacja jest 
całkiem odwrotna jak u Michałka. 

Michałek i Maciuś 
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Kiedy był młodszy (2-3 latka), Msze 
Święte z reguły przesypiał lub bardzo 
spokojnie siedział – znajomi mówili na-
wet, że bije z niego taki Boży pokój. Teraz 
natomiast całkiem się odwróciło. Często 
się zdarza, że w połowie Mszy z powodu 
jego zachowania musimy wyjść na sam 
tył i zostajemy tam do końca. Tak samo 
trudno mu się skupić na modlitwie, lubi 
natomiast razem odmawiać „Zdrowaś 
Maryjo” na różańcu. I, oczywiście, podczas 
wieczornej modlitwy my i Maciuś prosimy 
o to, by był grzeczny i nie robił awantur 

V niedziela Wielkiego Postu
21 marca

Uznanie swego grzechu, co więcej, uzna-
nie siebie grzesznikiem, zdolnym do po-
pełnienia grzechu i skłonnym do grzechu, 
jest konieczną zasadą powrotu do Boga. 
Pojednanie z Bogiem zakłada i obejmuje 
wyraźne i zdecydowane oderwanie się 
od grzechu, w który się popadło. Zakła-
da i obejmuje zatem czynienie pokuty 
w najpełniejszym tego słowa znaczeniu: 
żal, okazanie skruchy, przyjęcie postawy 
skruszonej, czyli wkroczenie na drogę 
powrotu do Ojca.

Iz 43, 16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

Odkrycie zbawczej obecności Boga 
w ludzkiej historii pobudza nas do na-
wrócenia. Sprawia, że wszyscy czujemy 
się wybrani przez miłość Boga, i każe nam 
wielbić Go i chwalić. Bóg sam wzywa nas, 
byśmy wchodząc na drogę pokuty i we-
wnętrznego oczyszczenia odnowili naszą 
wiarę. Z doświadczenia miłości Ojca rodzi 
się w naszym sercu dziękczynienie.

Ps 126

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 

nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Flp 3, 8-14

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, 

dojdę do powstania z martwych

Prawo wyrzeczenia należy do samej istoty 
powołania chrześcijańskiego. W szcze-
gólny jednakże sposób należy ono do 
istoty tego powołania, które jest związane 
z profesją rad ewangelicznych. Ekonomia 
Odkupienia przenosi moce tajemnicy 
paschalnej na grunt człowieczeństwa, 
uległego wezwaniu Chrystusa do życia  
w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, 
do życia według ewangelicznych rad. 

Chwała Tobie, Słowo Boże!

Nawróćcie się do Boga waszego, On bo-
wiem jest łaskawy i miłosierny.

J 8, 1-11

Od tej chwili już nie grzesz

Kobiety, które znajdują się w pobliżu 
Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, 
jakiej On naucza i jaką czyni, nawet jeśli 
jest to prawda o ich własnej grzeszności. 
Czują się przez tę prawdę wyzwolone, 
przywrócone sobie, czują się umiłowane 
tą Miłością odwieczną, Miłością, która 
znajduje swój bezpośredni wyraz w sa-
mym Chrystusie.

o drobne rzeczy. Maciuś jest wyjątko-
wym nauczycielem cierpliwości i pokory, 
ale ufamy, że, dorastając w atmosferze 
wiary, w końcu w jego serduszku coś 
„wykiełkuje”. 

Na przykładzie naszych dzieci jeszcze 
raz możemy powtórzyć słowa z cytowa-
nego już motta. Kiedy wszystkie możliwe 
„ludzkie” sposoby zawodzą, zostaje jeszcze 
Miłość, czyli Jezus Chrystus – ON może 
wszystko!

EDYTA I KRZYSZTOF BUDOWIE

O. Wiesław Safian był wikarym w na-
szej parafii kilka lat temu i jesteśmy 
mu wdzięczni za trud pracy duszpa-
sterskiej. W ubiegłym roku w maju, 
przebywając na urlopie, spotkał się 
z Przyjaciółmi Misji. Dla Jego misji 
przekazaliśmy w sierpniu ub. roku 
6000 zł, z ofiar złożonych za bukiety 
kwiatów i ziół, na budowę studni, po-
nieważ brak wody jest bardzo uciążli-
wy dla mieszkańców Madagaskaru.

