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Kazanie na  Mszy świętej pogrzebowej 
śp. Ojca Szczepana Brzeziny OMI

ŚP. O. szczePAn bRzezinA Omi

Jesteśmy tutaj, aby powierzyć Bogu o. Szczepana, a przede wszystkim 
podziękować za jego życie – za to, co każdy z nas od niego otrzymał 
w darze. Najpierw fakty:

Droga życia
Urodził się 19 listopada 1932 r. w Imie-

linie k. Katowic – 88 lat temu, 8 września 
1951 r. złożył pierwszą oblację – 69 lat 
temu, 25 listopada 1956 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie – 64 lata temu. W la-
tach 1957-1960 studia prawnicze na KUL, 
gdzie uzyskał dyplom magistra prawa 
kościelnego. Kilka lat wykładał prawo 
w Obrze, a następnie podjął posługę mi-
sjonarza ludowego. 

Pracował rok w Katowicach (1965-
1966), 10 lat we Wrocławiu (1966-1976), 
7 lat w Gdańsku (1976-1983), 12 lat 
w  Kędzierzynie (1983-1995). Następnie 
19 lat posługiwał jako kapelan szpita-
la i kapelan sióstr zakonnych w Niem-
czech (1995-2014) – w Emmerich, Co-
chem, Maria-Engelport. Na ostatnich 
6 lat swego życia powrócił do Wrocławia 
(2014-2020). W sobotę 28 grudnia – wy-

lew, w następną sobotę, Pierwszą Sobo-
tę Miesiąca, 4  stycznia 2020 r. o godz. 
12.23 zmarł w szpitalu przy ul. Fieldorfa 
we Wrocławiu.

Szczerze kochał i o tym mówił
Kim naprawdę był o. Szczepan, poka-

zuje sytuacja, która wydarzyła się kilka 
godzin po jego śmierci. Gdy przyszedł 
ktoś do klasztoru zapytać, czy to praw-
da, że o. Szczepan nie żyje, spontanicz-
nie wyrwała mu się skarga: „Bo w szpita-
lu traktują mnie, jak obcą osobę”. Ojciec 
Szczepan dla ludzi był „swój”. Ludzie mó-
wią: „Nasz Ojciec Szczepan”. My bardzo 
często, po prostu „Szczep”.

Był to człowiek o wysokiej kulturze 
osobistej. Człowiek wyjątkowo pozy-
tywny. Gdy mówił o ludziach (również 
o współbraciach), to najczęściej uży-

wał takich słów, jak 
fantastyczny, feno-
menalny, wyjątkowy, 
niepowtarzalny, ide-
alny, cudowny, ko-
chany. Oto ostatnie, 
jego ręką pisane no-
tatki do kazania, jakie 
znalazłem na blacie 
biurka: „Jezus 7-letni 
był geniuszem. Deli-
katny, cichy, wrażliwy 
szalenie, inteligent-
ny”. „Odgadywać my-
śli”. Zapamiętaliśmy 
jego mocny uścisk 
przy przekazywaniu 
pokoju i rękę podnie-
sioną ku górze w ge-
ście serdecznego po-
zdrowienia. W szpita-
lu było tak samo. Nie 

mógł mówić. Tylko rękę podnosił ku gó-
rze i ściskał mocno nasze ręce. Na stoli-
ku obok jego łóżka znaleźliśmy też pisa-
ny niezdarną ręką list od bezdomnego, 
który mu dziękował i prosił o jeszcze…

Żył kapłaństwem 
i był za to wdzięczny Bogu

Mnóstwo ludzi, których spotykamy po 
kolędzie, spontanicznie wspomina spo-
wiedź u o. Szczepana. Mówią jednogło-
śnie, że był spowiednikiem pełnym miło-
ści. Bardzo wymagająca, młoda kobieta 
powiedziała mi na przykład: „Spotkałam 
w konfesjonale Pana Jezusa. Tak o. Szcze-
pan spowiadał: słuchał, kochał, pocieszał, 
umacniał, dźwigał, współczuł”.

Co dotyczy Mszy świętej, o. Szczepan 
zawsze wyjątkowo chętnie zgłaszał się, 
gdy tego samego dnia trzeba było od-
prawić drugą Mszę świętą. Mówił wte-
dy: „A z wdzięczności za to, że będę mógł 
odprawić drugą, mogę odprawić też trze-
cią”. Wiele razy prosił nas, abyśmy sło-
wa konsekracji wypowiadali świadomie 
i bez pośpiechu. Lubił uroczyście śpiewać 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie”. Pamiętamy go, jak celebruje Eu-
charystię z rękoma szeroko rozpostarty-
mi na znak krzyża. To nie był teatralny 
gest. To było serce jego życia. 

Pośród niewielu książek, jakie po nim 
pozostały, najwięcej jest rozważań drogi 
krzyżowej. Zdjęcia przyklejone na szafie 
i nad łóżkiem, to obrazy cierpiącego na 
krzyżu Chrystusa. Różne drobne notatki 
na karteluszkach i na marginesach ksią-
żek mówią o jednoczeniu swych cierpień 
z Chrystusem. Praktycznie nie pisał o ni-
czym innym, jak tylko o tym, aby być do-
brym, współcierpieć z Chrystusem i szu-
kać schronienia pod płaszczem Maryi.

Ubogi z wyboru
Ojciec Szczepan żył bardzo ubogo. Nie 

gromadził niczego „na wszelki wypadek”. 
Piżamy do szpitala pożyczyliśmy mu na-
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„Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Tym ewangelicznym wezwaniem 
w  Środę Popielcową rozpoczniemy 
Wielki Post. Streszcza ono treść czter-
dziestodniowego oczekiwania na Zmar-
twychwstanie Pańskie. Środkami – ćwi-
czeniami wielkopostnymi, które mają 
nam pomóc w nawróceniu i pogłębie-
niu wiary, są post, jałmużna i modlitwa. 

Zapraszam do udziału w  nabo-
żeństwach Gorzkich Żali, w  piątko-
wych nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
i przede wszystkim do udziału w wiel-
kopostnych rekolekcjach, które wygłosi 
o. Grzegorz Pawluś OMI, od piątej nie-
dzieli Wielkiego Postu (29  marca) do 
środy (1 kwietnia).

To wielkopostne wydanie „Królowej 
Pokoju” jest w dużej mierze poświę-
cone bliskim i wyjątkowym dla na-
szej wspólnoty parafialnej osobom, 
które Bóg w ostatnim czasie odwołał 
do siebie. Świadectwo życia i głębo-
kiej wiary śp. Ojca Szczepana Brzeziny 
OMI, śp.  Biskupa Stanisława Stefanka 
czy śp. Stefanii Kubicy, o których mo-
żemy przeczytać we wspomnieniach 
parafian, niech nas umacniają w na-
dziei zmartwychwstania i spotkania 
w Domu Ojca.

O. JeRzy DitRich Omi

Nasz organista, pan Marek Gierczak, 
zaprasza serdecznie młodzież i osoby 
dorosłe, które lubią śpiewać, na próby 
scholi w środy o godz. 19.00 w sali 6 
pod dużym kościołem. Chcemy swym 
śpiewem ubogacić liturgię Triduum 
Paschalnego. Nie jest konieczna zna-
jomość nut, tylko zdolności muzyczne 
i chęć uwielbienia Pana Boga śpiewem.

sŁOWO PRObOszczA

sze. W szafie znaleźliśmy dosłownie kilka 
koszul, chyba dwie pary białych spodni, 
kilka ciepłych swetrów, kilka par skarpet, 
jakaś kurtka jedna czy druga. Wisiał też 
nowy, nietknięty garnitur z jeszcze po-
zaszywanymi kieszeniami. Reszta to nie-
istotne drobiazgi. Przy łóżku znaleźliśmy 
mocno zniszczony od kartkowania Dzien-
niczek Siostry Faustyny i niemiecki kalen-
darz liturgiczny na 2020 rok. (Nie raz mó-
wił, że lepiej opracowany od polskiego).

Ojciec Szczepan wszystko rozdawał: 
znaczki (Papież, Solidarność, Polska), 
owoce, słodycze, ubrania. W 1984 roku 
byłem razem z nim w Kędzierzynie. Pa-
miętam, jak przed Wigilią – w Polsce była 
wtedy bieda – otrzymał paczkę od bra-
ta z Francji, pełną pomarańczy. Podzie-
lił je równo między współbraci i każde-
mu położył pod drzwiami, wraz z sym-
patyczną karteczką.

Misjonarz ludowy i artysta
Do końca życia pozostał misjonarzem 

wielkiej klasy. To osobowość misjonar-
ska. Mówił z zaangażowaniem, całym 
sobą. Na czas jego posługiwania Sło-
wu przypadły dwa wielkie i ważne wy-
darzenia: Millenium i stan wojenny. Pol-
skę przejechał wzdłuż i w szerz, przygo-
towując parafie do przyjęcia peregrynu-
jącego po Polsce Obrazu MB Jasnogór-
skiej. Gdy komuniści aresztowali i uwię-
zili Obraz, to towarzyszył wędrującym po 
Polsce pustym ramom. Stan wojenny za-
stał go w Gdańsku. Ojciec Szczepan mó-
wił zawsze jasno, jednoznacznie. Kochał 
Polskę. Z komunizmem walczył. 

Szczepan był też wielkim artystą, 
w najcieplejszym sensie tego słowa. Dzi-
siaj nasze oblackie parafie wydają gazet-
ki parafialne – wtedy mieliśmy do dys-
pozycji jedynie gabloty przy kościele. 
We Wrocławiu, w Gdańsku i w Kędzie-
rzynie o. Szczepan robił gazetki parafial-
ne. Miał piękne, artystyczne pismo, sto-
sował ozdobniki, dobierał zdjęcia, ob-
razki, przepisywał artykuły. Wykorzysty-
wał modne wtedy taśmy klejące, ozda-
biane różnymi wzorami. We Wrocławiu 
pozostała po Ojcu Szczepanie najstar-
sza kronika klasztorna. Dla pełnego ob-
razu trzeba jeszcze dodać długie włosy 
i białą sutannę.

Kapelan szpitalny w Niemczech
Biała sutanna o. Szczepana ma swoją 

sympatyczną historię. Opowiadał, że gdy 
zaczął posługiwać jako kapelan w szpita-
lu, to personel nosił tam białe ubrania. 
Żeby się zatem chorzy nie bali, widząc, że 
„coś czarnego do nich się zbliża”, posta-
nowił i on zakładać białą sutannę. „Chcia-
łem dać jasno do zrozumienia, że oddaję 
się im całkowicie”. Tak się z tą bielą zwią-
zał, że gdy przyszło ubrać go do trumny, 
o. Proboszcz mówi mi: „Dajmy mu tę bia-
łą. Zawsze ją lubił, więc niech się nią cie-
szy do końca”. I ubrał go brat Dariusz w tę 
białą sutannę do trumny.

Można powiedzieć z uśmiechem, że 
o.  Szczepan – kapelan szpitalny – miał 
jedyną wadę: sam leczyć się nie lubił. 
Gdy się okazało przed laty, że ma ciśnie-
nie 190, to powiedział z uśmiechem: „Po 
osiemdziesiątce ciśnienie oblicza się 
w specjalny sposób: 100 + wiek. Zatem 
moje ciśnienie jest w normie. Powinno 
być 187 – jest 190, jaki problem?”. A na 
bardzo poważnie, to w ostatnich latach 
miał nogi opuchnięte, a na nich otwarte 
rany. Na propozycję znającej się na tym 
osoby odpowiedział: „Nie mam czasu 
tym się zajmować. Ja idę do wieczności”.

„Wizja Nieba brata Patrycjusza”
Tak, wieczność nadawała sens jego ży-

ciu. Gdy karetka pogotowia zabrała go 
do szpitala, znaleźliśmy na biurku, na 
samym wierzchu świeżo wydrukowany 
przez o. Szczepana, w dwóch egzem-
plarzach, tekst pt. „Wizja Nieba brata Pa-
trycjusza”. Ojciec Szczepan przez co naj-
mniej czterdzieści, a może nawet pięć-
dziesiąt lat, tłumaczył co tydzień, na ję-
zyk polski, materiały homiletyczne z nie-
mieckiego „Gottes Wort” i rozsyłał dla 
współbraci. Czy to też jest jedno z  jego 
tłumaczeń? Nie wiem. Nie wiem także, 
kim jest ten „brat Patrycjusz”. A może to 
tekst samego o. Szczepana? W każdym 
razie czekał on na nas. Jest to tekst bar-
dzo pogodny. Wokół niego kręciły się 
w ostatnim czasie myśli Zmarłego. 

Oto fragmenty: „Dzień śmierci jest dla 
dobrych ludzi dniem wesela, w którym 
Chrystus, Pan Młody naszej duszy, zjawia 
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Świadectwa parafian

się, by nas wprowadzić na uroczystość 
wiecznego wesela.

Przy wejściu do wieczności zosta-
niemy wyzwoleni od wszelkiej ślepoty 
i  niepewności, które w tym życiu czę-
sto są bardzo wielkie, odnośnie do rado-
ści nieba, które Bóg przygotował swoim 
umiłowanym. Wszystkie radości tej zie-
mi są w porównaniu z nimi tylko mar-
nością i skończoną głupotą. Żaden też 
rozum ludzki nie jest w stanie określić 
nawet najmniejszej cząstki tej wspania-
łości. Ludzkie opisy potrafią to raczej 
zniekształcić aniżeli wyjaśnić. Bo pięk-
no, wspaniałość i wielkość są tak dale-
kie od wszystkiego, co istnieje na zie-
mi, że nikt nie może sobie wyobrazić jak 

wielkie, piękne i wspaniałe są nagrody 
i wspaniałości nieba. Jak światło słońca 
jest konieczne na ziemi, aby cielesnymi 
oczyma móc zobaczyć przedmioty, tak 
konieczna jest światłość wiekuista nieba, 
abyśmy mogli zobaczyć w niebie Wspa-
niałość Bożą. 

Tam znajdziemy rozwiązania wszel-
kich problemów wiedzy i najgłębszych 
tajemnic stworzenia. Tam wszystko ja-
śnieje niewyobrażalną jasnością, wspa-
niałością i majestatem. Tam nasza wiara 
ujrzy, a nadzieja posiądzie. Tam nie ma 
ciemności i zmagania, lecz wieczne, nie-
zmącone szczęście. Tam pozna i zrozu-
mie najmniejszy w oka mgnieniu więcej, 
aniżeli wszyscy uczeni tysiącleci. Tam nie-
skończony pokój, radość, zachwyt, pięk-

no, cudowna jedność, dobroć i miłość. 
Tam są prawdziwie żyjący, którzy już żad-
nej śmierci się nie boją. Tam, jedni dru-
gich odnajdą w niesłychanym szczęściu, 
aby już nigdy się rozstawać. Tam każdy 
kubek zimnej wody podany temu, komu 
chce się pić, każde słowo łagodne, do-
bre, życzliwe zostaje natychmiast zapi-
sane w księdze życia i podwyższa łaskę 
wiecznej chwały. Relacje i miłość cieszą-
cych się Niebem z tymi, którzy pozosta-
li na tej ziemi, są w tajemniczy sposób 
wciąż żywe.

Oby nas dobry Bóg w swej łasce za-
chował i swoje wieczne dary darował 
przez Jezusa i Maryję. Amen”.

O. KAzimieRz LUbOWicKi Omi

Ojciec  Szczepan – autentyczny 
świadek Chrystusa

Nie znałam o. Szczepana osobiście, 
niemniej wydaje mi się, że znałam go 
bardzo dobrze. Jego serdeczność w przy-
padkowych spotkaniach w pobliżu klasz-
toru, jego uśmiech, uścisk ręki – jeszcze 
mam przed oczami. Pamiętam zdarzenie 
nie tak dawne, jak stał u wejścia do ko-
ścioła św. Jerzego z rozłożonymi rękoma 
i zapraszał nas na Mszę świętą o  godz. 
9.00. Jego przepiękne kazania – pięknem 
słów, gestem i głosem przybliżały Chry-
stusa! Ciesz się, Ojcze Szczepanie, Chry-
stusem, którego tak na ziemi ukochałeś. 
Myślę, że jesteś już w Niebie!

