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Piesza Pielgrzymka Wrocławska
na Jasną Górę

PieLgRzymUJemy

Ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz ludzi pracy, kapłan Solidar-
ności, honorowy obywatel Wrocławia, duszpasterz DA „Wawrzyny”, 
wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi – obchodzi w tym roku 
55. rocznicę kapłaństwa. Słynny „Orzech”, główny przewodnik Pieszej 
Pielgrzymki Wrocławskiej od początku jej istnienia, opowiada o po-
czątkach tej pielgrzymki z lat 1980/81. (Red.)

Jak zrodził się pomysł Pielgrzymki Wro-
cławskiej?

Trzeba zaznaczyć, że grupy ludzi (za-
zwyczaj z Wrocławia) udawały się pieszo 
na Jasną Górę jeszcze przed tymi wiel-
kimi, uroczystymi pielgrzymkami, które 
rozpoczęły się w roku 1981. Grupy te, li-
czące po kilkadziesiąt osób, wychodziły 
z katedry. Liczniejsze grupy – zwłaszcza 
młodzieży akademickiej – dołączały do 
słynnych „siedemnastek” w Pielgrzymce 
Warszawskiej. 

W roku 1977 zostałem niejako przy-
muszony przez młodzież akademicką do 
wzięcia udziału w Pielgrzymce Warszaw-
skiej. Była to pielgrzymka olbrzymia: bra-
ło w niej udział kilkadziesiąt tysięcy lu-
dzi! Właśnie ta wielka liczba uczestni-
ków stwarzała poważne trudności, wręcz 
ponad siły organizatorów – czyli Ojców 
Paulinów. Wtedy Ksiądz Prymas Kardy-
nał Wyszyński zgodził się na decentrali-
zację Pielgrzymki Warszawskiej. Wpraw-
dzie wcześniej chodziły niezależnie piel-

grzymki: kaliska, opolska, pielgrzymki z 
Górnego Śląska, ale po tej decyzji Księ-
dza Prymasa, jak grzyby po deszczu, 
zrodziły się następne: poznańska, rze-
szowska, siedlecka, tarnowska, gdańska, 
szczecińska – tak że w tej chwili nie ma 
regionu naszego kraju, który nie byłby 
reprezentowany samodzielnie.

Inicjatywę zorganizowania samodziel-
nej pielgrzymki wrocławskiej podjął nasz 
ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, a jako 
odpowiedzialnego za realizację tego 
dzieła wyznaczył ks. Andrzeja Dziełaka 
i  mnie, czyli ks. Stanisława Orzechow-
skiego. Od tego czasu (jesień 1980) roz-
poczęła się – bardzo zresztą trudna – or-
ganizacja. Przede wszystkim trzeba było 
wytyczyć drogę pielgrzymki, a to nie jest 
łatwe; kto był na pielgrzymce, ten już 
wie, jak licznymi kryteriami trzeba się kie-
rować przy wyznaczaniu trasy. Ten trud 
(trasa, miejsca odpoczynków i noclegów) 
spoczywał początkowo na niewielu or-
ganizatorach.

Czy były jeszcze inne 
trudności?

To, że w ogóle do-
szło do przeprowa-
dzenia pierwszej piel-
grzymki, zawdzięcza-
my Panu Bogu. W roku 
1980 i 1981 z łatwo-
ścią mogliśmy prze-
brnąć przez wszystkie 
przepisy dzięki „Soli-
darności”. Następne 
pielgrzymki odbywa-
ły się już w  ogrom-
nym trudzie, zwłasz-

cza ze względu na mnożące się – cza-
sem z miesiąca na miesiąc – przepisy. Po 
to, by pielgrzymka mogła w ogóle wyru-
szyć, potrzeba było ponad dwadzieścia 
zezwoleń z różnych instytucji! To było 
najtrudniejsze. 

Wspomnieć także trzeba o nieustan-
nej inwigilacji panów z Urzędu Spraw 
Wewnętrznych, którzy zawsze towarzy-
szyli pielgrzymce. Często wręcz na trasie 
trzeba było przeprowadzać długie roz-
mowy i wyjaśniać ich zastrzeżenia. Cią-
żyło to zawsze nad pielgrzymką jak ja-
kaś ciężka czapa.

A radości tej pracy organizacyjnej?
Ogromne włączenie się ludzi świec-

kich, zwłaszcza młodzieży akademic-
kiej. Ponadto wielka liczba młodych księ-
ży, wkładających od początku serce w to 
dzieło. Stąd też nasza pielgrzymka cieszy 
się dobrą opinią, panowała wokół niej 
dobra atmosfera.

Komu należałoby dziś szczególnie po-
dziękować?

Wracając do pierwszej pielgrzymki, 
trzeba powiedzieć, że w pewnym sen-
sie ważyły się tam losy tej i przyszłych 
pielgrzymek. Dziewiczy etap z Wrocła-
wia do Januszkowic wynosił… na pew-
no 50 kilometrów. Warunki atmosfe-
ryczne, zwłaszcza upał, spowodowa-
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Miniony miesiąc był wyjątkowo bo-
gaty w różne wydarzenia i przeżycia du-
chowe. W pierwszą niedzielę czerwca 
gościliśmy biskupa pomocniczego die-
cezji kamieńsko-podolskiej o. Radosła-
wa Zmitrowicza OMI, który podzielił się 
doświadczeniem swojej posługi i udzie-
lił sakramentu bierzmowania młodzieży 
naszej parafii. Przy tej okazji chciałbym 
podziękować o. Adrianowi i wspólnocie 
Lew Judy za zaangażowanie w całorocz-
ne przygotowanie kandydatów.

W połowie czerwca obchodziliśmy 
bardzo ważne wydarzenie w życiu każ-
dej wspólnoty parafialnej oraz każde-
go dziecka i jego najbliższych – Pierw-
szą Komunię Świętą. Słowa wdzięczno-
ści kieruję do o. Jarosława za przygoto-
wanie dzieci do sakramentu pojedna-
nia i Eucharystii; do rodziców – za trud 
wychowania i świadectwo własnego ży-
cia. Dziękuję wreszcie za przygotowa-
nie samej uroczystości.

Szczególnie pragnę podziękować 
osobom zaangażowanym w przygoto-
wanie procesji Bożego Ciała: budowni-
czym ołtarzy, służbie liturgicznej, chó-
rowi Cantilena, orkiestrze, diakonii mu-
zycznej wspólnoty Lew Judy, dzieciom 
sypiącym kwiaty, pocztom sztandaro-
wym oraz wszystkim parafianom i go-
ściom za publiczne świadectwo wiary 
i przywiązania do Kościoła.

Czerwiec jest miesiącem zmian w na-
szej wspólnocie zakonnej. Zgodnie z de-
cyzją Ojca Prowincjała dołączy do nas 
o. Władysław Kozioł OMI, długoletni mi-
sjonarz z Kamerunu i brat Dariusz Wajs, 
który przybywa z domu prowincjalne-
go w Poznaniu. Nowych domowników 
obejmijmy naszą troską modlitewną 
i ludzką życzliwością.

Na koniec życzę udanego wypoczyn-
ku wakacyjnego. Niech ten czas będzie 
okazją do pogłębienia więzi rodzinnych 
i przyjacielskich. Pamiętajmy o niedziel-
nym obowiązku udziału w Eucharystii.

O. JeRzy DitRich Omi

SŁOWO PROBOSzczA
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ły, że przyszliśmy na nocleg około pół-
nocy, a niektóre grupy jeszcze później. 
Wtedy to duch pielgrzymkowy właści-
wie się załamał: widząc ogromne wyczer-
panie fizyczne ludzi, niektórzy przewod-
nicy gotowi byli zrezygnować ze swoje-
go udziału.

I wtedy pamiętam, że swoją roztrop-
nością i radą bardzo nam pomógł ówcze-
sny rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Józef Łukaszewicz. Jako doświad-
czony pielgrzym (brał udział w pieszej 
pielgrzymce do Rzymu) zaproponował, 
by jeden dzień odpocząć. I rzeczywiście: 
po tym odpoczynku pielgrzymka szła już 
dalej bardzo sprawnie, chociaż na Jasną 
Górę przyszliśmy jeden dzień później, 
czyli w  samą Uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. 

Należy tutaj wspomnieć pierwszych 
księży–przewodników, zwłaszcza ojców 
duchownych, ponieważ dźwigali oni 
wielki ciężar tworzenia ducha pielgrzym-
kowego: ducha pokuty, modlitwy, rado-
ści chrześcijańskiej i braterstwa. Wspo-
mnę więc pierwszego ojca duchowne-
go – ks. Mirosława Drzewieckiego, a póź-
niej wieloletniego i trwającego do dziś 
na tym stanowisku ks. Aleksandra Ra-
deckiego. Weszły już do stałej pielgrzym-
kowej tradycji jego słynne dni pokutne 
w drugi dzień pielgrzymowania, na tra-
sie z Trzebnicy do Oleśnicy.

Chciałbym teraz zapytać o osobiste do-
świadczenia wewnętrzne w przeżywa-
niu drogi do Częstochowy.

Jest bardzo mocne. Dla mnie osobiście 
pielgrzymka jest doświadczeniem tego, 
co jest istotą chrześcijaństwa, a więc: 
homo viator – człowiek w drodze. Wiem, 
że kiedy jestem w drodze, i to w drodze 
do takiego Celu, do Domu Matki, ducho-
wego Domu Polaków, wtedy realizuje 
się moje zasadnicze powołanie człowie-
ka i chrześcijanina: być w drodze. Czło-
wiek pozbawiony jest wtedy niepotrzeb-
nych tobołów, obciążeń, wolny od tego 
wszystkiego, co tak krępuje: idzie na spo-
tkanie z Bogiem! 

Dlatego też nigdy mnie nie martwiło 
coś takiego, co się często zdarza na piel-
grzymce, a mianowicie, gubienie oso-
bistych bagaży. Tak po cichu, to się na-

wet troszeczkę modlę, aby się coś takie-
go stało, bo wtedy człowiek jest zupełnie 
niezależny – gdzieś tam się prześpi, stra-
wę też jakąś dostanie, a w tym doświad-
czeniu wewnętrznym widzi istotną treść 
chrześcijaństwa i tego, czego Pan Bóg od 
nas wymaga: nieprzywiązywania się do 
rzeczy zewnętrznych.

Na pielgrzymce jest tych rzeczy ze-
wnętrznych, materialnych niewiele i dla-
tego tam najwięcej doświadczam tej oso-
bistej wolności.

Czy już dziś można dostrzec owoce na-
szego pielgrzymowania?

Myślę, że tak. Podczas pielgrzymki 
następuje integracja, zwłaszcza tego 
kwiatu młodzieży katolickiej. Ludzie 
podtrzymują później te znajomości i 
nie jest to zjawisko rzadkie, że podczas 
pielgrzymki dochodzi do znajomości, 
związania się par, później narzeczeń-
skich, a w ostatnich pielgrzymkach je-
steśmy świadkami zawierania związków 
małżeńskich.

Najpiękniejszym owocem dotych-
czasowych pielgrzymek jest to, że wie-
le grup spotyka się w dalszym ciągu po 
zakończeniu pielgrzymki. Dokonuje się 
wtedy odnowienie ducha pielgrzymko-
wego, a przede wszystkim odnowienie 
i  umocnienie tych dobrych więzi mię-
dzyludzkich i chrześcijańskich, które 
zostały zawiązane podczas drogi na Ja-
sną Górę.

Na koniec chcę poprosić o przedstawie-
nie planów i perspektyw naszej wro-
cławskiej pielgrzymki.

Niektóre plany już się powiodły. Za-
wsze moim marzeniem było, aby piel-
grzymka objęła swoim świadectwem 
większą liczbę naszych miast, miasteczek 
i wsi archidiecezji wrocławskiej.

Jest też wielkim marzeniem pielgrzy-
mów wrocławskich, aby kiedyś (przynaj-
mniej raz) przedłużyć nasze wędrowanie 
aż do Ostrej Bramy. To marzenie, poparte 
modlitwą, jest już obecne w pielgrzym-
ce wrocławskiej i wierzę, że przy pomo-
cy Bożej ten plan zrealizujemy.

PieLgRzymKA.PL
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„Święty Boże, Święty Mocny...”

Oświadczenie metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckie-
go, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów 
nienawiści wobec katolików w Polsce.

1. Gdy w lipcu 2016 roku zamordowa-
no w Normandii księdza Jacques’a Ha-
mela podczas sprawowania Mszy świę-
tej, wydawało się nam, że w Polsce ta-
kie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede 
wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w 
naszym narodzie pamięć o księżach: Je-
rzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, 
Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zy-
chu i tylu innych duchownych – ofiarach 
komunistycznego reżimu. Gdy w Breta-
nii próbowano usunąć krzyż z pomnika 
św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że 
takie akty wandalizmu są nie do pomy-
ślenia w kraju tak silnie jak nasz związa-
nym z chrześcijaństwem. Gdy pokaza-
no mi zdjęcie z Brukseli, na którym wid-
niał wizerunek Serca Jezusowego i Ser-
ca Maryi zawieszony na drzwiach toalety, 
pomyślałem sobie: „Na szczęście to bar-
barzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.

Niestety, w ostatnich tygodniach, 
zwłaszcza w trakcie trwania kampanii 
wyborczej do Parlamentu Europejskie-
go, miało miejsce wiele zdarzeń podda-
jących w wątpliwość moją wcześniejszą 
konstatację. Myślę po pierwsze o pro-
fanacji jasnogórskiego wizerunku Naj-
świętszej Maryi Panny, Królowej Polski. 
Matka Boża z naszej narodowej relikwii 
nosi już na swej twarzy trwałe ślady hi-
storycznej profanacji dokonanej przez 
husytów podczas napadu na klasztor 
w 1430 roku. Obraz został wówczas wier-
nie odtworzony z inicjatywy Władysława 
Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawa-
no jej w naszym narodzie głębszych ran, 
nawet symbolicznych.

