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KRÓLOWA POKOJU2

Obudź się, Warszawo!

(...) Chryste królujący krzyżem 
nad Warszawą 
z Zygmuntowej kolumny. 
Królu z mieczem, co broni Warszawy 
i dobro od zła oddziela, 
komuś Ty dał władzę nad Warszawą? 
Roztrzaskaj glinianych idoli LGBT, 
co po ludzku grzeszyć nie potrafią. 
Nie wstydzisz się, Warszawko? 
Nie! To Ty już wstydu nie masz! 

Jezu z warszawskiej katedry, 
ręką warszawskiego kapłana 
na śmierć namaszczony 
i zmartwychwstały, 
powiedz nam, zatrwożonym:
 – Nie lękajcie się, Jam jest! 
Jezu, Nazareński i Warszawski, 
słyszysz, jak krzyczą? 
Winien jest śmierci! 
Ukrzyżuj Go! 
Krew Jego na nas 
i na syny nasze! 
I wykrzyczeliście to sobie, 
i nic się nie nauczyliście, przewrotni. 
Jezu Warszawski i cudowny, 
z warszawskiej katedry. 
Poślij setnika, 
niech perfidnym powie: 
On naprawdę był Synem Bożym! 
Poślij Pankracego 
i niech powie z areopagu 
w Brukseli i Warszawce: 
Galilejczyku, zwyciężyłeś! 
Sam powiedz, Jezu, zburzonemu światu: 
Milcz, zamilknij! I niech stanie się cisza. 

O, niech się tak stanie, i to szybko! 
Matko Boska Łaskawa, – patronko stolicy, 
módl się o cud teraz!
Okaż, że jesteś Patronką! 
Matko Boska Passawska, 
broniąca Warszawy nocami, 
obudź śpiące chochoły. 

nOn POssUmUs

W wielkanocnym wydaniu „Naszego Dziennika” ukazał się obszerny 
artykuł bp. Józefa Zawitkowskiego. Fragmenty drukujemy poniżej, 
cały tekst dostępny jest na stronie internetowej https://naszdziennik.
pl/mysl/207943,obudz-sie-warszawo.html. (Red.)

Loretańska na Pradze, wzywana litaniami.
Niech Warszawa będzie Stolicą Mądrości. 
O, Jazłowiecka, 
co ułanów znałaś po imieniu, 
niech Warszawa będzie piękna i czysta 
jak pierwsze kochanie. 
Matko Szkaplerzna – na Lesznie! 
Osłoń nas płaszczem przed złoczyńcami. 
Matko Boska Sobieskiego, 
Patronko dobrej śmierci, 
od jasyrów nas uchowaj! 
Tęskniąca w Powsinie, 
wolność już przyszła, 
więc wolnymi uczyń nas. 
Pocieszeń pełna na Piwnej, 
pociesz nas strwożonych. 
Zwycięska na Kamionku, 
coś nas obroniła przed bezbożną zarazą, 
obroń i teraz! 
Pieto Warszawy, z Powązek i Palmir, 
obudź wszystkich męczenników 
na świadectwo bezbożnym. 
A Bóg z wyschniętych kości 
mocen jest wzbudzić sobie 
naród doskonały. 

Warszawo, obudź się 
I wołaj jak wtedy: Habemus Papam!
Mamy Papieża, Kardynała 
świętego Kościoła Rzymskiego, 
Karola Wojtyłę z Krakowa. 
Płakaliśmy z radości! 
Warszawo, pamiętaj! 
Plac Zwycięstwa, Krzyż, a pod krzyżem 
Matka i umiłowany uczeń – Jan Paweł II.
Warszawo! Byłaś wtedy 
aż do nieba wyniesiona. 
Byliśmy wtedy naprawdę wolni! 
Warszawo, pamiętaj! 
Że też serce nie pękło. 
Słuchaj, Warszawko! 
Słuchaj, to do Ciebie! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, Tej ziemi! 

I zstąpił. I stało się! Warszawo, obudź się 
i powiedz: Czy to pamiętasz? 
A myśmy wtedy płakali, śpiewali 
i krzyczeli: My chcemy Boga! 
Przemień, o Jezu, smutny ten czas! 
Polacy podali sobie ręce 
i ślubowali Bogu i sobie: 
Gdy będziemy wolni, będziemy solidarni, 
będziemy się szanować, będziemy sobie 
pomagać, będziemy szczęśliwi 
jak dzieci jednej Matki. 
Święciłem radośnie Wasze sztandary,
piękne jak ballada Szopenowska, 
bo je tkała sama Matka Boska. 
Runął mur berliński, 
zwaliły się żelazne kurtyny, 
zdawało się, że przyszło zwycięstwo. Nie! 
Oj, Warszawo! 
Ile razy chciałem zgromadzić Syny Twoje, 
jak kokosz gromadzi pisklęta 
pod skrzydła swoje, a nie chciałaś. 
Więc zostanie teraz dom Wasz pusty! 
I nie zostanie z ciebie 
kamień na kamieniu! 
Warszawo, Ty to widziałaś, a pamiętasz?
Zstąpiły czarne anioły, partie poszarpały 
święte sztandary. 
Śmiertelnie ranny Papież, umiera Prymas 
Tysiąclecia, stan wojenny. 
Koniec wolności. 
Zdawało się, że wszystko diabli wzięli. 

Nie wszystko! Warszawo, masz swojego 
Patrona – błogosławionego Władysława 
z Gielniowa. 
Patronie Święty! Widzisz i nie trzęsiesz 
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Z inicjatywy Ojca Macieja Zięby OP, 
18 maja br. w dniu 99. urodzin Karola 
Wojtyły, rozpoczęła się ogólnopolska 
akcja „Dar na Stulecie” – dla uczczenia 
stulecia urodzin Jana Pawła II. Jej ce-
lem jest przypomnienie myśli papieża 
Polaka, budzenie poczucia współodpo-
wiedzialności za Kościół i Ojczyznę oraz 
zachęta do dobrych uczynków. Pomy-
słodawca projektu chce, „aby ta waż-
na rocznica nie ograniczała się do nie-
uchronnych, oficjalnych imprez i ob-
chodów, ale dotarła pod strzechy, do 
serc i umysłów wielu Polaków”.

W ramach tego projektu przygo-
towywana jest interaktywna mapa 
„Mapa dobra”, na której będą zaznaczo-
ne wszelkie inicjatywy, pokazujące jak 
wiele dobra potrafi wyzwolić Kościół 
w Polsce. Gorąco zachęcam wszystkich 
do włączenia się w ten projekt. Niech 
na tej „Mapie dobra” nie zabraknie na-
szej obecności!!! Wszelkie inicjatywy 
proszę zgłaszać do duszpasterzy i lide-
rów poszczególnych grup parafialnych. 

O. JeRzy DitRich Omi

#tWÓJDAR  #WsPÓLneDzieŁO  #DARnA100

Wobec stulecia urodzin Karola Wojty-
ły odpowiedzią na jego wezwane, aby 
„to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wia-
rą, nadzieją i miłością”, będzie stwo-
rzenie pomnika z serc i umysłów Pola-
ków zbudowanego z inicjatyw modli-
tewnych i charytatywnych, naukowych 
i artystycznych, edukacyjnych i wycho-
wawczych wspierających owo duchowe 
dziedzictwo. 

Wyzwania stojące przed Ojczyzną 
i Kościołem domagają się ewangelicz-
nej odpowiedzi – odważnej i wyrazistej. 

httPs://DARnA100.PL/

sŁOWO PROBOszczA
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skarpą i kościołem Bernardynów? 
Obudź Warszawę! 
Przecież jesteś tu Patronem! 
Rób coś! Hannibal ante portas! 
Warszawa nie jest ani PiS-owa 
ani Platformowa. 
Warszawa jest Chrystusowa!!! 
Warszawa Alejami Jerozolimskimi 
do placu Trzech Krzyży prowadzi, 
a stąd już widać Nowy Świat. 
Bóg dał Warszawie proroka, 
który w akademickim kościele wołał: 
Non possumus! Dalej nie możemy! 
Między ołtarzem a kapłanem nie będzie 
siadał żaden car, ani gej, ani lesbijka!
Księże Prymasie, 
za to się siedzi w więzieniu! 
Wiem, gdy będą wam mówić, 
że Prymas nie kocha Polski – nie wierzcie! 
Kocham Polskę więcej niż własne serce! 
Warszawo, takiego miałaś Prymasa, 
co się zdarzy raz na tysiąc lat – 
Prymasa Tysiąclecia. 
On nas przeprowadził 
przez Morze Czerwone. 
On nas przed bezbożnymi uchował. 
Dziś tak nam brak: 
Wodza, Kapłana i Proroka. 

Kochał Cię Prymas, Warszawo, 
jako miasto nieujarzmione, 
miasto wierne i krwawe. 
Byłaś Prymasa umiłowaną służebnicą, 
a dzisiaj jesteś zapłakaną niewolnicą.
Jak mi Cię żal, Warszawo! 
Ty moja dumna Pani, dziś zachowujesz 
się jak głupia panna, której brakło oleju. 
Wiosenne LGBT! 
Wy nawet grzeszyć normalnie nie potra-
ficie, pachniecie tylko bezwstydem! 
Warszawo, Ty zabijasz proroków, 
którzy do Ciebie są posłani. 
Krew księdza Popiełuszki 
woła o sprawiedliwość! 
Mordercy chodzą wolni, a ich pokrewni 
i powinowaci podają sobie ręce i mówią,
że zniszczą. Co? Wszystko! 
Czy wiesz, że totalna opozycja 
to diabelskie zawołanie: Non serviam! 
Nikomu i nigdy! Wszystkiemu – nie! 
Diabeł tylko to umie.

(...) Ale zanim co, będę targował się 
z Bogiem, jak Abraham: 

A jeśli w tej Warszawie będzie czterdzie-
stu sprawiedliwych, ocalisz to miasto?
Tak! Panie, miej cierpliwość, 
a jeśli będzie tylko dziesięciu wierzących, 
ocalisz Warszawę? Tak. 
Nie znalazłeś nawet dziesięciu? 
Więc stanie się Sodoma i Gomora. 
Ja nie straszę. Takie są dzieje grzechu.
Ale ja jestem chłop i będę się wadził 
z Bogiem dalej: 
Panie, wiem, że ten Naród 
jest kłótliwy, zawistny i niewdzięczny. 
Dałeś nam wodę ze skały, 
mannę z nieba na co dzień, 
przepiórki na święta, 
ziemię, dom i wolność na zawsze, 
a oni zbudowali tęczę LGBT 
na placu Zbawiciela. Profani! 
Zapałałeś gniewem, o Panie, 
chciałeś wyniszczyć ten Naród, 
a ja sługa Służebnicy, błagam: 
Ocal nas, Panie! Boże Piastów, 
Jagiellonów, Sobieskich, Kościuszków. 
Niech nie mówią w Brukseli: Oto ich Bóg, 
który wyprowadził ich z niewoli, 
aby ich wytracić w drodze do wolności. 
Ocal ich, Panie! 
A jeśli trzeba, to raczej zabij mnie! 
Ich ocal! 
Od Mojżesza to umiem. Uspokójcie się, 
Polacy, Bracia, jeśli jeszcze trochę 
myślenia i sumienia w Was ostało. 

Zieloni! Nie wygłupiajcie się! 
Bronicie żabek w Rospudzie, 
a dzieci w Warszawie zabijają, 
a wy nic? Zabójcami jesteście zielonymi. 
Więc ani Rospuda, ani Warszawa 
nie są wasze, 
i żabki w Rospudzie, i dzieciątko 
w twoim brzuchu do Boga należą. 
Brońcie życia! 
I po co tyle krzyku, Panowie! 
Trzeba najpierw do Komunii Świętej, 
potem do Unii Europejskiej. 
Warszawo, bądź sercem Europy! 
Bądź oazą wolności, Syreną Warszawską, 
matką Uczonych i Świętych stolicą – 
miast Królową, zawsze wierną 
i nieujarzmioną. 
To niech się tak szybko stanie! 
Spraw to, Panie. Amen.

BisKUP JÓzef zAWitKOWsKi
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WiARA, nADzieJA, miŁOŚĆ

Co Słowo Boże mówi o młodych?

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością 
tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, 
napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować 
do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! On 
jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza” – to początek posyno-
dalnej adhortacji Christus vivit papieża Franciszka do młodych i całego 
ludu Bożego. Zapraszamy do lektury 1. rozdziału. (Red.)

Przypomnijmy skarby Pisma Święte-
go: fragmenty, w  których wielokrotnie 
jest mowa o  ludziach młodych i o  tym, 
jak Pan wychodzi im na spotkanie. Pew-
ne teksty biblijne odnoszące się do cza-
sów, w  których ludzie młodzi znaczyli 
niewiele, ukazują, że Bóg patrzy na nich 
inaczej. Na przykład widzimy, że Józef 
był prawie najmłodszy z  rodziny. Jed-
nak to jemu Bóg przekazał w snach wiel-
kie rzeczy i to on przewyższał wszystkich 
swych braci w ważnych zadaniach, gdy 
miał około dwudziestu lat (Rdz 37-47).

W Gedeonie dostrzegamy szczerość 
tych młodych, którzy nie mają w  zwy-
czaju lukrowania rzeczywistości. Kiedy 
powiedziano mu, że Pan jest z nim, od-
powiedział: „Jeżeli Pan jest z nami, skąd 
pochodzi to wszystko, co się nam przy-
darza?”. Jednak Bóg nie zdenerwował 
się jego wyrzutem i podwoił stawkę: „Idź 
z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela” 
(Sdz 6, 13-14). 

Samuel był zagubionym młodzień-
cem, ale Pan z  nim rozmawiał. Dzię-
ki radom dorosłego człowieka otwo-
rzył swoje serce, by usłyszeć wezwanie 
Boga: „Mów, Panie, bo sługa Twój słu-
cha” (1 Sm 3, 9-10). Dlatego był wielkim 
prorokiem, który interweniował w chwi-
lach ważnych dla swej ojczyzny. Także 
król Saul był młodym człowiekiem, gdy 
Pan powołał go do wypełnienia swej mi-
sji (1 Sm 9, 2).

