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LUDZIE NASZEJ PARAFII

Urodziłam się 5 lutego 1932 r. w Bajo-
nówce (pow. Równe) na Wołyniu. Ojciec 
był osadnikiem wojskowym – hallerczy-
kiem. W wieku 16 lat wyjechał do Amery-
ki, gdzie przez 3 lata musiał odpracować 
koszty swej podróży z Europy u farmera, 
później pracował m.in. w fabryce samo-
chodów Forda w  Detroit. Po 10 latach 
pobytu w  USA w  odpowiedzi na apel 
Ignacego Paderewskiego zaciągnął się 
do Błękitnej Armii gen. Hallera. Walczył 
pod Verdun we Francji, a  później m.in. 
brał udział w  wojnie bolszewicko- 
-polskiej w 1920 r. Jest to ważne, bo po 
wybuchu II wojny światowej te właśnie 
koleje losu mojego ojca zadecydowały 
o naszym losie. 

17 października 1939 r. Ukraińcy wy-
pędzili nas z  naszego domu i  gospo-
darstwa. Udaliśmy się – rodzice, czworo 
rodzeństwa i  ja – do Równego; byliśmy 
praktycznie bez środków do życia. Tak 
działo się tylko na Wołyniu, gdzie niemal 
co czwarty Polak był aresztowany. Rów-
nież tu, na Wołyniu, w latach 1943 i 1944 
UPA masowo mordowała Polaków. 

Ojciec z  dwoma braćmi wyjechał do 
babci w  okolice Tarnowa (wtedy w  Ge-
neralnym Gubernatorstwie w dystrykcie 
krakowskim) i nie zdążył już wrócić po 
nas. Zostaliśmy deportowani w  ramach 
pierwszej zsyłki – 10 lutego 1940 r. – 
w głąb ZSRR. Ja miałam wtedy 8 lat. Ta 
straszna podróż trwała około 2 miesięcy, 
a  u  jej kresu trafiliśmy do obozu Połd-
niewica (Szyryńskij rejon, Gorkowskaja 
obłast). Trzeba pamiętać, że kolejne wiel-
kie zsyłki Polaków (w  sumie 1,5–2 mln) 
sowieci zorganizowali 13 kwietnia i  20 
czerwca 1940 r. oraz 29 czerwca 1941 r.

Mama dla podtrzymania ducha i wiary 
wśród polskich zesłańców organizowała 

nabożeństwa majowe i  czerwcowe i  za 
to wywieźli nas w  październiku 1940 r. 
jako więźniów politycznych do łagru Dzie-
siatok (Andomskij rejon, Wołogodskaja 
obłast). Tutaj mama i  mój 16-letni brat 
pracowali przy wyrębie lasu. Musieli naj-
pierw odkopać 2–3 metry śniegu tuż przy 
drzewie, następnie ściąć pień na wysoko-
ści 10 cm nad ziemią, obciąć i spalić gałę-
zie, okorować pień, pociąć go na odcinki 
długości 1 m i ułożyć w stos o objętości 
1m3. Od 1 m3 takiego urobku płacili 1 ru-
bla, a kilogram chleba kosztował 1 rubla 
i 44 kopiejki. Wszyscy łagiernicy pracowali 
ponad swoje siły po 12 godzin przez 7 
dni w  tygodniu i  przymierali głodem. 
W łagrze było 20 rodzin. 

30 lipca 1941 r. – po napaści Niemiec 
na ZSRR – został podpisany w Londynie 
układ Sikorski–Majski, który gwarantował 
tzw. amnestię dla obywateli polskich: 
więźniów politycznych i  zesłańców po-
zbawionych wolności na terenie ZSRR 
w więzieniach i obozach Gułagu. Na tej 
podstawie 5 września 1941 r. wyruszyli-

śmy na południe ZSRR, gdzie formowała 
się polska armia pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa. W okolice Buchary 
dotarliśmy dopiero przed Bożym Na-
rodzeniem. Przedtem na około miesiąc 
znaleźliśmy się w  okolicach Nukusu 
w  Karakałpakstanie, dokąd płynęliśmy 
Amu-darią. Brat wstąpił do tworzącego 
się wojska polskiego. Za udział w bitwie 
pod Monte Cassino otrzymał Krzyż Wa-
lecznych. Zginął w sierpniu 1944 r. pod 
Ankoną – miał wtedy 20 lat. 

Mama bardzo ciężko zachorowała. 
Bała się, że może nas zarazić. Choć od-
dała siostrę do junaczek, nie zdołała jej 
uchronić, ratunek przyszedł za późno. 
Moja siostra zmarła z  wycieńczenia 
w kwietniu 1942 r. w wieku 16 lat. Nato-
miast ja jako wtedy zaledwie 10,5-letnie 
dziecko znalazłam się w sierocińcu i wraz 
z nim wyjechałam przez Persję i Indie do 
ówczesnych kolonii brytyjskich w Afryce 
Wschodniej. Początkowo mieszkaliśmy 
w  osiedlu Masindi w  Ugandzie, po 2,5 
roku przeniesiono nas do osiedla Rongai 
w Kenii (13 km od równika). Mieszkaliśmy 
w  zaadoptowanych na nasze potrzeby 
budynkach byłego lotniska sportowego, 
w zdrowym, górskim klimacie. Mieszkało 
tu ponad 300 dzieci w wieku 5–18 lat. Na 
obóz składały się: internat, przedszkole, 
szkoła, kuchnia, jadalnia, świetlica YMCA, 

W lutym 1940 r. rozpoczęła się pierwsza wielka zsyłka Polaków 
mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, które po 
17 września 1939 r. znalazły się pod okupacją sowiecką. Pani Zofia 
Kłusek-Daniszewska, nasza parafianka, jako dziecko była wśród wy-
pędzonych. W ramach szerzenia pamięci o tych czasach dzieli się ona 
swoją historią z czytelnikami „Królowej Pokoju” (Red.).

Z Syberii przez Afrykę do Wrocławia

Julia Kłusek z dziećmi: Czesiem, Ireną i Zosią (nasza parafianka), czerwiec 1940, Połdniewica



3KRÓLOWA POKOJU

Po KolęDZIe
W  grudniu i  styczniu, jak co roku, 

odwiedziliśmy rodziny naszej parafii 
w ramach kolędy. Chciałbym skiero-
wać słowa wdzięczności Ojcom, któ-
rzy chodzili po kolędzie, ministran-
tom, scholankom i młodzieży z grupy 
„Niniwa”, a przede wszystkim dziękuję 
Wam – drodzy Parafianie – za życzli-
we przyjęcie i wspólną modlitwę. Jest 
to również okazja do podziękowania 
wszystkim, którzy poświęcają swój 
czas i siły, troszcząc się o dobro parafii 
i piękno naszego kościoła. 

Gorąco dziękuję wszystkim za-
angażowanym w  organizacjach pa-
rafialnych, a  szczególnie Zarządom 
i Liderom poszczególnych organiza-
cji. Szczere podziękowanie za ofiary 
i  pomoc dla ubogich. Wszystkim za 
każde dobro składam serdeczne „Bóg 
zapłać!”.

Na Wielki Post
„Nawracajcie się i  wierzcie w  Ewangelię”. Tym wezwaniem skierowanym do nas 

w czasie Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową roz-
poczniemy Wielki Post. To ewangeliczne wezwanie streszcza treść czterdziestodnio-
wego oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Środkami czy ćwiczeniami wiel-
kopostnymi, które mają pomóc każdemu z nas w trudzie nawrócenia i pogłębienia 
wiary,  jest post, jałmużna i modlitwa. 

Gorąco zachęcam do podjęcia tych praktyk wielkopostnych, które najlepiej mogą 
przygotować nas do świąt Wielkiejnocy. Zapraszam do udziału w  nabożeństwach 
gorzkich żali, w piątkowych nabożeństwach drogi krzyżowej i przede wszystkim do 
udziału w wielkopostnych rekolekcjach, które wygłosi o. Józef Kowalik od 5. Niedzieli 
Wielkiego Postu (25 marca) do środy (28 marca).

o WIZytAcjI
W tym roku, 4 marca, będziemy przeżywać wizytację kanoniczną, którą przepro-

wadzi abp Marian Gołębiewski. Jest to uprzywilejowany czas przypatrzenia się życiu 
wspólnoty parafialnej, który ma na celu pomóc i dodać odwagi w podejmowanych 
zadaniach duszpasterskich. W  związku z  wizytacją pragnę już dzisiaj zaprosić na 
msze św. z  udziałem Księdza Arcybiskupa. Ponad to Ksiądz Arcybiskup spotka się 
z przedstawicielami grup parafialnych, duszpasterzami i katechetami.

o jubIleuSZu
Natomiast w niedzielę 18 marca będziemy obchodzić Złoty Jubileusz Kapłaństwa 

o. Kazimierza Rychlika. Wobec Jubilata mamy szczególny obowiązek wdzięczności 
za posługę w konfesjonale, przy ołtarzu i na ambonie. Dziękuję o. Kazimierzowi za 
gorliwość, dyspozycyjność, otwartość i  za świadectwo służby kapłańskiej. Życzę 
obfitości Bożych łask na drodze życia kapłańsko-zakonnego. W  naszej modlitwie 
pamiętajmy o Jubilacie!

O. JERZy DItRICh OMI

SłOWO PRObOSZCZA

apteka, szpitalik, kaplica, domki miesz-
kalne dla pracowników.

Mimo bardzo ciężkiej choroby mama 
przeżyła i  ostatnim transportem wyje-
chała z  ZSRR do Persji, a  następ nie do 
Libanu. Rozpoczęła natychmiast starania 
o sprowadzenie mnie do siebie, a później 
planowała powrót do Polski, gdzie odna-
lazł się ojciec i dwaj bracia. O moim przy-
jeździe z Kenii do Libanu zadecydowała 
brytyjska królowa-matka. Swój pobyt na 
Wołyniu i w Rosji mama opisała w książce 
„Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć”. 

Do Polski wróciłam 17 lipca 1947 r. 
Mieszkałam z  rodzicami w  Strzelinku 
koło Słupska w  woj. koszalińskim. Tu 
ukończyłam szkołę średnią, a  następ-
nie pracowałam w  Narodowym Banku 
Polskim. W  1960 r. przeniosłam się do 
Wrocławia i wyszłam za mąż. Zaledwie po 
8 latach małżeństwa owdowiałam, dzieci 
nie miałam. Ukończyłam Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną, pracowałam początkowo 
w  NBP, później we Wrocławskim Przed-
siębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych. 

Po przejściu na emeryturę staram się 
nadal żyć aktywnie – pracuję społecznie 
od 20 lat w Związku Sybiraków i od 8 – 
w  Radzie Osiedla Wrocław–Popowice. 
Jestem inicjatorką powstania Stowarzysze-
nia „Klub pod Baobabem” we Wrocławiu 
i jego działaczką. Skupia ono byłych „Afry-
kańczyków”. Chodziło nam o nawiązanie 
kontaktów z  kolegami i  koleżankami, 
naszymi opiekunami, gromadzenie za-
chowanych pamiątek-świadectw tamtych 
dni. Mamy obowiązek ocalić od zapo-
mnienia los ponad 18 tys. kobiet i dzieci, 
które w czasie wojny znalazły schronienie 
w  Afryce. Zorganizowaliśmy 13 zjazdów 
(3–4-dniowych), w każdym uczestniczyło 
200–500 osób (w 1992 r. odbył się jeden 
Zjazd Światowy). 

Moje życie to jakby przejście z  dna 
piekła w Uzbekistanie do afrykańskiego 
raju, a  później upragniony powrót do 
Ojczyzny i  na łono rodziny, trudne lata 
młodości, trudna codzienność i  praca. 
Obecnie mam świadomość, że jest do-
brze – wszystko najgorsze, co mogło 
mnie spotkać, już było.

ZOFIA KłUSEK-DANISZEWSKA
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WIARA, NADZIEJA, MIłOść

Zaprasza nas przede wszystkim sam 
Chrystus! „Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy obciążeni i  utrudzeni jesteście, 
a  ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ciężko 
jest, trudno, beznadziejnie? „Gdzież my 
o Matko, ach gdzież pójdziemy i gdzie ra-
tunku szukać będziemy?”. U rządzących, 
uczonych, psychologów, wróżbitów, 
w horoskopach? Na kolanach przed Bo-
giem Wszechmocnym i Maryją, Wszech-
mocą Błagającą! „Proście, a będzie wam 
dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a  otworzą wam. (…) Ojciec wasz, który 
jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy 
Go proszą” (Mt 7, 7-11). Jest przecież 
Ojcem kochającym i  wszechmocnym. 
Nie przekonaliście się jeszcze o  tym, to 
się przekonacie! Szukacie prawdy – On 
jest Prawdą, szukacie miłości – On jest 
Miłością, szukacie świętości – tylko On 
jest święty, szukacie szczęścia – On daje 
szczęście wieczne; szukacie pracy – roz-
pocznijcie od Niego. 

Bóg, jak do proroka Jeremiasza, skie-
rował i  do mnie następujące słowa: 
„Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę 
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę! 
Nie lękaj się ich, bo ja jestem z tobą, by 
cię chronić” (Jr 1, 8) „Cokolwiek [Chry-
stus] wam powie, to czyńcie” (J 2, 5).

Nie obawiam się nikogo i  niczego; 
boję się jedynie samego Boga, a  ta 
bojaźń jest początkiem mądrości (Ps 
111, 10). Poza tym mam 77 lat i  stoję 
nad grobem. Będę przepowiadał to, 
co zlecił mi Chrystus: głoszenie miłości 
i prawdy o Bogu i człowieku – za to został 
ukrzyżowany! Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i  innych biskupów uwięzili, do 
Ojca Świętego Jana Pawła II strzelali, ks. 
Popiełuszkę zamordowali – za głoszenie 

Ewangelii i  mówienie prawdy! Taki jest 
często los proroków i kapłanów! 

Jakie zlecenie przekazał mi Pan? 
„Zapraszaj wszystkich na ucztę” (Mt 
22, 2). Zapraszam więc WSZYSTKICH NA 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE ŚWIĘTE, 
których celem jest wejrzenie w  siebie 
w Bożym świetle, żeby dostrzec bogac-
two Bożych darów i równocześnie ocenić 
„gospodarowanie” Bożymi talentami, czy 
nie marnotrawimy tego bogactwa, czy 
idziemy do nieba drogą wskazaną nam 
przez Boga, czy nie pogubiliśmy się na 
tej drodze, czy nie schodzimy na ma-
nowce? Rzymskie przysłowie mówi: „Co-
kolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz 
na koniec”. „Jak sobie pościelisz, tak się 
wyśpisz” (ludowe przysłowie – samo 
życie). Popatrzmy mądrze, po Bożemu, 
w  przyszłość, na co „pracujemy” – na 
niebo czy piekło?

Zapraszam WSZYSTKICH, którzy miesz-
kacie na terenie parafii NMP Królowej Po-
koju, praktykujących i niepraktykujących, 
(oni są przecież naszymi parafianami; to 
są ludzie szczególnej troski i  modlitwy 
duszpasterzy i  nie tylko duszpasterzy), 
świątobliwych i grzesznych, dzieci, mło-

dych i  starszych, zdrowych i  chorych. 
Zapraszam wszystkich, którzy utrudzeni 
jesteście! Bo: „Panie, do kogóż pójdzie-
my? Ty masz słowa życia wiecznego. 
Myśmy uwierzyli i  poznali, że Ty jesteś 
Świętym Boga” (J 6, 68). Chrystus Was 
pokrzepi, umocni, da nadzieję! Niech 

się nikt nie miga, niech 
się niczym nie usprawie-
dliwia; może zmarnować 
ostatnią szansę spotkania 
z Bogiem, Miłością Przeba-
czającą! Tu nie ma żartów, 
tu chodzi o wieczność!

„Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, 
który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. 
Posłał swoje sługi, żeby 
zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść” (Mt 22, 2-5), zlekceważyli to! 
Lekceważenie Boga może się źle skoń-

czyć, tak jak tymi z Chrystusowej przypo-
wieści: „Na to król uniósł się gniewem...” 
Skończyło się tragicznie.

Na rekolekcjach nie będzie żadnych 
„fajerwerków”, nie będzie głębi teolo-
gicznej (pozostawiam to „ekspertom”); 
będzie możliwie najprościej podane sło-
wo Boże: słowo prawdy, miłości, nadziei, 
będzie katechizacja; wszystko w Bożym 
świetle, w oprawie narodowych dziejów 
i współczesności. Będziemy szli do nieba, 
wielkopostną drogą krzyżową z  Maryją 
Matką Bożą Bolesną, Patronką oblatów 
i naszej wspólnoty parafialnej, Królowej 
Pokoju, aż na Golgotę i  Chrystusowy 
grób, do Zmartwychwstania, i do Betanii, 
gdzie wstąpił do nieba, aby przygotować 
nam miejsce.

 Bardzo serdecznie zapraszam całą na-
szą wspólnotę parafialną na rekolekcyjną 
wędrówkę do nieba! Wszystkich proszę 
o  otwarcie się na Boga („Mów Panie – 
sługa Twój słucha”), a  dla mnie proszę 
o cierpliwość, wyrozumiałość i modlitwę. 

