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Siedem słów Chrystusa na krzyżu

Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią 
Kuszenie Jezusa, Miłośnika ludzi

Kiedyś szatan na pustyni bezskutecz-
nie usiłował przekonać Mesjasza do swo-
jego pomysłu na historię Bosko-ludzkich 
relacji. Teraz wykorzystuje swoją ostat-
nią szansę. – Nie da się ukryć, że prze-
grałeś tę romantyczną walkę o człowie-
ka – szepcze do ucha Skazańcowi – przy-
znaj mi rację: przeklęty jest człowiek, któ-
ry odrzuca ofiarowaną mu pomoc. Nie 
jest wart Twojego trudu ten, kto przybi-
ja do krzyża uzdrawiające go ręce. Wra-
caj do Ojca, nie poniżaj więcej Jego świę-
tego majestatu.

– Nie – odpowiada Jezus – Ja po to 
przyszedłem na świat, by dać świadec-
two prawdzie o Ojcu, który pochylił się 
nad człowiekiem. Nikt Mnie nie oderwie 
od ludzi, którzy zaplątali się we własne 
grzechy jak owieczka w cierniste zarośla. 
Nikt Mnie nie oderwie od Ojca, który jest 
sprawiedliwy w swoim miłosierdziu i mi-
łosierny w swej sprawiedliwości.

Ojcze, przebacz im…

Zaprawdę, powiadam ci, 
dziś ze Mną będziesz w raju 
Kuszenie złoczyńcy

Wielokrotnie ulegał podszeptom złe-
go – przyprowadziło go to aż tutaj, na 
szubienicę. Teraz szatan chce ostatecz-
nie zamknąć sprawę kolejnego zdepra-
wowanego przez siebie łotra. Życie ze-
szło mu na gonitwie za ułudą, niech te-
raz przeklnie swój los, ludzi, Boga, hi-
storię. Niech umrze w poczuciu abso-
lutnej beznadziei i bezsensu – że Przed-
wieczny źle urządził ten świat, źle za-
planował historię, że bawi się nami jak 
dziecko trzymające świerszcze w pudeł-
ku od zapałek.

– To nie tak, bracie – mówi Jezus swe-
mu towarzyszowi męki – nie pozwól 
odebrać sobie jedynego dobra, które-
go w życiu nie zmarnowałeś: nadziei. To 
nieprawda, że wszystko skończone. Za 
tobą dopiero jedna część życia – drugą 
możesz jeszcze wygrać. Czujesz, że jesteś 
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na dnie? Zszedłem tu za tobą. Uchwyć się 
Mnie, tak jak Ja uchwyciłem się Ojca. Ra-
zem wygramy tę ostatnią bitwę.

Dziś ze Mną będziesz w raju…

Niewiasto, oto syn Twój. 
Oto Matka twoja 
Kuszenie Maryi 

Jej duszę przenika najboleśniejszy 
miecz – pokusa rozpaczy Matki, która nie 
potrafiła uratować swojego dziecka, po-
kusa rozpaczy Służebnicy Pańskiej, któ-
rej anioł ciemności powtarza: – Nie speł-
ni się słowo, powiedziane Ci od Pana, śni-
ło Ci się tylko, że Twój Syn będzie wielki 
i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Bóg dał Mu nie tron Jego praojca, Da-
wida, ale haniebny koniec pogardzane-
go wichrzyciela.

– Nie bój się, Maryjo – mówi do Jej ser-
ca Słowo – nie bój się, Ewo. Wąż nie ma 
w Tobie nic swojego. Teraz jest jego go-
dzina – miażdży mnie cierpieniem, ale to 
Ja zmiażdżę mu głowę. Wytrzymaj, Mat-
ko, pod tym drzewem kuszenia, którym 
jest mój krzyż. Nie zrywaj owocu, zanim 
nie dojrzeje. I przyjmij moich uczniów – 
niech przy Tobie dojrzewają, aż się staną 
jak Ja – Eucharystią.

Oto dzieci Twoje…

Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił?
Kuszenie Miłości Ojca

Diabeł – ten, który dzieli. Jak mógłby 
nie wykorzystać i tej chwili, gdy zdaje się 
rozpadać jedność Trójcy Świętej? 

Mówi więc szatan do Ojca jak nie-
gdyś, w sprawie Hioba: – Skóra za skórę. 
Wszystko, co człowiek posiada, odda za 
swoje życie. Wyciągnij, proszę, rękę i do-
tknij jego kości i ciała. Na pewno przesta-
nie się czuć Twoim Synem. 

Mówi więc szatan do Syna, jak kiedyś 
przyjaciel Hioba: – Czyż Bóg nie wyższy 
od nieba? Patrz w niebo! Jak gwiazdy wy-
soko! Czy Bóg wie cokolwiek, czy spoza 
chmur może sądzić? Chmura – zasłoną: 
nie widzi. Chodzi po strefach niebieskich. 
Oblicze swe od Ciebie odwrócił.

 A Jezus odpowiada: – Boże mój, Boże, 
w moim poranionym ciele cała ludzkość 
woła: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapo-
mniał. Jednak Ja, najbardziej samotny 
człowiek na ziemi, wiem: Wybawca mój 
żyje, na ziemi wystąpi ostatni.

Pragnę 
Kuszenie Ducha Bożego 

Duch nieposłuszeństwa i egoizmu 
triumfuje nad Duchem Miłości: – Uno-
siłeś się nad wodami, byłeś tchnieniem 
Najwyższego, bezinteresownym darem 
życia, ale teraz nie Ty jesteś zasadą świa-
ta. Strumień Twojej mocy rozlewający się 
z Serca Jezusa wsiąka bezowocnie w pia-
sek pustyni ludzkich serc. Na Twoją mi-
łość odpowiadają octem podejrzliwo-
ści, bo przekonałem ich, że Wszechmoc-
ny zazdrośnie strzeże skarbu swego sa-
motnego szczęścia.

A Duch Jezusa odpowiada: – Pra-
gnę! Nigdy nie wyschnie źródło, z które-
go wypływam. Żaden korzeń gorzki nie 
odbierze słodyczy mojej Miłości. Im sze-
rzej rozlał się grzech, tym obficiej roz-
leje się łaska. Ty, szatanie, przemieniasz 
wino w  ocet, ale Krew Chrystusa, peł-
na Mojej mocy, może przemienić ocet 
w wino. Przez krzyż Chrystusa będę do 
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Zmartwychwstanie Pańskie to naj-
ważniejsze święta w roku liturgicznym. 
We wspólnocie Kościoła, dzięki mocy 
Ducha Świętego, możemy osobiście do-
świadczyć tajemnicy Męki i Zmartwych-
wstania Chrystusa i skorzystać ze skarb-
ca Bożej łaski.

Niech przykładem będzie dla nas 
Maria Magdalena. W niedzielny pora-
nek pobiegła do grobu Pana, by na-
maścić tego, którego bardzo ukocha-
ła. Jednak Chrystusa nie było w gro-
bie. Maria Magdalena nie biegłaby do 
grobu, nie szukałaby ze łzami w oczach 
i wreszcie nie usłyszałaby najpiękniej-
szego: Mario (J 20, 16), gdyby nie było 
jej pod krzyżem. Nie doświadczyłaby 
radości Zmartwychwstania, gdyby nie 
była obecna w smutku umierania. Szła 
za Chrystusem.

Zachęcam do pójścia za Chrystu-
sem – drogą Marii Magdaleny, od Nie-
dzieli Palmowej aż do Wielkanocnego 
Poranka. Zaplanujmy przygotowanie 
świąt w ten sposób, aby znaleźć czas 
na przejście drogi z Chrystusem cier-
piącym i zmartwychwstałym w liturgii 
Wielkiego Tygodnia. Niech nie zabrak-
nie nas na czuwaniu przy Chrystusie 
modlącym się, cierpiącym, opuszczo-
nym w Ogrójcu, w tzw. Ciemnicy – ka-
plicy wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu, jak również przy Grobie, od wie-
czornej liturgii Wielkiego Piątku do Wi-
gilii Paschalnej. Jeżeli wiernie pójdzie-
my za Chrystusem, jak Maria Magda-
lena, towarzysząc Mu od triumfalnego 
wjazdu do Jerozolimy poprzez mękę, 
krzyż, do poranka Zmartwychwstania, 
to prawdziwie doświadczymy radości 
Zmartwychwstania i zaczerpniemy ze 
skarbca Bożej łaski. Życzę wszystkim, 
aby święta Wielkiej Nocy umocniły na-
szą wiarę, nadzieję i miłość.

O. JERzy DItRIch OMI

SŁOWO PROBOSzczA

Opatrzność Boża pozwala nam przeżywać niepowtarzalne wydarzenia 
w życiu Kościoła Świętego. Niech głębokie Tajemnice Zbawienia, które 

rozważamy w tym czasie na nowo, rozpalą 
w Waszych sercach pierwszą miłość 

i gorliwość, jaką mieliście na początku 
Waszego życia kapłańskiego.

Życzymy Wam, drodzy Ojcowie, 
abyście przy rozważaniu Paschy 

naszego Pana i w rozważaniu 
niezgłębionej prawdy Zmartwych-
wstania doświadczyli Jego bezwa-

runkowej, nieskończonej Miłości 
i rzeczywistej, osobowej obecności. 

Niech radość Wielkanocnego po-
ranka i światło bijące z pustego grobu 

opromieniają każdego z Was.

Margaretki

końca świata wołał do każdego człowie-
ka: – Pragnę… miłości pragnę, nie krwa-
wej ofiary!

Wykonało się 
Kuszenie Sługi Pańskiego 

– Na nic, na darmo zużyłeś swe siły 
– mówi Ukrzyżowanemu Żniwiarzowi 
przeciwnik. – Nie wypełniło się nic z Two-
ich planów. Przyszedłeś, by ubogim nieść 
dobrą nowinę, ale oni wolą chleb od 
Ewangelii; więźniom miałeś ogłosić wol-
ność, ale na wolność wyszedł tylko Bara-
basz; na miejsce jednego uzdrowionego 
przybywa dziesięciu chorych, wskrze-
szeni przez Ciebie umrą po raz drugi – 
w jeszcze większej samotności i trwodze. 
Obwoływałeś rok łaski od Pana, a sam 
kończysz na śmietniku historii.

– To nie tak – mówi Baranek. – Rado-
ścią jest dla Mnie pełnić wolę Ojca: teraz 
ta radość doszła do szczytu. Bo Ojciec 
tu, na tej górze krzyży, przygotował dla 
wszystkich ludów ucztę z najpożywniej-
szego mięsa, z najwyborniejszych win. 
Zedrze On na tej górze zasłonę zapusz-
czoną na twarz wszystkich ludów i całun, 
który okrywał wszystkie narody – raz na 
zawsze zniszczy śmierć. 

Więc bierzcie i jedzcie, spożywajcie 
moją miłość do Ojca, moje synowskie po-
słuszeństwo, moją solidarność z grzeszni-
kami. Uczta gotowa. Wykonało się.

Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mojego 
Kuszenie dziecka Bożego

„Bóg Go nad wszystko wywyższył i da-
rował Mu imię ponad wszelkie imię, aby 
na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, i podziem-
nych. I aby wszelki język wyznał, że Je-
zus Chrystus jest PANEM” (Flp 2, 9-11). 

A szatan sączy nam swoje: – Ta chwa-
ła jest i dla ciebie, wystarczy wyciągnąć 
rękę. Już wystarczająco się napracowałeś, 
dość się nacierpiałeś, teraz tobie coś się 
należy, wreszcie tobie powinni ustąpić.

To nie tak. Nie ma końca walka o sy-
nostwo Boże we mnie. Nie może prze-
stać brzmieć w moim sercu napomnie-
nie Apostoła: 

„To dążenie niech was ożywia; ono też 
było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc 
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposob-
ności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy po-
stać sługi, stawszy się podobnym do lu-
dzi. A w zewnętrznym przejawie uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, staw-
szy się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8).

Ojcze, w Twoje ręce powierzam dziec-
ko, które jest we mnie.

KS. WOJcIEch BARtKOWIcz
RóżaNiec NR 03/2012
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Czcigodni Ojcowie Oblaci!
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WIARA, NADzIEJA, MIŁOŚĆ

Bądź moją mocą, Duchu Święty!

Duch Święty przychodzi do nas z krzyża Chrystusowego. Tak napi-
sał o tym św. Jan Ewangelista: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu 
bok i natychmiast wypłynęły krew i woda” (J 19, 34). To jest przełomo-
wy moment w historii świata. Od tej chwili, Duch Boży, którym Ojciec 
namaścił Syna, staje się Duchem posłanym od Jezusa do Kościoła, do 
każdego człowieka. 

Ignacy Antiocheński wyraża to w po-
etycki sposób, mówiąc, że z przebite-
go boku Chrystusa wylał się Duch Świę-
ty i  rozprzestrzenił swą przyjemną woń 
na cały Kościół, na każdego człowieka. 
Przypomina to opowieść ewangelicz-
ną o kobiecie, która rozbiła alabastrowy 
flakonik, by wylać na głowę Jezusa dro-
gocenny olejek, a cały dom napełnił się 
jego zapachem (Mt 26, 6-13; Mk 14, 3-9). 
Można wyprowadzić stąd metaforę: ala-
bastrowy flakonik to człowieczeństwo 
Chrystusa złamane podczas męki, kiedy 
Chrystus został przebity włócznią. W ten 
sposób rozlał się Duch Święty, symboli-
zowany przez wodę i krew, wypływają-
ce z boku i napełnił dom, którym jest Ko-
ściół i świat, każdy człowiek. 

Dlatego o dary Ducha Świętego, któ-
re są potrzebne do kontemplacji krzyża, 
trzeba prosić u stóp krzyża, gdzie moc 

Ducha Bożego ciągle spływa i napeł-
nia swą „wonią” tych, którzy obmywają 
się w tej drogocennej wodzie. Bez Du-
cha Bożego nie jesteśmy w stanie zro-
zumieć krzyża i żyć życiem ukrzyżowa-
nego Pana. 

W Starym Testamencie prorok Ezechiel 
miał od Boga widzenie, że świątynia je-
rozolimska, która była za jego czasów 
zniszczona, zostanie odbudowana. Pro-
rok ujrzał odbudowaną świątynię, a spod 
prawej jej strony, spod progu świątyni 
wypływała woda. Dokądkolwiek dotrze 
ta woda, wszystko zostanie uzdrowio-
ne (Ez  47,  1-9). Gdy Jezus powiedział: 
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech 
dniach wzniosę ją na nowo”, to mówił 
o świątyni swojego ciała (J 2, 19-21). Tak 
więc Ukrzyżowany jest nową świątynią. 
I oto z prawego boku, z tej nowej świą-
tyni, wypłynęła woda. 

Co przedstawia ta woda? Pewnego 
dnia Jezus zawołał donośnym głosem: 
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we 
Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije!”, co 
Ewangelista Jan komentuje: „A powie-
dział to o Duchu, którego mieli otrzymać 
wierzący w Niego” (J 7, 37-39). Woda jest 
zatem symbolem Ducha. „Trzej bowiem 
dają świadectwo – czytamy w Pierw-
szym Liście św. Jana Apostoła – Duch, 
woda i krew” (5,  7-8). Owe trzy rzeczy-
wistości są na tym samym poziomie: 
woda i krew, które wypłynęły z boku 
Chrystusa, były elementami widzialny-
mi, Duch natomiast jest rzeczywisto-
ścią niewidzialną, ukrytą w nich i przez 
nie działającą. Do tej pory nie było jesz-
cze Ducha na świecie; teraz jednak, kie-
dy Jezus umarł za nas, oczyszczając nas 
z naszych grzechów, Duch unosi się zno-
wu nad wodami, jak u początków stwo-
rzenia (Rdz 1, 2). 

Zawoławszy: „Wykonało się!”, Jezus 
„oddał ducha” (J 19, 30), to znaczy: oddał 
ostatni oddech, umarł, lecz także: wylał 
Ducha, Ducha Świętego! I to jest ukoro-
nowanie całego dzieła odkupienia – Je-
zus umierając, dał nam życie w Duchu. 
Źródłem Ducha Świętego jest ciało Chry-
stusa uwielbione na krzyżu. „Dokądkol-
wiek dotrą te wody – mówiło proroctwo 
Ezechiela – wszystko ożyje”. Czego my 
szukamy u stóp krzyża? Dlaczego kon-
templujemy krzyż? Co chcemy zyskać? 
– Życiodajną moc! Żyjemy mocą krzyża! 
Co jest mocą krzyża? Owa woda, która 
ożywia wszystko! Tym, co ożywia w nas 
wszystko, są cnoty Boskie: wiara, nadzie-
ja, miłość. Tym, co ożywia nas wszystkich, 
są także dary Ducha Świętego. 

