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Powołanie: „po” i „wołanie”

LUdzie nAszeJ PARAfii

Przełożony misji sui iuris w Turkmenistanie, o. Andrzej Madej OMI, 
podczas letnich wakacji zawitał na krótko do Polski. Przy okazji tej wi-
zyty udzielił nam wywiadu, z którego możemy co nieco dowiedzieć się 
– zarówno o historii życia i powołania o. Andrzeja, jak również o teraź-
niejszości i planach na przyszłość.

Jak kształtowało się Ojca powołanie?
Powołanie... Zauważmy, że to słowo 

składa się z dwóch słów: „po” i „woła-
nie”... Mam powiedzieć coś o tym „woła-
niu”, które Pan Bóg do mnie skierował? 
Zgoda! Wołał mnie przez ludzi... Przez 
rodziców, z którymi klękałem na wsi 
pod Kazimierzem nad Wisłą do wspól-
nej modlitwy; przez babcię, z którą po-
szedłem na odpust św. Anny, przez pra-
babcię, która mnie nauczyła modlitwy 
„Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy 
jedyny, prawdziwy”.

W naszej rodzinie był chłopiec imie-
niem Bolek. Ponoć w dzieciństwie bawił 
się w księdza. Zbierał dzieci, aby służy-
ły do Mszy świętej, w której on był cele-

bransem. Pewnego dnia zawieziono go 
do felczera, gdyż bardzo bolał go ząb. 
Dostał tak dużą dawkę lekarstwa, że już 
się nie obudził. Myślę sobie nieraz, że to 
ten Bolek swoim pragnieniem otworzył 
mi drogę do kapłaństwa. Ściślej – Pan 
Bóg przez Bolka. Ważną sprawą było też 
i to, że nasz śp. ojciec Jan, w domu roz-
mawiał z nami czasem o Panu Bogu, za-
dawał nam pytania związane z wiarą...

Dlaczego Ojciec wybrał Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej?

Nie ja wybierałem – było inaczej. Koń-
cząc szkołę podstawową w 1965 roku, za-
stanawiałem się, dokąd dalej pójść. Wie-
działem o tym, że dwa lata wcześniej do 

niższego seminarium 
dostał się starszy kole-
ga z naszej szkoły. Po-
myślałem: może i ja bym 
tam poszedł? Zapyta-
łem księdza, czy ma ad-
res Leszka i napisałem 
list. Odpisał mi o. Anto-
ni Matura OMI, były wię-
zień Dachau, który był 
wtedy superiorem ju-
nioratu w Markowicach 
na Kujawach. Okazało 
się, że trafiłem do Obla-
tów Maryi Niepokalanej. 
I tak już zostałem na do-
bre w  naszym Zgroma-
dzeniu.

Co jest najpiękniej-
sze, a co najtrudniejsze 
w codziennej pracy mi-
sjonarza?

Najpiękniejsze jest to, 
że ludzie mają do mi-
sjonarza zaufanie... Już 

sama osoba misjonarza niesie przesła-
nie – to człowiek od Boga, jest on czło-
wiekiem duchowym, modli się... Dlatego 
ludzie zwracają się do nas „padre”, czyli 
„ojcze”, a nawet „ojcze święty”. Raz zosta-
łem nazwany apostołem! To piękne, że 
ludzie mają tak wielkie zaufanie do nas, 
ale wraz z tym idzie też duże oczekiwa-
nie – wysoko podniesiona poprzeczka! 

Pytanie: czy sprostam, czy nie zawiodę 
człowieka.... On się otwiera, liczy na po-
moc Kościoła – czasem to ostatnia de-
ska ratunku. Faktem jest, że owo ocze-
kiwanie ludzi przybywających na misje, 
przerasta czasem nasze możliwości. Tu 
już dochodzimy do drugiej części pyta-
nia: co jest najtrudniejsze w codziennej 
pracy misjonarza? Nie zawsze da się ko-
muś pomóc tak, jak on oczekiwał i tak, 
jak się samemu chciało. Nasze możliwo-
ści są małe. Nikt z nas nie jest Zbawicie-
lem świata. Zresztą i sam Jezus za dni cia-
ła swego nie zaradził wszelkim biedom 
ludzi na Ziemi.

Trudne to jest dla misjonarza: 
– jesteś kapłanem Chrystusa, a całe 

lata milczysz, gdyż duchowny innej religii 
przewodzi oficjalnie modlitwom podczas 
uroczystości religijnych i państwowych; 

– ktoś przyjmuje wiarę, a ty widzisz, że 
z tego powodu ktoś inny robi mu duże 
trudności; 

– gdy widzisz, że ktoś przyjmuje Chry-
stusa i odchodzi, przepada... albo zaczyna 
przychodzić do kościoła rzadko, tylko od 
„wielkiego dzwonu”. Nie ceni sobie, z róż-
nych powodów, wiary – tego, na co się po 
latach duchowych zmagań zdecydował...

Proszę opowiedzieć o wspólnocie, 
której Ojciec przewodzi.

Żyję w trzech wspólnotach: oblackiej, 
rodzącego się Kościoła Katolickiego, oraz 
należę do Korpusu Dyplomatycznego. 
Jest nas zwykle dwóch, czasem trzech 
zakonników. Często nie można sobie wy-
brać spowiednika – trzeba się spowia-
dać u współbrata, z którym się żyje na 
co dzień. Ufajmy, że o. Jerzy Kotowski Fo
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W niedzielę 13 października br. 
będziemy przeżywać jubileusz 50-lecia 
ustanowienia naszej parafii i 25-lecie 
poświęcenia kościoła pw. NMP Królowej 
Pokoju. Więcej o tych uroczystościach 
możemy przeczytać na s. 16 bieżącego 
numeru „Królowej Pokoju”.

N i e c h  t y m  j u b i l e u s z o w y m 
uroczystościom przyświecają słowa 
św. Jana Pawła II: 

„Niech nasza droga będzie wspólna, 
niech nasza modlitwa będzie pokorna, 
niech nasza miłość będzie potężna”. 

Te jubileuszowe wydarzenia również 
powinny uświadomić nam prawdę, że 
wszyscy uczestniczymy w kapłańskiej, 
prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. 
Wszyscy tworzymy na skrawku tej 
wrocławskiej ziemi jeden Kościół 
Boży. Uroczystości jubileuszowe są 
okazją, aby wspomnieć i podziękować 
wszystkim Duszpasterzom i Parafianom 
za ich modlitwę, pracę, trud i wszelkie 
dobro.

W  n o w y m  r o k u  s z k o l n y m 
i  katechetycznym życzę wszystkim 
uczniom, rodzicom i wychowawcom 
darów Ducha Świętego, które pozwolą 
im otworzyć się na dobro i prawdę. 
Życzę każdemu otwarcia się na łaskę, 
która prowadzi do poznania Chrystusa 
w Kościele. Nieodzowną pomocą na tej 
drodze są sakramenty, wsłuchiwanie 
się w słowo Boże i osobista modlitwa.

Wszystkim Parafianom, Duszpaste-
rzom, Animatorom grup i wspólnot ży-
czę w nowym roku duszpasterskim i ka-
techetycznym dużo wytrwałości w pod-
jętych zadaniach. Szczęść Boże! 

O. JeRzy ditRich OMi

sŁOWO PROBOszczA
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LUdzie nAszeJ PARAfii

OMI za kilka tygodni do nas doleci i bę-
dzie nas znów trzech. Dla mnie wspól-
nota to dar i krzyż. Obnaża twoje słabo-
ści – to, że nie potrafisz jeszcze kochać, 
że nie jest ci łatwo przyjąć drugiego bra-
ta bez żadnych warunków wstępnych. 
Wiemy, że każdy z nas ma swój „folklor”: 
każdy jest inny, ma swoją wrażliwość itd. 
Trudno jest przyjąć się nawzajem, ale to 
właśnie jest łaska. Tylko w życiu wspól-
notowym możemy pozbywać się iluzji 
na swój temat. 

Mówi się, że najlepsze zwierciadło, 
w którym człowiek widzi się takim, jakim 
jest w prawdzie – to oczy osoby, z którą 
na co dzień żyje. Należę także do wspól-
noty rodzącego się Kościoła Katolickie-
go. A tu również trzeba uczyć się poko-
ry i cierpliwości. 

Wszystko na naszej misji dopiero się 
zaczyna, zaledwie wykluwa, więc... od-
wagi! Wszystkim nam potrzeba odwagi 
i zaufania. Człowiek cieszy się z małych 
zwycięstw. Jestem także we wspólno-
cie dyplomatów, w Korpusie Dyploma-
tycznym w tym kraju. Tu znów inne kli-
maty: różnorodność kultur, religii, zwy-
czajów... Żyje się już poniekąd w społe-
czeństwie globalnym. Szukamy jedno-
ści w różnorodności. To ubogaca i poka-
zuje nowe perspektywy przed spotyka-
jącymi się... Zawsze mi towarzyszy pyta-
nie: jako chrześcijanin, jako uczeń Jezu-
sa – co mogę wnieść w budowanie bar-
dziej ludzkiej rodziny ludzkiej?

W których krajach pracował Ojciec jako 
misjonarz? Co szczególnego w każdym 
z nich zapadło Ojcu w pamięć?

Pracowałem do tej pory tylko w dwóch 
krajach. Przez kilka lat na Ukrainie, w po-
łowie lat 90. – to jeszcze Europa. Teraz 
zaczynam 23. rok w Turkmenistanie – to 
już Azja. Wielkim darem dla misjonarza 
są podróże i wizyty w Kościele Katolickim 
w wielu państwach. Na przykład, w ostat-
nich latach głosiłem rekolekcje w  Paki-
stanie, w rosyjskim Irkucku i na Krymie, 
w Bangladeszu, nawet na Filipinach. Je-
steśmy zapraszani także na konferen-
cje i różnego rodzaju posiedzenia. Obla-
ci Maryi Niepokalanej głoszą Ewangelię 
w 14 krajach Azji. Mamy spotkania prze-
łożonych oblackich misji, co roku w in-

nym z tych krajów. To wielka łaska – po-
znawać życie Chrystusowego Kościoła 
na różnych długościach i szerokościach 
geograficznych. 

Do tej pory, najczęściej bywałem na 
spotkaniach i z posługą Słowa Bożego 
w kościołach Azji Centralnej: Kazach-
stan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan. 
Niezapomniane są odwiedziny oblac-
kich misji na Dalekim Wschodzie: Tajlan-
dia, Indonezja, Filipiny, Wietnam, Korea, 
Chiny, Indie, Cejlon... W 2002 roku pro-
mem płynęliśmy przez Morze Kaspijskie 
do Azerbejdżanu, by spotkać się z Ja-
nem Pawłem II. Dane mi było także od-
wiedzić trzykrotnie Iran. Szczególnie za-
padło mi w pamięć jedno: gdziekolwiek 
bym nie spotykał ludzi, wszędzie pragną 
oni pokoju, przyjaźni i dobrego sąsiedz-
twa. Dlatego rodzi się od razu pytanie: 
jak to jest z konfliktami? Skąd się biorą 
wojny, skoro wszyscy prości ludzie po-
pierają pokój i nikt nie chce zabijania 
się nawzajem?

Wspomnijmy Romana Brandstaettera. 
Jakim był człowiekiem? Jak go Ojciec 
pamięta? Z jakiej okazji się poznaliście?

Tak. Poznałem osobiście poetę Roma-
na Brandstaettera w redakcji miesięcz-
nika „W drodze”. Zapamiętałem go jako 
starszego pana, który miał kłopoty z od-
dychaniem i chodził podpierając się la-
ską. U dominikanów publikował pod ko-
niec życia. Przyjaźnili się z nim Marcin Ba-
braj OP, śp. Jan Góra OP i Jan Grzegor-
czyk. W niższym seminarium duchow-
nym w Markowicach graliśmy sztukę pt. 
„Marchołt”; stąd mój telefon do poety, 
autora tego widowiska teatralnego. By-
łem także na spotkaniu z pisarzem w Lu-
blinie; opowiadał o tym, jak przekładał 
Pismo Święte na język polski. 

Czytałem jego wiersze i uczyłem się 
ich na pamięć. Uczestniczyłem we Mszy 
świętej pogrzebowej pisarza u domini-
kanów w Poznaniu. Gdy odwiedził na-
sze seminarium w Obrze, jeden z kle-
ryków zapytał: „Czy może pan opowie-
dzieć o swoim nawróceniu?”. On odrzekł 
(cytuję z pamięci): „Zawsze byłem wie-
rzącym Żydem. Ja się nie nawracałem... 

CIĄG DALSZY NA S.  4
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Zawsze wierzyłem. Zrobiłem tylko ko-
lejny krok w wierze – w stronę Jezusa. 
Jako Żyd, przyjąłem Żyda Jezusa do peł-
ni mojej wiary”.

Czy nadal pisze Ojciec poezje?
Z pisania wierszy chyba już nie wyro-

snę, więc tworzę nadal. Teraz coraz trud-
niej, jak wiadomo, wydać i rozprowadzić 
tomik poezji. Zazwyczaj było tak, że na 
promocję tych tekstów rezerwowałem 
kilka niedziel podczas wakacji. Rozpro-
wadzałem i podpisywałem książki w róż-
nych kościołach, między Mszami. Roz-
chodziło się kilkaset egzemplarzy, a na-
wet i więcej. 

Problem w tym, że w ostatnich la-
tach moja mama rzadko mnie widywa-
ła. Miałem wyrzuty sumienia, ciągle by-
łem poza domem. Od kilku lat, gdy koń-
czę urlop, mama do mnie mówi: „Pew-
nie już na ziemi nigdy się nie zobaczy-
my”. W tym roku zdecydowałem więc, że 
będę trochę mniej w rozjazdach. W paź-
dzierniku spełni się jej 90 lat; proszę, po-
módlcie się za moją mamę (ma na imię 
Mieczysława). 

Mam już gotowy tomik poezji, nosi ty-
tuł „Wniebobranie” i zadedykowany jest 

właśnie mamie. Czy jednak uda mi się 
to wydać przed dniem jej urodzin, czyli 
18 października? Zobaczymy. Odległość 
między Polską a naszą misją w Turkme-
nistanie wynosi około 5 tys. km.

Czy planuje Ojciec wydać następną 
książkę? Jeśli tak, o czym ona będzie?

Powoli przybliża się dzień, w którym 
jeśli dożyję, to podziękuję Panu Bogu 
za 50 lat podróżowania samolotami. 
Z  tej okazji chciałbym wydać tomik za-
pisków, które w większości zrobiłem na 
lotniskach. Prawdą jest, że w poczekal-
niach różnych dworców czas najlepiej 
spędza się na robieniu notatek. Ponie-
waż dużo latam, to damy im tytuł „Cze-
kając na samolot”. Także tu, we Wrocła-
wiu, przyjaciele przygotowują inny to-
mik moich zapisków misjonarskich, pod 
tytułem „Prześwity Królestwa”. Będą to 
luźne myśli, które udaje mi się czasem 
zanotować przy okazji modlitw, rozmów, 
w klasztorze, w kościele, w drodze... Nic 
wielkiego, ot taki sobie notesik misjona-
rza. Polecam Waszej modlitwie wydanie 
tych tomików. 

A skoro już o książkach mowa, to 
mogę zdradzić, że mam jeszcze jeden 
projekt. Otóż w lipcu tego roku spędzi-
łem na Świętym Krzyżu tydzień urlopu 

z moimi przyjaciółmi, Marią i Januszem 
Poniewierskimi. Nie próżnowaliśmy; na-
grali ze mną wywiad. Proszę zauważyć, 
powoli zbliżam się do siedemdziesiąt-
ki. Szkoda by było nie opowiedzieć o lu-
dziach, których Bóg dał mi spotkać na 
mojej drodze życia. Więc dopóki jeszcze 
nie tracę pamięci (a nie tracę!), to nagry-
wamy trochę materiału. Redaktorzy to 
spiszą, i zobaczymy. Jak widać, mam tro-
chę planów wydawniczych. Jednym sło-
wem: jak Bóg da, to się jeszcze coś uka-
że – moje świadectwo o Bogu i o czło-
wieku, na chwałę Bożą.

Chrześcijaństwo w Turkmenistanie jest 
wyznawane przez około 9% społeczeń-
stwa. Czy zdarzają się prześladowania? 
Jeśli tak, jaką formę przybierają?

Jesteśmy mniejszością wyznaniową 
nad brzegiem pustyni Kara-Kum. Więk-
szość to muzułmanie. Dzisiaj mamy 
w Turkmenistanie 12 parafii prawosław-
nych, jest kilkanaście wspólnot ewange-
lickich, oraz jesteśmy my – katolicy: jed-
na parafia na cały kraj. Ilu nas jest? Około 
200 w całym państwie – z tym, że więk-
szość mieszka w stolicy, czyli w Aszcha-
badzie. Pod koniec wieku XIX i na począt-
ku XX żyły tu tysiące Polek i Polaków. Ist-
niało wtedy pięć miejsc kultu, do których 

katolicy schodzili się na modli-
twę. W 1997 roku, gdy tu przy-
byłem z  o. Radosławem Zmi-
trowiczem OMI (dziś bisku-
pem w Kamieńcu Podolskim 
na Ukrainie), wręczono nam 
tylko zdjęcie kościoła katolic-
kiego w Aszchabadzie, wybu-
dowanego i konsekrowanego 
w 1905 roku, po którym słuch 
zaginął. 

Można powiedzieć, że przy-
szło nam od zera odbudowy-
wać wspólnotę rzymskokato-
licką. Niestety, katolicy w Turk-
menistanie nigdy nie mie-
li swego księdza na stałe. Du-
chowni tylko na jakiś czas do-
jeżdżali tutaj z posługą z są-
siedniego Uzbekistanu. Do-
dam, że w 2011 roku na tere-

LUdzie nAszeJ PARAfii
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nie Turkmenistanu włoski archeolog Ga-
briele Rossi Osmida odnalazł ruiny jed-
nej z najstarszych świątyń chrześcijań-
skich na terenie Azji Centralnej. Przy-
puszcza się, że była wybudowana już 
w III lub IV wieku. 

Dziś w narodzie turkmeńskim jest 
duży głód poznania Boga, np. ludziom 
śni się Jezus lub Maryja. Podam przy-
kład: pewna kobieta bardzo pragnęła zo-
stać chrześcijanką, nie znała jednak żad-
nej modlitwy. Pewnego dnia, ujrzawszy 
ikonę, zaczęła modlić się tak, jak serce jej 
dyktowało: „kobieto z dzieckiem...”. Do-
piero po jakimś czasie dowiedziała się, 
że ta kobieta ma na imię Maryja, a Jej 
Dziecko to Jezus! 

Zgodnie ze statutem misji sui iuris, od 
1997 roku podlega Ojciec bezpośred-
nio Papieżowi jako superior Turkme-
nistanu. Jak to się przekłada na życie 
codzienne? Składa Ojciec Papieżowi 

sprawozdania? Jeździ Ojciec regularnie 
do Rzymu? Proszę opowiedzieć więcej 
o funkcjonowaniu misji sui iuris.