O. JÓZEF KOWALIK OMI

będę przepowiadał to, co zlecił mi chrystus

Zapraszam serdecznie całą wspólnotę parafialną NMP Królowej Po-
koju na doroczne, narodowe, wielkopostne rekolekcje święte! bę-
dzie to kropeczka nad „i” wielkopostnego przygotowania się do re-
ligijnego i radosnego przeżycia największych wydarzeń zbawczych: 
Wielkiego tygodnia i  samego Zmartwychwstania chrystusa! Reko-
lekcje zakończą się w konfesjonale pojednaniem z bogiem, w rodzi-
nie i między ludźmi.
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ROK DUSZPAStERSKI

ochRZcZeNI:

Kamil Patryk Gniadkowski
Adam Mateusz Swatek
Bartłomiej Aleksander Skurjat
Emilia Złomek
Michał Mateusz Witek
David Józef Błaszkiewicz
Julia Kasprzyk
Aleksandra Maria Pacyna
Lena Oliwia Doniec
Aleksandra Kołodziejczyk
Hanna Dubiel
Klara Maria Mądrzak
Alicja Górgól
Milena Aleksandra Kujszczyk
Inga Stanisława Zawała
Emilia Białek
Szymon Antonovitch

MAłżeńStWA:

Michał Płuska i Małgorzata Strzelczak

ZMARlI:

Krystyna Socha  l. 82
Kazimierz Chęć  l. 82
Henryk Iwaniuk  l. 77
Stanisława Grobelna  l. 78
Dariusz Popielas  l. 46
Janina Kęsy  l. 90
Kazimiera Halarewicz  l. 74
Maria Sułkowska  l. 83
Zofia Piasecka  l. 83
Kazimierz Kuszczak  l. 75
Stefania Szopa  l. 98
Tadeusz Skut  l. 53
Stanisława Tęcza  l. 86
Władysława Pawłowska  l. 93
Artur Szymczak  l. 42
Leszek Krupski  l. 89
Helena Wiencek  l. 93
Barbara Włodarczyk  l. 78
Łodożyński Stefan  l. 73
Maria Dudek  l. 80
Eugeniusz Sosnowski  l. 85 
Kazimierz Derlaga  l. 83

czym jest dom?

W języku hebrajskim słowo beit oznacza zarówno dom, jak i  rodzi-
nę. Abraham po opuszczeniu domu rodzinnego (Rdz 12, 1) nigdy nie 
miał domu, w którym zamieszkałby na stałe (Pwt 26, 5), ale miał ro-
dzinę, która stanowiła jego dom. 

Rodzina obejmowała wie-
le pokoleń i  niejednokrot-
nie przeradzała się w  klan 
połączony więzami krwi. 
Na czele domu stał ojciec, 
który podejmował najważ-
niejsze decyzje. Szczególną 
rolę w tworzeniu atmosfery 
domu przypisywano kobie-
cie: „Jak słońce wschodzące 
na wysokościach Pana, tak 
piękność dobrej kobiety 
między ozdobami jej domu” 
(Syr 26, 16). Za wyjątkowe 
przewinienia groziła kara 
wygnania z  domu. W  ten 
sposób został ukarany Kain za bratobój-
stwo (Rdz 4, 12). 

Obecność Boga w rzeczywistości tego 
świata również odwołuje się do obrazu 
domu. Mojżesz rozbił namiot na pu-
styni i  nazwał go Namiotem Spotkania 
(Wj 33, 7). Wybudowana w  Jerozolimie 
Świątynia była uważana za dom Boga. 
Jezus, wyrzucając przekupniów ze Świą-
tyni, mówi do handlujących: „Weźcie to 
stąd, a  z  domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska” (J 2, 16). Bóg w tym miejscu 
świątynnym był wyjątkowo obecny, ale 
Jego domem jest również cały Izrael jako 
wspólnota (Lb 12, 7). Prorok Jeremiasz 
wieści czasy, w  których Bóg opuści swój 
dom, czyli naród przymierza, ponieważ 
ten nie jest wierny Jego Prawu (Jr 12, 7). 
Natomiast prorok Zachariasz w  przed-
stawionej wizji czasów mesjańskich za-
powiada szczególną opiekę nad „Resztą 
wiernych”, których nazywa domem, a więc 
wspólnotą otoczoną opieką Bożą (Za 9, 8). 

Piotr, wieńcząc pierwszą mową dzień 
Pięćdziesiątnicy, skierował swoje orędzie 
do całego Izraela, mówiąc: „Niech więc 
cały dom Izraela wie z  niewzruszoną 
pewnością, że tego Jezusa, którego 

wyście ukrzyżowali, uczynił 
Bóg i  Panem, i  Mesjaszem” 
(Dz 2, 36). Autor Listu do 
Hebrajczyków wyjaśnia, 
że Chrystus jako Syn jest 
nad swoimi domem, a „my 
jesteśmy Jego domem, 
jeśli ufność i  chwalebną 
nadzieję do końca wytrwa-
le zachowamy” (Hbr 3, 6). 
W starożytności należeć do 
czyjegoś domu oznaczało 
nie tylko wspólne zamiesz-
kiwanie, ale także uznanie 
zwierzchności pana domu, 
słuchanie jego poleceń, 

wzajemne wspieranie się w  ramach 
rodziny. Zatem wchodząc do domu 
Chrystusa, uznajemy Prawo przez Niego 
proklamowane dla wspólnoty, a  jest to 
prawo miłości.

Ewangelista Łukasz przedstawia nam 
przypowieść Jezusa obrazującą wza-
jemne relacje w „domu Boga” w  oparciu 
o  trzy postacie: ojca i  dwóch braci (Łk 
15, 11-32). Jeden z synów opuszcza dom 
z należnym sobie majątkiem i trwoni go, 
ale postanawia wrócić. Ojciec okazuje mu 
miłosierdzie. Drugi syn, jest wierny ojcu, 
ale nie chce przebaczyć złego postępo-
wania bratu. Nie identyfikuje się z bratem, 
nazywając go: „ten twój syn” (Łk 15, 30). 
Nie chce wejść do domu, bo trudno mu 
zaakceptować postawę miłosiernego ojca.

Może dzisiaj też są ludzie postępu-
jący zgodnie z  przykazaniami Bożymi, 
którzy nie chcą jednak wejść do domu 
Boga – Kościoła, ponieważ trudno im 
zaakceptować obraz Boga pełnego mi-
łosierdzia. Warto zastanowić się, czy nie 
gorszy nas obraz Boga przebaczającego 
grzesznikowi?

KS. JAN KLINKOWSKI

KSIęgI PARAFIALNE
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Świadectwo wdzięczności bogu

20 listopada 2011 r. gościliśmy p. Zygmunta Romanowskiego z Kra-
kowa, który na każdej mszy św. dzielił się z  nami świadectwem 
wdzięczności bogu za dar niemal całkowitego uzdrowienia z nieule-
czalnego paraliżu ciała. Poniżej przytaczamy podziękowanie p. Zyg-
munta. (Red.)

KRÓLOWA POKOJU6

Z żyCIA PARAFII

Szczęść Boże! Serdecznie dziękuję oso-
bom duchownym, a zwłaszcza Ojcu Pro-
boszczowi, że mogłem gościć w waszej 
parafii. Osobne podziękowania winien 
jestem papieżowi Janowi Pawłowi II za 
Jego specjalne dla mnie błogosławień-
stwo w apostolstwie mojej piosenki reli-
gijnej. Największe jednak podziękowanie 
składam samemu Panu Bogu – nie tylko 
za dar życia, za Jego Opatrzność czuwa-
jącą nade mną, ale także za doświadcza-
nie Jego Miłosierdzia, które okazało się 
trudną do wyjaśnienia tajemnicą, nawet 
dla naukowców. 

We wczesnym dzieciństwie zacho-
rowałem na nieuleczalne wówczas 
wirusowe zapalenie rdzenia kręgowego 
(poliomyelitis anterior acuta). W  moim 
przypadku w wyniku zapalenia doszło do 
paraliżu rąk i nóg na okres prawie trzech 
lat. Musiałem być wtedy podłączony do 
urządzeń podtrzymujących życie; były to 
m.in. tzw. sztuczne płuca, które pomaga-
ły mi oddychać, aby nie doszło do samo-
uduszenia. Wprowadzano mi także rurki 

do żołądka, przez które podawany był 
pokarm, bo nie potrafiłem samodzielnie 
połykać. Groziło mi też i to, że nigdy nie 
będę mógł mówić, ponieważ odłącze-
nie tej aparatury, aby uczyć się mówić, 
zagrażało życiu. Dopiero w  ochronce 
u  sióstr zakonnych zaczynałem wyma-
wiać pierwsze słowa, które były słowami 
modlitwy. Mój dalszy rozwój duchowy 
przebiegał na studiach m.in. formowany 
przez ojców karmelitów bosych. 

W najcięższym okresie choroby, która 
często kończyła się śmiercią, moi rodzice 
stracili nadzieję i postanowili potajemnie 
mnie porzucić. Nigdy już nie udało mi się 
ich odnaleźć. Dane, które mam o rodzi-
cach i o sobie, zostały ustalone i nadane 
mi urzędowo, bo prawdziwych nie udało 
się ustalić. Ufam jednak, że Chrystus 
zaniesie im moje przebaczenie, gdzie-
kolwiek są. Przebaczając w  imię Jezusa, 
uwolniłem się od wewnętrznego bólu 
porzucenia w okresie, kiedy ich – jak każ-
de dziecko – najbardziej potrzebowałem. 

Obecnie trudno jest uwierzyć w to, że 
moje ciało było kilka lat całkowicie spa-
raliżowane, bo przecież potrafię ruszać 
rękami, chodzić, mówić, śpiewać w róż-
nych językach, grać na instrumentach... 
Bóg, jakby to przewidując, pozostawił 
niezwykły dowód, w który – nawet gdy 
się go widzi – trudno jest uwierzyć. Jest 
to pozostałość po tej chorobie – całko-
wity niedowład lewej nogi. Wprawdzie 
jest ona bezwładna, ale mogę chodzić, 
stąpając obiema nogami. Dla tych, któ-
rzy poruszają się normalnie, nie jest to 
niczym niezwykłym, ale ci, którzy mają 
nogi sparaliżowane, wiedzą, że na nie-
władnej nodze nie można stanąć. Mogę 
również przejść około 20 metrów, mając 
obie nogi cały czas około 10 cm ponad 
podłogą (za pomocą kul ortopedycz-

nych). 
Przez swoje doświadczenie cierpienia 

zachęcam wszystkich do szanowania 
swojego życia i zdrowia, jakie by ono nie 
było. Wiem, że wiele osób pragnie cieszyć 
się zdrowiem, a  z  różnych przyczyn nie 
może. Ich cierpienie ma wartość dopiero 
w  Jezusie Chrystusie, który cierpienie 
uświęcił. Cierpienie jednych pomaga 
innym czynić miłosierdzie w imię Jezusa, 
co pozwala im zbliżać się do święto-
ści – cierpienie pomaga człowiekowi 
prowadzić mniej grzeszny tryb życia. 
Są bowiem ludzie, którzy będąc zdrowi, 
podejmują trud, aby to zdrowie czy życie 
niszczyć, np. przez palenie papierosów, 
nadmierne picie alkoholu, zażywanie 
narkotyków, przekleństwa, katowanie 
bliźnich, prowadzenie wojen w rodzinach 
i na świecie itp. Z wdzięczności Bogu za 
tę wielką przemianę w moim życiu – ze 
stanu beznadziejnego do wewnętrznej 
duchowej radości – podjąłem się wspie-
rać dzieła służące ludziom cierpiącym 
i Kościołowi katolickiemu na świecie. Do 
tej pory wsparłem znacząco już ponad 20 
dzieł i tu składam ogromne podziękowa-
nie wielu, wielu ludziom, którzy kupując 
moje cegiełki miłosierdzia – autorskie 
płyty CD, DVD i książki – finansują te dzia-
łania, których ciągle ludzkości potrzeba. 
Gdyby ktoś chciał dołączyć się do tego 
kręgu dobroczynności, w którą jest tak-
że włączona pomoc w  powielaniu tych 
cegiełek miłosierdzia, to można je nabyć 
dla siebie i swoich bliskich przy wyjściu. 
Ufam, że Bóg przemieni tę dobroć w ra-
dość, której człowiek sam sobie dać nie 
może, bo jest to duchowa, wieczna Boża 
Radość, a  tę może dać nam tylko Bóg. 
Dlatego pozostańmy na zawsze z Bogiem 
w tej Radości. 

Szczęść Boże wszystkim darczyńcom 
w  doczesności i  szczęśliwej wieczności! 
Można ze mną korespondować w inter-
necie na portalu „Nasza klasa”.

ZygMUNt ROMANOWSKI
Zygmunt Romanowski w naszym kościele
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Podziękowanie

Studnia na ukrainie
wybudowana!

Kochany ojcze Kazimierzu! Piszę tuż po powrocie z kościoła, po wy-
głoszeniu przez ciebie cudownej nauki rekolekcyjnej dla małżeństw 
i rodzin, bo obawiam się, że jutro mogę nie zdążyć...

Dziękuję Bogu, że dał mi łaskę, chyba 
przez ponad 20 lat, życia w Twojej, Ojcze, 
bliskości.

Dziękuję za Twoje wspaniałe dzieło 
w  naszej parafii – za grupę małżeństw, 
którą wychowałeś na chwałę Bożą i przy-
kład dla wielu, że i w naszych trudnych 
warunkach można dać życie i wychowy-
wać troje, czworo i sześcioro dzieci. 

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi jeszcze 
usłyszeć w  moim 86-letnim życiu tak 
wspaniałą, głęboką naukę na temat 
chrześcijańskiego małżeństwa. Ktoś 
może wzruszyć ramionami i  pomyśleć: 

„Po co jej w  tym wieku taki temat”? 
Odpowiadam: aby dobremu Bogu dzię-
kować za dobro i przeprosić za to, co złe 
było w moim małżeństwie. Dla Boga czas 
nie istnieje. On przyjmuje i dzisiaj moją 
modlitwę i żal. 

Jeszcze raz dziękuję, Ojcze Kazimierzu, 
za Twój trud głoszenia takich niełatwych 
rekolekcji, bo czuję, że całym sercem 
i umysłem pragniesz przekazać to, w co 
sam głęboko wierzysz. Niech Cię dobry 
Bóg błogosławi i otacza swoją opieką!

MARIA MARCINISZyN

Otrzymaliśmy wiadomość, że została wybudowana studnia na Ukrainie  
w  Obuchowie na misji o. Arkadiusza Cichli OMI, naszego parafianina. Para-
fianie dołożyli „cegiełkę” do tej budowy, składając ofiary za bukiety zielne  
15 sierpnia 2011 r. 

Przypominamy, że pierwsza studnia została zbudowana na misji o. Wiesława 
Safiana OMI na Madagaskarze, też z ofiar za polskie kwiaty składane Matce 
Bożej Zielnej.

W tym roku powtórzymy zielny program i  przekażemy zebrane ofiary 
misjonarzowi na ten sam cel, aby napoić spragnionych. Składamy drogim 
Parafianom serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę i ofiar-
ność. Bóg zapłać!

PRZyJACIELE MISJI ObLACKICh

4. niedziela zwykła
29 stycznia

Łącząc własne cierpienia za prawdę i za wol-
ność z cierpieniem Chrystusa na krzyżu, czło-
wiek może dokonać cudu pokoju. Do dzieła 
przepajania duchem Ewangelii rzeczywistości 
ludzkiej powołani są, razem ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, chrześcijanie, a  w  szcze-
gólny sposób świeccy. Przez wszystkie stulecia 
i  pokolenia powtarzają się w  Kościele znaki 
i cuda mocy Bożej. Mają one pobudzić nas do 
wiary, że cel naszego życia jest większy aniżeli 
ziemia i doczesność. Jest nim królestwo Boże.

Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka

Ps 95
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale 
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

1 Kor 7, 32-35
Małżeństwo i celibat

Aklamacja
Lud, który siedział w  ciemnościach, ujrzał 
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej kra-
iny śmierci wzeszło światło

Mk 1, 21-28
Jezus naucza jako mający władzę

Święto ofiarowania Pańskiego
2 lutego

Maryja i Józef ofiarowali Bogu swego Pierwo-
rodnego i  w  ten sposób poddali się prawu 
Mojżeszowemu. To ofiarowanie znalazło po-
tem swe doskonałe dopełnienie w tajemnicy 
męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. W ten 
sposób dzieląc z nami nasz ludzki los aż do 
końca, urzeczywistnił On swoje posłannictwo 
jako miłosierny i wierny Arcykapłan. Przy ofia-
rowaniu w świątyni i na górze Kalwarii u Jego 
boku stoi Maryja, wierna Dziewica i  współ-
uczestniczka wiecznego planu zbawienia.

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

Ps 24
Pan bóg Zastępów, on jest Królem chwały
Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

hbr 2, 14-18
Chrystus upodobnił się do braci

Aklamacja
Światło na oświecenie pogan i  chwała ludu 
Twego, Izraela

łk 2, 22-40
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
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CZy tANIA WSPOMNIENIE

Śp. jan łukaszewicz
5. niedziela zwykła

5 lutego

Człowiek, zwłaszcza słaby, bezbronny, ze-
pchnięty na margines społeczny, jest sakra-
mentem obecności Chrystusa. Faryzeusze 
pogardzali ludźmi, którym Jezus pomagał, 
przekraczając granice wyznaczone przez 
ich przepisy. Przyszedł On po to, aby szukać 
i zbawić zagubionych, aby odnaleźć wyklu-
czonych, porzuconych i odrzuconych przez 
społeczeństwo.

hi 7, 1-4. 6-7
Marność życia ludzkiego

Ps 147A
Panie, ty leczysz złamanych na duchu
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

1 Kor 9, 16-19. 22-23
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Aklamacja
Jezus wziął na siebie nasze słabości 
i nosił nasze choroby.