Myślę także o profanacjach i aktach 
bluźnierstwa, do jakich dochodzi pod-
czas tzw. marszów środowisk gejów, les-
bijek, biseksualistów i transseksualistów. 
Oficjalnie powodem organizacji takich 
marszów jest troska o większą toleran-
cję w społeczeństwie, tymczasem sta-

ją się one miejscem obscenicznych pre-
zentacji oraz sposobnością do okazy-
wania pogardy wobec chrześcijaństwa, 
w tym także do parodiowania liturgii Eu-
charystii oraz do nawoływania do niena-
wiści w stosunku do Kościoła i osób du-
chownych.

Ataki na Kościół nie są jednak zaska-
kujące. O ile sytuacja dawniejsza – mó-
wił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyski-
wała Kościołowi ogólne uznanie nawet 
ze strony osób i środowisk „laickich”, to w 
obecnej sytuacji na takie uznanie w wie-
lu przypadkach nie można liczyć. Trzeba 
raczej liczyć się z krytyką, a może nawet 
gorzej. Trzeba zdobywać się na rozezna-
nie; akceptować to, co w każdej krytyce 
może być słuszne. A co do reszty jest rze-
czą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „zna-
kiem sprzeciwu” (Łk 2, 34). Ten „sprzeciw” 
jest dla Kościoła także jakimś potwier-
dzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie 
(por. Warszawa, 09.06.1991).

Myślę także o konkretnych aktach fi-
zycznej napaści na kościoły i samych ka-
płanów. Szczególnie dotknęło to osobę 
ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że 
każdy ksiądz winien być świadkiem Chry-
stusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze 
Benedykt XVI, papież emeryt – Bóg także 
ma swoich świadków (martyres) na świe-
cie. Musimy tylko być czujni, by ich zoba-
czyć i usłyszeć. […] W procesie przeciw-
ko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym 
i rzeczywistym świadkiem Boga, pierw-
szym męczennikiem, za którym poszła 
niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, 
Kościół a skandal wykorzystywania seksu-
alnego). Męczeństwo Chrystusa było po-
trzebne, aby dokonało się nasze zbawie-
nie, a jednak Jezus mówi: „Biada temu 
człowiekowi, przez którego Syn Człowie-
czy będzie wydany” (Mk 14, 21). Świado-
mi tego, modlimy się w szczególny spo-
sób za nieprzyjaciół Kościoła.

2. Sytuacja wymaga postawienia py-
tania, jak w odpowiedzialny sposób re-
lacjonować kwestię nadużyć seksualnych 
wśród duchownych i w innych grupach 
społecznych, aby nie kreować fałszywe-
go, jednostronnego wizerunku Kościoła 
i nie prowokować kolejnych aktów słow-
nej i fizycznej przemocy oraz aktów pro-
fanacji. Nie chodzi o samo informowa-
nie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez 
wiele lat panowało w tej sferze milcze-
nie, jest powodem naszego zawstydze-
nia i  bólu. Ujawnienie zaś tego proble-
mu traktujemy jako okazję do oczysz-
czenia Kościoła. Jednak trudno zlekcewa-
żyć fakt, że w ostatnim czasie – w kon-
tekście niektórych przekazów medial-
nych – zwiększyła się agresja wobec księ-
ży i wzrosła liczba profanacji.

Skupienie uwagi społeczeństwa na 
grzechu wykorzystywania seksualne-
go – poza bezpośrednią troską o dobro 
dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny sku-
tek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce 
seksualności w życiu człowieka i powagę 
wszelkich decyzji podejmowanych w tej 
dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bez-
bronnego dziecka powoduje rany na całe 
życie. Sfera seksualności jest tak wrażli-
wa, że każde wykorzystanie i porzuce-



5KRÓLOWA POKOJU

WiARA, NADzieJA, miŁOŚĆ

nie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ra-
nią i powodują w jej życiu dalekosięż-
ne negatywne skutki. Ponadto rozmaite 
grzechy przeciwko czystości są wzajem-
nie ze sobą powiązane. Jedne rodzą dru-
gie. Lekarstwem na przestępstwa seksu-
alne jest zachowanie szóstego przykaza-
nia Dekalogu. Komu zatem jest bliski los 
ofiar różnych nadużyć seksualnych, po-
winien – w ramach holistycznego podej-
ścia – zaangażować się w promowanie 
kultury czystości.

3. Dzisiejszy sposób kwestionowa-
nia autorytetu Kościoła nie ma charak-
teru intelektualnego, lecz ideologiczny. 
W procesie wytoczonym Kościołowi pró-
buje się dowieść, że nie ma w nim ludzi 
prawych, a wiara jest jedynie hipokry-
zją. Dąży się do zdyskredytowania Boga 
i obrzydzenia całego Kościoła. 

„Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież 
emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga 
jest nade wszystko przedstawianiem 
Jego Kościoła jako całkowicie złego i w 
ten sposób odwodzeniem nas od nie-
go. [Stoi za tym oszukańcza logika], na 

którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, 
nawet dzisiaj Kościół nie składa się z tyl-
ko Judaszów. Kościół Boży istnieje tak-
że dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzę-
dziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” 
(Benedykt XVI, Kościół a skandal wyko-
rzystywania seksualnego). Grzech i zło 
są w Kościele, ale jest w nim także nie-
zliczona rzesza świadków wiernych, po-
kornych, składających codziennie ciche 
świadectwo swojej miłości do Pana Je-
zusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, od-
kładając na bok uprzedzenia.

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Ko-
ścioła – tak nierozerwalnie związanego w 
dziejach z Polską i polskością – ma na celu 
nie tylko osłabienie jego pozycji w społe-
czeństwie, ale także osłabienie ducha na-
rodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Pa-
weł II – nie można zrozumieć dziejów Pol-
ski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do 
zrozumienia naszego narodu […] nie ro-
zumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 
02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy 
się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” 
(Praga, 21.04.1990).

W tradycji chrześcijańskiej sprofano-
wanym miejscom lub przedmiotom trze-
ba przywrócić pierwotny charakter sa-
kralny. Dzieje się to poprzez specjalny 
obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym po-
informować, że księża biskupi – obecni 
na 383. zebraniu plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski – wzywają do publicz-
nego przebłagania Boga za popełnione 
świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczy-
stości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa w niedzielę 23 czerwca 2019 roku, we 
wszystkich kościołach i kaplicach w Pol-
sce, po każdej Mszy świętej odśpiewać 
suplikację „Święty Boże, Święty Mocny”.

Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Ko-
ściół w Polsce i wszystkich Polaków. Za-
biegajmy o to, abyśmy nie dali się po-
dzielić i pamiętajmy, że „walka nie może 
być silniejsza od solidarności” (św. Jan Pa-
weł II, Gdańsk, 12.06.1987).

ABP StANiSŁAW gąDecKi
PRzeWODNiczący 

KONfeReNcJi ePiSKOPAtU POLSKi
(Tytuł od redakcji „Królowej Pokoju”)

Jan Paweł II o wolności słowa i prawdzie (Olsztyn, 6.06.1991)

Moje pielgrzymowanie po ziemi oj-
czystej związane jest w tym roku z ka-
techezą dziesięciu przykazań. Ósme 
przykazanie Dekalogu w szczególny 
sposób wiąże się z prawdą, która obo-
wiązuje człowieka w obcowaniu z inny-
mi ludźmi i w całym życiu społecznym: 
„Nie mów fałszywego świadectwa”. Tym 
przykazaniem Bóg Przymierza szcze-
gólnie daje poznać, że człowiek jest 
stworzony na Jego obraz i podobień-
stwo. Dlatego właśnie całe ludzkie po-
stępowanie poddane jest wymogom 
prawdy. Prawda jest dobrem, a  kłam-
stwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Do-
świadczamy tego w różnych wymiarach 
i w różnych układach.

Przypatrzmy się znaczeniu prawdy 
w naszym życiu publicznym. W odno-
wionej Polsce nie ma już urzędu cen-
zury, różne stanowiska i poglądy mogą 
być przedstawiane publicznie. Zosta-
ła przywrócona – jakby powiedział Cy-
prian Norwid – „wolność mowy” (Rzecz 
o wolności słowa). Wolność publiczne-
go wyrażenia swoich poglądów jest 

wielkim dobrem społecznym, ale nie 
zapewnia ona wolności słowa. Niewie-
le daje wolność mówienia, jeśli słowo 
wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest 
spętane egocentryzmem, kłamstwem, 
podstępem, może nawet nienawiścią 
lub pogardą dla innych – dla tych na 
przykład, którzy różnią się narodowo-
ścią, religią albo poglądami. Niewielki 
będzie pożytek z mówienia i pisania, je-
śli słowo będzie używane nie po to, aby 
szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzie-
lić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać 
w dyskusji i obronić swoje – może wła-
śnie błędne – stanowisko. Słowa mogą 
czasem wyrażać prawdę w sposób dla 
niej samej poniżający. Może się zdarzyć, 
że człowiek mówi jakąś prawdę po to, 
żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wiel-
ki zamęt wprowadza człowiek w nasz 
ludzki świat, jeśli prawdę próbuje od-
dać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom 
trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat 
jest Boży. Prawda zostaje poniżona tak-
że wówczas, gdy nie ma w niej miłości 
do niej samej i do człowieka. (...)

Dziś czeka nas wielka praca nad 
mową, jaką się posługujemy. Ogrom-
na praca. Nasze słowo musi być wolne, 
musi wyrażać naszą wewnętrzną wol-
ność. Nie można stosować środków 
przemocy, ażeby człowiekowi narzu-
cać jakieś tezy. 

Te środki przemocy mogą być takie, 
jakie znamy z przeszłości, ale w dzi-
siejszym świecie także i środki przeka-
zu mogą stać się środkami przemocy, 
jeżeli stoi za nimi jakaś inna przemoc, 
niekoniecznie ta przemoc fizyczna. Ja-
kaś inna przemoc, jakaś inna potęga. 
Słowo ludzkie jest i powinno być na-
rzędziem prawdy.

„Prawda was wyzwoli” – powiedział 
Chrystus (J  8,  32). Tak – „prawda was 
wyzwoli”. To jest dopowiedzenie ósme-
go przykazania.

Starajmy się odnaleźć pełne znacze-
nie i wartość prawdy: prawda, która 
wyzwala – wolność przez prawdę. Ni-
gdy poza prawdą. Poza prawdą wol-
ność nie jest wolnością. Jest pozorem. 
Jest nawet zniewoleniem.

5KRÓLOWA POKOJU
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Napełnia wszystko swoją mocą

Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy uniesieniem i nie 
kierują myśli ku górze, ku Niemu, który przewyższa wszystko? Bo 
jest nazwany Duchem Boga, Duchem prawdy, który pochodzi od 
Ojca, Duchem prawości i Duchem mocy. Duch Święty, to Jego własne 
i szczególne imię.

ROK DUSzPASteRSKi

Ku Niemu zwracają się wszyscy, któ-
rzy pragną uświęcenia; Jego pożądają 
wszyscy, którzy żyją cnotliwie; On swoim 
tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby 
doszli do celu odpowiadającego ich na-
turze. Jest On źródłem uświęcenia i świa-
tłem dla umysłu; każdej istocie rozumnej 
udziela niejako ze swej jasności, aby mo-
gła dojść do prawdy. 

Niedosiężny z natury, daje się pojąć, 
dzięki swej dobroci. Napełnia wszystko 
swoją mocą, ale udziela się tylko tym, 
którzy są tego godni, a daje się im nie 
jednakowo, lecz dostosowuje swe działa-
nie do wielkości ich wiary. Prosty w swej 
istocie, różnoraki w mocy, całą istotą po-
maga każdemu, lecz całą istotą jest wszę-
dzie obecny. Rozdaje każdemu, a sam nie 
doznaje uszczerbku, każdemu się udzie-
la, a sam pozostaje nienaruszony. Po-
dobnie i promień słońca udziela każde-
mu swego blasku i każdy nim się cieszy, 
jak gdyby do niego tylko należał, a prze-
cież oświeca równocześnie ziemię i mo-
rze, i całą przestrzeń wypełnia. 

Tak też i Duch Święty jest obecny 
w  każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, 
tak jak gdyby tylko o niego samego cho-
dziło, a pozostając niezmienny, każdemu 
daje łaskę jemu potrzebną. Wszystkim 
też, którym się udziela, daje się w pełni, 
na ile tylko pozwala im ich ograniczona 
natura. On pozostaje nieograniczony, On 
kieruje serca ku górze, prowadzi słabych 
jak za rękę, a postępujących naprzód do-
skonali. On oświeca tych, którzy są czyści 
od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, 
czyni ich ludźmi duchowymi.

Ciała przejrzyste i nieskażone jaśnie-
ją w zetknięciu z promieniem światła 
i same jarzą się blaskiem i innym tego 
blasku z siebie udzielają. Podobnie też 
dusze, noszące w sobie Ducha, są przez 

Niego oświecone, stają się uduchowio-
ne i łaską oświecają innych.

Stąd bierze się początek widzenia 
przyszłości, wnikanie w tajemnice i zro-
zumienie rzeczy ukrytych, 
rozdzielanie darów, ży-
cie niebiańskie i udział w 
chórach anielskich. To jest 
także źródłem nieustającej 
radości, trwanie w Bogu 
i upodobnienie się do Nie-
go, a wreszcie dar, ponad 
który nie sposób już pra-
gnąć innego, mianowicie 
stania się jak Bóg.

(...) Uduchowionym na-
zywamy takiego człowieka, 
który już nie żyje według 
ciała, lecz którego prowa-
dzi Duch Boży; takiego, co 
jest zwany synem Bożym 
i staje się podobny do obrazu Syna Bo-
żego. I podobnie jak moc widzenia dzia-
ła w  zdrowym oku, tak też działa Duch 
Święty w duszy oczyszczonej.

