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KRÓLOWA POKOJU2

Jesteśmy w jednym Kościele

KOŚCIÓŁ MISYJNY

W dniach od 6 do 27 października br. odbył się w Watykanie Synod dla 
Amazonii. Ojciec Jan Kot OMI, od 2014 r. biskup diecezji Zé Doca w ser-
cu brazylijskiej Amazonii, uczestniczył w Synodzie jako jeden z czte-
rech Polaków, w tym trzech reprezentujących Kościół w Brazylii. Jesz-
cze podczas trwania Synodu o. bp Jan rozmawiał z Michałem Jóźwia-
kiem z oblackiego portalu misyjne.pl.

Jakie tematy w obradach synodu po-
jawiają się najczęściej? Które z nich są 
zdaniem Ojca Biskupa najistotniejsze? 

Dużo się mówiło o formacji naszego 
duchowieństwa i laikatu, o pracy z mło-
dzieżą, o viri probati, stałych diakonach, 
a także o miejscu kobiet w życiu i dzia-
łaniu misyjnym Kościoła. Podejmowany 
jest też temat możliwości wprowadzenia 
rytu amazońskiego do liturgii Kościoła. 
Wielu poruszało tematy ekologii i pro-
blemów, z którymi społeczność w Ama-
zonii musi się na co dzień zmagać. To 
przede wszystkim dostęp do edukacji 
oraz przestępczość. Niestety, ale handel 
narkotykami, przemyt ludzi czy prostytu-
cja kwitną w najlepsze. Wszystko to jest 
ważne, ale nie na wszystko mamy bez-
pośredni wpływ. 

O niektórych sprawach możemy sobie 
tylko pięknie porozmawiać, ale ostatecz-
ne decyzje są w rękach innych. Dla Ko-
ścioła priorytetem musi być nowa ewan-
gelizacja, czyli głoszenie Jezusa Chrystu-
sa w tej trudnej rzeczywistości. Do tego 
dochodzi oczywiście formacja w naszych 
seminariach, która powinna być bar-
dziej dostosowana do naszych realiów, 
bardziej misyjna i duszpasterstwo po-
wołaniowe oraz młodzieżowe. Niektó-
re z tych tematów są oczywiście delikat-
ne i bardzo złożone, ale nie możemy od 
nich uciekać. Spotkaliśmy się w Rzymie 
po to, aby dyskutować. 

W mediach najgłośniej jest o viri pro-
bati, diakonach stałych, a nawet o tym, 
że biskupi rozważają możliwość udzie-
lenia diakonatu kobietom. Jakie są po-
glądy Ojca Biskupa na te kwestie? 

Media zawsze będą poruszały tema-
ty polemiczne, które mogą nawet wy-

woływać kłótnie. To prawda, że pojawiły 
się głosy o święceniach kapłańskich dla 
żonatych mężczyzn. Ale, żeby dobrze 
zrozumieć ten temat, trzeba znać realia 
Amazonii. Nikt nie postulował zniesie-
nia obowiązującej dyscypliny w Kościele. 
Rozmawiamy jedynie o możliwości świę-
cenia viri probati na terenach, na których 
nie ma kapłanów, i ludzie przez miesiące, 
a czasem nawet lata, nie mają dostępu 
do sakramentalnej posługi. Każdy z tych 
przypadków ma być rozeznawany indy-
widualnie, a nie, jak myślą niektórzy, że 
już jutro do święcenia ustawią się kolej-
ki żonatych mężczyzn z całymi rodzina-
mi. Sprawa jest bardzo złożona i wyma-
ga wiele przemyśleń i czasu.

Co do sprawy święceń stałych diako-
nów, to nie ma tu wielkiego pola do dys-
kusji, bo to jest w Kościele katolickim już 
rzeczywistość. Sobór Watykański II to za-
akceptował. W przypadku stałego dia-
konatu, jak zawsze, wielkim wyzwaniem 
jest formacja. W formację tych ludzi trze-
ba zainwestować zarówno ilościowo, jak 
i jakościowo.

Rzeczywiście, pojawiły się też głosy na 
temat święceń diakońskich kobiet. Jed-
nak to, że jakiś biskup, czy kilku bisku-
pów o tym mówiło, nie znaczy, że wszy-
scy popierają ten punkt widzenia. Myślę, 
że chodzi tu bardziej o formalne uznanie 
przez Kościół posługi kobiet, które niosą 
na swoich barkach wiele wspólnot i pa-
rafii w Amazonii. Komisja, którą powo-
łał papież, żeby przestudiowała temat 
kobiecego diakonatu nie doszła do ja-
snych i pewnych rezultatów. Myślę, że 
nie będzie to łatwe do przyjęcia. Z całą 
pewnością trzeba coś zrobić i niektórzy 
myślą, że jedynym wyjściem są te świę-
cenia. Zobaczymy, jak zostanie to ujęte 

w dokumencie końcowym synodu. Ko-
ściół w wielu trudnych sprawach bywał 
roztropny podejmując decyzje, ale ni-
gdy nie uciekał od dyskusji nawet na naj-
bardziej delikatne tematy. Tak jest także 
w tym przypadku. 

W Polsce pojawiają się głosy, że rozwią-
zania duszpasterskie wypracowane dla 
Amazonii mogą zostać zastosowane 
w całym Kościele. Wielu widzi w tym za-
grożenie. Ojciec Biskup również?

Synod został zwołany, żeby omawiać 
ewangelizację w Amazonii – w nowej, 
złożonej rzeczywistości naszego regio-
nu. Został zwołany, żeby dać wsparcie 
ludom indiańskim, które w większości 
krajów są dyskryminowane i czasami 
traktowane gorzej niż zwierzęta. Stawia-
my sobie pytanie: co, jako Kościół Jezusa 
Chrystusa, możemy zrobić, co powinni-
śmy zrobić, aby bronić najsłabszych, od-
rzuconych i zapomnianych przez współ-
czesny świat? Wielu traktuje ludy in-
diańskie z Amazonii jako folklorystycz-
ną ozdobę, turystyczną atrakcję i nie 
przejmuje się ich codziennością, kiedy 
wróci do swoich luksusów. Samo ubo-
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„Czuwajcie i módlcie się” – tym 
wezwaniem rozpoczęliśmy Adwent, 
a tym samym nowy rok liturgiczny 
i  duszpasterski. Jest intencją Kościoła, 
aby ten rok duszpasterski był poświęcony 
Eucharystii, która daje życie. Adwentowe 
wezwanie do czujności i modlitwy 
kieruje nas ku Eucharystii, na której 
spotykamy Zbawiciela. To On wychodzi 
naprzeciw nas, aby dać nam prawdziwe 
życie. Liturgia Słowa przeżywanego 
okresu jest skoncentrowana na 
powtórnym przyjściu Mesjasza i Jego 
Królestwa i  pyta nas, czy jesteśmy 
dostatecznie gotowi na spotkanie 
z Chrystusem Sędzią. Słowo Boże 
w ostatnim tygodniu Adwentu jest 
bezpośrednim przygotowaniem do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, 
z wezwaniem Jana Chrzciciela do 
wewnętrznej przemiany i odrodzenia. 
Po to, aby Ten, który przyjmuje ludzkie 
ciało i  staje się jednym z nas, znalazł 
właściwe sobie miejsce w naszym sercu 
i domu. Eucharystia jest źródłem życia 
i więzi z Bogiem. Niech ten adwentowy 
czas będzie okazją do częstszego 
spotkania z Chrystusem na Eucharystii, 
w szczególny sposób zachęcam do 
udziału w Mszach świętych roratnich. 

SŁOWO PROBOSZCZA

lewanie nad losem tego regionu w me-
diach społecznościowych nie rozwiązu-
je problemów.  

Mamy świadomość tego, że są w Ko-
ściele grupy, które będą chciały wykorzy-
stać sytuację i przenieść do siebie roz-
wiązania, które zostaną wypracowane 
stricte dla Kościoła w Amazonii. Na to 
nie mamy żadnego wpływu. Zawsze się 
znajdą sępy, które będą chciały żerować 
na czyjejś pracy, czy postanowieniach. 
To jedna strona medalu. Z drugiej strony, 
jesteśmy w jednym Kościele i wzajemnie 
od siebie jesteśmy uzależnieni. Wszystko 
będzie zależało od moralnego i etyczne-
go podejścia, szacunku dla innych i ich 
odmiennych realiów. 

Ta różnorodność już jest faktem. 
Mamy na przykład 23 kościoły wschod-
nich tradycji, w których święci się żona-
tych mężczyzn. Dla anglikanów, którzy 
weszli do Kościoła, papież Benedykt XVI 
pozwolił udzielać święceń żonatym męż-
czyznom. Zrzucanie teraz wszystkiego 
na obecny synod, jest pewną przesadą. 
To pożywka dla medialnych manipula-

cji, żeby mieć o czym bezpłodnie godzi-
nami gadać…

Jakie są oczekiwania mieszkańców 
Amazonii co do synodu? 

To ogromny obszar, swoim zasięgiem 
obejmuje dziewięć państw. Trudno dać 
jednoznaczną odpowiedź. To jest ponad 
8 mln km², prawie 35 milionów miesz-
kańców. Samych Indian jest przeszło 
280 ludów i prawie tyle samo języków, 
poza oficjalnymi, państwowymi. Mam 
jednak wrażenie, że od synodu oczeku-
je się przede wszystkim, że w ewangeli-
zacji da wsparcie do bardziej dynamicz-
nego działania. Liczy się, że będzie gło-
sem tych, którzy głosu nie mają i, że sta-
nie w obronie najuboższych i najbardziej 
zagrożonych. Chodzi także o to, aby wes-
przeć środowiska broniące przyrody. 

Warunki pracy duszpasterskiej są pew-
nie trudne? 

Nie jest łatwo, to prawda, ale się nie 
poddajemy i pracujemy, żeby to zmie-
nić. Nasi wierni są wspaniali. Jak się zor-

Ojciec Jan Kot OMI (ur. 10.05.1962) przy-
był do Brazylii w 1994 roku. Tutaj posługi-
wał w parafiach: Jussarval i Vitória di San-
to Antão oraz w parafii pw. Najświętszego 
Serca Maryi w Alegre do Fidalgo jako pro-
boszcz. Papież Franciszek mianował go bi-
skupem diecezji Zé Doca 23.07.2014 r.

W ten rok duszpasterski wpisuje się 
rok poświęcony św. Janowi Pawłowi  II. 
Jest to okazja do pogłębienia myśli 
i   dziedzictwa naszego Wielkiego 
Rodaka. Z inicjatywy wspólnoty rodzin 
„Umiłowany i umiłowana”, każdego 
16. dnia miesiąca będziemy odmawiać 
litanię do św. Jana Pawła II, z możliwością 
ucałowania relikwii. Również w tym roku 
poświęconym Świętemu postaramy się 
ostatecznie dokończyć wystrój kaplicy 
Jemu poświęconej w dużym kościele. 

Także w ten rok poświęcony 
Eucharystii wpisuje się jubileusz 
100-lecia  pr z ybycia  M isjonar z y 
Oblatów Maryi Niepokalanej do Polski. 
Jako wspólnota parafialna podczas 
comiesięcznej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w  pierwsze niedziele 
miesiąca będziemy otaczać modlitwą 
nasze Zgromadzenie, w szczególny 
sposób polską prowincję i prosić o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

Jak co roku zachęcam, aby święta 
przeżywać w gronie najbliższych, 
a sama wieczerza wigilijna niech stanie 
się doskonałą okazją do wyrażenia 
życzliwości, miłości i przebaczenia. 
Proszę, by przy wigilijnym stole nie 
zabrakło wspólnej modlitwy, odczytania 

fragmentu Ewangelii o  narodzeniu 
Pańskim (początek drugiego rozdziału 
Ewangelii według św. Łukasza). Mam 
nadzieję, że atmosfera świątecznej 
radości i życzliwości będzie również 
towarzyszyła naszemu spotkaniu 
podczas wizyty duszpasterskiej, czyli 
tzw. kolędy. 

Na zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia ż yczę,  wraz z  całą 
wspólnotą Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, pokoju serca, pogody 
ducha i doświadczenia Boga – źródła 
prawdziwego życia.

O. JeRZY DItRICh OMI

ganizują, to cuda w duszpasterstwie ro-
bią. To oni pchają ten Kościół do przo-
du. Mam w diecezji około 350 tys. kato-
lików, 26 księży do pracy (13 tys. katoli-
ków na jednego księdza), 28 sióstr za-
konnych do wspierania duszpasterstwa 
i około tysiąca katechetów, szafarzy i mi-
sjonarzy świeckich. Wszyscy rozproszeni 
na obszarze przeszło 35 tys. km². 

Bogu dziękuję, bo są diecezje w o wie-
le trudniejszej sytuacji. Mamy powoła-
nia, niedużo, ale mamy. Wyświęciłem już 
dwóch księży dla diecezji i jak Bóg po-
błogosławi, to co roku będę święcił dia-
kona albo kapłana. W maju 2020 r. będę 
święcił pierwszą grupę dziesięciu sta-
łych diakonów.

MISYJNe.PL
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ŻYCZeNIA ŚWIĄteCZNe

„Strofy o Niepokalanej”

Beata Obertyńska

Ludzie, kiedy mokradłem na przełaj przejść pragną,
pęki łóz powiązanych w trzęsawiska ścielą.
Tyś Sobie Lilię śnieżną rzucił tu, jak w bagno,
by pierwsze z Nim zetknięcie złagodzić Jej bielą.

Jeden tylko był Kryształ tak przeczysty jak Ty,
by Bóg mógł go nawiedzić i prześwietlić Sobą!
I by dziecko zrodzone z niepokalanej krwi
było Dzieckiem – i Drugą Trójcy Świętej – Osobą!

Nie w tym Twoja zasługa, żeś Niepokalana,
lecz w tym, żeś godna była przyjąć to  wybraństwo,
Ty – co nawet pod piętnem prawnuczki Adama
byłabyś Najprzeczystszą Służebnicą Pańską.

Ze zbioru „Grudki kadzidła” (1987)

 FranciSco de zurBarán, niepokalane poczęcie (1630-1635)

Czcigodnym Ojcom Oblatom 

w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
serdeczne życzenia, aby Przeczysta Patronka najczulszą opieką 

otaczała każdą chwilę ich życia i kapłańskiej posługi, 
składają 

organizatorzy „Spotkań z Kulturą Ojczystą”

Kochanym Ojcom Oblatom 

i wszystkim mieszkańcom naszej parafii

błogosławionych świąt 
Narodzenia Bożej Dzieciny, 

przeżywanych z radością i pokojem w sercach,
zgodnie z piękną polską tradycją 

i polskim obyczajem

składają 
organizatorzy

„Spotkań z Kulturą Ojczystą”
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CARItAS

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To akcja, dzięki której Polacy mogą w prosty sposób pomóc potrze-
bującym wsparcia dzieciom. W ramach jej 26. edycji Caritas przygoto-
wała prawie dwa miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. 
Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na pomoc 
dla dzieci w Polsce i za granicą.