Król Dawid został wybrany jako chło-
piec. Kiedy prorok Samuel szukał przy-
szłego króla Izraela, pewien człowiek 
przedstawił mu jako kandydatów swo-
ich starszych i bardziej doświadczonych 
synów. Prorok jednak powiedział, że wy-
brańcem był młody Dawid, który pasł 

owce (1  Sm  16,  6-13), ponieważ czło-
wiek widzi to, co dostępne dla oczu, a 
Pan widzi serce. Chwała młodości wyra-
ża się bardziej w sercu niż w sile fizycz-
nej lub we wrażeniu, jakie ktoś wywie-
ra na innych. 

Gdy Salomon musiał zastąpić swe-
go ojca, poczuł się zagubiony i  powie-
dział Bogu: „Jestem bardzo młody i  nie 
umiem rządzić” (1 Krl 3, 7). Jednak mło-
dzieńcza śmiałość skłoniła go, by prosić 
Boga o  mądrość i  oddał się swojej mi-
sji. Coś podobnego przydarzyło się pro-
rokowi Jeremiaszowi powołanemu, gdy 
był bardzo młody, by przebudził swój 
lud. Lękając się, powiedział: „Ach, Panie 

Boże, przecież nie umiem mówić, bo je-
stem młodzieńcem!”. Ale Pan zażądał od 
niego, by tak nie mówił i dodał: „Nie lę-
kaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chro-
nić” (Jr  1,  6-8). Poświęcenie proroka Je-
remiasza w  podejmowaniu swojej mi-
sji ukazuje, jak wiele staje się możliwe, 
jeśli połączy się świeżość ludzi młodych 
z mocą Boga. 

Młoda żydowska dziewczyna, która 
była na służbie u obcego dowódcy woj-
skowego Naamana, zaangażowała się, 
pełna wiary, aby pomóc mu w wylecze-
niu się z  choroby (2  Krl  5,  2-6). Z  kolei 
młoda Rut była wzorem wielkoduszno-
ści, pozostając z  teściową, która popa-
dła w niełaskę (Rt 1, 1-18). Ukazała tak-
że swą śmiałość, by iść w życiu naprzód 
(Rt 4, 1-17). 

Jedna z przypowieści Jezusa (Łk 15, 11-
32) opowiada o tym, jak młodszy syn po-
stanowił wyruszyć z  domu rodzinne-
go w  dalekie strony, ale jego marzenia 
o niezależności przekształciły się w roz-
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pustę i wyuzdanie, a on sam doświadczył 
udręk samotności i  ubóstwa. Jednakże 
potrafił się zreflektować, by zacząć od 
nowa, i postanowił powstać. Dla młode-
go serca typowa jest gotowość do prze-
miany, zdolność do powstania i do przy-
jęcia nauki, jaką daje życie. Jakże nie to-
warzyszyć synowi w tym nowym przed-
sięwzięciu? Jednak jego starszy brat już 
miał zestarzałe serce i dał się opanować 
przez chciwość, egoizm i zazdrość. Jezus 
bardziej chwali młodego grzesznika, któ-
ry podejmuje na nowo dobrą drogę, niż 
tego, który uważa, że jest wierny, ale nie 
żyje duchem miłości i miłosierdzia. 

Jezus, który jest wiecznie młody, chce 
nam dać serce zawsze młode. Słowo 
Boże wzywa nas: „Wyrzućcie więc sta-
ry kwas, abyście się stali nowym cia-
stem” (1  Kor  5,  7). Jednocześnie zachę-
ca nas, abyśmy zwlekli z  siebie „stare-
go człowieka”, aby przyoblec się w „no-
wego człowieka” (Kol 3, 9-10). (To samo 
greckie słowo oznaczające „nowy” jest 
używane do wyrażenia słowa „młody”.) 
A kiedy wyjaśnia, co oznacza przyoblec 
się w ową młodość, „która wciąż się od-
nawia”, powiada, że znaczy to oblec się 
„w serdeczne współczucie, w dobroć, po-
korę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni 
drugich i wybaczając sobie nawzajem, je-
śliby ktoś miał coś do zarzucenia drugie-
mu” (Kol 3, 12-13). Oznacza to, że praw-
dziwa młodość polega na posiadaniu 
serca zdolnego do kochania. Natomiast 
tym, co sprawia, że dusza się starzeje, jest 
to wszystko, co oddziela nas od innych. 
Dlatego konkluduje: „Na to zaś wszystko 
[przyobleczcie] miłość, która jest więzią 
doskonałości” (Kol 3, 14). 

Zwróćmy uwagę, że Jezusowi nie po-
dobało się to, że dorośli z  pogardą pa-
trzyli na młodszych lub w  despotyczny 
sposób kazali im służyć. Wręcz przeciw-
nie, nalegał: „Największy między wami 
niech będzie jak najmłodszy” (Łk 22, 26). 
Dla niego wiek nie decydował o przywi-
lejach, a to, że ktoś miał mniej lat, nie 
znaczyło, iż był mniej wart lub że był 
mniej godny. Słowo Boże mówi, że mło-
dzi ludzie powinni być traktowani jak 
bracia (1 Tm 5, 1), i radzi ojcom: „Nie roz-
drażniajcie waszych dzieci, aby nie traci-
ły ducha” (Kol 3, 21). Młody człowiek nie 

może być zniechęcany, cechuje go ma-
rzenie o  rzeczach wielkich, poszukiwa-
nie szerszych horyzontów, większa od-
waga, chęć zdobywania świata, umiejęt-
ność przyjmowania ambitnych propozy-
cji i chęć poświęcenia wszystkich sił, aby 
zbudować coś lepszego. Dlatego nale-
gam na młodych, by nie pozwolili sobie 
ukraść nadziei, i  każdemu powtarzam: 
„Niechaj nikt nie lekceważy twego mło-
dego wieku!” (1 Tm 4, 12). 

Jednakże jednocześnie zaleca się 
młodym: „Bądźcie poddani starszym” 
(1 P 5, 5). Biblia zawsze zachęca do głę-
bokiego szacunku dla osób starszych, 
ponieważ mają dziedzictwo doświadcze-
nia, zaznali sukcesów i porażek, radości 
i  wielkich smutków życia, nadziei i  roz-
czarowań, a w ciszy swojego serca prze-
chowują wiele historii, które mogą nam 
pomóc, by nie popełnić błędu i nie dać 
się oszukać fałszywymi złudzeniami. Sło-
wo mądrego starca zaprasza do poszano-
wania pewnych ograniczeń i umiejętno-
ści opanowania się we właściwej chwili: 
„Młodzieńców również upominaj, ażeby 
byli umiarkowani” (Tt 2, 6). Nie jest do-
brze popadać w kult młodości czy w po-
stawę młodzieńczą, która pogardza in-
nymi z  powodu ich wieku, lub dlatego, 
że są z innej epoki. Jezus powiedział, że 
mądry człowiek potrafi czerpać ze swego 
skarbca zarówno rzeczy nowe, jak i stare 
(Mt 13, 52). Mądry młody człowiek otwie-
ra się na przyszłość, ale zawsze jest w sta-
nie docenić coś z doświadczenia innych. 

W Ewangelii według św. Marka poja-
wia się człowiek, który, gdy Jezus przypo-
mina mu przykazania, mówi: „Wszystkie-
go tego przestrzegałem od mojej młodo-
ści” (10, 20). Mówił już o tym psalm 71: „Ty 
bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, ufności moja od moich lat mło-
dych! [...] Boże, Ty mnie uczyłeś od mo-
jej młodości, i do tej chwili głoszę Two-
je cuda” (5.17). Nie trzeba żałować, że 
przeżywa się młodość, będąc dobrym, 
otwierając serce Panu, żyjąc inaczej. Nic 
z tego nie odbiera nam młodości, ale ją 
umacnia i  odnawia: „Odnawia się mło-
dość twoja jak orła” (Ps 103, 5). Dlatego 
św.  Augustyn lamentował: „Późno Cię 
umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak 
nowa! Późno Cię umiłowałem” (Wyzna-

nia, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992, s. 
312). Jednak ten bogaty człowiek, który 
był wierny Bogu w  swej młodości, po-
zwolił, by upływające lata pozbawiły go 
marzeń i  wolał trwać przywiązany do 
swoich dóbr (Mk 10, 22). 

Natomiast w  Ewangelii według św. 
Mateusza pojawia się młody człowiek 
(19,  20.22), który zbliżył się do Jezusa, 
prosząc o  więcej, z  otwartością ducha 
typową dla młodych, poszukujących 
nowych horyzontów i wielkich wyzwań. 
w rzeczywistości jego duch nie był jed-
nak tak młody, ponieważ już zdążył przy-
wiązać się do bogactw i wygód. Ustami 
mówił, że chce czegoś więcej, ale kiedy 
Jezus zażądał od niego hojności i rozda-
nia swego majątku, zdał sobie sprawę, 
że nie był w stanie oderwać się od tego, 
co posiadał. W  końcu, gdy młodzieniec 
usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. 
Wyrzekł się swojej młodości. 

Ewangelia mówi nam także o pannach 
roztropnych, które były przygotowane 
i uważne, podczas gdy inne były rozko-
jarzone i ospałe (Mt 25, 1-13). Można bo-
wiem spędzić młodość w rozkojarzeniu, 
prześlizgując się ospale po powierzchni 
życia, będąc niezdolnym do pielęgno-
wania głębokich relacji i wejścia w isto-
tę życia. W  ten sposób przygotowuje-
my sobie przyszłość ubogą, bez treści. 
Albo można spędzić młodość pielęgnu-
jąc to, co piękne i wspaniałe, przygoto-
wując tym samym przyszłość pełną życia 
i wewnętrznego bogactwa. Jeśli utraciłeś 
wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, 
nadzieję i wspaniałomyślność, Jezus uka-
zuje się tobie, tak jak stanął przed zmar-
łym synem wdowy, i z całą swoją mocą 
Zmartwychwstałego zachęca cię: „Mło-
dzieńcze, tobie mówię, wstań!” (Łk 7, 14).

PAPież fRAnciszeK,  Christus vivit  n. 5-20

WiARA, nADzieJA, miŁOŚĆ

INTENCJE NA MAJ 2019
PAPIESKA

Aby Kościół w Afryce poprzez zaan-
gażowanie swoich członków był za-
czynem jedności pomiędzy naroda-
mi, a także znakiem nadziei dla tego 
kontynentu.

PARAFIALNA
Niech Maryja, Królowa Polski, wy-
jedna nam łaskę pogłębionej wiary.
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Świat jest dziełem dwu „rąk” Bożych

Święty Ireneusz z Lyonu, biskup i ojciec Kościoła, męczennik, to naj-
wybitniejszy teolog starożytnego Kościoła z II wieku. Chwali on Boga 
za dzieło stworzenia, za to, co Bóg uczynił swoimi „rękami”. Są nimi 
Słowo i Mądrość, to jest Syn Boży i Duch Święty. Ta sugestywna me-
tafora św. Ireneusza może nas doprowadzić do głębszego poznania 
Kościoła w nowym świetle. Przeczytajmy fragmenty jego dzieł. (Red.)

Nie trzeba już więcej szukać prawdy 
u  innych, skoro ją bez trudu można 
otrzymać od Kościoła. Apostołowie bo-
wiem w nim zebrali w całej pełni, jakby 
w bogatym skarbcu, wszystko, co na-
leży do prawdy, aby każdy, ktokolwiek 
tylko zechce, czerpał z niego napój ży-
cia. To bowiem jest brama życia, wszy-
scy inni są złodziejami i zbójcami, dlate-
go należy im schodzić z drogi. Wszyst-
ko zaś, co należy do Kościoła, należy ko-
chać, z największą troską strzec przeka-
zu prawdy (AH III,4,1).

• • •
Pan Jezus przyrzekł, że pośle Parakle-

ta, który ma nas przygotować dla Boga. 
Jak z suchej pszenicy nie może bez wil-
goci powstać ani ciasto, ani chleb, tak 
i my tak liczni nie możemy stać się jed-
nym w Chrystusie Jezusie bez wody, któ-
ra pochodzi z nieba. I jak sucha ziemia 
nie zaowocuje, jeśli nie przyjmie wilgo-
ci, tak i my, będąc najpierw suchym drze-
wem, nigdy nie moglibyśmy przynieść 
owocu życia bez deszczu łaski z góry 
(AH III,17,2).

• • •
Pan powierzył Duchowi Świętemu 

swego człowieka, który wpadł między 
zbójców, gdyż zlitował się nad nim, opa-
trzył jego rany i dał mu dwa królewskie 
denary, abyśmy otrzymując obraz Ojca 
i Syna przez Ducha, z powierzonego nam 
denara mogli przynieść owoc i zwielo-
krotniony oddać Panu (AH III,17,3).

• • •
Zachowujemy otrzymaną od Kościoła 

wiarę, ona zaś, niby w dobrym naczyniu, 
pozostaje młoda i w młodości utrzymu-
je samo naczynie, w którym się znajdu-
je. Ten dar Boży został bowiem powierzo-
ny Kościołowi jakby tchnienie dla stwo-

ROK DUszPAsteRsKi

rzenia po to, aby wszyst-
kie członki, które go przyj-
mują, zostały ożywione. 
W darze tym złożona zo-
stała łączność z  Chrystu-
sem, to jest Duch Święty, 
zadatek nieskazitelności 
i umocnienie naszej wia-
ry, i drabina wstępowania 
do Boga. „W Kościele – po-
wiada Apostoł – ustano-
wił Bóg apostołów, proro-
ków, nauczycieli” i wszel-
kie inne działania Ducha. 
Nie uczestniczą w nim ci 
wszyscy, którzy nie biegną 
do Kościoła, przeciwnie, 
przez fałszywą naukę i naj-
bardziej niegodziwe praktyki pozbawia-
ją sami siebie życia. Gdzie Kościół, tam 
i Duch Boży, a gdzie Duch Boży, tam i Ko-
ściół i wszelka łaska. Duch zaś jest Praw-
dą (AH III,24,1).