Dar dla misji
Jako Przyjaciele Misji pragniemy 

zrealizować, w miarę naszych moż-
liwości, Jego prośbę o przysłanie 
ornatów: fioletowego i maryjnego 
oraz obrazków Jezusa Miłosiernego 
i św. Siostry Faustyny, bo powstaje 
w Jego misji grupa Czcicieli Miło-
sierdzia Bożego. Zapewniamy też 
o naszej pamięci modlitewnej.

ZELATORKA MARIA ZBOROWICKA

Wielki Post to czas modlitwy, postu 
i jałmużny dla każdego wierzącego 
wyznawcy Jezusa Chrystusa. Współ-
czując cierpiącemu Synowi Bożemu, 
jesteśmy bliżej cierpień i potrzeb 
naszych bliźnich.

Odwołując się do Waszej wierno-
ści Chrystusowi i Jego nauce, że za 
wiarą idą dobre uczynki, Parafialny 
Zespół Caritas w okresie Wielkiego 
Postu organizuje zbiórkę pieniędzy, 
szczególnie dla rodzin wieodziet-

Czas miłości

nych z naszej parafii, ludzi chorych  
i potrzebujących.

W Niedzielę Palmową, zwyczajem 
lat ubiegłych, będziemy sprzedawać 
własnoręcznie wykonane palmy wiel-
kanocne. W Wielką Sobotę będziemy 
rozprowadzać Chlebki Miłości, którymi 
podzielimy się w naszych rodzinach 
przy wielkanocnym stole. Dziękujemy 
za dary serca. Bóg zapłać!

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

WYKORZYSTAJ SWÓJ 

1% PODATKU, 

POMÓŻ SWOJEJ PARAFII,  

WESPRZYJ SPRAWDZONĄ ORGANIZACJĘ!

CARITAS 

KRS: 0000219742

Dortmundzko-Wrocławska Fundacja 

Partnerstwa Międzyparafialnego 

im. św. Jadwigi. 

KRS: 0000080096
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Zwiastowanie Pańskie
Uroczystość

25 marca

Trzeba przyjąć wezwanie, trzeba być 
posłusznym, trzeba odpowiedzieć „tak”. 
Nie bój się, ponieważ znalazłeś łaskę. Nie 
bój się życia, nie bój się macierzyństwa, 
nie bój się twojego ojcostwa, nie bój się 
twojego kapłaństwa, ponieważ znalazłeś 
łaskę. Ta pewność, ta świadomość poma-
ga nam, jak pomogła Maryi.

Iz 7, 10-14

Panna pocznie i porodzi Syna

Plan Boży objawiany jest stopnio-
wo w Starym Testamencie, w sposób 
szczególny w słowach proroka Izajasza. 
W tych słowach zapowiedziane jest je-
dyne w swoim rodzaju wydarzenie, które 
spełnia się w Nazarecie w pełni czasu. To 
wydarzenie świętujemy dzisiaj z żywą 
radością i wdzięcznością.

Ps 40

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej 
ani płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia 
i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę”.

Hbr 10, 4-10

Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Postępując zgodnie z wolą Bożą, Mary-
ja antycypuje i czyni własną postawę 
Chrystusa, który przychodzi pełnić wolę 
Ojca. Uległość Maryi zapowiada również 
i wyprzedza uległość, jaką Jezus okazy-
wał w swoim życiu aż do Kalwarii. Wola 
Ojca jest dla Maryi zasadą inspirującą 
całą Jej egzystencję. Z niej czerpie siłę 
potrzebną do spełnienia powierzonego 
Jej posłannictwa.

Chwała Tobie, Królu wieków!

Słowo stało się ciałem i zamieszkało mię-
dzy nami, i widzieliśmy jego chwałę.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Tekst Łukaszowej Ewangelii stanowi 
podstawę nauczania Kościoła o macie-
rzyństwie i dziewictwie Maryi, z której 
narodził się Chrystus, stając się za sprawą 
Ducha Świętego człowiekiem. Pierwszym 
momentem tajemnicy Wcielenia Syna 
Bożego jest właśnie owo cudowne poczę-
cie, które dokonało się za sprawą Ducha 
Świętego, gdy Maryja wypowiedziała 
swoje „fiat”.