Słowo jest w duszy człowieka, czy to 
jako myśl serca, czy też kiedy jest wypo-
wiedziane ustami. Podobnie i Duch Świę-
ty, czy to wtedy, gdy wspiera swym świa-
dectwem naszego ducha i woła „Abba, 
Ojcze!”, czy też gdy mówi zamiast nas, 
stosownie do tego, co jest napisane: „Nie 
wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca wa-
szego będzie mówił przez was”. 

Duch przenika wszystkie części skła-
dające się na jedną całość, tak jak to wi-
dzimy w rozdawnictwie Jego darów. Al-
bowiem wszyscy jesteśmy nawzajem 
dla siebie członkami, mamy zaś różne 
dary według udzielonej nam łaski Boga. 
A  więc „nie może oko powiedzieć ręce: 
nie jesteś mi potrzebna; albo głowa no-
gom: nie potrzebuję was”. Wprost prze-

ciwnie: wszystkie członki razem wzięte 
tworzą Ciało Chrystusa w jedności Du-
cha i oddają sobie wzajemnie koniecz-
ne przysługi, stosownie do darów, jakie 
otrzymały. Albowiem Bóg, tak jak chciał, 
umieścił różne członki w ciele, te zaś 
troszczą się wzajemnie jedne o drugie, 
powodowane jednym uczuciem, którym 
Duch ożywia całą wspólnotę. Tak więc, 
„gdy cierpi jeden członek, współcierpią 

wszystkie inne członki; gdy 
jednemu członkowi okazy-
wane jest poszanowanie, 
współradują się wszyst-
kie członki”. I jak w całości 
się znajdują poszczególne 
części, tak też i każdy z nas 
jest w Duchu, bo wszy-
scy zostaliśmy ochrzczeni 
w jednym Duchu, aby sta-
nowić jedno ciało. 

A jak w Synu widzi się 
Ojca, tak i w Duchu wi-
dzi się Syna. Oddawanie 
czci „w Duchu” znaczyło-
by więc, że czynności na-
szego umysłu przebiegają 

w  światłości. Świadczą o tym słowa Je-
zusa wypowiedziane do Samarytanki. Ze 
zwyczajów istniejących w jej kraju wnio-
skowała ona mylnie, że w jednym tyl-
ko miejscu należy oddawać cześć Bogu. 
Pan jednak odwiódł ją od tego mniema-
nia i  pouczył, że Bogu należy oddawać 
cześć w Duchu i prawdzie. Bez wątpie-
nia, mówiąc o prawdzie, wskazywał na 
samego siebie. 

Mówimy o czci oddawanej w Synu 
jako obrazie Boga Ojca; podobnie mo-
żemy mówić o oddawaniu czci w Duchu, 
jako Tym, który w sobie ukazuje Bóstwo 
Pana. Toteż istotnie oświeceni przez Du-
cha, widzimy Tego, który jest odblaskiem 
chwały Boga, i przez Niego, który jest 
„odbiciem”, jesteśmy wzniesieni do Ojca. 
Jego jest zarówno „odbicie”, jak i pieczęć, 
równe Mu kształtem.

ŚWięty BAzyLi WieLKi (329–379)



7KRÓLOWA POKOJU

Święcenia w Obrze

W sobotę 25 maja 2019 roku odbyła się w Obrze liturgia sakramentu 
święceń. Z rąk metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckie-
go, święcenia prezbiteratu przyjęli: Marcin Dyrda OMI i Cezary Klo-
cek OMI. Diakonami zostali: Zbigniew Halemba OMI, Bartosz Koślik 
OMI, Piotr Malczewski OMI, Piotr Osiński OMI i Piotr Radlak OMI.

Ojciec Marcin Dyrda OMI pochodzi 
z Siewierza. Ukończył studia na Politech-
nice Częstochowskiej i przez osiem lat 
pracował zawodowo. Przełomowym wy-
darzeniem w jego życiu była pielgrzym-
ka do Medjugorie. Po powrocie do Pol-
ski zdecydował się wstąpić do nowi-
cjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej.

Ojciec Cezary Klocek OMI urodził się 
w Wolsztynie. Oblatów Maryi Niepoka-
lanej znał od dziecka i w szkole średniej 
pojechał na pierwsze rekolekcje powo-
łaniowe. Jego marzeniem jest posłu-
ga misjonarza ludowego, rekolekcjo-
nisty. W charyzmacie oblackim szcze-
gólnie ceni posługę Słowa oraz wspól-
notowość.

W liturgii święceń uczestniczyli: pro-
wincjał Polskiej Prowincji Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej – o. Paweł Zając OMI, współbra-
cia i przełożeni wspólnot zakonnych, za-
proszeni goście, wspólnota seminaryjna 
oraz rodziny kandydatów. Wśród konce-
lebransów był obecny najstarszy czło-
nek polskiej prowincji, świętujący w tym 
roku 70-lecie ślubów zakonnych i 65-le-
cie święceń kapłańskich – o. Antoni Lesz 
OMI (ur. 13.06.1926).

Kandydaci do święceń przygotowy-
wali się do ich przyjęcia, odbywając re-

kolekcje zamknięte, którym przewod-
niczył o. Kazimierz Lubowicki OMI. Wo-
bec wspólnoty seminaryjnej złożyli rów-
nież, wymagane prawem kanonicznym, 
wyznanie wiary oraz przysięgę wier-
ności nauce Kościoła i nauczaniu Ojca 
Świętego.

Abp Stanisław Gądecki nawiązał w ho-
milii do słów Jezusa: „Jeżeli was świat 
nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej 
znienawidził” (J  15,  18) oraz podkreślił, 
że powołaniem chrześcijan jest być du-
szą świata. Wskazując na przykład życia 
św. Eugeniusza de Mazenoda, podkre-
ślał podobieństwo jego czasów do na-
szej rzeczywistości. Ukazał biskupa Mar-
sylii jako człowieka wiary i odwagi, któ-
ry żył w czasach, kiedy świat odwrócił się 

od wiary. W od-
powiedzi na za-
istniałą sytuację, 
Eugeniusz zało-
żył rodzinę za-
konną, trosz-
czył się o ubo-
gich, młodzież, 
ludność wiejską 
i  ewangelizację 
ad gentes.

Po liturgii Słowa nastąpił moment ce-
lebracji sakramentu święceń. Wymow-
nym jego znakiem jest modlitwa Kościo-
ła, który w Litanii do Wszystkich Świę-
tych prosi Boga o konsekrację sług ołta-
rza i świętość życia kandydatów do ka-
płaństwa. Najpierw pięciu kandydatom 
udzielono święceń diakonatu, a następ-
nie dwóch diakonów – przez gest apo-
stolski nałożenia rąk – otrzymało święce-
nia prezbiteratu.

Módlmy się o świętość ich życia.

OBLAci.PL

WyDARzeNiA

OCHRZCZENI

Kalina Jabłońska
Michał Skiba
Dominik Orkisz
Piotr Kłosowski
Tomasz Szadejko
Wiktoria Kulawiak
Hanna Kozubek
Jowita Maja Wepsięć
Maja Anna Skrzypek
Tadhg Michael Ornatowski-Collins

MAŁŻEŃSTWA

Krzysztof Bester 
 i Katarzyna Chraboł
Maciej Bielak 
 i Agnieszka Sadkowska

ZMARlI

Edmund Michalak  l. 93
Barbara Pasek  l. 78
Antoni Rukść  l. 91
Urszula Kawecka  l. 87
Maria Szybecka-Paryż  l. 90
Ryszard Hutnik  l. 67
Konstanty Bałuciński  l. 73
Zbigniew Jędrak  l .62
Zofia Pajdowska  l. 89
Rafał Radecki  l. 47
Halina Kryszałowicz  l. 85
Władysław Grześków  l. 75
Halina Cepa  l. 93

KSięgi PARAfiALNe

INTENCJE NA lIPIEC 2019
PAPIESKA

Aby ci, którzy wymierzają spra-
wiedliwość, działali uczciwie, by 
niesprawiedliwość, która przenika 
świat, nie miała ostatniego słowa.

PARAFIAlNA
Niech Boża opatrzność kieruje 
drogami młodzieży i dzieci pod-
czas wakacji.

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2019
PAPIESKA

Aby rodziny przez życie modlitwy 
i miłości stawały się coraz bardziej 
„szkołami wzrastania w człowie-
czeństwie”.

PARAFIAlNA
O ducha wstrzemięźliwości i trzeź-
wości dla młodych Polaków.
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39. Piesza Pielgrzymka Wrocławska
na Jasną Górę

PRZEWODNICY GRUP

I  POKUTNA – ks. Włodzimierz Wołyniec
II  PAULIŃSKA – o. Maksymilian Stępień OSPPE
III  AKADEMICKA-BIBLIJNA – ks. Bartek Kot
IV  ZIEMIA OŁAWSKA – ks. Mateusz Wojciechowski, ks. Adam Skalniak
V  ZIEMIA OLEŚNICKA – ks. Teodor Sawielewicz
VI  BRZEG, WOŁÓW, BRZEG DOLNY – ks. Daniel Solarz
VII  STRZELIN, NOWY DWÓR, KĄTY WROCŁAWSKIE – ks. Paweł Jędrzejski
VIII SALWATORIAŃSKA – ks. Marek Sawicki
IX  SALEZJAŃSKA – ks. Grzegorz Dłużniak
XI  ZIEMIA NAMYSŁOWSKA – ks. Krzysztof Wojtaś
XII  AKADEMICKA – o. Wojciech Kobyliński CMF
XIII FRANCISZKAŃSKA – o. Marian Michasiów OFMConv.
XIV MILICZ, GÓRA ŚLĄSKA – ks. Łukasz Romańczuk, ks. Zbyszek Topolnicki
XV FRANCISZKAŃSKA – o. Oskar Maciaczyk OFM
XVI DUCHOWI UCZESTNICY – ks. Aleksander Radecki
XVIII KARMELITAŃSKA – o. Krzysztof Piskorz OCD
XX RODZINNO-MŁODZIEŻOWA – ks. Jakub Deperas
XXI MŁODZIEŻOWA (Wrocław-katedra) – ks. Marek Leśniak
XXII LECTIO DIVINA – s. M. Samuela Brodacka OSF

PieLgRzymUJemy

Grupa XVI składa się z osób, które 
z różnych powodów nie są w stanie 
osobiście wybrać się pieszo do Czę-
stochowy: chorych, niepełnospraw-
nych, w podeszłym wieku, niemają-
cych urlopu czy zobowiązanych do 
opieki nad bliźnimi. 

W ten sposób powstaje najlicz-
niejsza grupa pielgrzymów, która 
i sama może wiele duchowo zyskać, 

i innym wiele wymodlić. Rokrocznie 
w tej grupie uczestniczy ok. 2,5 tys. 
osób. Zgłoszeni uczestnicy grupy 
XVI otrzymają pielgrzymkowy zna-
czek oraz specjalnie przygotowany 
„Przewodnik”. 

Przewodnikiem grupy duchowych 
uczestników Pieszej Pielgrzymki Wro-
cławskiej na Jasną Górę jest od wielu 
lat ks. Aleksander Radecki.

ZAPISY W PARAFII PRZEZ CAŁY LIPIEC
Od 30.07 do 01.08.2019 r. w godz. od 11.00 do 17.00 

w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki 
w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” – Wrocław, ul. Bujwida 51

Informacje: tel. 71 725 6720 lub 608 095 757
e-mail: pielgrzymka@pielgrzymka.pl

ZAPRASZAMY
czyteLNiKÓW „KRÓLOWeJ POKOJU”
do duchowego uczestnictwa

w pielgrzymce 
w grupie XVI

ks. Aleksandra Radeckiego.
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czy tANiA
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PieLgRzymUJemy

Czternasta niedziela zwykła
7 lipca

Iz 66, 10-14c
Radość ery mesjańskiej

Ps 66
Niech cała ziemia chwali swego Boga
Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.

Ga 6, 14-18
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Alleluja, alleluja, alleluja
W sercach waszych 
niech panuje pokój Chrystusowy; 
słowo Chrystusa niech w was mieszka
w całym swym bogactwie.

Łk 10, 1-12.17-20
Pokój królestwa Bożego

Piętnasta niedziela zwykła
14 lipca

Pwt 30, 10-14
Prawo Boże nie przekracza 
ludzkich możliwości

Ps 69
Ożyje serce szukających Boga
Wysłuchaj mnie, Panie, 
bo łaskawa jest twoja miłość,
spójrz na mnie 
w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Kol 1, 15-20
Wszystko zostało stworzone 
przez Chrystusa i dla Niego

Alleluja, alleluja, alleluja
Słowa Twoje, Panie, 
są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego.

Łk 10, 25-37
Przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie

TRASA PIELGRZYMKI

Oznaczenia:
(O) – odpoczynek
(M) – odpoczynek z Mszą świętą
(N) – nocleg
Miejsca mogą ulec zmianie (np. ze względu na pogodę lub remont trasy).