Tradycja kościelna wylicza siedem da-
rów Ducha Świętego, które doprowadza-
ją do doskonałości cnoty Boskie u tych, 
którzy je przyjmują. Z krzyża spływa na 
tych, którzy tego pragną, ożywcza moc: 
mądrości, rozumu, rady, męstwa, wie-
dzy, pobożności, bojaźni Bożej. Mówi 
o nich prorok Izajasz: „Spocznie na nich 
Duch Pański, duch mądrości i rozumu, 
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duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaź-
ni Pańskiej (Iz 11, 2). To są te dary, które 
każdy może otrzymać z głębi Serca Jezu-
sa, przebitego na krzyżu. O te dary trze-
ba nam nieustannie prosić Boga u stóp 
krzyża. Te dary są potrzebne dla osobi-
stego uświęcenia. Są to dary udzielane 
niektórym, ale dla pożytku wszystkich. 
Ale oprócz cnót Boskich, oprócz siedmiu 
darów Ducha Świętego, z krzyża spływa 
moc, o którą także trzeba często prosić 
– już nie tylko dla własnego uświęcenia, 
własnej doskonałości, ale dla wspólnoty: 
aby móc służyć wspólnocie. 

I znowu tradycja Kościoła podpowia-
da, że adorowanie krzyża przynosi dwa-
naście owoców Ducha Świętego: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, dobroduszność, łagodność, wier-
ność, opanowanie, wstrzemięźliwość, 
czystość. Wiara, nadzieja, miłość (cno-
ty Boskie) i mądrość, rozum, rada, mę-
stwo, wiedza, pobożność, bojaźń Boża 
(dary Ducha Świętego) – to charyzmaty 
czyli darmowe dary Boga: Bóg ich nam 
udziela i to nie wymaga współpracy od 
człowieka. 

Natomiast owoce Ducha Świętego wy-
nikają z łącznego działania Ducha Świę-
tego i naszej wolnej woli. Dziś często na-
zywane są te ostatnie – cnotami chrze-
ścijańskimi, a w Nowym Testamencie 
są też nazywane uczynkami światła. Je-
śli wspólnota chrześcijańska posiada te 
dary, to ich „woń” wyczuwalna jest na-
wet z daleka. 

Nie jest łatwo mówić o Duchu Świę-
tym, o tej Mocy wypływającej z krzyża. 
Mówienie o Duchu Świętym nie mieści 
się w naszych pojęciach. I nie może się 
zmieścić, bo gdyby Duch Święty „zmie-
ścił się” w naszych słowach, nie byłby 
Bogiem. Święty Augustyn modlił się: 
„Bądź mym oddechem, Duchu Święty, 
abym rozważał to, co święte. Bądź moją 
siłą, Duchu Święty, ażebym czynił to, co 
święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu 
Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź 
moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł 
tego, co święte. Strzeż mnie od złego, 
Duchu Święty, bym nie stracił tego, co 
święte”.

O. KRzySztOF czEPIRSKI OMI

Niedziela Palmowa 
czyli Męki Pańskiej
14 kwietnia 2019

Już wielka rzesza się zbliża
z zielenią palm i oliwek,
wołając głośno „Hosanna
Synowi Dawidowemu!”.

I my naprzeciw biegnijmy
Królowi nieba i ziemi;
gałązki niosąc palmowe
śpiewajmy hymny pochwalne.

Niech Pan darami swej łaski
ze złej nas drogi zawróci,
a my z wdzięcznością oddajmy
podziękę Jemu należną.

Niech będzie chwała na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
niech Boga w Trójcy Jednego
wysławia rzesza zbawionych.

Iz 50, 4–7
Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i wiem, 
że nie doznam wstydu
Jezu sądzony przez ludzi
za prawdę, miłość i dobro,
zmiłuj się, Panie, nad nami
i przebacz naszą niewierność.

Ps 22
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Flp 2, 6–11
Chrystus uniżył samego siebie, 
dlatego Bóg Go wywyższył
Sław, języku, bój chwalebny,
dzieje walki niezrównanej,
i opiewaj triumf krzyża
hymnem pełnym uwielbienia,
na nim bowiem Odkupiciel
był zabity, lecz zwyciężył.

Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż 
do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. 
Dlatego Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i dał Mu imię, 
które jest ponad wszelkie imię.

Łk 22, 14 – 23, 56
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 
według św. Łukasza
Sztandary Króla się wznoszą,
już krzyż chwalebny jaśnieje,
na którym Stwórca człowieka
w człowieczym ciele zawisnął.

To na nim Jezus, zraniony
okrutnej włóczni żelazem,
oczyścił z winy grzeszników
strumieniem krwi oraz wody.

Drogi Ojcze Proboszczu!
Dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii, 

w dniu Twoich Imienin życzymy obfitych Bożych łask 
oraz wielu radosnych chwil!

Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 
a Maryja Niepokalana niech przygarnia Cię do swego serca.

Tego życzą
Margaretki w imieniu wszystkich parafian

WIARA, NADzIEJA, MIŁOŚĆ
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TRIDUUM
Wielki Czwartek 

Wieczerzy Pańskiej
18 kwietnia 2019

On, przeżywszy między nami
jako człowiek lat trzydzieści,
z własnej woli przyjął mękę,
wypełniając zbawcze dzieło.
Na krzyżowej zawisł belce
jak baranek przebłagalny.

Wj 12, 1-8.11-14
Przepisy o wieczerzy paschalnej
Gdy Noc paschalna nadeszła,
mściciela miecz nas ominął,
i wtedy Pan nas wyzwolił
spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
i szczerej prawdy zaczynem,
niewinnym Bożym Barankiem,
co siebie złożył w ofierze.

Ps 116B
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

1 Kor 11, 23-26
Ustanowienie Eucharystii
Żywa pamiątko śmierci mego Pana,
chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie,
w tobie niech znajdzie 
dusza ma zgłodniała
pokarm i słodycz, która ją nasyci.
Jezu łaskawy, który żywisz sobą,
krwią Twoją własną obmyj mnie 
z przewiny;
jedna jej kropla może mocą swoją
z grzechu wybawić cały świat zbłąkany.

Chwała Tobie, Królu wieków
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem.

J 13, 1-15
Do końca ich umiłował
Daj mi Cię wreszcie ujrzeć bez zasłony,
Cieszyć się wiecznie 
Twoją chwałą w niebie,
Abym z wybranych gronem zjednoczony
Sławił z radością 
Ojca, Ducha, Ciebie. 
Amen.

Zmiłuj się, Królu, nad niewolnikami,
podnieś upadłych, 
grzesznym przebacz winy;
tym, których dzisiaj 
własną krwią zbawiłeś,
pozwól na wieki Tobą się radować. 
Amen.

Iz 52, 13 – 53, 12
Przebity za nasze grzechy
Niebiańskim blaskiem pogodny
ten dzień prawdziwie jest Boży,
bo w nim występki ludzkości
obmyła krew Chrystusowa.
Przywraca wiarę zbłąkanym
i niewidomych oświeca,
napełnia winnych otuchą,
gdy przebaczono łotrowi.

Ps 31
Ojcze, w Twe ręce 
składam ducha mego
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie
z rąk wrogów i prześladowców.

Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Chrystus stał się sprawcą zbawienia 
dla wszystkich, którzy Go słuchają
Aniołów podziw przejmuje,
bo widzą łotra pokutę,
co do Chrystusa przylgnąwszy,
dosięga pełni żywota.

Wielka Sobota to dzień, kiedy Kościół 
nie sprawuje Eucharystii. Jezus został 
złożony w grobie. Kościół nie może po-
silić się Chlebem z nieba, ponieważ Jego 
Dawca zstąpił do otchłani. 

Uczniowie Pana trwają pogrążeni 
w  milczeniu. Oto jest dzień, kiedy mo-
żemy przyjrzeć się otchłaniom naszego 
serca, w które zstąpił Chrystus, by wypro-
wadzić nas na wolność.

Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż 
do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszyst-
ko i dał Mu imię, które jest ponad wszel-
kie imię.

J 18, 1 – 19, 42
Męka naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa według św. Jana
Oto znaki Bożej męki:
żółć, plwociny, trzcina, ocet,
gwoździe i żelazna włócznia,
która święty bok przebiła.
Płyną z rany krew i woda,
aby obmyć wszechświat cały.

Wielki Piątek Męki Pańskiej
19 kwietnia 2019
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Wielka Sobota
20 kwietnia 2019
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PASCHALNE

Świetlisty anioł ogłasza,
że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
zwyciężył płacz i cierpienie,
pokruszył piekła kajdany.

O stań się, Jezu, dla duszy
radością Paschy wieczystej
i nas, wskrzeszonych Twą mocą,
do swego przyłącz orszaku.

Dz 10, 34a.37-43
Świadectwo Piotra 
o zmartwychwstaniu
Czyż jest coś bardziej wzniosłego
nad łaskę, co grzech zwycięża,
nad miłość większą od lęku
i śmierć rodzącą do życia?

Ps 118
W tym dniu wspaniałym 
wszyscy się radujmy
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
lub 1 Kor 5, 6b-8
Wyrzućcie stary kwas

Wigilia Paschalna

Już wschodzi zorza poranna,
zabrzmiało niebo weselem
i ziemia śpiewa radośnie,
a piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny
zniweczył moce śmiertelne,
podeptał władzę Otchłani
i więzy jeńców rozerwał.

Gdy kamień w grobie Go zamknął,
a żołnierz czuwał u wejścia,
jaśniejąc blaskiem i chwałą
opuścił mroki żałobne.

Rdz 1, 1 – 2, 2
Stworzenie świata
Ps 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Rdz 22, 1–18
Ofiara Abrahama
Ps 16
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Wj 14, 15 – 15, 1
Przejście Izraela przez Morze Czerwone
Wj 15, 1–18
Śpiewajmy Panu, który moc okazał
Iz 54, 4a.5–14
Trwałość przymierza
Ps 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Iz 55, 1-11
Nowe i wieczne przymierze
Iz 12
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
Ba 3,  9-15.32 – 4, 4
Mądrością jest księga przykazań Boga
Ps 19
Słowa twe, panie, dają życie wieczne
Ez 36, 16–17a.18–28
Pokropię was czystą wodą 
i dam wam serce nowe
Ps 42
Boga żywego pragnie dusza moja
Rz 6, 3-11
Nowe życie
Ps 118
Alleluja, alleluja, alleluja
Mk 16, 1–7
Chrystus zmartwychwstał

Już Chrystus grób swój porzucił,
zwycięski wraca z Otchłani,
a gdy uwięził szatana,
otworzył niebo dla wszystkich.

Alleluja
Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie
Zmartwychwstałego
Panie, co chwałą jaśniejesz
po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
niech będzie cześć i podzięka. Amen.

lub Łk 24, 13-35
Poznali Chrystusa
przy łamaniu chleba
Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.
Już dzień się chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
21 kwietnia 2019
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Uległość Duchowi Świętemu

„Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stron-
nictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali Apostołów i wtrą-
cili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył 
bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: Idźcie i głoście 
w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!” (Dz 5, 17-20).

Następnego dnia po 
aresztowaniu Apostoło-
wie mieli stanąć ponow-
nie przed najwyższym 
trybunałem żydowskim. 
Jednak wskutek nadprzy-
rodzonej interwencji nie 
doszło do przesłuchania. 
Apostołowie nie tylko że 
zostają cudownie uwol-
nieni z więzienia, lecz tak-
że otrzymują od Boga wy-
raźne polecenie głoszenia 
w świątyni słów o życiu, 
czyli Ewangelii zbawienia. 
Polecenie anioła Pańskie-
go wypełnili dokładnie: 
już o świcie udali się do świątyni i  na-
uczali. Gdy na polecenie Sanhedrynu 
posłano po nich do więzienia, nie było 
tam nikogo. Nikt też nie umiał wytłu-
maczyć, w jaki sposób więźniowie zo-
stali uwolnieni: zamki były nienaruszo-
ne, strażnicy czuwali.

Tymczasem wieść o tym, że Apostoło-
wie nauczają w świątyni, budziła wszę-
dzie wielkie zdziwienie, bo wiedziano 
już poprzedniego dnia o ich aresztowa-
niu. Zgromadzeni członkowie Najwyż-
szej Rady polecili sprowadzić Aposto-
łów. Nakaz wkrótce wykonano w spo-
sób bardzo pokojowy. Strażnik eskor-
tujący Apostołów zorientował się bo-
wiem szybko, iż po ich stronie jest sym-
patia całego ludu. Za wszelkie zaś roz-
ruchy w mieście władze żydowskie mo-
gły być pociągnięte do przykrej odpo-
wiedzialności przez Rzymian.

Przesłuchanie zaczyna się od stwier-
dzenia, że Apostołowie złamali zakaz 
przebywania w Jerozolimie i naucza-
li w imię Jezusa, nadal przedstawia-
ją w sposób realistyczny fakt śmierci 

Jezusa, wskazując na jej 
sprawców. W konsekwen-
cji podburzony lud może 
dokonać krwawej zemsty, 
a to zagrażałoby już nie 
tylko wpływom, lecz tak-
że życiu członków Sanhe-
drynu. Lecz Piotr wystę-
pujący w imieniu wszyst-
kich Apostołów nie zmie-
nił ani na jotę swego sta-
nowiska. Jest nadal prze-
konany – w co zresztą nie 
wątpią i członkowie Naj-
wyższej Rady – że należy 
słuchać Boga, a nie ludzi.

Co więcej, korzystając 
ze sposobności, znów wypomni przy-
wódcom ludu ich zbrodnię, dokonaną 
przez nich, zatrzymując się nieco dłu-
żej przy temacie zmartwychwskrzesze-
nia Jezusa przez Ojca, który w ten spo-
sób zaaprobował w pełni dzieło Syna. 
Dorzuca ponadto, iż zasięgiem swe-
go zbawczego działania Jezus obejmu-
je także Izraelitów, a Bóg po to Go wy-
wyższył, aby umożliwić Izraelowi nawró-
cenie i odpuszczenie grzechów. W tych 
słowach należy widzieć wcale niedwu-
znaczną zachętę do pokuty – szczegół 
występujący w zakończeniach prawie 
wszystkich mów Piotra.

Wreszcie wyjaśnia Piotr, do czego 
sprowadza się ostatecznie posłannictwo 
Apostołów: są oni świadkami życia, czy-
nów, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 
Ich współdziałanie z Duchem Świętym 
jest tak szczególne, że Piotr oświadcza: 
Dajemy świadectwo my oraz Duch Świę-
ty. Warunkiem takiego współdziałania 
jest jednak uległość Duchowi Świętemu.

PALLOtINUM 

ROK DUSzPAStERSKI

OCHRZCZENI

Gabriela Maria Knop
Nina Karpińska
Aniela Wojtanowicz
Michał Ciupak
Joanna Wujkowska
Zofia Weronika Szewczyk
Emilia Anna Strugała
Pola Zelda Kwiatkowska
Alicja Agata Moyseowicz
Aleksander Słoma
Maciej Adam Posacki

ZMARlI

Mirosław Gruszkiewicz  l.67 
Teresa Szczepaniak  l.72
Władysław Pietrzak  l.67 
Krystyna Wardzała  l.91
Stanisław Marek  l.92 
Czesław Kotuła  l.83
Czesław Szkoda  l.74
Wojciech Rudnicki  l.78
Maria Siergiej  l. 87
Aniela Grabowska  l.86
Marek Krzyżanek  l.78
Ryszard Krzysztofik l. 80

KSIęgI PARAFIALNE
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„MAŁA JASNA gÓRA”

Pięć lat Sanktuarium 
Jasnogórskiej Matki Kościoła

Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego  jest miejscem nie-
zwykłym. Od przeszło 300 lat stoi nieco na uboczu, skromnie ukry-
ty wśród kamieniczek na ul. św. Antoniego, wcześniej Psiej, w obrę-
bie dawnej dzielnicy żydowskiej. Dzisiaj jest jedną z czterech świątyń 
w Dzielnicy Czterech Wyznań. 25 marca 2014 r. metropolita wrocław-
ski, abp Józef Kupny, ogłosił dekret o ustanowieniu tej pięknej baro-
kowej świątyni Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła.