Módl się za nami!
hALinA miL

Ojcze Szczepanie!
Miałam do ciebie ogromne zaufanie. 

Mówiłeś, że jestem fenomenalna. Każ-
dy człowiek był dla ciebie wyjątkowy, 
ukazałeś mi jasną drogę do Chrystusa. 
Wierzę, że idąc nią, spotkam się znowu 
z Tobą. Byłeś mi bardzo bliski.

b.

Moje pożegnanie Ojca Szczepana
Pod Twoim, Ojcze, okiem upływały 

te dni krótkie, a tak jasne. Teraz Cię że-

gnam z  głębokim smutkiem, wpatrzo-
ny we wspomnienia, kiedy uczyłeś mnie, 
jak zwyciężać wewnętrznego wroga, jak 
szukać w sobie cnót ziaren drzemiących 
w ukryciu. Wskazywałeś, jak prostym 
ukochaniem Boga osiągnąć wzrost wiary 
i oparcie w życiu. Moja dusza jak roślina 
spragniona słońca syciła się pokarmem 
Twych nauk. A teraz rozstaję się z Tobą, 
życząc Ci obfitej nagrody od Boga. Amen.

stAnisŁAW, LAt 60

Ojciec Szczepan – alter Christus
Ojca Szczepana poznałem dwa lata 

temu, gdy zacząłem posługiwać w za-
krystii, przygotowując paramenty do 
Mszy świętej. Ojciec Szczepan, jak każ-
dy celebrans, wchodząc do zakrystii wi-
tał się  życzliwym uśmiechem i uściska-
niem dłoni. 

Wiemy, że „mowa ciała” odzwierciedla 
nastawienie duchowe człowieka. Widać 
to było u Ojca Szczepana, gdy celebro-
wał Eucharystię. Jego szeroko rozłożone 
ramiona, jego przekazanie znaku poko-
ju przez silny  uścisk dłoni asyście mszal-
nej i gest podniesienia dłoni w kierunku 
zakrystii, gdzie stałem, czyż nie świadczy 
o nastawieniu duchowym...?

Po powrocie do zakrystii i modlitwie 
dziękczynnej Bogu Ojciec Szczepan za-
wsze dziękował całej asyście mówiąc, że 
było fenomenalnie, wprost rewelacyjnie, 
i skromnie odchodził. 

Ojcze Szczepanie, ufam, że u naszego 
OJCA masz rewelacyjnie. 

RIP
tADeUsz bORUtA

Bądźmy święci, jak on był święty!
Ojcze Szczepanie, nie bez powodu 

Bóg stawia nam na drodze naszego ży-
cia różnych ludzi. A Ty byłeś najbardziej 
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Na Popowice wprowadziliśmy się w maju 1975 r. Mieliśmy wówczas 
2 synów: Piotra (7 lat) i Maćka (5 lat). Ulicy Rysiej jeszcze nie było, wo-
kół krajobraz prawie księżycowy, opuszczone działki itp. Na szczęście 
niedaleko był kościół pw. św. Jerzego, do którego chodziliśmy z dzieć-
mi na Msze święte. 

Osiedle szybko się rozrastało, często 
brakowało miejsca w kościele i wielu lu-
dzi stało na zewnątrz. Małymi dziećmi 
zajmowała się Siostra Bolesława. Z Oj-
cami spotykaliśmy się na Mszy świętej, 
czasem po. Nie pamiętam, czy mieliśmy 
jakieś kontakty z o. Szczepanem Brzezi-
ną OMI, który w połowie1976 r. został 
przeniesiony do Gdańska. Po jego po-
wrocie w 2014 r. trudno było nie zwró-
cić na niego uwagi. Chodził w białej su-
tannie, był świetnym kaznodzieją, ema-
nowała z niego siła wiary, wysoka kultu-
ra, dobroć, pogoda ducha, życzliwość dla 
każdego człowieka. 

Od listopada 1995 r. jestem nadzwy-
czajnym szafarzem Komunii Świętej. Peł-
niąc swą posługę, często spotykałem się 
z kapłanami. Po pewnym czasie zdecy-
dowałem się na opiekę duchową kapła-
na, prosząc o. Józefa Kowalika OMI, aby 
został moim spowiednikiem. Jakiś czas 
nim był. Niestety problemy zdrowotne 
Ojca Józefa uniemożliwiły nasze spotka-
nia. Jakiś czas jeździłem do oo. paulinów. 
W marcu 2016 r. zapytałem Ojca Szcze-
pana, czy zgodziłby się zostać moim spo-
wiednikiem. Bardzo mnie ucieszyła jego 
zgoda, zaczęliśmy się spotykać. Zawsze 
umawialiśmy się wcześniej na konkretny 
dzień, godzinę. Zapraszał mnie do klasz-
toru, gdzie w jednej z sal na parterze mo-
głem w spokoju spowiadać się. Było to 
dla mnie wielkie przeżycie. Ojciec Szcze-
pan wysłuchiwał mnie, po chwili ciszy 
była jego nauka, głęboka, bardzo prze-
myślana, pełna wysokiej kultury, delikat-
ności, a równocześnie dotyczyła najważ-
niejszych spraw. Po rozgrzeszeniu zawsze 
chwilę rozmawialiśmy. Mogłem mu po-
wierzyć swoje problemy, kłopoty, rozma-
wialiśmy, jak je rozwiązywać – jak ich uni-
kać. Po każdym spotkaniu czułem się wy-

ciszony wewnętrznie i wzmocniony, jak-
bym „doładował akumulatory”.

Od ponad 30 lat jestem członkiem Klu-
bu Inteligencji Katolickiej. Dziś jest to 
Klub seniorów (średnia wieku przekra-
cza 80 lat). Słyszy się głosy, że dla nie-
wielkiej grupy (ok. 110 osób), najczę-
ściej starszych pań, nie warto prowadzić 
działalności. Z drugiej strony zamknięcie 
Klubu spowoduje, że osoby te zostaną 
w  swoich domach. Dlatego działalność 
jest kontynuowana.

W latach 2015−2017 Ojciec Szczepan 
zgodził się na głoszenie rekolekcji dla Klu-
bu w kościele pw. śś. Piotra i Pawła przy 
ul. Katedralnej 4, gdzie Klub ma siedzi-
bę. W roku 2015 i 2016 były to rekolek-
cje wielkopostne i adwentowe. Program 
obejmował: spowiedź 15 minut przed 
Mszą świętą, potem Msza święta z na-
uką; Komunia święta rozdawana była pod 
obiema postaciami. Po Mszy świętej od-
bywała się adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, po niej indywidualne błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem 
wszystkich uczestników (całość trwała ok. 
2 godz.). W 2017 r. odbyły się jedynie re-
kolekcje wielkopostne. Ojciec Szczepan 
bardzo przepraszał, że nie będzie mógł 
prowadzić rekolekcji adwentowych, ale 
tak długi czas ich trwania był dla niego 
zbyt dużym obciążeniem. Rozumieliśmy 
to, choć wielu było zawiedzionych. Czę-
sto słyszało się wypowiedzi, że takich re-
kolekcji jak z Ojcem Szczepanem już ni-
gdy nie będziemy mieli.

Ostatni raz moja żona i ja spotkali-
śmy się z  Ojcem Szczepanem w dniu 
jego imienin – 26 grudnia 2019 r. Dwa 
dni później dostał udaru, a 4 stycznia 
2020 r. zmarł.

WOJciech sicińsKi

wyjątkowy, jakiego mogłam poznać. Za-
wsze serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty. 
Miałeś zawsze czas przywitać się, a nawet 
porozmawiać. Drugi człowiek był dla Cie-
bie darem od Boga (często tak mówiłeś). 
I to jest dla mnie wskazówka, jak mamy 
siebie traktować. 

Uwielbiałam uczestniczyć w Euchary-
stii, którą sprawowałeś. Widać było, że 
całym sobą jesteś oddany Bogu. Piękny 
głos, piękny śpiew i te Twoje długie ręce 
wyciągnięte w gestach liturgicznych, od-
bierałam tak, jak gdybyś chciał, abyśmy 
i my razem z Tobą byli przy ołtarzu, jak 
najbliżej Boga, czy to ze swoimi radościa-
mi, czy smutkami. 

Dziękuję Ci za wspaniałe kazania wy-
powiadane z wielką ekspresją. Czasem 
zapominałam się, gdzie jestem. Uwielbia-
łam wsłuchiwać się w nie z wielkim za-
interesowaniem. Bóg dał Ci niesamowi-
te dary. Dar kapłaństwa. Dar prawdziwe-
go człowieczeństwa. Dar aktorstwa. No i 
największy dar. Całym sobą ukazywałeś 
nam drogę do Chrystusa i przylgnięcia 
do Niego. Choćby nasza droga była cza-
sem kręta, to Ty wskazywałeś najprost-
szą: Eucharystię i spowiedź świętą.

Boże, dziękuję Ci za tak prawego Ka-
płana, który wniósł w moje życie dużo 
radości i nie szczędził miłości dla drugie-
go człowieka w tych zwykłych gestach.

Ojcze Szczepanie, wypraszaj nam te 
dary.

bARbARA

Chodził w białej sutannie
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Dziękujemy Ci, kapłanie uśmiechu!

Pozostaniesz, Ojcze Szczepanie, w naszych wspomnieniach jako wspa-
niały kapłan i dobry, łagodny, uśmiechnięty i serdeczny człowiek. Ta-
kim zapamiętam cię, Ojcze drogi, gdy w piątek 27.12.2019 r. wysze-
dłeś z konfesjonału i stojąc obok kolumny, uśmiechem i podniesio-
ną ręką żegnałeś nas, Irenę i mnie, oraz wychodzących z adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Ten gest okazał się ostatnim pożegnaniem. 

Dwa tygodnie wcześniej nie odmówi-
łeś udziału w spotkaniu Przyjaciół Misji 
i dzieliłeś się z nami opłatkiem, chociaż 
przyznałeś się następnego dnia, że bar-
dzo cierpiałeś z powodu bólu nóg. Wie-
le razy spowiadałam się u ciebie, Ojcze, 
i wychodząc z konfesjonału czułam się 
mocniejsza duchowo, z nadzieją, że się 
poprawię i będę bliżej Pana Jezusa. Da-
wałeś nadzieję na większe dobro i ra-
dość bycia katolikiem. Twój uśmiech był 
znakiem, że rozumiesz każdego błądzą-

cego człowieka. Twoja, Ojcze, służba ka-
pelana w szpitalu przez wiele lat rozwi-
nęła niewątpliwie twoją wielką wrażli-
wość i miłość, które promieniowały na 
otoczenie. Na ciebie, Ojcze, czekali lu-
dzie przed konfesjonałem; nawet po dro-
dze do klasztoru, przysiadając na ławce 
w kościele spowiadałeś, widziało to wie-
lu parafian.

Wielkim smutkiem dla nas było Two-
je odejście do Pana Boga. Msza święta 
pożegnalna 8.01.2020 r. pozostanie jako 
dziękczynienie Panu Bogu za dar powo-
łania Ojca Szczepana i jego pobytu w na-
szej parafii, Tak liczny udział w Mszy świę-
tej parafian i nie tylko, świadczy o tym, ile 
dobrego może uczynić dla ludzi kapłan 
swoim świętym życiem. O życiu Ojca 
Szczepana mówił swoim spokojnym, ła-
godnym głosem na Mszy świętej Ojciec 
Kazimierz Lubowicki OMI. Przedstawił 
nam znane i nieznane fakty z życia Ojca 
Szczepana i jego duchowość. 

Ostatnim akordem wdzięcznej ludzkiej 
pamięci był pogrzeb w Obrze, na który 
pojechało ponad 50 osób z naszej para-
fii (autokarem i samochodami). Było też 
wielu kapłanów z całej Polski i z zagra-
nicznych placówek oblackich oraz alum-
ni. Homilię wygłosił o. Kazimierz Lubo-
wicki OMI, w pięknych słowach przed-
stawiając życie śp. o. Szczepana. Pogrzeb 
prowadził w sposób uroczysty i  rodzin-
ny o. Michał Lepich OMI, superior z Wro-
cławia. W mowie pożegnalnej mówił 

ŚP. O. szczePAn bRzezinA Omi

w ciepłych słowach o bratnich, rodzin-
nych uczuciach z odchodzącym kapła-
nem i dziękował uczestnikom uroczy-
stości. Kwiaty, światła, łzy i wspomnie-
nia uczestników obu ceremonii we Wro-
cławiu i Obrze to świadectwo pamięci, 
szacunku, uznania wartości duchowych 
drogiego nam przewodnika. 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar ka-
płaństwa o. Szczepana, za jego życie 
wśród nas i prosimy – powołuj podob-
nych ludzi do naszego Kościoła po-
wszechnego!

mARiA zbOROWicKA
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ŚP. O. szczePAn bRzezinA Omi

Każdy człowiek był dla niego ważny
Za o. Szczepana modliłam się zawsze 

we wtorki jako Margaretka. Z racji tej 
szczególnej opieki modlitewnej był dla 
mnie ważną osobą. Zapamiętałam Ojca 
jako kogoś, kto zawsze miał otwarte ra-
miona i ciepły uśmiech. Kiedy witał się 
ze mną serdecznym uściskiem dłoni, 
czułam, jak wiele znaczy ten uścisk cie-
pły i  przyjazny. Kiedyś wracałam z za-
kupami: o. Szczepan wypatrzył mnie z 
daleka, podszedł, przytulił i powiedział: 
ja Pani pomogę, bo to jest ciężkie, a Pani 
trudno. 

Jestem wdzięczna Panu Bogu za moż-
liwość uczestniczenia we Mszy świę-
tej 26 grudnia 2019 roku, z racji imienin 
o. Szczepana, którą odprawił we wła-
snej intencji. Tego dnia wyjątkowo źle 
się czułam, ale miałam pragnienie by-
cia z o. Szczepanem w tym ważnym dla 
niego dniu.

Z trudem dotarłam do Kościoła. Jak 
się wkrótce okazało, była to ostatnia, 
tak uroczysta Msza święta celebrowana 
przez Ojca. Wiele drobnych gestów, któ-
re pamiętam, zachowam w swoim sercu, 
bo miały one wpływ na moje życie i na 
rozwój duchowy. Myślę, że dla o. Szcze-
pana każdy napotkany człowiek był waż-
ny i na każdym z nas zostawił ślad swo-
jego życia. To, że mogłam być w Obrze 
i uczestniczyć w ostatniej drodze nasze-
go o.  Szczepana, jest dla mnie cudem. 
Tego dnia czułam się wyjątkowo silna 
i wiedziałam, że zawdzięczam to Ojcu, 
który już z Nieba troszczy się o każde-
go z nas.

teResA KALińsKA

Łagodny i wyrozumiały
Byłam na pogrzebie o. Szczepana, 

bo czułam, że jest mi bliski. Nie miałam 
tej łaski, aby spotkać go poza kościo-
łem osobiście. Zdarzało mi się jednak, 
że szłam za o. Szczepanem, gdy zdążał 
do konfesjonału w kościele św. Jerzego 
w  dzień powszedni. Najczęściej spoty-
kałam go podczas przyjmowania Komu-
nii świętej, którą podawał z wielkim na-
maszczeniem. 

Korzystałam również z posługi 
o.  Szczepana w sakramencie pokuty 
i  pojednania. Wielką radość odczułam, 
gdy wypowiadał słowa „Pan odpusz-
cza ci również grzechy z całego życia”. 
Wdzięczność za te słowa i pamięć zo-
stała we mnie do dziś. 

Również wyprostował moje spojrze-
nie na Boże wymagania. Chyba byłam 
zbyt surowa dla siebie, a on łagodnie 
wypowiedział te słowa: „Może tego po-
trzebujesz”. Właśnie łagodność to jest 
szczególna cecha o. Szczepana. Sercem 
odczuwało się łagodność, wyrozumia-
łość i życzliwość. To wszystko spowo-
dowało we mnie pragnienie odwiedze-
nia go w szpitalu, aby mu powiedzieć 
dziękuję i że również jest mi bliski. Nie 
zdążyłam. 