Pozyskane podczas akcji fundusze 
umożliwią zapewnienie dzieciom waka-
cyjnego wypoczynku, bezpłatnych posił-
ków, stypendiów oraz wsparcia w reha-
bilitacji i leczeniu.

– W tym roku z Wakacyjnej Akcji Ca-
ritas, jednej z inicjatyw realizowanych 
m.in. dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy 
Dzieciom, skorzystało ok. 25 tys. dzieci 
z całej Polski. Na potrzeby ich wypoczyn-
ku wykorzystano ośrodki własne Caritas 
i ponad 100 wynajętych ośrodków wypo-
czynkowych – poinformował ks. Marcin 
Iżycki, dyrektor Caritas Polska. 

Idea świątecznej świecy Caritas roz-
powszechnia się również poza granica-
mi naszego kraju. Dzięki ofiarności Pola-
ków, biorących udział w ubiegłorocznej 
edycji akcji, udało się odbudować szko-
łę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczo-
ną na skutek działań wojennych. W tym 
roku część środków zostanie przezna-
czona również na pomoc dzieciom z do-
tkniętej kryzysem Wenezueli.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
zostało zapoczątkowane przez Cari-
tas w  1994 r. Co roku, podczas Adwen-
tu, świece są rozprowadzane w para-
fiach w całej Polsce. Od blisko 20 lat ak-
cja ma charakter ekumeniczny. Obecnie 
jest prowadzona przez Caritas wspólnie 
z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, Diakonią Kościoła Ewangelic-
ko-Reformowanego oraz Prawosławnym 
Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. 

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom stały się nośnikiem wartości 
przekazywanych w ramach harcerskiej 
akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Pło-
mień, zapalany od wiecznego ognia pło-
nącego w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem, co roku obiega świat, niesio-
ny przez skautów i harcerzy. Symbolizuje 
jedność, braterstwo i pokój. W Polsce, za 
sprawą harcerzy ze Związku Harcerstwa 
Polskiego, trafia do parafii, szkół, szpita-
li, urzędów i domów – w postaci zapalo-
nych świec Caritas. (ekai.pl)

Jak wesprzeć 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom?
•	nabywając świecę Caritas w parafii
•	wysyłając sms o treści WIGILIA pod nu-

mer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
•	dokonując płatności online – na stro-

nie wigilijnedzielo.caritas.pl
•	przelewem bankowym

Nasz numer konta:
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
PKO BP SA III O/Wrocław
54 1020 5226 0000 6902 0508 7285
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Bóg, Dawca życia, rodzi się w stajence. 
Jezus, bez koniecznych dla dziecka – po ludzku – 
warunków materialnych i odrzucony przez wielu, 

przychodzi, by nas ubogacić swoją miłością 
i wszelkimi potrzebnymi darami. 

Niech On będzie naszym przyjacielem. 
Przyjmijmy Go otwartym sercem i uwierzmy, 

że Jego dary poprowadzą nas do wolności i szczęścia. 
Życzymy wszystkim Parafianom 

otwarcia się na Jego obecność i miłość.
Niech 101. rocznica odzyskania niepodległości 

będzie dla nas impulsem do odnowienia patriotyzmu.
Pracujmy, by Polska i Kościół stawały się 

królestwem Chrystusa a dla przyszłych pokoleń 
były najlepszym miejscem do życia.

PARAfIALNY ZeSPÓŁ CARItAS
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PRYMAS t YSIĄCLeCIA

Droga życia Sługi Bożego
Stefana kard. Wyszyńskiego (1901–1981)

Uroczysta beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kard. Wy-
szyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. Kontynuuje-
my rozpoczęty w poprzednim numerze druk serii zapisków i wypowie-
dzi Prymasa Tysiąclecia (Red.).

1940–1942
W lipcu 1940 na prośbę ojca Korni-

łowicza podejmuje opiekę duchową 
nad grupą sióstr i niewidomych dzie-
ci przesiedlonych do majątku Zamoy-
skich – do Kozłówki. Prowadzi wykła-
dy i dyskusje dla inteligencji z dziedziny 
katolickiej myśli filozoficznej i społecz-
nej. Pod bokiem Niemców skupia w ka-
plicy na rekolekcjach ziemian i robot-
ników. We wszystkich budzi wolę życia 
i moc przetrwania, wychowując w du-
chu miłości i sprawiedliwości społecz-
nej. W  październiku 1941, zagrożony 
odnawiającą się chorobą płuc, wyjeż-
dża do Zakopanego, gdzie został przy-
padkowo aresztowany i zwolniony, za-
nim ustalono jego tożsamość. Wyjeżdża 
do Żułowa na ziemi lubelskiej, gdzie 
opiekuje się gromadką sióstr i niewi-
domych.

1942–1944
Od czerwca 1942 pod pseudoni-

mem „Siostra Cecylia” jest kapelanem 
Zakładu dla Niewidomych w Laskach 
pod Warszawą. Po wybuchu Powstania 
Warszawskiego pod pseudonimem „Ra-
dwan 2” pełni funkcję kapelana okręgu 
wojskowego Żoliborz-Kampinos i  ka-
pelana szpitala powstańczego w Za-
kładzie dla Niewidomych w Laskach. 
1 listopada 1942 spotyka Marię Okoń-
ską – założycielkę przyszłego Instytu-
tu Świeckiego. 

„W ciągu pracy mojej w Laskach wśród 
dziatwy ociemniałej podtrzymywałem 
na duchu strwożonych sytuacją przy-
frontowego życia głównie modlitwą do 
Matki Bożej. Rzecz znamienna – chociaż 
Zakład przechodził przez bardzo cięż-

kie chwile obstrzału artyleryjskiego, pa-
cyfikacji Kampinosu itp., nigdy nie byli-
śmy zmuszeni do odłożenia wieczorne-
go różańca”.

Do dziewcząt idących do Powstania, 
do Warszawy powiedział: „Wy nie strze-
lajcie, jesteście po to, żeby nieść życie. 
Tam najbardziej potrzebna będzie mo-
dlitwa”.

„W okresie walk powstańczych na po-
brzeżu Kampinosu zetknąłem się z ze-
społem dziewcząt, które pełniły służ-
bę łączniczą. Spowiadałem je, służyłem, 
niekiedy ostrzegałem, radziłem... Jedno 
wiedziałem: zdolne są do każdej ofiary, 
przekonane, że pełnią świętą powinność. 
Od tych dziewcząt można się było wie-
le nauczyć. One nie tylko walczyły, one 
swoją postawą uczyły. Padały, niewątpli-
wie. Grzebaliśmy je w polskiej ziemi. Też 
prawda. Ale były jak ziarno pszeniczne, 
które pada w ziemię, aby obumarłszy, 
przynieść owoc stokrotny. [...] Gdy szły 

na ryzykowne zadanie, prosiły o jedno: 
o medaliczek Matki Bożej. Uważały, że 
to jest ich największa siła”.

„Szesnastoletni chłopaczek służył ze 
swoim starszym bratem w armii po-
wstańczej w formacji kawalerii wileń-
skiej. Padł zaraz w pierwszych dniach. 
Przeniesiono go do szpitala [...] w La-
skach. Tam się z nim spotkałem, spowia-
dałem go i przygotowałem na śmierć. Był 
bardzo poszarpany od kul, bo gdy zo-
stał ranny, przez trzy dni leżał na desz-
czu i chłodzie pod kulami. Nikt nie mógł 
się do niego dostać, aby go stamtąd za-
brać. Więc gdy wreszcie został przenie-
siony do szpitala wojennego, był już pra-
wie bez sił i trudno go było uratować. Po 
operacji czuł się bardzo źle, dostał go-
rączki, tracił przytomność. Chociaż już 
nie bardzo wiedział, co się z nim dzieje, 
przez cały czas śpiewał. Leżał na niewiel-
kiej sali, razem z sześciu innymi ranny-
mi żołnierzami, i śpiewał pieśni do Mat-
ki Bożej. Pytaliśmy żołnierzy, czy im to 
nie przeszkadza. – Nie, my się cieszymy, 
niech śpiewa. – Pod koniec, przed samą 
śmiercią, już mylił słowa i melodię, bo był 
na pół przytomny, a jednak ciągle śpie-
wał. Z tym śpiewem umarł. Pochowa-
no go na cmentarzu pod Izabelinem na 
górce, w piasku, bez trumny, bo już tru-
mien nie było”.

„Pamiętam do dziś wrażenie, gdy 
w  czasie okupacji niemieckiej przywie-
ziono z dalekiej Zamojszczyzny do War-
szawy kilka wagonów dzieci. Rzuciła się 
Warszawa na ratunek dzieciom, które zo-
stały wyrwane przez Niemców wywie-
zionym rodzinom. Rozebrano je w  kil-
ka minut. Na Dworcu Gdańskim, roz-
walonym od bomb, Warszawa ratowa-
ła dzieci... To była polska racja stanu: ra-
tować dzieci”.

„W pierwszych tygodniach powstania 
warszawskiego Niemcy przysłali oddzia-
ły węgierskie na pacyfikację Kampinosu. 
W oddziałach, które miały pacyfikować 

Z dziećmi pierwszokomunijnymi w Laskach, 1942

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna.

Jak trudno jest miłować – ale jak warto jest miłować.



7KRÓLOWA POKOJU 7

Kampinos, znalazło się czterech kapela-
nów wojskowych – Węgrów. Przyszli do 
nas i powiedzieli: Jesteście smutni. Pra-
gniemy was pocieszyć; zagramy wam. 
Tłumaczyłem: Bracia, patrzcie – nad la-
sem płachta czarnego dymu, to nasze 
biblioteki i archiwa płoną w Warszawie. 
Dymy przykryły niebiosa, słońca nie wi-
dać. A wy chcecie nam grać i śpiewać!? 
Ale usiedliśmy i słuchaliśmy. Zaczęli grać 
wiązankę polskich melodii, tak po wę-
giersku. Tymczasem my nie mogliśmy 
oderwać oczu od chmur spalonych pa-
pierów, które wichry niosły z Warszawy: 
nie mogliśmy zapomnieć o naszym bólu. 
I oni wyczuli, że to nie pora na grę. Prze-
rwali, przepraszając nas”.

Już pod koniec powstania, idąc przez 
las, zobaczył stertę spopielonych kart 
przyniesionych przez wiatr. Na jednej 
z nich został niedopalony środek, a na 
nim słowa: „Będziesz miłował...”. Ksiądz 
Wyszyński zaniósł to na dłoni do kapli-
cy, pokazał siostrom i powiedział: „Nic 
droższego nie mogła nam przynieść gi-
nąca Stolica. To najświętszy apel walczą-
cej Warszawy do nas i do całego świata. 
Apel i testament... «Będziesz miłował»”.

1945
Organizuje Seminarium Duchowne 

Włocławskie; pełni funkcję probosz-
cza w Kłobi i w Zgłowiączce. Redagu-
je tygodnik „Ład Boży”, „Kronikę Die-
cezji Włocławskiej” oraz „Ateneum Ka-
płańskie”.

„Wróciłem do Włocławka w lutym 
1945 roku. Seminarium zaczęło się or-
ganizować. Gmach był zajęty i strasznie 
zniszczony. W refektarzu – apteka ponie-
miecka, aula teologiczna zawalona ma-
teriałem aptecznym. Stały jeszcze baraki 
dezynfekcyjne. Nie było warunków, aby 
otworzyć tutaj seminarium. Rektor Fran-
ciszek Korszyński – późniejszy biskup – 
i profesorowie, którzy ocaleli z obozów, 
nie mogli jeszcze wrócić do Polski. Mu-
sieli długo czekać, nie mieli sił i... zezwo-
lenia. Powierzono mi więc organizację 
seminarium, ale w Lubrańcu”.

„Miałem pewną przygodę w okresie 
frontowych przemarszów wojsk, w roku 
1945. Zetknąłem się z żołnierzem sowiec-

kim. Pytał mnie, kto to jest Chrystus? Nie 
wiedział. Chciałem mu wytłumaczyć, 
z  trudem pojmował. Z kolei ja go za-
pytałem: A czy wiesz, kto to jest Matka 
Boża? – To wiem, oczywiście – odpowie-
dział. To widzisz, Jezus Chrystus jest Jej 
Synem. Teraz zrozumiał. To mu wystar-
czyło. Pozostała mu reszta wiary i czci 
dla Świętej Ikony: Ona go sprowadziła 
do Syna, przez Nią zrozumiał Chrystusa”.

„Od początku, gdyśmy rewindykowa-
li książki, staraliśmy się oddzielić pry-
watne zbiory. [...] Myślałem sobie: Mo-
jej ani jednej. A miałem ich kilka tysięcy. 
W pewnym momencie patrzę: na pry-
zmie leży jakaś mała książeczka, mokra 
i na wpół zgniła, z oderwanym grzbie-
tem. Podniosłem, czytam: O naśladowa-
niu Chrystusa Tomasza á Kempis. Podpi-
sana: «Stefan Wyszyński, alumnus Semi-
narii Vladislawiensis nr. 1» – z zakładanej 
przeze mnie biblioteki. Myślę sobie: To 
dla ciebie, człowiecze, wskazanie na całe 
życie, co masz robić. [...] Pamiętam porzą-
dek dzienny naszej pracy. Do południa 
– wykłady, a po południu ubieraliśmy się 
w fartuchy, braliśmy miotły, szczotki i za-
czynaliśmy od strychów wszystko po ko-
lei porządkować. [...] Powoli seminarium 
zaczęło wchodzić w nowy etap życia”.

1946
4 marca mianowany przez Piusa XII 

biskupem lubelskim. 12 maja na Ja-
snej Górze otrzymuje sakrę biskupią 
z rąk kard. Augusta Hlonda. 26 maja od-
bywa ingres do katedry lubelskiej. Na 
pieczęci biskupiej umieścił wizerunek 
Matki Bożej Częstochowskiej, bez ko-
rony. Od śmierci swojej rodzonej mat-
ki szczególnie umiłował Maryję Jasno-
górską i  obrał Ją sobie za swoją jedy-
ną, najlepszą Matkę. W swoim bisku-
pim herbie, pod wizerunkiem Matki 
Bożej, umieścił hasło swego życia: „Soli 
Deo – samemu Bogu”. Jako Wielki Kanc-
lerz KUL-u w maju 1946 r. otwiera Wy-
dział Filozofii Chrześcijańskiej.

 
„Podobało się Bogu, aby doprowadzić 

mnie po wielu latach służby kapłańskiej 
do pełni kapłaństwa. W roku 1946 otrzy-
małem powołanie na biskupa lubelskie-
go. Byłem tym mocno przestraszony. Po-

nieważ czułem, że przerasta to moje siły, 
zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie 
przed Kościołem Bożym stanęły w okre-
sie powojennym – opierałem się woli 
Stolicy Świętej. Musiałem jednak ustą-
pić, bo kardynał Prymas August Hlond, 
który mi zwiastował wolę Stolicy Świę-
tej, powiedział: Papieżowi się nie odma-
wia. Szukałem więc pomocy. [...] Dlatego 
po konsekrację biskupią pojechałem na 
Jasną Górę. Odtąd już życie moje zwią-
zane jest z Jasną Górą”.