Obrać najlepszą cząstkę

Pan przyszedł, byśmy mogli powrócić do Ojca. Przyszedł nas wyzwo-

lić spod władzy grzechu. Jezus głosi tę Dobrą Nowinę, wychowuje 

uczniów, zakłada Kościół. Kościół odnajduje swoją tożsamość, gdy 

ewangelizuje. Ewangelizacja nie jest jakimś tylko zadaniem, jest 

czymś więcej, jest stylem życia. 

Wszystko, co robimy, jest przeniknięte 
głoszeniem zbawienia. Robimy to, bo 
naśladujemy Mistrza. Ale gdy przyjrzymy 
się dokładniej, widzimy Jezusa, który, 
owszem, działa, jest aktywny, ale przede 
wszystkim słucha Boga i jest posłuszny 
Jego Słowu. Niby na marginesie, ale 
jednak są w Piśmie św. wzmianki o modli-
twie Jezusa. Kiedy się im przyjrzeć, można 
odkryć, że modlitwa to najważniejsze, co 
Jezus robi. Spotkanie z Ojcem jest sercem 
Jego działalności. 

Kiedy św. Franciszek oddał życie 
Jezusowi, ludziom z miasta wydawało 
się, że oszalał. Trzymano się od niego 
z daleka. Minęły dwa lata, zanim zdobył 
pierwszego ucznia, który zapragnął go 
naśladować. Ale nie zdobył go, bo szukał, 
zabiegał – zdobył go, bo się modlił. Został 
zaproszony przez bogatego młodzieńca. 
W nocy, gdy był przekonany, że wszyscy 
już śpią, opuścił swoje posłanie i szukał 
Boga w modlitwie. Ów młodzieniec 
ujrzał Franciszka, gdy ten rozmawiał ze 
Zbawicielem. To widok modlącego się 
świętego spowodował, że młodzieniec 
porzucił dotychczasowe życie, rozdał 
majątek i poszedł za Bogiem. 

Relacja z Jezusem jest centrum nasze-
go życia. Postęp w tej relacji jest widoczny 
wtedy, gdy jest postęp w modlitwie. Kto 
się nie modli, nie zna Boga. Można mieć 
wiele pomysłów na rozwiązanie różnych 
problemów Kościoła, parafii, własnego 
życia. Ale „ludzkie” próby rozwiązania 
rodzą następne problemy, jeśli nie są 
oparte na modlitwie u stóp Mistrza.

W Ewangelii św. Łukasza, w rozdziale 
10. opisana jest wizyta Jezusa w domu 
Marty. Siostra Marty, Maria, usiadła 
u Jego stóp i słuchała, bo Jezus mówił. 
Kiedy Bóg mówi, nie warto zajmować 
się niczym innym poza słuchaniem. 

Wydaje się to oczywiste, a jednak Marta 
coś robi. Czasem coś robimy dla Jezusa 
i wydaje się, że to jest właściwe. Jednak 
nie zawsze robienie czegoś dla Pana, 
musi być dobre. Żeby coś robić dla Niego, 
trzeba najpierw Go słuchać. Zatem nasza 
modlitwa powinna być przede wszystkim 
słuchaniem. 

Franciszek nie miał żalu do Boga,  
że inni ludzie go unikają. Komu Bóg wy-
starczy, będzie się wszędzie dobrze czuł, 
wtedy zniknie żal, że inni nie pomagają, 
myślą inaczej. Żal, niepewność pojawiają 
się, gdy nie słuchamy Boga. 

To właśnie stało się w domu Marty. 
Miała żal do Jezusa, że Maria jej nie po-
maga. Mało tego, Marta miała gotowe 
rozwiązanie swojego problemu. Mówiła 
Bogu, co trzeba zrobić, by było lepiej. 
Ale podstawą jej planu były zranione 
uczucia i własne wyobrażenia, co jest do-
bre. Jezus dał jej wyraźną naukę: Marto,  
wybierz słuchanie, spędzaj czas z Mi-
strzem; martwisz się o wiele, bo nie 
martwisz się o najważniejsze. 

Musimy sobie uświadomić, co jest naj-
ważniejsze. Być może Marta odpowiada 
lepiej naszym wyobrażeniom o nas, 
o Kościele. Ale Jezus nas poucza, że 
powinniśmy być Marią, nie Martą. „Maria 
obrała najlepsza cząstkę” (Łk 10, 42).