Missio sui iuris to zalążek diecezji. To 
nadzieja, że już kiełkuje nowy Kościół, 
ziarno gorczycy, które w przyszłości roz-
rośnie się w wielkie drzewo. Chyba to 
jest najprostsze wyjaśnienie tego, czym 
jesteśmy i jaką rzeczywistość eklezjalną 
stanowimy. Przełożony missio sui iuris to 
ordynariusz rodzącego się Kościoła. Jest 
zwykłym kapłanem, chociaż ma prawa 
biskupa (z jednym wyjątkiem: nie może 
wyświęcić nowych księży). Jak każdy bi-
skup, ma przywilej i prawo co kilka lat 
udać się do papieża w ramach wizyty ad 
limina Apostolorum. Dlatego i ja miałem 
swoje pół godziny w cztery oczy z Janem 
Pawłem II i Benedyktem XVI. 

W marcu 2019 roku wraz z bisku-
pami Azji Centralnej zostałem przyję-
ty przez papieża Franciszka. Tym razem 
nie osobiście, ale tak, jak Ojciec Święty 

ma w  zwyczaju: spotkaliśmy się z Nim 
w Kurii Rzymskiej wszyscy razem. Udzielił 
wtedy audiencji biskupom Kazachstanu 
i Uzbekistanu oraz przełożonym Kościo-
łów w  Kirgistanie, Tadżykistanie i Turk-
menistanie. Oprócz wizyt ad limina, bio-
rę udział w zgromadzeniach, na które są 
zapraszani ordynariusze diecezji – co za 
wyróżnienie! 

Gdy zaś chodzi o sprawozdania, to 
w  Watykanie jest specjalne biuro sta-
tystyk, a my co roku przesyłamy nasze 
raporty. Później te dane są publikowa-
ne w książce, która nosi tytuł „Annuario 
Pontificio” i zawiera spis kościołów, hie-
rarchów kościelnych oraz najważniejsze 
dane o  Kościele Katolickim i  jego urzę-
dach. Serdecznie polecam Waszej mo-
dlitwie ojca Rafała, ojca Jerzego, mnie 
niegodnego oraz naszą oblacką misję 
w Turkmenistanie. Alleluja! 

ROzMAWiAŁA: MARiA BOdys

LUdzie nAszeJ PARAfii

Powoli kończą się wakacje. W tym roku dzieci z rodzin,
z którymi współpracujemy, nie wyjechały z Caritasem

na kolonie, ponieważ ośrodek nad morzem
jest remontowany. 

Jeśli rodzice wysłali swoje dzieci na wypoczynek
zorganizowany i w związku z tym ponieśli koszty,

mogą starać się o częściowy ich zwrot.
Prosimy, by zgłosili się do nas z rachunkami,

aby otrzymać częściową ich refundację.

Życzymy wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzinom, 
by w nowym roku szkolnym

przeżyli wiele radosnych chwil i satysfakcji.
Nasz Zespół w tym roku nie organizuje akcji „tornister”,

natomiast prosimy o przynoszenie plecaków.
Będą one przekazywane bezdomnym

w akcji „Mój plecak – mój dom”.
Noszą oni swoje rzeczy w reklamówkach

i aby mogli swobodniej się poruszać,
podarujemy im plecaki.

Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim wolontariuszom,

którzy ofiarnie pomagają nam w naszych pracach.

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas
zwraca się z prośbą

o przekazywanie
zbędnych okularów

lub samych oprawek.
Prosimy również
o dewocjonalia

(krzyże, różańce, medaliki).
Wszystkie te przedmioty

będą przekazane
do misji oblackich.

Za włączenie się w tę piękną
i szczytną akcję składamy

serdeczne Bóg zapłać.

Przyjaciele Misji proszą
o przekazywanie

sztućców oraz talerzy
(głębokich i deserowych).

Rzeczy te będą wykorzystane 
w naszej parafii

podczas zjazdów
Przyjaciół Misji

i spotkań parafialnych
z różnych okazji.

Bóg zapłać.
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WiARA, nAdzieJA, MiŁOŚĆ

„Nowa się Polska – zwycięska – narodzi”

Homilia abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, wy-
głoszona podczas Mszy świętej w 75. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego w bazylice Mariackiej w Krakowie, 1 sierpnia 2019 roku.

Pod wodzą Mojżesza Bóg wyprowadził 
naród izraelski z pogańskiej, egipskiej 
ziemi – z domu niewoli, aby wprowa-
dzić go do Ziemi Obiecanej – do domu 
wolności. W pewnym momencie ta dro-
ga została przerwana. Po wiarołomnym 
odstępstwie od Najwyższego i po bluź-
nierczym oddawaniu czci ulanemu ze 
złota cielcowi, przymierze z Nim zosta-
ło odnowione. Na rozkaz Boga Mojżesz 
wyciosał dwie tablice z kamienia, na któ-
rych wypisał te same słowa, jakie znaj-
dowały się na pierwszych – słowa Deka-
logu. Następnie wzniesiono przybytek 
wraz z Namiotem Spotkania, zbudowa-
no ołtarz i  Arkę, w której umieszczono 
Świadectwo. Sporządzono także wszyst-
kie niezbędne rzeczy związane z kultem, 
w tym również kapłańskie szaty. 

Gdy całe to dzieło zostało ukończo-
ne, „wtedy – jak słyszeliśmy w czytanym 
przed chwilą fragmencie Księgi Wyjścia 
– obłok okrył Namiot Spotkania, a chwa-
ła Pana napełniła przybytek” (Wj 40, 34). 
Był to szczególny znak obecności Boga 
pośród swego ludu. Znak, który nie-
ustanne przypominał o przymierzu za-
wartym z Bogiem, a równocześnie o zo-
bowiązaniach z niego płynących, wyra-
żonych w Dekalogu. Odtąd też sam Bóg 
określał rytm zmierzania do Ziemi Obie-
canej. Tylko wtedy, gdy obłok wzno-
sił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali 
swoje namioty i podejmowali drogę do 
domu wolności. Jeśli natomiast „obłok 

nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do 
dnia uniesienia się obłoku” (Wj  40,  37). 
Zdążanie do Ziemi Obiecanej było za-
tem wyznaczane przez święty czas za-
trzymania i przez przebywanie wokół 
świętej przestrzeni, jaką był przybytek 
i Namiot Spotkania.

Drodzy Siostry i Bracia! Zanim weszli-
śmy do Bazyliki Mariackiej w Krakowie, 
w przejmującej ciszy, wypełnionej jękiem 
syren, zatrzymaliśmy się przed nią na 
pięć minut, o godzinie 17.00. To był nasz 
święty czas pełnego wzruszeń wspomi-
nania tego, co wydarzyło się w Warsza-
wie 75 lat temu. Ten święty czas znajdu-
je teraz swoje przedłużenie w Domu Bo-
żym, kiedy słuchamy Bożego Słowa, a na-
sze modlitwy łączymy z przenajświęt-
szą ofiarą Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, który powołał nas do wolności. To 
jest nasz święty czas i nasza święta pa-
mięć o powstańcach, o ludności cywil-
nej, o  ogromie ofiar, które pochłonęła 
wtedy święta sprawa zwana Polską. Je-
steśmy strażnikami pamięci o tamtych 
czasach i  o  tamtych ludziach. Niewielu 
z nich jeszcze dziś żyje. 

Ci, którzy byli łącznikami, sanitariusz-
kami, wtedy zaledwie kilkunastoletni 
chłopcy i dziewczęta, mają dziś przeszło 
dziewięćdziesiąt lat. Inni, starsi od nich, 
odeszli już na wieczną służbę. To, co się 
wtedy wydarzyło, wyznaczyło dla nas 
święty czas pamięci, która trwa i zobo-
wiązuje – tak jak pamięć Izraelitów była 

przeniknięta zobowiązaniami Dekalo-
gu, wyrytymi na dwóch kamiennych 
tablicach. Naszą pamięć odnawiają 
święte księgi tamtego sierpniowego 
i wrześniowego czasu 1944 roku. Są 
nimi powstańcze piosenki: szczegól-
ny zapis tamtego czasu – zapis świę-
ty, na nowo odkrywany i pogłębiany, 
gdy chodzi o rozumienie jego sensu, 
niezmiennie zobowiązujący.

Wracamy dzisiaj do tych świętych 
ksiąg Warszawskiego Powstania i pró-
bujemy zrozumieć sens tamtego wyda-
rzenia, które nie miało być samym tylko 
czysto militarnym zrywem, ale jednym 
wielkim upomnieniem się o Polskę, któ-
rej symbolem była stolica naszego kra-
ju – Warszawa. Polacy chcieli być jej go-
spodarzami po przepędzeniu Niemców 
i  jako gospodarze witać tych, którzy 
przybywali ze Wschodu. Taki był zamiar 
organizatorów akcji „Burza” – chcieliśmy 
być gospodarzami Polski, a nie zniewolo-
nym tłumem pozbawionym pamięci, zo-
bowiązań, honoru. Przygotowywano się 
do tego czasu, czego świadectwem jest 
piosenka, którą już 1 sierpnia nagrała po-
wstańcza radiostacja „Błyskawica” – War-
szawskie dzieci. Jej tekst napisał Stanisław 
Ryszard Dobrowolski „Goliard”, a muzykę 
skomponował Andrzej Panufnik. Dawa-
ła ona wyraz temu, na co czekano i o co 
naprawdę chodziło w chwili, kiedy mia-
ła nadejść Godzina „W”: 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,/ 
Za każdy kamień twój, stolico, damy krew/ 
Nie złamie wolnych żadna klęska,/ Nie 
strwoży śmiałych żaden trud –/ Pójdziemy 
razem do zwycięstwa,/ Gdy ramię w ramię 
stanie lud./ Warszawskie dzieci, pójdzie-
my w bój,/ Za każdy kamień Twój, Stoli-
co, damy krew!/ Warszawskie dzieci, pój-
dziemy w bój,/ Gdy padnie rozkaz Twój, 
poniesiem wrogom gniew!/ Powiśle, Wola 
i Mokotów,/ Ulica każda, każdy dom –/ 
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,/ 
Jak w  ręku Boga złoty grom./ Warszaw-
skie dzieci, pójdziemy w bój,/ Za każdy ka-
mień Twój, Stolico, damy krew!/ Warszaw-
skie dzieci, pójdziemy w bój…

I poszli. Atmosferę tego pójścia odda-
wał wiersz czytany na początku tej Mszy 
świętej przez ks. archiprezbitera. Był to 
utwór Józefa „Ziutka” Szczepańskiego 
Dziś idę walczyć, Mamo!. W tej determi-
nacji młodego człowieka, by iść, mając 
równocześnie świadomość, że w ten spo-
sób łączy się z tysiącami innych, którzy 
dla Polski już oddali swoje życie i prze-
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lali swą krew, odczytujemy dalekie, ale 
jakże wyraźne echo niemego pożegna-
nia Chrystusa ze swoją Matką. Zostawiał 
Ją w niepewności i boleści, bo wiedział, 
że są chwile i sprawy, dla których trzeba 
powiedzieć: „Żegnaj, dziś idę, aby nieść 
swój krzyż”. Nieśli. Na początku pełni uf-
ności – przecież powstanie miało trwać 
zaledwie od trzech do pięciu dni. Nawet 
rzeź Woli w pierwszych dniach Powsta-
nia i zamordowanie z zimną krwią dzie-
siątków tysięcy cywilów nie powstrzymy-
wało radości, że oto Warszawa jest wol-
na – że jest biało-czerwona. Że tym sa-
mym symbolizuje ona całą Polskę, któ-
ra od pięciu już lat tęskniła do dnia wol-
ności, do zrzucenia pęt, do suwerenno-
ści. Dlatego wśród powstańców pano-
wał ciągły optymizm, rozbrzmiewający 
nawet jeszcze na Woli, wyrażony w in-
nym wspaniałym wierszu – śpiewanym 
wtedy i później – „Ziutka” Szczepańskie-
go: Pałacyk Michla:

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,/ Bronią się 
chłopcy od «Parasola»./ Choć na «tygrysy» 
mają visy,/ To Warszawiaki, fajne chłopa-
ki są./ Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch,/ Pręż 
swój młody duch, pracując za dwóch!/ 
Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch,/ Pręż swój 
młody duch jak stal!

Trzeba było rzeczywiście mieć ducha 
ze stali, by czekać i bronić się, i by wal-
czyć – mimo że aż nadto obficie płynę-
ła krew, a pomoc nie nadchodziła. Ze 
Wschodu, co prawda, zbliżała się Czer-
wona Armia, ale w pewnym momen-
cie się zatrzymała, czekając aż Niemcy 
w  pełni wykonają rozkaz Hitlera o cał-
kowitym zburzeniu miasta i doprowa-
dzą do końca swe zbrodnicze zamysły. 
Bo Stalin nie chciał, aby Polacy poczuli 
się gospodarzami w Warszawie, by byli 
u siebie w swoim kraju. Powoli więc gasła 
nadzieja, że nadejdzie pomoc z zewnątrz, 
a rodziło się pełne rozpaczy przekonanie, 
że muszą przyjść ze Wschodu ci, którzy 
wcale wolności nie przyniosą. 

Stąd powstał kolejny wiersz „Ziutka” 
Szczepańskiego, już z końca pierwsze-
go miesiąca powstania, kiedy upadało 
Stare Miasto. Niewiele po tym, on sam 
miał zostać śmiertelnie trafiony, a potem 
przeniesiony kanałami przez kolegów do 
Śródmieścia, by tam umrzeć. 

Wiersz Czerwona zaraza:
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,/ byś 

wybawiła nas od czarnej śmierci,/ byś nam 
kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci,/ była 
zbawieniem witanym z odrazą./ (…) Cze-
kamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,/ dla na-
szych rannych – mamy ich tysiące,/ i dzieci 
są tu, i matki karmiące,/ i po piwnicach za-
raza się szerzy./ Czekamy ciebie – ty zwle-
kasz i zwlekasz,/ ty się nas boisz i my wie-
my o tym./ Chcesz, byśmy wszyscy tu legli 
pokotem,/ naszej zagłady pod Warszawą 
czekasz./ (…) Nic nam nie zrobisz – masz 
prawo wybierać,/ możesz nam pomóc, 
możesz nas wybawić/ lub czekać dalej 
i śmierci zostawić…/ Śmierć nie jest strasz-
na, umiemy umierać./ Ale wiedz o tym, że 
z naszej mogiły/ Nowa się Polska – zwy-
cięska – narodzi./ I po tej ziemi ty nie bę-
dziesz chodzić,/ czerwony władco rozbe-
stwionej siły.

Jak wiemy, wojska z drugiej strony 
Wisły wkroczyły do Warszawy dopiero 
w połowie stycznia 1945 roku – na same 
już tylko jej zgliszcza. Przedtem był jesz-
cze marsz, zwłaszcza ludności cywilnej, 
opuszczającej miasto po podpisaniu 
kapitulacji w dniu 2 października 1944 
roku. Marsz do Pruszkowa, a potem do 
innych obozów. W ostatnią niedzielę 
rano, w Trzecim Programie Polskiego Ra-
dia pani redaktor Agnieszka Trzeciakie-
wicz rozmawiała z panią Anną Żochow-
ską z Fundacji Sztafeta. Wtedy był cyto-
wany fragment jej wiersza, który w ra-
mach większego projektu ma się ukazać 
w całości pod koniec września, dla upa-
miętnienia upadku Powstania Warszaw-
skiego. Wiersz nosi tytuł Dziesięć kroków: 

Syneczku, jeszcze trochę, spróbuj/ jesz-
cze dziesięć kroków/ za tatę, którego zabi-
li na Pawiaku, jeszcze dziesięć kroków/ za 
babcię, co zmarła w piwnicy,/ a teraz dzie-
sięć za siostrzyczkę,/ żeby Szkop nie sły-
szał, jak płacze,/ i za mnie synku też dzie-
sięć,/ żebym nie padła pod ciężarem dziec-
ka/ i życia …/ dziesięć, dziesięć albo cho-
ciaż jeden…

Dzisiaj, kiedy mija już 75 lat od tam-
tych wydarzeń, wiemy: spełniło się to, 
co napisał Józef „Ziutek” Szczepański. 
Z  powstańczych mogił narodziła się 
nowa Polska, choć na jej narodzenie 
trzeba było czekać bardzo długo – aż 

do 1989  roku, do pierwszych wówczas 
przebłysków odzyskiwania suwerenno-
ści przez nasze państwo. I dzisiaj już wie-
my, że czerwona zaraza po naszej ziemi 
nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie 
ma nowej, która chce opanować nasze 
dusze, serca i umysły. Nie marksistowska 
i bolszewicka, ale zrodzona z tego same-
go ducha – neomarksistowska. Nie czer-
wona, ale tęczowa. Doświadczamy para-
doksu, który tak bardzo trafnie uchwyciło 
społeczeństwo rzymskie antycznych cza-
sów, kiedy potęga cesarstwa była wzno-
szona na jego prawie. Wtedy właśnie po-
wstało powiedzenie: summum ius, sum-
ma iniuria – gdzie jest najwyższe prawo, 
tam bardzo często mamy do czynienia 
z najwyższą niesprawiedliwością. 

Z tragicznych doświadczeń, między 
innymi drugiej wojny światowej, dosko-
nale wiemy, że jeśli prawo nie ma odnie-
sienia do Boga, to w imię tzw. „rządów 
prawa” niewinnych ludzi można bardzo 
krzywdzić. Nawiązując do tego powie-
dzenia, powtórzę to, co mówiłem wczo-
raj na Jasnej Górze: największa toleran-
cja to zarazem szczyt nietolerancji. Na 
ustach tych, którzy głoszą wszem i wo-
bec tolerancję, pojawiają się przemoc, 
poniżanie, szyderstwo z najświętszych 
znaków: z Najświętszego Sakramentu, 
z Matki Bożej Częstochowskiej, z Prze-
najświętszej Dziewicy, a ostatnio tak-
że z symbolu Polski Walczącej. Pamięć o 
mogiłach, o  których pisał Józef „Ziutek” 
Szczepański, każe nam zdobywać się na 
sprzeciw i w  tym sprzeciwie nie usta-
wać, mówiąc jak bohaterka wiersza Dzie-
sięć kroków: nie ustawaj, synku, „jeszcze 
dziesięć kroków, (…) dziesięć albo cho-
ciaż jeden”. Czcząc bohaterów, musimy 
mieć poczucie zobowiązania, które pły-
nie z tamtych tragicznych 63 dni zawar-
tych między 1 sierpnia a 2 października 
1944 roku. Musimy bronić autentycznej 
wolności. I powtarzać za Zbigniewem 
Herbertem jego Przesłanie Pana Cogito: 
„Bądź wierny, idź”.

ABP MAReK JędRAszeWsKi
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Duch Święty jest duszą Kościoła

„Wystarczy powiedzieć, że gdy Chrystus jest Głową Kościoła, Duch 
Święty jest jego duszą” . To zdanie Leona XIII z encykliki Divinum illud 
munus (1896) przypomniał Pius XII w encyklice Mystici Corporis Chri-
sti (1943). Proponujemy lekturę fragmentu Konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II, w której oj-
cowie soborowi również wskazują, jak Duch Święty swoją mocą two-
rzy Kościół.

ROK dUszPAsteRsKi

Syn Boży w naturze człowieczej z 
Nim zjednoczonej, zwyciężając śmierć 
przez śmierć i zmartwychwstanie swoje, 
odkupił człowieka i przemienił w nowe 
stworzenie (por. Gal  6,  15; 2  Kor  5,  17). 
Udzielając bowiem Ducha swego, braci 
swoich powołanych ze wszystkich 
narodów, ustanowił w sposób mistyczny 
jako ciało swoje.