W dniu pożegnania, kościół wypełnio-
ny wiernymi uświadomił mi, że wdzięcz-
nych parafian jest bardzo wielu. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, 
Panie...

eWA
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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 lekturę drogi życia Prymasa Tysiąclecia (Red.).

1953
12 stycznia zostaje mianowany kar-

dynałem. Władze PRL odmawiają mu 
paszportu na wyjazd do Rzymu, aby 
mógł odebrać z rąk Piusa XII nomina-
cję do godności kardynalskiej. Rząd 
PRL wydał dekret uprawniający władze 
państwowe do ingerencji w obsadza-
nie stanowisk kościelnych i tworzenie 
nowych parafii, co spotyka się ze sta-
nowczym protestem Episkopatu Pol-
ski. 14 lutego wypowiada znamienne 
słowa: „Wszystko postawiłem na Ma-
ryję”. 8 maja w imieniu Episkopatu kie-
ruje do władz państwowych Memoriał 
Non possumus [Nie możemy].

„Gdyby postawiono nas wobec alter-
natywy: albo poddanie jurysdykcji ko-
ścielnej jako narzędzia władzy świeckiej, 
albo osobista ofiara – wahać się nie bę-
dziemy. Pójdziemy za głosem apostol-
skiego naszego powołania i kapłańskie-
go sumienia, idąc z wewnętrznym spoko-
jem i świadomością, że do prześladowa-
nia nie daliśmy najmniejszego powodu, 
że cierpienie staje się naszym udziałem, 
nie za co innego, tylko za sprawę Chry-
stusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy 
Bożych na ołtarzu cesarza składać nam 
nie wolno”.

„Uczymy, że należy, co jest cezara – 
oddać cezarowi, a co Bożego – Bogu. 
Ale gdy cezar siada na ołtarzu, to mówi-
my krótko: Nie wolno!”.

„Gdy powiedzą wam, że Prymas zdra-
dził sprawy Boże – nie wierzcie! Gdyby 
mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie 
wierzcie! Gdyby mówili, że Prymas stchó-
rzył – nie wierzcie! Gdyby mówili, że Pry-
mas działa przeciwko Narodowi i własnej 
Ojczyźnie – nie wierzcie! Kocham Ojczy-
znę więcej niż własne serce i wszystko, co 
czynię dla Kościoła, czynię dla niej!”.

„Raz po raz dochodziły mnie głosy [...], 
że społeczeństwo nie zawsze jest dosta-
tecznie zorientowane w taktyce «poli-
tycznej» Episkopatu. [...] Oczywiście brak 
prasy i wolnej opinii nie pozwalał na na-
leżyte informowanie. Społeczeństwo nie 
wie o tylu listach, memoriałach, prote-
stach [...]. Memoriał z 8 maja bieżącego 
roku nie doszedł do szerszej opinii. Moje 
kazanie z okazji procesji Bożego Ciała 
w  stolicy było zaledwie «kropką nad i» 
w tej ciężkiej pracy obrony praw Kościo-
ła” [Rywałd, 7 października 1953]. 

Nocą 25 września aresztowany przez 
władze komunistyczne za stanowcze 
i  bezkompromisowe stanowisko bro-
niące wolności Kościoła w Polsce, bro-
niące godności człowieka, za walkę 
o  naród. Od 26 września do 12 paź-
dziernika więziony w Rywałdzie Kró-
lewskim k.  Grudziądza, w klasztorze 
Ojców Kapucynów. Tak zaczął się trud-
ny czas. Księdza Prymasa pozbawiono 
wolności, kontaktów z rodziną i z umi-
łowanym Kościołem. Nie ma dostępu 
do prasy, jest nieustannie podsłuchi-
wany i osaczany. Przewieziony 12 paź-
dziernika do Stoczka k. Lidzbarka War-

mińskiego, do klasztoru Księży Maria-
nów. Za współtowarzyszy więziennej 
doli ma księdza Stanisława Skorodec-
kiego i siostrę Leonię Graczyk, uwikła-
nych we współpracę z SB. 

W nowym miejscu uwięzienia warun-
ki były bardzo trudne, co spowodowa-
ło znaczne pogorszenie stanu zdrowia 
Księdza Prymasa. Dwupiętrowy budy-
nek klasztorny zniszczony. Ściany we-
wnętrzne mokre, kamienne posadz-
ki strasznie zimne. Woda ściekała ze 
ścian. Zimą ściany zamieniały się przez 
to w lodowate tafle. Drzewa otaczają-
ce klasztor zasłaniały cały widok. Pnie 
wszystkich drzew przy parkanie okrę-
cono drutem kolczastym. Nawet apa-
rat podsłuchowy wmontowano w pień. 
Część klasztoru, w której umieszczono 
ks. Prymasa, oddzielono murem. Około 
30 funkcjonariuszy w cywilnych ubra-
niach czuwało bez przerwy na koryta-
rzach na górze i na dole. Klasztor był 
oświetlony całą noc, a czasem nawet 
i w dzień. Wokół parkanu rozstawiono 
wojskowe straże. 

W Stoczku 8 grudnia dokonał Aktu 
osobistego oddania się Matce Bożej. 
Od tego momentu rozszerzył hasło w 
swym prymasowskim herbie: „Per Ma-
riam – Soli Deo” [Przez Maryję – Same-
mu Bogu].

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa!

Rywałd Królewski. Kościół i klasztor Ojców Kapucynów

Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.



9KRÓLOWA POKOJU

„A dziś sobota. Dzień, w którym zwy-
kłem odprawiać Mszę świętą ku uczcze-
niu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziś po 
raz pierwszy od tylu lat Matka Boża nie 
otrzyma swej sobotniej Mszy świętej. 

Wzrok mój zatrzymał się na biurku. 
Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem: 
«Jezu, ufam Tobie» – fotografia znanego 
obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia 
dzisiejszego. Oddaję się w opiekę Temu, 
za którego sprawę tu się znalazłem” [Ry-
wałd, 26 września 1953].

„Dziś «erygowałem» sobie drogę krzy-
żową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy 
stacji Męki Pańskiej i oznaczając je krzy-
żykiem” [Rywałd, 4 października 1953].

„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewi-
co, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Pa-
nią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekun-
kę i Matkę moją. 

Postanawiam sobie mocno i przyrze-
kam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie po-
wiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. 
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek 
czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za 
sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we 
wszystkich moich potrzebach duszy i cia-
ła oraz w pracy kapłańskiej dla innych. 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie 
w  niewolę, a jako Twój niewolnik po-
święcam Ci ciało i duszę moją, dobra 
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet war-
tość dobrych uczynków moich, zarówno 
przeszłych, jak obecnych i przyszłych, po-
zostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 
rozporządzania mną i wszystkim bez wy-
jątku, co do mnie należy, według Twego 
upodobania, ku większej chwale Boga, 
w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w To-
bie i  dla Ciebie stać się niewolnikiem 
całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, 
o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja 
Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę, 
przez Twoje ręce Niepokalane, Pośred-
niczko łask wszelkich, oddaję ku chwa-
le Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj 
mnie w pracy codziennej i okaż swe 
czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. 
Amen” [Stoczek, 8 grudnia 1953].

„Ostatni dzień roku nakazuje mi uczy-
nić choćby krótki rachunek sumienia 
z  przewodniej cnoty – miłości. Pragnę 
być jasny: mam głębokie poczucie wy-
rządzonej mi przez Rząd krzywdy. [...] 
Pomimo to nie czuję uczuć nieprzyja-
znych do nikogo z tych ludzi. Nie umiał-
bym zrobić im najmniejszej nawet przy-
krości. Wydaje mi się, że jestem w pełnej 
prawdzie, że nadal jestem w miłości, że 
jestem chrześcijaninem i dzieckiem mo-
jego Kościoła, który nauczył mnie miło-
wać ludzi, i nawet tych, którzy chcą uwa-
żać mnie za swego nieprzyjaciela, za-
mieniać w uczuciach na braci” [Stoczek, 
31 grudnia 1953].

1954
6 października przewieziony samo-

chodami i samolotem do Prudnika Ślą-
skiego, do klasztoru Franciszkanów. 
Zmiany tej władze dokonały po tym, jak 
radio Wolna Europa podało informację 
o uwięzieniu Prymasa w Stoczku. Wa-
runki pobytu były tu dużo zdrowsze. 
Podczas pobytu w Prudniku w sercu 
Księdza Prymasa zrodziło się pragnie-
nie napisania ślubów jasnogórskich. 
W  nawiązaniu do jubileuszu królew-
skich ślubów Jana Kazimierza złożo-
nych Matce Bożej w katedrze lwowskiej 
w 1655 r. Prymas postanowił odnowić 
akt oddania Polski Pani Jasnogórskiej, 
dostosowując przyrzeczenia do współ-
czesnych czasów. 

„Dzieje Narodu niekiedy się powtarza-
ją... Czytając Potop Sienkiewicza, uświa-
domiłem sobie właśnie w Prudniku, że 
trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. By-
łem przecież więziony tak blisko miejsca, 

gdzie król Jan Kazimierz i prymas Lesz-
czyński radzili, jak ratować Polskę z od-
mętów. [...] Warto myśleć o «obronie Ja-
snej Góry» roku 1955. – Jest to obrona 
duszy, rodziny, Narodu, Kościoła – przed 
zalewem nowych «czarów». [...] «Obrona 
Jasnej Góry» dziś – to obrona chrześci-
jańskiego ducha Narodu, to obrona kul-
tury rodzimej, obrona jedności serc ludz-
kich – w Bożym Sercu, to obrona swo-
bodnego oddechu człowieka, który chce 
wierzyć bardziej Bogu niż ludziom, a lu-
dziom – po Bożemu” [18 grudnia 1954].

 „Myśli o odnowieniu Kazimierzowych 
Ślubów w ich trzechsetlecie zrodziły się 
w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Gło-
gówka, gdzie król Jan Kazimierz i pry-
mas Leszczyński przed 300 laty myśle-
li nad tym, jak uwolnić Naród z podwój-
nej niewoli: najazdu obcych sił i niedoli 
społecznej. [...]

Gdy z kolei i mnie powieziono tym sa-
mym niemal szlakiem, z Prudnika na po-
łudniowy wschód, do czwartego miej-
sca mego odosobnienia, w góry, jecha-
łem z myślą: musi powstać nowy akt Ślu-
bowań odnowionych! I powstał właśnie 

PRymAs t ysiącLeciA
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Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.

Jesteśmy – mimo woli – pokoleniami bohaterów.

iX stacja drogi krzyżowej

Stoczek. Cela Księdza Prymasa. Fot. B. Żukowski

Prudnik. Cela Księdza Prymasa.
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tam, na południowym wschodzie, wśród 
gór. Tam został napisany i stamtąd prze-
kazany na Jasną Górę. Zapewne, okolicz-
ności nieco odmienne, ale myśli te same. 
Jest to dalszy ciąg dziejów Narodu, któ-
ry wspina się nieustannie wzwyż i nie da 
się pogrążyć w odmętach. Naród ten wie, 
co znaczy: W górę serca – sursum corda!”.

1955
Od 27 października internowany 

w  Komańczy, w klasztorze Sióstr Na-
zaretanek. Ten ostatni etap uwięzie-
nia różnił się zasadniczo od poprzed-
nich. Tu z dala od zgiełku świata doj-
rzewała powoli wielka dziejowa mi-
sja. Czas upływał na modlitwie, rozwa-
żaniach, ale i spacerach dla poratowa-
nia zdrowia.

„Z woli Bożej jestem znów wśród gro-
mady kobiet. Zapamiętam sobie: ilekroć 
wchodzi do twego pokoju kobieta, za-
wsze wstań, chociaż byłbyś bardzo zaję-
ty. Wstań bez względu na to, czy weszła 
matka przedłożona, czy siostra Kleofasa, 
która pali w piecu. Pamiętaj, że przypo-
mina ci ona zawsze Służebnicę Pańską, 
na której imię Kościół wstaje. Pamiętaj, 
że w ten sposób płacisz dług czci twojej 
Niepokalanej Matce, z którą ściślej jest 
związana ta niewiasta, niż ty. W ten spo-
sób spłacisz dług wobec twej rodzonej 
matki, która ci służyła własną krwią i cia-
łem... Wstań i nie ociągaj się, pokonaj twą 
męską wyniosłość i władztwo... Wstań na-
wet wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza 
z Magdalen... Dopiero wtedy będziesz 

naśladować Twego Mistrza, który wstał 
z tronu po prawicy Ojca, aby zstąpić do 
Służebnicy Pańskiej... Wtedy dopiero 
będziesz naśladował Ojca Stworzycie-
la, który Ewie na pomoc przysłał Mary-
ję... Wstań, bez zwłoki, dobrze ci to zrobi”.

„Chroń mnie, Ojcze Prawdy, przed wy-
niosłym słowem. Gdy się modlę w Tobie, 
w ciszy, Ty jeden znasz moją prawdę; nie 
dopuść, by słowa moje przerastały moją 
prawdę. [...] Gdy mówię, że Cię kocham, 
nie dopuść, bym Ci kłamał. Gdy mówię, 
że żałuję, nie dopuść, by serce zostało 
chłodne. [...] Chroń mnie, Ojcze Słowa, od 
nadużycia słowa. Wejdź w świat moich 
myśli i uporządkuj je, bym nie starał się 
słowami i myślami zwodzić Ciebie, impo-
nować Ci. [...] Obym zamilkł nawet my-
ślą, gdy stoję przed Tobą, który patrzysz 
w serca i czytasz w myślach...”.

1956
Od przeszło roku na Jasnej Górze 

ojcowie paulini i członkinie Instytutu 
Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogór-
skiej Matki Kościoła, mimo sprzeciwów 
rządu, przygotowywali na 26  sierp-
nia uroczystość obchodu rocznicy Ślu-
bów Kazimierzowskich. Tekst współ-
czesnych ślubów miał napisać Prymas 
Polski. Twierdził, że jako więzień z woli 
Bożej musi milczeć. Z misją przekona-
nia Księdza Prymasa wyruszyła do Ko-
mańczy Maria Okońska. Znalazła argu-
ment. Wszak św. Paweł Apostoł najpięk-
niejsze listy pisał właśnie z więzienia. 

Następnego dnia, 16 maja, między 
godz. 5.00 a 7.00 rano, jakby w na-
tchnieniu, Ksiądz Prymas ułożył tekst 
Ślubów Jasnogórskich Ślubów Naro-
du – program odnowy Ojczyzny, ujęty 
według problematyki życia osobiste-
go, rodzinnego i społecznego. Miliono-
wa rzesza wiernych na Jasnej Górze zło-
żyła ślubowanie. Na szczycie jasnogór-
skim stał pusty fotel z herbem Pryma-
sa Polski i bukietem biało-czerwonych 
róż. A  w Komańczy, w pokoju przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
Ksiądz Prymas odprawił Mszę świę-
tą prymasowską i czytał tekst ślubo-
wań, a ludem Bożym była Maria Okoń-
ska, która odpowiadała: „Królowo Pol-
ski – przyrzekamy”. 

26 października przedstawiciele rzą-
du przyjechali do Komańczy. Doświad-
czenie wydarzeń czerwcowych kaza-
ło przystać na warunki, które posta-
wił Ksiądz Prymas. Zniesienie dekretu 
z 9 lutego 1953 o  obsadzaniu stano-
wisk kościelnych w zależności od zgody 
władz państwowych; powrót biskupów 
do swoich diecezji; uwolnienie niesłusz-
nie skazanego bp. Kaczmarka; wzno-
wienie prac Komisji Mieszanej Rządu 
i Episkopatu; prawo do swobodnej ka-
techizacji dzieci i młodzieży, przywró-
cenie prasy katolickiej. W sytuacji braku 
podpisanego konkordatu było to duże 
zwycięstwo. 28 października na prośbę 
władz wraca do Warszawy – choć serce 
pragnie być na Jasnej Górze – i obejmu-
je swoje funkcje kościelne.