Mk 1, 29-39
Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

6. niedziela zwykła
12 lutego

Większość z  nas zetknęła się ze światem 
chorób i cierpienia. W bolejącym i cierpią-
cym obliczu ludzkości Kościół widzi rysy 
cierpiącego Chrystusa i  pomaga innym 
ludziom, aby je dostrzegali. Przypomina 
o  Bożych planach, które kierują życiem 
osób słabego zdrowia, by przynosiły owo-
ce wyższego rzędu. Współodczuwa wraz 
z Chrystusem i wszystkimi cierpiącymi.

Kpł 13, 1-2. 45-46
Odosobnienie trędowatego

Ps 32
tyś mą ucieczką i moją radością
Szczęśliwy człowiek, 
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, 
któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

1 Kor 10, 31–11, 1
Paweł naśladowcą Chrystusa

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

Mk 1, 40-45
Uzdrowienie trędowatego

jan łukaszewicz, znany w  naszej parafii jako „jaś Różańcowy”, był 
bohaterem cyklu „ludzie naszej parafii” we wrześniu 2007 r. już 
wtedy zmagał się z chorobą nowotworową. od kilku lat rzadko by-
wał w naszym kościele. choroba stała się uciążliwa i trudno mu było 
opuszczać dom. Zmarł 17 listopada 2011 r. (Red.)

Jego życie było związane z  historią 
Wrocławia. Cała rodzina Łukaszewiczów 
przyjechała z Wilna do Wrocławia. Tato 
„Jasia” przed wojną był urzędnikiem 
Poczty Polskiej w Wilnie. We Wrocławiu 
powierzono mu utworzenie poczty. Pra-
cował razem ze swoimi pięcioma synami.

Tamten czas był bardzo trudny, ale 
przesiedleńcy z entuzjazmem budowali 
polską administrację i szkolnictwo. Rów-
nocześnie odgruzo-
wywali i  odbudowy-
wali zburzone miasto. 
Jak wielu z nich, „Jaś” 
pracował i studiował. 
Gdy miał 45 lat, serce 
nie wytrzymało. Wte-
dy w  Polsce dopiero 
zaczynała się epoka 
by-passów. Jaś był 
piątym pacjentem 
w  Polsce poddanym 
tej operacji. Wtedy 
lekarz powiedział mu, 
że ma przedłużone 
życie o  pięć lat, ale 
Pan Bóg jest hojny 
i dał mu prawie trzy-
dzieści. Po operacji  nie wrócił już do 
pracy; otrzymał rentę. 

W  1980 r. „Solidarność” rozbudziła 
nadzieje i chęć działania. Na Popowicach 
powstał klub seniora „Niedźwiedzia  
Nora”. Jaś został jego wiceprezesem. 
Przez kilka lat klub dawał przedstawienia 
kabaretowe w  okolicznych osiedlach. 
Tam zaprzyjaźnił się  On z pp. Przybysza-
mi. Pan Józef Przybysz pisał teksty, a jego 
żona Zofia była jedną z aktorek kabaretu. 
Członkowie klubu pomagali też roznosić 
dary napływające z Zachodu. Po śmierci 
żony p. Jan zaczął systematycznie odma-
wiać różaniec z pp. Przybyszami. Wtedy 

też wstąpił do Wspólnoty Krwi Chrystusa 
i Żywego Różańca. 

We Wspólnocie Krwi Chrystusa spo-
tkał brata Wincentego, który opowiadał 
kiedyś o swoim ojcu, który dzięki wyra-
bianiu i  sprzedaży różańców w  czasie 
wojny utrzymywał rodzinę. „Jaś”, zawsze 
aktywny, postanowił, że również będzie 
je robił. Pierwsze były zrobione z  krzy-
żyków i  koralików pozostałych po ojcu 

brata Wincentego. 
„Jaś Różańcowy ” 
rozwijał „produkcję” 
i robił różańce z ko-
ralików, orzechów, 
pestek różnych ro-
ślin i  rozdawał je, 
gdziekolwiek się 
znalazł: parafianom, 
księżom, lekarzom, 
pielęgniarkom, żoł-
nierzom wyjeżdża-
jącym na misje do 
Iraku i  Afganistanu 
oraz więźniom przez 
ojców kapelanów. 
W sumie zrobił i roz-
dał ich co najmniej 

trzy tysiące. Oczywiście wiele osób prosi-
ło go o naprawienie różańca. Jaś nikomu 
nie odmówił. Prosił tylko, by pomodlić 
się na nich za niego. 

Modlił się też wytrwale i systematycz-
nie spotykał z  braćmi z  WKC. Jeszcze 
w poniedziałek rano bracia spotkali się 
u  niego, a  wieczorem zabrano go do 
szpitala. Zmarł we czwartek 17 listopada 
w  dniu adoracji Najświętszego Sakra-
mentu przez naszą wspólnotę.

Jaś pozostanie w naszej pamięci jako 
promień światła.

WSPÓLNOtA KRWI ChRyStUSA

Jan łukaszewicz w roku 2007
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WSPOMNIENIE

Śp. ks. prof. Piotr Nitecki urodził się 
w Warszawie 24 października 1949 r., tu 
w  Technikum Księgarskim uzyskał świa-
dectwo dojrzałości (1969 r.), po czym roz-
począł studia filozoficzno-teologiczne na 
Wydziale Teologicznym Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego zwieńczone dyplo-
mem magistra teologii (1977 r.). W 1980 r. 
uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
a w 1989 r. doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego na podstawie pracy „Ko-
ściół wobec przemian społecznych w Pol-
sce w latach 1980–1983”. Na zaproszenie 
metropolity wrocławskiego kard. Henryka 
Gulbinowicza rozpoczął w  1991 r. pracę 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu jako docent i kierownik Katedry 
Teologii Rzeczywistości Ziemskich. Koniec 
roku 1996 był bardzo owocny. 8 grudnia 
1996 r., w  wieku 47 lat, przyjął we Wro-
cławiu święcenia kapłańskie z  rąk kard. 
H. Gulbinowicza. Spełniły się w ten sposób 
słowa Sługi Bożego kard. S. Wyszyńskiego: 
„jeśli Pan Bóg chce mieć kogoś kapłanem, 
to nie przeszkodzi temu żadna ludzka siła”. 
Swoją prymicyjną Mszę św. sprawował 
15 grudnia w  kościele Bożego Ciała we 
Wrocławiu zamiast w  rodzinnej parafii, 
gdyż Jego rodzice byli już po tamtej 
stronie, u  Pana Boga. W  1999 r. uzyskał 
tytuł profesora nauk teologicznych PWT, 
gdzie kierował Katedrą Katolickiej Nauki 
Społecznej i  Socjologii Duszpasterskiej 
oraz przewodniczył senackiej komisji 
dyscyplinarnej ds. studentów. 

Od 2000 r. ks. Nitecki był proboszczem 
parafii pw. św. Stefana we Wrocławiu, a od 
2003 r. proboszczem parafii uniwersy-
teckiej pw. Najświętszego Imienia Jezus 
we Wrocławiu. Koledzy-kapłani zwracają 

Nie była prosta droga do kapłaństwa śp. ks. prałata prof. dr. hab. Piotra 
Niteckiego, kapelana honorowego ojca świętego, profesora Papieskie-
go Wydziału teologicznego we Wrocławiu, proboszcza parafii uniwersy-
teckiej pw. Najświętszego Imienia jezus we Wrocławiu, wicepostulatora 
w procesie beatyfikacyjnym Sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Zakończyła się nagle 15 grudnia 2011 r. wypadkiem pod Środą Śląską.

uwagę na zafascynowanie Księdza Piotra 
posługą kapłańską, dla której wzorem 
były trzy osoby: bł. papież Jan Paweł II, 
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński oraz 
bliski przyjaciel, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
Podkreślają też wyjątkowość jako duszpa-
sterza i naukowca. Zawsze bardzo zajęty, 
potrafił zatrzymać się z niezwykłą uwagą 
nad każdym, kto miał do niego prośbę. Lu-
bił kontakty z ludźmi, rozmowy, w trakcie 
których pojawiały się też nuty swoistego 
poczucia humoru. Już po kilku zdaniach 
rozmowa toczyła się wartkim nurtem, jak 
ze starym dobrym znajomym, przed któ-
rym nie ma tajemnic, potrafiącym pięknie 
słuchać i mądrze rozmawiać.

Znaczną część swojego życia ks. Nitecki 
poświęcił mediom. Był współzałożycie-
lem i członkiem Kolegium Redakcyjnego 
Katolickiego Tygodnika Społecznego 
„Ład”, członkiem redakcji „Chrześcijanina 
w  świecie”, a  także od 1995 r. redakto-
rem naczelnym „Nowego Życia”. Był też 
współzałożycielem Katolickiego Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy i  członkiem Rady 
ds. Mediów przy prezydencie Lechu 
Wałęsie. Odpowiadał za obsługę praso-
wą 46. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 
r. W  latach 1989–1991 był sekretarzem 
komisji przygotowawczej II Synodu Ple-
narnego Kościoła w Polsce. Ksiądz Nitecki 
był jednym ze znawców i  propagatorów 
nauczania społecznego kościoła. Jako 
historyk przez wiele lat był związany 
z  Ośrodkiem Dokumentacji i  Studiów 
Społecznych Kościoła katolickiego. Autor 
wielu książek i artykułów z historii Kościoła 
i  katolickiej nauki społecznej, znakomity 
interpretator encyklik społecznych Jana 
Pawła II. Do najważniejszych jego publika-
cji należą: Biskupi Kościoła w Polsce: słownik 

biograficzny, Człowiek drogą Kościoła: 
Kościół, „Solidarność” i  odnowa społeczna 
w  Polsce, Znak zwycięstwa: ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, 1947–1984, Biskupi Kościoła 
w  Polsce w  latach 965–1999: słownik bio-
graficzny, Kardynałowie Kościoła w Polsce, 
Uwierzmy Miłości: siódma pielgrzymka Jana 
Pawła II do ojczyzny: 5–17 czerwca 1999, 
Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskie-
go. 1917–1946, Kościół wobec przemian 
społecznych w Polsce, Ewangelizacja i poli-
tyka, Socjalizm, komunizm i ewangelizacja, 
Rozpoznawać znaki nowych czasów.

Za osiągnięcia naukowe i  populary-
zatorskie w  zakresie katolickiej nauki 
społecznej ks. prof. P. Nitecki otrzymał 
Nagrodę naukową im. Włodzimierza 
Pietrzaka, przyznawaną przez Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Uroczystości pogrzebowe w  kościele 
uniwersyteckim rozpoczęły się 21 grudnia 
eksportacją trumny z  ciałem tragicznie 
zmarłego ks. P. Niteckiego do kościoła uni-
wersyteckiego. Obrzędom przewodniczył 
tego dnia rektor Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. 
Waldemar Irek. Następnego dnia Mszy św. 
pogrzebowej przewodniczył abp Marian 
Gołębiewski, metropolita wrocławski. 
Kazanie wygłosił ks. prof. Waldemar 
Irek. Po Mszy św. trumnę z ciałem śp. ks. 
P. Niteckiego odprowadzono na miejsce 
doczesnego spoczynku – cmentarz przy 
ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

REDAKCJA

Śp. Ksiądz Profesor Piotr Nitecki
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KOśCIÓł MISyJNy

Wieści od o. Marka Skiby oMI

Kochani! Przesyłam serdeczne życzenia błogosławieństwa bożego 
w nowym Roku Pańskim 2012. Niech Matka boża Kapłańska, miło-
ściwie nam panująca w Domu chleba i z woli Najwyższego boga rzą-
dząca wszelkim stworzeniem, wyprasza potrzebne łaski do pozosta-
wania na drodze zbawienia Wam – naszym przyjaciołom, jak również 
wszystkim bliskim Waszym sercom.

Nowy Rok przywitaliśmy Eucharystią 
o  północy. Wcześniej odprawiliśmy 
nabożeństwo przebłagalne i  dokona-
liśmy ponownego zawierzenia Maryi 
Niepokalanej cudownych owoców roku 
minionego (aprobatę Stowarzyszenia, 
erygowanie kaplicy w Domu Chleba pw. 
bł. Jana Pawła Wielkiego oraz wstępne 
przekazanie posiadłości na rzecz To-
warzystwa Maryi Niepokalanej) wraz 
z prośbą o wspólnotę życia w Bethlehem 
Osłowskim. W  tej intencji 28 grudnia 
2011 r. Biskup Legnicki Stefan Cichy spra-
wował mszę św., dokładnie w  pierwszą 
rocznicę swojej pierwszej wizyty u nas. 

Na rozpoczęcie Eucharystii Ksiądz 
Biskup powiedział: „Śniło mi się tej nocy 
(a nie miewam często snów), że spotka-
liśmy się obok Domu Chleba w nieistnie-
jącym jeszcze jednopiętrowym budynku 
częściowo oszklonym”. Biskup dokładnie 
opisał „Chatę Chlebową”, która ma po-
wstać, o  której od dawna rozmawiamy, 
ale  o  której od nikogo wcześniej nie 
wiedział. 

To niezwykłe działanie Boga, który 
przynaglił naszego Ojca Diecezji, aby 

powołał nas do ży-
cia w  Kościele le-
gnickim, ofiarowując 
nam paramenty li-
turgiczne do spra-
wowania Eucharystii, 
dopełnione zostało 
cudownym snem, 
do realizacji którego 
zapraszam modli-
twą, pracą i  darem 
serca. Osobiście je-
stem pod wrażeniem 
mocnego działania 
Pana Boga w  dziele 

ewangelizacji przez Dom Chleba, a wyda-
rzenie ze snem Księdza Biskupa wpędza 
w  milczący zachwyt osłupienia. Każe 
również zapytać: Czym właściwie jest to 
dzieło w  zamiarach Bożych, bo istotnie 
Ręka Pańska jest z nami...

Biskup Stefan przyjął także zaprosze-
nie na 7 września 2012 r., by w  wigilię 

kończącego się dla mnie roku jubile-
uszowego (25-lecie życia zakonnego) od-
prawić Eucharystię i spotkać się z człon-
kami Towarzystwa i  przyjaciółmi Domu 
Chleba, na którą już dziś serdecznie 
zapraszam.

Zapraszam również na rekolekcje To-
warzystwa w dniach 17–19 lutego 2012 r. 
w Domu Chleba. Warunki są już napraw-
dę godziwe (ponad 20 łóżek i kilkanaście 
materacy), łazienki na wszystkich pozio-
mach oraz już funkcjonujące wygodne 
schody awaryjne.

Polecam Waszej modlitwie wspólno-
tę życia, środki na projekty i  realizację 
planów zagospodarowania oraz nowo 
powstały Klub Młodych w  Bolesław-
cu. Niech Pan was błogosławi, niech 
napełni Wasze serca pokojem, abyście 
doświadczyli osobiście i  wewnętrznie 
owoców płynących z  bezpieczeństwa 
oddania Maryi Niepokalanej w  Jej To-
warzystwie.

Wszelkie dane o Domu Chleba znaj-
dziecie na stronie internetowej: www.
osla-domchleba.pl. Serdecznie zapra-
szam! Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus i Maryja Niepokalana.

O. MAREK SKIbA OMI

Eucharystia noworoczna w kaplicy bł. Jana Pawła II w Osłej

biskup Legnicki z o. Markiem Skibą OMI
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Podziękowanie

Kochani Darczyńcy! Parafialny Zespół caritas dziękuje każdemu 
z Was za wsparcie naszej działalności przez zakupienie świec Wigi-
lijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Sprzedaliśmy 1500 świec i  z  tego 
uzyskaliśmy 1900 zł. 

Bardzo serdecznie dzię-
kujemy też osobom, które 
złożyły paczki do kosza 
na prezenty wigilijne dla 
naszych ubogich. Z tego 
źródła zrobiliśmy 70 pa-
czek żywnościowych dla 
ubogich i 69 dla dzieci.

Na szczególne podziękowania zasłuży-
ły dzieci, które podzieliły się słodyczami 
i zabawkami, oraz młodzież z Gimnazjum 
nr 1, która te dary roznosiła. Z pewnością 
to oni kiedyś nas zastąpią.

Słowa podziękowania kierujemy do 
wszystkich tych, którzy przynoszą odzież. 

Przekazujemy ją biednym 
parafianom oraz do Domu 
dla Kobiet i  Domu dla 
Mężczyzn, a także naszym 
ojcom posługującym na 
Ukrainie dla ich parafian.

Nie zapominajmy też 
o  modlitwie za Parafialny 

Zespół Caritas i naszych podopiecznych 
biednych i chorych.

Niech miłosierny Pan Bóg hojnie 
udzieli łask wszystkim wrażliwym na 
potrzeby ubogich.

PARAFIALNy ZESPÓł CARItAS

7. niedziela zwykła
19 lutego

Pojednanie jest darem Boga i Jego inicjatywą. 
Ale wiara nasza uczy, że ta tajemnica dopeł-
nia się w  tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, 
Sprawcy pojednania, który wyzwala człowie-
ka z  grzechu w  każdej jego postaci. W tym 
zadaniu i urzędzie streszcza się niezrównane 
posłannictwo Jezusa z Nazaretu, Słowa i Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem.

Iz 43, 18-19. 21-22.24b-25
Bóg odpuszcza grzechy

Ps 41
uzdrów mnie, Panie, 
bo bardzo zgrzeszyłem
Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
aż po wszystkie wieki.