2 sierpnia – Wrocław katedra (godz. 6.00 Msza święta), Św. Marcina, pl. Bema, Pru-
sa, Kilińskiego, Niemcewicza, Ołbińska, Trzebnicka, most Trzebnicki, Żmigrodzka, Ka-
mieńskiego – Krzyżanowice (O) – Psary – Malin (O) – Wisznia Mała – Wysoki Kościół 
(O) – Machnice – Trzebnica (N)
3 sierpnia – Trzebnica (M) – Głuchów Górny – Boleścin (O) – Krakowiany – Węgrów 
– Jaksonowice (O) – Dobrzeń – Dobra – Jenkowice (O) – Oleśnica (N)
4 sierpnia – Oleśnica – Ligota Wielka – Smolna – Karwiniec (M) – Młokicie – Lub-
ska – Dębnik (O) – Namysłów (N)
5 sierpnia – Namysłów – Siemysłów (M) - Wielołęka (O) – Wierzbica Górna (N)
6 sierpnia – Wierzbica Górna – Ligota Wołczyńska – Wołczyn boisko – Smardy Gór-
ne (O) – Kluczbork (M)(N)
7 sierpnia – Kluczbork – Chocianowice (O) – Stare Olesno (O) – Wojciechów – Ole-
sno (św. Anna) (M) – Borki Małe – Borki Wielkie (N)
8 sierpnia – Borki Wielkie – Stany – Górki (O) – Wrzosy – Dąbrowa Górna – las za Dą-
brową (M) – Nowiny – Bór Zapilski / Czarna Wieś (N)
9 sierpnia – Bór Zapilski / Czarna Wieś – Puszczew – Cisie – Las za Cisiami (M) – Bla-
chownia – kościół pw. św. Michała Archanioła (O) –  Łojki – Częstochowa Gnaszyn 
Górny (O) – Częstochowa Kawodrza Górna – Częstochowa Zacisze (N) ul. Kościelna 
(kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego) – nocleg w Częstochowie
10 sierpnia – Częstochowa Zacisze – Jasna Góra (trasa wejścia nr 7)
ul. Kościelna (kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego) – Aleje Najświętszej Ma-
ryi Panny – Jasna Góra

Przewidywane wejście do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej o godz. 9.30 
(pierwsza grupa). Msza święta na wałach o godz. 11.00.

KOSZT UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE
95 zł – osoby dorosłe
85 zł – osoby do 16. roku życia – urodzone w roku 2003 i później
Pielgrzym otrzymuje: kartę pielgrzyma, znaczek pielgrzymkowy, vademecum w po-

staci śpiewnika i tekstów wybranych modlitw oraz ubezpieczenie NNW.
W przypadku uczestnictwa powyżej trzech osób z jednej rodziny (np. brat, siostra 

i rodzice) przewidziane są zniżki.

W piątą rocznicę śmierci

śp. JulII MIRSKIEJ,

zelatorki 2. Róży 
Żywego Różańca,

zostanie odprawiona 
Msza święta o godz. 9.00

w czwartek, 
8 sierpnia 2019 roku

AUDYCJE W RADIU RODZINA 
92 FM

Zapraszamy do słuchania 
audycji pielgrzymkowych.

W dniach od 2 do 9 sierpnia 
będą nadawane 

od godz. 13.10  i  20.30 
oraz na stronie 

www.radiorodzina.pl
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Krucjata Jednej Intencji

Celem Krucjaty Jednej Intencji jest zjednoczenie całej Polski i świata 
przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Łączy 
nas jedna intencja: BY MARYJA BYŁA BARDZIEJ ZNANA I MIŁOWANA, 
BY JEJ WEZWANIE Z FATIMY POZNAŁ I WYPEŁNIŁ ŚWIAT. 

Co ja mogę zrobić w tym celu? W do-
wolnym czasie uczyń i złącz z tą intencją 
dowolne dobro: modlitwę, ofiarę, post, 
umartwienie. 

W 1712 roku św. Ludwik Maria Gri-
gnion de Montfort napisał: „Bóg pragnie, 
by Jego Najświętsza Matka była obecnie 
więcej znana, bardziej kochana i bardziej 
czczona niż kiedykolwiek”. Sformułowa-
nie, którego użył św. Ludwik, niemal do-
słownie zostało powtórzone siostrze Łu-
cji przez Maryję w Fatimie w 1917 roku: 
„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie 
Mnie poznali i pokochali”.

Niezwykła wymowa, jaka płynie ze 
słów św. Ludwika, objawień fatimskich 
oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas 
drogowskazem. Wolą Boga jest, by Mat-
ka Jego Syna była bardziej znana i kocha-
na. W Fatimie nasza Matka ukazała nam 
swe Niepokalane Serce, prosząc o po-
cieszenie. Wskazała drogę ocalenia dla 
grzeszników jako warunek pokoju na zie-
mi oraz zapowiedziała triumf Niepokala-
nego Serca. W wielu miejscach w Polsce 
i na świecie jednoczymy się we wspólnej 
modlitwie wynagradzającej w pierwsze 
soboty miesiąca. Czy jednak skala naszej 
odpowiedzi wystarczy, aby wypełnić we-
zwanie Fatimskiej Pani?

Dlatego Sekretariat Fatimski z zako-
piańskich Krzeptówek, po zakończeniu 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej, zaprasza 
nas do podjęcia Krucjaty Jednej Intencji. 
Krucjata jest wezwaniem do tego, żeby 
w naszym zatroskaniu, bólu czy radości 
modlić się w tej wspólnej INTENCJI: 

By Maryja była bardziej znana i mi-
łowana; by świat poznał i wypełnił Jej 
wezwanie z Fatimy.

Krucjata Jednej Intencji to zaprosze-
nie do dowolnych – co do miejsca, czasu 
i formy – modlitwy, pokuty, postu, umar-
twienia, dzieła miłosierdzia czy też np. 

ORęDzie fAtimSKie

ofiary z tego, co niesie codzienność, ale 
podejmowanych w tej jednej konkret-
nej INTENCJI. Istotą dzieła jest skupienie 
się nie na tym, co mamy zrobić i jak czę-
sto, lecz na intencji – by nosząc ją w ser-
cu, łączyć ją z każdym dobrem.

Jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we 
wspólnej trosce, podejmując to, co w da-
nym miejscu i czasie jest dla nas możli-
we do wypełnienia. Wołajmy do Boga 
w tej jednej INTENCJI. Ofiarujmy, uczyń-
my, podejmijmy jakiekolwiek dobro du-
chowe, wzbudzając tę jedną konkretną 
INTENCJĘ. Modlitwa – prywatna czy też 
wspólnotowa, w rodzinie czy we wspól-
nocie zakonnej. Modlitwa – chociażby 
w formie westchnienia do Boga lub aktu 
strzelistego. Modlitwa – w dowolnym 
czasie i miejscu, ale zawsze w tej jednej 
INTENCJI. Ofiarujmy radości i smutki, cię-
żar samotności i choroby, ofiarujmy post, 
umartwienie, podejmijmy dowolny akt 
pokutny w tej jednej INTENCJI.

Krucjata Jednej Intencji to sposób na 
przyjęcie i wypełnienie prośby Fatimskiej 
Matki, by cała Polska i świat zjednoczy-
ły się w pierwsze soboty przy Niepoka-
lanym Sercu Maryi. 

Z Maryją ratujmy siebie i świat!

KS. KRzySztOf czAPLA SAc
DyReKtOR SeKRetARiAtU fAtimSKiegO

WWW.SeKRetARiAtfAtimSKi.PL

Włącz się do 
Krucjaty Jednej Intencji! Wyślij:

1. Swoje imię – zostanie ono wpi-
sane do Księgi Krucjaty, która trafi 
do Fatimy, a w każdą pierwszą so-
botę zostanie za ciebie odprawio-
na Msza święta na Krzeptówkach.

2. Miejscowość z kodem poczto-
wym – zostanie zaznaczona na ma-
pie portalu internetowego krucjaty.

Zgłoszenia można przesyłać:
–  przez stronę internetową: 

 www.jednaintencja.pl
–  e-mailowo: 
 jednaintencja@smbf.pl
–  listownie: 

 Sekretariat Fatimski
 Krzeptówki 14
 34-500 Zakopane 
 (z dopiskiem: Jedna Intencja) 
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20-Lecie BeAt yfiKAc Ji O. JÓzefA ceBULi Omi

Dziękczynienie za dar bł. Józefa Cebuli OMI

uroczystość dziękczynienia za 20 lat beatyfikacji o. Józefa Cebuli 
OMI odbyła się 15 czerwca br. w lublińcu, gdzie o. Józef pełnił posłu-
gę wychowawcy i spowiednika w Małym Seminarium Duchownym, 
a następnie był przełożonym domu zakonnego.

Błogosławiony Józef Cebula OMI uro-
dził się 23 marca 1902 roku w Malni koło 
Krapkowic. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej kształcił się w Seminarium Na-
uczycielskim w Opolu, jednak z powo-
du choroby przerwał naukę w 1918 roku 
i kontynuował ją po 2 latach w nowo 
utworzonym oblackim gimnazjum w Lu-
blińcu. Tak związał się ze zgromadze-
niem misjonarzy oblatów Maryi Niepo-
kalanej. Wstąpił do nowicjatu w Marko-
wicach, gdzie w 1922 roku złożył pierw-
szą oblację. Wieczyste śluby zakonne zło-
żył 15 sierpnia 1925 roku, a święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk bp. Arkadiusza Li-
sieckiego 5 czerwca 1927 roku w Kato-
wicach. Prymicyjną Mszę świętą sprawo-
wał 13 czerwca 1927 roku w kościele pa-
rafialnym w Otmęcie.

Pierwszą obediencję o. Józef otrzy-
mał do Lublińca, gdzie pełnił posługę 
wychowawcy i spowiednika w Małym 
Seminarium Duchownym. W 1931  roku 
ustanowiony został superiorem klasz-
toru – funkcję tę pełnił przez 6 lat. 
W 1937 roku został mistrzem nowicjatu 
i superiorem klasztoru w Markowicach 
k. Inowrocławia. Tutaj zastał go wybuch 
II wojny światowej. 

Wykazał się niezłomną postawą wo-
bec władz okupacyjnych, gdy otrzymał 
od nich nakaz, by zniszczyć figury Mat-
ki Bożej w święto Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 
1939 roku. „Kto chce być oblatem, ten 
do rozbijania figur nie pójdzie” – powie-
dział dobitnie o. Józef. Pomimo urzędo-
wego zakazu władz okupacyjnych, pota-
jemnie udzielał sakramentów świętych, 
udając się pod osłoną nocy do wiernych. 
Aresztowany przez Niemców, w kwietniu 
1941 roku został deportowany do obozu 
koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie 
był torturowany i wyszydzany za kapłań-

stwo. Po 3 tygodniach, 9 maja 1941 roku 
został zamordowany i spalony w obozo-
wym krematorium. 

Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł go 
do chwały ołtarzy w gronie 108 męczen-
ników II wojny światowej 13 czerwca 
1999 roku. Postulatorem w jego proce-
sie beatyfikacyjnym był o. Kazimierz Lu-
bowicki OMI. Liturgiczne wspomnienie 
bł. Józefa przypada 12 czerwca.

Na uroczystości w 20. rocznicę beatyfi-
kacji przybyło do Lublińca wielu misjona-
rzy oblatów Maryi Niepokalanej i delega-
cje wiernych z oblackich parafii (z Popo-
wic siedem osób). Przyjeżdżających go-
ści witał superior wspólnoty lublinieckiej 
o.  Lucjan Osiecki OMI. Zgromadziliśmy 
się w kościele pw. św. Stanisława Kostki 
na wspólną modlitwę różańcową. 

Powitał nas prowincjał, o. Paweł Zając 
OMI, który z wyraźnym wzruszeniem po-
kazał oblacki krzyż bł. Ojca Józefa. Jako 
cenna pamiątka-relikwia jest on dziś 
przechowywany w domu prowincjal-
nym w Poznaniu. Podczas Mszy świętej 
koncelebrowanej o. Prowincjał przybliżył 
w homilii postać bł. Józefa, jego pilność, 
skromność i wierność. Był ceniony przez 
przełożonych i kochany przez tych, któ-
rym posługiwał jako wychowawca, na-
uczyciel, superior, spowiednik, kapłan.

Po Mszy świętej była przerwa na po-
częstunek i rozmowy we wspólnocie po-
szerzonej rodziny oblackiej. Ojciec Mie-
czysław Hałaszko OMI z radością powi-
tał swoich dawnych parafian z Wrocła-
wia i Kędzierzyna-Koźla. Przyjaciele Misji 
Oblackich z Lublińca zapowiedzieli swój 
przyjazd na zjazd we Wrocławiu z o. Ada-
mem Hetmanem OMI.

Następnie klerycy z Wyższego Semi-
narium Duchownego w  Obrze przed-
stawili misterium o życiu, męce i śmierci 
bł. Józefa Cebuli OMI, którego autorem 

był o. Krzysztof Czepirski OMI. Usłyszeli-
śmy słowa bł. Józefa z  zachowanych li-
stów i  pism świadczące o  jego skrom-
ności, gorliwości i świętości. Podobnie 
jak św. Eugeniusz de Mazenod, również 
o. Józef był cały dla Boga i dla ludzi, szu-
kał tylko krzyża Chrystusowego. 

Po tej prezentacji wzruszające świa-
dectwo złożył 93-letni o. Antoni Lesz 
OMI, który jako dziesięciolatek słuchał 
kazań bł. o. Józefa w Lublińcu. Pamięta, 
jak już wtedy parafianie mówili o  nim, 
że to święty kapłan. Ojciec Antoni jest 
przekonany, że został oblatem Maryi 
Niepokalanej dzięki świadectwu życia 
bł. Józefa Cebuli.

Na zakończenie uroczystości każdy 
uczestnik mógł ucałować oblacki krzyż 
błogosławionego męczennika. Czynili-
śmy to ze wzruszeniem i czcią.

eWA KANiA
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100 LAt OBLAtÓW W POLSce

Oblaci Maryi Niepokalanej we Wrocławiu

Historia prowadzonej przez oblatów parafii na Popowicach sięga po-
czątku XX wieku. Równolegle z osiedlami Gądów i Popowice, rozwi-
jała się także wspólnota wiernych, zgromadzona wokół misjonarzy 
Maryi Niepokalanej. 