„Dzień Ślubów Narodu na Jasnej Gó-
rze. Teraz wiem prawdziwie, że jestem 
Twoim, Królowo świata i Królowo Pol-
ski, niewolnikiem. Bo dziś, w dniu wiel-
kiego święta Narodu katolickiego, każdy, 
kto tylko zapragnie, może stanąć pod Ja-
sną Górą. A ja mam pełne do tego pra-
wo, mam święty obowiązek i któż tego 
goręcej pragnie niż ja? A jednak, mając 
tak Potężną i tak Dobrą Panią, mam zo-
stać w Komańczy. 

Przecież to z Twojej woli! Nikt takiej 
Potędze oprzeć się nie zdoła. Tylko my 
dwoje, Matko, możemy chcieć jednego. 
W tej chwili cała Polska modli się o moją 
obecność na Jasnej Górze. Tylko my dwo-
je wiemy, że jeszcze nie przyszedł czas, 
że ma się stać wola Twoja. [...]

Uczyniłem, co mogłem dla Twej chwa-
ły: przygotowałem w dniu 16 maja tekst 
Ślubowania, napisałem adoracje stano-
we: dla kapłanów, dla młodzieży, dla 
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Komańcza. spacer z marią Okońską i siostrami.

Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.

Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.

Komańcza. cela Księdza Prymasa w klasztorze sióstr nazaretanek.
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mężów i matek. Te słowa będą mówiły 
za mnie do ludzi. A ja będę mówić tylko 
do Ciebie – za nich. Modliłem się o naj-
większą chwałę Twoją na dziś. [...] Jestem 
już w pełni spokojny. Dokonało się dziś 
wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby 
stał się chlebem dla Narodu”.

„Już jestem. A jestem po to, abym się 
z wami modlił, bym was pouczał, bym 
was uświęcał, bym was z Chrystusem 

prowadził przez polską ziemię do nie-
ba Bożego”.

„Najodpowiedniejsze byłoby teraz 
milczenie. Jest to bowiem chwila bar-
dzo wielka i bardzo doniosła: spotkania 
z moją Najlepszą Panią, Matką Jasnogór-
ską, która była mi wszystkim w trudnych, 
lecz zaszczytnych dniach mego więzie-
nia, gdy Prymasowi Polski dana była ra-
dość dla Imienia Bożego zelżywość cier-

pieć. Ta, przed Obliczem której teraz 
stoję, była mi przez cały ten czas Mocą, 
Wytrwaniem, Światłem i Oparciem, Po-
ciechą, Nadzieją i Pomocą Nieustanną 
– prawdziwą Dziewicą Wspomożyciel-
ką, Virgo Auxiliatrix!”.

OPRAcOWAnie: 
bOŻenA sObOtA 

(cDn.)

Nie zastąpi Ciebie nikt
Słowa: Marek Dutkiewicz
Muzyka: Romuald Lipko

Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur
Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud
Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
Wszystkie róże świata Twoje są

Bo nie zastąpi Ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił duch do naszych serc
Stał się cud zniknął lęk
Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo! Wreszcie Ty!
Trafił duch do naszych serc
Stał się cud zniknął lęk

Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok
by zobaczyć jak całujesz ziemię z jego stron
Tęsknimy teraz za rokiem rok
jak bez ojca dzieci w ciemną noc

Bo nie zastąpi ciebie nikt
Bez ciebie trudniej żyć
marzyć, kochać, śnić
Życia gubi się sens
Na złe i dobre dni
w modlitwie zawsze Ty
Króluj nam – Królu Serc!
Bo nie zastąpi Ciebie nikt

ROK JAnA PAWŁA ii

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II jest patronem rodziny. Wielokrotnie stawał w jej 
obronie, był strażnikiem tradycyjnej rodziny, zawsze miał dla każ-
dego dobre słowo. Przez jego wstawiennictwo chcemy prosić Boga 
o umacnianie polskich rodzin, a także o jedność narodu polskiego.
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Eucharystia to prawdziwa uczta

Tajemnica, którą Kościół świętuje w Eucharystii, nie jest zwykłym 
powtórzeniem wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. To nie tylko wspo-
mnienie, czy odtworzenie spotkania Chrystusa z Apostołami, ale 
Jego realna obecność podczas każdej Eucharystii. 

ROK DUszPAsteRsKi

Sakramentalne uobecnienie we Mszy 
świętej ofiary Chrystusa, uwieńczonej 
Jego zmartwychwstaniem, zakłada spe-
cyficzną obecność, o której – cytując sło-
wa Pawła VI – „mówi się jako o rzeczywi-
stej nie w sensie wyłączności, tak jakby 
inne nie były rzeczywiste, ale per excel-
lentiam, ponieważ jest substancjalna, 
a w jej mocy Chrystus, Bóg-Człowiek cały 
staje się obecny”. Jest tu po raz kolejny 
przypomniane wciąż aktualne naucza-
nie Soboru Trydenckiego: „Przez konse-
krację chleba i wina dokonywa się prze-
miana całej substancji chleba w substan-
cję Ciała Chrystusa, Pana naszego, i  ca-
łej substancji wina w substancję Jego 
Krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie 
nazwał święty i katolicki Kościół prze-
istoczeniem”. 

Rzeczywiście, Eucharystia jest myste-
rium fidei, tajemnicą, która przerasta na-
sze myśli i może być przyjęta tylko w wie-
rze, jak często przypominają katechezy 
patrystyczne o tym Boskim Sakramen-
cie. „Nie dostrzegaj – zachęca św. Cyryl 
Jerozolimski – w chlebie i winie prostych 
i naturalnych elementów, ponieważ Pan 
sam wyraźnie powiedział, że są Jego Cia-
łem i  Jego Krwią: potwierdza to wiara, 
chociaż zmysły sugerują ci coś innego”.

Adoro te devote, latens Deitas, wciąż 
śpiewamy za Doktorem Anielskim. Wo-
bec tej tajemnicy miłości rozum ludzki 
doświadcza całej swojej ograniczoności. 
Zrozumiałe jest, dlaczego przez wieki ta 
prawda inspirowała teologię do mozol-
nych wysiłków zmierzających ku jej zro-
zumieniu. Są to wysiłki zasługujące na 
uznanie, tym bardziej użyteczne i wnikli-
we, im bardziej zdolne do łączenia kry-
tycznej myśli z „przeżyciem wiary” Ko-
ścioła, ujmowanej szczególnie jako „nie-
zawodny charyzmat prawdy” Magiste-
rium Kościoła oraz jako „głębokie pojmo-

wanie rzeczywistości duchowych”, które 
dostępne jest głównie świętym. 

Trzeba przypomnieć także wskazanie 
Pawła VI: „Każde tłumaczenie teologicz-
ne, które w jakiś sposób chciałoby prze-
niknąć tę tajemnicę, aby było w zgodzie 
z wiarą katolicką, musi przyjąć, że po 
przeistoczeniu, w obiektywnej rzeczy-
wistości, niezależnie od naszego ducha, 
chleb i wino przestały istnieć, tak że od 
tego momentu stały się czcigodnym Cia-
łem i Krwią Pana Jezusa, które rzeczywi-
ście mamy przed sobą pod sakramental-
nymi postaciami chleba i wina”.

Zbawcza skuteczność ofiary urzeczy-
wistnia się w pełni, kiedy w Komunii 
przyjmujemy Ciało i Krew Pana. Ofiara 
eucharystyczna sama z siebie jest skie-
rowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu 
nas, wierzących, z Chrystusem przez Ko-
munię: otrzymujemy Tego, który ofiaro-
wał się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, 
które złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego 
Krew, którą przelał „za wielu (...) na od-
puszczenie grzechów” (Mt 26, 28). 

Pamiętamy Jego słowa: „Jak Mnie po-
słał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak 
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył prze-
ze Mnie” (J 6, 57). Sam Jezus zapewnia, że 
owo zjednoczenie, związane przez Niego 
przez analogię ze zjednoczeniem, jakie 
ma miejsce w życiu trynitarnym, napraw-
dę się realizuje. Eucharystia to prawdzi-
wa uczta, na której Chrystus ofiaruje sie-
bie jako pokarm. Kiedy Jezus zapowiada 
to po raz pierwszy, Jego słuchacze są za-
skoczeni i zdezorientowani, co zmusza 
Mistrza do podkreślenia obiektywnej 
prawdy zawartej w Jego słowach: „Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Je-
żeli nie będziecie jedli Ciała Syna Czło-
wieczego ani pili Krwi Jego, nie będzie-
cie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Nie cho-
dzi tu o pokarm w  sensie metaforycz-

nym: „Ciało moje jest prawdziwym po-
karmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem” (J 6, 55).

Gdy w Komunii świętej przyjmujemy 
Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje On 
nam także swego Ducha. Św. Efrem pi-
sze: „Nazwał chleb swoim żyjącym Cia-
łem, napełnił go sobą samym i swoim 
Duchem. (...) A kto go z wiarą spoży-
wa, spożywa Ogień i Ducha. (...) Bierz-
cie i  jedzcie z tego wszyscy, spożywaj-
cie z  tym Ducha Świętego. Prawdziwie 
bowiem to jest moje Ciało, i kto je spo-
żywa, będzie żył na wieki”. 

Kościół prosi o ten Boski Dar, źródło 
każdego innego daru, w epiklezie eucha-
rystycznej. Czytamy, na przykład, w „Bo-
skiej liturgii” św. Jana Chryzostoma: „Cie-
bie wzywamy, Ciebie prosimy i błagamy: 
ześlij swojego Ducha Świętego na nas 
i na te dary [...], aby stały się dla tych, któ-
rzy w nich uczestniczyć będą, oczyszcze-
niem duszy, odpuszczeniem grzechów, 
komunią z Duchem Świętym”. 

A w Mszale Rzymskim celebrans mo-
dli się: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem 
i Krwią Twojego Syna i napełnieni Du-
chem Świętym, stali się jednym ciałem 
i  jedną duszą w Chrystusie”. W ten spo-
sób, przez dar swojego Ciała i swojej 
Krwi, Chrystus pomnaża w nas dar swoje-
go Ducha, wylanego już w chrzcie świę-
tym i udzielonego jako „pieczęć” w sakra-
mencie bierzmowania.

JAn PAWeŁ ii
EcclEsia dE Eucharistia, 15-17
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OChRzCzENI

Oskar Damasiewicz
Dominik Pazoła
Oliwia Małgorzata Kocik
Hanna Katarzyna Barecka
Karol Szeremeta
Klara Kogut
Patryk Rajczakowski
Tomasz Dudek
Aleksander Jaśniak
Helena Łucja Raczkowska
Antoni Tomasz Horwat
Michał Szufryd
Szymon Dyngosz
Karol Rafał Orzełek
Marta Aleksandra Nowak
Jakub Franciszek Skałecki
Mateusz Wiącek
Mateusz Wujek

MAŁŻEŃSTWA

Kamil Harasimowicz 
  i Katarzyna Paluch

zMARlI

Grażyna Drobnicka  l. 87
Edward Borowiec  l. 84
Zbigniew Zagórda  l. 86
Janina Ciosek  l. 92
Stanisław Pytlak  l. 88
Zofia Piróg  (dziecko)
Wiesław Pawlak  l. 75
Maria Szawarska   l. 80
Józef Wawer  l. 83
Danuta Wojtowicz  l. 79
Maria Drobińska  l. 87
Antoni Żeglicki  l. 91
Andrzej Kuczyński  l. 70
Kazimierz Jakuszkin l. 82
Wilhelm Krzystek  l. 87
Janina Sobkowicz  l. 92
Władysław Pustuła  l. 94
Regina Godlewska  l. 99
Władysława Lesiak  l. 75
Maria Rutkowska  l. 93
Maria Metryka  l. 79
Stefania Kubica  l. 85
Edward Stępień  l. 81
Wiesław Hormański  l. 72
Wiesław Furnal  l. 84
Bogdan Cichocki  l. 83
Jadwiga Myślicka  l. 76
Irena Pamuła  l. 71
Jacek Grześków  l. 49
Tadeudz Sochocki  l. 82
Romuald Walczak  l. 92
Ryszard Herman  l. 54
Janina Surmaczyńska  l. 86
Aleksander Tomal  l. 60
Jadwiga Kamińska  l. 76

Księgi PARAfiALneJUbiLeUsz

100 lat Oblatów MN w Polsce

Polscy oblaci w ciągu minionych 100 lat rozpoczynali posługę misyj-
ną w wielu oblackich jurysdykcjach na świecie. Najważniejsze daty 
z historii Polskiej Prowincji zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej zebrał o. Józef Niesłony OMI.

1886
o. Jan Wilhelm Kulawy, pierwszy 

Polak, zostaje przyjęty do junioratu 
św. Karola w Valkenburgu (Holandia)
1891

brat Józef Andrzejewski, jako 
pierwszy Polak w Zgromadzeniu skła-
da śluby zakonne (profesja czasowa)
1894

o. Jan Wilhelm Kulawy, jako pierw-
szy Polak składa śluby wieczyste
1919

polscy oblaci goszczą w Piekarach 
Śląskich i głoszą kazania na Śląsku
1920

powstaje dom zakonny w Kroto-
szynie i 6 czerwca zostaje poddany 
pod bezpośrednią jurysdykcję su-
periora generalnego, stanowiąc tym 
samym fundament Polskiej Prowin-
cji Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej 
22 lutego 1922

utworzenie Wikariatu Prowincjal-
nego w Polsce
13 czerwca 1925

akt erygowania Polskiej Prowincji 
1927

pierwszy wyjazd misyjny z Polskiej 
Prowincji – na Cejlon (dziś Sri Lanka)
1935

oblaci z Polskiej Prowincji rozpo-
czynają misje w północnej Kanadzie

1946
powstaje dystrykt polski we Fran-

cji, zalążek obecnej Delegatury Fran-
cja-Benelux
1966

początek zaangażowania duszpa-
sterskiego w Szwecji; zalążek obec-
nego Dystryktu Szwedzko-Norwe-
skiego, który wraz z Dystryktem Duń-
skim jest częścią Polskiej Prowincji
2 stycznia 1970

oblaci z Polskiej Prowincji rozpo-
czynają misje w Kamerunie
1980

początek pracy polskich oblatów 
na Madagaskarze, zalążek obecnej 
Delegatury na Madagaskarze
3 października 1989

polscy oblaci rozpoczynają misje 
na Ukrainie – zalążek obecnej Dele-
gatury w Ukrainie i Rosji
1991

pierwszy polski oblat, Eugeniusz 
Jureczko, zostaje biskupem misyjnej 
diecezji Yokadouma w Kamerunie
1997

początek misji w Turkmenistanie, 
należącej bezpośrednio do Polskiej 
Prowincji
1997

nowy początek oblackiego zaan-
gażowania na Białorusi, zalążek obec-
nej Misji na Białorusi

1999
BEATYFIKACJA O. JóZEFA CEBULI OMI, MęCZENNIKA II WOJNY ŚWIATOWEJ
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Wielki pasterz i przyjaciel

z o. prof. zw. dr. hab. Kazimierzem lubowickim OMI, kierownikiem 
Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu rozmawia ks. Tomasz Olszewski.

Przez wiele lat współpracował Ojciec 
Profesor z Ks. Biskupem Stanisławem 
Stefankiem w służbie rodzinie.

Dokładnie przez dwadzieścia pięć lat 
jeden drugiego uważał za przyjaciela. Za-
częło się od tego, że założyłem wspól-
notę rodzin „Umiłowany i umiłowana” 
i  poprosiłem Księdza Biskupa, wówczas 
przewodniczącego Rady Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Rodziny, aby rozeznał 
moje posługiwanie. W ten sposób od-
kryłem człowieka zaskakująco bliskie-
go rodzinie. Z tego zrodziły się wspól-
ne rozmowy i prace. Lubił, jak dosadnie 
mówiłem, co myślę. Lubiłem gdy odpo-
wiadał, bo z humorem i prostotą uczył 
mnie Bożej mądrości i pokazywał, jak 
kochać Kościół. Przypomina mi się na-
sza rozmowa na Jasnej Górze, gdy mó-
wił: „To normalne, kiedyś odejdę, a tobie 
zaczną zadawać pytania, które ty mi dzi-
siaj zadajesz”…

Jak można scharakteryzować podejście 
Księdza Biskupa do rodziny?