„Jeżdżąc z wizytacją po krańcach die-
cezji lubelskiej, hen nad Bugiem, za Du-
bienką, Kryłowem czy Horodłem, na-
uczyłem się od ludzi bardzo wiele. Sami 
mieszkali w starych piwnicach, bo do-
mów nie było. Po walkach frontowych 
zostały zaledwie bunkry. A jednak już 
wtedy zrywali się: Odbudujemy dom 
Boży”.

„Wstrząs, który przeżyliśmy podczas 
ostatniej wojny, jest bardzo pouczający. 
Nie zapomnę strasznego wrażenia, które 
odniosłem, będąc jeszcze biskupem 
lubelskim. Powiedziano mi, że w pobliżu 
Majdanka leżą olbrzymie hałdy spalonych 
w krematoriach kości ludzkich, a wśród 
nich rosną buraki i kapusta, depczą 
je zwierzęta i nikt się tym nie chce 
zaopiekować. Był to rok 1947. Wybrałem 
się tam i cóż zobaczyłem? Olbrzymie 

PRYMAS t YSIĄCLeCIA
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Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!

Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Biskup lubelski, 1946
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PRYMAS t YSIĄCLeCIA

pryzmy kilkunastometrowej długości, 
jedna przy drugiej, każda co najmniej 
po dwa metry wysokości, u podstawy 
do trzech metrów szerokie. Zupełnie jak 
na polu Ezechielowym. Myślałem wtedy: 
Oto człowiek. Oto, co świat niewiary 
umie zrobić z człowieka, gdy straci wiarę, 
że człowiek jest dzieckiem Bożym”.

1948
12 listopada, po śmierci kardyna-

ła Augusta Hlonda, mianowany przez 
Piusa XII Arcybiskupem Metropolitą 
Gnieźnieńskim i Warszawskim, Pryma-
sem Polski.

„Pamiętam, gdy w roku 1948 prowa-
dziliśmy na miejsce wiecznego spoczyn-
ku mojego poprzednika, Kardynała Pry-
masa Augusta Hlonda, w katedrze stały 
rusztowania i nie było jeszcze sklepień. 
Kazał się pochować właśnie tam, w od-
radzających się murach katedry, która 
spłynęła krwią warszawskiej młodzieży. 
Młodzież ta walczyła o wolność Stolicy, 
aby dać świadectwo światu, że Warsza-
wa chce żyć, że pomimo wszystko chce 
żyć. Chce żyć swoim własnym, polskim, 
katolickim życiem”.

„Stolica Apostolska wezwała mnie na 
stolicę świętych Radzima i Wojciecha, 
do Gniezna, i na stolicę metropolital-
ną do Warszawy. Ogromnie się tego lę-
kałem i zdecydowanie się broniłem [...]. 
Nie czułem się przygotowany do tak od-
powiedzialnej pracy, zwłaszcza w dwóch 
archidiecezjach, i to odległych, mających 
odmienne właściwości, z którymi trze-
ba się było liczyć. Do takiej pracy nie-
wątpliwie potrzebna była światłość. Nie 
mówię, że to jest mój jakiś nadzwyczaj-
ny dar. To jest dar łaski, zapowiedziany 
ustami mojego poprzednika, kardyna-
ła Augusta Hlonda, który umierając w 
Warszawie mówił: «Pracujcie i walczcie 
pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy 
przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświęt-
szej Maryi Panny». To były niemal ostat-
nie słowa kardynała Augusta Hlonda. Ni-
gdy ich nie straciłem z mej świadomości”.

1949
2 lutego odbywa ingres do Gnie-

zna, a 6 lutego obejmuje archidiecezję 
warszawską. 9 lutego udał się na Ja-
sną Górę. Pragnął odprawić rekolekcje 
i poświęcić się jeszcze raz Matce Bożej 
Jasnogórskiej na nowe, prymasowskie 
drogi, na nowy okres swojego życia. 

Tu postanawia, że w herbie 
prymasowskim będzie Mat-
ka Boża Jasnogórska, Królo-
wa Polski – ale bez korony. 
„Zbyt uboga jest obecnie 
Polska, by jej Królowa miała 
chodzić w koronie” – mówił.

„Moje nabożeństwo do 
Matki Najświętszej stało się 
programem pracy. Ingres 
do Gniezna wyznaczyłem 
na 2 lutego, w dzień Oczysz-
czenia Najświętszej Maryi 
Panny”.

„Od dziś zaczyna się moja 
droga przez Warszawę. Znam 
Stolicę dobrze. Jestem z nią 
związany. Może najbardziej 
była mi bliska, gdy broczyła 
krwią w powstaniu, gdy pa-
trzyłem z  Izabelina na dymy 
ofiarne wielkiego ołtarza ca-
łopalenia”.

1950
Ksiądz Prymas obejmował rządy Ko-

ścioła w Polsce w czasach wyjątkowo 
trudnych. Przewidując trafnie dalszy 
rozwój wydarzeń w kraju i na arenie 
międzynarodowej, wybiera drogę po-
rozumienia z rządem Polski. 14 kwiet-
nia podpisuje Porozumienie między 
Episkopatem Polski a Rządem PRL, co 
wywołuje wiele kontrowersji w Pol-
sce i na świecie. Wobec braku konsty-
tucji była to jedyna prawna deklaracja 
określająca sytuację Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Władze komunistycz-
ne nie zamierzały dotrzymać zobowią-
zań. Raz po raz łamane były punkty Po-
rozumienia. Prymas Wyszyński z wielką 
roztropnością, a jednocześnie odwagą 
bronił praw wierzącego narodu.

1951
Udaje się do Watykanu z wizytą ad li-

mina apostolorum. W Rzymie uzyskuje 
od papieża Piusa XII aprobatę dotych-
czasowej linii postępowania Kościo-
ła i  Episkopatu w Polsce. Wręcza Ojcu 
Świętemu dary: garść ziemi polskiej 
z krwią dzieci Powstania Warszawskie-
go, różaniec z chleba od byłych więź-
niów obozu w Oświęcimiu i ryngraf 
z podobizną Matki Bożej. 26 lipca pro-
wadzi w Krakowie pogrzeb śp. kard. 
Adama Stefana Sapiehy.

OPRACOWANIe: BOŻeNA SOBOtA 
(CDN)
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Podczas ingresu do katedry w Gnieźnie, 1949

Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.

Kościół ma głęboki szacunek dla dziejów Narodu.

Pogrzeb kardynała Adama Sapiehy, Kraków, 1951
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2020 – ROK ŚW. JANA PAWŁA II

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 
2020 roku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, 
Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużone-
go w  walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi 
uchwała.

„Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne 
miejsce w historii Polski i Europy. „Jego 
zdecydowane upominanie się o prawo 
naszej ojczyzny do wolności wśród 
narodów Europy, Jego praktyczna 
obrona praw naszego narodu uczyniły 
Ojca Świętego najważniejszym z ojców 
niepodległości Polski. W czasie pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1979 r. rozpoczął się proces, który 
zaowocował powstaniem Solidarności, 
wyzwoleniem narodu spod panowania 
komunizmu i odbudową jedności 
Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat 
papieża Polaka ma więc znaczenie 
szczególne” – czytamy w uchwale 
sejmowej.

W październiku br. abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący KEP, zwrócił 
się w imieniu Episkopatu do papieża 
Franciszka z prośbą o  ustanowienie 
św.  Jana Pawła  II doktorem Kościoła 
i   patronem Europy.  „Bogac t wo 
pontyfikatu św.  Jana Pawła  II – przez 

Święty Jan Paweł II – nasz patron

l icznych histor yków i   teologów 
określanego Janem Pawłem II Wielkim – 
wypływało z bogactwa jego osobowości 
– poety, filozofa, teologa i mistyka, 
realizując się w wielu wymiarach, od 
duszpasterstwa i nauczania poprzez 
kierowanie Kościołem powszechnym 
aż po osobiste świadectwo świętości 
życia” – napisał w liście do ojca świętego 
Franciszka abp Gądecki. W opinii kard. 
Stanisława Dziwisza papież Wojtyła to 
nie tylko wielki współczesny doktor 
Kościoła, ale też wybitny patron dla 
Europy, który ma ogromnie wiele do 
powiedzenia wszystkim, zarówno 
wierzącym, jak i niewierzącym”.

W Komunikacie z 385. Zebrania 
Plenarnego KEP, które odbyło się na 
Jasnej Górze 18 i 21 listopada br., czytamy.

„W związku z prośbą, aby św. Jan 
Paweł II mógł być ogłoszony doktorem 
Kościoła i współpatronem Europy, 
biskupi podkreślają, że w tradycji 
Kościoła katolickiego przyznanie tytułu 

doktora Kościoła stanowi wskazanie 
specyficznego charyzmatu, którego Duch 
Święty udzielił konkretnej osobie dla 
dobra całego Kościoła. Dlatego właśnie 
Kościół z  wielką uwagą wsłuchuje się 
w  głos Ducha Świętego, aby wskazać 
w  Jego świetle osoby wyróżniające się 
pobożnością i mądrością, mogące stać 
się przykładem życia, nauczycielami 
prawdy i orędownikami przed Bogiem.

Eminentia doctrinae, czyli szczególne 
znaczenie nauczania dla dobra Kościoła 
– ze względu na jego zakres, głębię, 
znaczenie dla poszukiwań naukowych 
i na konkretne wybory życiowe ludzi 
– stanowi ewidentny element oceny 
dorobku intelektualnego Karola Wojtyły 
jako biskupa, kardynała i papieża. 
Uwieńczeniem tego jest całe jego 
nauczanie przedstawiające prawdę 
o  relacji między Bogiem a człowiekiem 
w świetle doktryny o Bożym Miłosierdziu.

Święty Jan Paweł II jest patronem 
nowopowstałej oblackiej parafii w Opolu. 
28 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia 
o godz. 15.00, na placu przy al. Witosa 
w Opolu nastąpiło poświęcenie terenu 
pod mającym powstać kościołem pw. św. 
Jana Pawła II. Opiekę nad nową parafią 
biskup opolski powierzył Misjonarzom 
Oblatom Maryi Niepokalanej.

Projekt kościoła pw. św. Jana Pawła  II 
nawiązuje swoją architekturą do mitry 
papieskiej. Na plac kościelny prowadzi 
symboliczna brama wejścia w  trzecie 
tysiąclecie chrześcijaństwa. Kościół 
powstaje dzięki wsparciu Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, posługi oblatów w Opolu, 
oraz dobroci ludzi dobrej woli (red.).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Pawła II w Opolu
Aleja Wincentego Witosa 40

45–401 Opole
Numer konta bankowego

45 1240 5178 1111 0010 9173 2562
z dopiskiem: 

na budowę kościoła w Opolu
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Oto wielka tajemnica wiary

Nowy rok duszpasterski będziemy przeżywali pod hasłem: „Wielka 
tajemnica wiary”. Jest to pierwszy rok trzyletniego programu dusz-
pasterskiego, który Episkopat Polski zatytułował „Eucharystia daje 
życie”. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit] – 
to temat ostatniej encykliki Jana Pawła II (17 kwietnia 2003). Prze-
czytajmy jej rozdział 1 pt. „Tajemnica wiary” (Red.).

ROK DUSZPASteRSKI

„Pan Jezus tej nocy, której został 
wydany” (1  Kor  11,  23), ustanowił 
Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała 
i swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła 
prz ypominają nam dramatyczne 
okoliczności, w jakich narodziła się 
Eucharystia. Zawiera ona niezatarty 
zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko 
przywołaniem tego wydarzenia, lecz 
jego sakramentalnym uobecnieniem. 
Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki. 
Prawdę tę dobrze wyrażają słowa, jakimi 
w rycie łacińskim lud odpowiada na 
wypowiadaną przez kapłana aklamację: 
„Oto wielka tajemnica wiary” – „Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu!”.

Kościół otrzymał Eucharystię od 
Chrystusa, swojego Pana, nie jako 
jeden z wielu cennych darów, ale jako 
dar największy, ponieważ jest to dar 
z  samego siebie, z własnej osoby w jej 
świętym człowieczeństwie, jak też dar 
Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje 
ono ograniczone do przeszłości, 

skoro „to, kim Chrystus jest, to, co 
uczynił i co wycierpiał dla wszystkich 
ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, 
przekracza wszelkie czasy i jest w nich 
stale obecne”. 

Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, 
pamiątkę śmierci i zmartwychwstania 
swojego Pana, to centralne wydarzenie 
zbawienia staje się rzeczywiście 
obecne i „dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia”. Ofiara ta ma do tego 
stopnia decydujące znaczenie dla 
zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus 
złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, 
gdy zostawił nam środek umożliwiający 
uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli 
w niej obecni. W ten sposób każdy wierny 
może w niej uczestniczyć i korzystać z jej 
niewyczerpanych owoców. Oto wiara, 
którą przez wieki żyły całe pokolenia 
chrześcijan. 

Tę wiarę Magisterium Kościoła 
nieustannie potwierdzało z radosną 
wdzięcznością za nieoceniony dar. 

Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę 
prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując 
razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę 
wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż 
większego Jezus mógł uczynić dla nas? 
Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam 
miłość, która posuwa się aż do końca – 
miłość, która nie zna miary.

Ten wymiar powszechnej miłości, 
zawarty w sakramencie Eucharystii, 
znajduje swój fundament w słowach 
samego Zbawiciela. Ustanawiając 
Eucharystię, nie ograniczył się On 
jedynie do powiedzenia: „To jest Ciało 
moje..., to jest Krew moja”, lecz dodał: 
„które za was będzie wydane..., która 
za was będzie wylana” (Mt  26,  26.28; 
Łk  22,  19-20). Nie potwierdził jedynie, 
że to, co im dawał do jedzenia i do 
picia, było Jego Ciałem i Jego Krwią, 
lecz jasno wyraził, że ma to wartość 
ofiarniczą, czyniąc obecną w  sposób 
sakramentalny swoją ofiarę, która 
niedługo potem miała dokonać się na 
krzyżu dla zbawienia wszystkich. „Msza 
święta jest równocześnie i nierozdzielnie 
pamiątką ofiarną, w której przedłuża się 
ofiara Krzyża, i świętą ucztą komunii 
w Ciele i Krwi Pana”.