Spotykamy wielu tytanów pracy na 
Niwie Bożej, którzy są pogodni, pełni 
życia, siły, do nikogo nie mają żalu, nie 
robią hałasu, by inni widzieli, że coś robią. 
Czasem, gdy nikt nie widzi, muszą po-
prawiać po innych sługach Bożych. Gdy 
im się bliżej przyjrzeć, to można odkryć, 
że sekretem ich życia jest czas spędzany 
z Jezusem. Ciekawe, że właśnie tacy są 
poszukiwani przez spragnionych Boga. 

PIOTR ROTTE
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Skąd się wziął Wielki Post?

Pierwsi chrześcijanie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa każdej  

niedzieli, podczas wspólnej Eucharystii, świętowali Jego  

Zmartwychwstanie (małą Wielkanoc), a szczególnie uroczyście  

pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego obchodzili co roku  

w żydowskie święto Paschy. 

Wielkanoc była dla nich świętem naj-
większym i tak ważnym, że każdego roku 
do tego wielkiego wydarzenia duchowo 
się przygotowywali. Dlatego najpierw  
w II wieku dwa dni przed świętem  
wyznaczyli post, który miał pomóc 
w przygotowaniu się do Wielkiej Nocy. 
W następnych wiekach okres przygoto-
wania do świąt coraz bardziej się wydłu-
żał. W III wieku poszczono już cały tydzień, 
a na początku IV wieku wprowadzono 

zwyczaj 40-dniowego postu na pamiątkę 
postu Pana Jezusa na pustyni. 

Wiele znaków i czynności służy 
nam dzisiaj w Wielkim Poście, aby do-
brze przygotować się na uroczystość  
Zmar t w ychwstania  Pana Jezusa.  
Od Środy Popielcowej począwszy koś-
cioły stroi się barwą postnego fioletu, 
usuwa się z nich niemal wszystkie kwiaty, 
ogranicza się grę organów, nie śpiewa się 
radosnego „Alleluja”, lecz pełne powagi 

pieśni wielkopostne. Wszystko po to, 
aby poprzez rozważanie męki i śmierci 
Pana Jezusa, tak jak pierwsi chrześcijanie, 
przygotować się do radosnego obchodu 
Zmartwychwstania Pańskiego, nadziei 
naszego zmartwychwstania. Przeżyciu 
temu służą nam nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Już dziś zapraszam was do uczest-
nictwa w tych nabożeństwach: Droga 
Krzyżowa w każdy piątek o godz 16.30 
a Gorzkie Żale w niedzielę o 17.00 Niech 
te wszystkie przeżycia pomogą nam we 
wzrastaniu w byciu dobrym człowiekiem 
i w miłości do Boga i ludzi.

BARBARA MASŁYKA

1
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1.   Jezus pochodził z rodu …

2.   Miłosierny …

3.   Jezus nauczał przez …

4.   Jezus rozpoczął swą działalność w …

5.   Imię babci Jezusa.

6.   Jezus niósł go na swych ramionach.

7.   Inaczej Golgota.

8.   Zdradził Jezusa.

9.   Jezus modlił się w Ogrodzie …

10. Mieszkańcy Palestyny.

11. Potocznie Środa Popielcowa.

12. … Post

13. Rozważamy … Drogi Krzyżowej.

K R Z Y Ż Ó W K A
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H i s t o r i e  z  d z i e c i ń s t w a
ś w i ę t y c h  k a p ł a n ó w

Św. Jan Bosko – dzieciństwo
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Małgorzata Bosko była urodzoną 
nauczycielką, chociaż sama nigdy nie 
pobierała nauk. Całą jej nauką był Bóg. 
Rano i wieczorem wszyscy członkowie 
rodziny klękali i prosili Boga o chleb 
powszedni dla ciała i duszy, o odwagę, 
by czynić dobro, i o wybaczenie za to, 
co zdarzyło im się zaniedbać. Małgo-
rzata rzadko wymierzała kary. 

– Bóg zawsze was widzi – mawiała. 
– Nawet wtedy, kiedy ja czegoś nie za-
uważę. Może mnie nie być w pobliżu, ale 
On zawsze czuwa nad wami.

Opowiadała dzieciom o Jego pięk-
nie, które objawia się w stworzonym 
przez Niego świecie. A czasami, 
gdy nagły grad strącił owoce  
w winnicy, mówiła: – Bóg 
nam je dał i Bóg je zabrał. 
On jest Panem; niech 
się dzieje Jego wola.