Takich ludzi spotyka się bardzo rzadko. 
Z jednej strony umiejętność głębokiego 
spojrzenia na sprawy, przez pryzmat teo-
logii i nauk społecznych, a z drugiej za-
skakująca orientacja w najdrobniejszych 
kwestiach codzienności małżeńskiej i ro-
dzinnej. Gdy nie byłem pewny, co pora-
dzić w wyjątkowo trudnych przypadkach 
rodzinnych dramatów, prosiłem Księdza 
Biskupa o radę, i wszystkie jego rady się 
sprawdziły! 

Patrzył na życie zwyczajnie i głęboko. 
Nie komplikował życia, ale zawsze wy-
dobywał z niego to, co najistotniejsze. 
A  ponad tym wszystkim ogromna pro-
stota i bezinteresowna życzliwość. Po-
trafił tak zaplanować np. wyjazd do War-
szawy, aby zabrać ze sobą dzieci swoje-
go kierowcy wracające na studia. Czuł 
się wspaniale na imieninach w zwyczaj-

nej rodzinie, prze torcie i kawie. Dzie-
ci obstępowały go kręgiem. Lubił ludzi. 
Do siebie miał szczery dystans. Nie raz 
też byłem świadkiem, jak siostrom za-
konnym pracującym w domu biskupim 
pomagał nosić np. torby z zakupami czy 
odnosił do kuchni naczynia. Rozmawiał 
z ludźmi nie z wysokości biskupiego tro-
nu, ale zwyczajnie, z zainteresowaniem. 
Tak, aby usłyszeć, co człowiek spotka-
ny po drodze chce mu powiedzieć. Po-
zwalał być sobą. Wielodzietnym rodzi-
nom dyskretnie wręczał otrzymane od 
innych pieniądze, i marzył o postulowa-
nej w dokumentach Kościoła tzw. „płacy 
rodzinnej”. Jeszcze tak niedawno wyda-
wało się to niemożliwe, a dzisiaj znalazło 
wyraz w 500 plus.

Gdy trzeba, potrafił też walczyć 
o rodzinę.

Ksiądz Biskup nie lubił słowa „wal-
ka”. Wręcz przestrzegał przed tymi, któ-
rzy służbę życiu pojmują w kluczu „wal-
ki”. Mamy troszczyć się i bronić człowie-
ka, a  nie walczyć przeciw człowiekowi. 
Ubolewał nad rozdarciem w Polsce na 
środowiska „za życiem” i „przeciw abor-
cji”. Jako na wielkie niezrozumienie pa-
trzył na młodych ludzi domagających 
się karania matki za aborcję. Pamiętam, 
jak tłumaczył studentce, którą polityk 
zapraszał do sztabu, że jednymi kieru-
je wielka troska o człowieka, ale są też 
tacy, którzy co pewien czas ogłaszają, 
że walczą z aborcją, aby w ten sposób 
przypomnieć się w przestrzeni społecz-
nej. Równocześnie z ogromnym bólem 
traktował koniunkturalne kompromisy 
i  milczenie katolików angażujących się 
w politykę wobec życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci.

Zamiast walki wolał służbę
Na bardzo wysokim poziomie zorgani-

zował duszpasterstwo rodzin w diecezji 
łomżyńskiej. Stworzył sieć poradnictwa 
rodzinnego i adopcyjnego. Do tej pory 
odbywają się co miesiąc, na trzech po-
ziomach (narzeczeni, małżonkowie, ro-
dzice) wykłady o dojrzewaniu do miłości, 
o relacjach w małżeństwie i wychowaniu 
dzieci, prowadzone przez wysokiej klasy 
specjalistów z całej Polski. Jego sekretarz 
osobisty, którego mianował dyrektorem 
wydziału duszpasterstwa rodzin, ukoń-
czył solidne studia z duchowości mał-
żeństwa i rodziny. 

W 2010 r. otworzył pierwsze w diece-
zji okno życia, które dzień po kanoniza-
cji Jana Pawła Wielkiego uratowało ży-
cie dziewczynki. Na cmentarzach głów-
nych miast diecezji wzniósł artystyczne 
grobowce, gdzie raz w roku grzebie się 
dzieci nienarodzone z ośmiu szpitali na 
terenie diecezji. Założył diecezjalne Ra-
dio Nadzieja, nadające całą dobę na fa-
lach radiowych i w Internecie. Rozwinął 
tygodnik diecezjalny „Głos Katolicki”. 

Ksiądz Biskup to człowiek ducha i na-
uki, który też dobrze czuł się w roli go-
spodarza.

O jego życiu wiarą świadczy prywatna 
kaplica. Najpierw ta, w domu biskupim, 
którą odnowił i upiększył według wła-
snych przemyśleń, a potem ta w miesz-
kaniu, w Domu Dobrego Pasterza, gdzie 
zamieszkał, gdy przeszedł na emeryturę. 
To miejsca najpiękniejsze i wciąż żyjące 
modlitwą. Pamiętam jego długie modli-
twy w ciszy i Mszę świętą celebrowaną 
z gorliwością neoprezbitera. 

Ksiądz bp Stanisław Stefanek TChr, 
biskup pomocniczy szczecińsko-ka-
mieński w latach 1980–1996, biskup 
łomżyński w latach 1996–2011, zmarł 
17 stycznia 2020 r. w centrum onkolo-
gii w Lublinie. 

23 stycznia 2020 r. został pochowa-
ny w katedrze św. Michała Archanio-
ła, w krypcie biskupów łomżyńskich.
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Lubił być gospodarzem. Jeszcze w wa-
kacje widziałem, jak kosił kosą trawę. Pa-
miętam jednak też dzieła wielkie. Naj-
pierw zapał, radość i dyskusje przy gene-
ralnym remoncie katedry. Odnowił wy-
strój kaplicy seminaryjnej. Pomyślał też 
o młodzieży męskiej i żeńskiej z tere-
nu diecezji, która uczy się w łomżyń-
skich szkołach. Powołał dla nich bur-
sę, aby „Kościół naszym domem” nie 
pozostało tylko hasłem roku duszpa-
sterskiego. W gmachu seminarium 
duchownego utworzył centrum edu-
kacyjno-szkoleniowe dla świeckich. 
Powołał do życia centrum rehabilita-
cji w Caritas diecezjalnej.

Ksiądz Biskup był po prostu 
bardzo dobry dla ludzi.

W diecezji nazywali go „Pasterz”. 
Czuł się „ich” a o nich myślał w kate-
goriach „moi”. Był dumny ze swoich 
diecezjan. Szczycił się pielgrzyma-
mi wędrującymi na Jasną Górę i piel-
grzymką kawalerii konnej. Intereso-
wało go każde małżeństwo w sank-
tuarium maryjnym w Płonce. Przyj-
mował łomżyniaków, którzy zaanga-
żowali się w politykę, samorządow-
ców, dziennikarzy, twórców kultury, 
naukowców, rajdowców wracających 
na motorach z Katynia i Rycerzy Kolum-
ba. Nie tylko miał, ale chciał dla nich mieć 
czas. Był ich ciekawy i miał im wiele do 
powiedzenia. Widzę go, jak podchodzi, 
przygarnia, patrzy w oczy, uśmiecha się, 
słucha z zainteresowaniem. 

Biskup Stanisław żył sprawami ludzi. 
Różni pogubieni szukali u niego pomocy. 
Wydobywał z nich zwyczajność i człowie-
czeństwo, pomagał odnaleźć się w  co-
dzienności. Najpierw jednak, na ile to 
było możliwe, otwierał im oczy na praw-
dę o ich sytuacji. Troszczył się też o mło-
dzież, która przyjeżdża na studia do Łom-
ży z Białorusi i Ukrainy.

Ksiądz Biskup uczył żyć w prawdzie.
Byłem świadkiem, jak w 2009 roku py-

tał w Papieskiej Akademii Życia, co zna-
czy artykuł w L’Osservatore Romano bro-
niący aborterów, a także jak w 2010 roku 
pisał do prezydenta i premiera jednako-
wo brzmiący list wzywając ich do prak-

tycznej troski o małżeństwo i rodzinę 
w imię solidarnościowych ideałów, i cy-
tował napis z gdańskich krzyży: „Ty, co 
skrzywdziłeś człowieka prostego, śmie-
chem nad krzywdą jego wybuchając, nie 
bądź spokojny”. 

W trosce o prawdę angażował się 
w życie społeczne.

W trosce o prawdę, a jeszcze bardziej 
w trosce o to, co uczynił swoim biskupim 
zawołaniem: aby Chrystus był we wszyst-
kim. Ksiądz Biskup należał do zgroma-
dzenia zakonnego Księży Chrystusow-
ców, których charyzmatem jest troska 
o Polonię i o katolicką Polskę. Perspek-
tywę Jego myślenia o Ojczyźnie dosko-
nale ukazuje Jego herb biskupi: na bia-
ło-czerwonej tarczy monogram Chrystu-
sa. Oczywiste zatem, że były to spotka-
nia Pasterza. Nawet mu nie przychodziło 
do głowy, by w oparciu o nie budować 
swój prestiż. To były spotkanie potrzeb-
ne i cenne dla tych, z którymi się spoty-
kał. Zabiegali o nie. 

Wyroby mleczarskie, wędliniarskie 
i  inne z tych terenów są znane w całej 
Polsce a nawet w świecie. Biskup Sta-
nisław wspierał rozwój tego przemysłu. 
Chciał, aby nasi ludzie mogli być z  sie-

bie dumni i mieli godną pracę, a region 
możliwość rozwoju. Ksiądz biskup Stani-
sław modlący się na zgliszczach jednego 
z wielkich zakładów – takie widoki zapa-
dają w pamięć.

Nasi ludzie są też wdzięczni biskupo-
wi Stefankowi, że z godnością sta-
nął w obronie prawdy o Jedwab-
nem. Wielu poczuło jeszcze wyraź-
niej, że mają w nim pasterza, któ-
ry, gdy trzeba potrafi upomnieć, ale 
potrafi też podnieść głos w obronie 
i czuje się jednym z nas. A przy tym 
nie ma w nim nawet krzty nienawi-
ści, a tylko spokojne i rzeczowe szu-
kanie prawdy.

Trzeba powiedzieć jasno, że bi-
skup Stanisław stał ponad partiami. 
Zależało mu na Polsce i czuł się od-
powiedzialny za region. Nie raz mi 
opowiadał, jak piętnował prywatę 
i uczył polityków popierać słuszne 
decyzje, chociażby pochodziły ze 
środowiska innej partii.

Widziałem też, jak witali Księ-
dza Biskupa w łomżyńskim te-
atrze. Wspierał ich nie tylko sło-
wem i błogosławieństwem. Lubił 
ich i zależało mu na ich rozkwicie. 
Na koncercie karnawałowym śpie-
wał z uśmiechem sympatyczną pio-

senkę Hanki Bielickiej o wszędobylskich 
łomżyniakach: „Jeśli zdolny, uczony, to 
z Łomży, kompozytor ceniony, to z Łom-
ży, zasłużony dyrektor, profesor czy rek-
tor, to z Łomży, to z Łomży, jak nic!”. 

Gdyby Papież Franciszek znał oso-
biście Biskupa Stanisława, to by po-
wiedział, że to przykład pasterza, któ-
ry „pachnie swoimi owcami” oraz idzie 
przed nimi, aby wskazywać drogę, po-
śród nich, bo dobrze mu z nimi, oraz 
za nimi, aby ubezpieczać przed zagro-
żeniami.

Biskup Stanisław przez lata był dyrek-
torem Instytutu Studiów nad Małżeń-
stwem i Rodziną w Łomiankach.

Ksiądz abp Kazimierz Majdański, 
założyciel pierwszego w świecie 
Instytutu Studiów nad Małżeństwem i 
Rodziną w  Łomiankach wybrał go jako 
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biblistę, który z łatwością nawiązywał 
dialog z małżeństwami w Poznaniu, na 
swego najbliższego współpracownika i 
wprowadził go w świat bardzo trudnej 
służby małżeństwu i rodzinie poprzez 
działalność naukowo-dydaktyczną. 
Łomianki dla Biskupa Stanisława to nie 
była na pierwszym miejscu kwestia 
zdobywania stopni akademickich. 
On czuł mocną potrzebę zgłębiania 
teologii małżeństwa i rodziny. Wychodził 
od Księgi Rodzaju. Do dzisiaj słyszę, 
jak mówi, że „małżeństwo nie jest 
pomysłem człowieka, lecz Boga”. 
Troska, aby realizować „Boży zamysł o 
małżeństwie i rodzinie”, o której czytamy 
w adhortacji Familiaris consortio św. Jana 
Pawła Wielkiego, najpierw przepełniała 
serce abp. Majdańskiego a za nim bp. 
Stanisława Stefanka. To oni uczyli myśleć 
o rodzinie w Bożych kategoriach. 

Mocno przeżywał, że w trosce o licz-
bę studentów, nauki o małżeństwie i ro-
dzinie coraz mocniej oscylują w kierun-
ku przygotowywania pracowników so-
cjalnych, negocjatorów i doradców. To 
wszystko potrzebne i ważne. Biskup Sta-
nisław wierzył jednak, że szczęście mał-
żeństwu i rodzinie gwarantuje posłu-
szeństwo Bożej wizji, którą trzeba zgłę-
biać i interioryzować. Ksiądz Biskup ma-
rzył, by Łomianki zgłębiały, rozwijały 
i w sposób bardziej zdecydowany prze-
kazywały następnym pokoleniom dzie-
dzictwo swojego założyciela.

Wspominamy Księdza Biskupa jako 
przewodniczącego Rady Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Rodziny. 

Biskup Stefanek był przez wiele lat 
przewodniczącym, gdy regulamin już 
nie pozwalał, to był zastępcą przewod-
niczącego, ale zawsze było powszech-
nie wiadome, że on jeden rozumie spra-
wę małżeństwa i rodziny tak, jak żaden 
inny. Przez lata dbał o przygotowanie li-
stu episkopatu na Niedzielę Świętej Ro-
dziny. W pewnym momencie wszystkie 
media zauważyły, że mówią one nowym 
językiem i charakteryzują się wielką zna-
jomością poruszanych zagadnień. A to 
Biskup Stanisław znalazł odpowiednich 
autorów. W 2009 roku ukazał się doku-

ment Konferencji Episkopatu Polski pt. 
„Służyć Prawdzie o małżeństwie i rodzi-
nie”. Prymas Polski Józef Glemp nazwał 
go najważniejszym dokumentem Epi-
skopatu po 1989 roku. A warto wiedzieć, 
że ukazał się on w roku złotego jubile-
uszu kapłaństwa Biskupa Stefanka i po-
wstał właśnie w Łomży, w pokoju, w któ-
rym mieszkał św. Jan Paweł Wielki pod-
czas pielgrzymki do Polski. Można po-
wiedzieć, że ten dokument to jakby te-
stament duchowy Biskupa Stanisława dla 
duszpasterstwa rodzin w Polsce. Pamię-
tam, jak się cieszył, że będzie on czyta-
ny w odcinkach na antenie Radia Maryja. 
Nawet przy naszym ostatnim spotkaniu 
we Wrocławiu Biskup Stanisław wspo-
minał, że idzie już jedenasty rok od jego 
publikacji, a dokument na antenie się 
nie pojawił. – Ciągle mają szansę – pod-
sumował. Przewodniczący Rady Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Rodziny się 
zmieniali, ale w decydujących momen-
tach dla spraw rodziny Episkopat chciał 
wiedzieć, co myśli Ksiądz Biskup Stefa-
nek. Tak było do końca jego życia.