25 marca tego roku, w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, obchodzili-
śmy piątą rocznicę ustanowienia tego 
najmłodszego sanktuarium maryjnego 
w naszym mieście. Kościół św. Antonie-
go Padewskiego zawsze był centrum ra-
dosnego wychwalania Boga i bramą dla 
szukających nadziei. Maryja od dawna 
odbierała i odbiera tu szczególną cześć 
i nabożeństwo. Tu Maryja czeka na piel-
grzymów, tu mamy „uczyć się Kościoła”. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, 
który „wszystko postawił na Maryję”, 
uważał, że polskie sanktuaria „nawet te 
małe, ubożuchne, to jakby dłoń Niepo-
kalanej Maryi, Królowej Polski, wyciąga-
jąca się ku wspomożeniu i ku obronie na-
rodu”. Maryja, Matka Kościoła, jednoczy 
nas wszystkich, wierzących w  Jej Syna, 
w  jedną Rodzinę, którą jest Kościół. W 
tym najmłodszym wrocławskim sanktu-
arium odbiera Ona cześć w kopii ikony 

Matki Bożej Częstochowskiej. Kardynał 
Henryk Gulbinowicz, który w 1998 roku 
powierzył ojcom paulinom parafię pw. 
św. Mikołaja we Wrocławiu wraz z kościo-
łem św. Antoniego z Padwy, dzisiaj pod-
kreśla, że kopia Ikony znajdująca się w 
sanktuarium „jest Bożym darem dla ca-
łej archidiecezji”.

Tytuł sanktuarium – Jasnogórska Mat-
ka Kościoła – ma dwa źródła. W  roku 
1964, podczas Soboru Watykańskie-
go II, papież Paweł VI, na prośbę paste-
rzy i  ludu Bożego, przy szczególnej in-
terwencji Prymasa Tysiąclecia, kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, i biskupów polskich, 
ogłosił Maryję „Matką Kościoła”. Nato-
miast poszerzył ten tytuł św. Jan Paweł II 
podczas swej pielgrzymki na Jasną Górę, 
zwracając się do Maryi słowami: „Jasno-
górska Matko Kościoła! Raz jeszcze odda-
ję Ci siebie w «macierzyńską niewolę mi-
łości» wedle słów mego zawołania: Totus 
Tuus! Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, 
aż do najdalszych krańców ziemi! Odda-
ję Ci ludzkość i wszystkich ludzi – moich 
braci, wszystkie ludy i narody. Oddaję Ci 
Europę i  wszystkie kontynenty. Oddaję 
Ci Rzym i Polskę, zjednoczone przez Twe-
go sługę nowym węzłem miłości. Matko, 
przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko, 
prowadź!” (Jasna Góra, 6 czerwca 1979). 

Ale wróćmy do tegorocznych uroczy-
stości. Wierni zostali zaproszeni przed 
Mszą świętą do pięknej formy modli-
tewnej, tzw. klęczek jasnogórskich. Są 
one starym, tradycyjnym nabożeństwem 
paulińskim, na które składają się: lita-
nia, antyfony, oracje, psalm De profun-
dis i  Salve Regina – wszystkie śpiewane 

po łacinie jako śpiewy gregoriańskie, bez 
instrumentów. Nie znamy konkretnego 
czasu powstania tej modlitwy. Niektó-
rzy twierdzą, że została ona ułożona za-
raz po przybyciu paulinów na Jasną Górę 
jako nabożeństwo jasnogórskie i  mia-
ła charakter błagalny, głównie w inten-
cji Ojczyzny. Śpiewana jest na klęcząco, 
stąd klęczki. Ze względu na swój charak-
ter nabożeństwo nie jest odprawiane co 
dzień, a okazją do wysłuchania modli-
twy i uczestniczenia w niej są ważniej-
sze święta Maryjne. 

Uroczystej Mszy świętej rocznicowej 
przewodniczył metropolita wrocławski, 
abp Józef Kupny. Słowa wypowiadane 
do wiernych zamknął pięknym i praw-
dziwym stwierdzeniem. To nie człowiek 
ustanawia sanktuaria maryjne, to Maryja 
wskazuje na to miejsce, a wierni tam od-
dają Jej szczególną cześć, która wyprze-
dza samo ustanowienie.

Pamiętajmy, że mamy we Wrocławiu 
naszą „małą Jasną Górę”. Ważne jest to 
w tych chwilach, kiedy nie mamy moż-
liwości pielgrzymowania. A tu do Maryi 
jest bardzo blisko!

BOŻENA SOBOtA
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100 LAt OBLAtÓW W POLScE

Z Prowansji do Polski

Za rok będziemy obchodzić setną rocznicę posługi w Polsce misjona-
rzy oblatów Maryi Niepokalanej. Z tej okazji przypominamy najważ-
niejsze fakty z historii polskiej prowincji zgromadzenia założonego 
przed ponad 200 laty przez św. Eugeniusza de Mazenoda.

Pierwsi polscy misjonarze oblaci Ma-
ryi Niepokalanej pracowali najpierw 
w  Niemczech i Kanadzie, zajmując się 
głównie pracą duszpasterską wśród pol-
skich emigrantów. W roku 1920 przyje-
chali do kraju z myślą o założeniu Prowin-
cji Polskiej. Początkowo zatrzymali się w 
Piekarach Śląskich, w których już wów-
czas istniało największe sanktuarium ma-
ryjne na Górnym Śląsku. Tutaj głosili ka-
zania pątnicze, słuchali spowiedzi i po-
magali okolicznym proboszczom, głosząc 
misje i rekolekcje. 

W czasie plebiscytu na Śląsku prowa-
dzili akcję patriotyczno–religijną na rzecz 
Polski. Zatrzymali się na krótko w Pieka-
rach, ale niebawem wynajęli dom w Kro-
toszynie, który został poddany pod bez-
pośrednią jurysdykcję administracji ge-
neralnej i w którym od razu otwarto ju-
niorat czyli Niższe Seminarium Duchow-
ne. Stworzenie placówki w Krotoszynie 
było rozwiązaniem prowizorycznym. Po 
otwarciu nowicjatu w Markowicach i no-
wego junioratu w Lublińcu w roku 1922 
Rada Generalna zadecydowała o utwo-
rzeniu w Polsce tzw. wikariatu prowin-
cjalnego.

Utworzenie struktur
Nasienie oblackie rzuco-

ne w 1920 roku na żyzną 
glebę polską zaczęło kiełko-
wać, rozrastać się w drzewo, 
dojrzewać i przynosić pierw-
sze owoce. W roku 1925 pol-
scy oblaci posiadali w kraju 
już nie tylko własny juniorat 
i nowicjat, lecz także – prze-
niesiony później do Obry – 
scholastykat (Wyższe Semi-
narium Duchowne) w Kro-
bi. Liczba personelu wzro-
sła pięciokrotnie: z ośmiu 

oblatów w roku 1920 do czterdziestu w 
roku 1925. Ponadto było 16 nowicjuszy 
i 175 juniorów. Wobec tego Rada Gene-
ralna postanowiła utworzyć z polskiego 
wikariatu prowincjalnego Prowincję Pol-
ską. Stała się ona dwunastą prowincją w 
Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej i szóstą w Europie.

Po przekształceniu wikariatu w prowin-
cję zaczął się złoty okres w historii obla-
tów polskich. Liczba członków wzrasta-
ła z  roku na rok, wciąż otwierano nowe 
domy oblackie. W roku 1926 Prowin-
cja Polska liczyła 49 członków i 4 domy, 
w  1935 – 253 członków, 44 nowicjuszy 
i 228 juniorów. W sierpniu 1939 roku było 
w Polsce 275 oblatów i 14 placówek ob-
lackich, wielu zaś polskich oblatów pra-
cowało na misjach w północnej Kanadzie 
i na Cejlonie (dziś Sri Lanka).

II wojna światowa
Wojna spowodowała wielkie spusto-

szenie w Prowincji Polskiej. W czasie dzia-
łań wojennych zginęło czterech ojców 
i  sześciu kleryków; rozstrzelano lub za-
mordowano trzech ojców, pięciu klery-
ków i jednego brata. W obozach koncen-
tracyjnych zginęło: ośmiu ojców, czterech 
kleryków i jeden brat, na robotach przy-

musowych – dwóch braci. Jeżeli do tych 
liczb dodamy pięciu ojców i jednego bra-
ta zmarłych śmiercią naturalną, to stra-
ty Prowincji Polskiej w latach 1939–1945 
wyniosły 20 ojców, 15 kleryków i 5 bra-
ci – razem 40 oblatów, czyli 15% perso-
nelu oblackiego w Polsce. Tak wysokich 
strat nie poniosła w czasie wojny żadna 
prowincja oblacka na świecie.

Powojenna odbudowa
Po zakończeniu działań wojennych 

stan Prowincji Polskiej był żałosny. Jed-
ni oblaci oddali życie za Boga i Ojczy-
znę, inni byli rozproszeni w kraju i za gra-
nicą, domy – ograbione i zniszczone. Na 
widok tego spustoszenia oblaci nie zała-
mali się jednak. 

Domy odbudowano, na nowo zorga-
nizowano nowicjat oraz Niższe i Wyższe 
Seminarium Duchowne, misjonarze przy-
stąpili do głoszenia misji i rekolekcji. Ze 
względu na duży brak kleru diecezjalne-
go, zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich, 
oblaci przejmowali także obsługę róż-
nych parafii. Prowincja stopniowo zaczę-
ła się odradzać. Przez dłuższy czas oblaci 
nie mogli jednak wyjeżdżać na misje za-
graniczne, bo uniemożliwiały to władze 
komunistyczne. Kiedy tylko pojawiła się 
taka możliwość, wyjechali najpierw do 
pracy w Skandynawii, a później także do 
Kamerunu, na Madagaskar i do wielu in-
nych krajów misyjnych.

W roku 2018 Polska Prowincja liczy-
ła 472  oblatów. W tej licz-
bie było 291 oblatów w Pol-
sce i  181  w  delegaturach 
i  misjach Polskiej Prowincji 
(Francja i Benelux, Madaga-
skar, Ukraina, Białoruś, Turk-
menistan, Rosja, Skandyna-
wia). W innych prowincjach 
Zgromadzenia i w Domu Ge-
neralnym w Rzymie pracuje 
96  oblatów pochodzących 
z Polskiej Prowincji.

REDAKcJA
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Niedziela Miłosierdzia Bożego
28 kwietnia 2019

O jakże cenna ofiara,
przez którą piekło jest starte,
a lud wychodzi z niewoli,
by pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
zwycięski wraca z Otchłani,
a gdy uwięził szatana,
otworzył niebo dla wszystkich.

Dz 4, 32–35 
Wiara, która uzdrawia

Ps 118
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ap 1, 9–11a.12–13.17–19
Byłem umarły, oto jestem 
żyjący na wieki

Alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.

J 20, 19–31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
29 kwietnia 2019

Zasiałeś ziarno cierpieniem
i mocą krwi twojej wzeszło,
niech w świetle Ojca dojrzewa,
by nim się Kościół radował.

Gdy Bogu chwałę oddając
sławimy ciebie, Wojciechu,
dopomóż iść Twoim śladem,
by z tobą cieszyć się w niebie.

Dz 1, 3–8
Apostołowie świadkami Jezusa

Ps 126
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Flp 1, 20c–30
Moim życiem jest Chrystus

Alleluja
Kto by chciał Mi służyć, 
niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, 
tam będzie i mój sługa.

J 12, 24–26
Ziarno, które obumrze, 
przynosi plon obfity

Dar od ubogich

Tematem numeru 2(2019) „Misyjnych Dróg” jest jubileusz 100 lat Pol-
skiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej pod hasłem „Nie tylko dla misji”. Ojciec Paweł Zając OMI, prowin-
cjał, również nawiązał do tego, że choć głównym nurtem pracy obla-
tów są misje ad gentes, to praca w Polsce też stawia przed nimi wiele 
trudnych zadań. Zaproponował pewien sposób świętowania stulecia 
Polskiej Prowincji w naszych parafiach. Pomysł ten zainspirował na-
szych Przyjaciół Misji Oblackich. (Red.)

Ojciec Prowincjał Paweł Zając 
OMI powiedział: „Przygotowując się 
do 100-lecia, koncentrujemy się na 
dwóch naszych największych skar-
bach: sanktuariach Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego oraz Matki Bożej 
Kodeńskiej. Te dwie wspólnoty ani-
mują prowincję od strony duchowej 
przez dwa lata poprzedzające jubile-
usz. Co do samego jubileuszu, zachę-
cam wspólnoty, by tam, gdzie jeste-
śmy, świętować poprzez jakiś nowy 
prezent dla ubogich. 

I tutaj rozmaite mogą być pomysły. 
Na przykład adaptujemy nasz dawny 
klasztor w  Siedlcach na dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych. 
W Gdańsku rozdajemy jedzenie ubo-
gim. Marzyłbym, abyśmy bardziej po-
magali osobom samotnym i niepełno-
sprawnym. Miło by było, gdyby z okazji 
naszego stulecia każda parafia i wspólno-
ta mogła się pochwalić, że przygotowa-
ła jakiś prezent dla ubogich. Ale nie jed-
norazowo, tylko jak coś, co stanie się sta-
łym elementem naszego życia. Coś, cze-
go jeszcze nie było, a się pojawi na stałe 
i pomoże ludziom się uśmiechnąć i od-
czuć miłość”.

Przyjaciele Misji, zachęceni przez Ojca 
Pawła Zająca podjęli zobowiązanie dla 
uczczenia 100-lecia Zgromadzenia i 50-le-
cia istnienia naszej parafii, aby wspomóc 
wymianę krzyża w głównym ołtarzu ko-
ścioła. Odpowiadając na to wezwanie, 
wielu Przyjaciół Misji ze wspólnoty chęt-
nie złożyło znaczne ofiary na ten cel, cho-
ciaż są to w większości emeryci starego 
portfela. Przekazaliśmy Ojcu Proboszczo-
wi nasze ofiary, które przyczynią się do re-

alizacji tego projektu. Krzyż jest najważ-
niejszym znakiem obecności Boga wśród 
nas, chrześcijan. 

Wiele pięknych tekstów pieśni, szcze-
gólnie podczas Wielkiego Postu, sławi ten 
znak cierpienia Chrystusa i  Jego Zmar-
twychwstanie. My nasz dar czynimy z mi-
łości do Pana, aby święty krzyż wskazy-
wał nam drogę i prowadził do zbawienia. 
Chcemy też zaznaczyć, że chociaż głów-
nym zadaniem Przyjaciół Misji Oblackich 
jest wspomaganie rozwoju Kościoła mi-
syjnego modlitwą, cierpieniem i ofiarą, to 
przecież najbliżej nam do naszej parafii, 
w której żyjemy i dojrzewamy do wiary. 

Bóg zapłać za Wasze ofiary. Msza świę-
ta dziękczynna będzie odprawiona w so-
botę 14 września 2019 roku, w święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

zELAtORKA MARIA 

100 LAt OBLAtÓW W POLScE
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ŚWIęt y OJcIEc PIO

Czego nauczył się Ojciec Pio od św. Gemmy?

Włoska święta, Gemma Galgani, jest jedną z najbardziej niezwykłych 
postaci Kościoła. Obrazki z jej wizerunkiem miało na biurkach wielu 
herosów duchowych, jak o. Pio czy ks. Dolindo Ruotolo. O jej wsta-
wiennictwo modlił się także Maksymilian M. Kolbe. Jednak najwięk-
szą czcią otaczał ją właśnie święty z Pietrelciny. 

Pokora
Gemma nigdy nie była zmuszana do 

życia w pokorze. Wręcz przeciwnie – jej 
ojciec, Enrico, był zamożnym człowie-
kiem i nie w pełni akceptował fascynacje 
duchowe ukochanej córki. Nie podoba-
ło mu się, że Gemma każdego dnia uda-
je się do kościoła, wiele godzin poświę-
cając na modlitwę. Uważał, że powinna 
korzystać z życia. I choć sam był wierzą-
cym człowiekiem, autentycznie martwił 
się o córkę. Dziewczyna tymczasem sama 
wybrała drogę absolutnego poświęcenia 
Bogu. Złożyła śluby czystości i starała się 
wstąpić na drogę zakonną.