Kościół żyje nieustannie odkupieńczą 
ofiarą i zbliża się do niej nie tylko 
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OChRZCZENI

Martynika Szczęsna
Lena Kolonko
Adam Paszek
Karolina Świder
Tymoteusz Łyseń
Jan Szafranek
Władysław Bernat
Alicja Siwirska
Juliusz Aniszewski
Zuzanna Stolarczyk

MAŁŻEŃSTWA

Dominik Kolonko 
   i Aldona Wnorowska

ZMARlI

Urszula Żyźniewska  l. 90
Krystyna Stegner  l. 75
Andrzej Zięba  l. 94
Jerzy Dobrowolski  l. 70
Stanisław Wojsa  l. 72
Danuta Ziontek  l. 85
Zbigniew Małachowski  l. 81
Alina Cuper  l. 71
Mieczysław Leczek  l. 82
Eugeniusz Mrugała  l. 71
Anna Kogut  l. 87
Jadwiga Dolecka  l. 89
Kazimierz Sadowy  l. 90
Genowefa Wojsa  l. 89
Zbigniew Duczemiński  l. 76
Rozalia Bełczyk  l. 83
Robert Werno  l. 72
Irena Szmaj  l. 81
Wanda Witkowska  l. 89

KSIęGI PARAfIALNeROK DUSZPASteRSKI

przez pełne wiary wspomnienie, ale 
też poprzez aktualne uczestnictwo, 
ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, 
trwając sakramentalnie w każdej 
wspólnocie, która ją sprawuje przez 
ręce konsekrowanego szafarza. W  ten 
sposób Eucharystia umożliwia ludziom 
współczesnym dostąpienie pojednania, 
które Chrystus uzyskał raz na zawsze 
dla ludzkości wszystkich czasów. 
W  rzeczywistości: „Ofiara Chrystusa 
i  ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą”. 
Nauczał o tym wyraźnie już św. Jan 
Chryzostom: „Ofiarujemy wciąż tego 
samego Baranka, nie jednego dziś, 
a innego jutro, ale zawsze tego samego. 
Z  tej racji i ofiara jest zawsze ta sama.  
Również teraz ofiarujemy tę żertwę, która 
wówczas była ofiarowana i która nigdy 
się nie wyczerpie”.

Msza święta uobecnia ofiarę Krzyża, 
nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje 
ani jej nie mnoży. To, co się powtarza, 
to sprawowanie memoriale, „ukazanie 
pamiątki” (memorialis demonstratio), 
przez co jedyna i ostateczna odkupieńcza 
ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się 
w  czasie. Natura ofiarnicza tajemnicy 
Eucharystii  nie może być zatem 
pojmowana jako coś oddzielnego, 
niezwiązanego z krzyżem lub też 
odnoszącego się jedynie pośrednio do 
ofiary na Kalwarii.

Eucharystia przez swój ścisły związek 
z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym 
sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, 
jakby jedynie chodziło o zwykłe 
darowanie się Chrystusa jako pokarm 
duchowy dla wiernych, bowiem dar 
Jego miłości i Jego posłuszeństwa aż 
do ostatniego tchnienia (por. J  10,  17-
18) jest przede wszystkim darem dla 
Jego Ojca. Oczywiście jest także darem 
dla nas, co więcej, dla całej ludzkości 
(por. Mt  26,  28; Mk  14,  24; Łk  22,  20; 
J  10,  15), ale głównie jest darem 
dla Ojca: jest to tajemnica „ofiary, 
którą Ojciec przyjął, odwzajemniając 
bezgraniczne oddanie swego Syna, 
kiedy Ten stał się posłuszny aż do 
śmierci (por. Flp 2, 8), swoim Ojcowskim 
oddaniem – a był to dar nowego Życia 
nieśmiertelnego w  zmartwychwstaniu”. 
Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, 

Chrystus pragnął również przyjąć za 
swoją duchową ofiarę Kościoła, który jest 
wezwany, aby składając ofiarę Chrystusa, 
ofiarowywał także samego siebie. 
Naucza nas o  tym, w odniesieniu do 
wszystkich wiernych, Sobór Watykański II: 
„Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, 
w źródle i zarazem szczycie całego życia 
chrześcijańskiego, składają Bogu Boską 
Żertwę ofiarną, a  wraz z Nią samych 
siebie”.

Pascha Chrystusa zawiera w sobie 
oprócz męki i śmierci także Jego 
zmartwychwstanie. Przypomina o tym 
aklamacja ludu po przeistoczeniu: 
„Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”. 
Rzeczywiście, Ofiara eucharystyczna 
uobecnia nie tylko tajemnicę męki 
i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę 
zmartwychwstania, w której ofiara 
znajduje swoje wypełnienie. Jako 
żywy i  zmartwychwstały, Chrystus 
może uczynić siebie w Eucharystii 
„chlebem życia” (J  6,  35.48), „chlebem 
ż ywym” (J   6,   51).  Św. Ambroż y 
przypominał o tym neofitom, odnosząc 
wydarzenie zmartwychwstania do ich 
życia: „Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, 
zmartwychwstaje dla ciebie każdego 
dnia”. Św. Cyryl Aleksandryjski podkreślał 
natomiast, że uczestnictwo w  świętych 
Ta j e m n i c a c h  „ j e s t  p rawd z i w y m 
wyznaniem i pamiątką śmierci Pana 
i Jego powrotu do życia dla nas i dla 
naszego pożytku”.

JAN PAWeŁ II
EcclEsia dE Eucharistia, 11-14

STYCZEŃ 2020

PAPIESKA
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, 
którzy wyznają inne religie, i ludzie 
dobrej woli szerzyli pokój i sprawie-
dliwość na świecie.

PARAFIAlNA
Módlmy się za naszą parafię, aże-
byśmy wpatrzeni w Maryję, Matkę 
Księcia Pokoju, gromadzili się wo-
kół Jej Syna na sprawowaniu Eu-
charystii

GRUDZIEŃ 2019

PAPIESKA

Aby każdy kraj podjął konieczne 
działania, by zadbać o przyszłość 
dzieci, szczególnie tych, które cier-
pią.

PARAFIAlNA

Aby dobry Bóg podczas Adwentu 
swoim słowem przygotował nas na 
Jego przyjście.

INTENCJE MODlITWY
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eUChARYStIA DA Je ŻYCIe

Najdroższy skarb Kościoła

Z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą po-
znańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski rozma-
wia Paweł Wosicki.

„Eucharystia daje życie” – to słowa, któ-
re towarzyszą nowemu programowi 
duszpasterskiemu dla Kościoła Katolic-
kiego w Polsce na lata 2019–2022. Dla-
czego w dzisiejszych czasach pochyle-
nie się nad istotą Mszy świętej jest nam 
tak potrzebne?

Wielu ludzi wierzących uczestniczy re-
gularnie we Mszy świętej, ale często nie 
zauważa w swoim życiu żadnych zmian, 
które by z tego wynikały. Ogarnia ich 
proza zwyczajnych problemów, która 
nie opuszcza ich nawet podczas Eucha-
rystii. Święte tajemnice stają się rutyno-
wymi obrzędami, nie zaś intensywnymi 
przeżyciami duchowymi, rzutującymi na 
codzienność.

Lekarstwem na taki stan rzeczy jest 
coś, co starożytni chrześcijanie określali 
słowem „mistagogia”, czyli wprowadze-
nie w tajemnicę. Zanim przyjmujący wia-
rę zostali pouczeni szczegółowo o zasa-
dach wiary i moralności chrześcijańskiej, 
najpierw wprowadzano ich w  świado-
me przeżywanie misteriów celebrowa-
nych pod osłoną sakramentalnych zna-
ków. Dzisiaj jesteśmy katechizowani i po-
znajemy wymagania moralne, brakuje 
nam jednak głębokiego uświadomienia 
dotyczącego sakramentów. Stąd w naj-
bliższym czasie – po chrzcie i bierzmo-
waniu – skupimy się na temacie Eucha-
rystii. Mam nadzieję, że program, przed 
którym stoi Kościół w Polsce, rozpali ser-
ca wierzących umiłowaniem tego sakra-
mentu. Tylko bowiem gorące serce jest 
w stanie odkryć, że Eucharystia ma moc 
realnie przemieniać nasze życie i nada-
wać mu zupełnie nową jakość. Stąd ha-
sło programu sugeruje jego cel: „Eucha-
rystia daje życie”.

Jak powinniśmy przygotowywać się do 
Mszy świętej, by dobrze przeżyć każdy 
jej moment?

Należyte przygotowanie do Mszy 
świętej jest gwarantem jej owocności. 
Wiele osób nie doświadcza bogactwa 
skutków tego sakramentu, ponieważ 
nie przygotowuje się do niej w należy-
ty sposób. Wydaje mi się, że dobre przy-
gotowanie powinno objąć zarówno po-
ziom intelektualny, jak i duchowy. Naj-
pierw – na poziomie rozumu – trzeba 
pielęgnować w sobie znajomość naucza-
nia Kościoła na temat Eucharystii oraz 
nieustannie uświadamiać sobie wiel-
kość celebrowanej tajemnicy i przypomi-
nać sens poszczególnych znaków i słów. 
Żeby dotrzeć do niewidzialnych miste-
riów, które przekraczają nasze zdolno-
ści poznawcze, musimy najpierw zrozu-
mieć znaczenie tego, co podczas liturgii 
dociera do naszych zmysłów.

Samo zdobywanie wiedzy nie jest jed-
nak wystarczające, konieczne jest jesz-
cze pogłębianie osobistej duchowości. 

Wybitny mistrz życia wewnętrznego, św. 
Alfons Maria Liguori (1696–1787) mówi 
w tym kontekście o przygotowaniu dal-
szym i bliższym. Pierwsze z nich obejmu-
je powstrzymywanie się od świadomych 
grzechów, praktykowanie w życiu modli-
twy myślnej oraz podejmowanie rozma-
itych umartwień. Przygotowanie bliższe 
to skupienie poprzedzające Mszę świętą 
i modlitewne zanurzenie się w tajemni-
cach wiary. W ten sposób wierzący bu-
dzi w sobie żywą świadomość tego, co 
wcześniej przyjął intelektem.

Podczas ogólnopolskiego forum dusz-
pasterskiego „Wielka Tajemnica wia-
ry” ksiądz arcybiskup powiedział: „Eu-
charystia to najdroższy skarb Kościoła, 
a Kościół to tylko i wyłącznie Euchary-
stia”. Dlaczego powinniśmy patrzeć na 
Mszę świętą jako na największy dar, jaki 
otrzymaliśmy od Chrystusa?

Święty Jan Paweł II w liście apostolskim 
Mane nobiscum Domine streścił tajem-
nicę Eucharystii za pomocą trzech słów: 
obecność, uczta i ofiara. Eucharystia jest 
dla Kościoła największym darem Chry-
stusa, ponieważ w tym sakramencie dał 
On nam nie tyle „coś”, ale dał nam same-
go siebie, dał nam swoją obecność. Każ-
da Komunia święta sprawia, że nie jeste-
śmy nigdy sami, i że nasz Pan jest z nami 
realnie obecny. Konsekrowana hostia, któ-
ra wchodzi do naszego ciała, oznacza, że 
On przenika do głębi całą naszą istotę.

Msza święta jest też ucztą, na której 
otrzymujemy potrzebne duchowe siły. 
Sami nie potrafimy ich sobie dać, a rów-
nocześnie bardzo ich potrzebujemy. Wie-
le naszych sióstr i braci zaniedbuje nie-
dzielną liturgię, ponieważ uważają oni, 
że po całym tygodniu ciężkiej pracy i cią-
głych napięć muszą sobie w niedzielę 
odpocząć. Tymczasem Chrystus nie po-
został z nami, by stać się dla nas kolej-
nym uciążliwym obowiązkiem. Pozostał 
z nami, by nieustannie nas pokrzepiać 
– byśmy mieli moc na kolejny tydzień 
i całą resztę ziemskiego życia.
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Wreszcie Chrystus podczas Mszy świę-
tej nie jest obecny, aby tylko z nami być, 
lecz aby się za nas wydać. Co więcej, 
w  swoją Ofiarę chce On włączać nasze 
codzienne ofiary, nadając w ten sposób 
głęboki sens temu, co po ludzku byłoby 
w naszym życiu zupełnie bezsensowne.

Święty Maksymilian powiedział, że „naj-
cenniejszymi minutami w ciągu całego 
dnia są chwile po przyjęciu Komunii 
świętej”. Jak owocnie przeżyć ten czas 
dziękczynienia?

Ksiądz kardynał Robert Sarah często 
w ostatnim czasie przestrzega ludzi wiary 
przed „próżnym nad-aktywizmem”, pole-
gającym na wykonywaniu mnóstwa róż-
nych czynności, przy jednoczesnym bra-
ku czasu na spokojne trwanie przed na-
szym Panem. Moment dziękczynienia po 
przyjęciu Komunii świętej jest niezwykle 
cenną chwilą, w której jesteśmy zapro-
szeni nie tylko do tego, by coś Panu Je-
zusowi mówić, ale przede wszystkim do 
tego, by w milczeniu zanurzyć się w Jego 
świętej obecności. Trzeba też wyrazić Mu 
serdeczną wdzięczność – chociaż nie po-
trafimy sobie wyobrazić ogromu łask pły-
nących z Komunii świętej, to jednak je-
steśmy w stanie za nie dziękować.

Warto też przedstawiać Chrystuso-
wi ważne dla nas intencje, wzbudzając 
w  sobie żywą wiarę, że Ten, który dwa 
tysiące lat temu – chodząc po Palestynie 
– dotykał ludzkich ciał i dusz, nadal po-
trafi to zrobić, gdy realnie przychodzi do 
nas w sakramentalnym znaku. On – tak 
samo jak wówczas – słyszy teraz nasze 
westchnienia i Jego miłujące Serce chce 
przyjść nam z pomocą. Poza tym – jak 
zachęca św. Teresa z Àvila – dziękczynie-
nie po Komunii świętej jest okazją, „by 
móc pohandlować z Bogiem. Jego Bo-
ska Wysokość nie zechce nam źle zapła-
cić za mieszkanie, w którym Go gościn-
nie przyjęto”.

Mówiąc o Mszy świętej podkreśla się 
wspólnotowy charakter, mówi się 
o uczcie eucharystycznej, coraz rzadziej 
słyszymy o ofierze Mszy świętej. Czy 
nie wpływa to na zanik świadomości, 
że w życie każdego chrześcijanina wpi-
sany jest krzyż, a bez ofiary z samego 

siebie nie da się właściwie 
przeżywać swojego powo-
łania, czy to w małżeństwie, 
czy w kapłaństwie czy w ży-
ciu samotnym?

Eucharystia zaprasza do 
wyjścia z religijności pogań-
skiej, według której Bóg ma 
spełniać nasze zachcianki 
i rozwiązywać nasze proble-
my, z którymi sobie nie ra-
dzimy. Wiara chrześcijańska 
cechuje się bowiem posta-
wą odwrotną: nie Bóg ma mi służyć swo-
ją mocą, ale to ja całym sobą chcę służyć 
Jemu poprzez pełnienie Jego woli w co-
dziennym życiu, niejednokrotnie nazna-
czonym krzyżem.

Dlatego liturgia zachęca nas, aby 
w  czasie przygotowania darów, prócz 
złożonego na ołtarzu chleba i wina, 
przynieść trzeci dar, jakim jest duchowa 
ofiara z całego naszego życia – wraz ze 
wszystkimi jego trudami i uciążliwościa-
mi. Wówczas konsekracja obejmie nie 
tylko przeistoczenie chleba w Ciało Pana, 
a wina w Jego Krew, ale również prze-
mianę naszej codzienności. To wszystko, 
co trudne, a czasem wręcz nie do znie-
sienia, zostanie włączone w jedyną Ofia-
rę Chrystusa za świat i otrzyma głęboki 
sens zbawczy. Chleb i wino staną się du-
chowym pokarmem dla nas, uczestni-
czących w liturgii, a nasze życie – stanie 
się pokarmem dla tych, których na Mszy 
św. nie ma, a których Bóg chce nakarmić 
przez nas. My sami otrzymamy moc wy-
dawania swojego życia za innych.