2 Kor 1, 18-22
Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” 
Bogu na chwałę

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

Mk 2, 1-12
Syn Człowieczy ma na ziemi 
władzę odpuszczania grzechów

Środa Popielcowa
22 lutego

Przeżywać Wielki Post to znaczy nawrócić się 
do Boga za pośrednictwem Jezusa. Chrystus 
wskazuje nam w Ewangelii bogaty program 
nawrócenia. Odkupiciel, a  po Nim Kościół, 
przedkłada nam w  tym czasie środki, które 
służą do tego nawrócenia: modlitwę, jałmuż-
nę i post. Trzeba przyjąć te środki i wprowa-
dzić je w życie stosownie do potrzeb i moż-
liwości człowieka i  chrześcijanina naszych 
czasów. Wielki Post jest zatem dla wierzących 
sposobnością do wnikliwej rewizji życia.

jl 2, 12-18
Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

Ps 51
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

2 Kor 5, 20–6, 2
Pojednajcie się z Bogiem, 
oto teraz czas upragniony

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

Mt 6, 1-6. 16-18
Ojciec twój, który jest w ukryciu, odda tobie
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Karnawał

Karnawał często kojarzy się z pokazami samby i barwnym korowo-
dem na ulicach Rio de janeiro. jednak ojczyzną karnawału nie jest 
brazylia. Święto to ma pochodzenie europejskie, a  obchodzono je 
już w  czasach, kiedy mieszkańcy europy nie wiedzieli o  istnieniu 
Ameryki. Na inne kontynenty karnawał dotarł dopiero wraz ze stat-
kami odkrywców i osadników.

To, co współcześnie nazywamy karna-
wałem, często ma niewiele wspólnego 
z pierwotnym znaczeniem tego pojęcia, 
określającego charakterystyczne święto. 
Naukowcy spierają się o  etymologię 
słowa i pochodzenie uroczystości, która 
jest jednym z  najbardziej ciekawych 
zjawisk w  kulturze. Część badaczy do-
szukuje się źródeł karnawału w  obrzę-
dach pogańskich i zakłada jego związek 
z  rzymskimi Saturnaliami. Słowo kar-
nawał ma pochodzić od carrus navalis 
– statku na kołach, który pojawiał się 
w  procesji ku czci bogini Izydy w  ce-
sarstwie rzymskim. Jednak najbardziej 
prawdopodobne wydaje się, że jest to 
święto chrześcijańskie, pośrednio czer-
piące z  przedchrześcijańskiej tradycji. 
Ci, którzy tak twierdzą, wywodzą nazwę 
od łacińskiego carnelevare („zniesienie 
mięsa”), co odnosi się do postu nastę-
pującego po karnawale.

Daty początku i  końca karnawału 
zmieniały się w  ciągu wieków. Zawsze 
jednak był to czas między świętem 
Trzech Króli a  Środą Popielcową, czyli 
okres symbolicznego przejścia od prak-
tyk grzesznych i  pogańskich do chrze-
ścijańskiego Wielkiego Postu.

Za kolebkę zabaw karnawałowych 
uważane są kraje śródziemnomorskie. 
Włoskie miasta późnego średniowiecza 
– Wenecja i Florencja – zapisały w swej 
historii specjalne święta zimowo-wio-
senne z  procesjami, pochodami, tań-
cami i maskaradami. W XIV i XV wieku 
miejskie place i ulice wypełniały tajem-
nicze i fascynujące postacie w maskach. 
Rozpoczynał się jedyny w swoim rodza-
ju spektakl teatralny, którego widzowie 
stawali się jednocześnie aktorami. 
W  średniowieczu funkcję sceny przej-

mował zwykle miejski rynek wraz z są-
siadującymi ulicami. To właśnie miejsce 
symbolizowało powszechny charakter 
święta. Wszyscy, którzy przyszli na plac, 
stawali się uczestnikami i częścią życia 
karnawałowego, którym kierowała za-
sada świata „na odwrót”.

Organizowanie zabaw karnawało-
wych w  Polsce potwierdzają zapisy 
źródłowe pochodzące z XVI wieku, ale 
ich początki są bez wątpienia starsze. 
W  dawnej Polsce karnawał nazywano 
zapustami, które obchodzono zgodnie 
z  naszą tradycją, obyczajem i  tempe-
ramentem, chociaż niektóre zabawy 
i zwyczaje (maskarady i korowody kar-
nawałowe) są wyraźnie włoskiego po-
chodzenia. Na grunt polski adaptowane 
zostały – prawdopodobnie – przez 
królową Bonę Sforzę i jej dwór, a także 
przez włoskich osadników. Polski kar-
nawał różnił się w sposób bardzo cha-
rakterystyczny od karnawału w krajach 
Europy Zachodniej. Nie było u nas roz-
powszechnionego obyczaju tworzenia 
w czasie karnawału świata „na odwrót”, 
polegającego na powszechnej zamianie 
ról społecznych. Szlachta takiej zamia-
ny nawet dla zabawy, na krótko, nie 
akceptowała.

Cały okres między Bożym Naro-
dzeniem a  Popielcem wypełniało 
ożywione życie towarzyskie, związane 
z karnawałem. Bawiono się i weselono 
we wszystkich stanach, w  miastach 
i  na wsiach. Bawili się bogaci i  biedni, 
młodzi i starsi, a wszyscy odpowiednio 
do posiadanych środków i  zasobów 
jedli dużo, tłusto i  jeszcze więcej pili. 
Na wsiach szlachta organizowała kuligi, 
polowania, turnieje, bale, a wśród nich 
modne w Polsce, już w XVII wieku bale 

kostiumowe i  maskowe. W  miastach 
zabawy odbywały się w  domach ce-
chowych, ratuszach, a  także domach 
prywatnych. W XVIII wieku i w czasach 
późniejszych bale karnawałowe róż-
nych sfer i  różnych grup zawodowych 
stawały się obyczajem. Urządzano 
je w  salach redutowych teatrów, re-
sursach kupieckich i  obywatelskich, 
wielkich i  mniejszych restauracjach, 
a  także salonach i  salonikach domów 
prywatnych. W XIX wieku bale stały się 
przejawem modnej wówczas filantropii, 
ponieważ całkowity dochód z  wielu 
zabaw przeznaczany bywał na cele 
dobroczynne.

Karnawałowe bale, zabawy i  potań-
cówki były nie tylko okresem wesołości 
i  towarzyskich spotkań. Spodziewano 
się że bawiące się dziewczęta – pod 
czujnym okiem, kontrolą i  z  pomocą 
swych matek, babek i ciotek – spotkają 
odpowiedniego kawalera i  zdobędą 
konkurenta, poważnego kandydata na 
męża. Karnawał był bowiem czasem 
swatania i  kojarzenia młodych par, 
czasem zaręczyn, a  nawet i  zaślubin. 
Przy czym na ślubnym kobiercu stawały 
najczęściej pary skojarzone w poprzed-
nim roku i poprzednim karnawale. Był 
więc karnawał i  tańce karnawałowe, 
bale i  zabawy, swego rodzaju giełdą 
małżeńską. Dla dziewcząt na wydaniu 

hIStORIA
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był czasem nadziei, a  tym pannom, 
które konkurenta nie znalazły, przynosił 
gorycz i  rozczarowanie. Brak poważ-
nego konkurenta na karnawałowych 
zabawach mógł być zapowiedzią sta-
ropanieństwa.

Najweselej i najhuczniej obchodzono 
ostatni tydzień zapustów, rozpoczynają-
cy się w  tłusty czwartek – ostatni, kar-
nawałowy czwartek. Dzień ten upływał 
głównie na jedzeniu i piciu, a stoły ugi-
nały się pod ciężarem mis i półmisków, 
z tradycyjnymi, zapustnymi potrawami. 
W domach chłopskich gotowano dużo 
obficie kraszonego jadła: kaszy i kapu-
sty ze skwarkami, stawiano na stołach 
słoninę i  sadło, a  u  bogaczy również 
mięso gotowane w rosole i różne moc-
no pachnące czosnkiem kiełbasy.

W tłusty czwartek nigdzie nie mogło 
zabraknąć smażonych na tłuszczu słod-
kich racuchów, blinów i  pampuchów 
oraz lepszych i  delikatniejszych ciast, 
pączków, a  także mających francuski 
rodowód faworków (od słowa faveur 
oznaczającego wstążkę darowaną ryce-
rzom przez damy dworu), nazywanych 
też w Polsce chrustem (bo ich kruchość 
kojarzyła się z  chrustem zbieranym 
w lesie na opał).

Pączki od kilku stuleci są wielkim, 
polskim specjałem karnawałowym 
i specjalnością kuchni polskiej. Jednak 
dawniej smakowały zupełnie inaczej. 
Średniowieczny pączek oprócz kształtu 
miał niewiele wspólnego ze znanym 
nam współcześnie. Początkowo była 
to okrągła bułeczka nadziewana sło-
niną i  smażona na smalcu. Puszyste 
pączki pojawiły się dopiero w  XVIII 
wieku za czasów króla Augusta II 
Mocnego wraz z  upowszechnieniem 
się drożdży. Ksiądz Jędrzej Kitowicz 
opisywał z  wyraźnym zadowoleniem, 
że staroświecki pączek odszedł w  za-
pomnienie: „Dziś jest tak pulchny, tak 
lekki, że ścisnąwszy go w  ręku, znów 
się rozciąga i  pęcznieje jak gąbka do 
swej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go 
z półmiska”. Jedzenie pączków w tłusty 
czwartek jest w  Polsce obyczajem, 
który jako jedna z  niewielu dawnych 
tradycji karnawałowych zachowała się 
do naszych czasów.

Tłusty czwartek był tylko wstępem do 
hucznych zabaw i  różnorodnych zwy-
czajów, które odbywały się w  ostatnie 
trzy dni karnawału. Mówiono, że są to 
zapuśne, szalone, mięsopustne, kuse 
dni albo po prostu ostatki. Tańczono 
i  bawiono się do upadłego, a  na ulice 
wsi, miasteczek i  przedmieść wielko-
miejskich wychodziły korowody wesoło 
pląsających i płatających figle przebie-
rańców. Przebieranie się i  wkładanie 
masek czy choćby tylko czernienie sobie 
twarzy było w ostatki regułą. Beztroskiej 
zabawy nie krępowały zajęcia w gospo-
darstwie, był to bowiem czas wolny od 
prac w  polu, a  świadomość mającego 
nadejść okresu różnorakich wyrzeczeń 
tym bardziej potęgowała spontanicz-
ność zabaw zapustowych.

Wszystkich przebierańców zapust-
nych przyjmowano chętnie i ugaszcza-
no nie tylko dlatego, że ich występy 
były zabawne; wierzono również, że 
ich pochody, zabawy i psoty pobudza-
ją życie w  przyrodzie i  są zapowiedzią 
zbliżającej się wiosny. Śmiech, taniec 
i  swoboda stanowiły swego rodzaju 
symbol odrodzenia i  przebudzenia do 
życia po długiej zimie, w  czasie której 
wszystko pozostawało w uśpieniu.

W  mięsopustny wtorek o  północy 
wszystko cichło, sprzątano jedzenie ze 
stołu, a  do izby wchodził łachmaniarz 
trzymający za ogon śledzia, symboli-
zującego Środę Popielcową. Nastawał 
post, a  wraz z  nim koniec ucztowania, 
tańców i muzyki.

Prawie wszystkie dawne zwyczaje 
i zabawy – tak kiedyś różnorodne i bo-
gate – odeszły w  przeszłość. Nieliczne 
tylko dotrwały do naszych czasów. 
W  obecnych czasach obchody karna-
wałowe ograniczają się w  praktyce 
do zabawy sylwestrowej oraz zabaw, 
wieczorków tanecznych, dyskotek 
młodzieżowych, spotkań towarzyskich 
i  poczęstunków urządzanych głównie 
w  ostatnią sobotę karnawału. Trudno 
jednak nazwać współczesne zabawy 
obyczajem karnawałowym. Podobne 
spotkania, przyjęcia i zabawy odbywają 
się bowiem w ciągu całego roku.

JANUSZ żUKROWSKI

1. Niedziela Wielkiego Postu
26 lutego

Życie jako przejście do wolności jest próbą 
myśli, serca i  woli, próbą prawdy i  miłości. 
W tym znaczeniu jest to równocześnie pró-
ba przymierza z  Bogiem. Tę próbę trzeba 
podjąć z  całą odpowiedzialnością. Jest to 
odpowiedzialność osobista: za moje życie, 
za jego przyszły kształt, za jego wartość – 
i równocześnie społeczna – za sprawiedliwość 
i pokój, za ład moralny własnego, rodzimego 
środowiska, całego wreszcie społeczeństwa, 
za autentyczne dobro wspólne.

Rdz 9, 8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

Ps 25
Drogi twe, Panie, to łaska i wierność 
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala

Aklamacja
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mk 1, 12-15
Jezus był kuszony przez szatana, 
aniołowie zaś Mu usługiwali

2. Niedziela Wielkiego Postu
4 marca

Epizod Przemienienia wyznacza moment 
przełomowy w misji Jezusa. Jest to Objawienie, 
które utwierdza wiarę w sercach uczniów, przy-
gotowuje ich na dramat krzyża i  zapowiada 
chwałę Zmartwychwstania. Ta tajemnica jest 
wciąż na nowo przeżywana w Kościele – Ludzie 
Bożym – zmierzającym na eschatologiczne 
spotkanie ze swoim Panem. Tak jak trzej wy-
brani Apostołowie Kościół kontempluje prze-
mienione oblicze Chrystusa, aby utwierdzić się 
w wierze, a później nie załamać się wobec Jego 
oblicza zniekształconego na krzyżu.

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Ofiara Abrahama

Ps 116b
W krainie życia będę widział boga
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.

Rz 8, 31b-34
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Aklamacja
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Mk 9, 2-10
Przemienienie Pańskie
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czasem musieliśmy zmagać się z oporem dzieci

jesteśmy rodziną, w  której wychowują się trzy córki. Pan bóg na 
początek obdarzył nas bliźniaczkami, które obecnie uczęszczają 
do pierwszej klasy liceum; są to Madzia i  Zuzia. Dwa lata później, 
w  1997 r., urodziła się Martynka, która uczęszcza do drugiej klasy 
gimnazjum. Dziewczynki wzrastały razem, trochę jak trojaczki.

Od początku zabieraliśmy nasze córki 
na Msze św. niedzielne, z  wyjątkiem 
krótkich okresów, kiedy dla wszystkich 
było bardziej pożyteczne chodzenie do 
kościoła osobno.

W  okresie, gdy dzieci miały około 
czterech i  dwóch lata, zaprenumero-
waliśmy im katolickie czasopismo „Jaś”. 
Słuchanie i  oglądanie gazetki, było 
okazją do rozmów o Bogu, o Maryi, a ile 
było radości przy wyjmowaniu „Jasia” ze 
skrzynki pocztowej.

A  potem, kiedy dziewczynki zaczęły 
chodzić do szkoły, cała trójka uczest-
niczyła w  nabożeństwach majowych, 
różańcowych czy roratnich. Robiliśmy 
lampiony, dzieci wycinały serduszka 
i wpisywały dobre uczynki. Od najwcze-
śniejszych lat sypały kwiatki podczas 
procesji Bożego Ciała, braliśmy zawsze 
udział w  oktawie Bożego Ciała. Wszel-
kie praktyki religijne były dla naszych 
dziewczynek naturalne. 

Gdy córki były w  starszych klasach 
szkoły podstawowej czytaliśmy na głos 
wieczorami przed snem, przez okres 
około jednego roku Biblię dla rodzin, 
która obejmowała fragmenty Starego 
i Nowego Testamentu; było to także oka-
zją do przybliżania spraw naszej wiary.

Wraz z upływającymi latami problemy 
wiary, praktyk religijnych zmieniały się, 
komplikowały się. Musieliśmy zmagać 
się z  pewnym oporem córek, które py-
tały dlaczego ich rówieśnicy nie uczest-
niczą w różnych nabożeństwach, a one 
muszą. Dotyczyło to praktyki pierwszych 
piątków miesiąca, nabożeństw drogi 
krzyżowej czy gorzkich żali. Dener-
wowały się, że często były jedynymi 
młodymi osobami w  kościele. Rozma-
wialiśmy z  córkami, tłumaczyliśmy im, 
jak ważna jest żywa wiara, która rodzi 

się z modlitwy i życia sakramentalnego. 
I tak staraliśmy się pokonywać różne ich 
opory, gdy weszły w okres dojrzewania, 
tłumacząc  z   miłością i  cierpliwością, 
świadcząc przykładem własnego życia. 
Nasze dzieci z  czasem przekonywały 
się, że są takie sprawy, z których my nie 
zrezygnujemy, bo są to święte sprawy, 
najwyższej wagi. Zaakceptowały, że jest 
spowiedź i Msza św. pierwszopiątkowa, 
że jest coniedzielna i  świąteczna Msza 
św. i  codzienna wspólna modlitwa 
wieczorna, a jak się uda to też wspólna 
modlitwa poranna (teraz częściej indy-
widualna). Wiedzą, że nie ma wakacji od 
Boga, gdy wyjeżdżamy na wakacje za 
granicę, sprawdzamy, czy w pobliżu jest 
kościół katolicki i zawsze uczestniczymy 
w niedzielnej Eucharystii.

Zachęcamy córki, aby powierzały 
Jezusowi i  Maryi swoje sprawy, szcze-
gólnie szkolne problemy, ale nie tylko, 
aby dostrzegały dobro, które jest ich 
udziałem oraz potrzeby 
innych ludzi.