Nazwa „Popowice” pochodzi od wsi Po-
pelwitz, która znajdowała się na tym te-
renie w XIX wieku, podówczas jako wieś 
podwrocławska. Początek wieku XX sta-
nowił dla niej początek okresu intensyw-
nego rozwoju. W 1901 roku utworzono 
tutaj port rzeczny i doprowadzono linię 
tramwajową (do Dworca Głównego i do 
Bramy Oławskiej). Stopniowo wieś stawa-
ła się integralną częścią Wrocławia, dziel-
nicą zwaną później (po 1945) Popowica-
mi. W 1902 roku w okolicach Popelwitz 
zbudowano dwie stacje kolejowe, a port 
rzeczny miał bezpośrednie połączenie 
z Dworcem Nadodrze i kolejką wąskoto-
rową Wrocław-Trzebnica. Powstała także 
zajezdnia tramwajowa. 

W 1905 roku powstała kaplica św. Je-
rzego, zaprojektowana przez architek-
ta Teodora Pluschkę. Nie było tu jeszcze 
parafii, lecz tzw. kuracja (czyli jednostka 
wydzielona z macierzystej parafii, która 
z czasem miała stać się pełnoprawną pa-
rafią). Przynależały do niej wsie: Gądów 
Mały, Kozanów, Pilczyce, Maślice Małe 
i  Maślice Wielkie. Zaledwie rok później 
rozpoczęto budowę Śląskiego Instytutu 
Edukacji Niewidomych – budowę ukoń-
czono w  1910 roku. Obecnie mieści się 
tu Ewangelickie Centrum Diakonii i Edu-
kacji im. Marcina Lutra. Tymczasem po-
wstałą popowicką kurację podniesiono 
do rangi parafii 25 maja 1914 r. Tak po-
wstała pierwsza katolicka parafia w tej 
okolicy Wrocławia. 

Wkrótce potem rozpoczął się inten-
sywny przyrost liczebny mieszkańców 
tych okolic; lata 20. były również okre-
sem dynamicznego rozwoju urbanistycz-
nego. W latach 1919–1927 wybudowano 
osiedle domów jednorodzinnych o na-
zwie Siedlung Popelwitz, przeznaczone 
dla 8 tysięcy mieszkańców, zaprojektowa-
ne przez Theo Effenbergera. W 1928 roku 

przy kościele św. Jerzego osiedlili się mi-
sjonarze oblaci Maryi Niepokalanej; po-
magali proboszczowi w jego pracy dusz-
pasterskiej. W tamtym okresie powstał 
także nowy kościół w stylu neogotyc-
kim, według pomysłu architektów Johan-
nesa Gebla i Theodora Pluschki, pod we-
zwaniem św. Jadwigi, ale w czasie wojny 
ta świątynia uległa zupełnemu zniszcze-
niu. Tymczasem kościół św. Jerzego prze-
trwał; w 1940 roku poszerzono go i nieco 
przebudowano. 

Po wojnie zachodnia część Wrocła-
wia była doszczętnie zniszczona, a osie-
dle popowickie właściwie zupełnie znik-
nęło z powierzchni ziemi. Rozpoczął się 
długi proces odbudowy, w który włączy-
li się również obecni na tym terenie obla-
ci. W latach 1951-53 odbudowano klasz-
tor, a kościół św. Jerzego odnowiono. Pa-
rafia została erygowana dopiero 16 grud-
nia 1969 r.

W pierwszej połowie lat 70. osiedle 
popowickie rozwijało się bardzo inten-
sywnie, liczba mieszkańców dochodzi-
ła do 17,5 tysięcy, a w porcie rzecznym 
powstało przedsiębiorstwo budowlane. 
W roku 1975 zmieniono wystrój wnętrza 
kościoła św. Jerzego i zainstalowano na-
głośnienie. Pojawił się także dzwon, odla-
ny znacznie wcześniej (już w 1953), ozdo-
biony inskrypcją: S. Georgius, ora pro no-
bis (św. Jerzy, módl się za nami). Niedziel-
ne Msze święte gromadziły ogromną licz-
bę parafian, którzy nie mieścili się w ma-
łym kościele.

Przez ponad dekadę bezskutecz-
nie starano się o zezwolenie na budo-
wę świątyni, jednak dopiero wydarze-
nia związane z Sierpniem ’80 przyniosły 
zmiany i uzyskano konieczne zgody urzę-
dowe. W konkursie na projekt kościoła 
zwyciężyli: Wacław Hryniewicz, Wojciech 
Jarząbek, Jan Matkowski. W listopadzie 

1981 roku rozpoczęto wykopy pod fun-
damenty, a 16 maja 1982 r. został wmuro-
wany kamień węgielny pod budowę ko-
ścioła. Proboszczem parafii był wówczas 
o. Stanisław Cyganiak OMI, a budową kie-
rował inż. Mieczysław Szatański. 

Oblaci kanadyjscy i niemieccy przeka-
zali pomoc finansową na budowę kościo-
ła. Na mocy dekretu bp. Adama Dyczkow-
skiego, 19 kwietnia 1991 r. parafia otrzy-
mała nowe wezwanie: Matki Bożej Kró-
lowej Pokoju. Wraz z budową kościoła 
i  gospodarowaniem terenu wokół nie-
go, rozwijało się życie parafii. Kościół zo-
stał konsekrowany przez nuncjusza apo-
stolskiego abpa Józefa Kowalczyka oraz 
ówczesnego metropolitę wrocławskiego, 
Henryka kard. Gulbinowicza 8 paździer-
nika 1994 r. 

Pod koniec października 1994 roku na-
sza parafia (licząca wówczas 20 tys. wier-
nych) przeżywała nawiedzenie Matki Bo-
żej w obrazie jasnogórskim. Latem 1995 
roku odbył się u nas Ogólnopolski Kon-
kurs Piosenki Religijnej „Mazenod-Song 
95”, a jesienią bp Jan Tyrawa otworzył 
Targi Sztuki Sakralnej i Upominków „Sa-
croart 95”. 

W listopadzie 1995 roku piętnastu 
mężczyzn z Popowic otrzymało dekret 
biskupi, na mocy którego zostali miano-
wani nadzwyczajnymi szafarzami Komu-
nii świętej. Była to pierwsza grupa szafa-
rzy w naszej parafii. Na przełomie 1995 
i 1996 roku do Wrocławia zjechała mło-
dzież z całej Europy, by wziąć udział w Eu-
ropejskim Spotkaniu Młodych TAIZÉ; po-
powicka parafia przyjęła ponad 700-oso-
bową grupę gości. Pierwsze Europejskie 
Spotkanie Młodych Taizé miało miejsce 
we Wrocławiu jeszcze w 1989  roku; już 
wtedy nasza parafia gościła wiele grup 
młodzieży z państw bloku sowieckiego, 
który powoli zaczynał się kruszyć.

W grudniu 1996 roku ukazał się pierw-
szy numer gazetki parafialnej pt. „Królo-
wa Pokoju”.

mARiA BODyS (cDN)
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JUBiLeUSze

Szesnasta niedziela zwykła
21 lipca

Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
w Tobie wszystko zaistniało.
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
niebo, ziemię i otchłanie.

Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga

Ps 15
Prawy zamieszka 
w domu Twoim, Panie
Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie,
działa sprawiedliwie 
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kol 1, 24-28
Cierpiąc z Chrystusem, 
dopełniamy Jego dzieła

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym 
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc dzięki swojej wytrwa-
łości.

Łk 10, 38-42
Jezus w gościnie u Marty i Marii

Siedemnasta niedziela zwykła
28 lipca

Ty, coś prawdą jest i szczęściem,
daj nam wiarę i nadzieję,
byśmy mogli kochać Ciebie
i posłusznie iść za Tobą.

Rdz 18, 20-32
Abraham wstawia się za Sodomą

Ps 138
Pan mnie wysłuchał, 
kiedy Go wzywałem
Wybawia mnie Twoja prawica,
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Kol 2, 12-14
Chrzest udziałem w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów, 
w którym wołamy: Abba, Ojcze.

Łk 11, 1-13
Chrystus uczy modlitwy

W bieżącym roku, w grudniu, przypada jubileusz 50-lecia naszej parafii; 
również w tym roku,  nasz proboszcz, o. Jerzy Ditrich OMI, 

2 września obchodzi 50. urodziny,
a 8 września – 30-lecie pierwszych ślubów zakonnych.

Dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii, 
w dniu Twoich 50. urodzin i 30-lecia pierwszej oblacji

życzymy Ci dużo zdrowia, 
radości z czynionej posługi duszpasterskiej, 

siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów, 
abyś w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał 

dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. 
Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyła Ci 

pomoc i opieka Boża, 
a Maryja Niepokalana troszczyła się o Ciebie 

jak najczulsza Matka. 
Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię 

i obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem, 
abyś jak najowocniej dalej służył 
w budowaniu Królestwa Bożego. 

WDzięczNi zA WSzyStKO PARAfiANie

DROGI OJCZE PROBOSZCZu!
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Wiara ojca Pauliny Jaricot

Każdy z nas postrzega rzeczywistość wiary przez pryzmat własnych 
życiowych doświadczeń. Nic więc dziwnego, że nasz pierwszy ob-
raz Boga Ojca jest ściśle związany ze skojarzeniami związanymi z na-
szym ziemskim tatą.

W pierwszej chwili zaskakuje, że 
pierwsze rozdziały biografii założycielki 
Żywego Różańca poświęcone są życiu jej 
ojca, Antoniego Jaricot. Antoni był naj-
młodszym z wcześnie osieroconego trzy-
naściorga rodzeństwa. Jako młody chło-
piec szybko opuścił rodzinną wieś i udał 
się do Lyonu. Tam rozpoczął dorosłe ży-
cie, zrobił karierę zawodową oraz znalazł 
miłość. Jednocześnie był głęboko prze-
konany, że dla młodego, wychowanego 
na wsi człowieka najważniejszą rzeczą, 
aby nie zagubić się w wielkim mieście, 
jest zachowanie wierności Bogu i  zasa-
dom. Dzięki jego wierze i świadectwu 
córka mogła tak owocnie działać na polu 
ewangelizacji.

Niebezpieczeństwa miasta
Antoni Jaricot był młodzieńcem uczci-

wym i chętnym do pracy. W Lyonie tra-

WieLKA NOWeNNA RÓżAńcOWA

fił do przemysłowej i handlowej dzielni-
cy, gdzie szybko znalazł pracę jako po-
mocnik zamożnego handlarza tkanina-
mi. Wyposażony we wszelkie cechy, aby 
odnieść sukces, szybko otrzymywał coraz 
bardziej odpowiedzialne zadania i jedno-
cześnie poprawiał swój status materialny.

Jednak wraz z postępami w karierze 
zawsze wiąże się niebezpieczeństwo za-
chłyśnięcia się wielkomiejskim stylem 
życia. Dzisiaj także mamy do czynienia 
z  podobnymi sytuacjami, kiedy wielu 
młodych ludzi przyjeżdża do miast, aby 
studiować lub pracować. Bardzo czę-
sto zdarza się, że w domu i w swojej ro-
dzinnej parafii byli pobożni, służyli przy 
ołtarzu, angażowali się w życie różnych 
wspólnot. Jednak po przyjeździe do mia-
sta zapominają o tym wszystkim, co sta-
nowiło ich tożsamość i odchodzą od 
Boga, porzucając to, czym żyli wcześniej.

Wierność zasadom 
Ojciec Pauliny Jaricot był 

głęboko przekonany, że naj-
ważniejsza w życiu jest wier-
ność zasadom. Choć zapew-
ne nie znał dokładnie wszyst-
kich cytatów z Pisma Święte-
go, zrealizował swoim życiem 
słowo z Księgi Przysłów, które 
mówi: „Niech miłość i wierność 
cię nie opuszczą, przymocuj je 
sobie do szyi, na tablicy serca 
je wypisz, a znajdziesz uznanie 
i  łaskę w oczach Boga i ludzi” 
(Prz 3, 3-4). Obrał drogę świę-
tości i wierności wszystkim za-
sadom wyniesionym z domu 
rodzinnego.

Jak podaje autorka biogra-
fii założycielki Żywego Różań-
ca, młody Antoni bardzo chęt-
nie angażował się w uczenie 

ludzi litanii i innych modlitw. Nie wsty-
dził się tego, co przez lata było częścią 
jego tożsamości, kiedy wychowywał się 
na wsi. Bycie pasterzem nauczyło go, że 
aby osiągnąć sukces, należy być upo-
rządkowanym i wiernym regułom, trze-
ba także wybrać właściwą ścieżkę i miej-
sce dla owiec oraz dobrze zaplanować 
dzień pracy.

Podobnie w życiu duchowym, nauczył 
się, że najważniejsze jest posłuszeństwo 
Bogu. Mógł, tak jak wielu jego rówieśni-
ków, po skończonej pracy szukać próżnej 
rozrywki w barach lub innych miejscach 
uciech. Ojciec Pauliny Jaricot w wolnym 
czasie oddawał się jednak czytaniu i po-
znawaniu prawd Bożych. Miał również 
świadomość, że w ciągu dnia nie za-
wsze będzie miał czas na modlitwę, dla-
tego każdego ranka zawierzał cały dzień 
Bogu. Pewnie nieraz prosił Pana, aby Bóg 
nie zapominał o nim, nawet jeśli on za-
pomniałby o Bogu.

Pierwsze godziny dnia zawsze rezer-
wował na modlitwę i Eucharystię. Był 
przekonany, że tylko z pomocą łaski Bo-
żej będzie w stanie dobrze przeżyć dzień 
i mądrze wybierać. Ze zjednoczenia z 
Chrystusem Eucharystycznym czerpał 
siły do tego, aby słuchać i doradzać in-
nym. Dzięki temu szybko zdobywał za-
ufanie w swoim środowisku.

Rodzina domowym Kościołem
Młody Antoni był głęboko przekonany, 

że praca, choć jest bardzo ważna w ży-
ciu każdego człowieka, nie jest celem sa-
mym w sobie. Czuł się powołany przede 
wszystkim do założenia rodziny. Wierzył, 
że Bóg wskaże mu kobietę, która stanie 
się jego żoną i matką jego dzieci.