W ciele tym życie Chrystusowe rozle-
wa się na wierzących, którzy przez sa-
kramenty jednoczą się w sposób tajem-
ny i rzeczywisty z umęczonym i uwiel-
bionym Chrystusem. Przez chrzest bo-
wiem upodobniamy się do Chrystu-
sa: „Albowiem w jednym Duchu wszy-
scy ochrzczeni zostaliśmy w jedno ciało” 
(1 Kor 12, 13). 

W tym świętym obrzędzie uprzytam-
nia się i dokonuje nasze zespolenie ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystu-
sa: „Przez chrzest bowiem zostaliśmy ra-
zem z Nim pogrzebani w śmierć”, jeśli 
zaś „zostaliśmy wszczepieni w podobień-
stwo śmierci Jego, to i w zmartwychwsta-
nie będziemy” (Rz  6,  4-5). przy łamaniu 
chleba eucharystycznego, uczestnicząc 
w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, 
wznosimy się do wspólnoty (communio) 
z Nim i nawzajem ze sobą. 

„Bo wielu nas jest jednym chle-
bem i jednym ciałem, wszyscy, któ-
rzy jednego chleba uczestnikami je-
steśmy” (1  Kor  10,  17). Tak oto wszy-
scy stajemy się członkami owego Cia-
ła (por. 1  Kor  12,  27), „a brani z osob-
na, jesteśmy członkami jedni drugich” 
(Rz 12, 5). 

Jak zaś wszystkie członki ciała ludz-
kiego, choć jest ich wiele, tworzą prze-
cież jedno ciało, tak też i wierni w Chry-

stusie (por. 1  Kor  12,  12). 
Również w budowaniu 
ciała Chrystusowego ist-
nieje różnorodność człon-
ków i funkcji. Jeden jest 
Duch, który rozmaite swe 
dary rozdziela stosownie 
do bogactwa swego i do 
potrzeb posługiwania, ku 
pożytkowi Kościoła (por. 
1 Kor 12, 1-11). 

Wśród darów t ych 
góruje łaska Apostołów, 
których powadze sam 
Duch poddaje nawet 
char yzmat yków (por. 
1 Kor 14). Tenże Duch, sam 
przez się, mocą swoją i wewnętrznym 
spojeniem członków jednocząc ciało, 
tworzy i nakazuje miłość wzajemną 
między wiernymi. Stąd, jeśli jeden 
członek cierpi, wespół z nim cierpią 
wszystkie członki, a jeśli jeden członek 
czci doznaje, wszystkie członki wespół z 
nim się radują (por. 1 Kor 12, 26).

Głową tego ciała jest Chrystus. On jest 
obrazem Boga niewidzialnego, w  Nim 
stworzone zostało wszystko. On jest 
przede wszystkim i wszystko w Nim trwa. 
On jest głową ciała, którym jest Kościół. 
On jest początkiem, pierworodnym 
z umarłych, aby sam we wszystkim 
zachował pierwszeństwo (por. Kol 1, 15-
18). Wielkością mocy swojej panuje 
nad niebem i ziemią, a niedościgłą swą 
doskonałością i działaniem napełnia 
całe ciało bogactwem swej chwały (por. 
Ef 1, 18-23).

Do Niego upodobniać się winny 
wszystkie członki, aż ukształtuje się 
w  nich Chrystus (por. Gal  4,  19). Dla-

tego też dopuszczeni jesteśmy do ta-
jemnic Jego życia, z Nim współukształ-
towani, wespół z Nim umarli i wespół 
z martwych wskrzeszeni, aż wespół 
z Nim panować będziemy (por. Flp 3, 21; 
2 Tm 2,11, Ef 2, 6; Kol 2, 12 i in.). Na zie-
mi jeszcze tułacze idący w Jego ślady 
wśród ucisków i prześladowań, złącze-

ni jesteśmy z Jego cier-
pieniami jak ciało z Głową, 
współcierpiąc z Nim, aby-
śmy też wespół z Nim byli 
uwielbieni (por. Rz 8, 17). 

Z Niego „całe ciało, 
spojeniami i wiązaniami 
opatrzone i razem złączone, 
wzrasta na pomnożenie 
Boże” (Kol  2,  19). On 
sam w ciele swoim, to 
z n a c z y  w  K o ś c i e l e , 
ustawicznie rozdziela dary 
posługiwania, przez które 
Jego mocą świadczymy 
sobie wzajemnie posługi 
ku zbawieniu, abyśmy, 

czyniąc prawdę w miłości, wzrastali we 
wszystko w Tym, który jest Głową naszą 
(por. Ef 4, 11-16).

Abyśmy zaś w Nim nieustannie się od-
nawiali (por. Ef  4,  23), udzielił nam Du-
cha swego, który będąc jednym i tym sa-
mym w Głowie i członkach, tak całe cia-
ło ożywia, jednoczy i porusza, że działa-
nie Jego porównywać mogli święci Ojco-
wie z funkcją, jaką spełnia w ciele ludz-
kim zasada życia, czyli dusza. 

Chrystus miłuje Kościół jak oblubienicę 
swoją, stawszy się wzorem męża 
miłującego swoją żonę, jak własne 
ciało (por. Ef  5,  25-28, sam zaś Kościół 
poddany jest Głowie swojej (tamże 23-
24). „Ponieważ w Nim cała pełnia bóstwa 
zamieszkuje cieleśnie” (Kol 2, 9), Kościół, 
który jest Jego ciałem i pełnością, 
napełnia boskimi darami swoimi (por. 
Ef  1,22-23), aby zdążał i doszedł do 
wszelkiej pełności Bożej (por. Ef 3, 19).

KOnstytUcJA O KOŚcieLe, nr 7
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Z okazji jubileuszu 50 lat życia dziękujemy Bogu za dar Two-
jego kapłaństwa.

Niech moc Najwyższego ochrania Cię, daje łaskę zdrowia i siłę 
do wykonywania Twych tak licznych obowiązków. W cichości 
duszy, bez żądań czy narzekania, zrobiłeś wiele w naszej parafii 
jako ofiarny proboszcz, dobra dusza w naszym kościele, zawsze 
radosny i uśmiechnięty. Ze swoją młodzieńczą gorliwością gło-
sisz słowo Boże, trafiając do naszych serc i umysłów.

Kochamy Cię! Bóg zapłać!
Pragniemy, abyś nas nie opuścił nigdy. Życzymy Ci zdrowia, 

długich radosnych i szczęśliwych lat życia w otoczeniu życzli-
wych parafian. Niech Cię Bóg wspomaga, Duch Święty oświe-
ca i umacnia swoją siłą, a Maryja Niepokalana otacza Cię czułą 
Matczyną opieką.

Wdzięczni za wszystko, z najwyższym szacunkiem i darem mo-
dlitwy,

GenOWefA GÓRnA
WRAz z APOstOLAteM MARGARetKA

OCHrzCzeNI

Agata  Morawiak
Hubert Kisielewski
Zofia  Sowa
Konrad  Oszywa
Lena  Suchalska

MAŁŻeŃSTWA

Kamil Szataniak 
 i Klaudia  Szal
Stanisław Kawa 
 i Monika  Kraśniańska
Leon Wiaż 
 i Barbara Kowarsz

zMArLI

Benedykta Lenart  l.80
Tadeusz Piotrowicz  l. 83
Zygmunt Rossa  l. 88
Danuta Kędzia  l. 76
Seweryn Noji  l. 86
Wiesław Zajączkowski  l. 83
Janina Zaraza  l. 87
Kazimiera Wabnik  l. 76
Zofia Ładzińska  l. 88
Romuald Wasicionek  l. 75
Alicja Tabor  l. 67
Henryk Machynia  l. 84
Brygida Korzeniowska  l. 55

KsięGi PARAfiALne

INTeNCJe NA WrzeSIeŃ

PAPIeSKA
Aby politycy, naukowcy i  eko-
nomiści wspólnie pracowali dla 
ochrony mórz i oceanów.

PArAFIALNA
za rodziców, aby chronili swoje 
nieletnie dzieci przed przedwcze-
sną inicjacją seksualną w  szko-
łach i ośrodkach wychowawczych.

INTeNCJe NA PAŹDzIerNIK

PAPIeSKA
Aby tchnienie Ducha Świętego 
wzbudziło nową wiosnę misyjną 
w Kościele.

PArAFIALNA
W 25. rocznicę poświęcenia kościo-
ła NMP Królowej Pokoju – o dar Bo-
żego błogosławieństwa dla całej 
wspólnoty parafialnej i wszystkich 
budowniczych. 

Czcigodny Jubilacie, Ojcze Proboszczu!

JUBiLeUsze

Z okazji jubileuszu 65 lat życia zakonnego 
Ojca Kazimierza Rychlika OMI 

i 30 lat życia zakonnego Ojca Jerzego Ditricha OMI 
dziękujemy Bogu za Waszą wierność ślubom złożonym 

w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
św. Eugeniusza de Mazenoda. 

Niech Duch Święty nieustannie ożywia Was w Chrystusie, 
abyście wypełniali gorliwie swoją misję wśród ludzi, 

budując jedność i miłość wzajemną, 
a Maryja Niepokalana – wzór Waszej oblacji – niech będzie zawsze 

wzorem i strażniczką Waszego życia.
Plurimos annos, plurimos!

Wdzięczni PARAfiAnie

Czcigodni Jubilaci, 
Ojcze Kazimierzu i Ojcze Jerzy!
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O ład społeczny dla wspólnego dobra
List episkopatu Polski

List sPOŁeczny

W minionych dziesięciu latach episkopat Polski trzykrotnie zabie-
rał głos w sprawach społecznych w formie dokumentów opracowa-
nych przez jego radę ds. Społecznych, której przewodniczącym jest 
metropolita wrocławski, abp Józef Kupny: Służyć prawdzie o małżeń-
stwie i  rodzinie (2009), W trosce o człowieka i dobro wspólne (2012) 
oraz Chrześcijański kształt patriotyzmu (2017). 

Rocznica ta stanowi okazję do wskaza-
nia na aktualność zawartego w nich na-
uczania Kościoła, do wzbudzenia w ich 
świetle refleksji nad obecnym stanem 
polskiego społeczeństwa oraz wezwa-
nia do podjęcia wzmożonego wysiłku na 
rzecz budowania autentycznych relacji 
międzyludzkich w uporządkowanej zgo-
dzie (tranquillitas ordinis). Zachęcają nas 
do tego słowa papieża Franciszka: „na-
wrócenie chrześcijańskie wymaga, aby-
śmy rozważyli ponownie w pierwszym 
rzędzie to, co dotyczy ładu społecznego 
i realizacji dobra wspólnego” (Evangelii 
gaudium, nr 182).

Społeczna misja Kościoła
Człowiek, obdarzony niezbywalną 

godnością i naturą społeczną, jest powo-
łany do budowania społeczeństwa praw-
dziwie ludzkiego, do odpowiedzialności 
za nie i przeżywania go w taki sposób, 
aby w atmosferze wzajemnej życzliwo-
ści, solidarności i współpracy, we wza-
jemnej wymianie darów, tworzyć wspól-
notę, w której każdy może integralnie 
rozwijać się w ramach wspólnego do-
bra. Profetyczno-krytyczne odnoszenie 
się do rzeczywistości społecznej stano-
wi część misji ewangelizacyjnej, którą 
Kościół wypełnia przez potrójne posłan-
nictwo: nauczania, uświęcania i posłu-
gę miłości. Jest ono znakiem Królestwa 
Bożego, które – nie będąc z tego świa-
ta – w tym świecie się realizuje. 

Nie można już dłużej twierdzić, że reli-
gia powinna się ograniczać do sfery pry-
watnej i że istnieje tylko po to, by przy-
gotować dusze do nieba. Wiemy, że Bóg 
pragnie szczęścia swoich dzieci także na 

tej ziemi. Dlatego pasterze, korzystając 
ze zdobyczy różnych nauk, mają prawo 
wydawać opinię na temat wszystkiego, 
co dotyczy życia osób, ponieważ zadanie 
ewangelizacji pociąga za sobą i wymaga 
integralnej promocji każdego człowieka.

Zgodnie z soborową zasadą autono-
mii porządku politycznego, rolą Kościo-
ła hierarchicznego nie jest angażowa-
nie się w naturalne w życiu politycznym 
kontrowersje ani – tym bardziej – ich roz-
strzyganie. Nie chodzi o zdobycie przy-
wilejów czy o opowiadanie się za którąś 
ze stron. Jednak aktualny stan polskie-
go społeczeństwa stanowi wyzwanie dla 
misji Kościoła. Rozumiejąc różnice, któ-
re są nieodłącznym elementem każdej 
rzeczywistości społecznej, ze smutkiem 
dostrzegamy istniejące w naszej ojczyź-
nie podziały i konflikty, jak też brak do-
statecznego zaangażowania w budo-
wanie wspólnoty, co nie pozwala w peł-
ni doceniać obecnego w życiu społecz-
nym dobra. 

Rywalizacja polityczna dawno prze-
kroczyła granice demokratycznych po-
lemik pomiędzy zwolennikami różnych 
wizji rozwoju ojczyzny i dotyka najgłęb-
szych fundamentów naszej narodowej 
wspólnoty oraz wpływa na jej postrze-
ganie w kontekście międzynarodowym. 
Postawy te – utrwalane i podsycane – ro-
dzą atmosferę niezrozumienia, która od 
dłuższego już czasu dotyka i niepokoi 
wielu naszych rodaków, zarówno wierzą-
cych, jak i niewierzących, kładzie się głę-
bokim cieniem nie tylko na sprawach pu-
blicznych, lecz także na codziennym ży-
ciu. Dotyczy to także członków Kościoła 
Chrystusowego, którego wspólnota „nie-

zależnie od tego, czy jest duża, czy mała 
– żyje w świecie; jej warunki, jej droga, jej 
przykład i słowo nieuchronnie wywiera-
ją wpływ na pozostałą część wspólnoty” 
(Benedykt XVI, Poznanie prawdy. Wykła-
dy papieskie, Kraków 2017, s. 62).

Pragniemy więc – jako uczniowie 
Chrystusa i obywatele Rzeczypospoli-
tej – ponownie przyczynić się do bu-
dowania autentycznej wspólnoty sióstr 
i braci budujących przez miłość w praw-
dzie (caritas in veritate) dobro wspólne 
naszej ojczyzny.

Spory społeczno-polityczne 
i konieczność ich przezwyciężenia

Żyjemy w zróżnicowanym społeczeń-
stwie. Spory czy rywalizacje są w nim 
czymś naturalnym. „Kościół dobrze wie, 
że w historii nieuchronnie powstają kon-
flikty interesów pomiędzy różnymi gru-
pami społecznymi i że wobec nich chrze-
ścijanin musi często zająć stanowisko 
zdecydowane i konsekwentne” (Jan Pa-
weł II, Centesimus annus, nr 14). Godzi-
we zaangażowanie w konflikt politycz-
ny czy społeczny może być formą walki 
o wolność, sprawiedliwość, słuszne pra-
wa słabszych czy wyzyskiwanych.

Spór polityczny powinien być „zma-
ganiem się o coś”. W kontekście walki 
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List sPOŁeczny

23. niedziela zwykła
8 września

Mdr 9, 13-18b
Prawdziwa mądrość

Ps 90
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, 
jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Flm 14, 25-33
Wszyscy są braćmi

Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż swemu słudze światło swego 
oblicza i naucz mnie Twoich ustaw

Łk 14, 25-33
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, 
nie może być uczniem Jezusa

Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

14 września

Lb 21, 4b-9
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Ps 78
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, 
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, 
dlatego Bóg Go wywyższył

Alleluja, alleluja, alleluja
Uwielbiamy Cię, Chryste, 
i błogosławimy Ciebie, 
bo przez Krzyż Twój święty 
świat odkupiłeś

J 3, 13-17
Krzyż narzędziem zbawienia

związków zawodowych o sprawiedli-
wość społeczną i uprawnienia ludzi pracy 
św. Jan Paweł II pisał: „walka ta powinna 
być traktowana jako normalne staranie o 
właściwe dobro […] nie jest to natomiast 
walka przeciwko innym. Jeśli w sprawach 
spornych przybiera również i taki charak-
ter, to dzieje się to z uwagi na dobro spo-
łecznej sprawiedliwości, a nie «dla walki» 
albo też dla wyeliminowania przeciwni-
ka” (Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 20). 
Jest to „walka szlachetna”, która nie ma 
nic wspólnego z walką klas społecznych 
czy stronnictw politycznych. Gorzej, je-
śli „zmaganie się o coś” zostaje zdomino-
wane przez „zmaganie się z kimś”. Wów-
czas polityka przestaje być roztropną tro-
ską o dobro wspólne. Staje się wyłącznie 
walką o władzę – mniej lub bardziej wy-
rafinowaną grą.

O ile na scenie politycznej traktowana 
jest ona – przynajmniej przez część akto-
rów – jako specyficzny polityczny spek-
takl, o tyle trafiając za pośrednictwem 

mediów do rodzinnych domów, miejsc 
pracy czy sąsiedzkich wspólnot, wywo-
łuje autentyczny niepokój i często trwa-
łe, bolesne podziały, a także zniechęce-
nie i zmęczenie polityką oraz wycofywa-
nie się w sferę prywatną. Rodzi konflik-
ty, które nie tylko utrudniają niezbęd-
ne działania na rzecz wspólnego dobra, 
ale mogą prowadzić do deprecjonowa-
nia podzielanych autorytetów, doświad-
czeń historycznych czy dorobku kulturo-
wego – tworzących fundament narodo-
wej wspólnoty.

Wyrażamy głębokie przekonanie, 
że – niezależnie od podziałów oraz na-
pięć politycznych i społecznych – w Pol-
sce jest możliwe i konieczne budowanie 
narodowej wspólnoty przez dialog i so-
lidarność w prawdzie, we wzajemnym 
szacunku i z myślą o przyszłych poko-
leniach. I tą nadzieją chcemy się dzielić. 

ePisKOPAt POLsKi 
(cdn.)

Apel Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji episkopatu Polski 

do rodziców i prawnych opiekunów:
Stop deprawacji dzieci i młodzieży!

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy 
prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelu-
jemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co 
dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi 
i  jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych mia-
stach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji 
seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja 
antydyskryminacyjna. 

Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu 
zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu 
uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których 
będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości 
oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym 
etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie. 

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci zgod-
nie z własnymi przekonaniami zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospo-
litej Polskiej – nie wyrażam zgody, aby moje dziecko uczestniczyło w jakichkolwiek 
formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją 
seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej 
obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o pla-
nowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia. W przy-
padku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne 
instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić 
dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postepowania cywilnego. 

Wzór tego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

BP MAReK MendyK, PRzeWOdniczący KOMisJi WychOWAniA KAtOLicKieGO
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24. niedziela zwykła
15 września

Wj 32, 7-11.13-14
Bóg przebacza grzesznemu ludowi

Ps 51
Wstanę i wrócę do mojego ojca
Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości 
zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

1 Tm 1, 12-17
Chrystus przyszedł na świat 
zbawić grzeszników

Alleluja, alleluja, alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat 
ze sobą, nam zaś przekazał 
słowo jednania

Łk 15, 1-32
Radość z nawrócenia grzesznika

25. niedziela zwykła
22 września

Am 8, 4-7
Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Ps 113
Pana pochwalcie, 
On dźwiga biednego
Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

1 Tm 2, 1-8
Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, 
dla was stał się ubogim, 
aby was swoim ubóstwem ubogacić

Łk 16, 1-13
Przypowieść o nieuczciwym rządcy

rekolekcje Przyjaciół Misji

Jak co roku podczas wakacji, Przyjaciele Misji mają możliwość spotka-
nia się w poszerzonej rodzinie oblackiej i przeżycia rekolekcji. W tym 
roku jedne z serii rekolekcji odbyły się w Obrze w dniach 5–9 VIII. Wia-
domo, w Obrze jest dobrze – to wspaniałe miejsce, by spotkać starych 
znajomych i poznać nowych przyjaciół. Nasz pobyt zorganizowała Pro-
kura Misyjna, której dyrektor, o. Marian Lis OMI, był z nami w Obrze. 
Program duchowy rekolekcji przygotował o. Józef Niesłony OMI.