W zdecydowanej większości parafii 
w  Polsce jest wiele różnych grup mo-
dlitewnych, które spotykają się dość re-
gularnie. Jednak we Mszach świętych 
w dni powszednie uczestniczy coraz 
mniej ludzi, a zdarza się już nawet, że 
ksiądz odprawia Mszę świętą w pustym 
kościele. Czy realizacja nowego progra-
mu duszpasterskiego ma na celu takie 
ożywienie wiary, aby wierni nie tylko 
regularnie uczestniczyli we Mszy świę-
tej w każdą niedzielę i święta, ale tak-
że częściej, w dni powszednie, korzysta-
li z tego największego daru, jaki otrzy-
maliśmy od Chrystusa?

W tym względzie ist-
nieją różne doświad-
czenia. Rzeczywiście są 
parafie, w  których na 
Mszę świętą w tygodniu 
przychodzi tylko rodzi-
na zamawiająca inten-
cję albo nawet nikt. Jest 
też część parafii, do któ-
rych należy wiele osób 
świadomie i często bio-
rących udział w litur-
gii, chociaż mamy świa-

domość, że zawsze Eucharystia mogła-
by być jeszcze bardziej miłowana i jesz-
cze więcej osób mogłoby z niej każde-
go dnia korzystać. Innym niezwykle po-
ważnym problemem jest fakt, że zdecy-
dowana większość katolików w naszym 
kraju w ogóle nie uczestniczy w niedziel-
nej Mszy świętej, albo czyni to bardzo 
nieregularnie. 

Dlatego chcielibyśmy, aby owocem 
programu duszpasterskiego było nie tyl-
ko budzenie świadomości eucharystycz-
nej, ale też budzenie pragnienia Euchary-
stii. Nie wystarczy bowiem sobie uświa-
domić, że Msza święta jest ważna, ale 
trzeba jej pragnąć i za nią gorąco tęsk-
nić – nawet gdy mamy złe samopoczu-
cie, nie mamy humoru czy spadają na 
nas ciężkie doświadczenia. Ludzie, któ-
rzy często i z wiarą do tego sakramen-
tu przystępują, doświadczają ogrom-
nej Bożej mocy, która jest zakryta przed 
tymi, co na Mszę świętą nie chodzą. Kto 
codziennie bierze udział w Eucharystii, 
nosi w sobie sekret zakryty przed świa-
tem i codziennie doznaje przeniknięcia 
Tajemnicą.

Źródło nr 48 (1457)

eUChARYStIA DA Je ŻYCIe

lUTY 2020

PAPIESKA
Módlmy się, aby krzyk braci migran-
tów, którzy wpadli w ręce pozbawio-
nych skrupułów handlarzy ludzi, był 
słyszany i brany pod uwagę.

PARAFIALNA
Niech Chrystus obecny w Eucharystii 
pomaga chorym naszej parafii prze-
zwyciężać cierpienie i samotność

INTENCJE MODlITWY
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Istota polityki

LISt SPOŁeCZNY

list „O ład społeczny dla wspólnego dobra” został przyjęty przez ze-
branie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 13 marca br. W kolej-
nej części listu biskupi polscy przypominają nauczanie społeczne Ko-
ścioła w XXI wieku: Piusa XI, Soboru Watykańskiego II, Pawła VI, Jana 
Pawła II i Benedykta XVI odnośnie do dziedziny polityki. Przewodni-
czącym Rady ds. Społecznych KEP jest abp Józef Kupny, metropolita 
wrocławski (Red.).

Ważnym zadaniem jest także przy-
wrócenie polityce jej właściwego, pier-
wotnego znaczenia. W najszerszym zna-
czeniu jest ona sztuką takiego urządze-
nia rzeczywistości społecznej, aby każ-
dy człowiek mógł jak najpełniej i jak naj-
szybciej rozwijać się ku dobru, w szacun-
ku dla godności, praw i obowiązków in-
nych ludzi. 

Jej ważnym elementem jest zasada 
subsydiarności (pomocniczości), która 
pomaga we wprowadzeniu właściwe-
go ładu i harmonii pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami funkcjonującymi 
w społeczeństwie i państwie – poczy-
nając od tych najmniejszych, aż do tych 
największych – we właściwym korzysta-
niu z przysługującej im autonomii i wol-
ności. Każdy człowiek jako istota rozum-
na i wolna, a w związku z tym wezwa-
na do dokonywania wyborów odpowie-
dzialnych i godziwych moralnie, ma pra-
wo i obowiązek uczestniczyć w życiu pu-
blicznym.

Nauka społeczna Kościoła nazywa po-
litykę jedną z najwyższych form miłości 
bliźniego. Papież Pius XI, w przemówie-
niu do katolickich środowisk uniwersy-
teckich (18 grudnia 1927), użył określe-
nia „miłość polityczna” i stwierdził, że po-
lityka jest najszerszą przestrzenią miło-
ści ustępującą tylko rzeczywistości re-
ligijnej. 

Paweł VI nauczał, że „polityka jest wy-
magającym sposobem – chociaż nie je-
dynym – zaangażowania chrześcijań-
skiego w służbie innym” (Encyklika Qu-
adragesimo anno o odnowieniu ustro-
ju społecznego i dostosowaniu go do 
Prawa Ewangelicznego na 40. rocznicę 
wydanej przez Leona XIII encykliki Re-

rum novarum, 15 maja 1931, nr 46). Be-
nedykt XVI potwierdza, że: „obok dobra 
jednostek istnieje dobro związane z ży-
ciem społecznym osób: dobro wspólne. 
Jest to dobro «nas wszystkich», czyli po-
szczególnych osób, rodzin oraz grup po-
średnich tworzących wspólnotę społecz-
ną. […] Tym bardziej skutecznie kocha-
my bliźniego, im bardziej angażujemy się 
na rzecz dobra wspólnego, odpowiadają-
cego również jego rzeczywistym potrze-
bom. […] Taka jest droga instytucjonal-
na – możemy także powiedzieć politycz-
na – miłości, nie mniej ważna i wyrazista 
niż miłość urzeczywistniająca się w bez-
pośrednim kontakcie z bliźnim, bez in-
stytucjonalnych mediacji” (Benedykt XVI, 
Encyklika Caritas in veritate, 29 czerwca 
2009, nr 7).

Niech w sercach i sumieniach rodaków 
zadomowią się słowa św. Jana Pawła II: 

„W odniesieniu do dziedziny polityki 
należy podkreślić, że uczciwość w kon-
taktach między rządzącymi a rządzony-
mi, jawność w administracji publicznej, 
bezstronność w rozstrzyganiu spraw pu-
blicznych, poszanowanie praw przeciw-
ników politycznych, ochrona praw ludzi 
oskarżonych w procesach i sądach do-
raźnych, sprawiedliwe i uczciwe wyko-
rzystanie pieniędzy publicznych, odrzu-
cenie niegodziwych metod zdobywania, 
utrzymywania i poszerzania władzy za 
wszelką cenę – to zasady, które znajdu-
ją swe najgłębsze źródło, a jednocześnie 
uzasadnienie wartości osoby, w trans-
cendentnej wartości osoby i w obiektyw-
nych nakazach moralnych, dotyczących 
funkcjonowania państw” (Jan Paweł  II, 
Encyklika Veritatis splendor, 6  sierpnia 
1993, nr 101).

Taką koncepcję polityki i taki jej styl 
powinni przyjąć w swej działalności po-
litycznej ludzie wierzący – katolicy, ale 
także wszyscy ludzie dobrej woli pra-
gnący przez swe zaangażowanie poli-
tyczne budować dobro wspólne ojczy-
zny. Wraz z ojcami II Soboru Watykań-
skiego apelujemy: 

„Ci, którzy pragną wykonywać za-
wód polityka i posiadają odpowiednie 
uzdolnienia, niech przygotowują się do 
uprawiania tej sztuki zarazem trudnej 
i  bardzo szlachetnej i starają się ją wy-
konywać, nie pamiętając o dobru wła-
snym i korzyściach materialnych. Moral-
nie nienaganni i mądrzy zarazem niech 
występują przeciwko niesprawiedliwo-
ści, uciskowi, przemocy i nietolerancji, 
czy to jednego człowieka, czy partii po-
litycznych; z uczciwością, sprawiedliwo-
ścią, a także miłością i polityczną odwa-
gą niech poświęcają się dobru wspólne-
mu” (Gaudium et spes, nr 75).

Doceniając trudną służbę polityków 
i ich zasługi dla wolnej i niepodległej oj-
czyzny, chcemy zachęcić ich do odważ-
niejszej refleksji nad odnajdywaniem 
właściwej równowagi między politycz-
ną skutecznością i forsowaniem racji wła-
snego środowiska a odpowiedzialnością 
za dobro wspólne i realizację zasady sub-
sydiarności.

ePISKOPAt POLSKI (CDN.)
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2. niedziela Adwentu
Uroczystość

Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia

Ciebie wielbimy hymnami,
przeczysta Matko Chrystusa,
Ty zaś na śpiew Twojej chwały
odpowiedz darem swej łaski.

Nędzni synowie Adama,
zrodzeni w grzechu i skazie,
wszyscy wierzymy, żeś wolna
od skutków winy praojca.

Łeb węża, źródło zazdrości,
zdeptałaś stopą dziewiczą;
Ty jedna sławą się cieszysz
niepokalanie poczętej.

Rodu ludzkiego ozdobo,
coś hańbę Ewy zmazała,
otocz opieką proszących
i podnoś, gdy upadamy.

Napaść i chytre podstępy
starego wroga odpieraj,
daj nam przez Ciebie dostąpić
radości życia wiecznego.

Ojcu, Synowi, Duchowi
niech będzie chwała na wieki
za to, że Bóg Cię wywyższył
przez dar szczególnej świętości. 
Amen.

Rdz 3, 9–15
Wprowadzam nieprzyjaźń 
pomiędzy potomstwo twoje 
i potomstwo niewiasty

Ps 98
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Ef 1, 3–6.11–12
Bóg wybrał nas w Chrystusie 
przed założeniem świata

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

Łk 1, 26–38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą

Nasi drodzy, kochani Ojcowie Oblaci!

Życzymy Wam radosnych i pełnych wdzięczności świąt Bożego Na-
rodzenia. Za Wasze trudy i poświęcenia z miłości do Jezusa, którego 
z błogosławionych Waszych rąk przyjmujemy każdego dnia, niech Boża 
Dziecina błogosławi Wam, daje siłę i radość do pełnienia dalszej posługi 
kapłańskiej każdego dnia, a Matka Boża, nasza Królowa Pokoju, niech 
wszelkie łaski u Boga wyprasza w nowym roku 2020.

Z darem modlitwy 
APOStOLAt MARGARetKA

GeNOWefA GÓRNA

Kochane Margaretki!

Wszystkim osobom modlącym się 
dożywotnio za kapłanów 

we Wspólnocie Margaretka 
życzę błogosławionych, radosnych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 

2020.

ANIMAtORKA WSPÓLNOtY MARGARetKA
GeNOWefA GÓRNA

Kochani Redaktorzy 
„Królowej Pokoju”!

Niech Boża Dziecina 
z Najświętszą Panną Maryją 

otacza Was opieką na długie lata
w zdrowiu i radości

i obdarza wszelkimi łaskami.

W IMIeNIU PARAfIAN
GeNOWefA GÓRNA
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3. niedziela Adwentu
15 grudnia

Już dźwięczny głos się rozlega
i brzmi wśród nocnych ciemności:
niech miną senne złudzenia,
bo Chrystus z nieba jaśnieje!

Niech się przebudzą umysły
przez grzech dotkliwie zranione,
bo nowej gwiazdy promienie
uleczą wszelkie słabości.

Baranek Boży przychodzi,
by łaską winy przeważyć,
a my pokornie błagajmy
o miłosierdzie nad nami.

Iz 35, 1–6a.10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Ps 146
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić!

Jk 5, 7–10
Przyjście Pana jest bliskie

Alleluja, alleluja, alleluja
Duch Pański nade mną, posłał mnie 
głosić dobrą nowinę ubogim

Mt 11, 2–11
Na Chrystusie spełniają się proroctwa

4. niedziela Adwentu
22 grudnia

Przyjdź, o Zbawicielu świata,
i zdumionej ukaż ziemi
tajemnicę narodzenia
właściwego tylko Bogu.

Nie masz ojca pośród ludzi,
gdyż poczęty jesteś z Ducha;
Słowo stało się człowiekiem
biorąc ciało z czystej Matki..

Iz 7, 10–14
Panna pocznie i porodzi Syna

Ps 24
Przybądź, o Panie, 
Tyś jest Królem chwały

Rz 1, 1–7
Chrystus jest potomkiem 
Dawida i Synem Bożym

Alleluja, alleluja, alleluja
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy Bóg z nami

Mt 1, 18–24
Jezus urodzi się z Maryi 
zaślubionej Józefowi, 
potomkowi Dawida

Taizé we Wrocławiu

W rozmowie z KAI abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, wyra-
ził nadzieję, że 42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu 
w dniach od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 roku odmieni wrocła-
wian, ożywi parafie i będzie służyło otwarciu na drugiego człowieka.

Księże Arcybiskupie, pozostał miesiąc 
do Europejskiego Spotkania Młodych 
(ESM) Taizé, które w tym roku odbę-
dzie się we Wrocławiu. Jak przebiega-
ją przygotowania?

Kiedy na zakończenie Europejskiego 
Spotkania Młodych w Madrycie ogłoszo-
no, że miejscem kolejnego etapu „piel-
grzymki zaufania przez ziemię” będzie 
Wrocław, zwracałem uwagę, że gospo-
darz musi mieć do zaoferowania coś wię-
cej niż tylko miejsca noclegowe czy od-
powiednie warunki do przeprowadzenia 
tak ważnego wydarzenia. Miałem świa-
domość wówczas, że przygotowanie po-
winno iść dwutorowo.

Pierwszym i najważniejszym elemen-
tem jest przygotowanie duchowe. Świę-
ty Jan Paweł II mówił, że do Taizé przyby-
wa się jak do źródła. Zatem przez ostat-
nie 12  miesięcy staraliśmy się zrobić 
wszystko, by to źródło, jakim jest Ewan-
gelia, wystrzeliło właśnie we Wrocławiu. 
Organizowaliśmy spotkania modlitew-
ne w kilkudziesięciu parafiach, rekolek-
cje i warsztaty, z tą myślą, że młodzi, któ-
rzy przyjadą do stolicy Dolnego Śląska, 
będą chcieli tutaj spotkać ludzi żyjących 
Bogiem, wybierających miłość i promie-
niujących bezgraniczną dobrocią. Wie-
dzieliśmy, że aby to zapewnić, musimy 
odnowić w sobie życie słowem Bożym. 
To przygotowanie wciąż trwa.

Jednak nie ma co ukrywać, że organi-
zacja tak wielkiego przedsięwzięcia to 
również spore wyzwanie logistyczne.