• • •
Dla stworzenia świata oraz ukształ-

towania człowieka, z powodu które-
go świat powstał, Ojciec nie potrzebo-
wał aniołów, nie potrzebował także żad-
nej pomocy dla stworzenia tych bytów, 
które znalazły się w stworzeniu i służyły 
dla przeprowadzenia planu zbawczego, 
zdarzeń, które dotyczyły człowieka. Miał 
przecież bogatą i niewymowną pomoc, 
wspomagają Go bowiem we wszystkim 
jego Bliscy, a zarazem Jego Ręce, to zna-
czy Syn i Duch, Słowo i Mądrość, którym 
służą i są im poddani wszyscy aniołowie 
(AH IV, 7, 4).

• • •
Trzeba nam unikać nauk heretyków 

i strzec się starannie przed nimi, aby nas 
nie nękali. Trzeba zaś uciekać do Kościo-

ła i na jego łonie wychowywać się i kar-
mić się Pismem świętym Pana. Kościół 
bowiem jest jak raj zasadzony na świecie: 
Będziecie jeść z każdego owocu drzewa 
rajskiego – mówi Duch Boży, to znaczy: 
jedzcie z całego Pisma świętego Pana 
(AH V,20,2).

• • •
„Jeden jest Bóg, Ojciec, 

ponad wszystkim, przez 
wszystkich i w nas wszyst-
kich”. Ponad wszystkim 
bowiem jest Ojciec, przez 
wszystkich zaś Słowo – 
przez Nie wszystko się sta-
ło od Ojca – we wszyst-
kim zaś Duch, który woła: 
Abba, Ojcze, i który kształ-
tuje człowieka na podo-
bieństwo Boże (W 5).

• • •
W ten sposób mają wie-

rzyć, jeśli stale w nich trwa 
Duch Święty, dany im we 
chrzcie przez Boga, i jeśli 

przyjmujący zachowa go, żyjąc w praw-
dzie, w świętości, sprawiedliwości i cier-
pliwości. Jego bowiem mocą dokonu-
je się zmartwychwstanie w tych, któ-
rzy uwierzyli, wtedy gdy ciało na nowo 
przyjmuje duszę i gdy z tą mocą Ducha 
Świętego powstaje i wchodzi do króle-
stwa Bożego (W 42).

• • •
Wołam do Ciebie, Panie, Boże Abra-

hama, Boże Izaaka, Boże Jakuba i Izra-
ela, udziel nam przez naszego Pana, Je-
zusa Chrystusa, darów Ducha Świętego, 
daj każdemu, kto czyta tę księgę, aby 
Cię poznał, ponieważ tylko Ty sam je-
steś Bogiem, aby stał się mocnym w To-
bie, aby powstrzymał się od wszelkiej he-
retyckiej, bezbożnej i niegodziwej nauki 
(AH III,6,4).

ŚWięty iReneUsz z LyOnU

Skróty tytułów dzieł św. Ireneusza: 
AH – „Przeciw herezjom” (Adversus haereses)

W – „Wykład nauki apostolskiej” 
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Szósta niedziela wielkanocna
26 maja

Dz 15, 1-2.22-29
Dekret soboru jerozolimskiego

Ps 67
Niech wszystkie ludy 
sławią Ciebie, Boże
Niech Bóg się zmiłuje nad nami 
i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie 
wśród wszystkich narodów.

Ap 21, 10-14.22-23
Miasto święte

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go 
i do niego przyjdziemy.

J 14, 23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego

Wniebowstąpienie Pańskie
Uroczystość

2 czerwca

Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę

Ps 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Hbr 9, 24-28; 10, 19-23
Chrystus wszedł do samego nieba

Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

Łk 24, 46-53
Jezus został uniesiony do nieba

Caritas dziękuje

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przed świętami Wielkiej 
Nocy pomagali w przygotowaniu palm wielkanocnych. W tym roku 
było ich 1200 i zostały rozprowadzone już o godz. 13.00. Dziękujemy 
gorąco także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączają 
się w nasze prace.

Dziękujemy naszym parafianom 
za pomoc i ofiarność. Dziękujemy za 
odzież, którą nam przekazują. Przy oka-
zji zapraszamy wszystkich potrzebują-
cych, by zgłaszali się po te dary i z nich 
korzystali.

Wyrażamy także swoją wdzięczność 
za żywność dostarczaną przed Świętami 
do kosza. Przygotowaliśmy 80 paczek dla 
potrzebujących.

Podziękowania kierujemy do wszyst-
kich, którzy w ostatnim czasie wsparli 

Caritas datkami. Martwi nas jednak, że 
niektórzy rodzice z dziećmi nie zdoby-
li się na najmniejszy nawet datek i nie 
dali swoim dzieciom przykładu dziele-
nia się z potrzebującymi.

Dziękujemy naszym Ojcom Obla-
tom Maryi Niepokalanej za celebrację 
wszystkich świątecznych uroczystości 
paschalnych, które wspólnie mogliśmy 
wspaniale przeżywać.

PARAfiALny zesPÓŁ cARitAs

PODZIęKOWANIE
Dziękuję wszystkim, 

którzy modlili się za mnie i ofiarowali Msze święte, 
odwiedzali mnie w szpitalu przez 7 tygodni mojej choroby, 

przynosząc smakołyki, których się nie spodziewałam – 
wszystkim za wszystko: 

Bóg zapłać!
Dziękuję kapłanom, którzy polecali moją intencję 

w modlitwie wiernych podczas wielu Mszy świętych. 
Brak mi słów, by wyrazić moją wdzięczność za Waszą pamięć o mnie.

Bóg wszechmogący nie opuścił mnie 
dzięki Waszemu wsparciu modlitewnemu. 

Niech Wam wynagrodzi obficie za każde dobro!
W Wielką Sobotę mogłam wrócić ze szpitala do domu 

i z łaską Bożą dochodzę do pełni sił.
Z całego serca dziękuję!

GENOWEFA GóRNA

PODzięKOWAniA
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W Maryi pomoc

Kolejne spotkanie w cyklu „Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze” 
pod hasłem „W Maryi pomoc” odbyło się 30 kwietnia br. na Jasnej 
Górze. Poprzedziła je Msza święta o rychłą beatyfikację sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego czciciela Maryi. Okazją stała 
się przypadająca w tym roku 50. rocznica powołania Ruchu Pomocni-
ków Matki Kościoła, którego inicjatorem był Prymas Tysiąclecia. 

Powstanie Ruchu Pomocników Mat-
ki Kościoła – jak wyjaśniał jego asystent 
krajowy, ks. Teofil Siudy – było odpowie-
dzią kard. Wyszyńskiego na doświadcze-
nie Soboru Watykańskiego II. Ogłoszenie 
Najświętszej Maryi Panny Matką Kościo-
ła stało się specjalnym impulsem do na-
śladowania Jej w misji pomagania Chry-
stusowi żyjącemu w świecie. Była to tak-
że odpowiedź na potrzebę większego za-
angażowania świeckich w „pomoc” dusz-
pasterską w sytuacji, gdy w Polsce nie 
mogły swobodnie działać stowarzysze-
nia i grupy katolickie. 

Świadek życia i posługi Prymasa Wy-
szyńskiego, Anna Rastawicka, członki-
ni Instytutu Prymasowskiego i autorka 
rozważań „W Maryi pomoc”, wokół któ-
rych toczyła się rozmowa, podkreśliła, 
że „cały naród polski jest pomocnikiem 
Matki Bożej [...]. Polska jest ciągle jesz-
cze ostoją wiary w świecie, ale nie może-
my tylko tego przyjmować i widzieć, że 
tę wiarę otrzymujemy z mlekiem matki, 
bo to jest dla nas również wielkie zobo-
wiązanie. Musimy być czujni, o tę wiarę 
trzeba dbać, bo ona jest ciągle zagrożo-
na. Nie chodzi o katastrofizm, ale o świa-

domość zagrożeń”. Ksiądz Prymas wiązał 
duże nadzieje z  dziełem Pomocników. 
Mówił: „Gdyby w każdej parafii w Polsce 
powstała choćby maleńka wspólnota Po-
mocników Matki Kościoła, to nie boję się 
o dalsze losy Kościoła w Polsce”. 

Uczestnicy spotkania podkreślali, 
że Ruch Pomocników jest bardzo kon-
kretną wspólnotą pomagającą w dzie-
le zbawienia, ale każdy może to czynić 
na różne sposoby, wykorzystując swoje 
talenty i możliwości. „Maryja jest wiel-
ką pomocą dla naszego narodu, ale i 
my musimy być Jej pomocnikami”. Za 
Jej wstawiennictwem zwracamy się 
po moc Maryi. A wszystko dla ratowa-
nia człowieka.

Jednym ze sposobów ratowania czło-
wieka wraz z Maryją jest Duchowa Adop-
cja Dziecka Poczętego, czyli 9-miesięcz-
na modlitwa w intencji dziecka nienaro-
dzonego, a zagrożonego zagładą w  ło-
nie matki. 

Niezwykłe świadectwo dała Katarzyna 
Pazdan, animatorka Duchowej Adopcji z 
Warszawy, autorka przewodnika dla dzie-
ci po duchowej adopcji pt. Mali pomoc-
nicy Boga. Jej najmłodsza córka popro-

siła o wspólne z mamą odmawia-
nie tej modlitwy i wytrwała 9 mie-
sięcy. Było to dawno; dołączyła do 
nich pozostała trójka rodzeństwa, a 
mama napisała rozważania. Tak po-
wstały rozważania dla dzieci, które 
– choć z wielkimi oporami ze strony 
dorosłych – zataczają coraz większe 
kręgi i spotykają się z  dużym zro-
zumieniem i zaangażowaniem naj-
młodszych. Gdy dzieci podrosły, po-
prosiły o rozważania dla młodzie-
ży. Modlitwa i rozważania w posta-
ci bezpłatnej aplikacji są dostępne 

na stronach:
MaliPomocnicyBoga.pl 

oraz
www.powerbank4life.org. 
Opiekun Duchowej Adopcji przy KEP, 

o. Stanisław Jarosz, paulin, podkreślał, że 
ta modlitwa nie tylko ratuje życie jedne-
go człowieka, ale także ratuje „od piekła” 
kobiety, ratuje małżeństwa, rodziny, spo-
łeczeństwo, naród i państwo. Wyjaśniał, 
że pomocnik Maryi to ten, który oddaje 
się Jej do dyspozycji, całkowicie zawie-
rzając Jej wszystko, co czyni. „To jest czas, 
by każdy Polak włączył się w dzieło po-
mocy, by nie tylko prosił i wzdychał do 
Matki Bożej, ale pytał Ją: Mamo, w czym 
mogę Ci pomóc?”.

Zakończę tę krótką relację słowa-
mi Księdza Prymasa, które przypomniał 
o.  Mariusz Tabulski, definitor generalny 
zakonu paulinów i dyrektor Jasnogór-
skiego Instytutu Maryjnego. Prymas Ty-
siąclecia, w przemowie do Rady Głównej 
Episkopatu Polski stwierdził, że nie zosta-
wia żadnego programu – jedynym jego 
programem, testamentem, jest Maryja. 
„Wszystkie nadzieje, to Matka Najświęt-
sza. I jeżeli jakiś program, to Ona”.

BOżenA sOBOtANa zdjęciu: katarzyna Pazdan i o. stanisław Jarosz osPPE
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Pamiątkowa tablica na Jasnej Górze

3 maja br. została na Jasnej Górze odsłonięta tablica z fragmentem 
tekstu milenijnego „Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę 
Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego” z 3 maja 
1966 roku. Słowa milenijnego Aktu będą w ten sposób przypomina-
ne jasnogórskim pielgrzymom. Pamiątkowa tablica została wmuro-
wana w ścianę bazyliki przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obra-
zu Matki Bożej. 

Tuż obok znajdują się tablice: Oddania 
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi przez 
Prymasa Augusta Hlonda z roku 1946, Ja-
snogórskich Ślubów Narodu Polskiego 
z 1956 roku i Aktu zawierzenia wszyst-
kich ludów i narodów świata dokonane-
go przez papieża Jana Pawła II w  1979 
roku na Jasnej Górze. Odsłonięcie tabli-
cy zbiega się z oczekiwaniem na beaty-
fikację sługi Bożego kard. Stefana Wy-
szyńskiego.

Prymas Tysiąclecia, w czasie ogrom-
nego zagrożenia i niszczenia wolno-
ści na początku lat 50. ubiegłego wie-
ku, „wszystko postawił na Maryję”. Swój 
maryjny program dla Kościoła w Polsce 
związał z Jasnogórską Królową. Dlatego 
3 maja 1966 roku, właśnie w tym sank-
tuarium – razem z legatem papieża Paw-
ła VI i całym Episkopatem, w obecno-
ści ogromnej rzeszy ludu Bożego – Pry-
mas odczytał zobowiązujące słowa. Pa-
pież Paweł VI nie otrzymał pozwole-
nia od władz PRL na przyjazd do Polski 
na ten wielki dzień dla Kościoła, ale po-
twierdził niezwykłość tego zawierzenia 
w  1966  roku. W czasie pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny w roku 1979 uczy-
nił to także na Jasnej Górze Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II. 

Pełny tekst milenijnego Aktu umiesz-
czony jest na stałe w ołtarzu jasnogór-
skim, po prawej stronie Cudownego 
Obrazu Matki Bożej w specjalnej srebr-
nej kasecie jako znak i pamiątka. W roku 
2016, podczas obchodów 1050. roczni-
cy Chrztu Polski, oryginał Aktu został za-
prezentowany pielgrzymom w Sali Ry-
cerskiej. Powrócił on na swoje miejsce 
po potwierdzeniu przyjęcia tego zawie-
rzenia przez biskupów. Corocznie, pod-

czas obchodów majowego święta, Akt 
ten jest uroczyście ponawiany na Ja-
snej Górze.