Głównymi tematami rekolekcyjnych 
konferencji, modlitw i rozważań były 
wiara i Boża Opatrzność, nadzieja i ła-
ska Boża oraz modlitwa Zdrowaś Maryjo. 
Wiara jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywi-
stości, których nie widzimy. Wszyscy do-
świadczamy nieraz trudności w wierze. 
Wiara może być wystawiona na próbę, 
bo nasz świat, w którym żyjemy, wydaje 
się daleki od tego, o czym zapewnia nas 
Pan Jezus. Doświadczenia zła, cierpienia, 
krzywdy i śmierci mogą zachwiać wiarą 
i stać się dla niej pokusą. Pytamy: „dla-
czego Bóg na to pozwolił?”. Nie trzeba 
stawiać takich pytań. Trzeba popatrzeć 
na świadków wiary: Abrahama, który 
wbrew nadziei uwierzył nadziei, na Ma-
ryję, która doświadczyła nawet nocy wia-
ry, bo uczestniczyła w cierpieniu i kona-
niu Syna. Patrzmy na Jezusa, który nam 
w wierze przewodzi i ją wydoskonala.

Wiara jest cnotą, dzięki której wierzy-
my w Boga i w to wszystko, co On nam 
objawił, a co Kościół święty podaje nam 
do wierzenia. Przez wiarę człowiek po-
wierza się Bożej Opatrzności. Dlatego 

każdy wierzący stara się poznać i czynić 
wolę Bożą. Uczeń Chrystusa – przyja-
ciel misji – powinien nie tylko zachowy-
wać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać 
ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć 
ją. Wszyscy mamy iść za Jezusem dro-
gą krzyża wśród prześladowań, których 
Kościołowi nigdy nie brakowało i nadal 
ich doświadczamy. Ojciec Józef przygo-
tował rozważania drogi krzyżowej, któ-
rą przeszliśmy w pięknym obrzańskim 
plenerze za jego oblackim krzyżem, nie-
sionym kolejno przez inną osobę. Rów-
nież krzyż był tematem homilii w ostat-
nim dniu rekolekcji, w liturgiczne wspo-
mnienie św. Teresy Benedykty od Krzy-
ża – Edyty Stein, wrocławianki.

Chrystus, jako Głowa Kościoła, które-
go jesteśmy członkami, wyprzedził nas 
w drodze do niebieskiej Ojczyzny, aby 
umocnić naszą nadzieję, że również tam 
wejdziemy. Śpiewamy: O Krzyżu, bądź po-
zdrowiony, jedyna nasza nadziejo! Pokła-
damy naszą nadzieję w modlitwie Chry-
stusa za Kościół, w miłości dobrego Boga 
Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego. 
Maryja w szczególny sposób współpra-

KOŚciÓŁ MisyJny
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26. niedziela zwykła
29 września

Am 6, 1a.4-7
Lekkomyślność bogaczy

Ps 146
Chwal, duszo moja, 
Pana, Stwórcę swego
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

1 Tm 6, 11-16
Zachować przykazanie nieskalane 
aż do przyjścia Chrystusa

Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, 
dla was stał się ubogim, 
aby was swoim ubóstwem ubogacić

Łk 16, 19-31
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

27. niedziela zwykła
6 października

Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy żyć będzie 
dzięki swej wierności

Ps 95
Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzajcie
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca
jak w Meriba, jak na pustyni w dniu 
Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, 
choć widzieli moje dzieła”.

2 Tm 1, 6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Alleluja, alleluja, alleluja
Słowo Pana trwa na wieki, to słowo 
głoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Łk 17, 5-10
Służyć z pokorą

cowała z dziełem Zbawiciela przez wia-
rę, nadzieję i miłość żarliwą, dlatego jest 
naszą Matką w porządku łaski.

Misje wspieramy nie tylko modlitwą, 
ale i materialnie. Trzeba pamiętać, że po-
siadanie dóbr materialnych czyni ich po-
siadacza zarządcą Bożej Opatrzności; dla-
tego on powinien pomnażać i rozdzie-
lać te dobra innym. Każdemu człowie-
kowi Bóg powierza zadania, które jeste-
śmy zdolni wypełniać stosownie do swo-
ich zdolności. Każdy z nas powinien po-
stępować jak sługa Opatrzności Bożej.

Szczęście życia wiecznego jest dar-
mo danym darem Bożym; jest ono nad-
przyrodzone, podobnie jak łaska, która 
do niego prowadzi. Nadzieja jest cno-
tą, dzięki której pragniemy jako naszego 
szczęścia królestwa niebieskiego i życia 
wiecznego, pokładając ufność w  obiet-
nicach Chrystusa i opierając się nie na 
naszych siłach, ale na pomocy łaski Du-
cha Świętego. Przez zasługi Jezusa i Jego 
męki, dobry Bóg zachowuje nas w na-
dziei, która zawieść nie może, jest naszą 
kotwicą i zbroją, która chroni nas w wal-
ce i zapewnia radość nawet w czasie pró-
by. Wyraża się w modlitwie i karmi się 
nią, szczególnie w modlitwie Ojcze nasz. 

Jezus jest drogą naszej modlitwy; Ma-
ryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie 
przysłania Go; Ona wskazuje drogę do 
Niego. W modlitwie Zdrowaś Maryjo 
uwielbiamy Pana za wielkie rzeczy, ja-
kie uczynił swojej pokornej Służebni-
cy, a przez Nią – wszystkim ludziom. Po-
wierzamy też Matce Jezusa nasze bła-
gania. Maryja jest pełna łaski, ponieważ 
Pan jest z Nią. Łaska, jaką jest napełnio-
na, oznacza obecność Tego, który jest 
źródłem wszelkiej łaski. Maryja jest Arką 
Przymierza, miejscem, gdzie przebywa 
chwała Pana. Maryja jest błogosławiona 
między niewiastami, ponieważ uwierzy-
ła w  wypełnienie się słowa Pana. Przez 
swoją wiarę Maryja stała się Matką wie-
rzących, dzięki której wszystkie narody 
ziemi otrzymują Tego, który jest błogo-
sławieństwem samego Boga: Błogosła-
wiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Wiele kobiet nosi imię Maria, ale Ma-
ryja jest jedna – to imię tylko do Niej się 
odnosi. Warto o tym pamiętać, gdy mo-
dlimy się: Zdrowaś Maryjo. Wiele zgro-

madzeń zakonnych ma charakter Ma-
ryjny. Dominikanie upowszechnili Róża-
niec, franciszkanie – Anioł Pański, karme-
lici – szkaplerz, jezuici – Godzinki. Maryj-
ne modlitwy są nam bardzo bliskie.

W czasie rekolekcji były też spotkania 
z misjonarzami. Ojciec Jan Wądołowski 
OMI był, obok o. Mariana Lisa OMI, 
w  pierwszej grupie polskich oblatów, 
którzy w 1980 roku wyjechali na 
Madagaskar. Ojciec Jan złożył pierwsze 
śluby zakonne przed 50 laty, to piękny 
jubileusz. Obecnie posługuje w parafii 
pw. św.  Kazimierza w Vancouver 
(Kanada).  Razem z  o.  Marianem 
wspominali wspólnie spędzone misyjne 
lata na Madagaskarze. Drugim naszym 
gościem z  Afryki był Belg, o.  Paul 
Decock OMI, biblista, który od 50  lat 
pracuje w  oblackiej prowincji Afryka 
Południowa, jako formator i wykładowca 
w  scholastykacie. W ubiegłym roku 
obchodził 50-lecie kapłaństwa. 

W imieniu uczestniczek rekolekcji – 
z Wrocławia, Obry i okolic – dziękuję z ca-
łego serca Prokurze Misyjnej i jej dyrek-
torowi, Ojcu Marianowi Lisowi OMI za 
zorganizowanie wspaniałych rekolekcji, 
Ojcu Józefowi Niesłonemu OMI za du-
chowy program, gospodarzom – Ojcu 
Proboszczowi Karolowi Bucholcowi OMI, 
klerykom, przyjaciołom misji z Obry – za 
gościnę, wszystkim za wspólną modli-
twę w misyjnych intencjach. Przyjaciół-
ka misji z Rakoniewic pod Wolsztynem 
– Pani Waleria, która w rekolekcjach bie-
rze udział od 22 lat, już się cieszy na re-
kolekcje w przyszłym roku. 

Do zobaczenia i szczęść Boże!

ReKOLeKcyJne nOtAtKi KRystyny BLAJdy
zeBRAŁA eWA KAniA

KOŚciÓŁ MisyJny

Dziękujemy 
szanownym parafianom
za przyniesione kwiaty i zioła 

oraz za udział
w tworzeniu bukietów.
Wszyscy przyczynili się

do pomocy misjom oblackim
na Madagaskarze.

Bóg zapłać!
Przyjaciele Misji Oblackich
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„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Okazał moc swego ramienia”

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia z parafii pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Pokoju! Bardzo często, kiedy obchodzimy w koście-
le święto Matki Bożej, czytamy Apokalipsę, opisującą nieustanną wal-
kę Szatana z potomstwem Niewiasty, z Chrystusem, z Kościołem, z Bo-
żym prawem. 

Przyglądając się dziejom ludzkości 
widzimy, że ta walka rzeczywiście trwa. 
Nie było takiego czasu, takiego poko-
lenia, żeby nie było tej duchowej wal-
ki. Na Kalwarii, Jezus z wysokości krzy-
ża darował nam Matkę: „Matko, oto syn 
Twój. Synu, oto Matka twoja”. Minęły 
dwa tysiące lat. W niepamięć poszły 
nieistotne szczegóły z historii. Nie po-
szedł jednak w niepamięć dar Matki. 
Maryja stała się obecna pośród ludów 
i narodów. Przyszła z misjonarzami do 
Polski. Przyszła też z misjonarzami tro-
chę później i na Madagaskar.

Maryja była wspomożeniem w 
czasie zwycięstw i pocieszeniem w 
chwilach klęski. Król Jan Kazimierz, 
p o  o d s t ą p i e n i u  S z we d ów  o d 
Częstochowy w czasie potopu, jedzie 
do Lwowa i  tam w katedrze przed 
obrazem Matki Bożej, ślubuje i 
obwołuje Maryję Królową Polski. W 
roku 1920, po najeździe czerwonej 
armii na Polskę, Episkopat Polski prosi 
Stolicę Apostolską o  ustanowienie 
ś w i ę t a  N M P  K r ó l o w e j  P o l s k i . 
Wspominamy dzisiaj Cud nad Wisłą. 
Jaka to była straszna walka o wolność, o 
przetrwanie. Przecież Warszawie i Polsce 
nie dawano żadnych szans. A jednak 
przez Maryję przyszło zwycięstwo – Cud 
nad Wisłą.

Skończyła się wojna. Reżim komu-
nistyczny na usługach Rosji Sowiec-
kiej znosi święto Królowej Polski i świę-
to 3  Maja. Tymczasem w Częstochowie 
każdego roku setki tysięcy Polaków od-
nawia śluby Jana Kazimierza. Powtarza 
się błagalnie: „Wielka Boga-Człowieka 
Matko”. W kościołach parafialnych ude-
rza o stropy modlitwa: „Ojczyznę wolną 

racz nam wrócić, Panie”. Po czterdziestu 
latach, po obaleniu rządów komunistycz-
nych, oficjalnie od 1990 roku znów ob-
chodzimy święto 3 Maja, i święto Królo-
wej Polski i śpiewamy: „Ojczyznę wolną 
pobłogosław, Panie”.

A lud malgaski? Pokochał Ją też jak 
Matkę. Szczególnie pokochał obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej – bo ma tę samą 
karnację. Imieniem Maryi nazywał nowe 
parafie, powstają Stowarzyszenia Matki 
Maryi. Do boju szedł z różańcem w ręku. 
W latach 2000-2002 toczyła się walka 
ludu malgaskiego o wolność i demokra-
cję. Przelano wiele krwi, aby w końcu wy-
grać. Podczas manifestacji na placu Nie-
podległości w Antananarywie, słychać 
było śpiewy do Królowej i Pani ziemi mal-

gaskiej. W ręku różaniec i niekończące się 
modlitwy. Wszystko się uspokoiło po wy-
borze nowego prezydenta i z nastaniem 
demokracji. W roku 2009 po wielu straj-
kach i wygnaniu prezydenta, który okra-
dał kraj, Episkopat malgaski też włączył 

do litanii loretańskiej werset: „Marie, 
Mpanjakan’ny Madagasikara – mivava-
ha ho anay”, co znaczy: „Maryjo, Królo-
wo Madagaskaru – módl się za nami”.

Już od 32 lat jestem misjonarzem 
na Madagaskarze. Misję na tej wiel-
kiej wyspie rozpoczęliśmy w 1980 
roku z pięcioma misjonarzami. Po pra-
wie 40  latach ciężkiej pracy misyjnej, 
częstych chorób, oddania Maryi – na-
sza Delegatura na Madagaskarze liczy 
obecnie 93  członków, w tym: 42  oj-
ców, 4 braci, 27 scholastyków, 9 nowi-
cjuszy i 11 prenowicjuszy. Maryja – na-
sza Matka, bo jesteśmy oblatami Ma-
ryi Niepokalanej – wyprosiła nam po-
wołania kapłańskie i zakonne.

Obecnie mieszkam na południu Ma-
dagaskaru w Fianarantsoa. Obok tego, 
trzeciego co do wielkości, miasta na 
Madagaskarze jest mała wioska – Ma-
rana, wioska trędowatych. Wybudował 
ją i tam też zmarł nasz rodak – bł. o. Jan 

Beyzym, jezuita. Całe swoje życie oddał 
tym biednym ludziom – chorym na trąd. 
Tam też powiesił obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej, bo jak często powtarzał: 
„Dla mnie ta praca nie jest dziełem czło-
wieka, to Maryja Niepokalana, Ona sama 
ją buduje i wspiera”. Obecnie tym szpita-
lem zajmują się siostry św. Józefa z Clu-
ny. Ja mam to szczęście, że odprawiam 
im często Mszę świętą i głoszę im reko-
lekcje podczas dni skupienia.

Często rozmawiam z chorymi. Uderzają 
mnie ich świadectwa. Na przykład 
świadectwo 38-letniej Fanji, która była 
chora na trąd i gruźlicę. Na pytanie: 
„Dlaczego czekałaś, aż będziesz bardzo 
niepełnosprawna, żeby zatroszczyć się 
o siebie?” odpowiedziała: „Wiedzieliśmy, 
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że jesteśmy chorzy, ale jaka to choroba? 
Poszliśmy do lekarza, który powiedział 
nam, że jest to choroba skóry, ale nie było 
poprawy pomimo szczepień i leków, więc 
przestaliśmy chodzić do ośrodka zdrowia”.

Zapytałem: „Jak się tu dostałaś?”. Od-
powiedziała: „To nauczyciel, który spędził 
jeden dzień u nas, obejrzał nas i nasze 
dzieci. Zaproponował, aby doprowadzić 
nas do Marany (wcześniej, potajemnie 
przeprowadził analizy dla naszych dzie-
ci i zapytał o wolne miejsce). Zgodzili-
śmy się tam pójść i się leczyć, ponieważ 

powiedział, że to choroba zakaźna”. „Co 
czułaś, kiedy przybyłaś do Marany?” – za-
pytałem. – „Kiedy wyjeżdżaliśmy, baliśmy 
się nieznanego, bo nigdy nie opuszczali-
śmy naszej wioski. Ale kiedy już przyby-
łam do Marany, poczułam radość z tego, 
że pewnego dnia wyleczę się i wyzdro-
wieję. Często modlę się przed obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, która mnie 
tutaj wspierała i dalej wspiera”.

Fanja po całkowitym wyleczeniu 
pozostała w Maranie, aby pomagać 
siostrom w ich ciężkiej pracy i wspomagać 

chorych w ich walce z trądem, z którego 
sama została wyleczona. Służba 
potrzebującym jest miarą godności 
człowieka i  czymś najistotniejszym 
w życiu. Dłoń wyciągnięta z pokorą i 
miłością do bliźniego potrzebującego 
pomocy, zarówno materialnej, jak i 
modlitewnej, to znak tego, że jesteśmy 
uczniami Chrystusa. Amen.

O. henRyK MARciniAK OMi
fiAnARAntsOA, MAdAGAsKAR

KAzAnie WyGŁOszOne 15.08.2019
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„Musimy upaść na kolana!
Trwać nieustannie przed Bogiem”

Przed nami dwa jubileusze: w październiku 25-lecie konsekracji ko-
ścioła pw. NMP Królowej Pokoju i w grudniu – 50-lecie erygowania 
parafii na Popowicach. z tej okazji poprosiliśmy Ojca Proboszcza 
o kilka słów do czytelników „Królowej Pokoju”.

Wy WiAd

W jakim kierunku powinna rozwijać się
nasza parafia?

By odpowiedzieć na to pytanie, 
trzeba wsłuchiwać się w głos Kościoła 
– tak hierarchicznego, jak i zwykłych 
ludzi. Idąc za głosem kardynała Roberta 
Saraha: „Musimy upaść na kolana! Trwać 
nieustannie przed Bogiem”. Wierność 
modlitwie i życie sakramentalne. To 
jest kierunek! Czasami we wspólnocie 
rozmawiamy o duszpasterstwie. 
Zgodnie zauważamy, że wezwaniem 

naszych czasów jest wyjść naprzeciw 
ludziom zagubionym w tym świecie, 
szuk ając ym Prawdy,  cz yl i  Boga. 
I  oczywiście uważam, że nasza parafia 
powinna rozwijać się w kierunku 
Kościoła jako „wspólnoty wspólnot”.

Jaki procent mieszkańców parafii 
uczęszcza na Msze niedzielne?

Na niedzielne Msze święte uczęszcza 
ok. 25% mieszkańców parafii. Jednak 
mamy świadomość, że w tej liczbie tzw. 

dominicantes (uczestni-
ków Mszy świętej nie-
dzielnej) jest spora gru-
pa ludzi mieszkających 
poza administracyjnymi 
granicami parafii.

Jak możemy dotrzeć 
z  Ewangelią do tych, 
którzy nie chodzą do 
kościoła?

Okazją jest zawsze 
duszpasterstwo oko-
licznościowe: chrzest, 
pierwsza Komunia świę-
ta, bierzmowanie, przy-
gotowanie do sakra-
mentu małżeństwa i po-
grzeb. Myślę, że dużą 
przestrzenią jest kate-
cheza w  szkole. Rów-
nież obecność w ży-
ciu społecznym, choćby 
społeczności szkolnej, 
przedszkolnej i osiedlo-
wej, np. spotkania opłat-
kowe czy jakieś wyda-
rzenia okolicznościowe, 
jak festyn parafialny czy 
osiedlowy. I  myślę, że 

nadal odwiedziny duszpasterskie – ko-
lęda (pukać od drzwi do drzwi).