Dlatego równolegle trwały prace nad 
zapewnieniem jak najlepszych warun-
ków dla przyjęcia pielgrzymów. Koor-
dynują je bracia z Taizé, których od kil-
ku miesięcy gościmy we Wrocławiu. Ści-
śle współpracują oni z oddelegowanymi 
do tego zadania przedstawicielami Urzę-

du Miasta i kurii archidiecezjalnej. Roz-
poczęliśmy od spotkań z księżmi pro-
boszczami i wikariuszami, by następ-
nie za ich pośrednictwem trafić do kon-
kretnych wspólnot parafialnych. Bracia 
z Taizé oraz wolontariusze w czasie nie-
dzielnych Mszy świętych informowali 
wiernych zarówno o przebiegu ESM jak 
i  o  możliwych sposobach przyłączenia 
się do jego organizacji. Ponad 120 pa-
rafii zadeklarowało gotowość ugoszcze-
nia młodzieży z całej Europy, która za-
wita do naszego miasta, a przedstawi-
ciele scholek i chórów parafialnych bra-
li udział w warsztatach muzycznych, by 
doskonalić swoje umiejętności w przy-
gotowaniu i prowadzeniu modlitwy ze 
śpiewami z Taizé.

Na miesiąc przed przybyciem pielgrzy-
mów możemy powiedzieć, że wszyst-
ko jest przygotowane: są wyznaczo-
ne miejsca na modlitwę oraz te, w któ-
rych uczestnicy spotkania będą otrzy-
mywali posiłki. Zabezpieczona jest kwe-
stia transportu oraz zaplanowany każ-
dy dzień pobytu młodych z całej Europy 
w stolicy Dolnego Śląska. Czekamy tylko 
na ich przyjazd.

Wiadomo już, ilu młodych ludzi zje-
dzie się w ostatnich dniach grudnia do 
Wrocławia?

Początkowo szacowaliśmy, że będzie 
to kilkanaście tysięcy uczestników. Dziś 
spodziewamy się, że ta liczba może wzro-
snąć nawet do ok. 20 tysięcy, w tym po-
łowa to będą osoby z zagranicy. Z sygna-
łów, które do mnie docierają, będą oni 
reprezentować 70 krajów świata, głównie 
europejskich, chociaż będą także przed-
stawiciele innych kontynentów.

Jesteście gotowi na ich przyjęcie?
Od kiedy posługuję we Wrocławiu, 

WYDARZeNIA
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wiele razy doświadczyłem ogromnej 
wrażliwości Dolnoślązaków na potrze-
by drugiego człowieka, ich otwartości 
oraz gotowości włączania się w inicjaty-
wy, podejmowane przez Kościół. Proszę 
pozwolić, że wspomnę jedynie o dwóch 
wydarzeniach. Pierwsze to akcja „Dar dla 
Aleppo”, w czasie której w bardzo szyb-
kim czasie zebraliśmy pieniądze na wy-
posażenie szpitala w tym zniszczonym 
przez wojnę syryjskim mieście. Drugie 
to Światowe Dni Młodzieży. Wówczas na-
sza archidiecezja przyjęła ponad 15 tys. 
pielgrzymów z 40 krajów świata. Ponad 

80  proc. z nich znalazło 
mieszkanie w rodzinach. 
Nie inaczej było również 
tym razem, kiedy ogłosi-
liśmy w parafiach, że po-
trzebni są ci, którzy po-
mogą w organizacji spo-
tkania Taizé. I dziś obawia-
my się, że nie do wszyst-
kich rodzin, które zade-
klarowały gotowość przy-
jęcia uczestników spotka-
nia, będziemy mogli skie-
rować naszych gości. Jest 
bowiem więcej otwartych 
domów niż zgłoszonych 
uczestników.

Po Światowych Dniach 
Młodzieży mówiło się, że 
to wydarzenie ożywiło 
Kościół w Polsce. Czy po-

dobnych owoców spodziewa się metro-
polita wrocławski po spotkaniu Taizé?

Ja już te owoce dostrzegam. Widzę, 
jak te ostatnie 12 miesięcy zmieniło na-
sze parafie. Ożywiły się grupy i stowarzy-
szenia nie tylko we Wrocławiu, ale także 
w mniejszych miastach, takich jak Oła-
wa, Oleśnica, Strzelin, Brzeg Dolny, Wo-
łów, Trzebnica, Oborniki Śląskie. Wielu 
wiernych zadeklarowało gotowość za-
angażowania się mocniej w życie swo-
ich wspólnot. Podjęto bardzo dużo róż-
nych inicjatyw, które zjednoczyły ludzi. 
Wierzę, że to jest coś, co jako Kościół 

WYDARZeNIA

wrocławski już otrzymujemy od wspól-
noty z Taizé i jako biskup niezmiernie się 
z tego cieszę.

Liczy Ksiądz Arcybiskup, że tych kilka 
dni odmieni Kościół na Dolnym Śląsku?

Kiedy w Madrycie zapowiedziano, że 
kolejne spotkanie Taizé odbędzie się 
w  Polsce, powstał tak ogromny hałas, 
że nikt nie usłyszał nazwy miasta. Wszy-
scy dopytywali się później, gdzie odbę-
dzie się 42. Europejskie Spotkanie Mło-
dych. Wiedzieli, że w naszym kraju. Nie 
usłyszeli jednak, że we Wrocławiu. Przy-
wołuję to wydarzenie, bo ono jest w ja-
kimś sensie prorocze. To my, Polacy jeste-
śmy gospodarzami tego spotkania, bez 
względu na to, czy mieszkamy w Pozna-
niu, Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu. 
Wszyscy możemy czuć się jego organi-
zatorami i oczekiwać owoców.

Wierzę, że to wydarzenie odmieni Po-
laków. Bardzo bym chciał i o to się mo-
dlę, żeby spotkanie młodych poza wspo-
mnianym ożywieniem w naszych para-
fiach, pozwoliło nam doświadczyć jed-
ności i otwarcia się na drugiego człowie-
ka. Tej postawy uczył założyciel wspól-
noty z Taizé – brat Roger. Takiego ducha 
można doświadczyć, kiedy odwiedzi się 
tę niewielką francuską wioskę, w której 
żyją bracia. Doskonale by było, gdyby-
śmy z tego ducha zaczerpnęli i w takim 
duchu rozpoczęli nowy 2020 rok.

KS. RAfAŁ KOWALSKI  (KAI)

Święty Jan Paweł II w encyklice 
Evangelium vitae napisał: „bronić 
życia i umacniać je, czcić je i kochać 
– oto zadanie, które Bóg powierza 
każdemu człowiekowi” (EV 42). Do-
strzegamy, że w świecie współcze-
snym trwa potężna walka o ochro-
nę życia ludzkiego od poczęcia do 
naturalnej śmierci. 

Dlatego jako Przewodniczący 
Rady ds. Rodziny przy Konferen-
cji Episkopatu Polski zwracam się 
z prośbą do wszystkich przedstawi-

Drodzy liderzy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!
cieli wspólnot modlitewnych w Pol-
sce o podjęcie stałej modlitwy w in-
tencji ochrony życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Pro-
szę także o modlitwę w intencji lu-
dzi nauki, medycyny, kultury i poli-
tyki, którzy odważnie i zdecydowa-
nie bronią życia ludzkiego! 

Nasza żarliwa i ufna modlitwa 
jest w stanie uratować wiele istnień 
ludzkich i przyczynić się do budowa-
nia cywilizacji miłości. Troska o każ-
de poczęte życie to nie tylko powin-

ność religijna, wyraz wrażliwości du-
chowej i chęć pomocy najbardziej 
bezbronnym, ale również przejaw 
miłości do Ojczyzny, która przeży-
wa zapaść demograficzną. 

Ufam, że modlitwa ta przyniesie 
swoje owoce i pozwoli chronić życie 
ludzkie w naszej Ojczyźnie od po-
częcia do naturalnej śmierci zgod-
nie z Bożym zamysłem.

Z serca wszystkim błogosławię,

BISKUP WIeSŁAW ŚMIGIeL 



CZYTANIA
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia

Iz 52, 7-10
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Ps 98
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, 
cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

hbr 1, 1-6
Bóg przemówił do nas przez Syna

Alleluja
Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, 
narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj 
na ziemię.

J 1, 1-18
Słowo stało się ciałem

Msza święta w nocy

Iz 9, 1-3.5-6
Syn został nam dany

Ps 96
Dziś się narodził Chrystus Pan, 
Zbawiciel
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Tt 2, 11-14
Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom

Alleluja
Zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus

Łk 2, 1–14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Msza święta w dzieńHymn

Narodził się zapowiedziany
przez archanioła zwiastowanie
i Jego poznał Jan zamknięty
w żywocie matki swej, Elżbiety. 

Na sianie Bóg się dał położyć
nie gardząc nędznym stajni żłobem,
i Ten, co żywi rzesze ptaków,
drobiną mleka był karmiony.

Weselą się anielskie chóry,
śpiewając Bogu hymn radości;
pasterzom się ukazał Pasterz,
którego mocą świat istnieje.

Wielbimy Ciebie, Panie Jezu,
zrodzony przez Dziewicę czystą,
niech będzie Tobie razem z Ojcem
i Duchem Świętym wieczna chwała. 
Amen.
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ŚWIĄTECZNE
Niedziela Świętej Rodziny

Jezusa, Maryi i Józefa
29 grudnia

Ty, który jesteś Synem Boga,
przedwiecznym blaskiem Jego chwały,
wziąłeś z Maryi ludzkie ciało
i zamieszkałeś między nami.

Aby uświęcić nasze życie
i dać nam przykład posłuszeństwa,
stałeś się dzieckiem czystej Matki,
poddając siebie Józefowi.
Wszystkim rodzinom udziel, Chryste,
pokoju, zgody i wesela;
w Tobie niech znajdą jedność serca
i pomoc w ciężkich chwilach próby.

Syr 3, 2–6.12–14
Kto jest posłuszny Bogu, 
czci swoich rodziców

Ps 128
Błogosławiony, kto się boi Pana

Kol 3, 12–21
Chrześcijańskie zasady 
życia domowego

Alleluja
Sercami waszymi niech rządzi 
Chrystusowy pokój

Mt 2, 13–15.19–23
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Święto św. Szczepana,  
pierwszego męczennika

26 grudnia
W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie,
Jezusa w chwale po Ojca prawicy, 
i z sercem wezbranym miłością dla Niego, 
głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój. 

Jak święci prorocy dawnego Przymierza, 
oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie; 
pod gradem kamieni skonałeś, błagając 
o miłosierdzie dla serc zaślepionych. 

Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi, 
okryty hańbą jak Chrystus niewinny, 
lecz twoje cierpienie nie było daremne, 
gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi. 

Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy, 
i Twego Ojca, i Ducha Świętego, 
gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana 
uwieńczonego koroną zwycięstwa. Amen. 

Dz 6, 8–10; 7, 54–60
Ukamienowanie św. Szczepana

Ps 31
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

Alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Mt 10, 17–22
Duch Ojca waszego będzie mówił przez washa
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Kościół o Różańcu świętym

Kościół jest filarem prawdy, biczem na kłamstwo, a w konsekwencji 
jest wrogiem wszelkiego zabobonu. Zazdrosny w podobaniu się swe-
mu Niebieskiemu Oblubieńcowi zatwierdza tylko to, co wie, że musi 
Mu być miłe; im bardziej zaś jakaś praktyka, jakaś pobożność wydaje 
się poruszać Serce Jezusa Chrystusa, tym usilniej zaleca ją wiernym, 
tym więcej wiąże z nią łask, tym bardziej i na wszelkie sposoby stara 
się, by stała się im ona bliska.

Na tej podstawie wyrobimy sobie sąd 
o różańcu. Kościół przyjął go od cza-
su jego ustanowienia. W bullach naj-
wyższych namiestników czytamy świa-
dectwa równie czcigodne co liczne, 
które świadczą bardzo wymownie na 
jego korzyść i wciąż jeszcze pobudza-
ją pobożność wiernych. Papież Sykstus 
IV (1471–1484) nazywa różaniec prak-
tyką religijną, ustanowioną na chwałę 
Wszechmogącego i na chwałę Najświęt-
szej Panny Maryi przeciwko niebezpie-
czeństwom, jakie grożą ludziom. Udziela 
różańcowi aprobaty, zatwierdza go swo-
ją władzą apostolską i chwali wiernych, 
którzy go odmawiają.

Leon X (1513–1521) głosi te same po-
chwały, dodając, że różaniec, głoszony 
w różnych częściach świata, przynosi 
tam wielkie owoce, a nawet olśniewają-
ce cuda. Klemens VII (1523–1534) ogła-
sza, że różaniec jest ogromnie poży-
teczny dla zbawienia dusz i ciał. Mówi, 
że przyciąga on niezwykłe łaski i roz-
budza w sercu czułe zamiłowanie do 
praktyk religijnych. Pius V (1566–1572) 
przyznaje, że jest to właściwe ćwicze-
nie, by nieść pokój duszom pogrążonym 
w lęku, pocieszać przygnębionych, bu-
dzić większą gorliwość w ludziach gnu-
śnych i niedbałych.

Grzegorz XIII (1572–1585) zapewnia, 
że różaniec jest pobożną praktyką, naj-
bardziej przydatną, by powstrzymać 
bieg Bożej sprawiedliwości, zagniewa-
nej na ludzi. Po czym, zbierając w krót-
kim wykładzie łaski udzielane Kościoło-
wi za pośrednictwem tej modlitwy, w tej 
samej bulli ustanawia dla całego świata 

WIeLKA NOWeNNA RÓŻAńCOWA

chrześcijańskiego i dla wszystkich przy-
szłych wieków uroczyste święto różańco-
we 7 października. Papieże także naucza-
li, że nabożeństwo różańcowe jest bar-
dzo pożyteczne dla konających i zapew-
nia im nadzwyczajną pomoc w godzinie 
śmierci w pokonaniu wszystkich wysił-
ków i udaremnianiu wszystkich podstę-
pów szatana.

Ponieważ zbyt długo trwałoby wyli-
czanie i dodawanie do imion tych czci-
godnych postaci jeszcze innych, za-
kończymy świadectwem Grzegorza XVI 
(1831–1846). By ożywiać swój zapał, sta-
le musimy mieć w pamięci te oto sło-
wa: „Pośród głębokiego bólu, jakim nie-
szczęścia obecnych czasów przytłaczają 
naszą duszę, znaleźliśmy wielki powód 
do pociechy w przedstawionym nam 
wykładzie na temat pobożnego ćwicze-
nia jakim jest Żywy Różaniec, i pamięta-
jąc o wielkich korzyściach, jakich doznał 
Kościół katolicki, kiedy wierny lud za-
czął zanosić błagania o potężną opiekę 
Najświętszej Dziewicy, koronkę różańco-
wą, utworzoną na Jej cześć, tę jakże zba-
wienną praktykę, bez wahania zatwier-
dziliśmy naszym autorytetem i aproba-
tą papieską”.