Ojciec Pio niewątpliwie nauczył się od 
Gemmy odrzucania licznych pokus mate-
rialnych. Gemma marzyła o życiu zakon-
nym i podporządkowała mu bardzo wie-
le. Z kolei święty z Pietrelciny został za-
konnikiem, jednak przez lata wystawiany 
był na ciężką próbę. Badany przez Świę-
te Oficjum, wielokrotnie był karany. Mu-
siał wówczas bardzo cierpieć, jednak po-
kora wobec decyzji Kościoła okazała się 
ostatecznie nie do przełamania.

Walka o zbawienie człowieka
Święta Gemma, mimo kruchego zdro-

wia i młodego wieku, była prawdziwą 
wojowniczką. Liczne cierpienia przyjmo-
wała w pokorze, ofia-
rowując je za zbawie-
nie dusz i nawrócenie 
trwających w  grze-
chu. Słynęła przy tym 
z niezwykle zawzię-
tego temperamen-
tu. Niejednokrotnie 
wręcz targowała się 
z  Panem Jezusem! 
Pewnego razu posta-
nowiła ofiarować wy-

jątkowo bolesne cierpienie fizyczne w in-
tencji nawrócenia jednej ze znanych jej 
osób. Żarliwie modliła się, błagając Boga 
o cud. Doświadczyła wówczas lokucji 
wewnętrznej, podczas której Jezus wy-
znał ze smutkiem, iż niemal nie dostrze-
ga nadziei dla tego człowieka. Ten bo-
wiem lekceważył dotąd wiele znaków 
oraz napomnień.

Usłyszawszy te słowa od samego Jezu-
sa, Gemma jeszcze mocniej się zawzięła. 
Zaczęła żarliwiej modlić się o wstawien-
nictwo Matki Bożej, wiedząc, iż Jezus nie 
odmówi prośbom swojej Matki. W pew-
nej chwili do drzwi jej izby zapukał ów 
grzesznik. Otworzyła mu, zaś on ze łza-
mi w oczach zawołał: „Muszę się wyspo-
wiadać. Pomóż mi”.

Święty Ojciec Pio toczył równie za-
wzięte boje o każdego grzesznika. Nie 
tylko tego zatwardziałego, ale o każdą 
duszę, która zdawała się być daleko od 
Boga. Słynne są historie o świętym z Pie-
trelciny ciskającym gromy na penitentów 
w konfesjonale, napominającym, by nie 
zatajali grzechów.

Uchodził za niezwykle surowego spo-
wiednika, ale do jego konfesjonału za-
wsze ustawiały się tłumy ludzi. On zaś 
spędzał w nim długie godziny. Zapyta-

ny kiedyś przez jednego ze współbraci, 
dlaczego jest taki surowy dla spowiada-
jących się, odparł z rozbrajającą szcze-
rością: „Wiem, że lepiej być zganionym 
przez człowieka tu, na ziemi, niż przez 
Pana Boga po śmierci”.

Modlitwa
Włoska święta od dziecka uchodziła za 

bardzo pobożną dziewczynę. Pragnęła 
zgłębiać teologię, Pismo Święte, niezwy-
kle rezolutnie potrafiła odpowiadać na 
wiele trudnych pytań dotyczących wia-
ry. Uwielbiała się modlić. Każdego dnia 
odczuwała głęboki głód Boga. Głód – do-
dajmy – fizyczny.

Dlatego przystępowała regularnie do 
Komunii świętej. Odmawiała często ró-
żaniec. Jej relacja z Panem Jezusem była 
głęboka do tego stopnia, że wielokrot-
nie prowadziła dialogi z Panem Jezusem, 
Matką Bożą czy Aniołem Stróżem.

Święty ojciec Pio również był niezwy-
kle rozmodlonym kapłanem. Po Mszy 
świętej potrafił przez wiele godzin leżeć 
krzyżem i modlić się. Jeden z nowych 
współbraci świętego zakonnika zoba-
czywszy tę scenę, pobiegł do przełożo-
nego, ile sił w nogach, wołając o pomoc 
dla o. Pio, który – jego zdaniem – zasłabł, 
ponieważ leżał nieruchomo przed ołta-
rzem. Stary zakonnik wysłuchał młode-
go ze stoickim spokojem, po czym wy-
ciągnął pęk kluczy i wręczając mu je po-
wiedział: „Bracie, zostaw klucze w zakry-
stii. Gdy Ojciec Pio skończy się modlić, 
zamknie kościół”.
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Sens cierpienia
To chyba najtrudniejsze 

zagadnienie, które dręczy 
wielu, w tym wierzących. 
Gemma przez większość 
swojego niedługiego życia 
zgłębiała sens cierpienia. 
Rozważała pasję Chrystu-
sa, przeżywając ją niezwy-
kle intensywnie. Gdy po 
raz pierwszy, jako dziecko, 
usłyszała o cierpieniu Jezu-
sa, zobaczyła tamte wyda-
rzenia na własne oczy, po 
czym zemdlała.

Modliła się przed ukrzy-
żowanym Chrystusem, by 
dopuścił ją do udziału 
w  Jego cierpieniu jako za-
dośćuczynienie za grzechy 
świata. Nosiła stygmaty, 
głęboko przeżywała – tak-
że fizycznie – Triduum Pas-
chalne. Umierając wyznała, że wszystko, 
co miała, oddała Bogu. Całe życie Gem-
my stanowiło usilną próbę zrozumienia 
istoty cierpienia człowieka.

Ojciec Pio również cierpiał – zarówno 
fizycznie, jak i duchowo. Bolała go za-
twardziałość penitentów, którzy zatajali 
grzechy, doświadczał także bólu związa-
nego z krwawiącymi stygmatami. Obra-
zek Gemmy przypominał mu o oddaniu 
się Bogu tej pięknej i młodej dziewczy-
ny, pragnącej mieć swój udział w Chry-
stusowej pasji.

Gra Miłości
Jest to jedna z największych tajem-

nic relacji człowieka z Bogiem. Poczu-
cie opuszczenia przez Boga. Nie chodzi 
o tzw. ciemną noc, gdy wierzącym tar-
gają wątpliwości, obawa przed ducho-

Gemma Galgani przyszła na świat 
12  marca 1878 roku w Borgonuovo di 
Camigliano (diecezja Lukka, Włochy). Od 
dzieciństwa lubiła rozważać mękę Jezu-
sa Chrystusa. Prowadziła życie nieskazi-
telnie czyste i gorąco pragnęła znaleźć 
się w niebie. Wcześnie osierocona, lecz 
otoczona opieką i miłością przez głębo-
ko wierzącą rodzinę Gianninich, poświę-
ciła się Bogu, ślubując czystość i starając 
się kroczyć drogą doskonałości. 

Miała szczególne nabożeństwo do 
Najświętszego Sakramentu i Jezusa 
Ukrzyżowanego. Ofiarowała samą sie-
bie Bogu w intencji nawrócenia grzeszni-
ków. Bardzo chciała wstąpić do klasztoru 
sióstr pasjonistek klauzurowych, ale na 
skutek różnych przeciwności nie zdołała 
zrealizować swojego pragnienia. Gemma 
Galgani wyróżniała się przykładem nad-
zwyczajnej świętości, jaką może osiągnąć 
człowiek żyjący w świecie. 

Zmarła w Lukce, w Wielką Sobotę, 
11 kwietnia 1903 roku. 

Gemma była zawsze łagodna i po-
słuszna, a przy tym prosta w swoim za-
chowaniu, bez jakiegokolwiek udawa-
nia. Nie przejmowała się tym, czy jest 
wiarygodna czy nie; odpowiadała „tak” 
lub „nie”. Zawsze była dobra i miła dla 
wszystkich, lecz nie prawiła pochlebstw.

Gemma była zawsze bardzo naturalna 
i prawa we wszystkich swoich czynach, 
bez afiszowania się; poważna i zdystan-
sowana, a przy tym pełna dobroci. Mó-
wiła bardzo mało, lecz nie sprawiała wra-
żenia osoby mrukliwej. Była zawsze za-
dowolona, nigdy też nie okazała dez-
aprobaty czy odrazy wobec jakiejkol-
wiek sprawy. Dla siebie wybierała gor-
szą rzecz i ostatnie miejsce. Była chęt-
na do prac domowych, takich jak sprzą-
tanie ze stołu, a nawet czyszczenie obu-
wia wszystkich domowników, lecz nie ro-
biła tego na pokaz.

Beatyfikowana 14 maja 1933 roku 
przez papieża Piusa XI i kanonizowana 
2 maja 1940 roku przez Piusa XII była 
pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną 
w XX wieku.

WWW.SWIEtAgEMMA.PL

Święta Gemma

wą pustką. To znacznie bardziej zaawan-
sowane duchowo doświadczenie, gdy 
w bliskiej relacji z Jezusem człowiek od-
czuwa w pewnym momencie brak Boga.

Chrystus doświadczył tego na krzy-
żu, gdy toczyła się ostateczna rozgryw-
ka między dobrem a złem. Gemma, która 
przeszła z Chrystusem w fizycznym cier-
pieniu niemal całą drogę krzyżową, po-
czucie braku obecności Boga określiła 
jako najstraszniejsze cierpienie. A trzeba 
pamiętać, że przez wiele miesięcy była 
unieruchomiona przez chorobę, opero-
wana bez znieczulenia, przeżyła także 
śmierć wyjątkowo bliskiej jej matki. Gdy 
ponownie odczuła obecność Boga – nie 
posiadała się ze szczęścia.

Ojciec Pio taki stan uczucia braku Boga 
nazywał właśnie „grą Miłości”. Niewątpli-
wie doświadczenie Gemmy wzmacnia-
ło go w takich sytuacjach. Zdawał so-
bie sprawę, iż jest to rodzaj duchowe-
go treningu, mającego pomóc człowie-
kowi silniej związać się z Bogiem. „Usu-
wam się po to jedynie, aby następnie sil-
niej cię objąć” – mówił Jezus do Gemmy 
w trakcie wewnętrznych lokucji, gdy po 
długich chwilach pustki poczuła Jego 
obecność.

KRzySztOF gęDŁEK

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2019
PAPIESKA

Za lekarzy i pracowników huma-
nitarnych przebywających na ob-
szarach wojennych, którzy nara-
żają własne życie, aby ocalić in-
nych.

PARAFIAlNA
Niech Duch Święty prowadzi nas 
do całej prawdy.

ŚWIęt y OJcIEc PIO
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Matka Żywego Różańca – 
sługa Boża Paulina Jaricot (2)

Paulina kochała Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała poprzez 
modlitwę różańcową: „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam 
z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”.

Po trzech latach „pustyni” Duch 
Święty podsuwa jej myśl, by na 
wielką skalę zorganizowała nie-
ustanną modlitwę różańcową – 
powstaje Żywy Różaniec. Jest rok 
1826. Struktura Żywego Różańca 
podobna jest do Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary, z tą różnicą, że stano-
wią ją nie dziesiątki, ale piętnast-
ki, w których każdy zobowiązany 
jest do codziennego rozważenia 
jednego dziesiątka różańca. Mo-
dlitwa rodzi wspólnotę osób od-
powiedzialnych za Kościół i świat. 

„Podczas gdy ktoś zobowiązany 
do uczczenia tajemnicy Wcielenia 
Syna Bożego prosi o cnotę poko-
ry dla grzesznika, za którego mo-
dli się cała piętnastka, ktoś inny, 
komu przypada rozmyślanie nad 
misterium śmierci Zbawiciela, pro-
si dla tego samego grzesznika o żal 
za grzechy, jeszcze inny – o ducha 
pokuty. I tak wszyscy członkowie, 
mając udział w dziele nawracania 
grzesznika, cieszą się wspólnie z jego po-
wrotu. Takie zjednoczenie serc w jedno-
ści tajemnic daje różańcowi szczególną 
moc w nawracaniu grzeszników”.

Obowiązkiem każdego jest wprowa-
dzenie dalszych pięciu członków do 
wspólnoty, które z kolei wprowadzają 
następnych. Modlitwa różańcowa jest 
zapleczem misji, zobowiązuje też do 
tego, by pomagać świadomie żyć innym 
– członkowie rozprowadzają dobre książ-
ki i prasę, przeznaczając na ten cel stałą, 

regularną ofiarę. Rośnie wielka rodzina 
różańcowa. W 1862 r. w Żywym Różań-
cu jest już ok. 2 mln 250 tys. osób w sa-
mej tylko Francji. „Stajemy się zjedno-
czeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi 
świata” – pisze założycielka o członkach 
w Szwajcarii, Austrii, we Włoszech, Anglii, 

WIELKA NOWENNA RÓŻAńcOWA

Ameryce, a nawet w Indiach. Powstający 
w wielu miejscach na świecie Żywy Ró-
żaniec domaga się centrali. Paulina ku-
puje posiadłość na wzgórzu Fourviere, 

nazywa ją Lorette – razem z zało-
żoną przez siebie wspólnotą Có-
rek Maryi chce żyć w duchu Świę-
tej Rodziny (której domek, według 
tradycji, został przeniesiony z Na-
zaretu do włoskiego Loreto). Nie-
zastąpioną pomocą i przyjaciółką 
staje się przysłana przez św. Jana 
Vianneya jego wychowanka, Ma-
ria. Założycielka pisze do członków 
Żywego Różańca listy (pozostawiła 
ich około 700), okólniki i biuletyny 
oraz historię swego życia.

Do Pauliny Jaricot przyjeżdżają 
osoby duchowne, założyciele zako-
nów, biskupi, kardynałowie, przy-
szli święci. „Nienasycone pragnie-
nie poznania Boga i ogromna po-
trzeba, by kochać, kazały mi pra-
gnąć także działania na Jego chwa-
łę. Chciałam dołożyć moją cegieł-
kę do chwały Kościoła”. I tak też się 
stało: mając 18 lat – założyła Sto-
warzyszenie Młodych Robotnic, 
dwa lata później – Dzieło Rozkrze-

wiania Wiary, a w wieku 27  lat – Żywy 
Różaniec.

W wieku 35 lat jest bliska śmierci. Je-
dzie jednak do Rzymu i u grobu św. Fi-
lomeny prosi o życie. Ojciec święty Grze-
gorz XVI odwiedza ją osobiście w Rzymie 
i widząc chorą, prosi o jej wstawiennic-
two w niebie, a ona – by papież pozwolił 
jej szerzyć kult św. Filomeny. Zostaje cu-
downie uzdrowiona w sanktuarium mę-
czennicy w Mugnano. Grzegorz XVI za-
twierdza stowarzyszenie Żywego Różań-
ca 27 stycznia 1832 roku i nadaje mu licz-
ne odpusty. Poleca też, by jego patronką 
została św. Filomena.

IRMINA SAMULSKA (ROzANIEc.EU)
cDN.

Święta filomena (289-302) – dziewica i męczennica, 
kanonizowana przez grzegorza XVi w roku 1837, 

patronka Żywego różańca. 
czcicielem  św. filomeny i propagatorem jej kultu 

we francji był św. jan Maria Vianney.
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Różany ogród

„Żywy Różaniec. Prawdziwie Boska harfa” to nowa książka Wydaw-
nictwa Sióstr loretanek. Ten zbiór pism sługi Bożej Pauliny Jaricot 
odsłania jej misyjną żarliwość i talenty organizacyjne. Paulina uka-
zuje doskonałość Różańca: każde Ojcze nasz, każde Zdrowaś jest jak 
pięknie pachnąca róża, a wszystkie róże zebrane razem tworzą koro-
nę ofiarowaną Jezusowi i Maryi. Poniżej fragment pierwszego roz-
działu książki; ciąg dalszy w następnym numerze. (Red.)

Przyciągnąć ku nam 
pełnię łask Maryi 

Nic bardziej naturalnego i właściwego 
niż czczenie Błogosławionej Panny Maryi 
i kierowanie do Niej modlitw zdolnych 
przyciągnąć ku nam cząstkę Jej pełni, 
której depozytariuszką, jak spodobało 
się Panu, uczynił Ją względem nas. Jed-
na spośród tych modlitw zasługuje na 
naszą szczególną uwagę: czy to z po-
wodu bardziej uroczystego zatwierdze-
nia przez Kościół, czy z powodu przeob-
fitych owoców, jakie wydała od czasu jej 
ustanowienia po dziś dzień, czy też z po-
wodu rozmaitych części, z jakich się skła-
da i z błogosławionego połączenia mo-
dlitwy ustnej z modlitwą myślną. Zwie 
się ona Różaniec. 