A gdy w zimowe 
wieczor y siedzieli 
przy ogniu, mówiła: 
– Dzieci, podziękujmy Bogu 
za Jego dobroć, jest naszym 
ojcem... Ojcem w niebie.

K i e d y  z a ś  d z i e c i  
kusiło, żeby skła-
mać, w ypowia-
d a ł a  s ł o w a : 
– Uważajcie! Bóg 
widzi wasze naj-
bardziej skryte 
myśli. Zawsze 
więc  mówiły 
prawdę.

We Włoszech 
nastały cięż-
kie lata wojny  
i głodu. Żebracy 

Kiedy Jan Bosko miał cztery lata, pomagał już jak mógł: doglądał 

bydła, zbierał chrust na opał albo pilnował chleba, który matka pie-

kła w piecu. Ciężko im się żyło – wstawali skoro świt, zimą i latem, 

jedli kromkę chleba na śniadanie, ale potem z uśmiechem zabierali 

się do pracy. 

krążyli po wsiach, szukając jedzenia, 
i chociaż było oczywiste, że Małgo-
rzata sama potrzebuje pomocy, nikt 
nigdy nie odszedł głodny od jej drzwi. 
Żadnemu wędrowcowi nie odmówiła 
schronienia. Jeśli ktoś w osadzie był 
chory i potrzebował wina lub jedzenia, 
dzieliła się z nim, chociaż sama miała 
niewielkie zapasy.

Janek był, bez wątpienia, najinte-
ligentniejszym z dzieci, i chociaż nie 
brakowało mu temperamentu, potrafił 
też uważnie słuchać matczynych nauk. 
Uwielbiał pomagać mamie w działal-

ności dobroczynnej. Razem z nią 
odwiedzał chorych sąsiadów,  
a k iedy zajmowała się pa-

cjentem, zwoływał inne dzieci  
i uczył je modlitw. Gdziekol-

wiek się pojawił, zawsze 
wodził prym. W zabawie 

i w każdej innej sytuacji. 
Już jako pięciolatek 
wykorzystywał w do-
brym celu siłę swojej 
osobowości. Od cza-
su do czasu matka 

sprzeciwiała się, 
kiedy bawił się 

z nieokrzesa-
nymi dziećmi, 
zwłaszcza gdy 
wracał w opła-

kanym stanie 
do domu. Janek 
wtedy tłuma-
czył: – Widzisz, 

mamo, kiedy się 
z nimi bawię, nie 

zachowują się tak 
okropnie.  Nie biją 

się i nie używają brzydkich wyrazów. To 
prawda, z tego dziecka promieniowała 
czystość, której doświadczał każdy, kto 
znalazł się w pobliżu.

Przez całe dzieciństwo Janek doglą-
dał bydła. Z radością wyprowadzał je 
na łąkę, śpiewając hymny pochwalne 
do Matki Bożej, których nauczyła go 
mama. Cisza i piękno okolicy kiero-
wały jego myśli ku Bogu. Pokochał 
ciszę i modlitwę. Mali pastuszkowie z 
sąsiedztwa lubili do niego przychodzić. 
Przerywał wtedy modlitwę i opowiadał 
historie biblijne albo powtarzał lek-
cję katechizmu. Robił to tak dobrze,  
że przychodzili każdego dnia. Był mię-
dzy nimi biedny malec, który miał na 
śniadanie tylko kromkę razowego chle-
ba. Wolałbym jeść taki chleb – powie-
dział pewnego dnia Jan. – Chcesz się za-
mienić? Sam miał wielką pajdę białego 
chleba, który Małgorzata zawsze piekła 
dla swoich dzieci. Mały Mateo chętnie 
się zamienił, ale pomyślał, że Janek ma 
dziwne upodobania. Wymieniali się 
codziennie. Dopiero po wielu latach 
Mateo domyślił się, że upodobania nie 
miały z tym wiele wspólnego. 

Może i ty właśnie będziesz po prze-
czytaniu tego artykułu chętniej poma-
gał w domu? A tym samym przybliżał 
się do Boga.

O. PAWEŁ DEMBEK OMI
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Program „Ziarno” 

dla dzieci 

w każdą sobotę 

o godz. 9.30 w TVP1
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Ramowy program Misji św. w parafii 

pw. NMP Królowej Pokoju 20-28 lutego 2010 r.