Tak liczne i poważne rekomendacje 
powinny wystarczyć, by wzbudzić w nas 
miłość do tak szacownej praktyki. Skoro 
jednak trzeba dostarczyć dodatkowych 
dowodów, spróbujmy jeszcze mocniej 
się upewnić, jaką wartość Kościół święty 
przypisuje tej pobożności, na podstawie 
łask, jakie są mu wyświadczane. Są one 
ogromne. W książkach dotyczących tej 
praktyki modlitewnej każdy może upew-

nić się co do obfitości odpustów przy-
znanych różańcowi. Można wyciągnąć 
z tego wniosek, że Kościół wysoko cenił 
sobie ćwiczenie, w powiązaniu z którym 
wydaje się tak hojnie szafować swymi ła-
skami. Jeśli jednak taką szczodrobliwo-
ścią stara się tylko nakłonić nas do podję-
cia tej praktyki, to cóż powinniśmy uczy-
nić w odpowiedzi na te starania?

Dodam trzeci powód, który także jest 
w stanie zrobić na nas wrażenie – jest to 
niepojęta szybkość, z jaką rozpowszech-
niła się w Kościele praktyka różańca świę-
tego, szybkość, jaką przypisalibyśmy je-
dynie Duchowi Świętemu, zważywszy 
na wyjątkowe owoce, jakie przyniosła. 
Różaniec bowiem ściągał na narody tyle 
łask i  błogosławieństw Nieba, że wszę-
dzie widać tylko przemianę życia i zmia-
nę obyczajów. A zatem ten właśnie po-
tężny i skuteczny środek Kościół uświę-
cił tyloma odpustami; ten środek, który 
żarliwie obrały wielkie rzesze wiernych, 
o  którym dzisiaj niestety prawie już się 
nie mówi, któremu nawet pozwala się za-
gasnąć w umyśle i sercu narodów.

Rozum i pycha tego stulecia stopnio-
wo odbiorą go wierze i chrześcijańskiej 
prostocie jako zbędną praktykę! Niestety! 
W jakich to czasach żyjemy? Mówi się, że 
zaprzątanie swego serca Jezusem i Ma-
ryją to jakaś dziecinna zabawa, że przyj-
mowanie tego, co najbardziej godne sza-
cunku wśród praktyk naszej świętej reli-
gii, to zabobon!

Po której stronie trzeba się zatem opo-
wiedzieć? Odrzucić ducha Kościoła, żeby 
dostosować się do ducha wieku? Ach! 
Kto zechce, to tak uczyni; co do nas, to 
raczej zgodzimy się, by zaliczono nas do 
kategorii zabobonnych i bezrozumnych, 
niż mielibyśmy zrezygnować z praktyki 
równie zbawiennej, co błogiej. Z rado-
ścią, z różańcem w dłoni, z dumą przej-
dziemy przez szyderstwa i obelgi świa-
towców; możemy cierpieć te zniewagi 
z miłości do Jezusa i Maryi.

PAULINA MARIA JARICOt
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Módlmy się nieustannie

Wspólnota Nieustającego Różańca Świętego składa się z 48 osób. 
Każda osoba modli się przez pół godziny raz w miesiącu (w ustalo-
nym dla Wspólnoty dniu), odmawiając jedną część Różańca świętego 
(zawsze tę samą). Modlitwa Wspólnoty rozpoczyna się o godz. 0.00, 
a kończy o godz. 24.00. W całej Polsce liczba członków tych wspólnot 
wynosi obecnie ponad 20 tysięcy osób (około 400 wspólnot: strona 
www.rozaniec24.pl).

W naszej parafii Wspólnota Nieustają-
cego Różańca zawiązała się 28 listopada 
2013 roku z inicjatywy śp. Reni Chodo-
rowskiej. Odmawiamy Różaniec przez 
24 godziny czternastego dnia każdego 
miesiąca. Modlimy się we wszystkich in-
tencjach Ojca Świętego, o Polskę wierną 
Bogu, krzyżowi i Ewangelii, o wypełnie-
nie Jasnogórskich Ślubów Narodu:
•	 aby Polska była rzeczywistym króle-

stwem Jezusa i Maryi,
•	 za Ojca Świętego, Księdza Prymasa, bi-

skupów i kapłanów polskich,
•	 za prześladowanych chrześcijan, o po-

kój na świecie,
•	 o  łaskę nawrócenia dla zatwardzia-

łych grzeszników i wrogów Kościoła 
świętego,

•	 za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz 
inne media katolickie,

•	 o rychłą beatyfikację służebnicy Bożej 
Rozalii Celakówny,

•	 za konających w stanie grzechu cięż-
kiego – o uratowanie od potępienia 
wiecznego,

•	 w intencjach parafialnych i naszych 
własnych intencjach.

Przed rozpoczęciem Różańca odma-
wiamy modlitwę kard. Józefa Mer-
ciera do Ducha Świętego:

Duchu Święty, Boże Przedwieczny, Je-
dyny! Pragniemy Cię przyjąć na ziemi na-
szej, pełnej bólu i nieszczęścia, jako Po-
cieszyciela obiecanego. Racz, o Duchu 
Przenajświętszy, nawiedzać nas i prze-
niknąć całą ludzkość, biedną, przygnę-
bioną i przytłumioną jarzmem grzechu. 
Sami już nie poradzimy sobie! Przyjdź 
więc, Pocieszycielu, oświeć nas i wzmoc-
nij światłem łaski Bożej, wlej w nas ro-

zum, który nas opuścił, rozgrzej serca na-
sze dla miłości wielkiej, spraw, by bojaźń 
Boża i pobożność trwały w duszach na-
szych, by wszelki grzech, niewdzięczność 
i omyłki precz były odrzucone, by Trójca 
Przenajświętsza – Ojciec, i Syn, i Duch 
Święty – najmiłościwiej nam królowała! 
Duchu Święty, Pocieszycielu, przeniknij 
nas i całą ziemię odnów. Amen.

Po każdym dziesiątku Różańca:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grze-

chy, zachowaj nas od ognia piekielne-
go, zaprowadź wszystkie dusze do nie-
ba. Dopomóż szczególnie tym, którzy 
najbardziej potrzebują Twojego miło-
sierdzia.

O Maryjo, bez grzechu pierworodne-
go poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, któ-
rzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłasz-
cza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego 
i poleconymi Tobie.

Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, swoim 

światłem oświecaj nas. Święty Michale 
Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj 
nas. Święty Michale Archaniele, swoim 
mieczem broń nas.

Na zakończenie części Różańca od-
mawiamy modlitwy:

Potężna Niebios Królowo i Pani Anio-
łów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłan-
nictwo i władzę, by zetrzeć głowę szata-
na, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom 
anielskim, aby ścigały szatanów, stłumi-
ły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszę-
dzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie 
i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie 
nas. Amen.

Święty Michale Archaniele, wspoma-
gaj nas w walce, a przeciw niegodziwo-
ści i zasadzkom złego ducha bądź na-
szą obroną. Oby go Bóg pogromić ra-
czył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne du-
chy złe, które na zgubę dusz ludzkich po 
tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do 
piekła. Amen.

Dołącz do naszej 
modlitewnej wspólnoty! 

Zgłoś się do o. Wiesława Przyjemskie-
go OMI.

ReDAKCJA

Polska nie zwycięży bro-
nią, ale modlitwą, pokutą 
i wielką miłością bliźniego, 
i Różańcem. 

Jedyną bronią, którą 
Polska używając odniesie 
zwycięstwo, jest Różaniec. 
On tylko uratuje Polskę od 
tych strasznych chwil, jaki-
mi może narody będą ka-
rane za swą niewierność 
względem Boga. 

Polska będzie pierwsza, 
która dozna opieki Mat-
ki Bożej. Całym sercem 
wszyscy niech zwracają 
się z prośbą do Matki Naj-
świętszej o pomoc i opiekę 
pod Jej płaszczem. 

Nastąpi wielki tryumf 
Serca Matki Bożej, po któ-
rym dopiero zakróluje 
Zbawiciel nad światem, 
przez Polskę.

Czcigodny Sługa Boży 
August kard. hlond SDB (1881–1948) 

prymas Polski (1926–1948)
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Mój Święty

Po powstaniu NSZZ Solidarność 31.08.1980 r. usłyszałem o ks. Jerzym 
Popiełuszce i odprawianych przez niego Mszach świętych za Ojczyznę 
w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Ksiądz 
Jerzy był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, służby zdrowia oraz 
duchowym przywódcą pracowników huty Warszawa. 

Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go 13.12.1981 r. ks. Jerzy organizował 
w Warszawie pomoc materialną dla in-
ternowanych i ich rodzin, uczestniczył 
w  procesach osób aresztowanych za 
przeciwstawianie się prawu stanu wo-
jennego. Dzięki prasie podziemnej oraz 
rozgłośniom radiowym Wolna Europa 
i Londyn, w całym kraju były znane Msze 
święte odprawiane co miesiąc przez ks. 
Jerzego w intencji ojczyzny i  tych, któ-
rzy za nią cierpią.

Przybywały na nie delegacje Solidar-
ności i pojedyncze osoby z całego kra-
ju. Głównym mottem tych Mszy świę-
tych było wezwanie św. Pawła „Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj”. W dniu 19.10.1984 r. trzej oficero-
wie SB z IV Departamentu MSW zamor-
dowali ks. Jerzego i wrzucili go w worku 
obciążonym kamieniami do zalewu na 
Wiśle pod Włocławkiem. Zwłoki księdza 
odnaleziono 30.10.1984 r. a pogrzeb od-
był się 3.11.1984 r. 

Postanowiłem osobiście oddać cześć 
ks. Jerzemu za to, co zrobił dla ludzi pra-
cy zrzeszonym w NSZZ Solidarność i nie 
tylko, za odwagę w głoszeniu prawdy 
o istniejącej rzeczywistości, organizowa-
nie pomocy potrzebującym, za odpra-
wianie Mszy świętych przez kapłanów 
naśladujących ks. Jerzego w wielu innych 
miastach Polski i za granicą.

Do Warszawy pojechałem pociągiem 
w nocy. Nie byłem sam. Gdy około godz. 
9.00 wysiedliśmy na Dworcu Central-
nym, większość przyjezdnych po wyj-
ściu z  dworca przeszła na ulicę, wtedy 
Juliana Marchlewskiego, dziś Jana Paw-
ła  II, i  ruszyliśmy w stronę Żoliborza do 
kościoła pw. św. Stanisława Kostki na 
Mszę żałobną. Przed sobą widzieliśmy 
inne grupy, które wcześniej przyjecha-

ły z różnych części kraju. Ulica była ob-
stawiona na całej długości oddziałami 
milicji i zomowców w pełnym rynsztun-
ku, z gazikami, nyskami, żukami. Przez 
całą drogę, a to jest około 5 km, było też 
wojsko w wozach bojowych. Choć idąc, 
skandowaliśmy raz po raz So-li-darność, 
So-li-darność i inne wtedy zakazane ha-
sła oraz śpiewaliśmy pieśni patriotycz-
ne, rozstawione służby, o dziwo, nie in-
terweniowały.

Pod kościołem stał katafalk. Kilkudzie-
sięciometrowa flaga Polski od wieży roz-
darta do połowy tworzyła literę V a po-
została część w całości okrywała katafalk 
i bruk przed nim. Ksiądz Jerzy został po-
chowany w grobowcu przy kościele pw. 
św. Stanisława Kostki. W pogrzebie wzię-
ło udział około 800 tysięcy wiernych oraz 
blisko 1000 księży. Po pogrzebie uformo-
wał się pochód uczestników przy pla-
cu Komuny Paryskiej (dziś plac Wilsona) 
i wtedy służby „porządkowe” zaczęły bru-
talnie rozganiać manifestujących.

Wtedy postanowiłem, że w każdą rocz-
nicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Po-

Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia 2020

Zakwitnął korzeń Jessego,
Różdżka wydała swój Owoc,
gdy Matka Syna zrodziła
nadal zostając Dziewicą.

Przedwieczny Stwórca światłości
w żłobie pozwolił się złożyć,
i Ten, co niebo rozpostarł,
leży spowity w pieluszki.

Już wschodzi zorza zbawienia,
noc pierzcha, śmierć zwyciężona;
niech cała ziemia wysławia
Bogarodzicę Maryję!

Lb 6, 22–27
Błogosławieństwo Boże

Ps 67
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

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

Alleluja, alleluja, alleluja
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
przez proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna

Łk 2, 16–21
Nadano Mu imię Jezus

Druga niedziela 
po Bożym Narodzeniu

5 stycznia 2020

Syr 24, 1–2.8–12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Ps 147
Słowo Wcielone 
wśród nas zamieszkało

Ef 1, 3–6.15–18
Bóg przeznaczył nas 
na przybrane dzieci

Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, 
Jemu chwała na wieki

J 1, 1–18
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas
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piełuszki będę uczestniczył w Mszach 
świętych rocznicowych przy Jego gro-
bie. Dziękuję Bogu, że dotychczas mo-
głem uczestniczyć we wszystkich Mszach 
w tej intencji. W tym roku była to już 
35.  moja pielgrzymka. Dnia 6 czerwca 
2010 r. uczestniczyłem w uroczystej Mszy 
świętej beatyfikacyjnej księdza Jerzego 
Popiełuszki na placu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Mam nadzieję, że również 
będę mógł osobiście uczestniczyć w uro-
czystościach Jego kanonizacji. 

Od dnia pogrzebu miejsce spoczynku 
ks. Jerzego jest nieustannie odwiedzane 
przez pielgrzymów i ocenia się, że do-
tychczas przybyło tam około 20 mln piel-
grzymów. W podziemiach kościoła pw. 
św. Stanisława Kostki jest muzeum obra-
zujące drogę ks. Jerzego do kapłaństwa, 
Jego kapłaństwo i męczeństwo. 

Ksiądz Teofil Bogucki (proboszcz para-
fii św. Stanisława Kostki) jeszcze za życia 
ks. Jerzego Popiełuszki powołał służbę 
kościelną ds. organizacji i ochrony Mszy 
świętych za Ojczyznę. Po śmierci ks. Je-
rzego służba ta zajmowała się również 
bezpieczeństwem miejsca złożenia Jego 
ciała. Służba ta pełni swoje zadanie do 
dziś. Przez całą dobę, według ustalone-
go grafiku, głównie przedstawiciele So-
lidarności zakładów pracy z całej Polski 
oraz Regionów NSZZ Solidarność pełnią 
służbę przy grobie Księdza Jerzego. Ra-
zem z przedstawicielami Zarządu Regio-
nu Dolnego Śląska NSZZ Solidarność we 
Wrocławiu kilka razy w roku uczestniczę 
w całodobowej służbie przy grobie bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 

Poprzedni proboszcz naszej para-
fii o. Mieczysław Hałaszko OMI zainicjo-
wał budowę witraża błogosławionego 
ks. Jerzego w dużym kościele. Wspoma-
gałem tę inicjatywę, na ile mogłem. Ca-
łej uroczystości 12.06.2010 r. przewodni-
czył i witraż poświęcił ks. Henryk kardy-
nał Gulbinowicz, a płomienne okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił o. Józef Kowalik 
OMI. W uroczystości uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe NSZZ Solidarność zakła-
dów pracy z Wrocławia i Dolnego Śląska 
oraz poczet Zarządu Regionu Dolnego 
Śląska NSZZ Solidarność. 