Od dwóch lat jesteśmy 
we Wspólnocie Rodzin 
Katolickich „Umiłowany 
i umiłowana”. Córki wraz 
z  nami wzięły dwukrot-
nie udział w  10-dnio-
wych Wspólnotowych 
rekolekcjach wakacyj-
nych i przekonały się, że 
codzienna Eucharystia 
w  czasie wakacji jest 
możliwa i nie jest to takie 
„straszne”.

Nie wiemy, jak potoczy 
się życie wiary naszych 
córek, gdy opuszczą dom 
rodzinny, gdy będą peł-
noletnie, pójdą na studia, 

założą rodziny, ale z  ufnością powie-
rzamy wychowanie i  drogi ich rozwoju 
Maryi w codziennym Różańcu Świętym, 
wierząc, że ONA będzie je prowadzić 
do Jezusa. W  ostatnim czasie, widząc 
jak „świat” chce zmarginalizować Boga 
i  naszą wiarę, jak walczy z  krzyżem, 
mobilizujemy się jeszcze bardziej, aby 
Bóg był w naszym domu i naszej rodzi-
nie na pierwszym miejscu. Pomagają 
nam w  tym: formacja we Wspólnocie, 
katolickie media. 

Świętujemy uroczyście każdą nie-
dzielę, jest wówczas czas na wspólne 
świąteczne posiłki, rozmowy, układanie 
planów, a w centrum oczywiście Eucha-
rystia, po południu miło spędzamy czas, 
który cementuje naszą rodzinę.

Staramy się, aby córki ufały nam 
w  każdej dziedzinie życia, okazujemy 
im dużo miłości, uwagi, czasu i  troski. 
Jesteśmy szczęśliwi, że nasze córki chcą 
z  nami dzielić się przeżyciami, że lubią 
być w domu z nami, czy też robić coty-
godniowe zakupy, a także wypoczywać.

Dziękujemy Bogu za łaskę wiary i dar 
bycia rodzicami.

ELżbIEtA I gRZEgORZ KONDRAtOWICZOWIE
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Modlitwa za kapłanów

Kochajmy kapłanów, których bóg powołał i  umiłował w  wymiarze 
krzyża. o boski Najwyższy Kapłanie, utrzymuj ich w świętości!

Matka Boża formuje każdego kapłana, 
a on nas. Kapłani przeżywają dziś ciężkie 
czasy i  kroczą coraz trudniejszą drogą. 
Jest to czas wielkiego ucisku i  bolesnej 
próby dla ludzkości i  całego świata. 
Niepokalana Matka kapłanów widzi 
wielką potrzebę modlitwy za 
nich i  prosi w  Medjugorie: 
„Módlcie się za kapła-
nów, w  modlitwie 
jest wielka siła”. Po-
dała wiernym na-
stępującą formę 
modlitwy: Wierzę 
w  Boga... (1×), Oj-
cze nasz..., Zdrowaś 
Maryjo... (7×), Chwała 
Ojcu... Zachęcamy do 
jej odmawiania.

W  święto Ofiarowania 
Pańskiego, 2 lutego 2012 roku, 
mija druga rocznica założenia w naszej 
parafii Apostolatu Margaretka. Każda 
margaretka otrzymuje wraz z  legityma-
cją tekst krótkiej modlitwy w  intencji 
kapłanów. Jest wielka potrzeba odma-
wiania tej modlitwy. Kapłani ofiarowali 
całe swoje życie Bogu, a  my – tylko 15 
minut w  tygodniu. Obecnie 70 osób 
objęło modlitwą 21 kapłanów, parę osób 
modli się nawet za kilku kapłanów. Są 
też 4 osoby modlące się cały tydzień, 
codziennie za innego kapłana.

Matka Boża jest Królową Pokoju dla 
Kościoła i  całej ludzkości, ale najbliżej 
towarzyszy swoim umiłowanym synom- 
-kapłanom, którzy poszli za głosem Jej 
Syna i  tworzą Jego mistyczne ciało. Są 
jak najpiękniejsze kwiaty w  ogrodzie 
Pańskim, a my, margaretki, musimy dbać 
i  pielęgnować te cudowne kwiaty ku 
naszej radości.

Kiedy przypada dzień modlitwy za da-
nego kapłana, jest on cały dzień w moim 
sercu. Polecam go w  modlitwie Bogu, 
podobnie czynią wszystkie osoby, które 

z radością modlą się za kapłanów. Nasza 
parafialna grupa margaretek ma ofiarnie 
oddanego opiekuna, którym jest o. Artur 
Piwowarczyk OMI. Cieszymy się bardzo, 
że ofiarował nam swoją młodość kapłań-
ską. Choć prowadzi kilka wspólnot, nigdy 

się nie spóźnia na nasze comie-
sięczne spotkania, wręcz 
przeciwnie, to on na nas 

czeka. Chwała za jego 
dobro, oddanie Ko-
ściołowi, bardzo 
jest tu potrzebny.

Wa ż n e  j e s t , 
abyśmy tworzyli 
kościelne wspól-

noty modlitewne. 
W  grupach się po-

znajemy, otaczamy sza-
cunkiem i uśmiechem na 

wzór Świętej Rodziny i  to 
jest wielka radość. Kapłani zaszczycają 
nas swoją obecnością na spotkaniach. 
Wielu świeckich jest zaangażowanych 
w życie Kościoła. Oni świadomie wybie-
rają Jezusa. Dom jest tam, gdzie jest Bóg. 
To właśnie z  takich domów pochodzą 
kapłani. Głęboko zapisały się w  mym 
sercu słowa o. Artura: „Jak ludzie mogą 
żyć bez Boga...”

Dobry pasterz ostrożnie bierze owce 
na swoje ramiona i  przyprowadza do 
Chrystusa. Pamiętajmy o kapłanach, nie 
krzywdźmy, nie przysparzajmy cierpień, 
pomagajmy, podajmy rękę z uśmiechem, 
podziękujmy za dobro od nich otrzyma-
ne. Prowadzą nas do zbawienia przez 
wzrost duchowy, który pozwoli odkryć 
Chrystusa w drugim człowieku. 

OPIEKUN gRUPy: 
O. ARtUR PIWOWARCZyK OMI

ANIMAtORKA: 
gENOWEFA gÓRNA – tEL. 71 726 2477,

KOM. 504 555 811
KRySIA – tEL. 71 790 3616

3. Niedziela Wielkiego Postu
11 marca

Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami 
Przymierza – Starego Przymierza z góry Sy-
naj i Chrystusowej Ewangelii – głosi je samą 
wewnętrzną prawdą tego rozumnego stwo-
rzenia, jakim jest człowiek. Chrystus ogarnia 
to wszystko jednym przykazaniem miłości. 
W ten sposób Dekalog – dziedzictwo Starego 
Przymierza Boga z Izraelem – został potwier-
dzony w Ewangelii jako moralny fundament 
Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa.

Wj 20, 1-17
Ogłoszenie przykazań Bożych

Ps 19
Słowa twe, Panie, dają życie wieczne
Prawo Pańskie jest doskonałe i  pokrzepia 
duszę, świadectwo Pana niezawodne, uczy 
prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje 
przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

1 Kor 1, 22-25
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Aklamacja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, 
ma życie wieczne.

j 2, 13-25
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

4. Niedziela Wielkiego Postu
18 marca

Wiara Kościoła osiąga swój szczyt w tej praw-
dzie o Bogu: jest Miłością! Bóg objawił siebie 
samego jako Miłość ostatecznie i definityw-
nie w  Krzyżu Chrystusa i  w  Jego Zmar-
twychwstaniu. Ta prawda o Bogu, który jest 
Miłością, stanowi jakby szczyt wszystkiego, 
co zostało objawione przez proroków, a  na 
końcu przez Syna. Równocześnie prawda ta 
rozświetla wszystko, co zawiera się w Obja-
wieniu Bożym, a w szczególności rozświetla 
objawioną rzeczywistość stworzenia i rzeczy-
wistość Przymierza.

2 Krn 36, 14-16.19-23
Gniew i miłosierdzie Boże

Ps 137
Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i  płakali 
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze 
harfy.

ef 2, 4-10
Umarli wskutek grzechu 
zostaniemy zbawieni przez łaskę

Aklamacja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, 
ma życie wieczne.

j 3, 14-21
Bóg posłał swego Syna, 
aby świat został zbawiony
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Demokracja, którą z  ogromnym 
wysiłkiem budujemy od ponad dwu-
dziestu lat, opiera się na świadomym 
uczestnictwie ogółu obywateli w życiu 
lokalnych i  ogólnonarodowych spo-
łeczności. W tej sytuacji możliwość 
dotarcia do szerokiego spektrum 
rzetelnej informacji ma znaczenie 
podstawowe. Tylko człowiek w  pełni 
poinformowany może podejmować 
własne, niezależne decyzje, czy to 
dotyczące spraw lokalnych, czy też 
problemów ogólnych. 

Działania KRRiTV, aby z  obiegu wy-
kluczyć jednego nadawcę, zwłaszcza 

Grzech zaniedbania

biblijne medytacje

W ostatnią niedzielę, w  przedsionku naszej świątyni, można było 
podpisać apel do KRRitV o przydzielanie telewizji trwam koncesji na 
cyfrowe nadawanie naziemne. oczywiście po mszy św. podpisywa-
łem ów apel i mimowolnie byłem świadkiem jak dwie lub trzy osoby, 
po zadaniu pytana: o co tu chodzi ?, stwierdzały: mnie to nie dotyczy 
i nie podpisując apelu wchodziły do kościoła. cały czas myślę o tym 
zdarzeniu i w końcu postanowiłem napisać do Redakcji.

przy ogromnej przewadze nadawców 
innej opcji, są działaniami zmierzają-
cymi do odcięcia obywateli od możli-
wości uzyskania istotnych informacji. 
KRRiTV powinna stać na straży rów-
nomiernego udziału wszystkich opcji 
i  jej podstawowym obowiązkiem jest 
zagwarantowanie pełnego wachlarza 
informacji. 

Podpisując apel, nie miałem na myśli 
Telewizji Trwam (od trzech lat nie mam 
w  domu telewizora!), ale domagam 
się aby w  Polsce były gwarantowane 
i  realizowane podstawowe normy 
demokracji .  Możliwość uzyskania 

obiektywnej i  pełnej informacji jest 
prawem, a nie przywilejem obywatela 
i  jeżeli z  tego prawa zostaniemy wy-
zuci, będziemy masą ludzką podatną 
na wszelkie manipulacje. Słuszne jest 
powiedzenie: chcesz żyć w demokracji 
– patrz na ręce władzy. 

Unikanie odpowiedzialności, omija-
nie swoich obowiązków i  twierdzenie 
„mnie to nie dotyczy” jest grzechem. 
Wszak w  każdej mszy św. wyznajemy: 
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem. Grzech za-
niedbania jakże często wynika z braku 
informacji i z naszego lenistwa. 

Żyjąc w społeczeństwie, nie sposób 
uniknąć odpowiedzialności za stano-
wione prawo, za realizowane normy, 
za wiele działań codziennych mających 
również wymiar moralny. Od tej odpo-
wiedzialności nikt nas nie zwolni.

ZbIgNIEW JAKUbIEC

„Pragnę zaprosić czytelników do wspólnej 
medytacji nad świętymi tekstami, w  których 
ukryta jest droga życia każdego z nas. Zwięzła 
ich forma została wymuszona przez ramy felie-
tonu wyznaczonego przez redakcję „Niedzieli”, 
a  okazją do tych rozważań był Rok Biblijny” – 
takimi słowami autor ks. Jan Klinkowski zachęca 
do lektury książki „Biblijne medytacje nad wiarą 
i ludzkim losem”.

Publikację tę poprzedziła inna książka o Pi-
śmie Świętym ks. Piotra Kota „Szkice biblijne– 
w Namiocie Słowa”.

REDAKCJA

Zapraszamy do lektury dwóch cieka-
wych książek wydawnictwa tuM Wro-
cławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
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CZy tANIAZ żyCIA PARAFII

XXIII Spotkania Muzyczne
u oblatów 

uroczystość św. józefa,  
oblubieńca NMP

19 marca

Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośred-
nio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowa-
nie swego ojcostwa: właśnie w  ten sposób 
Józef współuczestniczy w  pełni czasów 
w wielkiej tajemnicy odkupienia. Jego ojco-
stwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, 
że uczynił ze swego życia służbę. „Oto sługa 
wierny i  roztropny, któremu Pan powierzył 
swoją rodzinę” (Antyfona na wejście).

2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Ps 89
jego potomstwo będzie trwało wiecznie
Zawarłem przymierze z  moim wybrańcem, 
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki 
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.

Rz 4, 13.16-18.22
Wbrew nadziei uwierzył nadziei

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

Mt 1, 16.18-21.24a
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

5. Niedziela Wielkiego Postu
25 marca

Wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą 
patrzeć na krzyż, aby na nowo zrozumieć jego 
wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie 
pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed 
dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć 
naukę krzyża tak, jak on przemawia do 
naszych czasów, do dzisiejszego człowieka.  
W krzyżu Jezusa wyraża się usilne wezwanie 
do metanoi, do nawrócenia. I to wezwanie 
powinniśmy przyjąć jako skierowane do 
każdego z nas i do wszystkich.

jr 31, 31-34
Nowe przymierze

Ps 51
Stwórz, o mój boże, we mnie serce czyste
Przywróć mi radość z  Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

hbr 5, 7-9
Chrystus stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego

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

j 12, 20-33
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, 
przynosi plon obfity

W wykonaniu chóru „Consonanza” 
usłyszeliśmy kolędy staropolskie, trady-
cyjne i pastorałki oraz trzy kolędy zagra-
niczne: nigeryjską, ukraińską i białoruską. 
O chórze tym napisano, że „jest przykła-
dem wyjątkowej grupy artystycznej śro-
dowiska akademickiego. Łączy w  sobie 
szereg wspaniałych przymiotów zespo-
łów amatorskich  z maestrią wykonawczą 
i dojrzałą, przemyślaną w każdym detalu 
koncepcją artystyczną profesjonalistów”. 
Natomiast o dyrygentce chóru fachowcy 
konstatują, że znakomicie czuje i rozumie 
możliwości ludzkiego głosu, traktując go 
jak najpiękniejszy instrument. Myślę, że 
precyzyjne i  pełne wdzięku wykonanie 
kolęd w pełni te opinie potwierdziły. 

14 stycznia br., przy współudziale Spotkań z Kulturą ojczystą, odby-
ły się w naszym kościele XXIII Spotkania Muzyczne u oblatów. tego-
rocznymi uczestnikami byli: Kameralny chór Politechniki Wrocław-
skiej „consonanza”, pod dyrekcją pani Marty Kierskiej-Witczak, oraz 
Kameralny chór Męski „cantilena”, pod dyrekcją pana Artura Wróbla.

Równie pięknie zabrzmiały kolędy 
zaśpiewane przez dobrze nam znany, 
bo zadomowiony, Kameralny Chór Mę-
ski „Cantilena”. Miłym uzupełnieniem 
wieczoru były znane i  popularne me-
lodie taneczne, jak przystało na akcent 
karnawałowy koncertu, wykonane przez 
„Cantilenę” przebojowo. Na zakończenie 
połączone chóry przy udziale publiczno-
ści zaśpiewały kolędę „Cicha Noc”.

Znakomitym wykonawcom za ducho-
we i artystyczne przeżycia składamy ser-
deczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy również 
wszystkim paniom, które przygotowały 
poczęstunek dla artystów.

SONIA KROK

„Raport o stanie wiary w Polsce” to pu-
blikacja bez precedensu. Po raz pierwszy 
spotykamy się z  całościo-
wą, odważną, a momenta-
mi szokującą, oceną stanu 
wiary w Polsce. Arcybiskup 
Józef Michalik jako Prze-
wodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski w  spo-
sób śmiały i  niezwykle 
przekonujący rysuje dziś 
i jutro polskiego Kościoła. 

Na kartach „Raportu 
o  stanie wiary w  Polsce” 

Raport o stanie wiary
Przewodniczący Konferencji episkopatu Polski, abp józef Michalik 
udzielił wywiadu Grzegorzowi Górnemu i tomaszowi terlikowskie-
mu. „Raport o stanie wiary w Polsce” ukazał się nakładem Polskiego 
Wydawnictwa encyklopedycznego. 

można też poznać bardziej prywatną syl-
wetkę abp. Michalika, który w ostatnim 

rozdziale książki opowia-
da o  swojej drodze od 
ministranta do arcybisku-
pa. Niezwykły urok mają 
też jego wspomnienia 
z  czasów, kiedy kierował 
Kolegium Polskim w Rzy-
mie i  wizyt kard. Karola 
Wojtyły przed konklawe 
w 1978 r. 

REDAKCJA
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KOśCIÓł W POLSCE

Adorujmy!

W Niedzielę Miłosierdzia bożego i  dniu beatyfikacji jana Pawła II,  
1 maja 2011 roku, rozpoczął swoją posługę w Polsce ruch modlitew-
ny „Adoremus”. osoby pociągnięte przykładem Papieża i  wsparte 
jego wstawiennictwem stworzyły tę duchową wspólnotę pod patro-
natem centrum jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Pragną, 
by duch modlitwy, którym żyli święci, ogarnął wszystkich wierzą-
cych i by w każdym kościele trwała nieustająca adoracja Najświęt-
szego Sakramentu.