Bardzo wymowna jest symbolika ta-
blicy. W górnej części podkreśla miło-
sierdzie Boga przez wyobrażenie Tro-
nu Łaski, a w medalionie wyrażone na-
pisem dziękczynienie: „SOLI DEO GLO-
RIA – Samemu Bogu chwała”. Najświęt-
sza Maryja Panna, Królowa Nieba i Zie-

mi, Królowa Polski, przedstawiona nieco 
niżej, w medalionie z napisem „PER MA-
RIAM – Przez Maryję”, pokazuje drogę 
do Boga. Po obu stronach górnej części 
tablicy umieszczono 16 symbolicznych 
herbów Polski – od orła piastowskiego 
i Jagiellonów, przez godła z okresu elek-
cji, Królestwa Polskiego, odzyskania nie-
podległości, aż do współczesnego. Pod 
medalionami widnieje wstęga z napisem: 
„POLONIA SEMPER FIDELIS – Polska za-
wsze wierna” i herb biskupi Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego. Całość treści „pieczę-
tuje” umieszczony w dolnej części herb 
papieża św. Pawła VI, który po otrzyma-
niu dokumentu Aktu oddania, odpowie-
dział specjalnym breve, a w nim napisał 
m.in.: „Zaprawdę, nie mogliście wspa-
nialej uczcić tysięcznej rocznicy wasze-
go chrześcijaństwa”. 

Na tablicy znajduje się też fragment 
Aktu oddania Polski, który 3 maja 1966 
roku wierni zgromadzeni na Jasnej Górze 
powtarzali za kard. Wyszyńskim: 

„Bogurodzico Dziewico, Matko Ko-
ścioła, Królowo Polski i Pani nasza Jasno-
górska, dana nam jako pomoc ku obro-
nie Narodu polskiego! W obliczu Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim 
zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzym-
skokatolickiego, Ojcem Świętym Paw-
łem VI, my, Prymas i Biskupi polscy, ze-
brani u  stóp Twojego Jasnogórskiego 
Tronu, otoczeni przedstawicielami całe-
go wierzącego Narodu – Duchowieństwa 
i Ludu Bożego z diecezji i parafii, w łącz-
ności z Polonią światową, oddajemy dziś 
ufnym sercem w Twą wieczystą, macie-
rzyńską niewolę miłości wszystkie dzie-
ci Boże ochrzczonego Narodu i wszyst-
ko, co Polskę stanowi, za wolność Ko-
ścioła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku 
rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowe-
go na ziemi. Oddajemy więc Tobie w nie-
wolę miłości za Kościół całą Polskę, umi-
łowaną Ojczyznę naszą, cały Naród pol-
ski żyjący w kraju i poza jego granicami”. 

BOżenA sOBOtA



KRÓLOWA POKOJU10

Eucharystia Ojca Pio – 
sakrament wiary

„Jak mogę nosić w mym małym sercu Nieskończonego? Jak mogę za-
trzymać Boga w małej celi mej duszy? Moja dusza napełnia się w bólu 
i miłości. Napełnia mnie trwoga, że nie zdołam zatrzymać Go w wą-
skiej przestrzeni mego serca. Pan Bóg w Eucharystii składa nam po-
całunek miłości, zatem przyjmujmy Komunię świętą z wielką wiarą 
i miłością” (Ojciec Pio). 

Ojciec Pio mawiał, że Eucharystia to 
sakrament wiary i tylko dzięki niej mo-
żemy wejść na Kalwarię i widzieć Ofia-
rę, która – w bezkrwawy sposób – do-
konuje się na ołtarzu. Do tego spotka-
nia przygotowywał się przez medytację. 
Przed sprawowaniem Eucharystii mówił 
braciom, że idzie teraz na Golgotę. 

Punktem kulminacyjnym Mszy świę-
tej była Komunia. Kiedy Ojciec Pio prze-
chodził z hostią, odnosiło się wrażenie, 
że to sam Chrystus stoi przed nami. On 
i hostia skupieni byli w jedną istotę. Nie 
można było oderwać oczu, wpatrzonych 
w nią nieruchomo, w ekstazie. 

W latach 1919-1968 dziesiątki tysię-
cy świadków miały możliwość podzi-
wiać Ojca Pio sprawującego Euchary-
stię, podczas której – będąc żyjącą iko-
ną Chrystusa – za każdym razem przeży-
wał Jego mękę. Jednocząc swe cierpie-
nie z cierpieniem Odkupiciela, pokorny 
syn św. Franciszka doświadczał – w po-
rządku mistycznym – opuszczenia, nocy 
zmysłów i śmierci na krzyżu. 

Do San Giovanni Rotondo przybywa-
ło również wielu niewierzących, a na-
wet zagorzałych ateistów. Podczas Eu-
charystii sprawowanej przez Ojca Pio 
wielu z nich wracało do wiary. Jego po-
sługa sakramentalna przyciągała tysią-
ce wiernych. Ludzie wyczekiwali po kil-
ka godzin w kościele. 

Możemy sobie wyobrazić, co przeży-
wał Ojciec Pio, gdy 11 maja 1922 roku 
Święte Oficjum zastosowało wobec nie-
go restrykcje, czyli zakaz odprawiania 
Mszy świętej w obecności wiernych. 
Mógł jedynie odprawiać prywatną Mszę 
świętą i to bardzo wcześnie rano, zaka-

ŚWięt y OJciec PiO

OCHRZCZENI

Bartłomiej Czarnecki
Tomasz Staszewski
Leopold Czyczerski
Jan Nowakowski
Kinga  Kuchta
Kuba Ozga
Maja  Gorczowska

MAŁŻEŃSTWA

Andrzej Sokal 
 i Marlena Tatara
Marcin Mesjasz 
 i Małgorzata Michalewska
Mateusz Woszak 
 i Karolina Zankowicz

ZMARLI

Helena Bendlewska  l. 94 
Jan Majchrzyk  l. 86
Marian Nejman  l. 75 
Stanisław Zieńkowicz  l. 68
Mieczysław Dąbrowski l. 73
Zdzisława Zubyk  l. 78
Ewa Rzonca  l. 61
Józef Wieliczko  l. 80
Zofia Nowak   l. 86
Mieczysław Juszczak  l. 83
Maria Pidek  l.81
Henryka Broniszewska   l. 80
Kazimiera Cieślińska  l. 93

Księgi PARAfiALne

zano mu także błogosławieństwa wier-
nych i okazywania dłoni naznaczonych 
stygmatami. Zakaz dotyczył również 
prowadzenia korespondencji i odpisy-
wania na listy. 

Na jubileusz pięćdziesięciu lat życia 
zakonnego, 22 stycznia 1953 roku, Oj-
ciec Pio wydał pamiątkowy obrazek, 
z następującym tekstem: 

Pięćdziesiąt lat życia zakonnego
Pięćdziesiąt lat przybity do Krzyża
Pięćdziesiąt lat spalającego ognia
dla Ciebie, Panie i dla tych, 
których odkupiłeś. 
Na uroczystą inaugurację Domu Ulgi 

w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo 
– wielkiej, nowoczesnej kliniki z piętna-
stoma oddziałami – 5 maja 1956 roku 
przybyło trzydzieści tysięcy wiernych. 
Podczas Mszy świętej odprawionej na 
placu przed szpitalem Ojciec Pio zwró-
cił się do lekarzy i personelu medycz-
nego, mówiąc: 

„Waszym posłannictwem jest leczyć 
chorych. Jeśli jednak do łoża chore-
go nie zaniesiecie miłości, to wątpię, 
czy lekarstwa okażą się skuteczne. Za-
nieście chorym Boga. Będzie to war-
te o wiele więcej, niż każda inna for-
ma terapii”.

W hostii konsekrowanej podczas 
Mszy świętej Ojciec Pio zawsze widział 
Pana Jezusa – Jego cierpienie i śmierć. 
To, co widział, ujawniało się na jego 
twarzy. To było coś nieprawdopodob-
nego. Widziało się nie celebrującego 
kapłana, ale mękę i śmierć Pana Jezu-
sa na Golgocie.

hALinA PAWLAK

INTENCJE NA CZERWIEC 2019

PAPIESKA
Za kapłanów, aby poprzez skrom-
ność i pokorę życia angażowali się 
w czynną służbę wobec najbied-
niejszych.

PARAFIALNA
O większe zaangażowanie wier-
nych świeckich w Kościele i społe-
czeństwie.

10 KRÓLOWA POKOJU
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ŚWięt y OJciec PiO

Regionalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio

Regionalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio odbyło się w naszej 
parafii w niedzielę 5 maja br. Spotkaliśmy się w Wieczerniku, dzię-
ki uprzejmości Ojca Profesora Kazimierza Lubowickiego OMI. Już 
przed godz. 16 zaczęli przybywać pierwsi goście, a także dosyć licz-
nie nasi parafianie; łącznie 64 osoby. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Grup Modlitwy Ojca Pio z parafii pw. 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Jaszko-
tle), św. Augustyna (ul. Sudecka), św. Ka-
rola Boromeusza (ul. Krucza), Miłosierdzia 
Bożego (ul. Jagodzińska i ul. Bajana) oraz 
św. Maksymiliana Kolbego (ul. Horba-
czewskiego). Wszystkich przybyłych po-
witał opiekun naszej grupy, Ojciec Pro-
boszcz Jerzy Ditrich OMI. Po powitaniu 
Ojciec Proboszcz poprowadził katechezę 
o związku Ojca Pio z Maryją; synowskie 
oddanie patrona Grup Modlitwy wobec 
Niepokalanej jest powszechnie znane.

W roku 1959 stan chorego Ojca Pio 
z dnia na dzień się pogarszał, a diagno-
za brzmiała: złośliwy nowotwór płuc. Le-
karze orzekli, że Ojcu Pio pozostało tyl-
ko parę miesięcy życia, już nie wstawał 
z łóżka. Wówczas z posągiem Matki Bo-
żej Fatimskiej, którą znał cały świat, po-
dróżował po Włoszech Ojciec Mario Ma-
son, jezuita.

9 sierpnia przypadała rocznica świę-
ceń kapłańskich Ojca Pio. Do San Gio-
vanni Rotondo zjechali liczni pielgrzymi, 
tam też zjawił się helikopter z figurą Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Rzesze wiernych mo-
dliły się o zdrowie za-
konnika ze stygmata-
mi. Następnego dnia, 
około godz. 10 rano 
helikopter wylądował 
w San Giovanni Ro-
tondo. Gdy o godz.14 
uniósł się w powie-
trze, Ojciec Mario po-
prosił pilota, aby za-
toczył dwa koła nad 
klasztorem, w którym 
mieszkał Ojciec Pio, 
po czym skierował się 
na Foggię. „Kiedy by-

liśmy już daleko”, wspomina o. Mason, 
„poczułem, jak coś nieodparcie ciągnie 
mnie z powrotem do Ojca Pio, jakby to 
on sam przywoływał mnie do siebie. Po-
wiedziałem do pilota: Zawróć i zatrzymaj 
się przez chwilę nad klasztorem. Kapitan 
posłuchał, zawróciliśmy i przez kilka se-
kund wisieliśmy w powietrzu nad tą czę-
ścią klasztoru, w której mieszkał Ojciec 
Pio”. Gdy Ojciec Pio usłyszał warkot heli-
koptera, zaczął się modlić: „Przenajświęt-
sza Matko, kiedy przybyłaś do Włoch, wy-
słałaś mnie do łóżka, a teraz odjeżdżasz 
i zostawiasz mnie w tym stanie?”. Zaled-
wie wyrzekł te słowa, całym jego ciałem 
wstrząsnęły silne dreszcze, stojący obok 
zakonnicy zdrętwieli z przerażenia, my-
śląc, że nadeszła jego ostatnia chwila. 
Ale to trwało tylko kilka sekund i Ojciec 
Pio poczuł się lepiej. Jego twarz nabrała 
zdrowego koloru, a oddech stał się spo-
kojny i regularny. Oświadczył, że nic go 
już nie boli i że wróciły mu siły: chciał 
wstać z łóżka. Ojciec Pio zapytany przez 
dziennikarza, powiedział: „Tak. Uzdrowiła 
mnie Przenajświętsza Dziewica”.

Po wysłuchaniu katechezy, głos za-
brało kilka osób z poszczególnych Grup 

Modlitwy Ojca Pio, dzieląc się swą pra-
cą i doświadczeniem z pracy w swoich 
grupach. O godz. 17.30 uczestniczyliśmy 
w nabożeństwie majowym, a następnie 
we Mszy świętej, którą koncelebrowali 
brat Henryk Cisowski OFMCap, założyciel 
i wieloletni dyrektor Dzieła Pomocy Ojca 
Pio, i nasz opiekun Ojciec Jerzy OMI. Po 
ucałowaniu relikwii św. Ojca Pio nastąpi-
ło zamknięcie spotkania.

Ojciec Pio powtarzał często: „Kie-
dy przechodzisz przed obrazem Mat-
ki Bożej, mów do Niej tak: Pozdrów ode 
mnie Pana Jezusa, Mateńko Najświętsza”. 
Ostatnie słowa świętego brzmiały: „Jezu, 
Maryjo i Józefie święty, Wam oddaję du-
szę i ciało moje”.

Pragniemy serdecznie podziękować 
Gościom i Wszystkim, którzy przybyli tak 
licznie na nasze spotkanie.

Dziękujemy naszemu opiekunowi 
Ojcu Jerzemu Ditrichowi OMI, Ojcu Pro-

fesorowi Kazimierzowi 
Lubowickiemu OMI, 
Panu Organiście Grze-
gorzowi za piękną grę 
i śpiew, wszystkim 
członkom naszej Gru-
py Modlitwy Ojca Pio. 
Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczy-
nili się do wspólnego 
spotkania modlitew-
nego. Dobrze, że je-
steście. Szczęść Boże!

hALinA PAWLAK
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100 LAt OBLAtÓW W POLsce

Bezręki kowal

Brat Antoni Kowalczyk OMI (1866-1947), polski oblat Maryi Niepoka-
lanej, nigdy nie posługiwał w Polsce. Większa część jego życia przy-
padła na czasy rozbiorowe. Jego losy, ciężka praca fizyczna, poko-
ra i rozmodlenie mogą być wzorem dla nas, żyjących sto lat później.  
Ofiarne życie br. Antoniego zaowocowało świętością. (Red.)

Proces beatyfikacyjny brata Antonie-
go Kowalczyka OMI rozpoczął się w Ed-
monton (Kanada) w 1952 roku. W Wielką 
Środę, 27 marca 2013 roku, papież Fran-
ciszek podpisał dekret o heroiczności 
jego cnót. Brat Antoni spędził na misjach 
51 lat. Dziś jest znany w Kanadzie, na Fi-
lipinach, w  Brazylii, w Stanach Zjedno-
czonych, w Polsce i wielu innych krajach.