Wonne róże 
Różaniec – to alegoryczne słowo, 

oznaczające miejsce obsadzone krze-
wami różanymi, usiane różami, wyda-
je się dość wyraźnie wskazywać wagę, 
jaką Kościół przywiązuje do nabożeń-
stwa, o którym mówimy, oraz naturę lub 
przedmiot czy cnoty, jakie dają kontem-
placja i miłość wiernych. Jeśli rozpatru-
jemy je w odniesieniu do modlitw, z ja-
kich się składa, to każde Ojcze nasz i każ-
de Zdrowaś będzie niczym róża o miłej 
woni, którą ofiarujemy Królowej Niebios, 
a ich połączenie – jak wieniec z kwiatów, 
którym chcemy oddać Jej hołd. 

Jeśli rozpatrujemy je w odniesieniu do 
Jezusa i Maryi kontemplowanych przez 
umysł w Ich tajemnicach, podczas gdy 
serce i wargi Ich przyzywają, to róże 
będą tajemnicami. Zbiór róż, jaki widzi-
my w tej praktyce, będzie przedstawiał 
obraz ogrodu, gdzie te piękne i delikat-

WIELKA NOWENNA RÓŻAńcOWA

ne kwiaty ze wszystkich stron wystawia-
ją się na widok. Wonią zaś, jaka się z nich 
rozleje, będzie świętość, która 
pojawia się wszędzie po śla-
dach stóp Jezusa i Maryi. 

Jeśli zaś wolimy zatrzymać 
się na cnotach, które jaśnieją 
tak wielkim blaskiem w życiu 
i w śmierci Maryi i Jej Boskie-
go Syna, to słowo „Różaniec” 
będzie oznaczało zbiór, pięk-
no, słodycz tych cnót. Kościół 
zaś, przedstawiając wiernym 
tę pobożną praktykę, wydaje 
się mówić: Chodźcie, nie ma 
nic milszego od tej modlitwy. 
Znajdziecie w niej tę samą 
przyjemność, co w ogrodzie, 
gdzie najpiękniejsze kwiaty 
rozlewają najsłodszą woń. Tak, tajemni-
ce i cnoty to jest Różaniec, to są te upa-
jająco wonne róże. Nie odrzucajcie ze 
wzgardą tego, co ma wam zapewnić tyle 
korzyści i radości. 

Kościół proponuje 
tę pobożną praktykę 

Wydaje mi się, że aby dobrze poznać 
naturę praktyk religijnych uświęconych 
przez Kościół, nie można wybrać sposo-
bu prostszego – a zarazem pewniejsze-
go – niż sięgnięcie do niej samej. Oto 
jak Kościół określa Różaniec: jest to pew-
na formuła modlitewna, złożona ze stu 
pięćdziesięciu Zdrowaś Maryjo, dzielo-
nych po każdym dziesiątku przez Modli-
twę Pańską, w której rozważane są stop-
niowo i według kolejności dziesiątków 
tajemnice naszego odkupienia. 

Wynika z tego, że Różaniec jest jed-
nocześnie modlitwą ust, umysłu i ser-

ca; składa się z najświętszych modlitw; 
w nim oddajemy cześć równocześnie Je-
zusowi i Maryi w Ich najważniejszych ta-
jemnicach; i wreszcie, jeśli wargi często 
wypowiadają określoną liczbę modlitw, 
w wielorakich tematach ofiarowanych 
rozważaniu, umysł znajduje różnorod-
ność pełną wdzięku i bogactwa, a  ser-
ce – źródło obfitujące w tysiące bło-
gich uczuć. 

Twórcą tego pobożnego ćwiczenia 
jest jeden z najsłynniejszych świętych 
Kościoła. Świadectwa najwyższych pa-
sterzy nie pozostawiają żadnych wątpli-
wości, że święty Dominik, założyciel Za-
konu Braci Kaznodziejów, człowiek apo-
stolski i porównywany z samymi Aposto-
łami, był twórcą, głosicielem i krzewicie-
lem tej wspaniałej i całkowicie niebiań-
skiej, pobożnej praktyki Różańca świę-
tego, którą niewątpliwie natchnął go 
Duch Boży. 

Jak czytamy w oficjum z pierwszej nie-
dzieli października, a także jak uczy nas 
pobożna tradycja, Dominik otrzymał od 
Błogosławionej Panny Maryi polecenie 
głoszenia narodom Różańca świętego 
jako cudownej pomocy przeciwko he-
rezjom i występkom; skutki zaś były od-
powiedzią na obietnice.

PAULINA JARIcOt
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W OBRONIE ŻycIA I RODzINy

Batalia o rodzinę nasila się!

Światowe Kongresy Rodzin (WCF) to wspólna inicjatywa wielu pro-
rodzinnych organizacji z różnych krajów. Pierwszy taki kongres od-
był się w 1997 roku w Pradze. U nas w Warszawie też zorganizowali-
śmy takie międzynarodowe spotkanie w 2007 roku. Jak dotychczas 
był to największy kongres. Trzynasty Światowy Kongres Rodzin od-
bywał się w Weronie od 29 do 31 marca 2019 roku.

Już w ubiegłym roku lokalne władze 
ogłosiły, że Werona jest miastem przyja-
znym życiu oraz zgłosiły zamiar zorgani-
zowania WCF u siebie. Zjechali się więc 
znakomici wykładowcy i liderzy z całego 
świata z ponad 60 krajów. Podobnie jak 
w Warszawie, ponad 160 znanych wykła-
dowców występowało podczas sesji ple-
narnych, paneli dyskusyjnych oraz licz-
nych sesji tematycznych. Było w czym 
wybierać.

Bardzo interesująca była sesja na te-
mat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. 
To bardzo poważny problem, a zagroże-
nia są naprawdę poważne. Wszelkie pró-
by zakładania filtrów i ograniczeń spoty-
kają się z krzykliwym atakiem i zarzutami 
o stosowanie cenzury i naruszanie wol-
ności wypowiedzi. Pomimo to USA pro-
wadzą skuteczny dozór stron z porno-
grafią dziecięcą. Dotyczy to także han-
dlu dziećmi i wykorzystywania ich przez 
gangi pedofilskie. Podobny system usi-
łuje wprowadzić Rosja, gdzie problem 
ochrony dzieci jest bardzo poważny. Ten 
temat powinien być bardziej rozpozna-
ny u nas w Polsce, gdzie dotychczas nie 
udało się wprowadzić filtrów informacji 
szkodliwych dla dzieci.

Światowe Kongresy Rodzin są znako-
mitą okazją do spotkań, wymiany do-
świadczeń i poznawania nowych lu-
dzi z  różnych krajów, zaangażowanych 
w  pracę na rzecz rodzin. Od kongresu 
w Warszawie braliśmy udział we wszyst-
kich tych spotkaniach, zapraszani do ko-
mitetów organizacyjnych. Pojechaliśmy 
także do Werony. Mój mąż, Lech, miał 
wykład na temat obrony życia. Spoty-
kaliśmy się z wielką nadzieją, jaką w nas 
Polakach pokładają liderzy obrony życia 
i rodziny z całego świata. Trzeba uświa-
domić sobie, że Polska jest obecnie głów-
nym liderem obrony życia i rodziny w Eu-
ropie! Podczas sesji końcowej główny or-
ganizator włoskiego kongresu, Antonio 
Brandi, bardzo emocjonalnie, w praw-
dziwie włoskim stylu wykrzykiwał kom-
plementy pod adresem Polski i Polaków, 
przypominając zwycięstwo Sobieskiego 
pod Wiedniem, Solidarność i św. papie-
ża Jana Pawła II.

Liga Północna, która wygrała ostat-
nie wybory we Włoszech, zdecydowa-
nie opowiada się za ochroną naturalnej, 
tradycyjnej rodziny. Rządzi jednak w ko-
alicji z Ruchem Pięciu Gwiazd, który od-
ciął się od poparcia polityki prorodzin-

nej i samego kongresu. Dużym wydarze-
niem było przybycie i wystąpienie wi-
cepremiera i ministra spraw wewnętrz-
nych Włoch Matteo Salviniego, które wy-
wołało u włoskich uczestników kongre-
su wielki aplauz i nadzieję. Występowa-
li także włoscy ministrowie ds. rodziny 
oraz edukacji.

Dużym zaskoczeniem był olbrzymi 
atak włoskich mediów liberalnych. Uka-
zywały one kongres jako spotkanie eks-
tremistów z mroków średniowiecza, któ-
rzy niszczą demokrację, równość i prawa 
obywatelskie. Takiej liczby kamer i re-
porterów, czyhających na bardziej zna-
nych uczestników, dawno nie widziałam. 
Były obecne wszystkie ważniejsze agen-
cje z całego świata. Reporterzy starali się 
prowokować i tak pokazywać kongres, 
jakby był największym zagrożeniem dla 
ludzkości. Na przykład reporterka Reute-
ra z Australii starała się wmówić wykła-
dowcy teologii z Niemiec, że jest nazistą, 
co oczywiście spotkało się z jego zdecy-
dowanym i logicznym sprzeciwem. Nie 
wiadomo jednak, jak spreparowano jego 
wypowiedź i co wyemitowano w telewi-
zji. W gazetach ukazywano zmanipulo-
wany obraz kongresu i usiłowano atako-
wać wicepremiera Salviniego za „popie-
ranie ekstremistów i nazistów”. W sobotę 
przed wejściem zebrała się spora grupa 
protestujących z kilkoma transparenta-
mi, głównie młodych: lesbijek, feministek 
i gejów. Nie było ich wiele, ok. 200-300 
osób. Policja otaczała ich zwartym kordo-
nem, więc było dość spokojnie.

Kongres kończył się Marszem dla Ro-
dziny. W centrum Werony zebrało się kil-
ka tysięcy osób. Jak zawsze na tego ro-
dzaju marszach byli rodzice z dziećmi, 
flagi, transparenty, przemówienia i wspa-
niała rodzinna atmosfera. Ludzie życzli-
wie nastawieni do wszystkich.

Z okazji Światowego Kongresu Ro-
dzin odbyła się europejska prapremie-
ra nowego filmu o tematyce pro-life 
„Nieplanowane”. Film opowiada historię 
Abby Johnson według napisanej przez 
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Uroczystość NMP Królowej Polski 
3 maja 2019

O pełna chwały Dziewico
i najpiękniejsza Królowo,
sławimy Ciebie pieśniami,
a Ty je przyjmij łaskawie.

Jakimi oddać słowami
bogactwo Twojej dobroci,
za którą Cię nazywamy
najlepszą Matką Ojczyzny?

Królową jesteś pokoju,
więc uproś pokój ludowi,
oddalaj spory i wojnę,
otaczaj wszystkich opieką.

Ap 11, 19a; 12, 1.3–6a.10ab
Wielki znak ukazał się na niebie

Jdt 13
Tyś wielką chlubą swojego narodu

Kol 1, 12–16
Bóg nas przeniósł do królestwa 
swojego Syna

Alleluja
Jezus powiedział do ucznia: 
„Oto Matka twoja” i od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie.

J 19, 25–27
Oto Matka twoja

3. niedziela wielkanocna 
5 maja 2019

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
i radości czysty zdroju.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
spełniać Twoją Ewangelię,
żyjąc w zgodzie i miłości,
która źródłem jest pokoju.

Dz 5, 27b-32.40b-41
Cierpienie dla imienia Jezusa

Ps 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Ap 5, 11-14
Chwała Baranka

Alleluja
Zmartwychwstał Chrystus, 
który wszystko stworzył 
i zlitował się nad ludźmi.

J 21, 1-19
Trzecie zjawienie się 
Zmartwychwstałego apostołom

nią książki o tym samym tytule. W mło-
dości dwukrotne dokonała aborcji, póź-
niej była nagradzaną dyrektorką placów-
ki aborcyjnej Planned Parenthood w Tek-
sasie, ale gdy zobaczyła na USG żywe 
dziecko, które ucieka przed narzędziem 
aborcjonisty, nawróciła się i została gor-
liwą obrończynią życia. Prapremiera fil-
mu w Ameryce odbyła się 29 marca br. 
i  wzbudziła olbrzymie zainteresowanie, 
przynosząc niespodziewany sukces ka-
sowy. Podczas pierwszego weekendu 
jego prezentacji uzyskano dwukrotnie 
wyższy zysk od planowanego – 6 milio-
nów dolarów. Wiele sieci kinowych i te-
lewizyjnych jest zainteresowanych jego 
prezentacją. Mamy nadzieję, że dotrze 
także do polskich kin.

Po raz pierwszy tak wyraziście było 
widać, że ostrze ataku jest skierowane 
przeciwko naturalnej, tradycyjnej rodzi-
nie, opartej na kochającym się małżeń-
stwie kobiety i mężczyzny, rodzącej i wy-
chowującej dzieci. Już nie sama aborcja 
wywołuje tę konfrontację. Celem jest ro-
dzina! Najlepiej podsumowała to 7-let-
nia córeczka jednego z występujących 
na kongresie artystów. Powiedziała: Tatu-
siu, dlaczego oni tak krzyczą przeciwko ro-
dzinie? Czy nie mają swojej? Trafiła w sed-
no. Otóż oni naprawdę nie mają kocha-

jącej się rodziny, która jest podstawową 
komórką społeczną od tysiącleci. Nie 
są zdolni do zrodzenia własnych dzie-
ci, więc chcą je sztucznie produkować 
lub zabrać innym i adoptować dla wła-
snych celów i potrzeb. Społeczeństwo, 
które oprze się na takim stylu życia, nie 
ma szans przetrwania, ale musi umrzeć 
w szponach cywilizacji śmierci.

A do mnie wciąż wracały słowa, które 
powiedziała Matka Boża do siostry Łucji 
w Fatimie, że ostateczna batalia będzie 
dotyczyła rodziny!

EWA h. KOWALEWSKA
KLUB PRzyJAcIÓŁ LUDzKIEgO ŻycIA

hUMAN LIFE INtERNAtIONAL – POLSKA

Wszechmocny Jezus zmartwychwstał, 
po swojej okrutnej śmierci. Nie mamy wątpliwości, 

że On wszystko może i że chce nam dać to, 
co jest nam potrzebne do życia na ziemi. 

Do życia takiego, które zaprowadzi nas do Niego, 
bo On nas kocha i pragnie naszego dobra w życiu i po śmierci.

INTENCJE NA MAJ 2019

PAPIESKA
Aby Kościół w Afryce poprzez za-
angażowanie swoich członków 
był zaczynem jedności pomiędzy 
narodami, a także znakiem na-
dziei dla tego kontynentu.

PARAFIAlNA
O większe zaangażowanie wier-
nych świeckich w Kościele i spo-
łeczeństwie.

Życzymy wszystkim ludziom 
przyjęcia tych darów
i pójścia za Chrystusem – 
zwycięskim Królem.
Życzymy wielkanocnej radości 
i miłości wzajemnej,
tak by o nas znów mówiono:
„Jak oni się miłują”.

Parafialny Zespół Caritas
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Dzień Otwartych Drzwi w ECDiE

Zespół szkół i placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii 
i  Edukacji im. ks. Marcina lutra we Wrocławiu, przy ul. ks. Marcina 
lutra 2-8, zaprasza na Dzien Otwartych Drzwi 25 maja 2019 roku (so-
bota) w godz. 10.00–13.00.

ZAPRASZAJĄ SZKOŁY PUBlICZNE
SZKOŁA PODSTAWOWA 
klasy 1–8, oddziały dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną i innymi,
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRA-
CYJNE 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM EKONOMICZNE 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
kształcąca w zawodach:

– krawiec,
– introligator,
– pracownik pomocniczy 
   obsługi hotelowej;

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Uczniom spoza Wrocławia zapewnia-

my miejsce w internacie na terenie Cen-
trum.
NIEPUBLICZNA, POLSKO-NIEMIECKA 
SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy 1–8

ZAPEWNIAMY
•	 bezpłatne kształcenie i zamiesz-

kanie w niepublicznym ośrodku 
szkolno-wychowawczym (internat, 
stołówka na miejscu, wyżywienie 
odpłatne);

•	 budynek szkoły, pracownie i in-
ternat dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, położo-
ne w  pięknym parku, blisko cen-
trum miasta;

•	 kompetentną kadrę pedagogiczną;
•	 indywidualizację pracy w małych 

grupach;
•	 pomoc wolontariuszy m.in. w na-

uce języków obcych;
•	 nowoczesną bazę dydaktyczną;
•	 zajęcia rewalidacyjne, np. terapię 

pedagogiczną, psychologiczną, lo-
gopedyczną oraz zajęcia uspraw-
niające;

•	 atrakcyjne zajęcia dodatkowe, m.in. 
sportowe, teatralne, muzyczne.