Jakie są plany obchodów rocznicy 
powstania parafii?

Złoty jubileusz ustanowienia parafii, 
przypadający w grudniu, połączymy 
ze srebrnym jubileuszem poświęcenia 
i  otwarcia kościoła pw. Matki Bożej 
Królowej Pokoju, od ćwierć wieku 
obchodzonym w drugą niedzielę 
października. Uroczystości przypadają 
na 13 października. O godz. 18.00 pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Jacka 
Kicińskiego i O. Prowincjała Pawła 
Zająca OMI, odprawimy uroczystą 
Eucharystię. W tym dniu, jak od 25 lat, 
po każdej Mszy świętej będzie okazja do 
spotkania z parafianami i gośćmi przy 
kawie i jubileuszowym ciastku.

Jak wygląda na co dzień współpraca 
Ojców z osobami świeckimi?

Przede wszystkim poprzez różne 
grupy i wspólnoty parafialne. Wartym 
podkreślenia jest współpraca ze 
świeckimi szafarzami Komunii świętej 
i dotarcie do ludzi potrzebujących 
poprzez Caritas Parafialną.

O czym Ojciec, jako proboszcz 
i  nomen omen, ojciec tej parafii, marzy 
najbardziej?

Marzeń mam wiele. Ale jako ojciec 
tej parafii, pasterz – chciałbym, abyśmy, 
jako wspólnota, której Patronką jest 
Matka Boża, byli coraz bliżej Jej Syna.

Minęło już 25 lat od poświęcenia ko-
ścioła. Czy planuje Ojciec remonty lub 
odnowienie budynku?

Budowa ciągle trwa, jak mawiał mój 
poprzednik, O. Mieczysław Hałaszko. 
Wiele rzeczy trzeba dokończyć, a inne 
już wymagają remontu.

ROzMAWiAŁA: MARiA BOdys
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Uroczystość rocznicy poświęcenia 
własnego kościoła

13 października

Chrystus z nieba jest posłany
jako podwalina
i węgielny kamień gmachu
Bożego Kościoła;
Syjon wierząc weń niezłomnie
przyjął Go z weselem.

Całe miasto miłe Panu,
które On uświęca,
pełne hymnów uwielbienia
i pieśni radosnych,
Boga w Trójcy Jedynego
głosi wciąż gorliwie.

Wejdź do tej świątyni, Boże,
gdy wzywamy Ciebie;
w swej dobroci przyjmij hołdy
pokornej modlitwy;
nieustannie zlewaj na nas
strumień swojej łaski.

Przychodzimy tu ufając,
że wysłuchasz prośby;
wszystkim, czego nam udzielisz,
będziemy się cieszyć
razem z wybranymi w raju,
który nam otworzysz.

Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
cześć i chwała niechaj będzie
i teraz, i zawsze. Amen.

∗ ∗ ∗

1 Krl 8, 22-23.27-30
Modlitwa Salomona 
w czasie poświęcenia świątyni

Ps 84
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Doprawdy, jeden dzień 
w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

ef 2, 19-22
Kościół materialny 
jest obrazem Kościoła niewidzialnego

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

Mt 16, 13-19
Tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego

zielna Pani

Dobiega kresu tegoroczne upalne lato, a susza przyspiesza przekwi-
tanie kwiatów i ziół w ogrodach. Pustoszeją też pola i miedze, gdzie 
w naturalnych warunkach ,,Najwyższy stworzył lekarstwo w ziemi...”

Piękne polskie tradycje związane z kul-
tem Matki Najświętszej, uczynił zioła 
ważnym elementem obchodów uroczy-
stości. Przynosimy bukiety zbóż, kwia-
tów i ziół, aby ofiarować je w dziękczyn-
nej modlitwie. 

Dobroczynne właściwości roślin zna-
ne są ludziom od niepamiętnych czasów. 
Dobrze, że znów budzą żywe zaintere-
sowanie i chętnie po nie sięgamy, aby 
wspierać organizm. Sprzyjają temu pro-
cesowi porady w czasopismach i pięknie 
wydawane książki, które są źródłem cen-
nych informacji i przepisów.

Najwięcej radości sprawia mi samo-
dzielne zbieranie surowca zielarskie-
go w środowisku naturalnym i w moim 
ogrodzie. Przestrzegam warunków po-
godowych i godzin zbioru. Rośliny lecz-
nicze swoją subtelną urodą i niezwykłym 
zapachem zachęcają do zatrzymania się 
i zachwytu nad pięknem naszej ziemi.

Bukiet poświęconego ziela w święto 
Matki Bożej Zielnej zdobi mój dom i le-
czy tak samo jak kiedyś u babci i mamy. 
Staram się przekazywać tradycje dzie-

POLsKie tRAdyc Je

ciom i wnukom. Pilnuję, aby były w nim 
kłosy zbóż, kwiaty, czosnek i podstawo-
we zioła: piołun, mięta, cząber, tymianek, 
rozmaryn, lebiodka i dekoracyjny wro-
tycz w towarzystwie pachnącej lawen-
dy i złotego nagietka. Zgromadzonymi 
ziołami, i przetworami z nich, chętnie 
dzielę się z potrzebującymi. Moją wraż-
liwość na otaczającą przyrodę i zawierze-
nie Matce Najświętszej Zielnej budowali 
najbliżsi, a szczególnie moi dziadkowie, 
z którymi spędzałam wiele czasu w dzie-
ciństwie na wsi wielkopolskiej.

Poznawałam legendy o Matce Bożej 
w  cudownej książce pt. ,,Królowa Nie-
bios”, autorstwa Mariana Gawalewicza 
i Piotra Stachowicza. Postać Maryi towa-
rzyszyła mi odtąd przez całe życie i była 
bardzo bliska.

Piękno leśnej przyrody, kwitnących 
pól i ogrodów zatrzymamy w poświę-
conych bukietach i wiankach, które we-
dług tradycji, będą chronić przed wszel-
kim złem.

AnnA nAdKieRnicznA
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OstAtnie POżeGnAnie

Wspomnienie o zosi Daniszewskiej

Non omnis moriar (Horacy, Pieśni III, 30, 6 – Nie wszystek umrę). 1 lip-
ca 2019 roku odeszła od nas nasza parafianka, śp. zofia Daniszewska 
z domu Kłusek. Losy zosi i Jej rodziny były tak niezwykłe i bogate 
w przejmujące wydarzenia, że byłby to świetny scenariusz do dobre-
go filmu fabularnego.

Zosia urodziła się w osadzie Bajonów-
ka koło Równego na Wołyniu, gdzie Jej 
ojciec Franciszek Kłusek, żołnierz Błękit-
nej Armii Hallera, dostał gospodarstwo 
po wojnie polsko-bolszewickiej. Ojciec 
Zosi był wcześniej w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie miał dobrze płatną pra-
cę w fabryce samochodów u Forda, ale 
kiedy dowiedział się, że we Francji for-
muje się Polska Armia i potrzebni są 
ochotnicy, zostawił pracę i dołączył do 
Armii Hallera, aby walczyć o wolność 
Ojczyzny. 

Rodzice Zosi byli ludźmi bardzo pra-
cowitymi i z niezagospodarowanych 
dzikich pól osadniczych, ciężką pracą 
w trudzie i znoju, rozwinęli piękne go-
spodarstwo i wybudowali duży, solid-
ny dom. Ich gospodarstwo było pierw-
sze w powiecie i stanowiło przykład go-
spodarowania dla sąsiadujących z nimi 
Ukraińców. 

Niestety, niedługo mogli się nacie-
szyć efektami swojej pracy i możliwością 
kształcenia dzieci w pobliskim Równem, 
bo 1 września 1939 r. wybuchła II wojna 
światowa, a przyjaźni dotychczas sąsie-
dzi ukraińscy (teraz w czerwonych opa-
skach) zajęli dom. Rodzice Zosi postano-
wili uciekać do Równego w obawie o ży-
cie pięciorga dzieci i swoje. W Równem 
po długich poszukiwaniach udało im się 
znaleźć małą izdebkę w suterenie u sta-
ruszki, bo coraz więcej Polaków z oko-
licznych wsi uciekało do miasta z  oba-
wy o swoje życie. Mężczyźni postana-
wiają przeprawić się przez Bug i szukać 
lepszych możliwości do życia. W tej gru-
pie był też Ojciec Zosi i dwóch starszych 
braci; niestety nie wrócili, jak zamierzali, 
po swoje rodziny – przepadli bez wieści.

Tymczasem nadszedł dzień 10 lutego 
1940 r. O godzinie 3.00 nad ranem Mama 

usłyszała walenie kolbami karabinów do 
drzwi i kiedy otworzyła, do izdebki wpa-
dło czterech „Sowietów”. Wyciągnęli listę 
deportacji, na której była cała siedmio-
osobowa rodzina Kłusków. Ircia i Cze-
sio stali w kolejce po chleb, ale żołnierz 
sprowadził ich i kazał się Mamie z dzieć-
mi szybko pakować.

Saniami, przy silnym, 30-stopniowym 
mrozie, dowieziono ich do stacji kole-
jowej i upchano w bydlęcym wagonie, 
gdzie było już około 80 Polaków. Tak za-
częła się ich makabryczna podróż w wa-
runkach, które trudno nam dzisiaj so-
bie wyobrazić. Na pryczach włosy przy-
marzały do okienek, a za ubikację służy-
ła dziura w podłodze, którą na szczęście 
ktoś przezorny osłonił kocami. 28 lute-
go, po tej strasznej podróży wysadzo-
no ich z pociągu i saniami dowieziono 
20 km (przy mrozie już 40 st.) do obo-
zu pracy przymusowej w Połdniewicy, 
oblast’ Gorki.

Tutaj umieszczano jeńców tureckich 
podczas wojny rosyjsko-tureckiej, a także 

Polaków zsyłanych po rozbiorach Polski. 
NKWD odbierało nadzieję przetrwania, 
ale Polacy, znajdując ratunek w modli-
twie, nie upadali na duchu. Za modlitwy 
jednak karano. W październiku 1940 r. za-
częto spisywać ludzi na wyjazd, ktoś po-
wiedział, że do Polski – nadzieja wstąpiła 
w serca. Niestety, zamiast do Polski, wy-
wieziono ich daleko na północ, w krainę 
białych niedźwiedzi, do obozu w okoli-
ce jeziora Onega. Był to ciężki łagier dla 
więźniów politycznych i wrogów pań-
stwa sowieckiego. 

W czasie pobytu Mamy z trójką dzieci 
w łagrze panowały tak straszne warunki 
(w dodatku, komendant obozu znęcał 
się nad Mamą), że tylko wiara i modli-
twa pomogły jej to przetrwać. Pewnego 
dnia, kiedy wrócili z codziennej harówki, 
komendant oznajmił, że są wolni dzięki 
umowie Sikorski-Majski, aby razem bić 
„wrażych germańców”. Ludzie szaleli z ra-
dości – komendant wydawał zaświadcze-
nia, dzięki którym można było jechać na 
południe do formującej się Armii Polskiej. 
Po wytargowaniu zaświadczenia dla ro-
dziny Zosi, którego komendant nie chciał 
wydać Mamie, opuszczają wreszcie obóz 
i znowu po koszmarnej podróży dostają 
się wreszcie do Kujbyszewa. Zosia i Ircia 
są już bardzo słabe z głodu. 17-letni brat 
Czesio ratuje je, jak może. Wreszcie do-
cierają do Buzułuku, gdzie zobaczyli pol-
ską flagę – nadzieję na lepsze jutro. Cze-
sio zapisał się do wojska i odjechał do Ta-
tiszczewa, gdzie formowała się V Dywi-
zja Polskiej Armii. 

Mama z córkami w oczekiwaniu na 
wyjazd do Persji tułają się, kierowane 
do kołchozów. Jest już 15 XII, a więc już 
cztery miesiące od ich wydostanie się 
z północy, a one ciągle czekają na oka-
zję wyjazdu. W kołchozie Kiszar w okoli-
cach Buchary Ircia i Zosia chorują na za-
palenie płuc – ledwo udało się je urato-
wać. Są jednak bardzo wycieńczone. Kie-
dy zawędrowały do Kaganu, Ircia dostaje 
się do junaczek przy Polskiej Armii. Nie-
stety, umiera w szpitalu w Guzar nazwa-
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nym „doliną śmierci”, gdyż tutaj ludzie 
umierali masowo z powodu panującej 
w upale czerwonki i tyfusu. Po otrzyma-
niu wiadomości, Mama przebywająca 
z Zosią w kołchozie „Stalin” załamuje się 
i zaczyna śmiertelnie chorować. Kiedy 
przyszła informacja, że dzieci zapisywa-
ne są na wyjazd do Persji, Mama ostat-
nimi siłami decyduje się na wyjazd Zosi.

Zebrano 120 dzieci. Tragiczne było 
rozstanie 10-letniej Zosi z umierającą 
Mamą. Była to jednak szansa na ratu-
nek Zosi. Tymczasem Mama ratując się 
domowymi środkami przy pomocy pol-
skich kobiet cudem powraca do zdrowia. 
Kiedy zorientowały się, że przebywając 
w tym kołchozie nigdy nie wydostaną się 
z sowieckiego piekła, idą pieszo 32 km 
do Buchary. Mama jest tak osłabiona, że 
koleżanki niosą ją na rękach. W Bucharze 
dowiadują się, że ostatni transport z lud-
nością cywilną już odjechał. Wojsko też 
wyjechało. Ostatni pociąg, ze sztabem 
wojskowym odjechać ma z Kaganu za 
kilka dni. Mama z czterema koleżanka-
mi postanawiają za wszelką cenę dostać 
się do tego pociągu, bo wiedzą, że to już 
ich ostatnia deska ratunku. Czekają kil-
ka dni, czuwając w dzień i w nocy, i kie-
dy wreszcie nadjeżdża pociąg, udaje im 
się ukradkiem dostać do niego. Siadają 
w kącie przy ubikacji, drżąc na myśl, że 
kiedy zostaną odkryte przez żandarme-
rię wojskową, zostaną wyrzucone. 

Tymczasem pociąg z dużą szybkością 
pędzi jednak dalej. Nad ranem podszedł 
do nich mężczyzna i widząc szkielety 
ludzkie w brudnych łachmanach, poki-
wał smutnie głową i zapytał, skąd się tu-
taj znalazły. Odparły, że wsiadły w Kaga-
nie i chcą się wydostać ze Związku So-
wieckiego. Ten człowiek znalazł dla nich 
miejsce w przedziale, wypraszając z nie-
go żołnierzy, rozkładając siedzenia, aby 
się mogły położyć. Następnie przyniósł 
do jedzenia chleb, masło, jaj-
ka, kawę z mlekiem i cukrem. 
Pierwszy raz jadły w Rosji ta-
kie wspaniałości i do syta. Po 
śniadaniu ich dobroczyńca 
przyszedł z maszyną do pisa-
nia i prosił, aby mu dokładnie 

opowiedziały swoje przeżycia od począt-
ku wojny. Jak się okazało, był to domini-
kanin, o. Marian Chrostowski, który jako 
sekretarz i osobisty kapelan biskupa po-
lowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny, 
pomógł im opuścić przeklęty Kraj Rad. 

Pierwszym miastem w Persji był Me-
szhed, następnym Teheran, gdzie na spo-
tkanie przybyłego transportu wybiegła 
gromadka polskich dzieci. Mama Zosi 
wypatrywała w tłumie swojego dziec-
ka, pewna, że Zosia będzie tutaj. Nieste-
ty, znajoma dziewczynka powiedziała, że 
Zosia wyjechała z sierocińcem do Afry-
ki. Rzeczywiście, na spisie tych, którzy 
wyjechali do Afryki, było nazwisko Zosi, 
która 10 IX 1942 r. wyjechała najpierw 
do Indii, a potem do Afryki Wschod-
niej. Mama szukała również Czesia (któ-
ry był w wojsku), na różne sposoby: pry-
watnie, a także przez Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż, ponad siedem miesię-
cy, bez skutku. 

Wreszcie, po napisaniu do gazety woj-
skowej, odnajduje się Czesio, z  którym 
Mama zaczyna korespondować i wspól-
nie przez Czerwony Krzyż udaje im się 
nawiązać kontakt z Zosią, która prze-
bywała w Ugandzie w osiedlu Masindi. 
Przyszedł wreszcie upragniony list od 
Zosi. Teraz korespondują wszyscy troje. 

Czesio przyjeżdża na urlop, aby spotkać 
się z Mamą, przywozi list od swego do-
wódcy pełen pochwał. Niestety, wkrót-
ce musiał wyjechać z wojskiem na front, 
a Mama zapisuje się na wyjazd do Afry-
ki, aby połączyć się z Zosią. 

Na razie przebywa w obozie przejścio-
wym w Ahwazie korespondując z synem, 
który już jest na froncie włoskim. W li-
ście z 13 VII 1944 r. Czesio pisze, że kole-
dzy urządzili mu wspaniałe 20. urodziny 
na froncie, a do Zosi napisał, jaka to bę-
dzie radość, kiedy spotkają się po woj-
nie w  Ojczyźnie. Niestety, listy zaczęły 
przychodzić coraz rzadziej, gdyż walki na 
froncie włoskim były coraz bardziej zacię-
te, potem przestały w ogóle przychodzić 
i stało się to, czego Mama obawiała się 
najbardziej – otrzymała list od dowódcy 
Czesia zawiadamiający, że Czesio zginął 
26 VIII 1944 r. niedaleko portu Pesaro. 
Dowódca z ogromnym smutkiem i ser-
decznością opisywał szczegółowo ostat-
nie chwile Czesia oraz informował, że 
otrzymał on Krzyż Walecznych za bitwę 
o  Monte Cassino, a za walki o Anconę 
i linię Gotów został podany do odznacze-
nia krzyżem Virtuti Militari, który otrzy-
mał pośmiertnie. Dowódca zawiadamiał 

Masindi (Uganda) 1943, sierociniec, klasa III przeniesiona w całości w czerwcu 1945 roku 
do Rongai (Kenia). Zosia Kłusek stoi w górnym rzędzie obok dziewczynki z grzywką.

Rongai 1946, wycieczka w góry. 
Zosia w harcerskim berecie.

CIĄG DALSZY NA S. 20
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również, gdzie Czesio jest pochowany; 
koledzy postawili mu na grobie najwięk-
szy i najpiękniejszy krzyż mosiężny, a na 
tablicy napisali urywek z jego wiersza, 
których wiele pisał: Trzeba być falochro-
nem, / co osłania słaby brzeg, / albo sło-
neczkiem, co roztapia wiosną śnieg.

Czesio był jednym i drugim... Nie będę 
opisywała, co czuła Mama po otrzyma-
niu tego listu, bo to niemożliwe... Po 
wojnie zwłoki Czesia zostały przeniesio-
ne na polski cmentarz wojenny w Lore-
to, gdzie spoczywa w grupie 1080 żoł-
nierzy polskich. Byłam na tym cmenta-
rzu – jest pięknie zadbany – opiekują 
się nim polskie Siostry Nazaretanki. Bur-
mistrz miasta Loreto oddał im po woj-
nie miejsce na klasztor – z wdzięczności 
dla żołnierzy polskich, którzy miasto wy-
zwalali i bohatersko uratowali od spale-
nia miejscową bazylikę podczas bombar-
dowania. W Loreto ciągle powiewają pol-
skie flagi. Włosi potrafią być wdzięczni...