Ksiądz Biskup zasiadał w prezydium 
Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Papieska Rada ds. Rodziny to był dar 
św. Jana Pawła Wielkiego po synodzie 
o  rodzinie w 1980 r. Gdy za pontyfika-
tu papieża Benedykta XVI towarzyszy-
łem Biskupowi Stanisławowi w spotka-
niach tej rady, widziałem reprezentantów 
z całego świata. Czuło się jednak wyraź-
nie wzmagającą żywotność duszpaster-
stwa rodzin w Kościele Ameryki Łaciń-
skiej i  schyłek w krajach Europy, gdzie 
zasadniczo ograniczano się do elitarnych 
środowisk. Na tym tle mocno wybijała 
się Polska oraz Ukraina, Litwa i Białoruś. 

Nic dziwnego, że wcześniej św. Jan 
Paweł Wielki, gdy chciał ratować rodzi-
nę, sięgnął do polskich doświadczeń. 
Właśnie do Łomianek. Arcybiskupa Ka-
zimierza Majdańskiego a wraz z nim bp. 
Stanisława Stefanka poprosił o wsparcie 
w przygotowaniu pierwszego w historii 
Kościoła Synodu Biskupów nt. „Zadania 
rodziny chrześcijańskiej w świecie współ-
czesnym”, jaki odbył się w 1980 roku. Bi-
skup Stanisław opowiadał mi z pogodą 
ducha, ile trzeba było pokonać oporów, 

ile otworzyć zatrzaśniętych drzwi, ile 
znieść upokorzeń. Dla Kościoła pracuje 
się pokornie i cicho. 

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek za-
brał ze sobą do grobu informację, ile 
z jego serca znalazło się w Familiaris con-
sortio i w Evangelium vitae oraz w Liście 
do Rodzin. W każdym razie znał te doku-
menty na pamięć i cytował z odwoła-
niem do konkretnych numerów. Zamy-
ślenie pojawiało się wtedy na jego czole 
i było widać, że mówi o tym, co przemo-
dlił i przemyślał w świetle tego wszyst-
kiego co dzielili z nim przeróżni ludzie. 
On miał serce i drzwi domu biskupiego 
otwarte nie tylko dla idealnych. Z wielo-
ma z tych trudnych i pogubionych w ży-
ciu rozmawiałem na jego prośbę i w jego 
imieniu.

Ksiądz Biskup miał niespożytą 
siłę działania.

Tak, aż do ostatniego tchu. Regularne 
audycje w diecezjalnym Radiu Nadzieja, 
w Radiu Maryja oraz Telewizji Trwam, co-
tygodniowe felietony w „Naszym Dzien-
niku”. Stał niewidoczny za tysiącem dzia-
łań na rzecz małżeństwa i rodziny. Odci-
snął niezatarty ślad poprzez głębię swe-
go teologicznego spojrzenia i ujmujący 
autentyzm człowieczeństwa.

W Jego domu czułem się jak u sie-
bie. Gdy odwiedzał nasz dom rodzinny 
w Brańsku, gawędził z moimi rodzicami. 
Gdy przyjeżdżał do mojej siostry pod 
Warszawą, siostrzenice cisnęły się do Nie-
go na kolana, śpiewały i recytowały wier-
sze. Czuły w Księdzu Biskupie przyjacie-
la. Najmłodsza z nich, Zosia, jeszcze kil-
ka dni temu napisała na laurce: 

„Kochany Księże Biskupie! Wiem od ro-
dziców, że kiedy miałam się urodzić i były 
komplikacje, modlił się Ksiądz Biskup za 
mnie. Dziś ja wraz z rodzicami i dziadka-
mi, modlę się o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Księdza Biskupa. Pamięta-
my, kochamy i serdecznie pozdrawiamy. 
Zosia wraz z rodziną”. 

Myślę, że to najlepsze podsumowanie.

Dziękuję za rozmowę.

Głos KatolicKi
tygODniK DiecezJi ŁOmŻyńsKieJ nR 4 (912) 
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Fundamenty ładu społecznego

Ład społeczny i polityczny w etycznej tradycji chrześcijańskiej Euro-
py jest ufundowany na cnotach kardynalnych. Nie lekkomyślna po-
rywczość, lecz roztropność (prudentia, phronesis) – praktyczna mą-
drość, wiedza o właściwych celach postępowania oraz środkach do 
nich prowadzących – jest podstawową cnotą polityczną.

Jej składnikiem jest przezorność (pro-
videntia), czyli zdolność przewidywania 
skutków wynikających z obranego spo-
sobu osiągania jakiegoś, nawet słuszne-
go w ogólności, celu. Nie mieszczą się 
w tych kategoriach ataki ad personam 
lub podsycanie z premedytacją płomie-
ni emocjonalnych sporów. Roztropność 
przypomina, że każde wypowiedzia-
ne słowo i każdy upubliczniony obraz, 
zwłaszcza jeśli są kłamliwe i  krzywdzą-
ce, zaczynają żyć niejako własnym ży-
ciem, wywołując czasem skutki nieprze-
widywane i niekontrolowane. Roztrop-
ność pozwala też na krytyczne przyjmo-
wanie informacji niesprawdzonych, nie-
wiarygodnych, niepodpisanych czy na-
pisanych niegodziwym językiem oraz 
powstrzymuje przed ich upowszech-
nianiem.

Sprawiedliwość domaga się zacho-
wania umów (pacta servanda sunt), za-
równo tych nieformalnych, jak obietnice 
wyborcze, jak i tych formalnych – także 
w relacjach pomiędzy państwem a oby-
watelami. Obowiązuje w odniesieniu do 
każdego, a w tym zawiera się wymaga-
nie, by polityk działał dla dobra wszyst-
kich obywateli, nie tylko własnych wy-
borców. Cnota sprawiedliwości wymaga 
oddawania każdemu tego, co się mu na-
leży, także politycznym rywalom, a tym 
samym – pośrednio – głosującym na nich 
wyborcom. Krzywdzące, a niekiedy jaw-
nie fałszywe oceny, brak szacunku dla 
godności politycznych konkurentów, 
ignorowanie ich zasług czy przypisywa-
nie im wyłącznie złych intencji są jej za-
przeczeniem. Sprawiedliwość pozbawio-
na miłości bliźniego, także wtedy, gdy 
jest on politycznym oponentem, zmie-
nia się w karykaturę samej siebie (sum-
ma ius summa iniuria).

Cnota umiarkowania oznacza m.in. 
zdolność kontrolowania namiętności. 
Chodzi np. o gotowość do roztropne-
go samoograniczania się w politycznych 
ambicjach i oczekiwaniach, umiar w ko-
rzystaniu z władzy, zwłaszcza na fali suk-
cesu, skuteczne odpieranie pokus prze-
sadnego pomnażania władzy, zaniecha-
nie prowokowania przeciwników, wy-
rzeczenie się odwetu. Umiar wymagany 
jest także po stronie politycznej opozy-
cji, zwłaszcza gdy chodzi o sięganie po 
narzędzia mające przybliżyć perspekty-
wę odzyskania władzy bez liczenia się ze 
stratami, jakie ich użycie może przynieść 
państwu i społeczeństwu. 

Cel, jakim jest zdobycie władzy, nie 
uświęca środków używanych do jej zdo-
bycia. W warunkach podziału politycz-
nego cnota umiarkowania wzywa do 
wyważonego osądu, do powściągliwo-
ści w języku, do unikania skrajnie stron-
niczych opinii, które zamykają drogę do 
rzeczowego dialogu, wreszcie do od-
dzielania krytyki konkretnych zachowań 
od pochopnej dyskredytacji poszczegól-
nych osób. 

Ważną formą politycznego umiaru 
jest wreszcie stosunek do prawno-po-
litycznych instytucji państwa. Moż-
na wprawdzie korzystać z należnych 
uprawnień nawet za cenę konfliktu, 
lecz brak umiarkowania w korzystaniu 
z prawnych i instytucjonalnych możli-
wości może prowadzić do negacji do-
bra wspólnego. „Wszystko mi wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyść. Wszyst-
ko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam 
się w niewolę” – pisał św. Paweł Apostoł 
(1 Kor 6, 12).

Męstwo zakłada, że dobro wymaga 
wysiłku, dobro kosztuje. Polega na jego 
odważnym realizowaniu, na zmaganiu 

się o sprawiedliwe relacje, wbrew trud-
nościom i przeciwnościom. Jest cnotą, 
która w polityce domaga się trzeźwego 
spojrzenia na właściwy porządek rzeczy 
oraz uzdalnia do obrony słusznej sprawy. 
Dzięki męstwu człowiek – w imię wyż-
szych dóbr i wartości – gotowy jest po-
nieść ofiarę. Nie oznacza ani ślepego za-
angażowania się, ani bezmyślnego nara-
żenia siebie i ojczyzny czy politycznego 
awanturnictwa. Męstwo polityka przeja-
wia się w postaci odwagi cywilnej, zdol-
ności do odpowiedzialnego zarządza-
nia konfliktami i umiejętności realizowa-
nia celów społecznych: życia w prawdzie, 
pokoju, wolności, sprawiedliwości, w nie-
ustannym dążeniu do pomnażania glo-
balnego znaczenia ojczyzny. 

Męstwo nakazuje odważnie głosić 
i  bronić zasad oraz wartości moralnych 
„twarzą w twarz”, bez chowania się za 
zasłoną anonimowości oraz odważnie 
podejmować pełną odpowiedzialność 
za własne słowa i uczynki. Męstwo wy-
maga także cierpliwości, uczciwości, wy-
trwałości, umiejętności przyznania się do 
błędów i znoszenia krytyki oraz gotowo-
ści do niezłomnego realizowania pomyśl-
ności Rzeczypospolitej (salus Rei Publicae 
suprema lex).

ePisKOPAt POLsKi (cDn.)

List sPOŁeczny
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Sprawozdanie duszpasterskie za miniony rok

Przez 25 lat, będąc proboszczem, robiłem sprawozdania duszpaster-
skie za miniony rok pracy w konkretnej parafii. Często były to powta-
rzane statystyki związane z frekwencją, przyjmowaniem sakramen-
tów, obchodzonymi uroczystościami i wydarzeniami. Były też po-
ruszane propozycje i uwagi parafian formułowane podczas wizyty 
duszpasterskiej.

Ważną część sprawozdania zajmowa-
ły również sprawy finansowe i gospodar-
cze, wykonane remonty i planowane in-
westycje. W miarę możliwości czasowych 
można było dotknąć spraw stanu aktual-
nego i wizji duszpasterskiej na najbliższy 
rok w oparciu o program wypracowywa-
ny przez Konferencję Episkopatu Polski.

Po zakończeniu pracy duszpasterskiej 
jako proboszcz, miniony rok był dla mnie 
zupełnie innym doświadczeniem. Prze-
bywając w naszym klasztorze w Kokot-
ku nie mam stałych zobowiązań w tu-
tejszej 300-osobowej parafii, a i w dusz-
pasterstwie młodzieży uczestniczę ra-
czej towarzysząc wspaniałemu zaanga-
żowaniu moich młodych współbraci Ob-
latów. Zatem o Festiwalu Życia i innych 
wydarzeniach organizowanych w Kokot-
ku przez Niniwę z młodzieżą i dla mło-
dzieży można się dowiedzieć z innych 
opracowań przekazywanych na bieżąco 
w „Królowej Pokoju”.

Dzięki nowej sytuacji mam więc moż-
liwości zaangażowania duszpasterskiego 
na zasadzie zaproszeń do pomocy w naj-
różniejszych parafiach. Bardzo przypad-
kowo, właściwie awaryjnie prowadziłem 
w minionym roku rekolekcje wielkopost-
ne w polskich parafiach w Kanadzie. Za-
tem Vancouver, Edmonton, Winnipeg, 
Missisauga, Toronto – to te miasta, do 
których dotarłem. 

Parafie polonijne są zróżnicowane, 
ale zauważyłem pewną prawidłowość 
u uczestników rekolekcji. Tak jak w Pol-
sce, mam wrażenie, w rekolekcjach pa-
rafialnych bierze udział mniej więcej 
¼ uczęszczających w niedzielnej Mszy 
świętej, tak w Kanadzie przychodzi po-
łowa i więcej uczestników Mszy świę-
tej niedzielnej. Odczuwa się tam duże 

przywiązanie do Kościoła i parafii. Spo-
tkania po każdej Mszy świętej niedziel-
nej to reguła.

W parafii pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Missisauga z wielkim zaskocze-
niem stanąłem przed wiernymi w dniu 
rekolekcyjnym w poniedziałek o godz. 
10.00. Przyszło 2000 ludzi na Mszę świę-
tą z nauką rekolekcyjną. Wieczorem było 
jeszcze więcej, a kilkudziesięciu mini-
strantów ledwo mieściło się przy ołta-
rzu. Spowiedź rekolekcyjna trwała przez 
dwa dni po 5 godzin bez przerwy. Spo-
wiadało 35  kapłanów. Budujący obraz 
Polaków, którzy trwają przy wierze swo-
ich ojców i są świadectwem wiary w Je-
zusa Chrystusa. Ale to nie tylko parafie 
polskie w Kanadzie są nadzieją Kościoła.

Odwiedziłem dwie parafie kanadyjskie 
w których pracują Oblaci, posługujący 
kiedyś w naszej para-
fii na Popowicach. Oj-
ciec Mieczysław Fidy-
ka OMI prowadzi pa-
rafię na obrzeżach 
Edmontonu. W para-
fii zaangażowanych 
jest 27 osób świec-
kich na pełnym eta-
cie. Utrzymują ich 
parafianie ze składek 
niedzielnych. Są to 
etaty nie tylko i nie 
przede wszystkim go-
spodarcze, ale zwią-
zane z pracą duszpa-
sterską i ewangeliza-
cyjną. Dla przykładu 
jedna osoba zajmu-
je się tylko chrztami. 
Żeby to zrozumieć, 
trzeba wiedzieć, że 

w Wigilię Paschalną na Wielkanoc przy-
jęło chrzest 24 ludzi dorosłych.

Ojciec Ignacy Warias OMI prowadzi 
parafię w mieście Alberta. Na niedzielną 
Mszę świętą w kilkunastotysięcznej pa-
rafii przychodzi podobny procent miesz-
kańców jak w Polsce, ale wspólnot i grup 
parafialnych jest dużo więcej. Są one bar-
dzo liczne, łącznie ze wspólnotą młodzie-
ży. Ma pięciu pracowników świeckich, ale 
jako kapłan jest sam. Dwukrotnie próbo-
wałem z nim porozmawiać, ale było to 
niemożliwe z powodu zaplanowanych 
zajęć. Dopiero za trzecim razem udało 
się, ale było to dopiero przed północą.

Niejako z rozpędu rekolekcje adwen-
towe przed Bożym Narodzeniem gło-
siłem w polskich parafiach w Brukseli. 
Rozpocząłem od rekolekcji dla młodzie-
ży. Kolejne zadziwienie – pełna kaplica 
uczestników. Może i nic dziwnego, bo 
przecież z Brukseli przyjechała w  lipcu  
największa zorganizowana grupa mło-
dzieży na Festiwal Życia w Kokotku. Do-
rosłym głosiłem rekolekcje w przepięk-
nym, bardzo dostojnym gotyckim koście-
le. Najpiękniejsze było jednak to, że był 

List DO PARAfiAn
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To był szczególny czas wspólnego 
wzrastania w  wierze nie tylko dla tych, 
którzy pierwszy raz mieli do czynienia 
z tą formą wprowadzenia w doświadcze-
nie chrześcijańskiego życia, jak i dla or-
ganizatorów, gdyż wiara, która jest prze-
kazywana, umacnia się. 

Po cyklu alfowych spotkań wywiąza-
ły się w tym gronie mocne więzy, które 
owocują między innymi chęcią dalsze-

List DO PARAfiAn

on wypełniony po brzegi wiernymi – pra-
cującymi w Brukseli Polakami. Podobnie 
było w kolejnych dwóch kościołach. Po-
mimo bliskości świąt i licznych wyjaz-
dów na święta do Ojczyzny wielu znaj-
duje czas na słuchanie Bożego słowa, 
spowiedź i duchowe przygotowanie do 
przeżycia Bożego Narodzenia.