Nasi uczniowie zdobywają nagrody 
w  konkursach i zawodach wojewódz-
kich, ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Mogą uczestniczyć w projektach 
europejskich, np. w wymianie młodzieży 
ze szkołą w Wiesbaden/Niemcy.

Szkoły dla młodzieży niepełnospraw-
nej i integracyjne będą świętować w tym 
roku dwudziestolecie działalności.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Przygotowuje do egzaminów ze-

wnętrznych i uzyskania dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zapewnia warunki do nauki i pomoc 
w osiąganiu dobrych wyników.

Dysponuje dobrze wyposażonymi pra-
cowniami i miejscami pracy dostosowa-
nymi do indywidualnych potrzeb ucznia.

Kształci w zawodach: 
Krawiec – uczniowie i absolwenci mogą 
zdawać egzamin potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie A12 – Wykonywanie 
usług krawieckich.

Absolwenci mogą podejmować pracę 
w zakładach usługowych, firmach odzie-
żowych, pracowniach krawieckich, we 
własnej pracowni (samozatrudnienie).
Introligator – uczniowie i absolwenci 
mogą zdawać egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie A14 – Realizacja 
procesów introligatorskich lub/i w Dol-
nośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wro-
cławiu oraz otrzymać tytuł czeladnika.

Introligator może prowadzić własną 
działalność gospodarczą, podejmować 
pracę w introligatorskich zakładach rze-
mieślniczych i poligraficznych.
Pracownik pomocniczy obsługi hote-
lowej – uczniowie i absolwenci mogą 
zdawać egzamin potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie T01 – Wykonywanie 
prac pomocniczych w obiektach świad-
czących usługi hotelarskie.

Absolwenci mogą podejmować pracę 
w hotelach, motelach, pensjonatach, sa-
natoriach, domach wycieczkowych, tu-
rystycznych i wypoczynkowych, schro-
niskach, bazach ruchomych.

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Aby uzyskać tytuł technika ekonomi-

sty, uczniowie muszą ukończyć szkołę 
oraz zdać egzaminy potwierdzające kwa-
lifikacje w zawodach: 

A35 – Planowanie i prowadzenie dzia-
łalności w organizacji oraz A36 – Prowa-
dzenie rachunkowości.

Absolwenci mogą przystąpić do egza-
minu maturalnego i kontynuować naukę 
na studiach wyższych.

Technik ekonomista może prowadzić 
własną działalność gospodarczą lub za-
trudnić się w dowolnych jednostkach or-
ganizacyjnych.

WIęCEJ INFORMACJI
Tel. (71) 798 2600

email: szkola@diakonia.pl
www.diakonia.pl/edukacja/
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Uroczystość św. Stanisława 
8 maja 2019

Niech cała Polska wysławia
pieśnią wesela i chwały
pasterza, który swe życie
oddał dla dobra owieczek.

Za sprawiedliwość dla wszystkich,
wolność Kościoła Bożego
i godność ludzi krzywdzonych
umarł pod mieczem monarchy.

Niech święta krew męczennika
wiarę umacnia w narodzie,
niech pokój pełen nadziei
sercom w rozterce przywraca.

Dz 20, 17–18a.28–32.36
Duch Święty ustanowił biskupów, 
aby kierowali Kościołem Bożym

Ps 100
My ludem Pana i Jego owcami
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

Rz 8, 31b–39
Nic nas nie odłączy 
od miłości Chrystusa

Alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają

J 10, 11–16
Dobry pasterz daje życie za owce

4. niedziela wielkanocna 
12 maja 2019

Minęły cienie i mroki nocy,
światło jaśnieje nowego życia,
bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
wyszedł promienny ze swego grobu.

Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
obmył grzeszników we krwi i wodzie,
co wypłynęła jak zdrój ożywczy
z serca przez włócznię ugodzonego.

Dz 13, 14.43-52
Apostołowie zwracają się do pogan

Ps 100
My ludem Pana i Jego owcami

Ap 7, 9.14b-17
Baranek będzie ich pasł 
i prowadził ich do źródeł wód życia

Alleluja
Ja jestem dobrym Pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

J 10, 27-30
Jezus daje swoim owcom życie wieczne
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Odwiedziny w szpitalu

W marcu br. poważnemu wypadkowi drogowemu uległa nasza para-
fianka, pani Genowefa Górna, animatorka wspólnoty Margaretka. Po 
wypadku została pacjentką szpitala im. Tadeusza Marciniaka na Sta-
błowicach.

Panią Gienię otoczyliśmy serdecz-
ną modlitwą, zamawiając w jej inten-
cji Msze święte, zarówno w kościele pw. 
św. Jerzego, jak też w kaplicy szpitalnej 
13 marca. Nasze spotkanie w kaplicy roz-
poczęliśmy Koronką do Bożego Miłosier-
dzia o godz. 15.00, po której rozpoczęła 
się Msza święta koncelebrowana przez 
ks. Piotra oraz o. Adriana OMI, opieku-
na Margaretek. Zarówno w Koronce, jak 
i  w  czasie Mszy świętej, zawierzyliśmy 
miłosiernemu Bogu życie i zdrowie na-
szej ukochanej Gieni.

Po Mszy świętej udaliśmy się na spo-
tkanie z p. Gienią. Leżącą na łóżku powi-
taliśmy śpiewem, wszyscy chcieli ją uści-
skać i wycałować. Pani Gienia była bar-
dzo wzruszona zarówno liczbą przyby-
łych osób, jak i zapewnieniem o modli-
twach w jej intencji. W ciepłych słowach 
podziękowała o. Adrianowi, że pomimo 

wielu obowiązków znalazł czas na przy-
jazd do szpitala i prosiła o przekazanie 
pozdrowień i podziękowań dla naszych 
Ojców Oblatów za ich modlitwę.

Odwiedziliśmy p. Gienię również 
w piątek 29 marca, po Koronce do Bo-
żego Miłosierdzia, Mszy świętej i Dro-
dze Krzyżowej korytarzami szpita-
la. Ksiądz kapelan Krzysztof Jankow-
ski, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła, modlił się z nami za cierpią-
cych pacjentów.

„Panie, potrzebujesz pomocy człowie-
ka, gdy Twoje siły są zbyt nadwyrężone. 
Oczekujesz na pomoc w tak wielu cier-
piących ludziach na całej ziemi. Prosimy, 
abyśmy nie odmawiali jej żadnym cier-
piącym, ale chętnie wyciągali pomocną 
dłoń do tych, którzy nas potrzebują. Pro-
simy o ducha miłości i miłosierdzia oraz 
dobroci dla personelu medycznego i do-

mowników osób cierpiących. Daj, aby 
pomoc świadczona chorym nie była dla 
nikogo przykrym obowiązkiem, lecz na-
turalnym odruchem serca” (rozważanie 
przy piątej stacji). Niektórzy z pacjentów 
i pracowników szpitala przyłączali się do 
nas, inni klękali na moment, modląc się 
przez chwilę z grupą.

Droga Gieniu, my – Margaretki – cze-
kamy na Ciebie! Przecież to dzięki Tobie 
nasza wspólnota funkcjonuje od 2010 
roku. Modlimy się za 35 kapłanów, dzię-
kując za dar ich kapłaństwa. A Ty jesteś 
naszą wspaniałą szefową, z sercem peł-
nym zapału i pomysłów. Zawsze pamię-
tasz o imieninach, urodzinach i jubile-
uszach naszych kapłanów, składasz ży-
czenia świąteczne w imieniu Margaretek. 
Bardzo Ciebie potrzebujemy.

Polecamy Cię nieustającej opiece Mat-
ki Bożej, prosząc, aby u swego Syna wy-
błagała dla Ciebie łaskę powrotu do 
zdrowia.

SzczęŚĆ BOŻE!
tWOJE MARgAREtKI
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Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, 
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: 

„Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków 

i mam klucze śmierci i Otchłani” 
(Ap 1, 17).

SŁOWO BOŻE W cODzIENNOŚcI
FOt. EWA SOŁEcKA

Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce 

i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu 

(Ap 12, 1).

21KRÓLOWA POKOJU
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„Nigdy nie wstydziłam się Jezusa”

Jola: Kiedy krzew winny kwitnie, 
z  pewnością wyda owoc. Pan Bóg uży-
wa swoich darów, aby przekonać nas 
do wyjścia i pokazania Jego życia światu. 
Pełni nadziei na wydanie owocu, już czu-
jemy się szczególnie obdarowani i to zo-
bowiązuje nas do tego, by żyć i nie wsty-
dzić się Pana Jezusa. 

Jesteśmy małżeństwem od dwudzie-
stu dwóch lat, mamy troje dzieci – Pio-
tra, Tereskę i Asię. Nasze życie z Jezu-
sem ma swoje korzenie w naszych do-
mach rodzinnych, ale tak naprawdę roz-
poczęło się we Wspólnocie Rodzin Kato-
lickich „Umiłowany i umiłowana”. Chcie-
liśmy się zaangażować i być blisko, dla-
tego zostaliśmy na Popowicach mimo 
innych możliwości wyboru miejsca za-
mieszkania. Tak zaczęła się nasza praw-
dziwa przygoda z Jezusem. 

Kształtowanie przez Ojca Kazimierza, 
praca we Wspólnocie nad własnym mał-
żeństwem często umacniały nas, doda-
wały odwagi, żeby nie wstydzić się Je-
zusa w codziennym życiu naszej rodzi-
ny, w  pracy, szkole, nawet czasami we 
własnej rodzinie, po prostu w świecie. 
Żeby stanąć w obronie krzyża w szkole, 
godności kapłaństwa, czystości przed-
małżeńskiej. Żeby opowiedzieć w pra-
cy o cudownej zabawie sylwestrowej 
w  sali przy kościele, a po północy, za-
miast sztucznych ogni, adoracji Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie i dzięko-
waniu za miniony rok. 

Zawsze pokazywaliśmy dzieciom, że 
życie wiarą jest dla nas ważne. Na ścianie 
w naszym domu wisi krzyż, obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Święta Terenia 
od Dzieciątka Jezus – jako miejsce mo-
dlitwy w naszej rodzinie. Tabliczka „Dom 
dla Jezusa” na drzwiach wejściowych do 
naszego mieszkania jest pamiątką przy-
jęcia Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-

„Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, głos 
synogarlicy słychać już w naszej krainie. Drzewo figowe wydało za-
wiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przy-
jaciółko ma, piękna ma i pójdź” (Pnp 2, 12-13).

UMIŁOWANy I UMIŁOWANA

mencie poprzedzonym wspólnymi mał-
żeńskimi rekolekcjami. Sakramenty świę-
te przyjmowane przez nasze dzieci, które 
były wielkim wydarzeniem w życiu całej 
rodziny, zawsze przeżywaliśmy jako re-
ligijne święto. Na rodziców chrzestnych 
naszych dzieci wybieraliśmy zawsze lu-
dzi żyjących żywą wiarą. 

Eucharystia, katecheza poprzedzo-
na adoracją Najświętszego Sakramen-
tu i spotkania w małych grupach doda-
ją nam siły i energii do codziennego da-
wania świadectwa o Jezusie. Pomagają 
w rozmowach o świętości życia od po-
częcia do naturalnej śmierci. Kiedy moja 
mama zachorowała na nieuleczalną cho-
robę, zamieszkała w naszym domu. Do-
świadczyliśmy trudu walki o jej życie, 
o to, że bez względu na wiek i chorobę, 
każdy człowiek ma prawo do odpowied-
niej opieki medycznej, bo tylko Bóg jest 
Panem życia i śmierci. Byliśmy zaanga-
żowani całą rodziną. Doświadczyliśmy 
też pomocy wielu ludzi, dla których ży-
cie ma wartość. 

Sama jestem lekarzem. Staram się 
traktować pacjentów jednakowo, bez 
względu na to, w jakim są wieku i jakimi 
są ludźmi. W moim gabinecie na ścianie 
wisi figurka Jezusa frasobliwego, dla któ-
rego ważny jest każdy człowiek. Przyjmo-
wani pacjenci mogą często usłyszeć sta-
cję Radia Rodzina, w której muzyka reli-
gijna przeplatana jest modlitwą i Eucha-
rystią. W obliczu choroby i śmierci wszy-
scy przestajemy wstydzić się Jezusa. Ale 
czy Bóg, który ukochał człowieka, nie za-
sługuje na naszą wierność zawsze?

Żyjemy w czasach, kiedy każdy chce 
kierować swoim życiem i układać je we-
dług swojego planu. Częstym tematem 
rozmów jest metoda sztucznego zapłod-
nienia in vitro i antykoncepcja, które są 
sprzeczne z Bożymi planami. Bóg jest 

Drogą, Prawdą i Dawcą życia i z Nim mu-
simy rozważać nasze życiowe plany i do-
świadczenia, które nas spotykają, Jemu 
zaufać. W czasach, gdy tyle złego mówi 
się o ludzkim ciele, o miłości, małżeń-
stwie, rodzinie, współżyciu małżeńskim, 
o przyjaźni, czułości, serdeczności, stara-
my się w naszej rodzinie i w rozmowach 
z różnymi ludźmi, mniej lub bardziej zna-
jomymi, ukazywać to jako wielkie, pięk-
ne dary Boże, którymi możemy zwyczaj-
nie żyć na co dzień.

Grzegorz: „Do każdego więc, który się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Ojcem, 
który jest w niebie” (Mt  10,  32-33). Ten 
fragment Ewangelii jednoznacznie po-
kazuje kierunek. W słowach tych Bóg 
obiecuje, ale i przestrzega. Pokazuje, jak 
należy żyć, aby być zbawionym. My sta-
ramy się świadczyć o naszej wierze, za-
czynając od najbliższych – żony, męża, 
naszych dzieci, bo przecież na ich zba-
wieniu zależy nam najbardziej. Przede 
wszystkim jest to codzienna modlitwa, 
ale również modlitwa przed jedzeniem, 
podróżą, czy też jakimiś czekającymi nas 
wydarzeniami. 

W rodzinie jest łatwo – trudniej, gdy 
trzeba zaświadczyć o Bogu na zewnątrz. 
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Nasze świadectwo nie polega na stawa-
niu na rogu ulic i mówieniu o Chrystu-
sie. Chcielibyśmy potrafić tak żyć, żeby 
to ludzie, z którymi przychodzi nam się 
spotykać, a którzy widzieliby jak żyje-
my, chcieli rozmawiać o wierze. O tym, 
że jesteśmy chrześcijanami, nie krzyczy-
my głośno. Na szyjach nosimy krzyżyki, 
a na palcach różańce. To widać i dla każ-
dego jest to raczej jednoznaczne, że nie 
są to ozdoby. 

Kiedyś w pracy miałem taką sytuację, 
że różaniec na moim palcu zaintrygował 
któregoś z kolegów. Chciał on zabłysnąć 
w towarzystwie i spytał głośno: „Co to za 
wiatraczek?”. Zdjąłem różaniec, dałem 
mu do pooglądania, powiedziałem, co to 
jest i do czego służy. Innym razem ktoś 
poprosił mnie, żebym się za niego pomo-
dlił. Skądś musiał widzieć, że jestem wie-
rzący. W naszych środowiskach jest bar-
dzo wiele osób wierzących, ale my czę-
sto o tym nie wiemy. Ludzie uważają, że 
to ich prywatna sprawa i ukrywają to.

„Nie wstydzę się Jezusa” to w moim 
przypadku również posługa nadzwyczaj-
nego szafarza Komunii świętej, którą wy-
konuję od około dziesięciu lat. Chodzę 
z Panem Jezusem do chorych, do ich do-
mów. Widok ich radości z tego, że mogą 
przystąpić w domu do Komunii świę-
tej, jest dla mnie swego rodzaju docze-
sną nagrodą i jednocześnie czymś, co na 
pewno umacnia mnie w wierze.

Tereska: Mam piętnaście lat. Chodzę 
do katolickiej szkoły, więc może się wy-
dawać, że „sprawę wiary mam z głowy”, 
ale nie do końca. Nigdy nie wstydziłam 
się Jezusa. Mam w zwyczaju, że zawsze 
żegnam się przed posiłkiem. Na począt-
ku, kiedy robiłam to w stołówce szkol-
nej, koleżanki trochę się dziwiły, ale nic 
nigdy nie mówiły. I pewnego razu, po ja-
kimś czasie, zobaczyłam, że jedna z nich 
też zaczęła się żegnać. Pamiętam, że się 
strasznie ucieszyłam i do tej pory się cie-
szę. Przechodząc obok kościoła, też za-
wsze kreślę znak krzyża. 