Antoni Kowalczyk urodził się w Dzier-
żanowie, w 1866 roku, jako szóste z dwa-
naściorga dzieci Ignacego i Łucji Kowal-
czyków. Tylko siedmioro spośród nich 
dożyło wieku dojrzałego. Wychowywał 
się w trudnych czasach, w zaborze pru-
skim. W domu rodzinnym uczył się pol-
skiej mowy i przywiązania do wiary kato-
lickiej. W szkole musiał uczyć się po nie-
miecku. Modlił się po polsku, uczęszcza-
jąc z całą rodziną do kościoła parafialne-
go w Lutogniewie, znanego również jako 
miejsce pielgrzymkowe i sanktuarium 
maryjne. Przed obrazem Matki Bożej Po-
cieszenia modlił się o rozpoznanie swe-
go powołania.

Po ukończeniu szkoły elementarnej 
Antoni pomagał ojcu w pracy na gospo-
darstwie, a następnie uczył się kowalstwa 
w pobliskim Krotoszynie. Trzy lata póź-
niej, z dyplomem czeladniczym w  ręku, 
opuścił rodzinne strony w poszukiwa-
niu pracy.

Zaczął praktykę u kowala w Dreźnie, by 
bardzo szybko przenieść się do Hambur-
ga, gdzie rozpoczął pracę w fabryce amu-
nicji. Po latach tak wspominał swoje do-
świadczenie: „Ciężko pracowałem w fa-
brykach Hamburga, koledzy niedobrzy, 
socjaliści, nie chodzili do kościoła”. W swo-
jej wędrówce zatrzymał się w Dusseldor-
fie, by w końcu dotrzeć do Mulheim na 
przedmieściach Kolonii. Po latach wyznał, 
że to właśnie w Kolonii otrzymał wezwa-

nie, aby zostać bratem zakonnym. Trafił 
na pobożną rodzinę Prummenbaumów, 
która zaopiekowała się polskim emigran-
tem. Ich syn przygotowywał się do ka-
płaństwa u oblatów w Holandii. Za na-
mową pani Prummenbaum Antoni zgo-
dził się pojechać wraz z nią do oblackie-
go klasztoru w Valkenburgu.

Dał się poznać jako małomówny i roz-
modlony kandydat do życia zakonnego. 
Mistrz nowicjatu napisał o nim: „Jego za-
pał i prawość wskazują, że będzie po-
bożnym i dobrym zakonnikiem”. Na in-
nym miejscu zapisał: „Jest Polakiem, nie 
zna wystarczająco dobrze języka niemiec-
kiego, a nauka języka francuskiego spra-
wia mu trudności”. Nigdy nie miał zdol-
ności językowych, co nie przeszkadzało 
mu być gorliwym zakonnikiem i dobrym 
misjonarzem.

Wyjazd na misje był jego pragnieniem 
od początku nowicjatu. Miał nadzieję, ze 
zostanie posłany zaraz po pierwszych ślu-
bach, ale wola przełożonych była inna. 
Okazał się potrzebny w kolegium św. Ka-
rola w Valkenburgu, gdzie kształcili się 
najmłodsi kandydaci na misjonarzy. Po 
trzech latach otrzymał rozkaz, aby pako-
wać się do wyjazdu na Cejlon, ale nagle 
przyszło nieoczekiwane odwołanie.

Kilka miesięcy później, niespodziewa-
nie został skierowany do Kanady. Jako 
pierwszy oblat – Polak stanął na kanadyj-
skiej ziemi 1 czerwca 1896 roku. Czekała 
go długa podróż na zachód kraju: z por-
towego miasta Quebec, przez Montreal, 
dotarł do Calgary, a następnie do Edmon-
ton. Jego pierwszą placówką była mi-
sja w Lac La Biche, gdzie rozpoczął pra-
cę w tartaku, przygotowującym budulec 
dla powstającego zaplecza misyjnego. 
W tamtych czasach Kanada przeżywała 
prawdziwy rozkwit kolonizacyjny. Tere-

ny uważane dotychczas za „dzikie” stały 
się miejscem ekspansji ciągle przybywa-
jących osadników. W ślad za osadnikami 
podążali misjonarze zakładający nowe 
struktury kościelne: misje, parafie, diece-
zje, a także szkoły i internaty.

15 lipca 1897 roku w czasie pracy 
w tartaku wydarzył się wypadek. Pra-
we przedramię brata Antoniego zosta-
ło zmiażdżone. Droga do szpitala w Ed-
monton trwała kilka dni. W tym czasie 
wdała się gangrena i nie było ratunku 
na uratowanie ręki. Trzeba było ampu-
tować przedramię. Po krótkiej rekonwa-
lescencji bezręki brat został skierowany 
na nową misję w  St.  Paul des Metis za-
mieszkałej przez Indian i Metysów. Zno-
wu pracował w  tartaku zaopatrującym 
w budulec misję i  osiedlających się In-
dian. Zakres jego obowiązków powięk-
szał się w szybkim tempie: hodował świ-
nie, dbał o ogród i kurnik. Założył nawet 
warsztat kowalski, aby po pracy w tarta-
ku nieść pomoc wędrującym karawanom 
indiańskim. Misja w St. Paul des Metis nie 
przyniosła oczekiwanych owoców. Znisz-
czył ją szalejący pożar. Miejscowa ludność 
zaczęła opuszczać misję i rozpraszać się. 
Z upływem czasu misja przekształciła się 
w kolonię białych osadników.

W październiku 1911 roku brat Antoni 
został skierowany do Edmonton, do ko-
legium św. Jana. Żadne zajęcie nie było 
mu obce: sprzątał salki i korytarze, na-
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Zesłanie Ducha Świętego
Uroczystość

9 czerwca

Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym

Ps 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, 
Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Rz 8, 8-17
Wszyscy ci, których prowadzi 
Duch Boży, są synami Bożymi

Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień 
swojej miłości.

J 14, 15-16.23b-26
Duch Święty was wszystkiego nauczy

Święto Najświętszej Maryi Panny
 Matki Kościoła

10 czerwca

Rdz 3, 9-15.20
Matka żyjących

Ps 87
Kościół nie zginie, 
Bóg jest w jego wnętrzu
O Syjonie powiedzą:
„Każdy człowiek narodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.

Dz 1, 12-14
Uczniowie trwali na modlitwie 
z Maryją, Matką Jezusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś 
Pana, błogosławiona Matko Kościoła, Ty 
strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

Łk 1, 26-38
Maryja pocznie i porodzi Syna
albo
J 2, 1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej
albo
J 19, 25-27
Oto Matka twoja

100 LAt OBLAtÓW W POLsce

prawiał usterki, palił w piecu, uprawiał 
ogród. Był też dzwonnikiem i zakrystiani-
nem. W 1912 roku sprawiono mu prote-
zę z metalowym hakiem, dzięki której był 
zdolny do wykonywania nowych zadań. 
Uczniom niższego seminarium naprawiał 
zegarki i okulary, podklejał kije hokejowe 
i ostrzył łyżwy. Był też ich dyskretnym for-
matorem, który swą zakonną postawą, 
modlitwą i pracą dawał dobry przykład 
misjonarskiego i zakonnego życia.

Skromny, pokorny, niezwracający na 
siebie uwagi otoczenia brat Antoni od-
mawiał zdrowaśki, adorował godzina-
mi Najświętszy Sakrament. Szczególnie 
modlił się na różańcu. Nazwano go „bra-
tem Ave Maria”, od pierwszych słów mo-
dlitwy Zdrowaś Maryjo w języku łaciń-
skim. Odmawiając zdrowaśki pokonywał 
trudności życiowe i wypraszał innym po-
trzebne łaski.

Zmarł 10 lipca 1947 roku w opinii świę-
tości. Pięć lat później rozpoczął się proces 
informacyjny potrzebny do jego beatyfi-
kacji. Grób brata Antoniego na cmenta-
rzu w St. Albert jest do dziś często odwie-
dzany przez wiernych. Wielu dostojników 
kościelnych zatrzymywało się przy nim. 
W 1951 roku modlił się tam na kolanach 

arcybiskup Józef Gawlina, opiekun emi-
gracji polskiej. We wrześniu 1969 roku 
grób brata Antoniego odwiedził kardy-
nał Karol Wojtyła. Po latach, już jako pa-
pież, spotkał się z grupą młodych obla-
tów. Wiedząc, że jeden z nich był Kana-
dyjczykiem, wyznał, że przed laty pod-
czas wizyty w Kanadzie, odwiedził pe-
wien grób. „Wiecie czyj? – zapytał. – Bra-
ta Antoniego Kowalczyka!” W 1986 roku 
był na tym miejscu także kardynał Józef 
Glemp, prymas Polski.

Zapewne usłyszymy jeszcze nie raz 
o bezrękim bracie Antonim Kowalczyku 
OMI, który w sposób bardzo dyskretny 
żył swoim powołaniem zakonnym. Jest 
przykładem dla braci misjonarzy, którzy 
w ukryciu ewangelizowali i ewangelizują 
na misjach osobistą świętością. Obecnie 
trwa zbieranie materiałów potrzebnych 
do zbadania autentyczności cudu przy-
pisywanego jego wstawiennictwu. Mam 
nadzieję, że już w niedługiej przyszłości 
bezręki brat Antoni, misjonarz zachod-
niej Kanady, zostanie zaliczony w poczet 
błogosławionych.

 
O. miROsŁAW OLszeWsKi Omi

Misyjne Drogi nR 5/2013

Żyła wśród nas i 23 kwietnia br. 
zmarła nagle pani Irena Patyna. 
Była cicha i pokorna, więc chociaż 
od wielu lat codziennie uczestniczy-
ła we Mszy świętej o godz. 9.00, nie 
wszyscy ją znali.

Życie miała trudne i niezbyt rado-
sne. Kłopoty i troski topiła w modli-
twie. Jej modlitwa była zawsze ufna. 
Nie skarżyła się na swój los wie-
rząc, że Krew Chrystusa przemieni 
jej życie. Była we Wspólnocie Krwi 
Chrystusa i ta wspólnota, jak nam 
wszystkim, dawała jej siłę, by co-
raz bardziej zawierzać swoje spra-
wy Bogu. Pani Irena była nam wzo-
rem na tej drodze.

Była też zelatorką IV Róży różań-
cowej i bardzo gorliwie spełniała 
swoje obowiązki. Już latem rozno-
siła płatkom swojej Róży tajemnice 
na następny rok.

Wierzymy, że ze swojego nowego 
domu będzie nas wszystkich wspie-
rać i wypraszać coraz lepsze życie.

WsPÓLnOtA KRWi chRystUsA

POŻEGNANIE
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Matka Żywego Różańca – 
sługa Boża Paulina Jaricot (3)

„Moja czuła Matko, chcę być wtajemniczona w mękę naszego Pana 
Jezusa Chrystusa”. Pan błogosławi swojej oblubienicy i wprowa-
dza ją na królewską drogę krzyża – niezwykłą, o której ks. kardynał 
Clément Villecourt, jej wypróbowany zausznik, mówił: „W tym, co od-
nosi się do niej, jest coś tak nadzwyczajnego, że nie można wątpić, iż 
źródłem tych wielkich doświadczeń jest jej bardzo szczególne prze-
znaczenie”.

Francja wyniszczona rewolucją francu-
ską, lipcową, krwawymi rozruchami ro-
botniczymi, nie dawała Paulinie spoko-
ju: „Wydaje mi się, że zło, które przeże-
ra społeczeństwo, należy obnażyć i coś 
nakazuje mi szukać środków, aby temu 
złu zaradzić”. Wkrótce dodaje: „Szukam 
przed Bogiem środka zapobiegającego 
zniechęceniu, niemoralności, rozpaczy”. 
Dużo modli się na różańcu. Modlą się 
też członkowie Żywego Różańca. Modli-
twa ta zawsze owocuje zaproszeniem do 
współuczestniczenia w odkupieniu in-
nych. „Oby Niepokalana Maryja trzymała 
mnie w swoich dziewiczych, macierzyń-
skich i wiernych rękach, aby mnie przy-
gotować do ofiary z mojego żywota dla 
Jezusa, mojego Zbawiciela”.

„Czułam w mojej duszy plan dzieła do-
kładnie jeszcze nie zdefiniowanego, ale 
niezbędnego” – powie w 1844 r. Chodziło 
o duży kompleks przemysłowy na tere-
nach bogatych w rudę miedzi, przedsię-
wzięcie, które mogło przynieść odnowę 
społeczną. Zaczęło się od huty. Paulina 
miała talent organizacyjny, znała wielu 
ludzi, którzy mogli udzielić wsparcia (za-
chęcał ją do tego proboszcz z Ars). W in-
westycję włożyła swój majątek.

Ale osoby, którym powierzyła realiza-
cję pomysłu (mimo wcześniejszego roze-
znania), całkowicie zawiodły. „Haniebna 
zdrada – jak to określił papież Leon XIII – 

pozbawi ją całego majątku. Oprócz gorz-
kiego cierpienia z powodu upadku dzie-
ła, które tak kochała, i wszystkich obaw 
wynikających z krańcowej biedy, ta kata-
strofa sprowadzi na jej głowę dotkliwe i 
okrutne cierpienia, których powodem 
będą wierzyciele, sądy, piesze podróże, 
złe traktowanie, potępienie, oszczerstwa, 
pogarda. Jednym słowem – wszystko 
to, co może złamać najdzielniejsze ser-
ce”. A ona powie: „Moim jedynym skar-
bem jest krzyż”. Do jej krzyża w dużym 
stopniu dokładają się osoby z Dzieła Roz-
krzewiania Wiary. „Tajemnica, jaka otacza 
mnie i moje sprawy, jest tajemnicą krzy-
ża. Jestem bowiem przekonana, że żad-
ne tylko ludzkie dzieło nie napotkałoby 
tyle przeciwności ze strony demonów 
i ludzi”. A papież Jan XXIII pytał: „Dlacze-
go uczynili jej tyle złego?”.

A przecież w tym śmiałym przedsię-
wzięciu pomagało jej wiele wpływowych 
i znanych osób (J. H. Newman: „Zasługu-
je na pomoc wszystkich katolików na zie-
mi”) i wpływowych osób, hierarchów Ko-
ścioła, wreszcie sam Pius IX) „Nie to, co 
my, ale to, co Bóg wybrał na swoją chwa-
łę, jest dla nas najlepsze” – pisze założy-
cielka Żywego Różańca.