Pontyfikat bł. Jana Pawła II przyczynił 
się do ubogacenia modlitwy wielu ludzi 
młodych i  starszych. Jego nauczanie 
i przykład życia miały także wielki wpływ 
na modlitwę kapłanów i osób konsekro-
wanych. Papież był jednym z  wielkich 
inspiratorów rozwoju adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, która rozszerzyła 
się tak bardzo, iż jego następca mówił 
o „wiośnie eucharystycznej”.

Głównym celem ruchu modlitewne-
go „Adoremus” jest ożywienie adoracji 
Najświętszego Sakramentu w  życiu in-
dywidualnym i wspólnotowym członków 
Kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w  to dzieło, będące owoce beatyfikacji 
Jana Pawła II. Ruch jest przypomnieniem 
prawdy, że Pan Jezus jest nieustannie 
obecny w  Najświętszym Sakramencie, 
jako prawdziwy Bóg i  prawdziwy Czło-
wiek, jako Zbawiciel zapraszający tych, 
którzy potrzebują zbawienia. O tej praw-
dzie trzeba więcej mówić, pogłębiać jej 
rozumienie i dążyć do tego, aby kształ-
towała nasze życie.

Dziś jest dobra okazja, aby na nowo 
postawić pytanie, dlaczego Jezus pozo-
stał w znaku chleba i co to oznacza dla 
poszczególnych osób i całej wspólnoty. 
Jeśli ktoś odpowie, że On został dla nas, 
że jest Bogiem, godnym tego, aby Go 
nieustannie adorować i  że bez trwania 
przy Nim na modlitwie nie poradzimy so-
bie z problemami, które niesie życie, ten 
podejmie wysiłki, aby przedstawiciele 
wspólnoty, wymieniając się między sobą, 
nieustannie byli w kościele. Ich obecność 
wynika z wiary w realną obecność wśród 
nas Boga prawdziwego, Tego, Który Jest.

Wśród kaplic wieczystej adoracji szcze-

gólne miejsce zajmuje ta znajdująca 
się w  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w  Krakowie-Łagiewnikach. Dla ruchu 
„Adoremus” jest to w  pewnym sensie 
kaplica macierzysta, gdyż adoracja roz-
poczęła się w niej tej nocy, kiedy Papież 
odchodził do domu Ojca. Kilka dni wcze-
śniej, 30 kwietnia 2005 r., napisał słowa: 

„Zbliża się Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Z tej okazji pragnę przekazać 
moje serdeczne pozdrowienie wszyst-
kim, którzy będą się gromadzić w  kra-
kowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, 
aby wielbić Boga za Jego przebaczającą 
miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej 
miłości Kościół i  świat, wszystkich ludzi 
na całym okręgu ziemi, a  także siebie 
samego w mojej słabości. Cieszę się, że 
w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktu-
arium wieczysta adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna 

obecność Pana, nie uobecnia dzieła mi-
łosierdzia, jakie dokonało się przez krzyż 
i  zmartwychwstanie. Niech zatem ta 
obecność będzie dla wszystkich pielgrzy-
mów źródłem mocy i nadziei. Wszystkim 
czcicielom Bożego Miłosierdzia z  serca 
błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”.

WWW.ADOREMUS.PL

oGÓlNA: 
Aby wszyscy ludzie mieli pełny do-
stęp do wody i zasobów potrzebnych 
do życia codziennego.

MISyjNA: 
Aby Pan wspierał wysiłki pracowni-
ków służby zdrowia, którzy opiekują 
się chorymi i  osobami starszymi 
w najuboższych regionach.

PARAFIAlNA: 
Aby chorzy i cierpiący z naszej parafii 
w krzyżu Chrystusa widzieli siłę i moc 
do ofiarnego budowania wspólnoty 
Kościoła.

oGÓlNA: 
Aby był właściwie doceniany na ca-
łym świecie wkład kobiet w  rozwój 
społeczeństwa. 

MISyjNA: 
Aby Duch Święty dał wytrwałość 
tym, którzy – zwłaszcza w  Azji – są 
dyskryminowani, prześladowani i za-
bijani ze względu na imię Chrystusa.

PARAFIAlNA: 
Aby w  czasie Wielkiego Postu cała 
parafia przez rekolekcje odnowiła 
się, a Kościół uznała za dom, w któ-
rym każdy ma swoje miejsce.

INteNcje NA luty INteNcje NA MARZec
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Rok Księdza Piotra Skargi

KOśCIÓł W POLSCE

W tym roku przypada 400. rocznica śmierci najważniejszego polskie-
go kaznodziei, niestrudzonego obrońcy wiary i polskości. Z tej okazji 
Sejm Rzeczypospolitej ustanowił rok 2012 rokiem ks. Piotra Skargi. 
Posłowie niemal jednogłośnie (359 głosów za) przyjęli inicjatywę 
upamiętniającą światłego jezuitę, kaznodzieję Zygmunta III Wazy, 
rektora kolegium jezuitów w Wilnie i pierwszego rektora uniwersy-
tetu Wileńskiego.

Ks. Piotr Skarga zasłynął jako niestru-
dzony kaznodzieja, autor najpoczytniej-
szych w  polskiej literaturze „Żywotów 
świętych”, oraz wieszczych „Kazań sej-
mowych”. Do dziś nieoceniona jest jego 
rola jako czołowego przedstawiciela 
polskiej kontrreformacji, filantropa, który 
w trosce o dobro ojczyzny miał odwagę 
sprzeciwić się dominującym opiniom 
i  napiętnować największe polskie przy-
wary.

Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 r. 
w Grójcu, na Mazowszu, w szlacheckiej ro-
dzinie Michała i Anny ze Świątków. W wieku 
siedemnastu lat wstąpił na Akademię Kra-
kowską. W 1562 r. przyjął święcenia sub-
diakonatu i został kaznodzieją w katedrze 
lwowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 
arcybiskup lwowski Paweł Tarło.

Ks. Piotr Skarga szybko zyskał rozgłos 
dobrego mówcy. Abp. Tarło mianował 
go kanonikiem, a  następnie kancle-
rzem kapituły lwowskiej. Mimo wielu 
obowiązków, ks. Piotr Skarga poświęcał 
dużo czasu na pogłębianie swojej wie-
dzy. Śledził także wydarzenia religijne 
w  Polsce i  za granicą. Prowadził życie 
bardzo ubogie, wszystko, co posiadał, 
rozdawał biednym. 

Oprócz wypełniania swoich urzędo-
wych obowiązków w  kapitule, odwie-
dzał chorych w  szpitalach i  udzielał 
ostatniej posługi kapłańskiej skazań-
com. Gorąca modlitwa, w  której nie 
ustawał, pomogła mu pokonać trud-
ności i  wahania związane z  podjęciem 
decyzji o  wstąpieniu do Towarzystwa 
Jezusowego. 

Ks. Piotr Skarga był także pomysło-
dawcą licznych akcji charytatywnych 
(Bractwo Miłosierdzia, Bractwo Święte-
go Łazarza, Bank Pobożny, Skrzynka św. 
Mikołaja) i obrońcą najuboższych. 

Na miejsce w historii Polski i Kościoła 
zasłużył jako największy w  swoich cza-
sach kaznodzieja, pierwszy rektor Aka-
demii Wileńskiej, autor słynnych i  pie-
kących reformację tekstów przeciwko 
konfederacji warszawskiej, współtwórca 
Unii Brzeskiej, autor zarówno bestsellera 
„Żywoty świętych”, jak i  setek kazań 
(przygodnych, obozowych, na niedzielę 
i święta, sejmowych), wreszcie niezliczo-
nej ilości pism ulotnych, modlitw (w tym 
Modlitwy za ojczyznę, która do dzisiaj 
odmawiana jest w kościołach w Polsce), 
wybitny organizator szkolnictwa w Rze-
czypospolitej, ceniony przez królów 
Stefana Batorego i Zygmunta III doradca.

Aleksander kard. Kakowski, ostatni 
prymas Królestwa Polskiego, powiedział 
o  nim: „Czym w  chrześcijaństwie św. 
Paweł, tym w Polsce ks. Piotr Skarga”. 

WWW.PIOtRSKARgA.PL

Jan Matejko, „Kazanie sejmowe księdza Skargi” (1864)
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W ObRONIE żyCIA

Co można zrobić dla ratowania życia 
poczętych dzieci?

Modlić się
Trzeba, aby każdy z  nas podjął 

wytrwałą, systematyczną modlitwę 
w  intencji obrony życia, w  intencji 
zapewnienia prawa do życia każdemu 
człowiekowi od chwili poczęcia do 
naturalnej śmierci. Może to być uczest-
nictwo we Mszy świętej, może to być 
i  krótka modlitwa „Pod Twoją obronę”. 
Może włączysz się w  Krucjatę Modli-
twy w  Obronie Poczętych Dzieci lub 
podejmiesz Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego?

uczyć się
Trzeba, aby nasze zaangażowanie 

w  dzieło obrony życia było mądre, 
oparte na argumentach, które przy-
nosi nam rozwój nauk: medycznych, 
historycznych, prawnych czy demogra-
ficznych. Rzetelne informacje można 

Polskie Stowarzyszenie obrońców życia człowieka, organizacja po-
żytku publicznego (nr KRS: 0000140437), apeluje o pomoc w swojej 
działalności statutowej. Stowarzyszenie prowadzi szeroką działal-
ność edukacyjną, wychowawczą i charytatywną służącą obronie ży-
cia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

zdobyć, czytając regularnie prasę kato-
licką, opracowania i  książki wydawane 
przez obrońców życia. Ostrzegamy 
przed publikacjami postkomunistów 
czy liberałów, które nawet podpisane 
przez osoby z tytułami profesora, często 
mijają się z prawdą. Uczyć się – to także 
uczestniczyć w spotkaniach, wykładach 
prowadzonych przez uczciwych ludzi; 
to także oglądać dokumentalne filmy, 
ukazujące rozwój człowieka, a  także 
filmy na temat zniszczenia poczętego 
życia, filmy opisujące tragedię matek 
po zabiciu poczętego dziecka.

uczyć innych
Trzeba zawsze i wszędzie głosić praw-

dę: nie wolno zabijać poczętych dzieci. 
Trzeba przekazywać argumenty za 
życiem w  kręgu znajomych, przyjaciół 
i  w  środowisku pracy. Uczyć innych to  
organizować gazetki ścienne, wystawy, 
prelekcje, projekcje filmów „pro-life”. 
Uczyć innych to także rozmawiać osobi-

ście lub telefonicznie z politykami na te-
mat fundamentalnego prawa do życia.

Wszystkie materiały dostępne w ser-
wisie www.pro-life.pl można bezpłatnie 
powielać i  rozpowszechniać w  celach 
edukacyjnych służących obronie życia 
człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Prosimy wyłącznie o podawanie 
nazwisk autorów i źródeł publikacji.

Pomagać
W dziele obrony życia nie może za-

braknąć konkretnej, także materialnej, 
pomocy, świadczonej samotnym mat-
kom, rodzinom wielodzietnym. Może 
trzeba Twej materialnej pomocy, może 
trzeba, abyś zorganizował kwestę na 
rzecz samotnych matek, może trzeba, 
abyś po prostu pomógł swą pracą w pro-
wadzeniu czy zorganizowaniu placówki 
otaczającej opieką samotne matki? Trze-
ba także wspomagać modlitwą i darami 
organizacje broniące życia człowieka.

Na dzieło obrony życia, prowadzone 
przez nasze Stowarzyszenie, można także 
przeznaczać 1% podatku dochodowego 
lub wpłacić dar serca. Więcej informacji 
na stronie: www.pro-life.pl.

PRO-LIFE.PL

Dzień 1.
Życie człowieka zaczyna się w  mo-

mencie poczęcia. W tej chwili zostają 
określone takie cechy dziecka, jak: płeć, 
kolor oczu, włosów i  skóry, tendencja 
do wysokiego lub niskiego wzrostu, 
krzepkie zdrowie lub skłonność do 
pewnych chorób.

Dzień 21.
Zaczyna bić serce dziecka, kształtuje 

się mózg.

tydzień 6.
Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjo-

nują już nerki, płuca, wątroba i  serce. 

Pomóż uratować życie dziecka

Rejestruje się już fale elektromagnetycz-
ne wysyłane przez mózg człowieka.

tydzień 10.
Działają wszystkie organy. Ukształto-

wały się nóżki i  rączki. Na palcach rąk 
wykształciły się linie papilarne. Dziecko 
reaguje na bodźce zewnętrzne, odczu-
wa ból. Dalszy rozwój polega jedynie 
na doskonaleniu pracy istniejących już 
narządów i wzroście człowieka.

tydzień 12.
Dziecko potrafi podkurczać nogi, 

obracać stopy i prostować palce u nóg, 
zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wy-
kazuje w swoim zachowaniu i budowie 
indywidualne cechy; odczuwa i reaguje 

na stany emocjonalne matki. Wzrost 
człowieka wynosi ok. 9 cm.

tydzień 40.
Rodzi się dziecko – po 9 miesiącach 

życia w łonie matki.

DR N. MED. JÓZEFA DESZCZOWA

Rozwój dziecka od poczęcia



21KRÓLOWA POKOJU

CZy tANIA

uroczystość  
Zwiastowania Pańskiego

26 marca

Pozdrowienie przez Gabriela Dziewicy 
z Nazaret łączy się z wezwaniem do rado-
ści mesjańskiej: „Raduj się, Maryjo”. W tej 
zapowiedzi osiąga swój cel cała historia 
zbawienia, a nawet poniekąd sama histo-
ria świata. Jeśli bowiem planem Ojca jest 
zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie, to 
w jakiś sposób całego wszechświata dosię-
ga Boska łaskawość, z jaką Ojciec pochyla 
się nad Maryją, by uczynić Ją Matką swego 
Syna. Cała ludzkość jest objęta owym „fiat” 
– „niech się stanie” – którym z gotowością 
odpowiada Ona na wolę Boga.

Iz 7, 10-14
Panna pocznie i porodzi Syna
W pierwotnym kontekście proroctwo Izaja-
sza było odpowiedzią Boga na brak wiary 
króla Achaza, który lękał się zbrojnego 
najazdu królów sąsiednich państw i  pra-
gnął uzyskać protekcję Asyrii, aby ocalić 
siebie i  swoje królestwo. Doradzając mu, 
aby zaufał wyłącznie Bogu i  zrezygnował 
z  niebezpiecznej interwencji asyryjskiej, 
prorok Izajasz wzywa króla do aktu wiary 
w Bożą moc.

Ps 40
Przychodzę, boże, pełnić twoją wolę
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi 
serca, głosiłem Twą wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności 
przed wielkim zgromadzeniem.

hbr 10, 4-10
chrystus przychodzi pełnić wolę ojca
Misja Jezusa Chrystusa, który przyszedł na 
świat, jest kwintesencją posłuszeństwa. Nie 
będzie On spełniał zewnętrznych czynności 
liturgicznych; przedmiotem posłuszeństwa 
ofiary stanie się Jego własne Ciało, które 
Bóg na to właśnie Mu dał. Dawne ofiary 
zostają usunięte i  zastąpione ofiarą ciała 
Boga-Człowieka.

Aklamacja
chwała tobie, Słowo boże
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami, i widzieliśmy jego chwałę.

łk 1, 26-38
Maryja pocznie i porodzi Syna
U samego początku Odkupienie świata 
związane jest z jednym słowem, w którym 
słychać echo przedziwnego posłuszeństwa 
Chrystusa: w  świętym posłuszeństwie 
Dziewicy z Nazaretu. To do Niej zwraca się 
zwiastowanie Gabriela. To Ona słyszy jego 
odpowiedź na swe zasadnicze pytania. 
To Ona wreszcie przyjmie tę odpowiedź 
– i  przyjmie do swego łona i  serca Syna 
Bożego za Syna Człowieczego. W Niej 
Słowo staje się Ciałem. Ją, pierwszą z od-
kupionych, Bóg czyni bramą, przez którą 
na świat przychodzi Odkupiciel.

StAt ySt yKI

Parafia w liczbach
chrzty: 90 (2010 r. –100, 2009 r. –110, 2008 r. –121) 
I Komunia św.: 130 (2010 r. –110, 2009 r. –112, 2008 r. –150)
bierzmowanie: 51 (2010 r. – 36, 2009 r. – 44, 2008 r. – 64) 
Śluby: 26 (2010 r. – 39, 2009 r. – 52, 2008 r. – 63)
Pogrzeby: 110 (2010 r. – 118, 2009 r. – 140, 2008 r. – 119)

Parafia liczy około 14 500 osób.
Kolędę przyjęło ok. 55% parafian (tj. 3361 rodzin). 
Regularnie w niedzielnej mszy św. uczestniczy około 26% parafian.
Do Komunii św. przystępuje około 50% obecnych na mszy św.

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „LUMEN CARItAtIS”

PRZEKAż 1%  PODAtKU, 
WPISUJĄC NAZWę 

I NUMER KRS: 0000327951

U L. M A ś L I C K A 8A,  54-107 WR O C ł AW,  t E L. 71 349-74-78;  607-317-218

WyKORZyStAJ SWÓJ 

1% PODAtKU, 

WESPRZyJ SPRAWDZONĄ ORgANIZACJę!

cARItAS 
ARchIDIeceZjI WRocłAWSKIej 

KRS: 0000219742

1% PoDAtKu 
dla naszego parafianina, Krzysia Nowickiego, 

na koszty leczenia i rehabilitacji 
(zespół Aspergera, spektrum autyzmu)

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
45124019941111000024956839

z dopiskiem MERKURY

KRS: 0000050135
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Współczesna działalność misjonarska 
nastawiona jest bardziej na niesienie 
pomocy oraz dbanie o osoby już będące 
katolikami, niż na nawracanie. W swoich 
listach pisze o  tym o. Żelazek: „Kiedy 
zaczęliśmy pracę wśród trędowatych 
patrzyło na nas z niepokojem całe mia-
sto. Wielu myślało, że idziemy nawracać 
tych biednych chorych. A to byłaby 
największa zbrodnia, jakiej moglibyśmy 
się dopuścić”. 