Na co dzień pomaga mi rozmowa 
z  Bogiem. Modlę się prawie wszędzie: 
w autobusach, na lekcjach. Uważam, że 
modlitwa to najlepsze lekarstwo. Wiem, 
że brzmi to strasznie oklepanie, ale mi to 
naprawdę pomaga. Wszystko, co dzieje 

się w moim życiu, ofiaruję Bogu. Lubię 
oglądać filmy chrześcijańskie, co pomo-
gło mi na pewnym wyjeździe. Spotka-
łam się tam z nauczycielem, który opo-
wiadał rzeczy sprzeczne z nauką kościo-
ła. Na siłę chciał wcisnąć dzieciom swo-
je poglądy. Nie podobało mi się to, więc 
weszłam z nim w dyskusję. Zawsze wy-
chodzę z założenia, że lepiej być z Bo-
giem i żeby sądził nas Bóg, niż żeby być 
ze światem i żeby potem Bóg nas osą-
dził. I wtedy, po tym wszystkim czułam 
się taka dumna z siebie i wiedziałam, że 
Pan Bóg się na pewno ucieszył. 

Często też modlę się za ludzi niewie-
rzących. Takich, którzy nie mieli okazji 
poznać Boga. Myślę sobie wtedy, że są 
jak w więzieniu z otwartymi drzwiami i to 

diabeł pozwala im przeżyć życie beztro-
sko, ale w końcu drzwi się zatrzasną i bę-
dzie już za późno. Czuję, że potrzebują 
pomocy, a to, co ja im mogę dać, to mię-
dzy innymi modlitwa. 

Na początku szkoły prawie wszyscy 
w mojej klasie nosili na szyi krzyżyki. Po-
tem zaczęli się „wymigiwać” WF-em, za-
plątanymi włosami i tak pozostało oko-
ło trzech osób, w tym ja. Uważam, że 
Bóg jest wszędzie, lecz trzeba odnaleźć 
Go przede wszystkim we własnym sercu. 
Co dzień dziękuję Bogu i uczę się doce-
niać to, co mam, a przede wszystkim to, 
że wychowałam się w rodzinie pełnej mi-
łości i Pana Jezusa.

JOLANtA I gRzEgORz SOLEccy
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MÓDLMy SIę zA EUROPę

Nowenna Pompejańska Bez Granic

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskie-
go, od 2 kwietnia do 25 maja br. trwa Nowenna Pompejańska Bez Gra-
nic w intencji powrotu Europy do jej chrześcijańskich korzeni, w inten-
cji rychłej beatyfikacji Roberta Schumana oraz z prośbą o wybór poli-
tyków, którzy będą chcieli go naśladować.

Organizatorzy proszą, by włączyć się we 
wspólną modlitwę, odmawiając przynaj-
mniej jeden dziesiątek Różańca. Najwytr-
walsi zaproszeni są do Nowenny Pompe-
jańskiej, która polega na odmówieniu każ-
dego dnia wszystkich części Różańca. Za-
chęta skierowana jest zwłaszcza do czcicieli 
Różańca i wspólnot różańcowych. Inicjaty-
wa ma charakter międzynarodowy.  

Termin nowenny nie jest przypadko-
wy. Modlitwa rozpoczęła się 2 kwiet-
nia w rocznicę śmierci św. Jana Paw-
ła II, orędownika Europy budowanej na 
chrześcijańskich fundamentach. Pierw-
sza część nowenny, błagalna, zakończy 
się 28 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. Część dziękczynna rozpocznie 
się 29 kwietnia, we wspomnienie św. 
Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. 
Nowenna zakończy się 25 maja. Dzień 

później w większości krajów UE odbędą 
się wybory posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego na kolejną 5-letnią kadencję.

Organizatorzy, w których gronie znaj-
duje się Senator RP Tadeusz Kopeć, pro-
pagator Nowenny Pompejańskiej w Pol-
sce, zachęcają, by do Nowenny Pompe-
jańskiej Bez Granic dołączyć modlitwę 
Maryjną Jana Pawła II z 2003 roku:

Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami 
na naszych drogach! Naucz nas głosić 
Boga żywego, pomóż nam dawać świa-
dectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy. 
Spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali 
się na potrzebujących, wprowadzali po-
kój, z zapałem budowali sprawiedliwszy 
świat. Wstawiaj się za nami, którzy dzia-
łamy w  historii, pewni, że plan Ojca się 
wypełni. Jutrzenko nowego świata, okaż 
się Matką nadziei i czuwaj nad nami! Czu-

waj nad Kościołem w Europie: niech bę-
dzie odzwierciedleniem Ewangelii, niech 
będzie autentycznym miejscem komu-
nii, niech żyje swoją misją głoszenia, ce-
lebracji i służby Ewangelii nadziei dla po-
koju i radości wszystkich. Królowo po-
koju, strzeż ludzkości trzeciego tysiąc-
lecia! Czuwaj nad wszystkimi chrześcija-
nami: niech ufnie zdążają drogą jedności 
jako zaczyn zgody na kontynencie. Czu-
waj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego 
świata, niech wielkodusznie odpowiada 
na wezwanie Jezusa. Czuwaj nad ludźmi 
odpowiedzialnymi za narody: niech po-
dejmują budowanie wspólnego domu, 
w którym szanować się będzie godność 
i prawa każdego. Maryjo, daj nam Jezusa! 
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go! 
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludz-
kości. On żyje z nami, pośród nas, w swo-
im Kościele! Z Tobą mówimy: „Przyjdź, 
Panie Jezu!” Niech nadzieja chwały wla-
na przez Niego w nasze serca przynosi 
owoce sprawiedliwości i pokoju!

KAI
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OgŁOSzENIA I REKLAMy

ADRES: parafia pw. nMp królowej pokoju, 
54–239 wrocław, ul. ojców oblatów 1

KONtAKt: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPIEKUN: o. jerzy ditrich oMi
zESPÓŁ: ewa kania, barbara Masłyka,

bożena sobota, damian szpalerski
FOtOgRAF: piotr janicki
NAKŁAD: 2 000 egz.
cENA: gratis

STOPK A REDAKC YJNA

zastrzegamy sobie prawo do skrótów redakcyjnych. 
Nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Uroczystości rodzinne, 
imprezy okolicznościowe i firmowe.

Rzetelne wykonanie, 
negocjowanie warunków.

TOMASZ lEWANDOWSKI 
tEL. 668 398 903

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

MYCIE OKIEN I SPRZĄTANIE
Tel. 889 938 736 – pani Oksana

DO WYNAJęCIA POKóJ 
na Popowicach dla pracującej pani.
Tel. 507 828 231

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

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

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

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

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

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

OKOlICZNOŚCIOWE DEKORACJE kwiato-
we z okazji chrztu, komunii, ślubu, wesela.  
Tel. 692 055 864

NAUCZYCIElKA CHEMII 
udziela korepetycji. 
Tel. 515 700 694

KOREPETYCJE Z CHEMII 
w zakresie gimnazjum i liceum.
Tel. 793 068 657 po godz. 15.00 

JęZYK NIEMIECKI – KOREPETYCJE, lEKCJE 
wszystkie poziomy zaawansowania.
Tel. 510 622 038

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

JęZYK ANGIElSKI korepetycje. Przygotowa-
nie do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 663 017 429

KUPIę GARAŻ na Popowicach.
Tel. 71 791 6443

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

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

SPRZEDAM OGRóDEK DZIAŁKOWY
przy ul. Klecińskiej: Ogródki Działkowe „Ra-
dość”, Aleja Zielona.
Tel. (71) 792 0312, kom. 793 875 916

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

USŁUGI KRAWIECKIE

WSZElKIE PRZERóBKI
WSZYWANIE ZAMKóW

SKRACANIE 
ZWęŻANIE 

INNE

PONIEDzIAŁEK–WtOREK–czWARtEK
od godz. 9.00 do 17.00

ŚRODA–PIątEK 
od godz. 7.00 do 15.00

POD DUŻYM KOŚCIOŁEM, 
KOŁO GŁóWNEGO WEJŚCIA 

OD Ul. RYSIEJ

ZAPRASZAMY!

tEL. 791 652 094

Posiadasz mieszkanie, 
masz trudną sytuację?

Pomożemy Ci 
wynająć lub sprzedać i kupić

inne mieszkanie.
Nie czekaj, umów się: 

Tel. 690 880 698
Tel. 608 046 567

BEZPŁATNIE doradzamy

Biuro PERŁy NIERUchOMOŚcI
oferuje:

   szybką sprzedaż
   długi wynajem mieszkań
   podnoszenie wartości

     nieruchomości do sprzedaży
   opiekę nad mieszkaniem 

     z gwarancją wynajmu

Biuro posiada wielu 
zadowolonych klientów

PERŁy NIERUchOMOŚcI 
Anna Adamska
Tel. 690 880 698
Tel. 608 046 567

e-mail: 
biuro@perlynieruchomosci.pl

BIURO OBROTU 
N I E R U C H O M O Ś C I A M I

P O L E c A S W OJ E U S ŁU g I

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

SPRZEDAM MIESZKANIE
o powierzchni 100 m2 w  budynku wieloro-
dzinnym w miejscowości Tuszyn koło Dzier-
żoniowa. Tanio.
Tel. (74) 831 4377 lub 663 625 151

POSZUKUJę NIANI do opieki nad dwojgiem 
dzieci od marca 2019 r. od poniedziałku do 
piątku 7 godzin dziennie. Popowice.
Tel. 731 395 891

POTRZEBNA OPIEKUNKA do 12-miesięcz-
nego dziecka na Popowicach. 
Tel. 601 946 755

NAUCZYCIElKA CHEMII udziela korepety-
cji (liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa). 
Tel. 663 017 429

KOREPETYCJE Z JęZYKA ANGIElSKIEGO. 
Tel. 515 700 694 

POSZUKUJę NA POPOWICACH POKOJU 
do wynajęcia na dłuższy czas (bez nałogów, 
pracująca, bez zwierząt). 
Tel. 502 950 021 (p. Maria)

KUCHARKA na wszelkie imprezy oko-
licznościowe (wesela, chrzciny, komu-
nie i nie tylko).
Tel. 71 355 1878, 515 843 252

KUPIę MIESZKANIE 
na Popowicach dla rodziny 2+2 
Tel. 512 649 901

REMONTY – naprawy, malowanie, płytki, 
panele, drzwi, płyty g/k, gładzie.
Tel. 507 626 907
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Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Pokoju 
ul. Ojców Oblatów 1 

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

fax: 71 793 6771 w. 30

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

MSzE ŚWIętE

chRzESt

BIERzMOWANIE

I KOMUNIA ŚW.

MAŁŻEńStWO

SAKRAMENt chORych

POgRzEB

NABOŻEńStWA

WAŻNE INFORMAcJE

SPOWIEDŹ

ROczNIcE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAtOR PARAFIALNy
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ŚDM PANAMA 2019

Panamskie refleksje

Trzy lata temu miałam okazję uczestniczyć w ŚDM zarówno w Krako-
wie, jak i we Wrocławiu. Był to piękny, niezapomniany czas z Panem 
Bogiem i drugim człowiekiem. Kiedy na Błoniach krakowskich ogła-
szano, gdzie odbędą się następne ŚDM, nawet nie myślałam o  tym, 
żeby tam polecieć – przecież to drugi koniec świata... 

Jednak Pan Bóg przygotował dla mnie 
niespodziankę. Okazało się, że będę mia-
ła możliwość reprezentowania w Pana-
mie oblackiej młodzieży. Kiedy się o tym 
dowiedziałam, właściwie parę miesięcy 
przed wylotem, to miałam wiele wątpli-
wości. W końcu pierwszy rok studiów, za-
raz sesja, opuszczanie zajęć... Ale nie tyl-
ko tego się obawiałam; miałam też oba-
wy przed tym, czy na pewno jestem od-
powiednią osobą, czy będę godnie re-
prezentować naszą Ojczyznę. Po wielu 
rozmowach doszłam do wniosku, że ta-
kiego wspaniałego prezentu nie mogę 
odmówić... 

Niestety koszt wyjazdu był bardzo 
wysoki i potrzebna była pomoc. W tym 
miejscu chciałam z całego serca po-
dziękować za każdą złotówkę wrzuco-
ną do koszyka i za każdą modlitwę (pa-
miętałam w modlitwie o każdym z Was, 
o  naszej parafii). Bardzo urzekła mnie 
też troska dobrych ludzi, którzy pyta-
li, czy wszystko uzbierane i czy mogą 
jeszcze jakoś pomóc. Jednak udało się 
je zebrać już tego samego dnia. Tak 

więc wszystko już było ustalone – nie 
ma odwrotu. Powiedziałam tylko: „Pa-
nie Boże, ufam Ci”. 

Okazało się, że ze studiami nie bę-
dzie żadnych problemów, więc jak wi-
dać, Bóg czuwał nad wszystkim w każ-
dym aspekcie. To mnie uspokoiło, kie-
dy jechałam tuż przed wylotem do Pa-
namy na spotkanie integracyjne naszej 
grupy. Kiedy rozmawialiśmy i padło py-
tanie, czego oczekuję od tego wyjazdu, 
miałam wiele oczekiwań, związanych 
z wiarą i zmianą siebie w jakimś stopniu. 
Wtedy jeszcze nie przypuszczałam, jakie 
rzeczy mogą mnie tam spotkać i w jaki 
sposób zmienią mnie i moje postrzega-
nie wolności.

Przygoda życia rozpoczęła się na lot-
nisku w Katowicach, skąd mieliśmy pole-
cieć do Frankfurtu, a stamtąd prosto do 
Panamy. Cała podróż trwała ok. 15 go-
dzin razem z przerwą pomiędzy lotami. 
Strach przed długim lotem szybko mi-
nął, gdy zobaczyłam, że obok mnie siada 
młody chłopak, z którym bardzo miło mi 
się gawędziło po angielsku (w tym miej-

scu osobom, które mają opór przed na-
uką języków, bardzo polecam, nigdy nie 
wiadomo, kiedy ta umiejętność może się 
przydać!). Tak więc 12 godzin lotu minęło 
mi w mgnieniu oka i nie mogłam uwie-
rzyć, że już znajduję się na drugim koń-
cu świata... na innym kontynencie... w in-
nej strefie czasowej. Wow! Ale jak to po-
wiedział o. Jan Góra: „Rób szalone rzeczy, 
z Bogiem się uda!”.

Na lotnisku już czekali na nas nieza-
stąpieni, troskliwi wolontariusze – Mike 
i Mauricio. Następnie udaliśmy się z nimi 
autobusem do Colon. Tam odbywały się 
dni w diecezjach tuż przed centralny-
mi wydarzeniami. Po drodze nawzajem 
my uczyliśmy ich i oni nas swoich języ-
ków. Było dużo śmiechu. Kiedy dojecha-
liśmy do Colon, zobaczyliśmy grupę lu-
dzi, którzy na nas czekają i kiedy wysie-
dliśmy z  autobusu, zaczęli nas serdecz-
nie pozdrawiać, witać, ściskać. Poczułam 
się wtedy, jakbym przyjechała do jakiejś 
bliskiej rodziny w odwiedziny i tak się 
czułam już do końca pobytu w Panamie.

Okazało się, że w Colon będę miesz-
kać u jednego z wolontariuszy – Mauri-
cio. Mieszkał on wraz z rodzicami, siostrą 
i babcią. Czułam się tam jak u siebie. Było 
to miejsce pełne miłości i dobra. Każde-
go dnia mama wstawała wcześnie, żeby 
przygotować dla nas śniadanie, a na ko-
niec dnia również zawsze czekał na nas 
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ciepły posiłek. Jeden dzień był poświę-
cony tylko dla naszej rodziny. Pojecha-
liśmy busikiem na wycieczkę, gdzie też 
udały się kuzynki Mauricio. Wtedy to zo-
baczyliśmy sporą część Panamy – prze-
jeżdżaliśmy przez dżunglę, zobaczyliśmy 
Kanał Panamski i stolicę, Ciudad de Pa-
nama (miasto, gdzie miały się odbywać 
główne wydarzenia), zjedliśmy wspólny 
posiłek. Nigdy nie zapomnę tego dnia! 
Po pięknym przeżyciu tego czasu w Co-
lon nadszedł czas pożegnania i wyjazdu 
do stolicy. Mimo smutku, trzeba było je-
chać dalej.