W czasie jednego z nabożeństw jego 
wzrok przykuła Joanna Lattier, młoda, 
skromna, uczciwa i prawa kobieta, w któ-
rej szybko się zakochał. Wkrótce też ją 
poślubił. Antoni, pomimo swojego zaan-
gażowania w pracę, nie zapominał o tym, 
co najważniejsze: żeby być ze swoją żoną 
i dziećmi, aby przekazywać im wiarę.Kościół parafialny rodziny Jaricot w Lyonie 
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Człowiek wiary niekoniecznie przeka-
zuje ją słowami, ale przede wszystkim 
swoją postawą. Antoni, mimo że miał 
własną, stosunkowo liczną rodzinę, ni-
gdy nie skąpił jałmużny i starał się dzie-
lić tym, co miał, z potrzebującymi. Swo-
im przykładem uczył, że w każdym, na-
wet najbiedniejszym człowieku, można 
zobaczyć oblicze Chrystusa.

Życie jego dzieci pokazuje, że posta-
wa ojca, który siły czerpał z Euchary-
stii, a w modlitwie szukał mądrości i do-
brych decyzji, sprawiła, że po okresie 
buntu, wątpliwości i trudności w wie-
rze, dzieci państwa Jaricot zawsze wra-
cały do wiary w Boga, a także odkrywa-
ły swoje powołanie misyjne. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że Paulinie Ja-
ricot byłoby trudniej założyć Dzieło Roz-
krzewiania Wiary i Żywy Różaniec, gdy-
by nie świadectwo wiary ojca, którego 

często widywała pogrążonego w modli-
twie. Był on dla niej autorytetem w spra-
wach wiary, ponieważ miał żywą relację 
z Chrystusem.

Świadectwo wiary ojca
Dzisiaj żyjemy w czasach kryzysu mę-

skości i ojcostwa. Wielu mężczyzn nie 
podejmuje trudu odpowiedzialności za 
dar życia i zadanie przekazywania wiary. 
Nie jest jednak przekonujące tłumacze-
nie, że dzisiaj jest to trudniejsze. Antoni 
Jaricot żył w czasach równie trudnych, 
podczas rewolucji francuskiej i prześla-
dowania wiary.

Nawet jeśli dzisiaj młody człowiek nie 
ma wzoru ojca ziemskiego, takiego jak 
Antoni, to Bóg Ojciec i tak jest w sta-
nie uczynić z niego prawdziwego, od-
powiedzialnego i wiernego mężczyznę. 
Bóg często stawia nam na drodze życia 
przewodników duchowych, mężczyzn 
wierzących, którzy pomagają odkry-
wać moc Bożą ukrytą w męskim sercu, 
aby odbijali światło Ojca niebieskiego i 
z wielką mocą świadczyli o Jego bezwa-
runkowej miłości.

KS. ŁUKASz WiŚNieWSKi mic
„RÓżANiec” NR 6/2019

Prostota ducha – bez pretensjonalności, bez odwoływa-
nia się do trybunału miłości własnej, bez wprzęgania inte-
ligencji w udowadnianie, że jesteśmy mądrzejsi czy skrom-
niejsi niż jesteśmy naprawdę.

Prostota serca wobec Boga – to synowska bojaźń, bez 
zamętu czy niepokoju i miłosna ufność, bez zarozumiałości; 
to pełna wierność, bez wyszukania i sztuczności; to pragnie-
nie, aby się Jemu podobać i we wszystkim doskonale wypeł-
nić Jego wolę na wzór małego dziecka, które jest posłuszne 
swej matce, które kocha ją czule i wiedząc, że jest kochane, 
z ufnością zdaje się na jej matczyną czułość.

Prostota wobec bliźniego – to uczucie szczere i serdecz-
ne, zawsze na wzór Boga.

Prostota wobec samego siebie – to duch porządku i po-
koju, rozumna cierpliwość tak wobec siebie, jak i wobec in-
nych; to znoszenie zarówno swojej własnej nędzy i błędów, 
jak i błędów bliźniego, bez niepokoju czy zapatrzenia w sie-
bie, bez ustawania czy łudzenia się. Słowem, chodzi o to, by 
nie czynić się – poprzez pracę wyobraźni czy przez złudze-
nia miłości własnej – ani gorszym, ani lepszym niż się jest.

Prostota charakteru – bez humorów i kaprysów, bez na-
miętności czy obojętności, bez gwałtowności czy zmienno-
ści, bez oznak wyniosłości i dominacji. Ustępować – nie po-
zwalając nawet dostrzec, że się ustępuje, poświęcać się bez 
okazywania wysiłku woli, dostosowując się do wszystkiego, 
bez czynienia z tego zasługi, tak jak małe dziecko całkiem 
naturalnie przystosowuje się do innych i nawet nie wie, że 
jest to doskonałość.

Prostota w działaniu – bez pośpiechu i niepokoju, bez 
troszczenia się o wiele rzeczy naraz, zajmować się jedynie 

tym, co robimy, jakbyśmy mieli na świecie tylko to do zrobie-
nia. Całkowicie oddani Bogu w modlitwie, całkowicie oddani 
bliźniemu w okazywaniu miłosierdzia i spełnianiu obowiąz-
ków względem niego, całkowicie oddani lekturze i pracy, bo 
przecież jesteśmy tutaj całkowicie dla Boga i pod wzrokiem 
Boga. Tak jak małe dziecko zajmujące się pod okiem swojej 
matki nią lub małymi rzeczami, do których jest zdolne, a od 
czego nie odrywa go reszta wszechświata.

Prostota w relacji ze światem – uciekanie od przywiąza-
nia się także do samej prostoty, szukanie możliwości czynie-
nia dobra tylko ze względu na to dobro, unikanie zła, ponie-
waż jest złem, nieszukanie siebie, bez nawrotów miłości wła-
snej, bez marzenia o byciu zauważonym i – jak małe dziec-
ko – bez myślenia o opinii i uznaniu ludzi.

Prostota zwłaszcza w pobożności – unikanie zarówno 
niezwykłości, która ją zniekształca i uwłaczających jej dzi-
wactw, jak też niewolniczej, pełnej skrupułów małostkowości, 
przeciwnej nie tylko prawu miłości, ale i szczęśliwej wolno-
ści dzieci Bożych. Bronienie się przed iluzją czy rutyną, które 
ćwiczenie się w pobożności czynią rzemiosłem i ogranicza-
ją do faryzejskiej dokładności. Unikanie zniechęcenia i mało-
duszności czy porywów zarozumiałości, znieważających za-
równo ducha łaski, jak i dobroć Boga, a także gaszących za-
pał gorliwości. Kiedy bowiem w miejsce łaski i pokory, będą-
cych podstawą wszystkiego, stawia się naturę i zarozumia-
łość, dąży się najpierw do tego, co najwyższe, wyobrażając 
już sobie najdoskonalsze etapy modlitwy; bierze się uniesie-
nie wyobraźni za natchnienie, i tak przez położenie złych fun-
damentów niszczy się gmach wszelkiego życia duchowego.

Źródło: ks. Léon Cristiani, Marie Pauline Jaricot, Lyon 1962

Sługa Boża Paulina Jaricot o prostocie
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Rekolekcje w drodze

„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21) to temat rekolekcji dla zelato-
rów Przyjaciół Misji Oblackich i kolporterów „Misyjnych Dróg”, które 
poprowadził o. Daniel Biedniak OMI, wspierany przez o. Mariana lisa 
OMI i s. Franciszkę z Prokury Misyjnej. Wzięło w nich udział 38 osób, 
z Kujaw, Katowic, Kędzierzyna-Koźla, lublińca i Wrocławia. Głównym 
miejscem spotkań było Młodzieżowe Centrum Niniwa w Kokotku.

Nad Jeziorem Posmyk k. Lublińca, jak 
nad Jeziorem Galilejskim, mieliśmy spo-
tkać Chrystusa, zaprzyjaźnić się z Nim 
i  rozmawiać, pójść za Nim Jego ślada-
mi. Wzorem dla nas jest Maryja. 

Ojciec Daniel wprowadził nas w świat 
modlitwy oblackiej – brewiarza, lektury 
Pisma świętego, Eucharystii i rozmyśla-
nia. Każdy dzień trzeba zacząć od pokło-
nienia się Trójcy Przenajświętszej, skła-
dania Bogu dziękczynienia, błagania Go 
o przebaczenie, ofiarowania Mu siebie 
i swoich czynności. 

KOŚciÓŁ miSyJNy

W tym wszystkim pomaga nam Ma-
ryja Niepokalana. Ona jest najdoskonal-
szą czcicielką Ojca Niebieskiego i Oblu-
bienicą Ducha Świętego. Ona rozważa-
ła w sercu swoim objawione Jej tajem-
nice. Dlatego warto wzywać Jej pomo-
cy we wszystkich sprawach naszego 
życia. Ona została wybrana przez Boga 
na Matkę Słowa Bożego, ale i każdego 
z nas Bóg wybiera jako swoje ukocha-
ne dziecko i  wzywa do pełnienia Jego 
woli. Czyni to w sakramentach świętych. 
Są to widzialne znaki niewidzialnej łaski.

Na chrzcie daje każdemu imię, w ko-
munii przychodzi do każdego jak do ta-
bernakulum, w bierzmowaniu otrzymu-
jemy charyzmat Ducha Świętego, który 
mamy w sobie rozpalać. Gdy zachoruje 
nasze ciało – leczy nas sakrament na-
maszczenia chorych, gdy zachoruje na-
sza dusza – czeka na nas w konfesjona-
le Jezus z sakramentem pokuty i pojed-
nania. Celem sakramentów jest uświę-
cenie człowieka. Bóg nas prowadzi kon-
kretnymi drogami – jako małżonków, 
osoby konsekrowane lub samotne. Je-
śli kieruje nami dekalog, wierność Bogu, 
ofiarność, zaufanie – wtedy jesteśmy na 
dobrej drodze do świętości, do której 
wszyscy jesteśmy wezwani. 

Ojciec Daniel wezwał nas, byśmy co-
dziennie czytali Ewangelię, bo ona nas 
ożywia, umacnia i uzdrawia. W Ewange-
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KOŚciÓŁ miSyJNy

Osiemnasta niedziela zwykła
4 sierpnia

Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
gniew swój złagodził i przez to ukazał
moc swej mądrości.

Koh 1, 2; 2, 21-23
Marność doczesnych osiągnięć

Ps 95
Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go 
padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, 
który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska 
i owcami w Jego ręku.

Kol 3, 1-5.9-11
Szukajcie tego, co w górze, 
zadajcie śmierć temu, 
co jest przyziemne

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie

Łk 12, 13-21
Marność dóbr doczesnych

Przemienienie Pańskie
6 sierpnia

Pozwól nam patrzeć na Ciebie
w świetle spokojnym Taboru,
aby, gdy przyjdzie godzina,
z Tobą podążyć na mękę.

Dn 7, 9-10.13-14
Wieczne panowanie 
Syna Człowieczego

Ps 97
Pan wywyższony króluje nad ziemią
Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość 
rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

2 P 1, 16-19
Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Alleluja, alleluja, alleluja
To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie.

Łk 9, 28b-36
Przemienienie Pańskie

lii według św. Marka spotykamy Jezusa, 
który zauważa człowieka i wybiera go. 
Dzieje się to na różne sposoby w zależ-
ności od etapu życia człowieka. Zatem 
codziennie można wyczytać w Ewan-
gelii jakieś nowe inspiracje dla swoje-
go życia. Ewangelista Mateusz pokazu-
je, jak Jezus powołuje człowieka, by re-
alizował Boży plan w swoim życiu, więc 
trzeba wyjść z ciasnej komory swojego 
planu życia. Ewangelia według św. Łu-
kasza, który sam był lekarzem, wprost 
mówi o tym, jak Jezus uzdrawia chorego 
człowieka, a św. Jan Ewangelista prze-
kazuje nam wyznanie miłosiernej miło-
ści Boga aż po krzyż. Mamy być ludźmi 
Ewangelii. Jest ona lampą dla naszych 
stóp, światłem na drodze życia. Dlate-
go po tej homilii o. Daniel dał każdemu 
małą lampkę, byśmy pamiętali o Ewan-
gelii. Po pierwszej Mszy świętej na tych 
rekolekcjach każdy otrzymał jeden mały 
cukierek, by zapamiętać, jak słodki i do-
bry jest Bóg.

Eucharystia to źródło i szczyt życia 
całego Kościoła, zatem również w wy-
miarze osobistym ma ona być w cen-
trum naszego życia i działania. Jest ta-
kie proste kryterium: jak uczestniczysz 
we Mszy świętej – tak żyjesz. Każdy po-
winien sobie odpowiedzieć na proste 
pytania: Jakie jest twoje uczestnictwo 
w  niedzielnej Eucharystii? Kiedy przy-
chodzisz do kościoła, kiedy wychodzisz? 
Co jest w twoich oczach, w twoim ser-
cu, w twoich dłoniach? 

Dla wzrostu duchowego ważne jest 
zwłaszcza dziękczynienie po Komunii 
eucharystycznej i po zakończonej Eu-

charystii. To wymaga odpowiedniego 
czasu, naszego skupienia, zaangażo-
wania całego serca. Wymaga dojrzałe-
go życia modlitwą. Tu również istnie-
je zasada: jak się modlisz – tak żyjesz.