Na szczęście Mama Zosi dostała wia-
domość przez PCK, że mąż i pozostali sy-
nowie żyją – teraz marzy tylko o tym, aby 
rodzina mogła się połączyć. Nie jest to 
jednak proste, gdyż Zosia wraz ze szkołą 
z obozu Masindi w Ugandzie została wy-
słana do Kenii, osiedle Rongai – 13 km od 
równika – tam był zdrowszy klimat i tam 
zostały wywiezione wycieńczone dzieci. 

Mama mieszka teraz w Libanie pry-
watnie, bo wojna już się skończyła i tu 
postanawia sprowadzić Zosię. Pisze list 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w  Londynie, aby pomógł jej spro-

wadzić córkę z Afry-
ki, opisuje losy swojej 
rodziny. List ten został 
przetłumaczony na ję-
zyk angielski i wysła-
ny do Królowej Mat-
ki, która wydała zarzą-
dzenie, aby pierwszym 
transportem, który bę-
dzie wiózł repatrian-
tów do Polski zabrano 
Zosię i pod szczególną 
opieką dowieziono do 

matki. Długo to trwało, bo były kłopoty 
ze skompletowaniem Polaków na trans-
port do Ojczyzny; ludzie już się dowie-
dzieli, że Andersowcy, którzy wrócili po 
wojnie do Polski, są prześladowani przez 
władze komunistyczne!

A jednak decyzja Królowej Matki po-
mogła – Zosia najpierw z transportem 
UNRRA dociera do Port Saidu, gdzie sta-
cjonowało wojsko polskie i gdzie przy-
dzielono Zosi specjalnego konwojenta, 
pod którego opieką przyjeżdża do Li-
banu. Jest wreszcie ten szczęśliwy dzień 
1 IV 1947 r. – dzień spotkania matki z cór-
ką po tylu latach tułaczki i trwogi. Teraz 
już Mama zdecydowana jest na powrót 
do Ojczyzny, gdzie czeka mąż i dwóch 
ocalałych synów. Przyjeżdżają do Polski 
w okolice Słupska 17  VII  1947  r., gdzie 
Ojciec Zosi dostał gospodarstwo ponie-
mieckie jako repatriant. Pozwolił Niem-
com, którzy opuszczali Polskę zabrać 
z  ich gospodarstwa, co chcieli i co mo-
gli wywieźć do Rzeszy. 

Pracowici rodzice Zosi szybko doro-
bili się i rozwinęli gospodarstwo. Nie-
stety, wkrótce okrzyknięto ich kułaka-
mi, a  z  takimi władza ludowa walczyła. 
Robiono wszystko, aby kułaków „rozku-
łaczyć”. Różni działacze partyjni nacho-
dzili ich w domu nalegając, aby zapisali 
się do spółdzielni produkcyjnej. Rodzice 
Zosi znali już socjalistyczną gospodarkę 
i za nic nie chcieli do niej dołączyć. 

Robiono w ich domu rewizje, zabiera-
no zboże, a kiedy przedstawiciel Gmin-
nej Rady Narodowej przyjechał z mi-
licją, Ojciec Zosi powiedział, co o nich 
myśli. Wtedy jeden z milicjantów rzucił 
się, aby go uderzyć. Syn Henryk stanął 
w obronie Ojca, za co groził mu proces 

pokazowy i  nawet kara śmierci. Wtedy 
Ojciec się załamał, zapisał do spółdziel-
ni, która istniała 5  lat, a kiedy zmarno-
wano inwentarz i maszyny, „kołchoz” 
rozwiązano. Tak to żyło im się w wyma-
rzonej i wywalczonej Polsce pod rząda-
mi komunistów...

Zosia przeniosła się do Wrocławia, tu 
skończyła studia, wyszła za mąż i spro-
wadziła do siebie rodziców, gdzie żyli 
do ostatnich swoich dni. Pod koniec 
życia Mama Zosi, Julia Kłusek, opisała 
w bardzo plastyczny sposób dramatycz-
ne losy swojej rodziny, które zostały wy-
dane w książce pt. „Za mało żeby żyć, za 
dużo żeby umrzeć”.

Z Zosią spotykałyśmy się bardzo często 
z racji naszej pracy dla Sybiraków. Zofia 
Kłusek-Daniszewska dużo pracowała 
społecznie w Związku Sybiraków w 
Zarządzie Koła Fabryczna (największe 
koło w  Polsce), w  Zarządzie Oddziału 
Związku Sybiraków oraz jako sekretarz 
„Klubu Afrykańczyków pod Baobabem”. 
Za działalność w Związku odznaczona 
została Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
a w  roku 2002 wydany został album 
„Afryka, Kenia, Rongai – polskie dzieci 
na równiku 1945-1948”, w którym 
wspomnienia zgromadziła i zdjęcia 
opisała Zofia Kłusek-Daniszewska. 

Pracowita jak mrówka organizowała, 
jako sekretarz „Klubu pod Baobabem” 
światowe zjazdy Afrykańczyków, na które 
zawsze byłam zapraszana jako redaktor 

Rongai 1946, klasa VI. Zosia stoi druga od lewej.
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pisma „Semper Fidelis” – Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodniej 
Polski. Podczas tych zjazdów miałam 
okazję zrobienia wielu wywiadów z 
Sybirakami i opisania ich losów. O Zosi 
pisałam już w roku 2003. Spotykałyśmy 
się również w Jej domu, gdzie miała 
„drugie biuro”, bo dla Sybiraków 
poświęcała cały swój czas, a mnie bardzo 
serdecznie przyjmowała i gościła. 

Zawsze będąc u Niej, patrzyłam 
z  zachwytem na portret Jej Ojca 
Franusia (jak był nazywany przez Mamę) 
w  błękitnym mundurze Hallerczyka, 
podporucznika. Przypominał mi mojego 
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Ojca, wprawdzie Piłsudczyka, ale również 
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 
– ochotnika do walki za Ojczyznę. To 
były te same domy patriotyczne i tu 
rozumiałyśmy się z Zosią bez słowa. 

Byłam zszokowana, kiedy po Jej 
śmierci zadzwoniła do mnie bratanica, 
aby mnie zawiadomić. Dwa tygodnie 
przed śmiercią spotkałam Zosię „w 
przelocie” w  sklepie i  jak zawsze 
planowałyśmy dłuższe spotkanie. W 
lipcu, w rocznicę Rzezi Wołyńskiej, 
gromadziliśmy się pod smutnym 
Pomnikiem Wołyńskim we Wrocławiu. 
Zosia niestety nie doczekała…

Będzie mi Jej bardzo brak i dla Niej cy-
tuję fragment wiersza Jerzego Narbutta 
(też Kresowiaka):

I tak codziennie ktoś odchodzi,
Ktoś wsiąka w ziemię niczym ziarno,
To z warty schodzi pokolenie
Co życia nie oddało darmo.
To schodzi ta najwyższa nuta,
To schodzi ten najczystszy ton,
Z którego jeszcze wzejdą plony
W zwycięstwo zamieniając zgon.

heLenA WieWiÓRsKA
Dziękuję serdecznie panu Władysławowi Czapskiemu 
za udostępnienie materiałów ze swojego archiwum.

Ten list chciałem Ci napisać już 
dawno. Od dawna należą Ci się moje 
przeprosiny. Zawsze jednak brakowało 
mi odwagi, by je wyrazić tak wprost. 
Ale dzisiaj, w taki szczególny dzień, 
nie mógłbym spojrzeć w  oczy ani 
Tobie ani sobie, gdybym wcześniej 
nie powiedział Ci „przepraszam” i nie 
poprosił Cię o przebaczenie.

Chcę Cię bardzo przeprosić za to, co 
się dzieje, bo to też moja wina. Sam nie 
wiem, jak do tego doszło, sam nie wiem, 
kiedy się to tak strasznie poniszczyło, 
ale znam Cię i dobrze wiem, jak bardzo 
Cię to wszystko boli. Jak bardzo Cię 
musi boleć to, że zamiast patrzeć na 
nasze szczęście, musisz oglądać, jak się 
nawzajem nienawidzimy, jak się oplu-
wamy i  depczemy, jak w zaślepieniu 
skaczemy sobie do gardeł i pogrążamy 
w coraz bardziej okrutnej i ślepej 
nienawiści. Chcę Cię przeprosić za to, 
że nie umiem z tej spirali nienawiści 
wyjść i że wkręcam w nią siebie i innych, 
choć przecież zawsze – od dzieciństwa 
– uczyłaś mnie, że nienawiść to droga 
donikąd.

Wiem, jak strasznie Cię bolą podłości 
i oskarżenia pod Twoim adresem. Jaki to 
ból, kiedy Cię publicznie wyśmiewają, 
poniżają, pozwalają bezkarnie obrażać, 
wstydzą się Ciebie i traktują, jakbyś 
była obca. Kiedy szydzą z tych, którzy 

Sorry, Polsko... Moja Najukochańsza!
życiem a nieraz i śmiercią Ci służyli, 
kiedy miłość do Ciebie nazywają 
faszyzmem a przyznawanie się do 
Ciebie zaściankowością! Jak bardzo 
musisz cierpieć, kiedy Cię oskarżają, 
że budzisz demony nacjonalizmu, że 
kochać Ciebie to znaczy nienawidzić 
innych i pogardzać innymi. 

Mój Boże! I pomyśleć, że rzucają te 
oskarżenia wobec Ciebie, któraś tyle 
swoich dzieci nauczyła najwyższego 
szacunku i służby dla innych. Bardzo Cię 
przepraszam, że nie umiem Cię przed 
tymi podłościami obronić, że się nie 
staram dość mocno, że nie nadstawiam 
głowy, że się do Ciebie nie przyznaję 
dostatecznie, że nie walczę o Ciebie 
albo walczę głupio, czyli agresywnie 
i prostacko, poniżając innych, nie 
szanując ich, czyli dokładnie odwrotnie 
niż mnie uczyłaś.

To zresztą kolejna sprawa, za którą 
chcę Cię przeprosić. To wycieranie 
sobie Tobą gęby, to używanie Cię do 
własnych, partykularnych interesów, to 
siermiężne i ciasne pojmowanie tego, 
kim jesteś i traktowanie Cię, jakbyś była 
zawistną straganiarą a nie Szlachetną 
Panią. Przed takim traktowaniem też 
nie umiałem Cię ustrzec i za to też Cię 
bardzo przepraszam. Podobnie jak 
za moją cholerną bierność, lenistwo 
i obojętność wobec Ciebie oraz za 

wszystkie te szwindle, machlojki, 
szemrane interesy i tak zwane zwykłe 
nieuczciwości, których dopuszczam 
się wobec Ciebie,  deklarując Ci 
jednocześnie wierność i oddanie. 
Dobrze wiem, że się mnie za to nie 
wyprzesz, ale obydwoje wiemy też, że 
Cię to strasznie boli i mierzi.

Nie wiem, czy Ci te moje przepro-
siny będą miłe i czy je przyjmiesz, ale 
chciałem je przed Tobą wypowiedzieć, 
żeby być wobec Ciebie szczerym i żeby 
mieć choć najmniejszą nadzieję na to, 
że się kiedyś nauczę kochać Cię tak, 
jak na to zasługujesz. Tak sobie też 
myślę, że to wszystko dlatego, że zbyt 
mało się za Ciebie modliłem i  zbyt 
mało prosiłem Boga, by nauczył mnie 
kochać Cię wiernie i służyć Ci z pokorą. 
Chcę to naprawić, bo zbyt dużo Ci 
zawdzięczam.

Może to zabrzmi głupio, po tym 
wszystkim, co Ci wyznałem, ale na ko-
niec chcę Ci powiedzieć, tak po prostu, 
pokornie i bez szpanu, że bardzo Cię 
kocham. Najbardziej jak umiem.

Całuję Cię z czułością.
Na zawsze Twój
Wojtek

Źródło:  ks. Wojciech ziółek sJ
www.deon.pl  (10.11.2012)
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Żyć w obecności Boga jak dziecko

Prostota dziecka to całe myślenie Pauliny Jaricot, a także cała jej 
praktyka, ponieważ – jak na dobrą mieszkankę Lyonu przystało – jej 
życie mistyczne zostało całkowicie zwrócone ku praktyce. Chce ona 
z pewnością widzieć głęboko, lecz jednocześnie widzieć dokładnie 
i realnie codzienną praktykę życia. zawsze będzie miała niechęć do 
abstrakcji i wielkich teorii.

„Moim celem było przyzwyczaić moje 
drogie Córki do miłowania Jezusa i Ma-
ryi tak, jak małe dzieci kochają swojego 
ojca i matkę – bez maniery, w prostocie; 
do życia pod Ich wzrokiem, tak jak dzieci 
żyją pod rodzinnym dachem, a przy tym 
bez obawy Ich obecności w chwilach roz-
proszeń, w zwykłych rozmowach, w cza-
sie posiłku, pracy, pokus, jak dzieje się to 
w przypadku dzieci, które bawią się, mó-
wią, jedzą, śpią, pracują, a nawet trosz-
czą się o swoje kaprysy na oczach ojca 
i matki – ci zaś, widząc wszystko, wszyst-
ko w swoim czasie poprawiają. Dziecko 
jest uległe, kochające i czujne, przyzwy-
czajone do spojrzeń tych, których czu-
le kocha; wystarcza mu znak choćby le-
dwo dostrzegalny, aby odgadnąć, co się 
rodzicom podoba lub nie”.

Jak widzimy, Paulina posługuje się 
przykładem dziecka w sposób przemy-
ślany i stały, przekazując pewien zarys 
duchowości, aż do sprecyzowania po-
przez stałą medytację samodzielnej dok-
tryny duchowej. Wyrażenie „jak dziecko” 
stało się refrenem, prawem, natchnie-
niem. Wszystko wyprowadza ona i spro-
wadza do zasady: żyć w obecności Boga 
jak dziecko. Jest jedną z tych stale słu-
chających Ducha Świętego, który w  ich 
głębi cicho wypowiada to mówiące 
wszystko słowo: Abba! – Ojcze!

Kiedy w 1842 roku jej siostrzenica Pau-
lina Perrin prosi ją o przyjęcie do sióstr 
w Loretto, mówi do niej: „Czy chcesz zre-
zygnować z twojej małej pychy i stać się 
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pewnego dnia małym dzieckiem? Bądź 
zatem również dzieckiem wobec dobre-
go Boga – tak jak ta mała 3-letnia Paulina, 
tak jak jest się dzieckiem w tym wieku. 
Popatrz na to całkiem małe dziecko, ono 
nie pozbawia się samo ręki swego ojca. 
Jest zadowolone, gdy ojciec je trzyma. 
Rozważ prostotę tego dziecka i ty bądź 
wobec Jezusa Chrystusa jak ono. Dziec-
ko nieustannie pyta: dlaczego, jak, co to 
znaczy? Posłuchaj tej dziecięcej rozmowy 
lub raczej sama tak rozmawiaj z Jezusem. 
Dlaczego to, dlaczego tak? Wtedy On zaj-
mie się sam pouczaniem ciebie i w jed-
nym słowie powie ci więcej niż wszystkie 
metody i wszystkie książki świata. Oświe-
ci przy tym twoje serce, rozpali je i użyź-
ni, ponieważ sam będzie działał. Jeżeli 
będziesz zjednoczona z twoim Jezusem, 
On wszystko ci powie. Nauczy cię zapar-
cia się siebie i w krótkim czasie jakiegoż 
to nie uczynisz postępu słuchając Go? 
Och, jakże chciałabym widzieć cię tak 
zjednoczoną z Jezusem przez całe two-
je życie i w każdej chwili. Bądź więc ma-
łym dzieckiem!”.

Oto jesteśmy przy jej „refrenie”. Świę-
ta Tereska nie będzie musiała mówić ja-
śniej od niej. Duch dziecięctwa był rów-
nie mocny u Marii Pauliny jak u Świętej 
z  Lisieux. Teresa porówna się do piłki, 
którą Jezus ma prawo bawić się na swój 
sposób. Maria Paulina chce, aby jej Cór-
ki – a najpierw ona sama – były „jak za-
bawki w rękach Pana, zabawki, z który-
mi czyni się to, co się chce; jak istoty bez 

tytułów, wykształcenia i znaczenia, któ-
rych używa się do wszystkiego przypad-
kowo, które nigdy nie są godne jakiegoś 
zaszczytnego zajęcia”.

Duch dziecięctwa w rozumieniu Pauli-
ny nie różni się w swej istocie od ducha 
zadośćuczynienia i ofiary. Maria Pauli-
na uniża się przed swym Jezusem, rzuca 
się w Jego ramiona, powierza się Jemu, 
oddając się Jego stanowczej woli i bez-
miernej miłości na wszystko, co spodoba 
się Mu zdecydować i wybrać. Głosi więc 
pod ulubionym obrazem małego dziecka 
lub zabawki w rękach Pana świętą obo-
jętność, ufność, zawierzenie.

W sumie Paulina zaadoptowała na 
swój użytek ducha obecnego w całej peł-
ni w tym pięknym dziele, jakim jest książ-
ka O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ma 
mocne przekonanie, że w Kościele Bo-
żym jest miejsce dla duchowości wznio-
ślejszych, bardziej naukowo pogłębio-
nych, piękniejszych, jednakże sama nie 
chce o nich nic wiedzieć – ani dla sie-
bie, ani dla swych Córek. I mówi nam 
dlaczego: 

„Nie umiem wystarczająco wyjaśnić, 
dlaczego na wszelkie możliwe sposoby 
unikałam uczenia tej małej rodziny ter-
minów z mistyki i doskonałości, metod 
medytacji, modlitwy, jednym słowem 
tego wszystkiego, co mogłoby dać miej-
sce miłości własnej, tym bardziej nieule-
czalnej, im bardziej ukrytej i godnej po-
chwały w oczach tych, którzy poszukują 
drogi najdoskonalszej.

Przyzwyczajając je do przestrzegania 
nauki pobożności, dróg doskonałej mo-
dlitwy i tego wszystkiego, co sprawiło, że 
tyle pięknych dusz doszło do wysokiej 
doskonałości zakonnej, usiłowałam je 
usilnie przekonywać, że my, małe i nędz-
ne, winnyśmy zadowolić się naszym wła-
snym miejscem, nie żywiąc w sobie na-
wet pragnienia rangi dam dworu i księż-
nych, ponieważ Jezus chciał, abyśmy Go 
wielbiły w naszym uniżeniu i że właści-
wie to potrzeba małych, aby na dworze 
Króla zapełnili miejsca pomniejsze. Zresz-
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tą to mało ważne, czy jesteśmy wielkie, 
czy małe, bylebyśmy tylko miały szczę-
ście kochać i uwielbiać Jezusa i być przez 
Niego kochanymi”.

Czy trzeba większej mądrości, zdro-
wego rozsądku, chrześcijańskiej poko-
ry? W ramach tej duchowości Maria Pau-
lina – z pewnością nie będąc tego świa-
doma – pozostawała w doskonałej zgo-
dzie z jednym ze współczesnych sobie 
mistrzów duchowości XIX wieku, o. Paw-
łem Franciszkiem Libermannem, którego 
cała doktryna streszcza się w jednym sło-
wie: bierność, tzn. w sensie mistycznym 
całkowita dyspozycyjność wobec dzia-
łania Bożego.