Przyjazd do Ciudad de Panama był 
fascynujący. Coś, co bardzo rzucało się 
w oczy, to wielkie wieżowce na tle ma-
lutkich domków. Nawet miałam okazję 
mieszkać w  jednym z takich domków. 
Cieszę się, że mogłam mieszkać u jed-
nej z takich rodzin, nie czułabym się do-
brze, mieszkając w tych ogromnych bu-
dowlach. A rodzina mimo barier języko-
wych obdarzała nas ogromnym ciepłem 
i dawała więcej, niż mogłyśmy pomyśleć. 
Można się od nich tego uczyć – żeby da-
wać, nawet jeżeli mamy niewiele. Wtedy 
możemy też darować drugiemu coś naj-
cenniejszego – samego siebie.

W jednej z katechez, jakie mieliśmy 
rano, było rozważanie słów Maryi – ha-
sła tych Światowych Dni Młodzieży, jakże 
wszystkim dobrze znanych: „Oto ja słu-
żebnica Pańska, niech mi się stanie we-
dług słowa twego”. Wtedy zobaczyłam te 
słowa na nowo. Biskup mówił, że Maryja 
mówiąc „Oto ja”, zaznaczyła swoją obec-
ność. Nie jest to jednak obecność, jak na 
lekcji, lecz prawdziwe bycie i gotowość 
do służby Panu Bogu i drugiemu człowie-

kowi. Jakże to było widać przez całe jej 
życie. Zawsze wierna Panu Bogu. Aż po 
śmierć swojego najukochańszego Syna. 
Prawdziwe zaufanie. 

Te słowa towarzyszyły mi również przy 
pewnym incydencie. Mianowicie po Dro-
dze Krzyżowej z papieżem ktoś postano-
wił zabrać mi plecak z całą jego zawarto-
ścią. Po tym zdarzeniu i szoku w związku 
z utratą tak naprawdę wszystkiego – za-
równo dokumentów, jak i telefonu, po-
czułam pokój. Nie płakałam, uśmiecha-
łam się. Było to dla mnie takie pierw-
sze w  życiu doświadczenie wolności. 
Uświadomienie tego, że mimo iż nic nie 
mam, to mam wszystko. Mam drugiego 
człowieka, który mi pomoże, ale przede 
wszystkim mam Boga, który jest ze mną 
zawsze. Jedyne, co wtedy mi pozosta-
ło, to różaniec na ręku i biało-czerwo-
na flaga. Był to ewidentny znak, żeby się 
modlić i powierzyć to wszystko – cały 
ten czas, tego człowieka, to wydarze-
nie – Panu Bogu. „Niech mi się stanie we-
dług słowa twego”. Następnego dnia po 

kolejnej całodniowej opiece Najwyższe-
go udało mi się wyrobić z powodzeniem 
paszport tymczasowy na powrót do Pol-
ski. Po drodze nawet miałam okazję prze-
jechać się panamskim radiowozem poli-
cyjnym – taki prezencik od Pana Boga.

Dziękując za całe dobro i cały ten czas, 
uczestniczyliśmy w ostatniej Mszy świę-
tej z udziałem papieża Franciszka. Mówił 
podczas niej, żeby ten entuzjazm, który 
jest w nas, teraz zanosić do naszych śro-
dowisk, rodzin, przyjaciół. Żeby dawać 
swoją radość innym i głosić Dobrą Nowi-
nę. Był to naprawdę piękny, owocny czas. 
Gdybym mogła, przeżyłabym to wszyst-
ko jeszcze raz.

Bądźmy jak Maryja – zaufajmy Najwyż-
szemu, każdego dnia bądźmy gotowi do 
służby Jemu i drugiemu człowiekowi. Po-
wtarzajmy za Maryją codziennie, w każ-
dych trudnościach naszego życia: „Oto 
ja, służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa twego”.

ROzALIA BIELAWSKA
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Kształcąca się kadra podstawą sukcesu 
edukacyjnego i zawodowego uczniów

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina lu-
tra we Wrocławiu powstała w 1999 r. (pod pierwotną nazwą Centrum 
Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Prowadzi dzia-
łalność oświatowo-wychowawczą i rehabilitacyjną młodzieży niepeł-
nosprawnej z całej Polski, głównie jednak z Dolnego Śląska. W skład 
Fundacji ECDiE wchodzi wiele szkół obejmujących wszystkie etapy 
kształcenia, w których uczniowie zdobywają wykształcenie ogólne 
bądź zawodowe.

Od samego początku istnienia Cen-
trum staramy się podejmować różne 
działania, mające na celu wzmożenie 
zainteresowania językami obcymi, pod-
nosząc tym samym jakość kształcenia 
i  zwiększając motywację do nauki. Wi-
zytówką naszych szkół stają się projek-
ty promujące języki obce. Śmiało mo-
żemy powiedzieć, iż jesteśmy szkołami 
otwartymi na Europę. Co roku organizu-
jemy szkolne wymiany międzynarodo-
we oraz gościmy wolontariuszy z innych 
krajów. Od lat bierzemy udział w euro-
pejskich projektach w ramach progra-
mów: Comenius, Erasmus+, POWER czy 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie-
ży. Projekty są dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Człowiek XXI wieku jest bardzo mo-
bilny – podróże ułatwiają mu wygodne 
środki lokomocji, łatwy dostęp do infor-
macji, ale przede wszystkim znajomość 
języków obcych. Wszyscy wiedzą dosko-
nale, że w dzisiejszych czasach to umie-
jętność nieodzowna, acz nierzadko oku-
piona „wkuwaniem” słówek i konstruk-
cji gramatycznych. W chwilach zwąt-
pienia biedny uczeń zastanawia się jed-
nak, czy kiedykolwiek ta wiedza przy-
da mu się w praktyce. Jednym ze spo-
sobów, by przekonać go o sensowności 
jego wysiłków, jest kontakt z obcokra-
jowcem nie mówiącym po polsku, bądź 
wyjazd do kraju, w którym może skon-
frontować nabyte umiejętności. Wycho-
dząc naprzeciw tym oczekiwaniom, sta-
ramy się zapewnić i jedno, i drugie. Ja-
kość i poziom umiejętności uczniów 

pozostaje w ścisłej zależności od jako-
ści nauczania i prowadzonych zajęć dy-
daktycznych w szkole, ze szczególnym 
naciskiem na zajęcia językowe. Mło-
dzież niepełnosprawna ruchowo, z auty-
zmem, zespołem Aspergera czy innymi 
dysfunkcjami, niejednokrotnie doświad-
cza negatywnych emocji i rozczarowań 
w trakcie edukacji, realizowania swoich 
celów, marzeń czy planów związanych 
z rozwojem zawodowym.

Chcąc zminimalizować ryzyko wyklu-
czenia społecznego oraz stworzyć wa-
runki do lepszego startu w dorosłe ży-
cie zawodowe wdrożyliśmy do realiza-
cji wiele projektów, w tym nasz ostat-
ni pt. „Kształcąca się kadra podstawą 
sukcesu edukacyjnego i zawodowego 
uczniów Technikum Ekonomicznego 
Specjalnego”. 

Projekt trwał 20 miesięcy (wrzesień 
2017 – kwiecień 2019) i został zrealizo-
wany w ramach programu POWER „Po-
nadnarodowa Mobilność Kadry Eduka-
cji Szkolnej”. 

Jednym z pierwszych elementów pro-
jektu były wyjazdy na dwutygodniowe 
kursy językowe – mobilności sześciu na-
uczycieli Technikum Ekonomicznego: 
nauczycielek języka angielskiego, języ-
ka polskiego, nauczyciela wychowania 
fizycznego, przedmiotów ekonomicz-
nych, psychologa szkolnego i nauczy-
cielki WDŻ oraz dyrektorki szkoły. Mobil-
ności odbyły się w trzech krajach: Wiel-
kiej Brytanii, Irlandii i na Malcie. Szkole-
nia umożliwiły nauczycielom podniesie-
nie umiejętności językowych w ramach 

doskonalenia języka angielskiego, po-
znanie nowych alternatywnych metod 
nauczania i wymianę doświadczeń. Na-
uczyciele podzielili się wrażeniami ze 
swoich wyjazdów w formie opracowa-
nych prezentacji multimedialnych i fil-
mów, zdjęć, artykułów, wystaw. Byli 
przykładem tego, że wiedzę i umiejęt-
ności można zdobywać w każdym wie-
ku i na różne sposoby. 

Dzięki projektowi powstał klub „Obie-
żyświat”, w ramach którego odbywały 
się regularne spotkania uczniów z na-
uczycielami uczestniczącymi w wyjaz-
dach oraz zaproszonymi gośćmi. Po-
dróżnicy dzielili się swoimi przeżyciami 
i  opowieściami z  dalekich i  egzotycz-
nych krajów, odpowiadali na pytania 
oraz zachęcali do poznawania nowych 
kultur i poszerzania horyzontów. 

W trakcie realizacji projektu ucznio-
wie razem z nauczycielami mieli okazję 
uczestniczyć w wielu interesujących wy-
darzeniach, warsztatach, spotkaniach, 
wyjściach i projekcjach. 

I tak wspólnie obchodziliśmy Europej-
ski Dzień Języków oraz Dzień Europy. 
Zorganizowaliśmy spotkania z wolonta-
riuszami z zagranicy w ramach Między-
narodowego Dnia Wolontariatu. Święta 
Bożego Narodzenia były okazją do Eu-
ropejskich Spotkań Wigilijnych, na któ-
re zaprosiliśmy studentów i wolonta-
riuszy EVS z całego świata. Był to nie-
zwykły czas wspólnego kolędowania 
zarówno w języku polskim, jak i angiel-
skim oraz wielu innych. Mogliśmy przy-
bliżyć gościom świąteczne tradycje na-
szego kraju, ale także mieliśmy niepo-
wtarzalną okazję poznać zwyczaje i tra-
dycje związane ze świętami Bożego Na-
rodzenia w państwach naszych gości. 

Uczestniczyliśmy w warsztatach o te-
matyce antydyskryminacyjnej, takich 
jak: cykl warsztatów pt. „Każdy inny – 
wszyscy równi” zorganizowanych we 
współpracy z Fundacją EkoRozwój czy 
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warsztaty pt. „Różnorodność wobec kse-
nofobii”, podczas których pochodzący 
z Martyniki Lude Reno, założyciel Fun-
dacji PO-NAD-TO, na przykładzie swoje-
go życia dementował stereotypy, z któ-
rymi sam musiał się zmierzyć.   Chary-
zmatyczny i energiczny edukator szyb-
ko nawiązał dobry kontakt z uczniami, 
którzy mogli przekonać się, że pomi-
mo różnych wyznań, koloru skóry, po-
chodzenia wszyscy mamy ze sobą wie-
le wspólnego. Uczniowie uczestniczyli 
także w warsztatach „Przeciwko mowie 
nienawiści i nietolerancji”. Dowiedzieli 
się, co mówi na ten temat polskie pra-
wo, a także co każdy z nas może zrobić, 
jeśli zaobserwuje agresywne zachowa-
nia w Internecie, w szkole albo na uli-
cy. Po warsztatach uczniowie zostali za-
proszeni do „Żywej Biblioteki” (Human 
Library Wrocław), która wyjątkowo go-
ściła w naszym Centrum. Młodzież mia-
ła okazję porozmawiać z „Żywymi Książ-
kami”, przedstawicielami różnych grup 
społecznych reprezentującymi rozma-
ite światopoglądy, style życia, zaintere-
sowania, doświadczenia życiowe. „Żywa 
Biblioteka” odbyła się w ramach pro-
jektu „Liderzy Dialogu Międzykulturo-
wego” wspieranego przez Gminę Wro-
cław. Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tolerancji obchodziliśmy Szkolny Ty-
dzień Różnorodności, w ramach które-
go zorganizowaliśmy wystawę pt. „Wie-
lokulturowi wrocławianie”. Wystawa zo-
stała udostępniona 
przez Wrocławskie 
Centrum Rozwoju 
Społecznego, a jej 
celem było przybli-
żenie sylwetek za-
równo cudzoziem-
ców mieszkających 
we Wrocławiu, jak 
i  osób reprezentu-
jących inną kultu-
rę, osób dwukul-
turowych urodzo-
nych we Wrocławiu, 
a  także osób nara-
żonych na wyklu-
czenie z powodu 
rasy, religii, koloru 
skóry, wieku.

Doskonaliliśmy się także w zakre-
sie znajomości i umiejętności wyko-
rzystania w praktyce szkolnej techno-
logii informatycznej uczestnicząc m.in. 
w warsztatach pt. „Poznaj narzędzia in-
formatyczne eTwinning”, „Aktywna tabli-
ca”, „Ozoboty i Scottie GO!”. Nasz projekt 
obejmował również udział w Międzyna-
rodowym Dniu Bezpiecznego Internetu. 
Z tej okazji przystąpiliśmy do ogólno-
polskiego konkursu na najciekawszą ini-
cjatywę dla lokalnych organizatorów, pt. 
„Bezpieczny Internet – tworzymy kultu-
rę szacunku w sieci”. Zgłoszonych zosta-
ło 3654 inicjatyw z całej Polski. Po prze-
analizowaniu nadesłanych relacji zosta-
liśmy uznani za zwycięzcę i otrzymali-
śmy główną nagrodę (nowoczesną ta-
blicę interaktywną). 

W ramach projektu zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Kościoła Pokoju w Świdni-
cy, podczas której obejrzeliśmy wystawę 
pt. „Znani protestanci w kulturze, sztu-
ce i historii Dolnego Śląska i Polski”. By-
liśmy też w Dzielnicy Wzajemnego Sza-
cunku we Wrocławiu, znanej także jako 
Dzielnica Czterech Świątyń.

Praca nad projektem stanowiła nie-
wątpliwie ogromne wyzwanie, zarówno 
dla nauczycieli, jak i uczniów, ale jeste-
śmy przekonani, że było warto. Udział 
w programie stworzył lepsze możliwo-
ści do uczenia się i nauczania języków 
obcych, i to nie tylko na lekcjach języ-
ka angielskiego czy niemieckiego. Na-
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uczycielka języka polskiego, uczest-
niczka projektu, przeprowadziła lekcję 
otwartą „Makbet po angielsku” z udzia-
łem uczniów, a nauczyciel wf-u na sta-
łe włączył elementy języka angielskie-
go na swoich zajęciach. Projekt zinte-
grował społeczność uczniowską, na-
uczycieli, rodziców, a także instytucje 
wspomagające. 

Umożliwił też wykorzystanie efek-
tywnych rozwiązań organizacyjnych lub 
programowych w celu poprawy jakości 
kształcenia i zarządzania szkołą. Realiza-
cja projektu sprzyjała promocji naszego 
Centrum w środowisku oraz umiędzy-
narodowieniu misji szkoły, utwierdzając 
społeczność w słuszności hasła, że jeste-
śmy zarówno Polakami, jak i Europejczy-
kami. Projekt w istotny sposób wpły-
nął także na kształtowanie w uczniach 
postawy tolerancji opartej na otwarto-
ści wobec ludzi, wiedzy na temat ota-
czającego ich wielokulturowego świa-
ta, a nie na stereotypach i uprzedze-
niach oraz zminimalizował ryzyko wy-
kluczenia społecznego niepełnospraw-
nej młodzieży.

Wierzymy, że w najbliższej przyszło-
ści uda nam się zrealizować kolejne pro-
jekty europejskie, o których już myśli-
my i zachęcamy nauczycieli i uczniów 
do uczestnictwa.

ARtyKUŁ OPRAcOWAŁA 
BARBARA DANIŁOWIcz



liturgia Wigilii Paschalnej 

20 kwietnia 2019 – godz. 21.00
Na zakończenie Wigilii Paschalnej

– procesja rezurekcyjna 

Msze święte w Niedzielę Wielkanocną

– według porządku niedzielnego

Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019
Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00

Po Mszy świętej adoracja do godz. 22.00

Spowiedź od godz. 16.00 do 18.00

Wielka Sobota – 20 kwietnia 2019
Adoracja przy Grobie Pańskim 

od godz. 8.00 do 21.00

Spowiedź od godz. 8.00 do 18.00

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych 

od godz. 8.00 do 18.00 o pełnej godzinie

TRIDUUM  PASCHAlNE  A.D. 2019

Wielki Piątek – 19 kwietnia 2019
Droga Krzyżowa o godz. 18.30

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00

Adoracja od godz. 8.00 do 19.00

i po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej 

– do godz. 24.00

Spowiedź od godz. 8.00 do 18.00