SOBOTA, 20.02  

18.00 – Uroczyste rozpoczęcie Misji, wprowadzenie  
misjonarzy, intronizacja Pisma św., symboliczne przekazanie 
kluczy do kościoła i nałożenie stuł misjonarzom.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.02 

Porządek parafialny Mszy św. z naukami wprowadzającymi 
w sens i treść Misji: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00, 

18,00, 21.00

17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.30 – Apel misyjny ze świecami (w kościele)

PONIEDZIAŁEK, 22.02 – DEKALOG

8.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny 
10.00-13.00 – blok misyjny dla szkoły podstawowej.
17.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny
19.00 – nauka stanowa dla małżonków i rodziców 
21.00 – Apel misyjny ze świecami (w kościele)

WTOREK, 23.02 – DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH

8.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny 
10.00-13.00 – blok misyjny dla szkoły podstawowej
17.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny
Po wieczornej Mszy – nabożeństwo za zmarłych 
21.00 Apel misyjny ze świecami

ŚRODA, 24.02 – DZIEŃ CHORYCH I CIERPIĄCYCH 

8.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny 
11.00 – Msza dla chorych i seniorów z udzielaniem sakramen-
tu chorych i błogosławieństwem lourdzkim Najświętszym 
Sakramentem
17.30 – różaniec w intencji Misji (prowadzą wierni)
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; 
po kazaniu – dzwon pokutny
19.00 – nauka stanowa dla młodzieży
21.00 – Apel misyjny ze świecami (w kościele)

CZWARTEK, 25.02 – DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY; 

I DZIEŃ SPOWIEDZI MISYJNEJ

8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec w intencji o dobrą spowiedź
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
10.00 – 13.00 blok misyjny dla gimnazjum
16.00 – spowiedź

17.30 – różaniec w intencji o dobrą spowiedź (prowadząwierni)
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
Po wieczornej Mszy – nabożeństwo dziękczynne za dar 
Eucharystii, zakończone procesją 
21.00 – Apel misyjny 

PIĄTEK, 26.02 – DZIEŃ POKUTY I EKSPIACJI; 

II DZIEŃ SPOWIEDZI MISYJNEJ

8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec w intencji o nawrócenie serc (prowadzą 
wierni)
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
10.00 – 13.00 blok misyjny dla gimnazjum
16.00 – spowiedź
17.30 – różaniec
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
Po Mszy – ok. 19.00 Droga Krzyżowa ulicami osiedla
21.00 – Apel misyjny

SOBOTA, 27.02 – DZIEŃ MARYI I CHRZEŚCIJAŃ-

SKIEJ RODZINY I III DZIEŃ SPOWIEDZI MISYJNEJ

8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec w intencji o zgodę, pokój i miłośćw rodzinach 
(prowadzą wierni)
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
11.00 – spotkanie misyjne (bez Mszy) dla rodziców oczeku 
jących potomstwa oraz rodziców z małymi dziećmi (łącznie  
z przedszkolakami) połączona z udzielaniem błogosławień-
stwa dzieciom oraz rodzicom oczekującym narodzin dziecka
16.00 – spowiedź
17.30 – różaniec w intencji o zgodę i pokój w parafii 
(prowadzą wierni)
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
Po wieczornej Mszy św. – nabożeństwo zawierzenia parafii 
Matce Bożej
21.00 – Apel misyjny

NIEDZIELA, 28.02 – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW.

Msze św. z kazaniem misyjnym na każdej mszy, modlitwa  
z odpustem zupełnym, uroczyste błogosławieństwo apo-
stolskie
15.00 – nabożeństwo Krzyża misyjnego: odnowienieprzy-
rzeczeń chrzcielnych; modlitwa z uzyskaniemodpustu zupeł-
nego; odczytanie aktu zakończeniaMisji 2010 r.; poświęcenie  
i ucałowanie krzyża;poświęcenie misyjnych pamiątek oraz 
przekazaniekluczy O. Proboszczowi; podziękowania; błogo-
sławieństwo apostolskie.
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

MISJĘ ŚW. PROWADZĄ O. KAZIMIERZ ZDZIEBKO OMI

 I O. JAROSŁAW WACHOWSKI OMI, 

MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ

Z KĘDZIERZYNA-KOŹLA