O modlitwie mówił o. Daniel w Le-
śniowie, w sanktuarium Matki Bożej Pa-
tronki Rodzin. Całe życie Maryi to jed-
na wielka modlitwa zawierzenia. Mo-
dlitwa ma angażować całego człowie-
ka, ma być ufna, ubogacona wdzięcz-
ną pamięcią – to wędrówka z Jezusem. 
Taka modlitwa otwiera niebo i przywo-
łuję Bożą opiekę. Taką modlitwą jest Ró-
żaniec, którego tajemnice o. Daniel po-
równał do rodzinnego albumu zdjęć. 
Autorką tych zdjęć jest Maryja obecna 
przy swoim Synu we wszystkich wyda-
rzeniach Jego życia. Na pamiątkę tej 
konferencji otrzymaliśmy rozważania 
tajemnic różańcowych, w których za-
warte są również nasze zwiastowania, 
nawiedzenia, narodzenia, ofiarowania...

Msza święta w ostatnim dniu rekolek-
cji była posłaniem nas do dalszej pracy 
misyjnej. Ojciec Daniel powiedział krót-
ko: głoś Jezusa Chrystusa, żyj jak On, 
bądź odważny, dawaj świadectwo o Je-
zusie, módl się na różańcu: Jezus przed 
moimi oczyma, Jezus w moim sercu, Je-
zus w moich rękach.

Na drogę powrotną zostaliśmy na-
maszczeni olejkiem nardowym – na do-
bro, na niebo, na bliskość z drugim czło-
wiekiem i z Jezusem. 

ReKOLeKcyJNe NOtAtKi 
KRyStyNy ULeWSKieJ i iReNy WALeRich

OPRAcOWAŁA eWA KANiA

DZIĘKuJEMY SERDECZNIE
OJCu MARIANOWI lISOWI OMI

DYREKTOROWI PROKuRY MISYJNEJ
I SIOSTRZE FRANCISZCE

ZA ZORGANIZOWANIE REKOlEKCJI
ORAZ OJCu DANIElOWI BIEDNIAKOWI OMI

ZA ICH PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE

BÓG ZAPŁAĆ! 

zeLAtORzy PRzyJAciÓŁ miSJi i KOLPORteRzy „miSyJNych DRÓg”
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ŚWięt y OJciec PiO

Ojciec Pio na nowo odkryty

O jego niezwykłości i cudach wiedzą wszyscy. Co sprawiło, że Ojciec 
Pio uważany jest za najlepszego kierownika duchowego przez ludzi 
na całym świecie? Można się tego dowiedzieć tylko z jego listów.

Pierwsze całościowe tłumaczenie li-
stów Ojca Pio z włoskiego oryginału uka-
zuje się nakładem Wydawnictwa Sera-
fin. Drugi tom – „Korespondencja z Raf-
faeliną Cerase” – miał swoją premierę 
15 czerwca 2019 roku, podczas XVII Czu-
wania z Ojcem Pio w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiew-
nikach.

Raffaelina jest najbardziej znaną du-
chową córką Ojca Pio, a w kierowanych 
do niej przez niego poradach ducho-
wych niejeden czytelnik odnajdzie roz-
wiązanie własnych problemów. Dlatego 
korespondencja ta cieszy się od lat naj-
większą popularnością i jest najbardziej 
poszukiwana.

Ojciec Pio, powszechnie znany i  po-
dziwiany kapucyński kapłan, w odróż-
nieniu od wielu innych świętych nie na-
pisał w swoim życiu żadnego teologicz-
nego traktatu czy pobożnościowych roz-
ważań. Nie prowadził również dziennika. 
Jedyne pisma, jakie po nim pozostały, to 
niezwykle obfita korespondencja.

Prace nad polskim tłumaczeniem „Li-
stów Ojca Pio” rozpoczęły się we wrze-
śniu 2017 roku. Jest to duże wyzwanie 
nie tylko ze względu na objętość kore-
spondencji, ale także na dialektową for-
mę języka włoskiego sprzed blisko stu 
lat, w jakiej została napisana. Tłumacze-

niu została poddana znaczna część kore-
spondencji opublikowanej w języku wło-
skim w latach siedemdziesiątych XX wie-
ku w czterech obszernych tomach.

Wymiana listów zainicjowana przez 
Raffaelinę za namową ojca Agosti-
na – spowiednika i kierownika ducho-
wego Ojca Pio – prowadzona była w la-
tach 1914–1915, aż do śmierci „Umiło-
wanej” na skutek choroby nowotwo-
rowej. W  tym trudnym dla niej czasie 
święty kapucyn nieustannie jej towa-
rzyszy, umacnia ją i wskazuje drogę ku 
niebu. Korespondencja zawiera wiele 
porad oraz wskazówek dotyczących za-
równo życia codziennego, jak i wyjąt-
kowych doświadczeń duchowych oraz 
mistycznych.

Lektura „Listów Ojca Pio” to najlepszy 
sposób, by niemal bezpośrednio spotkać 
się z ich autorem, obserwować jego re-
akcje i stany ducha, a także usłyszeć rady 
i wskazówki udzielane w odpowiedzi na 
rozmaite życiowe bolączki i wyzwania. 
Można w nich również odnaleźć obszer-
ne duchowe katechezy o tym, jak stawiać 
kolejne kroki na drodze chrześcijańskiej 
doskonałości.

Na „Listy Ojca Pio” czeka w Polsce wie-
le osób, którym bliska jest postać świę-
tego stygmatyka z Pietrelciny. Każdy 
z pewnością znajdzie w nich słowa, któ-

re Ojciec Pio kieruje właśnie 
do niego.

• • •
Fragment jednego z listów 

Ojca Pio do Raffaeliny Cerase:
„Mówicie o sobie z ubole-

waniem, dostrzegając w so-
bie jedynie pychę, brak poko-
ry, ciągłe upadki i brak pewno-
ści siebie. To wszystko nie jest 
prawdą. Taki sposób myślenia 
jest zasadzką szatana, aby po-
zbawić Was odwagi i zatrzy-

mać, jeśli to możliwe, na drodze miłości, 
przedstawiając Wam drogę doskonało-
ści jako zbyt trudną. Odrzućcie te Wasze 
wykrzywione przekonania i nie bójcie 
się, ponieważ nie macie ku temu żadne-
go powodu. Usuńcie z umysłu to prze-
świadczenie, że nazbyt żywe są w Was 
złe namiętności.

Siostro moja, posłuchajcie mnie i, na 
ile to możliwe, myślcie jak najmniej na 
ten temat. Podobne myśli i podejrze-
nia przynoszą nam więcej złego niż do-
brego, zamiast rozpalać nasze serca mi-
łością do Najwyższego Dobra, wysusza-
ją je tak, jak suchy północny wiatr wysu-
sza nasze pola. Módlcie się i proście Nie-
bieskiego Oblubieńca, aby nie pozwolił 
temu osuszającemu wiatrowi z północy 
wiać w ogrodzie Waszej duszy, lecz dzię-
ki miłosierdziu Miłującego, niech wzbu-
dzi wiatr południowy, który pobudza je-
dynie czystą i świętą miłość.

Kiedy w umyśle pojawią się dokuczli-
we myśli, odpędzajcie je jak pokusy, bo 
nimi są w istocie. Powiedzcie wtedy na-
tychmiast: Jestem pyszna, pełna grze-
chów, profanuję świątynię (czyli moją du-
szę), którą powierzył mi Bóg, buntuję się 
przeciw Bożemu powołaniu, jestem bez-
bożna, a więc taka gleba rodzi takie owo-
ce. Jeżeli nie żyłam dobrze w przeszło-
ści, to z Bożą pomocą będę dobrze żyła w 
przyszłości.

Potem odwróćcie wyobraźnię od 
tych dokuczliwych i przygnębiających 
myśli i z nieograniczonym zaufaniem 
otwórzcie serce na Tego, który jako je-
dyny może nas pocieszyć i zbawić, i nie 
powątpiewajcie w przyszłość, gdyż Bóg 
jest z Wami, wierny w najwyższym stop-
niu i dlatego nie pozwoli, by dręczył Was 
nieprzyjaciel. Ten Boski Oblubieniec ni-
gdy nie zezwoli, aby dusza Jemu zaślu-
biona w szczególny sposób, została ofia-
rą najbardziej zawziętego spośród Jego 
wrogów. Nie, nie! Wróg nigdy nie odnie-
sie takiego zwycięstwa”.

gLOSOJcAPiO.PL
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Dziewiętnasta niedziela zwykła
11 sierpnia

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

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

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

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

Łk 1, 57-66.80
Narodzenie Jana Chrzciciela

Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

Całego świata Królowa
na tronie dzisiaj zasiada,
gdyż Ona Tego zrodziła,
kto był przed światła początkiem.

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

Ps 45
Stoi Królowa po Twojej prawicy
Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym 
berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą 
na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Orfiru 
stoi po Twojej prawicy.

1 Kor 15, 20-26
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Alleluja, alleluja, alleluja
Maryja została wzięta do nieba, 
radują się zastępy aniołów

Łk 1, 39-56
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Czuwanie z mistrzem modlitwy

W sobotę 15 czerwca br. o godz. 13.30, podobnie jak w roku ubiegłym 
– grupa 45 osób, wraz z parafią św. Maksymiliana Marii Kolbego i Miło-
sierdzia Bożego we Wrocławiu, wyruszyła autokarem na nocne czuwa-
nie do Łagiewnik. Tegoroczne czuwanie, już siedemnaste, przebiegało 
pod hasłem „Święty Ojciec Pio – mistrz modlitwy”.

W drodze do Łagiewnik nawiedziliśmy 
kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Krakowie, by pokłonić się i uca-
łować relikwie św. Rity z Cascii. Następ-
nie przeszliśmy na Skałkę do św. Stani-
sława ze Szczepanowa, biskupa i mę-
czennika. Do Łagiewnik dotarliśmy oko-
ło godz. 20.00. Po rejestracji grup zajęli-
śmy miejsca w bazylice, gdzie się komu 
udało, aby w skupieniu przeżyć to nie-
zwykłe spotkanie.

Atmosfera czuwań za każdym ra-
zem jest niepowtarzalna i trochę inaczej 
przeżywana. W 
nastrój czuwa-
nia wprowadził 
nas brat Błażej 
Strzechmiński 
OFMCap konfe-
rencją pt. „Feno-
meny pasyjne 
w  doświadcze-
niu mistycznym Ojca Pio”. Po konferencji 
można było nabyć książkę brata Błażeja 
pt. „Przyśnił mi się Ojciec Pio”. 

Jest to inna od dotychczasowych, nie-
typowa biografia Świętego z Pietrelci-
ny. Powstała z materiałów przygotowy-
wanych przez lata na potrzeby dwumie-
sięcznika „Głos Ojca Pio”. Można ją czy-
tać zwyczajnie, strona za stroną, po kolei 
albo na chybił trafił, a nawet w odwrot-
nej kolejności, układając z nich własny 
portret Ojca Pio. Jest w niej wiele wąt-
ków, również tematy dotyczące relacji 
z Aniołem Stróżem, o małżeństwie, prak-
tykach okultystycznych i magii, a także 
o polityce.

O godz. 21.00 odśpiewaliśmy Apel Ja-
snogórski, następnie odbyło się przywi-
tanie i prezentacja grup. Podczas czu-
wania wysłuchaliśmy wielu wspaniałych 
świadectw, m.in. ks. prałata Andrzeja Ku-

flikowskiego z Warszawy i ks. Zygmunta 
Klima z Katowic. Niezwykle interesują-
ca była konferencja pani Joanny Bątkie-
wicz-Brożek, dziennikarki i autorki książ-
ki „Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo 
Ruotolo, życie i cuda”.

Punktem kulminacyjnym spotkania 
była oczywiście Eucharystia o północy, 
której przewodniczył ks. bp Jan Długosz, 
kustosz honorowy sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zastąpił on 
ks. bp. Pacyfika Dydycza OFMCap, któ-
ry z powodu choroby nie mógł przybyć.

Po Mszy świętej aktorzy odczytali czte-
ry listy św. Ojca Pio. Od godz. 3.00 adoro-
waliśmy Najświętszy Sakrament i wielbi-
liśmy Trójcę Przenajświętszą. 

Na zakończenie każdy z nas otrzymał 
błogosławieństwo lourdzkie. Po osobi-
stej modlitwie wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Wrocławia.

Czuwanie w Krakowie-Łagiewnikach 
przybliża nam za każdym razem po-
stać św. Ojca Pio, a także daje poczucie 
ogromnej więzi wspólnotowej. Można 
doświadczyć ogromu dobra i miłości do 
Boga i ludzi – jest to jedno wielkie Uwiel-
bienie. Bogu niech będą dzięki! 

Bóg zapłać wszystkim za trud i wspól-
ną modlitwę. Do zobaczenia za rok w Ła-
giewnikach. 

SzczęŚĆ BOże!
hALiNA PAWLAK

ŚWięt y OJciec PiO
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Czterdziestolecie „Wesołej Gromadki”

W środę 5 czerwca 2019 roku przedszkole „Wesoła Gromadka”, od-
świętnie udekorowane, hucznie obchodziło swoje 40. urodziny – wraz 
z  panią dyrektor Dorotą Polkowską, gronem pedagogicznym, wszyst-
kimi pracownikami, wychowankami oraz zaproszonymi gośćmi.

z życiA PARAfii

Do tej uroczystości przygotowania 
trwały już od dawna. Każda grupa przed-
stawiła przed zaproszonymi gośćmi swój 
program artystyczny. Była krótka scenka 
o przyjaźni, taniec, popisy językowe, pio-
senka oraz ćwiczenia gimnastyczne do 
muzyki francuskiej. 

Wszystkie dzieci odśpiewały hymn 
przedszkola podczas uroczystego odsło-
nięcia tablicy z logo przedszkola. Na tym 
wydarzeniu nie mogło zabraknąć absol-
wentów przedszkola, którzy jako ucznio-
wie szkoły muzycznej pod przewodnic-
twem pana Marka Strońskiego zadba-
li o oprawę muzyczną tego dnia. Wśród 

fanfar poleciały w niebo złote, symbo-
liczne balony. 