Maria Paulina, która chciała być wraz 
ze swymi Córkami tylko zabawką w rę-
kach Boskiego Oblubieńca, zostanie wy-
słuchana w sposób naprawdę niesłycha-
ny. Po pewnym czasie wybije dla niej go-
dzina wielkich prób, które będą trwały od 
1845 roku aż do jej śmierci w roku 1862. 
Będzie zwodzona, wstrząsana, miażdżo-
na; zostanie doprowadzona do granic 
cierpienia fizycznego i psychicznego, 
zmuszona do żebrania i umrze w stanie, 
jakiego najbardziej się obawiała – jako 
osoba nie będąca w stanie spłacić dłu-
gów i przynosząca wstyd swojej rodzinie.

Maria Paulina Jaricot pozostanie za-
wsze wynagrodzicielką. Już w 1822 roku 
złożyła szczególną ofiarę. Zostawiła swo-
je wielkie misyjne przedsięwzięcie w rę-
kach zdolniejszych do zapewnienia mu 
szybkiego i pewnego rozwoju. Zostawi-
ła wszystko. A uczyniła to z takim ode-
rwaniem, że później dojdzie do odmó-
wienia jej nawet minimalnego udziału 
w założeniu Dzieła Rozkrzewiania Wia-
ry. Nie zaniechała jednak myślenia, mo-
dlitwy, życia, działania! Jeśli dziś, mó-
wiąc o niej myślimy natychmiast o Dzie-
le Rozkrzewiania Wiary jako arcydziele 
jej aktywności, to jednak błędem było-
by uważać je za jedyne czy nawet głów-
ne dzieło jej życia.

Przed założeniem Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary Paulina powołała stowarzyszenie 
dużo bardziej nieznane, ale, kto wie, czy 
nie ważniejsze w oczach Bożych – Sto-
warzyszenie Wynagrodzicielek. Już wtedy 
oddała się na ofiarę, i Bóg przyjął jej dar. 
Ona sama jednak nie była zapewne świa-

doma głębi udzielonej jej łaski, przeni-
kającej całe jej zaangażowanie. Tym-
czasem to właśnie ten duch tworzy jed-
ność i piękno jej życia. Dzieło Rozkrze-
wiania Wiary stanowiło dla Marii Pau-
liny tylko konkretną realizację jej pod-
stawowego zamysłu.

„Wielką myślą Pauliny Jaricot – pi-
sał monsignor Lavarenne – była myśl 
o powszechnym apostolacie poprzez 
modlitwę, ofiarę i działanie. Udziela-
nie światła Ewangelii i łaski Odkupienia 
wielkiej liczbie ludzi, którzy ich jeszcze 
nie otrzymali czy przywracanie ich tym, 
którzy je utracili, stanowiło jej dążenie 
tak niezmierzone jak u Chrystusa”.

Sprowadzona w organizującym się 
Dziele Rozkrzewiania Wiary do roli pro-
stego „setnika” skupiła się na swoim za-
sadniczym zamyśle, którym był „duch 
wynagrodzenia”. Chciała z samym Chry-
stusem i z towarzyszkami, które, podzie-
lając jej mistyczne dążenia, szły za nią, 
„wynagradzać za grzeszników”.

Ale jak to robić? Ona sama radziła się 
zawsze swojej głównej wyroczni na zie-
mi – ojca Jana Würtza SJ. Jest na ten te-
mat ciekawa wzmianka w jej dzienni-
ku: „Okoliczności w tym czasie były ta-
kie, że dla znalezienia możliwości przed-
stawienia Bożej pracy, jaka dokonywała 
się w mojej duszy, musiałam najpierw 
zdecydować się na wysłuchanie moje-
go przewodnika, mówiącego mi wiele 
na temat postępu bezbożności”. Ten bo-
wiem wspaniały człowiek, jakim był jej 
przewodnik, o. Jan Würtz SJ, miał „obse-
sję” na punkcie rozpowszechniania złych 
książek. A co powiedziałby dzisiaj? Pauli-
na godziła się zatem, choć, jak się wyda-
je, nie bez ukrytego zniecierpliwienia, na 
słuchanie za każdym razem długich wy-
wodów na temat złych książek i koniecz-
ności rozpowszechniania dobrych. I tak 
do pragnienia „wynagradzania za grzesz-
ników” dołączy ona pragnienie swojego 
kierownika duchowego – „upowszech-
niania dobrej prasy”.

Przede wszystkim jednak dąży ona do 
modlitwy, uniżenia się, poświęcenia, sta-
nia się ofiarą. To z tej troski powstała idea 
założenia Żywego Różańca. Pozwólmy 
jednak jej samej o tym powiedzieć: „Jed-
na myśl – pisze – powodowała znaczny 

wzrost mojego cierpienia. Była to oba-
wa, aby Jezus Chrystus, obrażany przez 
tylu bezbożników, nie dozwolił działać 
swojej sprawiedliwości przeciw Francji, 
jak nam to tyle razy groziło. Mogło bo-
wiem się tak stać, gdybym nie pozwoli-
ła Mu uczynić ze mnie żywej Euchary-
stii w taki sposób, że zachowując z  ży-
cia naturalnego tylko to, co zewnętrz-
ne, dokładniej mówiąc wygląd, pozwa-
lałam, by to On sam mógł rzeczywiście 
cierpieć i umrzeć we mnie, aby uśmie-
rzyć sprawiedliwość Ojca”. – Jaka głębia 
miłości! To naprawdę już nie ona żyje, ale 
żyje w niej Jezus. Dalej Paulina dorzuca: 
„Nieustannie ze łzami prosiłam naszego 
Pana, aby nie karał bezbożnych, lecz ich 
ocalił. Z tego pragnienia zbawiania dusz 
narodziło się w 1826 roku dzieło Żywe-
go Różańca”. Tak zatem znamy już do-
brze okoliczności i  datę powołania go 
do życia. Nasuwa się natomiast pytanie: 
co Paulina zamierza przezeń osiągnąć?

Różaniec był od wieków bronią chrze-
ścijan. Jednak zbyt często była to broń 
pozostawiona tylko w rękach starszych 
kobiet. W 1826 roku Paulina pisała: „Ta 
piękna pobożność, na ogół od dawna 
kojarzona z «zawodowymi» dewotkami, 
które powinny być stare lub nie mieć nic 
do roboty, to błędne, ale niestety po-
wszechne uprzedzenie. Najważniejszą 
więc rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić 
różaniec modlitwą wszystkich”.

Ks. LéOn cRistiAni
Marie Pauline Jaricot, LyOn 1962
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nAszA MŁOdzież

Festiwal Życia w Kokotku – 8-14 lipca 2019

Festiwal Życia to wydarzenie, na które czekamy cały rok. Nie sposób 
opisać pełni ducha i entuzjazmu całej zjeżdżającej się na to wydarze-
nie młodzieży. Niestraszne nam zimne noce w namiotach, palące słoń-
ce, czy padający deszcz. Jest to jakby moment kulminacyjny całego 
roku w spotkaniu z prawdziwie Żywym Bogiem.

Festiwal ma już 16-letnią tradycję. 
Przez 15 lat odbywał się w Kodniu nad 
Bugiem przy sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej. W tym roku po raz drugi od-
był się w dzielnicy Lublińca – Kokotku.

8 sierpnia nad jeziorem Posmyk poja-
wiła się również grupa z Niniwy, z Wro-
cławia, gotowa na przeżycie tygodnia 
wraz z Chrystusem. Każdy przyjechał ze 
swoim celem: zbliżenia się do Boga, za-
trzymania się nad swoim życiem, upo-
rządkowania swego sumienia, nawet 
odnalezienia działania Jezusa w swo-
im życiu, czy poznania Jego oblicza od 
podstaw.

Tegoroczny Festiwal, „Jak Ogień”, 
poświęcony został historii proroka 
Eliasza, człowieka, który mimo tak 
wielkiej różnicy czasu jest nam bardzo 
bliski. Żyje w czasach, gdy naród Izraela 
odchodzi od Boga i Jego zasad, a mimo 
iż Jahwe prowadzi i opiekuje się jego 
ojczyzną, tylko nieliczni naprawdę 
posłuszni są Jego przykazaniom. Eliasz 
jest właśnie tym, który przychodzi i 
chce wśród Bożego Ludu rozpalić na 
nowo ogień wiary. To właśnie on nosi 
w sobie ten płomień, a my, chcąc iść za 
jego przykładem, zjeżdżamy się w tym 

miejscu, by rozpalić ten ogień w samym 
sobie. Każdy dzień poświęcony był 
kolejnemu etapowi w naszej wędrówce 
i w naszym spotkaniu z Chrystusem: 

Susza – prawdziwa i duchowa, której 
wszyscy doświadczamy, nawet sam pro-
rok Eliasz, a którą Bóg chce w nas ugasić. 

Wiara – nasze zaufanie wobec Boga 
i  jego obietnicy; o tym, czy jesteśmy 
w  stanie zawierzyć nasze życie Bogu 
i czy naprawdę wierzymy, że kieruje On 
naszą drogą.

Wybór – o prawdziwym przyjęciu 
Boga i jego odrzuceniu; zakończeniu 
wahań i sporów w swoim sercu; o sytu-
acji z dnia każdego z nas, gdy prawdzi-
wa relacja i posłuszeństwo Boskiej woli 
było trudne i wymagające, kiedy to wła-
śnie my mamy wybór między grzechem, 
a bezkompromisowym przyjęciem Chry-
stusowego krzyża. 

Świadectwo – to dzień właśnie o na-
szej misji – jak rozpalenie ognia wymaga 
iskry, tak my posłani jesteśmy do świa-
ta, by dawać świadectwo wiary i rozpa-
lać tę iskrę w każdym spotkanym przez 
nas człowieku. 

Nadzieja – jak Eliasz na swej drodze 
przeżywał swoją duchową suszę, tak 

samo i my upadamy poszukując wody 
i tak samo przychodzimy do Boga, który 
chce nam dać nadzieję.

Największy Ogień rozpalany był pod-
czas codziennej Mszy świętej, towa-
rzyszących jej kazań, Drogi Krzyżowej, 
koncertu uwielbienia i cichemu, nigdy 
nie zamkniętemu namiotowi czuwania, 
w  którym od rana do nocy, przez cały 
tydzień adorowany był Chrystus w Naj-
świętszym Sakramencie, zapraszając 
do swego wnętrza każdego, kto odczu-
wał potrzebę modlitwy, oraz wyciszeniu 
w Chrystusie.

Każdego dnia przez cały tydzień ten 
sam Ogień rozpalano w nas poprzez 
liczne konferencje, oraz świadectwa, 
które wygłosiły takie osoby jak Joanna 
Bątkiewicz-Brożek, znana z autorstwa 
książki „Jezu, Ty się tym zajmij”, Sylwia 
Jaśkowiec, wielokrotna reprezentantka 
Polski w biegach narciarskich, czy Mo-
nika i Marcin Gomułkowie, twórcy blo-
ga „Początek wieczności”. Czas uświet-
niły także występy Arki Noego, Małego 
TGD, Kuby Badacha, spektakl Teatru Po 
Pracy, oraz musical zatytułowany „Jak 
Ogień”, przygotowany specjalnie na 
czas Festiwalu.

Przez cztery dni, między konferen-
cjami a modlitwą był czas na dodatko-
wy sposób spożytkowanie dnia poprzez 
zorganizowane warsztaty: modlitewne, 
taneczne, fotograficzne, wokalne, czy 
nawet ze średniowiecznej sztuki wal-
ki mieczem. Każdy mógł wybrać coś dla 
siebie spomiędzy dwudziestu różnych 
warsztatów.

Niewybaczalnym byłoby nie wspo-
mnieć o stale odbywającym się w trak-
cie wydarzenia tzw. biegu festiwalowi-
cza. Jest to bieg typu runmageddon na 
dystansie… w tym roku ok. siedmiu kilo-
metrów. Oprócz tego przeszkody, las, ka-
nały burzowe i bagna. Może się zdarzyć, 
że z błota wyciąga się nogę pozbawio-
ną już obuwia. W tym roku miała miejsce 
zabawna historia, kiedy jedna z uczest-
niczek próbując wyciągnąć but, który 

Fot.  grzegorz  szpak
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czy tAniA

KRÓLOWA POKOJU 25

29. niedziela zwykła
20 października

2 Krl 5, 14-17
Uzdrowienie Naamana

Ps 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała 
Jego prawica, i święte ramię Jego.

2 Tm 2, 8-13
Jeśli trwamy w cierpliwości, 
będziemy królowali z Chrystusem

Alleluja, alleluja, alleluja
Za wszystko dziękujcie Bogu, 
taka jest bowiem wola Boża 
względem was w Jezusie Chrystusie

Łk 17, 11-19
Wiara uzdrowionego cudzoziemca

30. niedziela zwykła
27 października

Syr 35, 12-14.16-18
Modlitwa biednego przeniknie obłoki

Ps 34
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Będę błogosławił Pana 
po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze 
na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni
i niech się weselą.

2 Tm 4, 6-9.16-18
Ufność Pawła 
po życiu poświęconym Bogu

Alleluja, alleluja, alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat 
ze sobą, nam zaś przekazał 
słowo jednania

Łk 18, 9-14
Wysłuchana modlitwa 
skruszonego grzesznika

utknął w błocie, wpierw wy-
ciągnęła obuwie pozostawione 
tam z ubiegłorocznego Festiwa-
lu. Jest to jednak wspaniały mo-
ment, długo oczekiwany przez 
uczestników, W tym biegu nie 
ma przeciwników, nie ma prze-
granych, a wszystko odbywa się 
w duchu braterskiej rywaliza-
cji. Jeśli ktoś upadł, czy ugrzązł 
w błocie, zawsze może liczyć na 
pomoc biegnącej obok osoby.

Każdy zwycięża w tym biegu; 
zwycięża swoją dumę, słabości 
i lęki. We własnym rozmyślaniu 
lubię przyrównywać go do 
własnej drogi życia. Mimo to 
że jest pełne pułapek, trudów 
i  tego, zarówno dosłownego jak i 
duchowego brudu, jest ktoś, kto pomaga 
nam z niego wyjść.

Każdy dzień, już nawet ten pierwszy, 
rozpalał w nas na nowo płomień wiary, 
który do końca festiwalu miał się przero-
dzić w wielki Chrystusowy ogień. Konfe-
rencja, warsztaty, Msza święta, modlitwa, 
adoracja… a co najważniejsze, tłum cu-
downej młodzieży obdarzonej wielkim 
sercem i duchem. To wszystko stanowi 
tak wielkie i niesamowite wydarzenie, 
jakim jest Festiwal Życia.

Co roku jesteśmy świadkami niesamo-
witych wydarzeń – odnowy w Duchu, na-
wróceń i pełnego działania Bożych łask. 
Teraz każdy z nas powraca do swoje-

go miasta, staje się prorokiem Chrystu-
sa przygotowującym świat na przyjście 
Pana. I my – młodzi, chcemy dzisiaj roz-
palić ogień Chrystusowej miłości i pełnej 
wiary w Chrystusie Jezusie.

Już teraz znamy termin następnego 
zjazdu: 6-12 lipca 2020 roku! Jeśli jesteś 
w wieku 16-35 lat, Festiwal Życia jest 
dla ciebie! Bez względu na to, czy ży-
jesz blisko Boga, czy dopiero Go szukasz, 
a może nawet się z Nim pokłóciłeś. Wy-
starczy, że chcesz spotkać się z ludźmi, 
którzy cieszą się życiem.

Chcesz przeżyć to razem z nami? 
Wstań i idź do Niniwy!

JAn nOWAKOWsKi

Fot.  grzegorz  szpak
Fot.  grzegorz  szpak

nAszA MŁOdzież
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Trzeba umieć bronić Chrystusa 
jak najdroższego Przyjaciela

Zresztą, moja wiara i praktykowanie 
wszystkiego, co jest z nią związane (mo-
dlitwa, częsta Msza święta, świętowa-
nie niedzieli, …) towarzyszą mi każdego 
dnia. Widzę, że jest to jasne dla innych, 
bo kiedy szukają odpowiedzi na pytania 
„kościelne”, zwracają się do mnie.

Pracując w szpitalu wśród chorych 
dzieci, doświadczyłam nieraz, jak ważne 
są słowa wsparcia i zapewnienie o mo-
dlitwie. Przypomina mi się historia śmier-
telnie chorej dziewczynki z mukowiscy-
dozą. Pewnego wieczoru, przechodząc 
korytarzem, zauważyłam zapłakanego 

Słowa Pana Jezusa „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 
się i Ja przed Moim Ojcem” towarzyszą mi od dłuższego czasu w co-
dziennym życiu. znany wszystkim breloczek z tymi słowami mam do-
łączony do kluczy w pracy. Jest to takie ciche świadectwo, kto jest dla 
mnie najważniejszy. Świadectwo głoszone czynem, a nie słowami. 

UMiŁOWAny i UMiŁOWAnA

ojca, którego wezwano, by pożegnał się 
z dzieckiem. Powtarzał, że nie może po-
godzić się z tym, że jego ukochana córka 
umiera, przecież mają jeszcze tyle niezre-
alizowanych planów. Podeszłam i powie-
działam, że dla Boga nie ma rzeczy nie-
możliwych i jeżeli zechce, może ją uzdro-
wić. Trzeba tylko ufnie Mu się powierzyć. 

Obiecałam modlitwę i że poproszę 
o modlitwę również moich bliskich. 
W  oczach tego człowieka ujrzałam ser-
deczną wdzięczność. Potem się okaza-
ło, że stan córki poprawił się na tyle, że 
mogła wyjść ze szpitala. Po kilku latach 

dziewczynka zmarła, 
ale dla mnie było ja-
sne, że to Pan Bóg po-
darował jej jeszcze te 
lata życia.

eLA

Zacznę od mojego 
doświadczenia w  cza-
sie pobytu w sanato-
rium. Pierwszego dnia, 
gdy nas rozlokowano 
przy stołach w jadal-
ni, okazało się, że je-
stem sam i wokół pięć 
kobiet. I zrodził się dy-
lemat, bo wyniosłem 
z domu i pielęgnowa-
łem w małżeństwie 
znak krzyża przed każ-
dym posiłkiem i po 
jego zakończeniu, a tu 
tyle obcych osób. Jaka 
będzie reakcja siedzą-
cych obok ludzi, kie-
dy się przeżegnam? 
W końcu się przełama-

łem i obserwowałem, co się będzie dzia-
ło. Po zrobieniu znaku krzyża zapanowa-
ła lekka konsternacja, a po chwili dwie 
kobiety powiedziały, żebym się nie krę-
pował, bo im to nie przeszkadza. Na ko-
rytarzu, po posiłku, jedna z pań, siedząca 
przy tym samym stoliku, zaczepiła mnie 
i spytała, czy jestem wierzący, bo zoba-
czyła, jak wykonuję znak krzyża. Powie-
działa, że ona też jest głęboko wierząca 
i że poczuła się raźniej, bo spotkała dru-
gą taką osobę. Dzięki temu, każdy z nas 
znalazł towarzysza do rozmowy, a  naj-
częściej na tematy związane z wiarą. 