Dalej dodaje „Gdybyśmy w  Puri po-
zyskali spośród tamtejszych hinduistów 
chociaż jednego katolika, a  zraniliby-
śmy przez to setki innych, to w  efekcie 
wyrządziłoby niepowetowanie większą 
szkodę”. W podobnym duchu wypowiada 
się w  jednym ze swoich wywiadów bł. 
Matka Teresa: „My nie jesteśmy zwykłymi 
opiekunkami społecznymi, lecz misjo-
narkami. Pomimo to staramy się ewan-
gelizować wyłącznie za pośrednictwem 
naszej pracy, pozwalając, aby Bóg w niej 
się przejawiał”.

Obecnie prowadzenie misji w Indiach 
nie jest sprawą łatwą, ani w 100% legalną. 
Prowadzenie placówek misyjnych przez 
osoby z zagranicy jest nielegalne. Jedyny 
dopuszczalny sposób ewangelizacji to 
przybywanie misjonarzy z południa Indii 
na północ. „Nie można zatem oficjalnie 
podjąć pracy misyjnej, lecz trzeba się 
ukrywać z  tym, co się robi. Oczywiście 
są terytoria Indii, gdzie nie ma nawet 
najmniejszych szans na podjęcie choćby 
najdrobniejszej formy pracy misyjnej 
– tak jest choćby w Mumbai czy na pół-
nocy kraju. Wiązałoby się to z przykrymi 
konsekwencjami, a nawet ze skazaniem 
siebie na śmierć. Na południu jest łatwiej 
– można bowiem podjąć cichą pracę 

formacyjną bądź posługiwać tym najbar-
dziej potrzebującym – zwłaszcza chorym 
i ubogim, żyjącym w slumsach”.

O. Marian Żelazek, który na rożnych 
placówkach misyjnych w Indiach spędził 
w  sumie 50 lat, opisuje ciekawie zwy-
czaje indyjskie – zaczynając do Bożego 
Narodzenia. „Jako gość zaszczycony zo-
stałem przywilejem odprawienia Pasterki 
w nocy. Jaka to wspaniała była Pasterka. 
Na dworze z  powodu braku miejsca 
w  małym kościołku, pod przykryciem 
z  liści, przy tlących się ogniskach, które 
służyły ludziom do ogrzewania się (...). 
Lud tutejszy nie zna naszych pięknych 
tradycji gwiazdkowych. Stoły ich nie 
uginają się pod sutą wieczerzą wigilijną, 
bo po pierwsze stołów nie ma, a po dru-
gie ten prosty ludek jest rad i szczęśliwy, 
jeżeli się może najeść do syta ryżu, bo 
i tego nieraz zabraknie”. 

W innym liście (rok 1971) z  miejsco-
wości Bondamunda o. Marian pisze: „Na 

pasterce po raz pierwszy mieliśmy pełne 
światło elektryczne, co dodało splendoru 
uroczystości. Brakowało jednak choinki – 
opłatek przysłano z kraju, ale nie było się 
z kim dzielić, bo tutaj opłatka nie znają. 
Ludzie bardzo serdeczni – wiele tańczyli. 
Nie zapomnieli i  o  swoim misjonarzu. 
Od czasu do czasu głowa się ostrożnie 
wysuwała przez uchylone drzwi... Phadar! 
Sandesh, tzn. Ojcze – upominek”. Przyno-
sili ryż i swoje ciężko ubite placki ryżowe”. 

Trzy lata później, pisząc z  tej samej 
placówki, o. Żelazek wspomina o  na-
ukach przedmałżeńskich odbywających 
się w czasie adwentu. „Na stacji misyjnej 
przebywa obecnie 26 par przygotowu-
jących się do sakramentu małżeństwa. 
(…) Kurs przygotowawczy trwa całe dwa 
tygodnie. Młodzi spędzają czas na stacji 
misyjnej. Kurs kończy się trzydniowymi 
rekolekcjami przed Gwiazdką. Obejmuje 
on naukę religii, uczenie się na pamięć 
modlitw, śpiew, czytanie Pisma Świętego 
i wykłady o metodzie termicznej czy me-
todzie owulacyjnej w  zakresie regulacji 
urodzin”. 

Z typowo katolickich świąt misjonarz 
opisuje jeszcze Boże Ciało, znane dobrze 
w  tradycji polskiej, choć obchodzone 
w  innym czasie. Sam o. Żelazek pisze: 
„Przybyło tam ok. 2000 ludzi, by 25 paź-

chrześcijaństwo w Indiach

Na czym polega praca współczesnych misjonarzy w Indiach? to, co od-
naleźć można w wielu źródłach, to przede wszystkim tworzenie szkół 
i dawanie wykształcenia. o edukacji pisze w swoich listach polski misjo-
narz o. Marian żelazek SVD, wspominając zarówno o seminariach, jak 
i  np. szkołach dla osób trędowatych „My zbieramy wielu młodych 
z ulicy. Dajemy im środki do życia i wykształcenia. Pragniemy im coś 
dać, choć jest to kropla w morzu potrzeb”.

KOśCIÓł MISyJNy
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dziernika obchodzić w Barilapta procesję 
zwaną jatra. My, kapłani, słuchaliśmy wie-
czorem spowiedzi aż do północy, a ludzie 
śpiewali i tańczyli na boisku szkolnym 
(…). Jakie piosenki śpiewali? Opowia-
dali oni najczęściej zdarzenia z  Pisma 
Świętego. Gdy skończyła się jedna pieśń, 
zaczynała się następna cichą modulacją 
w rytm bębnów i kroków tancerzy”. 

O. Żelazek pisze dalej już o samej pro-
cesji: „W sobotę o godz. 15.30 zaczęła się 
procesja. Na czele szli dobosze z wielkimi 
bajas (bębnami). Było ich ponad 40 – 
dostatecznie wielu, by wprawić ziemię 
w  drżenie. W pobliżu Sanctissimum 
szła grupa 15 innych doboszów, którzy 
grali na mandrach – glinianych bębnach 
o bardzo miękkim tonie. Uderza się w nie 
palcami i dłońmi. Dwie grupy dziewcząt 
tańczyły przed Przenajświętszym Sakra-
mentem przez cały czas trwania procesji.”. 

W Indiach istnieją także obyczaje nie 
spotykane w krajach Europy, a związane 
bezpośrednio z  hinduską kulturą, jak 
np. święto bydła: „Muszę Wam jeszcze 
napisać, że dzisiaj obchodzimy Sohrai 
Parab – święto bydła. Rano po Mszy św. 
zaroiło się na boisku przed kościołem od 
krów, wołów, wodnych bawołów i  kóz. 
Niektóre sztuki bydła miały na karku 
wieńce z  kwiatów. Po wspólnej modli-
twie poświęciłem to rogate bractwo 
wodą święconą. Co rusz jakiś pastuszek 
przywoływał mnie do porządku, że jego 
stadko opuściłem. Moje dwie krówki też 
były na placu odświętnie przystrojone. 
Po ceremonii poświęcenia Jakub, mój 
pastuch krów, przygotował dla nich 
specjalną strawę z ryżu. Jako gospodarz 
miałem uroczysty obowiązek skosztować 
nieco sam z tej strawy, potem karmić nią 
krówki. W wiosce ludzie podają bydłu po 
kubku piwa ryżowego. Jako abstynent 
oszczędziłem tego moim krowom”. 

Tego typu święta i uroczystości, moim 
zdaniem, są dobrą formą uszanowania 
wcześniejszej tradycji wśród napływo-
wych obyczajów. Poświęcenie bydła nie 
tylko w pewien sposób podtrzymuje tra-
dycyjne hinduskie myślenie (idea świętej 
krowy), ale także nie jest niezgodne 
z tradycją Kościoła katolickiego.

KAtARZyNA bROś

KOśCIÓł MISyJNy

 „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, 
zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze” (Gal 6, 10). 

Wyrażamy ogromną wdzięczność całej naszej wspólnocie parafialnej za 
okazaną życzliwość, zrozumienie i serce  podczas tegorocznej akcji „Pomagamy 
szkole w Muvalii”.  Wspólnie zebraliśmy kwotę 6028 zł i 20 $. Pieniądze te zosta-
ną przekazane dyrektorowi szkoły w Muvalii na zakup jedzenia oraz ławek do 
szkoły. Dziękujemy każdej osobie za dar serca, za zrozumienie, uśmiech. Dzięki 
naszej wspólnej trosce dzieci będą mogły się uczyć, zostaną zaspokojone ich 
podstawowe potrzeby. Podczas odrabiania lekcji nie będą musiały siedzieć 
na ziemi. Poniżej krótki list od o. Adaikaili. Szczęść Boże!

WSPÓLNOtA „LEW JUDy”

NAjSeRDecZNIejSZe  PoZDRoWIeNIA I WyRAZy MIłoŚcI!

Cudownie było zobaczyć zdjęcia z  tak dobrze zaplanowanego, zorgani-
zowanego i przeprowadzonego wydarzenia charytatywnego na rzecz dzieci 
plemiennych z Muvalii. 

Drodzy przyjaciele, nie potrafię znaleźć odpowiednich słów, aby wyrazić 
moje uczucia wdzięczności za Waszą ciężką pracę i wysiłek włożone w zdo-
bycie funduszy na te biedne dzieci.

Mamy zamiar pokazać dzieciom zdjęcia z tego wydarzenia. Zorganizujemy 
Świętą Godzinę Modlitwy w  intencji organizatorów, parafian, darczyńców, 
przyjaciół i  sympatyków szkoły i  dzieci w  Muvalii. Niech Pan Bóg obdarzy 
Was wszelkim błogosławieństwem, szczęściem, dobrym zdrowiem i długim 
życiem. Wasze uczucia i  zaangażowanie na rzecz naszej szkoły i  dzieci są 
naprawdę wyjątkowe. Wspominam Was zawsze, kiedy jestem sam na sam 
z Panem Bogiem i modlę się za Was. Tak jak On, pełnicie misję pomocy bied-
nym i pokrzywdzonym. 

O. ADAIKAILA SvD

Każdy rodzic, który nabył zdjęcie 
swojego dziecka z mikołajem, wspo-
mógł tym razem szkołę w  Muvalii. 
Akcja cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem, sprze-
daliśmy ok. 400 zdjęć. 
Dziękujemy wszystkim 
osobom, które pomogły 
przygotować i  zreali-
zować naszą akcję oraz 
wszystkim tym, którzy 
hojnie wsparli ją finan-
sowo.

„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posia-
da, lecz przez to, kim 
jest, nie przez to, co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się  
z innymi. (bł. Jan Paweł II)”.

MARIOLA głOgOWSKA

Przedszkole „Wesoła Gromadka” Przy ul. kłodnickiej 23 Podobnie jak  
W zeszłym roku zorGanizoWało „akcję mikołajkoWą”
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Biskup Marek Mendyk, przewodniczą-
cy Komisji Episkopatu ds. Wychowania 
przedstawił nową inicjatywę, zaaprobo-
waną przez KEP: „Tydzień wychowania 
w  Polsce”, który został zorganizowany 
po raz pierwszy w dniach 12–18 wrze-
śnia 2011 r. pod hasłem: „Zacznijmy wy-
chowywać!” Inicjatywa ta ma podkreślić 
rolę wychowania, którego celem jest 
integralny rozwój człowieka. Powstała 

ona w  odpowiedzi na bezideowość 
wprowadzanych w  obecnym systemie 
edukacji programów, mających na celu 
wyłącznie przekaz wiedzy, z  pominię-
ciem jakiegokolwiek programu wycho-
wawczego. 

Celem programu jest promocja per-
sonalistycznej wizji wychowania, które 
winno być wychowaniem ku warto-
ściom, oraz ukazaniem wychowawczej 

funkcji Kościoła we współpracy ze 
szkołą i  rodziną. Tydzień Wychowania 
nawiązuje do kwartalnych dni modlitw 
za dzieci, młodzież i  wychowawców 
i  będzie obchodzony zawsze w  tygo-
dniu, w  którym wypada święto św. 
Stanisława Kostki, patrona dzieci i mło-
dzieży (18 września).

AbP StANISłAW gĄDECKI

tydzień Wychowania w Polsce

Z czym kojarzy się dom rodzinny? 
To kochające dłonie rodziców – matki 
i  ojca, to przytulenie, doświadczenie 
miłości i  szacunku, dobre słowo, czas 
przeżywany wspólnie, wzajemny dar 
z  samego siebie. To także pierwsze 
nieporadnie stawiane kroki dziecka, 
wspólny posiłek w  rodzinnym gronie, 
znak krzyża czyniony na czole, modlitwa 
rodzinna, dzielony między sobą opłatek, 
wzajemna pomoc, troska w  chorobie, 

Katecheza zakorzenieniem w Kościół

wspólna nauka, dyskusje przy stole, 
dobre rady, praca i  wzajemna służba, 
miłość i poczucie bezpieczeństwa, imie-
niny, urodziny, święta, dzień powszedni, 
porządki, rozwieszone pranie, dziadko-
wie, rodzice, dzieci i  wnuki, wzajemne 
wsparcie, pamięć o sobie nawzajem za 
życia i po śmierci. 

Dom to miejsce, gdzie drugi człowiek 
po prostu jest mądrze i serdecznie obec-
ny. To rodzice, jako pierwsi, dostarczają 

swoim dzieciom podstawowej wiedzy 
o człowieku, relacjach, świecie, otacza-
jącej ich przyrodzie, bliższym i dalszym 
środowisku. To oni podają pierwsze 
wiadomości z geografii własnego kraju 
i świata. Uczą ojczystej mowy, ortografii, 
gramatyki, poprawnych stylistycznie 
wypowiedzi. Wskazują na związki 
przyczynowo-skutkowe, prawa fizyki, 
matematyki, chemii, zasady bezpie-
czeństwa. Poszerzają wiedzę religijną, 
odpowiadając na niezliczone pytania 
zadawane przez ciekawskiego malucha. 

Nawet gdy przychodzą im z pomocą 
nauczyciele, jako specjaliści określonych 
przedmiotów, to nadal nadzór nad od-
rabianiem zadawanych lekcji, udzielanie 
dzieciom koniecznego zainteresowania 
i wspieranie procesu edukacyjnego na-
leży do rodziców. Ich troską jest także 
odpowiednio zaopatrzona domowa 
biblioteczka i  czuwanie nad tym, jakie 
czasopisma dziecko czyta, jakich audycji 
słucha, jakie programy i filmy ogląda, ile 
czasu spędza przy komputerze i  na co 
go poświęca.

Te wszystkie międzyosobowe od-
niesienia Jan Paweł II w  Adhortacji 
Familiaris consortio nazywa „komunią 
osób”, przez które każda osoba wcho-
dzi do „rodziny ludzkiej” i  do „rodziny 
Bożej”, jaką jest Kościół. Czy Kościół jest 
domem dla naszych uczniów? Czy tak 

WyChOWANIE

Doświadczenie domu rodzinnego jest wspólne dla wszystkich. Zgod-
nie z  planem boga jest to środowisko dające podstawowe zręby 
kształcenia i wychowania człowieka, zapewniając mu w ten sposób 
rozwój indywidualny i społeczny. Przychodzący na świat bóg podzie-
lił doświadczenie człowieka potrzebującego domu. ten dom zapew-
nili małemu jezusowi józef i  Maryja (łk 2,  39-40; 51-52). ten dom, 
pełen prostoty, miłości, troski i wzajemnej służby, a zarazem stałej 
obecności boga, jest wzorem dla chrześcijańskich rodzin do dzisiaj.



CZy tANIA

postrzegają oni Kościół, o  którym się 
uczą? Gdyby dziś przeprowadzić ankie-
tę, która weryfikowałaby wiadomości 
religijne na poziomie katechezy gim-
nazjalnej, wyniki byłyby zaskakująco 
bolesne dla odpowiedzialnych za prze-
kaz religijnych wiadomości w  naszym 
społeczeństwie, bo sondaże ujawniają 
brak podstawowych wiadomości z  za-
kresu nauki wiary i  moralności chrze-
ścijańskiej. 

Moje rozważania traktuję jako apel 
i  zaproszenie do dyskusji na tematy 
związane z  relacją: katecheza–Kościół. 
Co zrobić, aby Kościół stał się domem 
dla naszych uczniów i ich rodziców? Ze 
statystyk wynika, że ponad 90% dzieci, 
trochę mniej młodzieży uczestniczy 

w katechezie szkolnej. Ale też widzimy, 
że nie przekłada się to na udział w życiu 
Kościoła, zwłaszcza w  życiu sakramen-
talnym i  niedzielnej Mszy św. 21 lat 
temu, kiedy nauczanie religii powróciło 
do szkół – jakby w  jednym momencie 
– zobaczyliśmy, jak opustoszały nasze 
kościoły. A przecież byłoby nieporozu-
mieniem, gdyby katecheza nie prowa-
dziła do udziału w liturgii. 