Zrujnowana, zniesławiona i osamot-
niona przeżywa swoje ostatnie lata 
w  skrajnej nędzy. Modli się za prześla-
dowców: „Mój Boże, wybacz im i obdarz 

WieLKA nOWennA RÓżAńcOWA

ich błogosławieństwem na miarę cier-
pień, jakie mi zadają. Ci, którzy są mi nie-
przychylni, sądzą, że dobrze czynią, dla-
tego nie obrażają Ciebie, Panie. Jeżeli 
moje krzywdy są jakimkolwiek zasługa-
mi, to niech oni będą pierwszymi, którzy 
zbiorą tego owoce na swoje zbawienie, 
jak również szczęście doczesne”. Przeciw-
nicy Pauliny unikają jej, nie mogąc znieść 
rozbrajającej słodyczy jej głosu.

Cały czas wierna jest Żywemu Różań-
cowi, nosi go w swoim sercu. To z jej do-
świadczenia krzyża, przyjmowanego na 
każdą chwilę, rodzą się członkowie Ży-
wego Różańca – także w naszym tysiąc-
leciu. Różaniec, adoracja i droga krzyżo-
wa – wszystko przeżywa w duchu dzie-
cięctwa: „Prostota umysłu, prostota serca, 
kierowanego ku Bogu, prostota wobec 
bliźnich, prostota charakteru, działania 
i wyglądu, a przede wszystkim prosto-
ta modlitwy”. I zawsze z Maryją: „Oddaję 
się w Twoją macierzyńską opiekę i jako 
Twoja niewolnica jestem już Twoja dla 
Boga, bezwarunkowo i na zawsze”. Cierpi 
z powodu niespłaconych długów wobec 
tych, którzy jej zaufali, a którzy sami nie-
jednokrotnie niewiele mieli. Choruje na 
płuca. Ofiaruje nieustannie swoją modli-
twę za cierpiącego Piusa IX. Wpisana zo-
staje do rejestru ubogich Lyonu. „Abym 
kochała wolę mojego Boskiego Ojca”. 
Umiera w wielkim opuszczeniu 9 stycz-
nia 1862 roku. „Maryjo, moja Matko! Cała 
jestem Twoja!” – to jej ostatnie słowa.

Po śmierci w jej rzeczach osobistych 
znaleziono karteczkę: „Kochałam Jezu-
sa Chrystusa ponad wszystko na ziemi 
i z miłości ku Niemu bardziej niż samą 
siebie kochałam wszystkich, którzy byli 
obciążeni pracą lub cierpieniem”. Te sło-
wa są przesłaniem dla każdego członka 
Żywego Różańca – miłość jest owocem 
modlitwy różańcowej odmawianej ca-
łym życiem.

iRminA sAmULsKA (ROzAniec.eU)
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Dobre drzewo rodzi dobre owoce

W drugim roku Wielkiej Nowenny Różańcowej poznajemy ducho-
wość sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Dzie-
ła Rozkrzewiania Wiary. Oto kolejny fragment pierwszego rozdziału 
jej książki „Żywy Różaniec. Prawdziwie Boska harfa”. (Red.)

Pozdrowienie anielskie, 
początek odkupienia 
i nawrócenia grzeszników

Pobożna praktyka Różańca świętego 
ukonstytuowała się wskutek objawienia, 
jakim Najświętsza Panienka zaszczyci-
ła świętego Dominika w 1208 roku, gdy 
głosił on kazania przeciwko herezji albi-
gensów. Pewnego dnia, kiedy ten wiel-
ki święty, przytłoczony smutkiem i  po-
grążony w najżarliwszej modlitwie, bła-
gał Pana o litość nad Kościołem, ukazała 
mu się Matka Miłosierdzia i powiedzia-
ła: „Tak jak Pozdrowienie anielskie było 
niegdyś początkiem odkupienia rodza-
ju ludzkiego, trzeba, żeby stało się ono 
również początkiem nawrócenia herety-
ków i zwycięstwa nad niewiernym”. 

Chodziło więc o  to, by głosił święty 
Różaniec, a ujrzy, że jego trudy zostaną 
uwieńczone wspaniałym 
powodzeniem. Święty 
Dominik posłuchał tego 
głosu i  była to, dosłow-
nie, pierwsza epoka tej 
słynnej modlitwy. Pokor-
ni i  mali, wy, którym jest 
dane rozumienie, przyj-
mijcie zatem i  kosztujcie 
dar waszej Matki. Ofiaru-
jąc go świętemu Domi-
nikowi, ofiarowała go Ko-
ściołowi i wszystkim jego 
dzieciom. Nie zatrzymuj-
cie się jednak na tych 
materialnych paciorkach, 
które przesuwacie. A  na-
wet nie myślcie wyłącz-
nie o tych jakże pięknych 
i błogich modlitwach, któ-
re wasze wargi chętnie 
wypowiadają, ale kon-
templując Jezusa w  Jego 
tajemnicach, Jezusa, któ-

WieLKA nOWennA RÓżAńcOWA

ry ma w  ten sposób odzwierciedlić się 
w  was, odmalować, ukształtować, wy-
krzykujcie z  uniesieniem swoją radość 
i wdzięczność: Ach, tego Jezusa dała mi 
Jego Matka! 

Owoce Różańca
Czy z krzaka jeżyny zbierzemy wino-

grona, czy oset rodzi figi? Oczywiście, że 
nie – mówił Zbawiciel. Złe drzewo nie 
może wydać dobrych owoców ani do-
bre drzewo złych. Każde drzewo odradza 
się jednak w owocach, w których płynie 
jego sok. Zgodnie z tą zasadą ocenimy 
nabożeństwo Różańca świętego, ma-
jąc pewność, że się nie pomylimy, kiedy 
przewodzi nam sama Mądrość i Prawda. 

Jak czytamy w  oficjum, ta zbawien-
na instytucja przyniosła Kościołowi nie-
zliczone korzyści. Kościół był bowiem 

wówczas gwałtownie wstrząsany i  roz-
dzierany przez sektę wściekłych here-
tyków, którzy głównie w Italii i na połu-
dniu Francji grozili całkowitym zniszcze-
niem wiary i obyczajów. 

Nagle pojawił się święty Dominik, oto-
czony apostolskimi robotnikami. Chciał 
powstrzymać strumień; jego siła tkwi-
ła w  słowie i  w  dziełach. Przemierzał 
miasta i  wioski. Wierni wszędzie zosta-
li utwierdzeni w swej wierze. Jego gor-
liwym staraniom wymknęły się jednak 
owce zagubione na krętych ścieżkach 
błędu. Był tym przygnębiony i  ucieka-
jąc się do Tej, która jest poskromicielką 
herezji, prosił Ją o sposób na pokonanie 
upartych serc. W jego ręce został złożo-
ny Różaniec. Porzucając wówczas spory, 
które zawstydzając heretyków, nie bu-
dziły w  nich jednak umiłowania praw-
dy, Dominik we wszystkich swoich mi-
sjach starał się tylko objaśniać ludziom 
tę wspaniałą modlitwę, dawał im jej za-
kosztować. 

O  cudzie! Uzbrojony olbrzym, które-
go nic dotąd nie zdołało 
powalić, nawet gwałtow-
na wymowa Bernarda, za-
chwiał się i upadł pod cio-
sami tej tajemniczej broni. 
Blisko sto tysięcy nawró-
conych heretyków i  nie-
mal nieskończona licz-
ba grzeszników wydoby-
tych z otchłani występków 
świadczą o  władzy, jaką 
ta modlitwa ma nad Bożą 
sprawiedliwością, którą 
rozbraja, i nad zatwardzia-
łością serc, które zmiękcza. 

Takie są owoce Różańca 
świętego i  pierwsze zwy-
cięstwa, jakie dzięki nie-
mu niebo odniosło nad 
piekłem. Czy takie pier-
wociny może wydać złe 
drzewo?

PAULinA JARicOt
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Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana

13 czerwca

Iz 6, 1-4.8
Święty, Święty, Święty 
jest Pan Zastępów
albo
Hbr 2, 10-18
Ten, który uświęca, 
jak i ci, którzy mają być uświęceni, 
od Jednego wszyscy pochodzą

Ps 23
Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Alleluja, alleluja, alleluja
Pokropię was czystą wodą i dam wam 
serca nowe, i ducha nowego tchnę
do waszego wnętrza.

J 17, 1-2.9.14-26
Za nich Ja poświęcam w ofierze 
samego siebie, aby i oni 
byli uświęceni w prawdzie

Niedziela Trójcy Przenajświętszej
16 czerwca

Prz 8, 22-31
Mądrość zrodzona 
przed stworzeniem świata

Ps 8
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Gdy patrzę na niebo, 
dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, 
któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, 
że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, 
że troszczysz się o niego?

Rz 5, 1-5
Pokój z Bogiem przez Chrystusa 
w Duchu Świętym

Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest
i który był, i który przychodzi.

J 16, 12-15
Duch Prawdy doprowadzi was 
do całej prawdy

„Byłem w więzieniu...”

W ogłoszeniach duszpasterskich na Niedzielę Wielkanocną 21 kwiet-
nia br. usłyszeliśmy, że Ojciec Robert Żukowski OMI, kapelan więzie-
nia, wraz z grupą wolontariuszy, zaprasza na całonocną adorację Naj-
świętszego Sakramentu w intencji przebłagalnej za grzechy osadzo-
nych i ich rodzin, w piątek, 26 kwietnia, od godz. 18.30 do godz. 6.30 
w kościele pw. św. Jerzego.

Duszpasterstwo więzienne jest mocno 
wpisane w oblacki charyzmat – św. Eu-
geniusz de Mazenod na początku swo-
jej drogi kapłańskiej często udawał się do 
osadzonych w zakładzie karnym w Aix. 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są 
duszpasterzami więziennymi we Wrocła-
wiu, Iławie, Lublińcu i Zabłociu k. Kodnia.

W ubiegłym roku powstała grupa wo-
lontariuszy z różnych parafii Wrocławia. 
którzy wspomagają o. Roberta Żukow-
skiego OMI w jego posłudze dla osadzo-
nych. Ojciec Robert nazwał ich „zache-
uszkami”. Ewangelijny Zacheusz, który 
był bardzo niski, wspiął się na sykomo-
rę, żeby zobaczyć Jezusa. Dlatego motto 
wolontariatu brzmi: „Wyjść ponad prze-
ciętność”.

Zacheuszki to także polska nazwa lam-
pek i krzyżyków namaszczanych przez 
biskupa podczas konsekracji nowego 
kościoła. W dawnym rycie było ich dwa-
naście – na znak dwunastu Apo-
stołów, dlatego nazywano je 
świecznikami i krzyżami apostol-
skimi. Grupa wolontariuszy Ojca 
Roberta przyjęła taki krzyż jako 
swój znak.

Ich powołaniem jest niesienie wspar-
cia więźniom i ich rodzinom, zarówno na 
terenie zakładu karnego, jak i na wolno-
ści. Towarzyszą Ojcu Robertowi, spotyka-
ją się z więźniami, uczestniczą w kateche-
zach i wspólnych Mszach świętych na te-
renie zakładu karnego. Organizują spo-
tkania rodzinne wspierające utrzymywa-
nie więzi między dziećmi i pozbawiony-
mi wolności ojcami. Organizują rodzin-
ne wyjazdy i wyjścia z  więźniami, któ-
rzy otrzymali przepustki. Podczas spo-
tkań wspólnie jedzą posiłki, rozmawia-
ją, bawią się z dziećmi. Ojciec Robert 

mówi o  osadzonych, że są przez ogół 
społeczeństwa traktowani jak trędowaci. 
Chce to zmienić. Kapelan wrocławskich 
więzień ma już kilkuletnie doświadcze-
nie – jasno wyznacza cele i określa, jaka 
pomoc jest potrzebna. Widzi, jak w życiu 
osadzonych brzemienne w skutki było 
wzrastanie w rodzinach dysfunkcyjnych. 

Gdy w rozmowach poruszany jest te-
mat dzieciństwa, więźniowie bardzo czę-
sto nie pamiętają niczego więcej poza 
alkoholem i przemocą. Opieka duszpa-
sterska zaczyna obejmować zatem rów-
nież rodziny skazanych. Zacheuszki po-
magają w tym. Służą pomocą, rozmową 
i chrześcijańską postawą. „Najważniej-
szy jest człowiek – nieustannie powtarza 
o. Robert – cóż winne są dzieci i żony?”.

Po całonocnej adoracji i modlitwie 
przebłagalnej za grzechy osadzonych 
i ich rodzin, jeden z wolontariuszy opu-
blikował nastepujace podziękowanie: 

„Kochani! W imieniu wolontariu-
szy działających na rzecz więź-
niów i ich rodzin (zacheuszki.pl) 
dziękuję wszystkim wspólno-
tom za aktywny udział w ado-
racji Najświętszego Sakramen-

tu a każdemu uczestnikowi za modli-
twę. Osób przychodziło wiele. Jedni na 
krócej, inni na dłużej. Jednak jeden cel 
nam przyświecał, aby adoracją naszego 
zmartwychwstałego Pana Jezusa Chry-
stusa wynagrodzić Bogu za winy nasze, 
naszych braci i sióstr w więzieniach, ich 
rodzin i naszych rodzin, a także za grze-
chy więziennictwa jako całości. Wiemy, 
że za rok chcemy powtórzyć to wyda-
rzenie, a może zrobić jeszcze coś więcej. 
Szczęść Boże!”.

ReDAKcJA
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Uroczystość
Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa
20 czerwca

Rdz 14, 18-20
Ofiara Melchizedeka

Ps 110
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Rzekł Pan do Pana mego: 
„Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów 
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc 
Twego berła z Syjonu:
„Panuj wśród swoich nieprzyjaciół”.

1 Kor 11, 23-26
Ilekroć spożywacie ten chleb 
i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem chlebem żywym, który zstą-
pił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki.