Drugi raz, to było w szpitalu, gdy le-
żałem w jednym pokoju z około 60-let-
nim, samotnym mężczyzną. Na począt-
ku, w godzinach rannych po śniadaniu, 
a później przed godziną 22.00 schodzi-
łem do kaplicy szpitalnej, informując 
współlokatora, że na chwilę wychodzę. 
Po jakimś czasie zapytał się mnie, gdzie 
ja tak często wychodzę. Powiedziałem, 
że idę się pomodlić i gdyby personel py-
tał, to jestem w kaplicy. Od tego czasu, 
wiele godzin spędziliśmy na wspólnych 
rozmowach o wierze, o doświadczeniu 
modlitwy, a w zasadzie o jej zaniedba-
niu u tego człowieka w domu. Niesa-
mowicie się przede mną otworzył, a ja 
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poczułem, że jestem narzędziem w  rę-
kach Pana Boga, aby tego mężczyznę na 
nowo do Niego przyprowadzić.

RysiU

Moim polem do dawania świadectwa 
jest uczelnia. Młodzi ludzie wciąż jesz-
cze dążą do ideałów, poszukują praw-
dy, choć mają już określone spojrzenie 
na życie. Słychać szczere rozmowy, nie-
rzadko przy alkoholu. Wiele widzę błęd-
nego rozumienia nauki Kościoła, przez 
które moi znajomi odrzucają całą kato-
licką wiarę. Nie wyrywam się sama, ale 
słucham, jestem wśród nich znana jako 
„kościelna dziewczyna”. 

Pytania: „Czy w Środę Popielcową je 
się mięso?” albo „Kiedy w tym roku przy-
padają święta?” zdarzały się nieraz. My-
ślę, że bardziej istotna od słów jest po-
stawa. Na przykład po niedawnej roz-
mowie z koleżanką, okazało się, że jed-
ną z głównych przyczyn jej odejścia z Ko-
ścioła, była widoczna niespójność mię-
dzy wyznawaną wiarą, a życiem katoli-
ków oraz obecna wśród ludzi Kościoła 
atmosfera poczucia winy i smutku, któ-
ra przecież nie powinna być elementem 
chrześcijaństwa.

Zaobserwowałam, że ludzie oceniają 
cały system wierzeń przez pryzmat osób, 
które go wyznają. Ważne są takie dodat-
ki, jak piękny wygląd, elegancja, poczu-
cie własnej wartości, to właściwie nie są 

dodatki, ale również forma ewangelizacji. 
Chrześcijaństwo jest głębokim przeży-
waniem wielkiego daru, jakim jest bycie 
dzieckiem Stwórcy Wszechświata, czasa-
mi ubrudzonym przez grzech, ale zawsze 
mogącym wrócić do czystości danej na 
chrzcie, dzięki sakramentom. To powin-
no być źródłem naszej radości promie-
niującej i zarażającej innych. 

W tym wszystkim doświadczam, jak 
ważną rzeczą jest spędzanie czasu z ludź-
mi bliskimi Bogu. W sytuacji, gdy 20 osób 
w grupie dziekańskiej żyje w inny spo-
sób, jest trudno zachować swoje warto-
ści i kształtować według nich życie. Roz-
mowy z przyjaciółmi, w których mogę 
swobodnie dyskutować o codziennych 
problemach, nie wyłączając z nich wy-
miaru duchowego i Bożego działania, 
pozwalają mi żyć. 

Trzeba też być Bożym intelektualistą 
i  nie pozostawać na tym, co się wie 
w danym momencie. Dlatego, oprócz 
nauki, staram się wpleść w swój 
dzień fragmenty z Pisma Świętego, a 
konkretnie czytania z dnia. Zauważyłam, 
że gdy tego nie robiłam, traciłam z oczu 
Bożą perspektywę i codzienne problemy 
mnie przerastały. 

Pozbawiałam się chleba duchowe-
go, takich słów, jak: „A oto Ja jestem 
z Wami, przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata”, „Pan, Bóg Twój będzie 
z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” 

i „z  tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra”, etc. Przy-
pomina to bardzo wołanie Jana Pawła II, 
że musimy od siebie wymagać, choćby 
inni od nas nie wymagali.

Bycie świadkiem i przyjacielem Jezu-
sa nie opiera się tylko na opowiadaniu 
i  szeroko pojętym głoszeniu Ewange-
lii. To również niewidoczna modlitwa za 
umierającego właśnie obok mnie samot-
nie pacjenta, posługa ukryta, tak jak czy-
ny Maryi, którą zapraszam do mojego ży-
cia każdego dnia. Pan Jezus nie ma swo-
ich rąk, ust, nóg, więc do kochania po-
trzebuje moich i Twoich.

KAsiA

Jesteśmy małżeństwem z 26-letnim 
stażem, mamy córkę Kasię, studentkę 
piątego roku medycyny (od października). 
Nasze domy rodzinne dały nam solidne 
chrześcijańskie podstawy (dwaj bracia 
Rysia są kapłanami), ale w życiu, które 
ciągle toczy się do przodu, to nie 
wystarcza. Pobierając się, wiedzieliśmy, 
że chcemy naszą rodzinę budować na 
Panu Bogu, każdego dnia powierzając 
Mu wszystko, czym żyjemy, i ufając, że 
On nas poprowadzi, bo ma najlepszy 
plan na nasze życie. Wiedzieliśmy też, 
że musimy szukać ludzi podobnych do 
nas, którzy nam w tym pomogą. I przed 
piętnastu laty znaleźliśmy: Wspólnotę 
„Umiłowany i umiłowana”.

Dzięki tej Wspólnocie, lu-
dziom i kapłanowi, który się nią 
opiekuje, nasze życie i przyjaźń 
z Panem Bogiem są bardziej 
autentyczne i żywe. Dziękuje-
my, kochany Ojcze Kazimie-
rzu, za Twoją nieustanną troskę 
o  kształt naszych małżeństw 
i  rodzin. Dziękujemy, kochani 
Umiłowani, za wsparcie i przy-
kład Waszego życia. 

Kończąc, chcieliśmy dodać, 
że dziś nie wystarczy tylko nie 
wstydzić się Chrystusa, ale trze-
ba się do Niego odważnie przy-
znawać, a kiedy przyjdzie taka 
potrzeba, umieć Go bronić tak, 
jak najdroższego Przyjaciela. 

eLA, RysiU i KAsiA WAŚcińscy

UMiŁOWAny i UMiŁOWAnA
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sŁOWO BOże W cOdziennOŚci
fOt. eWA sOŁecKA

Przypatrzcie się ptakom 
w powietrzu: 

nie sieją ani żną 
i nie zbierają do spichrzów, 

a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście 

ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce 

może choćby jedną chwilę 
dołożyć do wieku

swego życia
(Mt 6, 26-27).

W
Rz

es
ie

ń

Tak każde dobre drzewo 
wydaje dobre owoce, 
a złe drzewo wydaje

złe owoce. 
Nie może dobre drzewo 

wydać złych owoców 
ani złe drzewo wydać

dobrych owoców. 
Każde drzewo,

które nie wydaje 
dobrego owocu,
będzie wycięte

i w ogień wrzucone.
A więc: poznacie ich

po ich owocach 
(Mt 7, 17-20).

PAŹdzieRniK
WsPÓLnOtA LeW JUdy

rekolekcje letnie Wspólnoty Lew Judy

Podobnie jak w ubiegłych latach, nasze letnie rekolekcje odbyły się 
w Gródku nad Dunajcem, w dniach 20-28.07.2019. Tegoroczny temat 
brzmiał: „Buduj więzi, zrywaj więzy”.

P r z e z  d w a  d n i  k o n f e r e n c j e 
rekolekcyjne wygłaszał ks.  biskup 
Andrzej Siemieniewski, przez trzy 
dni – Stanisława Iżyk, moderatorka 
Stowarzyszenia ProMisja, a  jeden dzień 
– Piotr Sztuba z naszej Wspólnoty.

Programy dla dzieci i  młodzieży po-
magała nam zrealizować grupa mło-
dzieżowa z  Międzynarodowej Ekume-
nicznej Szkoły Uczniostwa przy Wspól-
nocie Jahu w  Szwajcarii. Przez całe re-
kolekcje był z nami Ojciec Bartek, który 

sprawował dla nas Eucharystię, głosił 
homilie, spowiadał i przez cały czas był 
do dyspozycji.

Wielka gorliwość Ojca sprawiła, że cza-
sem dzień rekolekcyjny kończył się jesz-
cze dodatkową, pozaprogramową ado-
racją lub Mszą świętą w szczególnych in-
tencjach, co – jak wielu podkreśla – jesz-
cze mocniej sprawiło, że ten czas reko-
lekcji był naprawdę świętym czasem od-
budowy więzi z Bogiem i zrywania wię-
zów grzechu.

Jak zwykle, wyjeżdżając z Gródka ma 
się poczucie, że to było coś niezwykłego, 
wyjątkowego. Czegoś takiego nie da się 
doświadczyć przez całą pozostałą część 
roku. Poczucie obecności Boga, działania 
Jego mocy, więzi z ludźmi.

W ostatnim dniu rekolekcji, kiedy jest 
możliwość złożenia świadectwa o tym, 
czego Pan dokonał w naszym życiu, ze 
łzami w oczach wszyscy wsłuchiwaliśmy 
się w  historie braci i  sióstr, którzy pełni 
wdzięczności opowiadali o  Bożych cu-
dach, które ich spotkały – to, co wyda-
wało się niemożliwe, tego Pan dokonał.

PiOtR ROtte
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sŁOWO BOże W cOdziennOŚci
fOt. eWA sOŁecKA

Czciciele Maryi w Henrykowie

Ponad 1000 osób, w tym ok. 50 kapłanów, zgromadziło się w Hen-
rykowie w sobotę 17 sierpnia na II Archidiecezjalnej Pielgrzymce 
Czcicieli Maryi, Wspólnot Żywego różańca. z naszej parafii przyje-
chał o. Wiesław Przyjemski OMI z grupą 28 parafian. Uroczystej Mszy 
świętej przewodniczył abp Józef Kupny. (Red.)

W czasie Mszy świętej – odprawio-
nej w świątyni pw. Wniebowzięcia NMP 
i  w  bliskości uroczystości, podczas któ-
rej wspominamy tę tajemnicę – metro-
polita wrocławski zaprosił pielgrzymów 
do wsłuchania się w liturgię słowa z dnia, 
kiedy świętujemy wejście Maryi z duszą 
i ciałem do chwały nieba. Zauważył, że 
to słowo nie zaspokaja naszej ciekawo-
ści, jeśli chodzi o szczegóły wniebowzię-
cia. Pan Bóg nie chce, byśmy się zatrzy-
mywali na cudowności tego wydarze-
nia. – Zależy Mu na czymś innym: chce 
nam pokazać drogę do nieba; chce, by-
śmy uświadomili sobie, że jest to szlak 
otwarty dla każdego z nas – mówił.

Biblijne czytania prowadzą nas naj-
pierw przez obraz z Apokalipsy, ukazu-
jący walkę dobra ze złem – gdzie zło jest 
ukazane pod obrazem wielkiego smo-
ka, który ma 7 głów, 10 rogów, 7 dia-
demów. 7 głów oznacza pełnię mądro-
ści tego świata. Ten smok ma na swoich 
usługach „mózgi całego świata” – mó-
wił arcybiskup, przypominając wspo-
minaną niedawno postać św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, wielkiego czcicie-
la Matki Bożej. Zginął w obozie koncen-
tracyjnym – a takie obozy były miejsca-
mi, gdzie ludzkie umysły pracowały nad 
tym, jak zabijać lepiej, szybciej, taniej. 
Dziś też mamy przykłady na to, jak czło-
wiek wykorzystuje swoją inteligencję do 
walki z dobrem.

Biblijny smok ma 10 rogów. Są to rogi 
byka, kojarzące się z mocą. Są obrazem 
siły. Ten smok ma więc nie tylko inteli-
gencję, rozum, ale i potężną siłę. Ma też 
7 diademów, dysponuje więc pełnią wła-
dzy – wyjaśniał abp Józef, wskazując z ko-
lei na stojącą naprzeciw potwora Nie-
wiastę. Symbolizuje ona Maryję i Kościół 
– nas. Wszyscy stoimy naprzeciw smo-

ka, wobec konieczności zmierzenia się ze 
złem. – Dlaczego św. Jan mówi, że sym-
bolizuje nas kobieta brzemienna? Kobie-
ta, która spodziewa się dziecka nie może 
przecież toczyć wojen; to ona zasługu-
je na to, by ją ochraniać, by o nią się za-
troszczyć. Jak ona może sobie poradzić 
ze smokiem? To nie wygląda na równy 
pojedynek – zauważył.

– Dlatego, że szanse kobiety wydają 
się małe, mamy często pokusę, by się-
gać po środki, którymi dysponuje smok, 
a nie niewiasta. Często rozglądamy się za 
środkami, które są przemyślane, mocne, 
skuteczne, bo wydaje nam się, że jeste-
śmy słabi wobec smoka jak brzemienna 
kobieta – mówił. – Tymczasem na tę całą 
potęgę zła odpowiedzią są środki, jakie 
daje nam Bóg. Bram nieba nie sforsujemy 
przemocą, pyszałkowatością, przebiegło-
ścią ani układami; bramy do nieba zdo-
bywa się, wierząc w moc dobra, czyniąc 
dobro. Taki jest Bóg – wyjaśnił.

Podkreślił, że potwierdzają to obja-
wienia Matki Bożej w różnych częściach 
świata. – Czy kiedykolwiek Matka Naj-
świętsza dawała ludziom do ręki miecz? 
Czy kiedykolwiek prosiła, by nim wal-
czyć? Nie, dawała różaniec i mówiła, że 
w  tym jest zwycięstwo – w odmawia-
niu Różańca. O to prosi każdego z nas 
– mówił, dziękując pielgrzymom za mo-
dlitwę różańcową, za przynależność do 
kół Żywego Różańca, za animowanie go 
w swoich parafiach.

– Co zrobilibyśmy w naszej ojczyź-
nie, w naszym życiu bez modlitwy ró-
żańcowej? W tej modlitwie jest siła. Ko-
muś może się wydawać, że są to nie-
wiele znaczące środki. Ale jest w różań-
cu moc, która może zwyciężyć świat, 
może zwyciężyć współczesne smoki, 
które nas zewsząd otaczają – dodał. 

W Ewangelii Elżbieta mówi do Maryi: 
„Błogosławiona jesteś między niewia-
stami”. Tak nazywane były także dwie 
kobiety w Starym Testamencie: Judyta 
(Księga Judyty) i Jael (Księga Sędziów 
4,17.21; 5, 24). W przypadku obu tych 
postaci historia jest podobna – kiedy 
Izrael ciemiężony jest przez wrogów, 
mężczyźni z mieczami w ręku podda-
ją się, a do pokonania nieprzyjaciół 
przyczyniają się słabe kobiety. Przez 
nie Bóg wyzwala Izraela.

– Elżbieta, używając tych słów, wyraża 
przekonanie, że jej 14-letnia krewna jest 
kimś, przez kogo Bóg rozpocznie osta-
teczne zwycięstwo nad złem. Bóg po-
trzebuje kogoś, kto jest dostatecznie sła-
by, aby mógł przez niego działać, ukazać 
przez niego swoją moc i siłę. Bóg chce 
działać nie przez mocnych, tych, co się 
za mocnych uważają i chcą innym poka-
zać swą moc, innych sobie podporządko-
wać, rządzić nimi, ale przez tych, którzy 
znają swoją słabość – tłumaczył.

Matka Boża pokonuje zło pokorą, wier-
nością, miłością, otwartością. – Chcemy 
i my razem z Maryją siłą modlitwy różań-
cowej, o którą nasza Matka prosi, poko-
nywać zło w naszym sercu, naszych ro-
dzinach, naszej ojczyźnie. Nagrodą za to 
będzie niebo, do którego Maryja zosta-
ła wzięta z duszą i ciałem. Tam oczekuje 
z Jezusem na nas wszystkich.

W pielgrzymce wzięło udział ponad 
1000 osób, w tym ok. 50 kapłanów. Przed 
Mszą świętą wszyscy wysłuchali prelekcji 
ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego „Prze-
słanie Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. 
Wyszyńskiego”. Prelegent przypomniał 
między innymi wielkie oddanie pryma-
sa Maryi oraz słowa pozostawione Dol-
noślązakom podczas koronacji wizerun-
ku Maryi w Wambierzycach.

Po posiłku wysłuchaliśmy świadec-
twa o. Leona Barczaka OFM, który rów-
nież przewodniczył modlitwie różańco-
wej przed Najświętszym Sakramentem. 

AGAtA cOMBiK (WROcLAW.GOsc.PL)

ży Wy RÓżAniec
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OGŁOszeniA i ReKLAMy

AdRes: parafia pw. nMp królowej pokoju, 
54–239 Wrocław, ul. ojców oblatów 1

KOntAKt: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPieKUn: o. Jerzy Ditrich oMI
zesPÓŁ:  Maria Bodys, ewa kania, Barbara Masłyka,

Bożena sobota, Damian szpalerski
fOtOGRAf: piotr Janicki
nAKŁAd: 2 000 egz.
cenA: gratis

STOPKA reDAKCYJNA

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

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, parkie-
ty, 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

reMONTY – naprawy, malowanie, płytki, 
panele, drzwi, płyty g/k, gładzie.
Tel. 507 626 907

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

OKOLICzNOŚCIOWe DeKOrACJe
kwiatowe 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 
Popowicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

JĘzYK ANGIeLSKI korepetycje. Przygoto-
wanie do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 663 017 429

N AU C z YC I e L K A C H e M I I  udziela 
korepetycji (liceum, szkoła podstawowa). 
Tel. 663 017 429

KOrePeTYCJe 
z JĘzYKA ANGIeLSKIeGO 
Tel. 515 700 694

USŁUGI KrAWIeCKIe

SKrACANIe, zWĘŻANIe
WSzeLKIe PrzeróBKI
WSzYWANIe zAMKóW

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 AT e M AT Y K A
K O R e P e t y c J e

  szkoła podstawowa
  szkoła średnia
  przygotowanie do matury:
  zakres podstawowy i rozszerzony
  szkoła wyższa:
  algebra liniowa
  analiza matematyczna
  rachunek prawdopodobieństwa

dOJAzd dO dOMU UczniA
sKUtecznie i BezstResOWO

TeL. 730-071-007

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

WYNAJMĘ
POKÓJ Z KUCHNIĄ I ŁAZIENKĄ

DLA 2 STUDENTÓW
LUB STUDENTEK

OSOBNE WEJŚCIE
W DOMU TYPU BLIŹNIAK

TEL. 662 615 192

rODzINA WYNAJMIe MIeSzKANIe 
na Popowicach lub w okolicy.
Tel. 792 258 709

KUPIĘ MIeSzKANIe na Popowicach 
lub sąsiadujących osiedlach. 
Tel. 693 959 935

WYNAJMĘ MIeJSCe PArKINGOWe 
w garażu podziemnym na Popowicach.
Tel. 601 899 492

SPrzeDAM MIeSzKANIe
o powierzchni 100 m2 w budynku wielo-
rodzinnym w  miejscowości Tuszyn koło 
Dzierżoniowa. Tanio.
Tel. 74 831 4377 lub 663 625 151

K U C H A r K A na wszelk ie imprez y 
okolicznościowe (wesela, chrzciny, 
komunie i nie tylko).
Tel. 71 355 1878 lub 515 843 252

KUPIĘ MIeSzKANIe 
na Popowicach dla rodziny 2+2 
Tel. 512 649 901

LeKCJe ŚPIeWU, solfeżu, teorii muzyki, 
gry na pianinie, keyboardzie, organach, 
akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie. 
Lekcje dla dzieci i dorosłych. 
Tel. 793 936 800 – Marek Gierczak
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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
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