Następnie były lody i tort z naszym 
logo, które było motywem przewodnim 
tych urodzin. Wszystkie przedszkolaki 
miały okazję uczestniczyć w konkursie na 
najbardziej oryginalne wykonanie logo. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. 
Na koniec wszystkie dzieci wraz z rodzi-
cami zostali zaproszeni do ogrodu na-
szego przedszkola na dmuchańce, watę 
i popcorn. Szkoda,że następne urodziny 
„Wesołej Gromadki” dopiero za pięć lat...

mARiOLA gŁOgOWSKA
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z życiA PARAfii

Dwudziesta niedziela zwykła
18 sierpnia

Duchem i wolą przylgnijmy
do Apostołów nauki,
oni to mocą Chrystusa
bezpieczną wiodą nas drogą.

Jr 38, 4-6. 8-10 
Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Ps 40
Panie, mój Boże, 
pośpiesz mi z pomocą.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem 
i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj.

Hbr 12, 1-4 
Przykład Chrystusa

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

Łk 12, 49-53
Wymagania służby Bożej

Dwudziesta pierwsza
 niedziela zwykła

25 sierpnia

Boże, Ty jesteś niezmierną dobrocią,
usłysz modlitwy i prośby pokorne,
które do Ciebie zanoszą z ufnością
Twoi wyznawcy.

Iz 66, 18-21
Powszechność zbawienia

Ps 117
Całemu światu głoście Ewangelię.
Chwalcie pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Hbr 12, 5-7; 11-13
Tego Pan miłuje, kogo karze

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem drogą, prawdą i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie.

Łk 13, 22-30
Królestwo Boże dostępne 
dla wszystkich narodów
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zJAzD PRzyJAciÓŁ miSJi OBLAcKich – 22.06.2019
fOt. ANNA zAWŁODzKA
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Zaproszenie do Henrykowa
uroczystość 

NMP Częstochowskiej
26 sierpnia

Prz 8, 22–35
Maryja stolicą mądrości
albo
Iz 2, 2–5
Góra świątyni Pana

Ps 48
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej 
prowadzą ją do króla,
za nią prowadzą do ciebie 
dziewice, jej druhny.

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

Alleluja, alleluja, alleluja
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, 
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty 
między niewiastami.

J 2, 1–11
Wesele w Kanie Galilejskiej

Dwudziesta druga
 niedziela zwykła

1 września

Syr 3, 17-18.20.28-29
Bóg miłuje pokornych

Ps 68
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz
Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Hbr 12, 18-19.22-24a
Stare i Nowe Przymierze

Alleluja, alleluja, alleluja
Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem

Łk 14, 1.7-14
Kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony

WyDARzeNiA

J.E. ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej zapraszają do Henrykowa na X Pielgrzymkę Osób Nie-
pełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

W pielgrzymce mogą wziąć udział oso-
by niepełnosprawne wraz z opiekunami 
indywidualnie lub w grupach zorgani-
zowanych (parafia, DPS-y, WTZ-y, szko-
ły specjalne, GOPS-y, OPS-y). Zachęca-
my do prezentacji własnych możliwości 
i osiągnięć w  ramach warsztatów tera-
pii zajęciowej, lub innych talentów (wo-
kalnych, tanecznych, instrumentalnych, 
pantomima, rękodzieło itp.). Możliwość 
zaprezentowania własnego repertuaru 
artystycznego (ok. 10-15 minut), uzależ-
niamy od kolejności zgłoszeń (w związ-
ku z ograniczonym czasem).

Ramowy program pielgrzymki: 
recepcja czynna od godz. 10.00
11.30 – Msza święta
12.45 – poczęstunek
13.30 – część artystyczna, zabawa
16.00 – zakończenie pielgrzymki.

Formularz zgłoszeniowy (doc, pdf) jest 
dostępny na stronie 

www.archidiecezja.wroc.pl 
w menu Start, 
zakładka Z Wydziału Duszpasterskiego.

Zgłosić się można:
• pocztą: wysyłamy wypełniony 
 formularz na adres organizatora
 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 13
• pocztą elektroniczną: wysyłamy skan
 wypełnionego formularza na e-mail
 organizatora: 
 pon@archidiecezja.wroc.pl
• online: wypełniamy formularz 
 elektroniczny na stronie
• telefonicznie: 604 323 462

Po dokonaniu zgłoszenia należy ocze-
kiwać na kontakt od organizatora, po-
twierdzający otrzymanie Państwa zgło-
szenia oraz wpisanie na listę uczestni-
ków pielgrzymki. Zgłoszenia przyjmuje-
my do 26.08.2019 r.

W imieNiU ORgANizAtORÓW
zAPRASzAJą SeRDeczNie:

KS. ARKADiUSz KRziżOK
DyReKtOR WyDziAŁU DUSzPASteRSKiegO

michAŁ BRzezicKi
DyReKtOR PieLgRzymKi

zJAzD PRzyJAciÓŁ miSJi OBLAcKich – 22.06.2019
fOt. ANNA zAWŁODzKA
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Iść przez życie, kochając Jezusa i Maryję

Jesteśmy małżeństwem dwanaście lat. 
Poznaliśmy się przez wspólnych znajo-
mych w czasach studenckich. Kamil na 
studia do Wrocławia przyjechał z Kato-
wic, z rodzinnego domu, w którym do-
rastał oraz udzielał się jako „oazowicz”. 
Ania natomiast mieszkała na Popowicach 
od urodzenia, aż do dnia ślubu i bardzo 
dobrze wspomina lata tutaj spędzone 
w kochającym domu rodzinnym. Oby-
dwoje pochodzimy z rodzin wierzących. 

Do Wspólnoty „Umiłowany i umiłowa-
na” przyszliśmy cztery lata temu. Po pro-
stu przyszedł w naszym wspólnym życiu 
taki czas, gdy podczas pielgrzymki ślada-
mi Pier Giorgia Frassatiego po włoskich 
górach poczuliśmy, że brakuje nam w 
naszym życiu małżeńskim czegoś głęb-
szego i że chcemy to zmienić w swoim 
życiu, aby była w nim obecna również 
miłość do Jezusa i tę miłość pogłębiać. 
Wspólny różaniec na szlakach górskich, 
a przede wszystkim Eucharystia, były dla 
nas pięknymi i niezapomnianymi przeży-
ciami duchowymi, które, choć minęło kil-

Od początku naszego małżeństwa staraliśmy się żyć wiarą, zachowy-
wać przykazania, uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej, ale do-
piero dzięki trwaniu we Wspólnocie, katechezom Ojca Kazimierza 
i przykładowi od naszych przyjaciół, zrozumieliśmy, że mamy żyć nie 
tylko wiarą, wypełniając obowiązki z tego wynikające, ale przede 
wszystkim mamy żyć miłością do Jezusa i siebie nawzajem.

UmiŁOWANy i UmiŁOWANA

ka lat, nadal mamy w naszej pamięci. Po 
powrocie z pielgrzymki postanowiliśmy, 
że trzeba działać i tak zaczęła się nasza 
historia we Wspólnocie. 

Z perspektywy czterech lat wiele się 
zmieniło w naszym życiu duchowym. 
Dzięki Chrystusowi, który działa przez 
Ojca Kazimierza, któremu z całego ser-
ca dziękujemy za prowadzenie, zbliżyli-
śmy się bardziej do siebie, jest w naszym 
życiu więcej pokoju. W miarę możliwo-
ści, jeśli czas i siły pozwalają, staramy się 
uczestniczyć we Mszy świętej również 
w dni powszednie. Dzisiaj nie wyobraża-
my już sobie posiłku bez modlitwy, a tak-
że zwykłego dnia bez odmówienia Ape-
lu Jasnogórskiego. 

Poza rozwojem duchowym, we Wspól-
nocie mamy jeszcze kochanych i wspa-
niałych ludzi, takich zwyczajnych jak my, 
z różnymi troskami i radościami. W dzi-
siejszym zwariowanym świecie takie re-
lacje i przyjaźnie to prawdziwy i piękny 
skarb. Cieszymy się i Panu Bogu dzięku-
jemy za możliwość bliższego poznania 

„umiłowanych” na letnich rekolekcjach. 
Czekamy na nie z utęsknieniem cały rok 
i są to dla nas od kilku lat najważniejsze 
chwile wakacji. 

W naszym życiu bywają różne chwile, 
zarówno te wesołe, jak i smutne, bo pro-
blemy są i będą, jak u każdego, ale jed-
nego jesteśmy pewni, że warto i trzeba 
iść przez życie, kochając Jezusa i Maryję, 
dzięki temu jesteśmy w stanie kochać 
siebie bardziej w takim normalnym co-
dziennym życiu, które każdy z  nas pro-
wadzi.

ANiA i KAmiL LizONiOWie
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SŁOWO BOże W cODzieNNOŚci
fOt. eWA SOŁecKA

Każdego zaś, 
kto tych słów Moich słucha, 

a nie wypełnia ich, można porównać 
z człowiekiem nierozsądnym, 

który dom swój zbudował na piasku. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, 

zerwały się wichry 
i rzuciły się na ten dom. 

I runął, a upadek jego był wielki 
(mt 7, 26-27).

Li
Pi

ec

Czy człowiek jest sprawiedliwy 
w oczach Boga, 

a syn niewiasty - bezgrzeszny? 
Jeśli niejasny i księżyc, 

gwiazdy przed Nim nieczyste, 
tym więcej człowiek – ten robak, 

i syn człowieczy – znikomość 
(hi 25, 4-6).

Si
eR

Pi
eń

czUWANie WSPÓLNOty „UmiŁOWANy i UmiŁOWANA” NA JASNeJ gÓRze – 9/10.05.2019
fOt. ARchiWUm WSPÓLNOty



KRÓLOWA POKOJU26

KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIElSKIEGO 
Tel. 515 700 694 

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

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

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

KuCHARKA na wszelkie imprezy okoliczno-
ściowe (wesela, chrzciny, komunie i nie tylko).
Tel. 71 355 1878, 515 843 252

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

REMONTY – naprawy, malowanie, płytki, pa-
nele, drzwi, płyty g/k, gładzie.
Tel. 507 626 907

lEKCJE ŚPIEWu, solfeżu, teorii muzyki, gry 
na pianinie, keyboardzie, organach, akorde-
onie, klarnecie, saksofonie, flecie. 
Lekcje dla dzieci i dorosłych. 
Tel. 793 936 800 Marek Gierczak

OgŁOSzeNiA i ReKLAmy

ADReS: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54–239 wrocław, ul. Ojców Oblatów 1

KONtAKt: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPieKUN: o. Jerzy Ditrich OMI
zeSPÓŁ:  Maria Bodys, ewa Kania, Barbara Masłyka,

Bożena sobota, Damian szpalerski
fOtOgRAf: Piotr Janicki
NAKŁAD: 2 000 egz.
ceNA: gratis

STOPK A REDAKC YJNA

zastrzegamy sobie prawo do skrótów redakcyjnych. 
Nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Uroczystości rodzinne, 
imprezy okolicznościowe i firmowe.

Rzetelne wykonanie, 
negocjowanie warunków.

tOmASz LeWANDOWSKi 
teL. 668 398 903

uSŁuGI FOTOGRAFICZNE

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

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 
na Popowicach dla pracującej pani.
Tel. 507 828 231

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

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

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

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

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

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

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

NAuCZYCIElKA CHEMII 
udziela korepetycji. 
Tel. 515 700 694

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

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

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

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

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

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

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

uSŁuGI KRAWIECKIE
WSZElKIE PRZERÓBKI
WSZYWANIE ZAMKÓW

SKRACANIE, ZWĘŻANIE, INNE

PONieDziAŁeK–WtOReK–czWARteK
od godz. 9.00 do 17.00

ŚRODA–PiąteK 
od godz. 7.00 do 15.00

POD DuŻYM KOŚCIOŁEM, 
KOŁO GŁÓWNEGO WEJŚCIA 

OD ul. RYSIEJ

ZAPRASZAMY!

teL. 791 652 094

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

  szkoła podstawowa
  szkoła średnia (liceum, technikum)

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

KORePetycJe U UczNiA W DOmU
SKUteczNie i BezStReSOWO!

TeL. 668-967-527

NAuCZYCIEl 
DYPlOMOWANY 

W KlASIE TRąBKI

prowadzi zajęcia:

  nauka gry na trąbce, 
  gitarze, pianinie
  śpiew, zespoły kameralne
  zajęcia umuzykalniające
  wprowadzanie w świat rytmu 
  i melodii

WieLOLetNie DOŚWiADczeNie 
i SUKceSy W PRAcy PeDAgOgiczNeJ 
z DzieĆmi, mŁODzieżą i DOROSŁymi

TeL. 501 610 867
e-mail: msmuzyk@wp.pl

KSięgARNiA PARAfiALNA
zAPRASzA W czASie WAKAcJi

LIPIEC – SIERPIEŃ
W gODz. OD 16.00 DO 18.00

W NIEDZIELE
OD gODz. 9.30 DO 13.00
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Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Pokoju 
ul. Ojców Oblatów 1 

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

fax: 71 793 6771 w. 30

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

mSze ŚWięte

chRzeSt

BieRzmOWANie

i KOmUNiA ŚW.

mAŁżeńStWO

SAKRAmeNt chORych

POgRzeB

NABOżeńStWA

WAżNe iNfORmAcJe

SPOWieDŹ

ROczNice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iNfORmAtOR PARAfiALNy



SzÓSty feStyN RODziNNy „U OBLAtÓW” – 8.06.2019
fOt. PiOtR JANicKi



SzÓSty feStyN RODziNNy „U OBLAtÓW” – 8.06.2019
fOt. ANNA zAWŁODzKA



BOże ciAŁO – PROceSJA – 20.06.2019
fOt. ANNA zAWŁODzKA



BOże ciAŁO – PROceSJA – 20.06.2019
fOt. ANNA zAWŁODzKA
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