Łk 9, 11b-17
Rozmnożenie chleba

12. niedziela zwykła
23 czerwca

Za 12, 10-11; 13, 1
Będą patrzeć na tego, którego przebili

Ps 63
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ga 3, 26-29
Wiara w Chrystusa 
znosi podziały między ludźmi

Alleluja, alleluja, alleluja
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Łk 9, 18-24
Wyznanie wiary w Chrystusa 
i zapowiedź męki

Chwal, Syjonie, Zbawiciela,
chwal pieśniami wśród wesela
Wodza i pasterza rzesz.

Ile zdołasz, sław Go śmiało,
bo przewyższa wszystko chwałą,
co wyśpiewać pieśnią chcesz.

Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb – żyjących pokarm żywy,
dzisiaj się objawia nam.

Za wieczerzy świętym stołem
Pan go, łamiąc z braćmi społem,
iście dał Dwunastu sam.

Niech brzmi sława w zgodnym dźwięku,
z serc radosnych, pełne wdzięku,
niech mu pieśni płyną chwał.

Dzień obchodzim głośny sławą,
w którym pierwszą Pan ustawą
rajski stół ten światu dał.

W uczcie tej nowego Pana
Pascha nowym prawem dana,
«fazy» dawne kończy już.

Przeszłość starą – nowa era,
cień rozprasza prawda szczera,
pierzcha noc przed blaskiem zórz.

Co Pan czynił przy Wieczerzy,
wskazał, że i nam należy
spełniać ku pamięci nań.

Pouczeni tą ustawą,
chleb i wino na bezkrwawą
święcim Odkupienia dań.

Dogmat dan jest do wierzenia,
że się w Ciało chleb przemienia,
wino zaś przechodzi w Krew.

Gdzie zmysł próżno dojść się stara,
serce żywa wzmacnia wiara,
porządkowi rzeczy wbrew.

Pod odmiennych szat figurą,
w znakach różny, nie naturą,
kryje się tajemnic cud.

Ciało – strawą, Krew – napojem,
w obu znakach z Bóstwem swoim
cały Chrystus trwa, bez złud.

Przez biorących niełamany,
nie pokruszon, bez odmiany,
cały jest w spożyciu bran.

Bierze jeden, tysiąc bierze:
ten, jak tamci, w równej mierze,
wzięty zaś nie ginie Pan.

Biorą dobrzy i grzesznicy,
lecz się losów przyjrz różnicy:
życie tu – zagłada tam.

Złym śmierć niesie, dobrym życie:
patrz, jak w skutkach rozmaicie
czyn ujawnia się ten sam.

Kiedy kruszą się znamiona,
nie wątp, lecz wierz z głębi łona,
że to kryje ukruszona
cząstka, co i całość wprzód.

Rzecz się sama nie rozrywa,
znaków kruszą się ogniwa,
przez co stan i postać żywa
znaczonego nie zna szkód.

Oto chleb Aniołów błogi,
dan wędrowcom pośród drogi,
synów wraca w Ojca progi,
dawać Go nie można złym!

Figur głoszą go osłony!
Izaak na stos wiedziony,
jagniąt Paschy krwawe zgony,
manna ojcom dana im.

Dusz Pasterzu! Prawy Chlebie!
Dobry Jezu, prosim Ciebie:
Ty nas karm i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
kędy jest żyjących raj!

Twa dłoń, Panie, wszystko zdoła,
Ty nas karmisz z Twego stoła:
gdzie wciąż uczta trwa wesoła,
w gronie niebian nasze czoła
na Twe łono skłonić daj!

Sekwencja na uroczystość
Bożego Ciała



Czcigodny Ojcze Adrianie!

Razem z Tobą jesteśmy wdzięczni Bogu za wielki dar Twojego kapłaństwa, 
za Twój szlachetny krąg rodzinny, który stanowił glebę Twego kapłaństwa. 

Najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa – miałeś 5 lat, 
gdy Pan powołał do wieczności Twoją mamusię – serce rodziny. 

W zamian przytulił Cię Jezus ze swoją Matką 
i uniósł do grona swoich kapłanów, 

wynagradzając tatusiowi trud wychowania darem Twego kapłaństwa. 
Zapragnął Cię, Ty odpowiedziałeś: „Oto jestem”. 

Niech wszechmogący Bóg błogosławi Ci każdego dnia 
w pełnieniu Twej cudownej misji kapłańskiej. 

Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Bogu, że mogliśmy przeżywać z Tobą 
ten najpiękniejszy pierwszy rok Twego kapłaństwa w naszej parafii 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu.
Podziwialiśmy z najwyższym zachwytem Twoją mądrość, roztropność, 

głębię w czasie sprawowania Eucharystii, płomienne homilie 
i miłosierdzie w sakramencie pokuty. 

Ojcze Adrianie, wybrałeś mądrość, której światu potrzeba. 
Zostawiłeś na brzegu barkę swego domu i dotychczasowe plany, 

poszedłeś za Jezusem, rezygnując z życia rodzinnego i osobistego po to, 
żeby tym bardziej żyć dla wszystkich. 

Niech Cię umacnia Bóg, darzy zdrowiem, daje siłę i moc Ducha Świętego. 
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kapłańska, darzy Cię swoją opieką. 

Niech Cię otaczają życzliwi ludzie.

Szczęść Boże!

Z najwyższym szacunkiem i darem modlitwy
Twoje Margaretki

Animatorka Wspólnoty Genowefa Górna

Wrocław, 26 maja 2019 roku
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Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

24 czerwca

Iz 49, 1-6
Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Ps 139
Sławię Cię, Panie, 
za to, żeś mnie stworzył
Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
i znasz wszystkie moje drogi.

Dz 13, 22-26
Jan głosił pokutę 
przed przyjściem Chrystusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem 
Najwyższego, gdyż pójdziesz 
przed Panem przygotować Mu drogę

Łk 1, 57-66.80
Narodzenie Jana Chrzciciela

Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

28 czerwca

Ez 34, 11-16
Bóg sam będzie pasterzem 
swoich owiec

Ps 23
Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Rz 5, 5b-11
Bóg ukazuje nam swoją miłość 
przez Chrystusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego serca.

Łk 15, 3-7
Przypowieść o zgubionej owcy

WyDARzeniA

Festiwal Życia w Kokotku

W bogatym programie Festiwalu znajdują się konferencje, warsztaty, 
praca w grupach, koncerty i animacje, a także część duchowa z modli-
twą i Mszą świętą. Tegoroczne hasło: „Jak ogień” nawiązuje do proro-
ka Eliasza z Ksiąg Królewskich Starego Testamentu. Jego historia za-
kończona porwaniem do nieba na ognistym wozie ma inspirować do 
tego, by każdy z nas rozpalił w sobie ogień życia.

Codziennie:
07.30 modlitwy poranne
08.00 śniadanie
11.00 praca w grupach
12.30 obiad
13.30 warsztaty i czas wolny
18.00 Msza święta
19.15 uwielbienie
19.30 kolacja
Poniedziałek 8.07 – susza
9.00–15.45 przyjazd uczestników, 
 rejestracja i zakwaterowanie
16.00 Msza święta – bp Marek Solarczyk
18.30 kolacja
19.30 integracja
 ks. Kuba Bartczak i Tomek Cichy
Wtorek 9.07 – wiara
09.00 konferencja i panel dyskusyjny
 Joanna Bątkiewicz-Brożek
16.00 nabożeństwo namaszczenia olejem
18.00 Msza święta – bp Andrzej Przybylski
20.30 musical „Jak ogień”
Środa 10.07 – wybór
09.00 konferencja i panel dyskusyjny
11.00 praca w grupach
13.30 warsztaty i czas wolny
16.00 nabożeństwo z kadzidłem
20.30 koncert – Arka Noego

Czwartek 11.07 – świadectwo
09.00 konferencja i panel dyskusyjny
 Sylwia Jaśkowiec
16.00 bieg festiwalowicza
20.30 spektakl
Piątek 12.07 – nadzieja
09.00 konferencja i panel dyskusyjny
 bracia z Taize
16.00 Droga Krzyżowa
18.00 Msza święta 
 i przywitanie obrazu MB Kodeńskiej
19.30 kolacja
20.30 uwielbienie
Sobota 13.07 – Maryja
09.00 konferencja i panel dyskusyjny
 Monika i Marcin Gomułkowie
12.00 Msza święta
13.30 obiad
14.30 czas wolny i strefa chill-out
17.00 koncert – Małe TGD
18.30 kolacja
20.00 koncert Kuba Badach
Niedziela 14.07 – zmartwychwstanie
08.00 modlitwy poranne
08.30 śniadanie
10.00 świadectwa
11.30 uroczysta Msza święta 
 pożegnanie obrazu MB Kodeńskiej
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WyDARzeniA

VI Festyn Rodzinny „U Oblatów”

W sobotę 8 czerwca 2019 roku w naszej wspólnocie odbędzie się już po 
raz szósty Festyn Rodzinny „U Oblatów”. Rozpoczynamy o godz.11.00, 
zaś zakończenie nastąpi około godz. 16.00, po losowaniu nagród 
głównych w konkursie loteryjnym. Organizatorami są parafia pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Pokoju oraz Wrocławskie Stowarzy-
szenie Wychowawców. Miejsce festynu to teren wokół oblackiego ko-
ścioła.

Jak co roku, głównym założeniem festy-
nu jest przyczynianie się do rozkwitu naszej 
parafii poprzez wspólne spędzanie czasu 
i integrację różnych grup. Goście spoza pa-
rafii są także mile widziani. Pragniemy dzie-
lić się naszą chrześcijańską radością z każ-
dym, kto do nas zawita. 

Wśród wielu atrakcji, które przyciąga-
ją zawsze tłumy parafian i gości, będzie 
można:

– oznakować rower,
– zobaczyć pokaz grupy ratownictwa 

wodnego,
– porozmawiać z przedstawicielami Stra-

ży Pożarnej i Straży Miejskiej,
– spróbować szczęścia w konkursie lo-

teryjnym,
– zapoznać się z tajemnicami survivalu,

– obejrzeć wystawę zdjęć Popowic; war-
to znać historię swojej parafii i osiedla,

– dać radość dzieciom, które będą mo-
gły wziąć udział w wielu grach i zabawach,

– zasięgnąć wielu porad przydatnych dla 
juniorów i seniorów,

– zaspokoić głód kulinarnymi specjałami 
w postaci waty cukrowej, pysznych ciast czy 
kiełbaski z grilla,

– posłuchać muzyki w profesjonalnym 
wykonaniu zespołu „Lew Judy”,

– pomóc innym własną krwią, oddając 
ją honorowo w mobilnym punkcie krwio-
dawstwa. Warto wziąć udział w tej akcji, ra-
tującej życie innych ludzi. Zgłoszenia będzie 
można dokonać w dniu festynu w punkcie 
informacyjnym. Gorąco zachęcamy do włą-
czenia się w to piękne dzieło!

Są to tylko niektóre z wydarzeń. Dlatego 
nie może Ciebie zabraknąć na naszym Fe-
stynie! Serdecznie zapraszamy!

A może Ty również chciałbyś wesprzeć 
organizację Festynu? Można to uczynić na 
wiele sposobów. Jeśli masz coś, co może 
uszczęśliwić innych, podziel się tym, od-
dając jako fant do konkursu loteryjnego. 
Fanty i nagrody można przynosić do naszej 
parafialnej księgarni – do środy 5  czerw-
ca włącznie.

Jeśli masz talent do tworzenia słodkości, 
nie ukrywaj tego. Upiecz ciasto i zobacz, 
jak wiele radości daje innym pyszna por-
cja. Przygotowane wypieki można dostar-
czyć w piątek 7 czerwca w godzinach od 
19.00 do 20.00 do salki parafialnej (wejście 
od strony biura parafialnego) lub w sobo-
tę 8 czerwca od godz. 8.00 do sali św. Eu-
geniusza.

Wszelkie pytania można kierować do or-
ganizatora festynu z ramienia Wrocławskie-
go Stowarzyszenia Wychowawców. 

Kontakt: Krzysztof, tel. 666 377 364

ORgAnizAtORzy festynU
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Pączkowanie dla Afryki

„Serce jest bogactwem, którego się nie kupuje, ani nie sprzedaje, ale 
które się ofiaruje” (Gustave Flaubert). Uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i dyrekcja szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 
ks. Marcina Lutra we Wrocławiu w marcu br. po raz drugi włączyli się 
w akcję ojców kapucynów „Wyślij pączka do Afryki”.

Akcja zbiórki funduszy dla mieszkańców 
Afryki została przeprowadzona dwukrotnie 
podczas Wielkiego Postu. Wszystkie zebra-
ne pieniądze zostały przekazane Funda-
cji Kapucyni i Misje na stworzenie obwoź-
nego placu zabaw dla dzieci w Czadzie, 
otwarcie szkoły dla dziewcząt połączonej 
z nauką szycia na maszynach, a także szko-
ły dla dzieci z buszu w Republice Środko-
woafrykańskiej. 

Nasi uczniowie i ich rodzice upie-
kli przepyszne ciasta, które bardzo szyb-
ko się rozchodziły. Akcja została entuzja-
stycznie przyjęta przez całą społeczność 
szkół. Rodzice i uczniowie, rozumiejąc po-
trzebę wsparcia i pomocy dla Afryki, chęt-
nie przyłączyli się do zbiórki pieniędzy. To 

udane przedsięwzięcie o wymiarze mate-
rialnym z pewnością ma przede wszyst-
kim wydźwięk humanitarny. Młodzież zro-
zumiała, że czasami warto poświecić czas, 
aby zakupić składniki i zrobić z nich ciasto, 
które może przyczynić się do zaspokojenia 
potrzeb ludzi żyjących w trudnych warun-
kach w Afryce. 

Pragnę gorąco podziękować Dyrek-
cji, Nauczycielom (przede wszystkim pani 
Magdalenie za współpracę w przeprowa-
dzeniu tej pięknej akcji), Uczniom i Ro-
dzicom za włączenie się w akcję pomocy 
dla potrzebujących dzieci, które oczekują 
wsparcia rówieśników z Europy. 

mARzenA PODRAzA, KAtechetKA

Uroczystość świętych Apostołów 
Piotra i Pawła

29 czerwca

Dz 12, 1-11
Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Ps 34
Od wszelkiej trwogi 
Pan Bóg mnie wyzwolił
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze 
na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.