Będąc w Brukseli nie omieszkałem zo-
baczyć, jak wygląda i funkcjonuje Parla-
ment Europejski. Wziąłem udział w de-
bacie na temat wolności religijnej w Ka-
zachstanie. Organizatorem była amba-
sada Kazachstanu, a uczestnikami dia-
logu był jeden z tamtejszych biskupów, 
zaproszeni goście i kilku polskich euro-
deputowanych. Dyskusję poprzedziła 
Msza święta pod przewodnictwem bi-
skupa z Kazachstanu.

Gdziekolwiek byłem, jakąkolwiek wy-
pełniałem posługę, starałem się infor-
mować o Oblackim Centrum Młodzieży 
w Kokotku i zapraszałem, bo u nas dzie-
je się wiele w trosce o dzisiaj i jutro na-
szej młodzieży. Pozdrawiam i zapraszam.

Wszystko to jednak nic. Pierwszy raz 
w życiu odbyłem pielgrzymkę do Zie-
mi Świętej.

O. mieczysŁAW hAŁAszKO Omi

Kolejna edycja kursu alfa od 4 marca

go trwania razem w doświadczeniu bu-
dowania Kościoła poprzez tworzenie lo-
kalnej wspólnoty wiary.

Teraz pragniemy ponownie zaprosić 
na kolejną edycję kursu alfa, który za-
czynamy już 4 marca. Naprawdę warto 
w  nim wziąć udział, warto zaprosić na 
kurs znajomych, członków rodziny. 

Kurs jest okazją do poznania cieka-
wych ludzi, wspólnego rozważania nie-
kiedy trudnych zagadnień związanych 
z naszą wiarą, a przede wszystkim do-
świadczenia mocy Bożego działania 
w naszym życiu. 

Informacje i zapisy w księgarni „Lew 
Judy”.

PiOtR ROtte

Podziękowanie 
za składkę 

na Muwalię

W niedzielę 26 stycznia br. na 
potrzeby szkoły w Muwalii zebra-
liśmy 7427,13 zł. 

Składamy podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom za 
szczególną hojność i serce okaza-
ne dzieciom z Indii, które wspie-
ramy wspólnym wysiłkiem już od 
dziesięciu lat.

PiOtR ROtte

W grudniu 2019 roku zakończy-
liśmy kolejny kurs alfa w naszej 
parafii. Jego uczestnicy to nie 
tylko mieszkańcy naszego osie-
dla. Wielu przybyło z Kozanowa 
i z innych parafii, a nawet spoza 
Wrocławia. 



KRÓLOWA POKOJU20

ŚP. stefAniA KUbicA

„zostawiam to wszystko Bogu”

W naszym życiu różni ludzie pozostają w naszej pamięci dłużej albo 
krócej. W mojej pamięci kilka dni spędzonych ze Stenią Kubicą na 
rekolekcjach na Świętym Krzyżu pozostanie na długo. Kiedy jej za-
proponowano, aby wyjechała na te rekolekcje, powiedziała: ,,zosta-
wiam to wszystko Panu Bogu”.

Był czerwiec, nasz pierwszy noc-
leg był w Licheniu. Przypuszcza-
ła, że to mogą być ostatnie rekolek-
cje w  jej życiu. Wieczorem po Mszy 
świętej i kolacji, zmęczona, ale ra-
dosna, że jesteśmy w pokoju razem, 
powiedziała: „Krysia, czuję się jak w 
niebie”. Okna naszego pokoju były 
na wprost pięknie oświetlonej Bazy-
liki. Miało się wrażenie, że to cud, że 
jesteśmy tak blisko Matki Bożej. Ste-
nia wciąż była rozmodlona i dzięko-
wała Bogu, że się jeszcze obudziła, 
patrzyła na mnie i mówiła: „Wszyst-
ko zostawiamy Bogu”.

Ona patrzyła na wszystkich ludzi 
z niewiarygodną miłością i czułością. 
Miałam wrażenie, że kocha świat ca-
łym sercem. Siostra Luidgardis, która 
przyjechała z Warszawy, przychodzi-
ła do naszego pokoju, aby przygoto-
wać pieśni, które miałyśmy śpiewać 
na Mszy świętej. Oczywiście była pró-

Promieniowała dobrocią

Stenia! Tak miło było być w Jej oto-
czeniu. Rozsiewała pokój i ciepło. Bar-
dzo lubiłam siedzieć przed Nią w ław-
ce w kościele. Tak ładnie śpiewała. 

Miałam przyjemność być ze Ste-
nią na rekolekcjach Przyjaciół Misji na 
Świętym Krzyżu. To był piękny czas. 
Uczestniczyliśmy we wszystkich za-
jęciach. Podczas Mszy świętej Stenia 
śpiewała psalm. Nie byłam świadoma 
jej wieku. Ubrana elegancko, sporto-
wo. Jej młoda twarz jakby oczekiwa-
ła odkrywania miłości Boga. 

Po rekolekcjach zostaliśmy zapro-
szeni na słynne „langosze”. Stenia 
przyjęła nas ciepło i serdecznie, aż 
żal było wychodzić. Ona promienio-
wała dobrocią. Od tej pory towarzy-
szę Jej w modlitwie.

KRystynA ULeWsKA

ba śpiewu, dołączyły do nas inne panie. 
Stenia śpiewała cudownie. Ona kocha-
ła muzykę i była przepełniona muzyką. 

Kiedy opowiadała o swoim życiu, za-
palały się w jej oczach iskierki. Przez ten 

krótki czas poznałam kobietę, któ-
ra kochała swoją rodzinę, kapła-
nów, Kościół i nade wszystko Boga 
i Maryję. Gdy wracaliśmy do domu, 
w  autokarze było bardzo gorąco, 
ale kiedy odmawialiśmy różaniec, 
Stenia oczywiście ostatnią dziesiąt-
kę śpiewała.

Bardzo się cieszyłyśmy z tego po-
bytu i w Licheniu i na Świętym Krzy-
żu, rozmodlone, rozśpiewane i jesz-
cze bardziej kochające Boga i Mary-
ję. Po powrocie spotkałyśmy się we 
Wrocławiu w mieszkaniu Steni, na 
jej słynnych plackach.

Boża Opatrzność sprawiła, że 
byłam z nią w miejscach, gdzie 
w szczególny sposób czuje się Bożą 
miłość rozlaną na ludzkie serca. 
Dziękuję, Steniu, jeszcze raz za Twój 
uśmiech, roześmiane oczy i ufne: 
„Zostawiam to wszystko Bogu”.

KRystynA bLAJDA
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ŚP. stefAniA KUbicA Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, 
Bogarodzico Maryjo, 

wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem 

niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia 25 marca 2020 roku,

w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego,

biorę w Duchową Adopcję 
jedno dziecko poczęte, 

którego imię 
jedynie Bogu jest wiadome,

aby co dzień, przez 9 miesięcy, 
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie 

dla niego po urodzeniu.

Przyrzekam:
n odmawiać codziennie modlitwę 
    w intencji dziecka nienarodzonego;
n odmawiać codziennie jedną tajemnicę
    różańca świętego;
n przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, 
Bogarodzico Maryjo, 

wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem 

niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia 25 marca 2020 roku,

w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego

biorę w Duchową Adopcję 
jedno dziecko poczęte, 

którego imię 
jedynie Bogu jest wiadome,

aby co dzień, przez 9 miesięcy, 
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie 

dla niego po urodzeniu.

Przyrzekam:
n odmawiać codziennie modlitwę 
    w intencji dziecka nienarodzonego;
n odmawiać codziennie jedną tajemnicę
    różańca świętego;
n przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

zawsze blisko Kościoła!

Stenię Kubicę znałam od wielu lat, potrafiła pogodzić sprawy rodzin-
ne z obowiązkami we wspólnocie Przyjaciół Misji i Żywego Różańca, 
a także świadczyć pomoc znajomym i dalszej rodzinie.

Pełniła pożyteczną rolę zelatorki grupy 
w swoim rejonie, a także w Żywym Ró-
żańcu. Chętnie uczestniczyła w zbieraniu 
ofiar na misje, wspierała modlitwą misjo-
narza w Paragwaju, którego objęła pa-
tronatem i utrzymywała z nimi kontakty.

Swoim uśmiechem, głosem, spojrze-
niem radosnych oczu, działała pokojo-
wo na otoczenie. Z czułością mówiła 
o  swojej rodzinie, radowała się wnucz-
kami i  ich talentem muzycznym odzie-
dziczonym po mamie, która jest skrzy-
paczką. Z  jej inicjatywy gościliśmy Anię 
z córkami na spotkaniach opłatkowych, 
a one swoją piękną grą urozmaicały na-
sze kolędowanie. Dziękuję im za ten dar!

Stenia znana była z tego, że gdy mo-
dliliśmy się na różańcu, to piątą tajemni-
cę zawsze śpiewała, dlatego przed Mszą 
świętą pogrzebową odmawiając róża-
niec, też tak zrobiliśmy. Brała udział w 
wielu pielgrzymkach, które dawniej or-
ganizowałam, i zawsze było słychać jej 
aksamitny głos. Prowadziła śpiew i mo-
dlitwy. Wszędzie podtrzymywała trady-
cje rodzinnego muzykowania. Radośnie 
przeżywała swoją wiarę w Boga miłosier-
nego w życiu codziennym i wspólnoto-

wym – było to widoczne i odczuwalne 
przez nas. Zapraszała do siebie przyja-
ciół i znajomych, aby ich poczęstować 
słynnymi plackami po węgiersku – lan-
goszami. 

Obecność wielu ludzi na Mszy świę-
tej pogrzebowej świadczy, że była osobą 
miłą, życzliwą, kochała Pana Boga i bliź-
niego. Pan powołał ją po dłuższej choro-
bie 16 stycznia br. wieczorem, gdy rodzi-
na odmawiała różaniec z Radiem Maryja.
Stenia to piękny kwiat wyrosły na grun-
cie parafii prowadzonej przez Ojców Ob-
latów. Oni tworzą odpowiednią atmos-
ferę, w której dojrzewają ludzie mocnej 
wiary w Boga. 

Spoczywaj w spokoju i wstawiaj się do 
Pana za naszą wspólnotę Przyjaciół Mi-
sji, aby trwała i rozwijała się dla dobra 
Kościoła powszechnego i za Oblatów, 
aby były nowe, gorliwie misyjne powo-
łania kapłańskie. Droga Przyjaciółko Mi-
sji, dziękujemy Ci za Twą ofiarną obec-
ność wśród nas. Pozostaniesz w naszej 
pamięci i modlitwie.

zeLAtORKA PRzyJAciÓŁ misJi ObLAcKich
mARiA zbOROWicKA
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W górę serca!

Kontynuujemy lekturę fragmentów książki „Żywy Różaniec. Praw-
dziwie Boska harfa", w której Paulina Jaricot pozwala nam dostrzec 
swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, daje się też poznać 
jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego (Red.).

lód bezbożności
Trzeba przyznać, że czasy, w których 

żyjemy, są bardzo ciężkie. Lód bezboż-
ności tego stulecia wydaje się oziębiać 
powietrze, którym oddychają nasze ser-
ca, i niejako wbrew nam przywiązu-
je się do zewnętrznej strony naszych 
dusz, tak że potrzeba wielkiego umoc-
nienia w cnocie, żeby nie dać się zasko-
czyć przez zniechęcenie. Teraz łatwiej 
niż kiedykolwiek udowodnić Jezusowi 
swoją miłość, teraz, gdy tyle serc Go nie 
zna, gdy tyle dusz, nawet pobożnych, 
nie chce Mu służyć, jeśli nie doznaje po-
ciechy. Zdaje się mówić nam wszystkim, 
dzieciom Żywego Różańca, to, co mówił 
swoim Apostołom, kiedy Żydzi, zgorsze-
ni tym, że chce dać swoje ciało na po-
karm i swoją krew jako napój, opuszcza-
li szeregi jego uczniów: Czy i wy chcecie 
odejść? (por. J 6, 67).

Spieszmy się pocieszyć dobrego Mi-
strza. Odpowiedzmy Mu wraz ze świę-
tym Piotrem: Panie, do kogóż pójdziemy? 
Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68). 
Służmy Jezusowi z samej miłości do Nie-
go: niech króluje, niech triumfuje, niech 
będzie kochany! Czyż nie jest to godna 
zazdrości nagroda dla każdego, kto ko-
cha Jezusa Chrystusa?

Zakróluje przez swoją miłość, zatrium-
fuje przez swoje dobrodziejstwa, będzie 
kochany, ten Bóg godzien miłości, jeśli 
każde dziecko Różańca, wierne instruk-
cji, zgromadzi się z innymi wokół Nie-
pokalanej Panny Maryi, aby za Jej wsta-
wiennictwem, w imię tajemnic dobrego 
Mistrza, wyjednać nawrócenie grzeszni-
ków, pocieszenie Kościoła świętego, roz-
krzewianie wiary.

Obejmijmy cały świat
W górę serca! Nie zaprzątajmy ich już 

drobnymi osobistymi sprawami, nie wy-

WieLKA nOWennA RÓŻAńcOWA

lewajmy więcej łez z powodu drobia-
zgów, rozważajmy wszystko z uczuciami 
Bożej miłości, obejmijmy cały świat mo-
dlitwami, które układamy: Jezus umarł 
za wszystkich ludzi. Pragnie On, by wszy-
scy zostali zbawieni, czemu mielibyśmy 
osłabiać swoje serca ciaśniejszymi pra-
gnieniami?

Nie, drogie siostry, nie godzi się, żeby 
dzieci Jezusa i Maryi miały inne uczucia 
niż uczucia swojego Ojca i swojej Mat-
ki. Pragnijmy, by cały świat czcił Jezusa 
Chrystusa i Jemu służył, gdyż tego pra-
gnie Jego Boskie Serce. A jeśli o to prosi-
my przez te same pragnienia, które były 
w Sercu godnym uwielbienia, wyjedna-
my łaski dla wszystkich ludzi. Szczęśliwi 
ci, którym jakaś przewrotna wola nie za-
broni z tego skorzystać! Nie mówię ni-
czego nowego: czyż nie jest prawdą, że 
wszystko, o co prosimy Ojca Niebieskie-
go w imię Jezusa, jest dane?

Moc modlitwy
Modlitwa jest potężnym motorem, 

który daje odczuć swoją moc na wszyst-
kich krańcach świata. W samym Ser-
cu Boga zasiadającego na tronie swej 
wszechmocy, szuka łaski życia i zbawie-
nia dla wszystkich Zawsze będę wam 
mówić o modlitwie, ilekroć Bóg da mi 
pociechę pisania do was. 

Wybaczcie mi, ukochane siostry, 
w  gruncie rzeczy nie widzę lepszego 
sposobu czynienia tu, na ziemi, tego, 
co chcemy. Modlitwa to królestwo Boga 
w  naszym wnętrzu, obejmuje wszyst-
kich w Niebie, na ziemi, w czyśćcu; krę-
puje łańcuchami demony, triumfuje nad 
Bożą sprawiedliwością, która nie może 
jej odmówić cudów swego miłosierdzia.

PAULinA mARiA JARicOt
żywy różaniEc. prawdziwiE bosKa harfa

Modlitwa w intencji 
adoptowanego dziecka 

i jego rodziców

Panie Jezu, za wstawiennictwem Two-
jej Matki Maryi, która urodziła Cię z mi-
łością, oraz za wstawiennictwem św. 
Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po urodzeniu, pro-
szę Cię w intencji tego nienarodzone-
go dziecka, które duchowo adoptowa-
łem, a które znajduje się w niebezpie-
czeństwie zagłady. Proszę, daj jego ro-
dzicom miłość i odwagę, aby pozosta-
wili swoje dziecko przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Modlitwa w intencji 
adoptowanego dziecka 

i jego rodziców

Panie Jezu, za wstawiennictwem Two-
jej Matki Maryi, która urodziła Cię z mi-
łością, oraz za wstawiennictwem św. 
Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po urodzeniu, pro-
szę Cię w  intencji tego nienarodzone-
go dziecka, które duchowo adoptowa-
łem, a które znajduje się w niebezpie-
czeństwie zagłady. Proszę, daj jego ro-
dzicom miłość i odwagę, aby pozosta-
wili swoje dziecko przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen.
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Droga do NINIWY

15 lat działalności, dziesiątki inicjatyw, setki wydarzeń i tysiące mło-
dych osób. NINIWA przeszła sporą drogę, ale to nie statystyki są tu 
najważniejsze.