Kaplicę z relikwiami błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki w naszym koście-
le uroczyście poświęcono 22.11.2015  r. 
przy asyście pocztów sztandarowych 
NSZZ Solidarność z wrocławskich zakła-
dów pracy oraz pocztu sztandarowego 
Zarządu Regionu Dolnego Śląska NSZZ 
Solidarność. Uroczystości przewodni-
czył kapelan dolnośląskiej Solidarności 
ks. Stanisław Pawlaczyk. Koncelebrowali 
o. proboszcz Jerzy Ditrich OMI i o. Józef 
Kowalik OMI. Po uroczystości mieliśmy 
sposobność ucałowania relikwii błogo-
sławionego ks. Jerzego. W  kaplicy zna-
lazł również godne miejsce piękny por-
tret Błogosławionego namalowany przez 
nieodżałowanej pamięci Renię Chodo-
rowską

Niech błogosławiony ks. Jerzy wciąż 
nam przypomina, że na przemoc nie wol-
no odpowiadać przemocą, bo zło można 
zwyciężyć tylko dobrem.

eDWARD ZAWADOWSKI

Objawienie Pańskie
6 stycznia 2020

Gdy ich nadzieja spełniła się wreszcie,
wyznali Boga w postaci człowieka;
upadli przed Nim i pełni radości
złożyli dary.
Dla Boga Stwórcy: obłoki kadzidła,
dla Króla istnień: złociste klejnoty,
ludzkiemu ciału, co umrze na krzyżu:
pachnąca mirra.

Iz 60, 1–6
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ps 72 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Ef 3, 2–3a.5–6
Poganie są uczestnikami zbawienia

Alleluja, alleluja, alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu

Mt 2, 1–12
Pokłon Mędrców ze Wschodu

1. niedziela zwykła roku A
Chrzest Pański

12 stycznia 2020

Gdy Jan wypełniał swe zadanie,
wszedł do Jordanu Stwórca świata,
by swym obmyciem w jego wodach
czystość przywrócić nurtom rzeki.

Nie potrzebował chrztu pokuty
Ten, który zrodził się z Dziewicy,
lecz przyjął go, by nasze grzechy
zgładzić przez własne zanurzenie.

Obwieścił Ojciec głosem z nieba:
"Oto mój Syn umiłowany",
a Duch w postaci gołębicy
przyszedł z wysoka na Jezusa.

Iz 42, 1–4.6–7
Chrystus Sługą, 
w którym Bóg ma upodobanie

Ps 29
Pan ześle pokój swojemu ludowi

Dz 10, 34–38
Jezus został namaszczony 
Duchem Świętym

Alleluja, alleluja, alleluja
Otwarło się niebo 
i zabrzmiał głos Ojca: To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

Mt 3, 13–17
Chrzest Jezusa

W poniedziałek 16 grudnia 2019 roku mija 50 lat 
od dnia erygowania naszej parafii na Popowicach. 

Módlmy się szczególnie w tym dniu za naszych Ojców Proboszczów.

Módlmy się za naszych Ojców Proboszczów

O radość nieba 
dla świętej pamięci:

o. ALOJZEGO ZDEBLA OMI
proboszcza w latach 1969–1973

o. WILHELMA STEMPORA OMI
proboszcza w latach 1973–1974

O Boże błogosławieństwo dla:

o. STANISŁAWA CYGANIAKA OMI
proboszcza w latach 1974–1993

o. MIECZYSŁAWA HAŁASZKI OMI
proboszcza w latach 1993–2011

i obecnego proboszcza
o. JERZEGO DITRICHA OMI

ŚWIADeCtWO
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Trzeba odkryć na nowo, 
że rodzina jest sanktuarium życia

Żyjemy w czasach, kiedy to, co dla na-
szych dziadków i pradziadków było nor-
malnością i oczywistością, dzisiaj potrze-
buje obrony, a nasza decyzja, by pozo-
stać wiernym, wymaga odwagi i konse-
kwencji. Czasami aż trudno uwierzyć, jak 
bardzo współczesny świat odszedł od 
Boga i równocześnie jak pięknie i racjo-
nalnie potrafi sobie to wytłumaczyć. To, 
co z gruntu złe, przedstawiane jest jako 
dobro, np. prawo człowieka do decydo-
waniu o życiu i śmierci. Świat dąży do 
tego, aby coraz więcej mieć. Pogoń za 
zyskiem sprawia, że człowiek jest wciąż 
nienasycony, a ciągle odchodzi od Tego, 

„Istotnie bowiem jest ona święta: jest miejscem, w którym życie, dar 
Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licz-
nymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się 
zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak 
zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia” 
(św. Jan Paweł II).

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

który jako jedyny to nasycenie potrafi 
dać. Tak łatwo pogubić się i dać zwieść, 
kiedy nie ma oparcia. My to oparcie i siły 
do walki znajdujemy we Wspólnocie 
„Umiłowany i umiłowana”, do której na-
leżymy od 15 lat, czyli od początku na-
szego małżeństwa.

Cóż dla nas znaczy: nie wstydzić się Je-
zusa? Na pierwszym miejscu wybrać ca-
łym sercem, duszą i rozumem, że On jest 
Panem, a my należymy do Niego i zale-
żymy w pełni od Niego. „Bez Boga ani do 
proga”, jak mówi stare mądre przysło-
wie. Bez Boga by nas po prostu nie było.

Modlimy się w naszej rodzinie wspól-
nie – przed wyjazdem, przed jedzeniem, 
tam, gdzie jesteśmy. Anioł Pański od-
mawiamy w południe, o 15.00 w Godzi-
nie Miłosierdzia modlimy się Koronką, 
o 21.00 Apelem Jasnogórskim. Staramy 
się być przynajmniej raz w tygodniu (naj-
lepiej w czwartki) na wieczornej Euchary-
stii. Wieczorem w rodzinie często odma-
wiamy różaniec, z dziećmi przynajmniej 
jedną dziesiątkę. Do tego bardzo mobili-
zuje nas młodsza córeczka, która przygo-
towuje się do I Komunii świętej. Na palcu 
nosimy różaniec, na szyi krzyżyk – to ta-
kie zewnętrzne oznaki naszej wiary. Nie 
chodzi jednak o praktykę pobożności, ale 
o prawdziwe życie wiarą, w rzeczywistej 
zażyłości z Bogiem.

Wychowujemy dwie córki, 12-letnią 
Marysię i prawie 9-letnią Anię, które do-
starczają nam bardzo wiele możliwo-
ści pokazania, jak żyć wiarą na co dzień 
i jak się jej nie wstydzić. Kiedyś była u nas 
dziewczynka, której rodzice nie są ludź-
mi wierzącymi. Potem córka opowiadała, 
że ta dziewczynka, rozglądając się w na-

szym mieszkaniu, mówiła ze smutkiem: 
„Jak to jest, ja wierzę, byłam w tym roku 
u I Komunii świętej, a u mnie w domu 
nie ma żadnego krzyża...”.

Pod koniec października w klasie Ma-
rysi na lekcji religii odbyła się lekcja: „Dla-
czego chrześcijanin nie obchodzi Hal-
loween”. Sami poprosiliśmy księdza ka-
techetę o taki temat, ponieważ Mary-
sia dostała od pewnej dziewczynki za-
proszenie na bal z upiornymi przebra-
niami. Niestety, akurat w przypadku tej 
dziewczynki lekcja, chociaż bardzo do-
brze przeprowadzona, nie przyniosła re-
zultatu, więc wysłaliśmy jej potem zdję-
cia z parafialnego balu Wszystkich Świę-
tych i zdjęcie kartki, jaką w tym dniu wie-
szamy na drzwiach naszego mieszkania: 
„Jestem chrześcijaninem, nie świętuję 
Halloween”. Żeby, jak to powiedziała Ma-
rysia, ona też zobaczyła, jak można ten 
dzień obchodzić.

Podobnych sytuacji w życiu, w których 
musimy reagować, mamy wiele, np. po-
mysł na zebraniu rodziców, żeby spo-
tkanie integracyjne zrobić w piątek przy 
kiełbaskach... Pilnować trzeba również, 
na jaki film dzieci idą do kina z klasą, 
nawet jakie książki są dla nich przezna-
czone na prezenty. Tam wszędzie mamy 
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UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

SŁOWO BOŻe W CODZIeNNOŚCI 
fOt. eWA SOŁeCKA

możliwość a nawet obowiązek pokazania 
naszej wiary, bronienia naszych wartości.

Ale to nie jest tak, że zawsze idzie-
my do przodu w wierze z dumną pier-
sią, pewni swoich racji i swojej nieomyl-
ności, a nasze dziewczynki to chodzące 
ideały. Sprzeczają się i czasem są nie-
znośne jak wszystkie dzieci, a my sami 
nieraz jesteśmy bezradni czy słabi. Na 
szczęście zawsze mamy pomoc w oso-
bie przede wszystkim Ojca Kazimierza 
oraz innych ludzi w naszej Wspólno-
cie. W tym roku byliśmy całą Wspólno-
tą na rekolekcjach w Obrze. Tam, w re-
fektarzu, gdzie trzy razy dziennie spo-
tykaliśmy się na posiłkach, znajduje się 
wielki cytat św. Eugeniusza de Mazeno-
da: „Okazujcie sobie wzajemnie miłość, 
miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość 
o zbawienie dusz”. Często dzieciom to 
przypominamy, kiedy wydaje się, że tej 
miłości jest za mało.

Nasze rodziny wiedzą, że jesteśmy za-
angażowani w życie kościoła, że „piąt-
kowe wieczory zawsze mamy zajęte”, 
a wakacyjny wyjazd na rekolekcje, ma-
jowe czuwanie na Jasnej Górze, czy syl-
wester we Wspólnocie są na stałe wpi-
sane w  nasz plan. Do modlitwy przed 
jedzeniem czy podróżą członkowie ro-
dziny sami się włączają, co dla nas jest 
wielką radością.

Być chrześcijaninem to również zwykła 
ludzka uprzejmość, pogoda ducha, życzli-
wość czy uczciwość w codziennych sytu-
acjach, ale w dzisiejszym świecie to tak-
że trudne zadanie, bo świat hołduje in-
nym wartościom. Do tej pory pamiętam 
szczere zdziwienie kasjerki, gdy wrócili-
śmy się, aby zapłacić za jakiś nienaliczony 
przez przypadek na paragonie drobiazg. 
Może ktoś by pomyślał, że jesteśmy na-
iwni, że sklepy i tak swoje zarobią, że nie 
warto... W naszych miejscach pracy tak-

że jest okazja, aby nie nachalnie, ale jed-
nak świadomie i konsekwentnie pokazy-
wać naszą przynależność do Boga. Krzyż, 
czy różaniec w widocznym miejscu, brak 
zgody na uczestnictwo w hucznych im-
prezach w piątek, brak akceptacji dla wy-
śmiewania Kościoła, nie zawsze spotykają 
się ze zrozumieniem, ale to nie zniechę-
ca. lecz wręcz mobilizuje.

Chociaż nieraz jest trudno, wierzymy, 
że takie nasze małe świadectwa kiedyś 
może w kimś zaowocują, a ci, którzy boją 
się przyznać do swojej wiary, poczują się 
pewniej. Bo przecież jesteśmy w Polsce 
w większości jako chrześcijanie, katolicy. 
Nie wnosimy nowego porządku, staramy 
się tylko stać na straży wiary i tych warto-
ści, które dla naszych przodków były po-
wodem do dumy, o które walczyli i po-
święcali im swoje życie.

ANetA I KAROL WOJCIeChOWSCY

A sąd polega na tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowa-
li ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza 
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbli-
ża się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia wymagania praw-
dy, zbliża się do światła, aby się okazało, że 
jego uczynki są dokonane w Bogu (J 3, 19).

Rzekłeś: 
„Nauka moja czysta, 

niewinny jestem w Twych oczach”. 
Lecz gdyby Bóg przemówił 
i zaczął z tobą rozmawiać, 
objawił ci tajniki rozumu, 

gdyż wieloraka to mądrość: 
poznałbyś, ile Bóg ci zapomniał 

(Hi 11, 4-5).
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Rzetelne wykonanie, 
negocjowanie warunków.

tOMASZ LeWANDOWSKI 
teL. 668 398 903

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

SPRZąTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 889 938 736

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

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.

MAREK GIERCZAK
Tel. 793 936 800
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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

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).

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 
pw. 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 ŚWIętA

MAŁŻeńStWO

SAKRAMeNt ChORYCh

POGRZeB

NABOŻeńStWA

WAŻNe INfORMACJe

SPOWIeDŹ

ROCZNICe

INfORMAtOR PARAfIALNY



NOC ŚWIętYCh – 31.10.2019 – OD ŚW. JADWIGI NA KOZANOWIe
Fot.  aGata coMBik (wrocŁawSki GoŚĆ niedzielnY)

DO NAJŚWIętSZeJ MARYI PANNY KRÓLOWeJ POKOJU NA POPOWICACh
Fot.  aGata coMBik (wrocŁawSki GoŚĆ niedzielnY)



DO NAJŚWIętSZeJ MARYI PANNY KRÓLOWeJ POKOJU NA POPOWICACh
Fot.  aGata coMBik (wrocŁawSki GoŚĆ niedzielnY)



ODNOWIeNIe PRZYRZeCZeń I PRZYJęCIe NOWYCh MINIStRANtÓW – 24.11.2019
Fot.  krzYSztoF olekSiak





KOlĘDA  A.D. 2020
02.01.2020 – czwartek – Kwiska, Bystrzycka, Gądowska, Brynicka
03.01.2020 – piątek – Stobrawska, Kłodnicka, Małopanewska 
      (w tym nowe bloki), Przedmiejska, Legnicka 45 
04.01.2020 – sobota – Legnicka 49–132
05.01.2020 – niedziela – Legnicka 134–162, Wejherowska 3–33, Lutra
06.01.2020 – poniedziałek – Wejherowska 35–77
07.01.2020 – wtorek – Bobrza 2–30 
08.01.2020 – środa – Bobrza 32–44, Białowieska 4–30, 20a–30a (parzyste)
09.01.2020 – czwartek – Białowieska 3–43 (nieparzyste)
10.01.2020 – piątek – Białowieska 32–54
11.01.2020 – sobota – Białowieska 68–82
12.01.2020 – niedziela – Jelenia 4–32
13.01.2020 – poniedziałek – Jelenia 34–56, Żubrza
14.01.2020 – wtorek – Niedźwiedzia 4–44 (parzyste), 
        Niedźwiedzia 5–17 (nieparzyste)
15.01.2020 – środa – Niedźwiedzia 21–61, Rysia, PKP
16.01.2020 – czwartek – Popowicka 10–50
17.01.2020 – piątek – Popowicka 51–80
18.01.2014 – sobota – Popowicka 82–126
19.01.2020 – niedziela – Popowicka 128–156
20.01.2020 – poniedziałek – kolęda dodatkowa

Rozpoczęcie kolędy w dni powszednie o godz. 16.00, 
w niedziele i święta o 15.00