2 Tm 4, 6-9.17-18
Paweł przewiduje 
bliską śmierć i nagrodę

Alleluja, alleluja, alleluja
Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Mt 16, 13-19
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Trzynasta niedziela zwykła
30 czerwca

1 Krl 19, 16b. 19-21
Powołanie Elizeusza

Ps 16
Pan mym dziedzictwem, 
moim przeznaczeniem
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, 
nic mną nie zachwieje.

Ga 5, 1. 13-18
Postępowanie według ducha 
daje wolność

Alleluja, alleluja, alleluja
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Łk 9, 51-62
Trzeba porzucić wszystko, 
aby iść za Jezusem

POmOc misJOm

Pomysłodawcą akcji „Wyślij pączka do Afryki” jest brat Benedykt Pączka, mi-
sjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Oprócz niego w RŚA i Czadzie pra-
cuje dziesięciu misjonarzy z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowin-
cji Krakowskiej. Kapucyni pracują w Afryce już od 30 lat. W tym czasie w wie-
lu wioskach zbudowali szkoły oraz wykopali studnie. Codziennie dokarmia-
ją setki dzieci. Często są oni jedyną pomocą dla nich, bo rodzice odeszli lub 
zostali zabici. Fundusze zebrane w akcji „Wyślij pączka do Afryki” za pośred-
nictwem Fundacji Kapucyni i Misje sfinansują projekty dla potrzebujących.

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska

30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 16 
tel. (12) 623 6050 w. 132

e-mail: fundacja@misje.kapucyni.pl
www.fundacja.kapucyni.pl
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Być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa

Jesteśmy małżeństwem od 21 lat. Już 
na samym początku naszej wspólnej dro-
gi podjęliśmy decyzję, że chcemy budo-
wać nasz „dom na Skale”. Żyć w bliskości 
z Bogiem, kierować się zasadami ewan-
gelicznymi i chodzić do kościoła nie tyl-
ko w niedzielę… Wiedzieliśmy, że taki 
sposób życia łatwiej będzie nam reali-
zować, będąc zaangażowanym w jakąś 
parafialną grupę czy wspólnotę, bo czło-
wiek z natury jest słaby i takie postano-
wienia mogą szybko wygasnąć, zostać 
zagłuszone (przez lenistwo czy troski). 
Pan Bóg najwspanialej, jak tylko mogli-
śmy sobie to wyobrazić, odpowiedział na 
pragnienie naszych serc…

W 2000 roku zamieszkaliśmy na Po-
powicach w parafii Ojców Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej, blisko kościoła. W cza-
sie wizyty duszpasterskiej odwiedził nas 

„Dzisiejszy świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli, a na-
uczycieli – jeśli są świadkami” (św. Papież Paweł VI). Te słowa, powta-
rzane też przez św. Jana Pawła II, mocno wpisały się w moje serce 
jeszcze przed założeniem rodziny. Dziś, z perspektywy czasu, jesz-
cze pełniej odczytuję ich głęboki sens i znaczenie na wielu płaszczy-
znach życia. Być świadkiem, to przyznawać się do Jezusa. Jak zapi-
sano na naszych breloczkach przypiętych do domowych kluczy: „Nie 
wstydzę się JEZUSA”.

UmiŁOWAny i UmiŁOWAnA

Ojciec Kazimierz Lubowicki OMI i właści-
wie już wychodząc (prawie w drzwiach) 
zapytał, czy nie chcielibyśmy przyjść na 
spotkanie wspólnoty. A my na takie wła-
śnie pytanie czekaliśmy. I tak się zaczęło 
nasze wspólne, wspólnotowe życie we 
Wspólnocie Rodzin Katolickich „Umiło-
wany i umiłowana”.

To tu zaczęliśmy odkrywać, że mał-
żeństwo to powołanie – choć wielu „no-
woczesnych” uważa ten wyraz za staro-
świecki – i tu uczyliśmy się, jak je realizo-
wać dzień po dniu, jak być blisko Boga 
razem. Jak nie zagubić się w zawirowa-
niach, trudnościach. Jak w pełni prze-
żywać wielkie i małe radości. Jak opła-
kiwać śmierć bliskich. Uczyliśmy się, jak 
być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa na do-
bre i na złe. Poznaliśmy  tu wiele cudow-
nych małżeństw otwartych na potrze-

by innych i zatroskanych o czułość i de-
likatność w  relacjach małżeńskich, ro-
dzinnych i międzyludzkich. Nasze życie 
nie stało się łatwiejsze, ale bardziej praw-
dziwe, pełne, autentyczne. Mamy z kogo 
brać dobry przykład i nie musimy „wy-
ważać otwartych już drzwi”.

Nie ukrywamy i nigdy nie ukrywali-
śmy naszej wiary i naszych przekonań 
ani w rodzinie, ani w pracy czy innych 
miejscach, w których jesteśmy. Sylwe-
ster w sali przy kościele, wspólnotowa 
zabawa karnawałowa, wakacyjne reko-
lekcje, chrzty czy I Komunia Święta dzie-
ci przeżywane we Wspólnocie są obec-
ne w naszych opowiadaniach, zdjęciach 
etc. Reakcje ludzi, wśród których żyjemy, 
są oczywiście różne. Jedni słysząc o ca-
łonocnym czuwaniu w Jasnogórskiej ka-
plicy, na które się wybieramy całą rodzi-
ną, zbywają nas śmiechem (czasem przy-
krym komentarzem), inni są zadziwieni 
i dopytują z zainteresowaniem, a jeszcze 
inni proszą, aby wspomnieć o nich Mat-
ce Bożej. Nie narzucamy nikomu nasze-
go sposobu życia, choć w różnych sytu-
acjach, gdy łamany jest Dekalog, obra-
żany Kościół, księża czy po prostu czło-
wiek, potrafimy powiedzieć NIE!

Czasem Bóg stawia na naszej drodze 
ludzi, którzy potrzebują pomocy, wysłu-
chania, rady i wtedy wiedzą, że mogą na 
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nas liczyć. Bóg sam pomaga nam pokrze-
pić ich dobrym słowem czy podnieść na 
duchu. A czasem jesteśmy po prostu 
bezradni i płaczemy razem z nimi.

Staramy się być dobrymi chrześcijana-
mi i według tych samych wartości stara-
my się wychowywać nasze dzieci: Zuzię, 
Rafała i Tomka. Środowisko wspólnoto-
we na pewno jest miejscem, w którym 
nasze dzieci mogą nasiąkać wiarą i tym, 
że o Bogu i z Bogiem się rozmawia, bie-
rze się Go pod uwagę przy podejmo-
waniu decyzji i w swoim postępowaniu 
kieruje przykazaniami. Bóg Jest „naszym 
Domownikiem”!

Kiedy dzieci są mniejsze, jest chyba 
trochę łatwiej, bo one robią wszystko to, 
co rodzice. Jest to dla nich naturalne. Pa-
miętam, jak tłumaczyłam 3-letniemu Ra-
fałkowi, gdy szedł do publicznego przed-
szkola, żeby się nie zdziwił, ale że nie 
wszyscy ludzie wierzą w Pana Boga i że 
niektóre dzieci mogą Go nie znać. Przy-
jął to, lecz gdy odbierałam go pierwsze-
go dnia, wychowawczyni powiedziała, że 
gdy rozdano dzieciom śniadanie i pani 
powiedziała: smacznego! Rafał zapytał: 
„a modlitwa to gdzie”? Więc pani dopy-
tywała mnie z niedowierzaniem: „Pań-
stwo naprawdę modlą się przed jedze-
niem?”. „A pani nie?” – spytałam trochę 
ze zdziwieniem i z uśmiechem…

Innym razem dowiedziałam się od 
pana, który uczył w przedszkolu reli-
gii, że moje dziecko jako jedyne w gru-
pie zgłosiło się, że ma zawieszony nad 
łóżkiem obrazek z Aniołem Stróżem. To 
przecież żaden sukces. Tak kiedyś było 
w każdym domu!

Zło krzyczy głośno i wydaje się przez 
to, że jest go stosunkowo więcej. Tymcza-

sem Dobro jest w każdym człowieku, wy-
starczy pomóc mu zaowocować. Pamię-
tam, jak kiedyś jechaliśmy autobusem do 
szkoły (bo z Popowic już się wyprowadzi-
liśmy) i wsiadając do autobusu zauważy-
łam starszego, elegancko ubranego pana, 
niosącego – jak mi się wtedy wydawa-
ło – bardzo ciężki neseser. Ciągnąc z tru-
dem nogę za nogą, spieszył się do „nasze-
go” autobusu. Kazałam więc chłopcom 
poczekać przy drzwiach i ruszyłam, by 
pomóc temu panu. Wzięłam walizkę (nie 
była ciężka) i pod rękę pomogłam dojść 
szybciej. Zrobiło się oczywiście spore za-
mieszanie. Kierowca na szczęście na nas 
poczekał. A kiedy wsiedliśmy do autobu-
su, to jakoś wszyscy ludzie zrobili się na-
gle sobie życzliwsi. Ustępowali sobie miej-
sca (temu panu również) i zaczęli ze sobą 
rozmawiać i się uśmiechać. A kiedy boha-
ter naszej opowieści wysiadał na docelo-
wym przystanku, kilka osób poderwało 
się z miejsc, by mu pomóc.

Takie i podobne sytuacje zdarzają 
nam się przecież każdego dnia – i wła-
śnie wtedy trzeba „nie wstydzić się Jezu-
sa”!. Gdy np. młoda kobieta z dziecięcym 
wózkiem usiłuje pokonać kilka schodów 
i pomożemy jej, gdy mijanemu w bra-
mie sąsiadowi przytrzymamy wejścio-
we drzwi czy windę. To takie zwyczajne 
drobiazgi, które biorą początek w miło-
ści do Boga i w poszanowaniu drugiego 
człowieka. Takiej postawy w Ewangelii 
Jezus nas uczy i od nas oczekuje.

Takimi wartościami staramy się żyć. 
Wpajamy je też naszym dzieciom, choć 
im są one starsze, tym większego wysił-
ku i trudu to wymaga, bo nasze dzieci, 
tak jak wszystkie inne, czasem się bun-
tują, czasem złoszczą, a czasem po pro-

stu nie chce im się iść do kościoła w ty-
godniu, zwłaszcza, że teraz wyprowadzi-
liśmy się jeszcze dalej i żeby dotrzeć na 
Mszę świętą na Popowice pokonujemy 
22 km (a „to tyle czasu” – mówi najmłod-
szy Tomek). Świat również oferuje „lep-
sze, bardziej atrakcyjne” zajęcia… Modli-
my się więc za dzieci, by Bóg strzegł ich 
serc i nie dał im zbłądzić i zejść z Jego 
dróg. Modlimy się też razem z dziećmi. 
Jadąc rano samochodem do szkoły, po-
wierzamy Panu Bogu cały dzień, który 
nam daje. Prosimy Go o opiekę nad nami 
i o mądrość w szkole (zwłaszcza w cza-
sie sprawdzianów). Mówimy pacierz. Co 
wieczór, tak jak wszyscy we Wspólnocie, 
stajemy do Apelu Jasnogórskiego. O ten 
czas też czasem trzeba najzwyczajniej za-
walczyć, bo…

Niedawno, w natłoku zajęć zapomnia-
łam w ciągu dnia zadzwonić w sprawie 
zawodowej do jednego z autorów, by 
autoryzować tekst (to zajmuje średnio 
ok. 40 minut). Przypomniało mi się chwi-
lę przed godz. 21. Stwierdziłam, że mu-
szę zadzwonić teraz, bo po Apelu będzie 
już za późno i nie będzie wypadało. Po-
myślałam: trudno, pomodlimy się póź-
niej. Zadzwoniłam, przeprosiłam za porę, 
a po krótkiej rozmowie usłyszałam w słu-
chawce delikatną prośbę: „ A czy mogła-
by pani zadzwonić trochę później, tak 
około 21.20, bo my z żoną bierzemy co-
dziennie udział w Apelu Jasnogórskim, 
za chwilę się zaczyna”. „Oczywiście” – od-
powiedziałam z ulgą i się zawstydziłam. 
Tak właśnie trzeba „nie wstydzić się Je-
zusa!”. Za takie świadectwo bardzo dzię-
kuję, Panie Mecenasie!

KRysiA i mARcin szPOnAROWie

Rzekli więc do Niego: 
„Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!”. 

Odpowiedział im Jezus: 
„Jam jest chleb życia. 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, 

nigdy pragnąć nie będzie” 
(J 6, 34).

sŁOWO BOże W cODziennOŚci
fOt. eWA sOŁecKA
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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

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

KOREPETYCJE Z JęZYKA ANGIELSKIEGO. 
Tel. 515 700 694 

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

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

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

KUCHARKA na wszelkie imprezy oko-
licznościowe (wesela, chrzciny, komunie 
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

Napisz list do Mary Wagner

Mary znowu została aresztowana. 
Do zatrzymania doszło, gdy weszła 
do kliniki aborcyjnej w Vancouver. 
Oczekującym na aborcję kobietom 
wręczała róże i Cudowne Medaliki 
wraz z orędziem na rzecz życia.
Każdy może wesprzeć Mary, 
pisząc list lub wysyłając kartkę 
do więzienia, gdzie przebywa:

MARY WAGNER 
Alouette Correctional Center 

for Women, 
24800 Alouette Rd, 

Maple Ridge, 
BC V2X 7G4 Canada

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

  szkoła podstawowa
  gimnazjum
  szkoła średnia (liceum, technikum)

  przygotowanie do matury:
  podstawowej i rozszerzonej
  szkoła wyższa:
  algebra liniowa
  analiza matematyczna
  rachunek prawdopodobieństwa

Mam wieloletnie doświadczenie  
z uczniem na każdym poziomie wie-
dzy. Przygotowuję do egzaminów, 
klasówek, konkursów, ułatwiam nad-
robienie zaległości, pomagam w pra-
cach domowych.

KORePetycJe U UczniA W DOmU
sKUtecznie i BezstResOWO!

tEl. 668-967-527
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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



LitURgiA męKi PAńsKieJ – WieLKi PiąteK – 19.04.2019
fOt. PiOtR JAnicKi



WigiLiA PAschALnA – 20/21.04.2019
fOt. PiOtR JAnicKi