Pojawia się coś przedziwnego: ludzie 
wierzą w  Boga i  w  Chrystusa, a  prze-
stają wierzyć w  Kościół i  sakramenty. 
Opuszczanie w niedzielę Eucharystii jest 
znakiem, że ten odcinek fundamentu 
chrześcijańskiej wiary pęka.

Poza tym, jest to „niezły teren” i zagro-
żenie ze strony sekt. W dużej mierze one 

propagują niechęć, a  nawet wrogość 
do Kościoła. Same bowiem z reguły nie 
zajmują się nawracaniem pogan, lecz 
chcą przejąć w swe szeregi wierzących 
w Boga i w Chrystusa, a oderwanych od 
Kościoła. To sekty przyciągają do siebie 
tych, którzy mają trudności w  wierze 
w Kościół i sakramenty. Zagrożenie jest 
bardzo widoczne. Katecheza o Kościele, 
katecheza mocno zakorzeniona w  Ko-
ściele staje się i z tego punktu widzenia 
niezwykle aktualna.

bP MAREK MENDyK

Kościół naszym domem?, red. ks. Waldemar 
Irek, ks. Andrzej Tomko, ks. Grzegorz Soko-
łowski, Wrocław 2011

WyChOWANIE

W ObRONIE KRZyżA
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Krzyże w  budynkach publicznych 
nie przeszkadzają większości bada-
nych we wszystkich analizowanych 
grupach społeczno-demograficznych. 
W stosunkowo największym stopniu 
reakcje na krzyż różnicuje orienta-
cja światopoglądowa badanych – re-
ligijność i  – w  mniejszym stopniu 
– deklarowane poglądy polityczne. 
Wieszanie krzyży w  budynkach pu-
blicznych razi przede wszystkim osoby 

Krzyż w szkole czy urzędzie 
nam nie przeszkadza

ogromnej większości Polaków (89 proc.) nie przeszkadza krzyż za-
wieszony w klasie szkolnej lub w urzędzie, natomiast razi to co dzie-
siątego badanego – wynika z ogłoszonego w grudniu 2011 r. raportu 
centrum badania opinii Społecznej. 

niewierzące (54 proc.) oraz – rzadziej – 
w ogóle nie uczestniczące w praktykach 
religijnych (40 proc). Już jednak wśród 
osób, które praktykują sporadycznie, 
kilka razy w roku, dla których – jak moż-
na sądzić – udział w  nabożeństwie jest 
przede wszystkim elementem obrzędo-
wości, a nie aktem wynikającym z wiary, 
jedynie 13 proc. składa takie deklaracje.

KAI

we czwartki  (licealiści i studenci) 
i w piątki (gimnazjaliści) 
o godz. 19.00

kontakt: o. Mariusz Urbański OMI
xmario404@wp.pl

www.niniwa.wroclaw.pl

ZaprasZaMy na spOtkanIa nInIwy
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MAłżeńStWo Z  DZIećMI zamieni dwu-
pokojowe mieszkanie spółdzielczo-
własnościowe 37 m2 przy ul. Legnickiej na 
trzypokojowe na Popowicach lub w okolicy. 
tel. 605 375 466 lub 
e-mail: k.jaworska79@wp.pl

SPRZeDAM MIeSZKANIe na Popowicach 
43 m2 – dwa pokoje z kuchnią.
tel. 693 631 821

PoKÓj Do WyNAjęcIA DlA 1-2 oSob
tel. 71 795 7597

SPRZeDAM garaż murowany z kanałem na 
Pilczycach, księga wieczysta.
tel. 694 065 938, 71 351 9786

FIRMA MARteR instalacje elektryczne,
hydrauliczne, glazura, remonty komplekso-
we. tel. 607 633 217

PoKÓj Do WyNAjęcIA dla jednej osoby 
(studenta lub studentki).
tel. 71 355 7747

PRZePISyWANIe wszelkiego rodzaju tek-
stów, również prac naukowych w  językach 
obcych, opracowanie tabel, wykresów, ry-
sunków, przygotowanie do druku. 
tel. 501 759 426

SPRZątANIe, cZySZcZeNIe GRobÓW:
profesjonalna pomoc w należytym i schlud-
nym utrzymaniu grobów przez cały rok.
www.grobywroclaw.pl
tel. 603 519 217

NAucZycIel DyPloMoWANy udziela 
korepetycji z  biologii i  chemii na poziomie 
gimnazjum. Konkurencyjne ceny. 
tel. 502 951 790

KoRePetycje z  jęz. polskiego w  zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
tel. 71 355 2183,  504 369 240

MASAże lecZNIcZe I RelAKSAcyjNe
sprzęt profesjonalny. 
tel. 609 302 965 (Patrycja)

ucZeNNIcA lIceuM podejmie opiekę 
nad dzieckiem lub sprzątanie w  godzinach 
popołudniowych.
tel. 661 256 463

tłuMAcZ PRZySIęGły w  zakresie języka 
angielskiego. 
tel. 660 024 474

MAteMAtyKA I FIZyKA NA oSIeDlu
Gimnazjum (testy matematyczno-przyrodni-
cze), szkoła średnia (matura, prawdziwe arku-
sze, matura międzynarodowa SL i HL), studia.
tel. 71 790 4895

StuDeNtKA IV RoKu Politechniki Wro-
cławskiej udzieli korepetycji z  matematyki 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum 
i liceum. Cena 25 zł za 60 minut. 
tel: 889 944 571

GARAż Do WyNAjęcIA na ul. Białowieskiej. 
tel. 513 082 445.

OgłOSZENIA I REKLAMy

OgłOSZENIA DRObNE

ZAPRASZAMy
na spotkania grupy 

Anonimowych Alkoholików
w każdy wtorek o godz. 18.30 w sali nr 7

KSIęGARNIA PARAFIAlNA
„leW juDy”

zaprasza
od pn - pt  w godz. 13.00 -18.00

w niedziele w godz. od 9.30 do 13.00

  czasopisma i książki religijne
  płyty audio i wideo
  artykuły biurowe

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

uSłuGI KRAWIecKIe
Przeróbki, wszywanie zamków,

skracanie, zwężanie, inne

poniedziałek-wtorek-czwartek 
od 9.00 do 17.00
tel. 791 652 094

Pod dużym kościołem 
koło głównego wejścia
od ul. Rysiej

ZAPRASZAMy!

R e P R o D u K c j e
StARych ZDjęć

RetuSZ, oDNAWIANIe

SKANoWANIe ZDjęć I KlISZ, 

KoNKuReNc yjNe ceNy
tel.  668 014 248

PRANIe DyWANÓW,
WyKłADZIN I tAPIceRKI

(również samochodowej)
w domu u klienta

AtRAKcyjNe ceNy
tel. 602 398 461

ZAKReS leKcjI:
  szkoła podstawowa
  gimnazjum
  szkoła średnia (liceum, technikum)

  przygotowanie do matury:
  podstawowej i rozszerzonej 

Mam wieloletnie doświadcznie pedagogiczne  
z  uczniem na każdym poziomie wiedzy i  tych, 
którzy wyciągają się z  trudnej sytuacji w  szkole  
i tych, którzy przygotowują się do konkursów.

Przygotowuję do matury, egzaminów klasówek, 
ułatwiam nadrobić zaległości, pomagam w pracach 
domowych.

KOREPEtyCJE U UCZNIA W DOMU
tEL. 668-967-527

ADRES: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54–239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
E–MAIL:  krolowa@archidiecezja.wroc.pl

OPIEKUN: o. Jerzy Ditrich OMI

ZESPÓł:  o. Mariusz Urbański OMI, Ewa Kania, 
                    Barbara Masłyka, Bożena Sobota, 
                    Aleksandra Wolska, Dawid Wolski
FOtOgRAF: Damian Szpalerski, Piotr Janicki

REKLAMy: Tel. 604 169 094 

NAKłAD: 2 500 egz.   Cena: gratis  

S t O P K A  R E D A K C y J N A

Redakcja przyjmuje materiały w terminie
do 15. dnia każdego miesiąca.  

Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
i opracowań redakcyjnych.  
Nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Biuro TurysTyczno-Pielgrzymkowe
AlFA-Tur zAPrAszA:

Ziemia święta 
12-20.04.2012

1950 zł + 480 USD

WyJAZDy SAMOLOtOWE 
– Rzym, Lizbona, Paryż, barcelona

Wrocław, ul. Horbaczewskiego 29b
Tel./fax 71 352 2319; kom. 601 788 190

www.alfa-tur.pl; info@alfa-tur.pl

SuPeRDRuKoWANIe.Pl
Wrocław, Ojców Oblatów 1 

Drukarnia wielkoformatowa, cyfrowa, offsetowa

DRuK WIelKoFoRMAtoWy: 
bannery, billboardy, siatki winylowe, 
plakaty, naklejki, obrazy na płótnie, 

fototapety, litery przestrzenne, tablice

DRuK cyFRoWy I oFFSetoWy:
ulotki, wizytówki, katalogi, 

plakaty, dyplomy. 

tel. 71 722 33 07 
502 133 622, 790 409 072



27KRÓLOWA POKOJU

KOśCIÓł MISyJNyINFORMAtOR

wAżne inFormAcje

nABożeńsTwA

PogrzeB

rocznicemAłżeńsTwo

nAmAszczenie chorychmsze ŚwięTe

Konto parafii: bank PeKAo S.A I oddział Wrocław
 nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

(na cele kultu religijnego)

Duszpasterstwo Parafii NMP Królowej Pokoju, 
ul. ojców oblatów 1, 54–239 Wrocław

tel. 071 793 67 71 w. 46 (biuro Parafialne)
fax: 071 793 67 71 wew. 30

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

sPowiedź

chrzesT

BierzmowAnie

i komuniA Św.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biuro Parafialne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30.
Parafialny Zespół caritas: czwartek w godz. od 17.00 do 18.00.
biblioteka: I i III niedziela miesiąca od 9.30 do 12.00.
Księgarnia: pn–pt od 13.00 do 18.00, niedziela od 9.30 do 13.00
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22 grudnia 2011 r. w Gimnazjum nr 1 
uczniowie z klas 1d, 1e, 2c, 2e i 3a pod 
kierownictwem p. Weroniki Gidzil wysta-
wili Jasełka.

Na początku pojawili się narratorzy, 
którzy wprowadzili widzów w  atmosfe-
rę sprzed 2 tys. lat. Byli Maryja i  Józef, 
aniołowie i pasterze, którzy trzymali straż 
nad trzodą. Niespodziewanie w  rytm 
góralskiej melodii skocznie wbiegli, 
a  następnie zatańczyli, górale i  góralki. 
Następnie wszyscy razem udali się do 
stajenki, by oddać pokłon narodzonemu 

6 grudnia 2011 r., przebrani za pomoc-
ników św. Mikołaja i aniołki, zabierając ze 
sobą prezenty, wraz z p. Weroniką Gidzil, 
udaliśmy się do Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego nr 8 przy ul. Wejherow-
skiej 28. Zbiórka darów, w której z wielką 
chęcią wzięło udział wielu młodych ludzi, 
odbyła się wcześniej w Gimnazjum nr 1. 

W Ośrodku przywitały nas uśmiech-
nięte dzieci. W dobrym humorze ruszy-
liśmy więc do klas, prowadzeni przez 
nauczycielkę, p. Joannę Zawadzką. Gdy 
wchodziliśmy do klas, było widać oży-

W dniach 21-22 grudnia 2011 r. w SP 
nr 3 zostały wystawione jasełka. Jasełka 
to widowisko związane z  Bożym Naro-
dzeniem i otaczającymi je wydarzeniami 
religijnymi i historycznymi. Ich korzenie 
wywodzą się ze średniowiecznych mi-
steriów franciszkańskich. To właśnie św. 
Franciszek z  Asyżu uznawany jest za 
twórcę przedstawień bożonarodzenio-
wych. Treścią inscenizacji jasełkowych 
jest historia narodzenia Jezusa w Betle-
jem i spisku Heroda. 

Nazwa „jasełka” oznacza żłób, czyli ro-
dzaj drabinek, jeszcze dziś stosowanych 
do karmienia bydła i  koni. Stare teksty 

PAŹ KRÓLOWEJ

Mikołaj zapukał do drzwi
wienie i radość. Każdy z podopiecznych 
dostał cukierki od św. Mikołaja, a potem 
wspólnie pięknie zaśpiewaliśmy kolędy. 

Uważam, że takie akcje są potrzebne, 
gdyż czuliśmy, że uczyniliśmy coś dobre-
go. Nauczyliśmy się też, patrząc na dzieci, 
które odwiedziliśmy, cieszyć się nawet 
z  tak małych rzeczy jak jeden cukierek 
czy śpiewanie kolęd z  rówieśnikami. Z 
Ośrodka wracaliśmy podbudowani, że 
udało nam się podarować komuś radość.

AgNIESZKA WySOCKA, KL. 2E

jasełka w gimnazjum
Panu. Przybyli też trzej królowie i złożyli 
Dzieciątku dary. Po chwili wszyscy akto-
rzy zaśpiewali „Świeć gwiazdeczko”. Do 
wspólnego śpiewu włączyła się również 
publiczność. 

Po występie głos zabrała Pani Dyrektor 
Zofia Stawicka. Podziękowała uczniom 
i życzyła wszystkim Wesołych i Radosnych 
Świąt. Dzięki corocznym Jasełkom w szko-
le można poczuć świąteczną atmosferę, 
ciepło, spokój i bliskość drugiej osoby. 

AgNIESZKA WySOCKA, KL. 2E

„Król, który napełnia miłością”
jasełkowe były najczęściej mówione 
gwarą. Dzisiaj często są przerabiane 
i uzupełniane o wątki współczesne.

Nasze jasełka nosiły tytuł: „Król, który 
napełnia miłością” i oprócz historycznych 
scen spisu ludności, przybycia mędrców 
do Heroda, narodzenia Jezusa i złożenia 
Mu darów, zawierały też wątki współ-
czesne. Pewna dziennikarka zbierała 
materiał do felietonu radiowego i pytała 
przechodniów, czy uważają, że miłość 
przyniesiona światu przez Chrystusa 
jest najważniejsza. Jednak po każdej 
rozmowie zawiedziona dowiadywała 
się, że dla ludzi ważna jest tylko władza 

i pieniądze. I dopiero pod koniec przed-
stawienia współcześni trzej królowie 
uświadomili jej, że najważniejsza jest 
miłość i życzliwość. 

Przez jasełka, a  głównie przez wspo-
mnianą wcześniej scenę, aktorzy i  przy-
gotowujący przedstawienie nauczyciele 
chcieli pokazać, co jest w  życiu najistot-
niejsze. Warto się zastanowić, czy i  my 
myślimy tylko o bogactwie? Czy dla nas 
wzajemna miłość ma jakiekolwiek znacze-
nie? Czy potrafimy dostrzec w innym czło-
wieku Nowonarodzonego Zbawiciela?

JADWIgA MANIEWSKA, KL. 6C
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Kochane Dzieci!

W czasie Wielkiego Postu, który rozpo-
czyna się w  Środę Popielcową, chcemy 
się przygotować do jak najlepszego prze-
życia świąt wielkanocnych. W tym czasie 
oczekiwania zachęcam wszystkie dzieci 
do uczestniczenia w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, by razem z  Panem Jezusem 

przejść drogę od skazania na śmierć do 
Golgoty. Zachęcam też do robienia po-
stanowień wielkopostnych, by poprzez 
wyrzeczenie i  modlitwę okazać swoją 
miłość Panu Jezusowi.

O. MARIUSZ URbAńSKI OMI

czWarte Przykazanie boże – czcij ojca sWeGo i matkę sWoją

Czwarte przykazanie Boże rozpoczyna część Dekalo-
gu, która jest poświęcona naszej miłości do drugiego 
człowieka. Najbliższymi nam osobami są nasi rodzice. Im 
w sposób szczególny należy się nasza miłość, wdzięczność, 
szacunek, posłuszeństwo. To oni dali nam życie, zapewnili 

dom, w którym możemy się uczyć i bawić, dbają o nas. Pa-
miętajmy też o pozostałych członkach naszej rodziny – bab-
ci, dziadku, rodzeństwie oraz o naszych nauczycielach i tych 
wszystkich, którzy nas wychowują. Oni także potrzebują 
Twojej pomocy i modlitwy.

1

2

3

4

WIelKoPoStNA KRZyżÓWKA – jolKA

KoNKuRS: Rozwiąż krzyżówkę i prześlij rozwiązanie pocztą elektronicz-
ną na adres: xmario404@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska i swojego 
wieku lub przynieś na kartce osobiście po Mszy Świętej do o. Mariusza 
urbańskiego. Rozwiązanie konkursu 26 lutego w  czasie Mszy Świętej 
o godz. 11:30. jak zwykle czeka ciekawa nagroda.

hasła jolki:
•	 Posypujemy nim głowę w pierwszy 

dzień Wielkiego Postu
•	 Modlitwa, post i …
•	 Składany w ofierze w czasie Paschy
•	 … Drogi Krzyżowej – jedna z 14
•	 6 Niedziela Wielkiego Postu
•	 Gorzkie …

Miejsce wpisania haseł do odgadnięcia.

Rozwiązanie utworzą litery z pól 1-4

1 2 3 4

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki: Betlejem.
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ORSZAK tRZECh KRÓLI – 06.01.2012
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XXIII SPOtKANIA MUZyCZNE U ObLAtÓW– 14.01.2012



SPOtKANIE POKOLęDOWE – ZbIÓRKA NA SZKOłę W MUvALII – 15.01.2012