Od czasu, gdy dziesięć młodych osób 
zaczęło się spotykać przy katowickiej, 
oblackiej parafii, żeby tworzyć wspól-
notę wraz z o. Tomkiem Maniurą OMI, 
mija już 15 lat. Boża iskra, która do-
tknęła zarówno ojca oblata jak i mło-
dzież, poprowadziła wspólnotę w nie-
znaną przyszłość. 

Krok po kroku młodzieży przybywało, 
zawiązywała się współpraca między in-
nymi grupami młodzieżowymi w oblac-
kich parafiach, podjęto wspólne inicjaty-
wy jak Zjazdy NINIWY czy uczestnictwo 
w Festiwalu Życia w Kodniu. 

Potem powstaje ośrodek w Kokotku, 
organizowane są wyprawy rowerowe 
NINIWA Team m.in. do Jerozolimy czy 
na Syberię, rozwija się Wolontariat Mi-
syjny, powstaje musical „Jonasz” w ka-
towickim Spodku. To droga pełna wy-
bojów, trudu, ale i radości z osiągnięcia 
„pięknych widoków”. 

Jednym z takich radosnych, ale i wy-
magających szczytów na drodze rozwo-
ju Oblackiego Duszpasterstwa Młodzie-
ży NINIWA jest niewątpliwie przejęcie 
w 2017 r. dawnego, od lat już zaniedba-

nego hotelu, na potrzeby tworzenia no-
wego Oblackiego Centrum Młodzieży NI-
NIWA w Kokotku. To tu został także prze-
niesiony Festiwal Życia, a jego zeszło-
roczna edycja liczyła ponad 1000 uczest-
ników! To w sercach młodych tkwi sed-
no wszystkich niniwowych działań. Nie 
da się zmierzyć, ani wydobyć na światło 
dzienne całej tajemnicy przemian zacho-
dzących w młodych ludziach.

Dziś, po wielu latach inwestycji i pra-
cy z młodzieżą przyszedł czas na kolejny 
krok – budowę kaplicy w Kokotku. Tym-
czasowe oratorium ośrodka nie jest wy-
starczające i budowa stała się koniecz-
nością, by lepiej służyć młodym i przy-
bywającym tu grupom rekolekcyjnym. 
NINIWA pozyskuje środki na to działanie 
z  akcji NINIWA Bud i przez przekaz 1% 
podatku na KRS 0000365792 Stowarzy-
szenia Młodzieżowego NINIWA. Misjona-
rze Oblaci Maryi Niepokalanej zachęcają 
do wsparcia tej wartościowej inicjatywy!

KRzysztOf zieLińsKi
ObLAcKie centRUm mŁODzieŻy niniWA 

W KOKOtKU
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Kresowianie na obczyźnie

W leicestershire, w środkowej Anglii, po zakończeniu II wojny świato-
wej osiedliło się ze swoimi rodzinami wielu zdemobilizowanych żoł-
nierzy gen. Andersa. Wśród nich większość to Kresowianie, których ro-
dzinne domy zostały poza nową, utworzoną w Jałcie, granicą Polski. 
Powrót do wymarzonej w walkach o wolność Ojczyzny był niemożli-
wy ze względu na sowieckie rządy, dla których Anders był synonimem 
„wroga ludu”.

O s i e m d z i e s i ą t  l a t  te m u, 
10  lutego 1940 roku, rozpoczę-
ła się pierwsza masowa deporta-
cja Polaków z województw oku-
powanych przez Związek Sowiec-
ki od 17  września 1939 roku. Ta 
pierwsza wywózka na wschód ob-
jęła 140 tys. obywateli II RP. Zanim 
w  czerwcu 1941 roku wybuchła 
wojna niemiecko-sowiecka, zorga-
nizowano jeszcze trzy masowe wy-
wózki: w kwietniu i czerwcu 1940 
roku oraz w maju 1941 roku. 

Związek Sybiraków ocenia, że 
Sowieci wywieźli 1,3 mln polskich 
obywateli, z których co trzeci zgi-
nął na nieludzkiej ziemi.

PAmięci zesŁAńcÓW sybiRU

Wśród starszej Polonii w Leicester 
miałam szczęście spotkać ludzi niezwy-
kłych: pp. Kazimierę i Mieczysława Myer-
sów, których rodziny zostały wywiezione 
z Ojczyzny w czasie II wojny światowej. 
Rodzina pani Kazimiery Myers (z  domu 
Malińska) pochodzi spod Lwowa. Ojciec 
pracował w leśnictwie i po ślubie wraz 
z mamą zamieszkali w leśniczówce Pian-
ka, gm. Mizun Stary, pow. Dolina, woj. 
stanisławowskie. Rodzice żyli szczęśliwie 
w otoczeniu pięknej przyrody z półrocz-
ną córeczką, kiedy 10 lutego 1940 roku 
z głębokiego snu o godz. 3 rano wyrwa-
ły ich uderzenia w drzwi kolbami kara-
binów. Krasnoarmiejcy i enkawudyści 
wtargnęli do domu i kazali się spakować 
w ciągu pół godziny. Zawieziono ich na 
stację kolejową, gdzie do bydlęcych wa-
gonów pakowano setki ludzi z okolicz-
nych miejscowości. Po długim posto-
ju i zaryglowaniu drzwi zaczęła się ma-
kabryczna podróż, w czasie której zapa-
nowała epidemia silnej grypy z wysoką 
temperaturą. Kiedy rodzice p. Kazi odzy-
skali przytomność po przebytej chorobie 
dowiedzieli się od przyjaciół, że straci-
li małą Dorotkę. Zdziesiątkowanych, wy-
czerpanych chorobą, zimnem i głodem 
wysadzono w tajdze w obwodzie archan-
gielskim, ponad 3 tys. km od ich domu. 

Czekają na mrozie około -40o na swo-
ich tobołkach. Kiedy przyjeżdżają sanie, 
każą im ładować tobołki i dzieci, i pchać 
sanie przez las. Po dwugodzinnym mar-
szu dochodzą do kołchozu, w barakach 
dostają wydzielone pomieszczenia na 
mieszkanie tak zapluskwione, że pomi-
mo ich tępienia nie można było spać. Ko-
mendant kołchozu był bezwzględnym 
wykonawcą „sojuza”. Wymarsz do lasu 

bez względu na silny mróz był o  godz. 
6.00 rano. W posiołku zostawali starcy 
i  dzieci. Wszyscy czekają, aż ci, którzy 
pracują, przyniosą coś do jedzenia, naj-
częściej jest to kawałek kleistego chle-
ba, który rodzice odejmują sobie od ust. 
Po półtorarocznym pobycie w takich wa-
runkach ojciec pani Kazi z kolegą planują 
ucieczkę. Na szczęście, zanim doszło do 
jej realizacji, w posiołku zjawia się dwóch 
zakonników, którzy po opuszczeniu swe-
go obozu obchodzą okoliczne posiołki, 
zawiadamiając ludzi, że są wolni dzię-
ki umowie Sikorski–Majski. Stalin wy-
dał dla Polaków tzw. amnestię, na mocy 
której mogą legalnie wyjeżdżać z posioł-
ków – mężczyźni do polskiej armii, two-
rzonej na terenie Związku Sowieckiego 
pod dowództwem gen. Andersa. 

Ludzie w posiołku szaleją ze szczę-
ścia. Władze kołchozu muszą oficjalnie 
zawiadomić zesłańców, że mogą wyjeż-
dżać legalnie po otrzymaniu przepust-
ki od komendanta, ale sowieckim zwy-
czajem utrudniają otrzymywanie ze-
zwoleń. Rodzice pani Kazi nie wahają się 
oddać ślubnych obrączek, aby komen-
dant nie zatrzymał chłopca – półsiero-
ty, którym się zaopiekowali, a któremu 
sowiecka władza chętnie zapewni „diet-
dom”, gdzie odbywa się „pranie mózgu” 
od dziecka, aby mieć lojalnych podda-
nych. 5 września 1941 roku opuszczają 
posiołek w grupie zaprzyjaźnionych ze-
słańców, idą pieszo do stacji Piniug od-
dalonej o 50 km, nocują w lesie. 

Kiedy docierają do stacji, widzą set-
ki ludzi czekających na pociąg, wszyscy 
zdążają na południe, gdzie tworzona 
jest polska armia. Nasza grupa chce do-
trzeć do Buzułuku, po długim oczekiwa-

niu dostają się do pociągu. Podróż trwa 
trzy tygodnie i nie różni się od poprzed-
niej, znowu umierają ludzie wyczerpani 
głodem, jest tylko nadzieja, że to podróż 
do wolności. Kiedy dojeżdżają do Buzu-
łuku, na peronie są polscy żołnierze jesz-
cze w rosyjskich mundurach, ale na ręka-
wach biało-czerwone opaski, a na czap-
kach polski orzeł. Ogromne wzruszenie, 
nasi panowie podchodzą do nich i mó-
wią, że chcą dołączyć do polskiej ar-
mii. Przewodnicy dzielą ludzi na grupy, 
za chwilę przynoszą worki z  chlebem 
i  każdemu zesłańcowi wręczają boche-
nek białego, prawdziwego chleba, a do 
kubków gorącą, słodzoną herbatę. To 
jak spełnienie ich snów, kiedy w posioł-
ku marzyli, aby najeść się chleba do syta. 
Przewodnik grupy zabiera mężczyzn do 
obozu wojskowego, aby zarejestrowa-
li się w armii, a kobiety i dzieci zostaną 
umieszczone na prywatnych kwaterach, 
bo w obozie dla wojska nie ma miejsca 
dla ludnościcywilnej. Mama p. Kazi z ko-
leżanką i dziećmi dostają kąt do spania 
u starszego małżeństwa rosyjskiego. Oj-
ciec z kolegami po zarejestrowaniu się 
w armii dostali kwaterę, po zabiegach 
higienicznych dostają mundury i jedze-
nie. Oszczędzają ze swego obiadu i kola-
cji chleb, jajka i sardynki i przynoszą na 
kwaterę żonom i dzieciom. Do posiłku 
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zapraszają też gospodarzy domu, a sta-
ruszkowie Rosjanie mówią o ich ciężkim 
życiu. Ich dzieci, obecnie ok. 50-letnie, 
zostały wysłane do obowiązkowej pra-
cy w kołchozach, setki kilometrów od 
domu i odwiedzają rodziców raz w roku, 
a trzej wnukowie są na froncie rosyjsko-
niemieckim. 

Nasi żołnierze oszczędzają codziennie 
ze swoich racji, aby dostarczyć rodzinom 
jedzenie. W Buzułuku spędzają święta Bo-
żego Narodzenia 1941 roku. Panie przygo-
towują skromny, ale tradycyjny posiłek wi-
gilijny i długo czekają na mężów i ojców, 
bo nasi żołnierze są wysyłani coraz dalej 
do budowania lepianek dla nowo przyby-
wających. Panom udało się zdążyć na Wi-
gilię, przynosząc wiele smakołyków, a ko-
lega kleryk zdobył opłatek, którym dzielą 
się wzruszeni. Po kolacji śpiewają kolędy 
raczej cicho, aby NKWD nie słyszało, bo 

chociaż jesteśmy w koalicji, sowieckie rzą-
dy panują nadal. Po kolacji panowie od-
chodzą do swego obozu, nie mogą spóź-
nić się ani minuty. W dzień Bożego Naro-
dzenia przychodzą dwaj rosyjscy żołnie-
rze z zawiadomieniem, że za dwie godzi-
ny kobiety z dziećmi mają być na stacji ko-
lejowej w Buzułuku, skąd nastąpi odjazd 
polskiej armii na południe, a z nią ludno-
ści cywilnej. 

Jadą znowu w bydlęcych wagonach, 
po dwóch tygodniach pociąg zatrzymu-
je się w Aktiubińsku, gdzie na peronie są 
nasi żołnierze w brytyjskich mundurach 
z polskimi godłami. Podróżni wychodzą 
z wagonów i dostają od żołnierzy biały 
chleb i gorącą kawę. Pani Anastazja z ko-
leżanką pytają żołnierza o swych mężów, 
bo nie wiedzą, gdzie są obecnie, i słyszą, 
że w Taszkiencie, dokąd zdążają – będzie 
szansa spotkać mężów.

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem, ponad dwieście lat!

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli Konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt...

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch,
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy, plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli – niepokonani!
Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Po pięciu tygodniach podróży dojeż-
dżają do Taszkientu 1 lutego 1942 roku. 
Tu niestety zatrzymują ich w pociągu, 
wchodzi tylko pielęgniarka z polskim żoł-
nierzem, aby zabrać sieroty do utworzo-
nego dla nich ośrodka, zgodnie z polece-
niem gen. Andersa. W Taszkiencie nie ma 
miejsca, aby pomieścić cywilną ludność 
przy armii. Pociąg dojeżdża do Kermine, 
rosyjscy żołnierze każą im wysiadać. Oko-
ło 700 osób z pociągu rozkłada swe to-
bołki pod gołym niebem, czekają. Przy-
jeżdżają ciężarówki z żołnierzami polski-
mi i rosyjskimi i spisują ludność. Z dala 
nadjeżdżają arby zaprzężone w wielbłą-
dy. Uzbecy mają zabrać polskie rodziny 
do pobliskich kołchozów, aby tu mogły 
przeczekać czas do ewakuacji z polską 
armią do Persji (Iranu).

heLenA WieWiÓRsKA (cDn.)

Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże...
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska – coraz bliżej!

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani,
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

Marsz Sybiraków
Słowa: Marian Jonkajtys

Muzyka: Czesław Majewski
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Dziesiątkowani

W ramach obchodów 80. rocznicy pierwszej deportacji Polaków w głąb 
Rosji 9.02.2020 r. o godz. 12.00 odbyła się z inicjatywy wrocławskie-
go oddziału związku Sybiraków uroczysta Msza święta w kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej na złotnikach sprawowana w intencji Sybira-
ków i ich rodzin.

Po Mszy świętej wybrzmiał przejmu-
jący Hymn Sybiraków autorstwa Maria-
na Jonkajtysa z muzyką Czesława Ma-
jewskiego i przeszliśmy pod Ołtarz Matki 
Bożej Królowej Polski, gdzie zostały zło-
żone kwiaty i znicze. Ołtarz Regina Polo-
niae jest dziełem znanego wrocławskie-
go artysty Christosa Mandziosa. 

Znajduje się tu kolumbarium z urna-
mi z ziemią z pól bitewnych i miejsc 
kaźni Polaków z najdalszych krańców 
świata.

Po uroczystościach zostaliśmy zapro-
szeni do Złotnickiego Centrum Spotkań 
na promocję książki: „Wrocław szlakiem 
pamięci zesłańców Sybiru. Przewod-
nik historyczny” autorstwa Ewy Kobel 
i  Kamili Jasińskiej. Spotkanie prowadził 
dr  Krzysztof Kunert. Podczas spotkania 
swoje świadectwa złożyli dziś już dorośli 
ludzie, niegdyś dzieci wywiezione wraz 
z rodzinami w głąb Syberii. 

Na zakończenie spotkania można było 
nabyć książkę z autografami autorek. 

Spotkanie to uzmysłowiło mi, że nie 
możemy zapomnieć o tym, co wyda-
rzyło się 80 lat temu, jakiego dokonano 
ludobójstwa. Musimy pamiętać o tych, 
którzy walczyli o wolną Polskę dla nas 
i przyszłych pokoleń. Jeszcze bardziej 
wzmocniłam się w przekonaniu, że bar-
dzo ważne jest znać tę część naszej hi-
storii i przekazywać ją pokoleniom. 

Świadkowie odchodzą, pamięć o wy-
darzeniach się zaciera, zauważamy też 
tendencje do pomniejszania, spłyca-
nia wartości tych ofiar, a przecież każ-
da z tych historii to część życia Narodu. 

Wojna pokrzyżowała piękne plany ro-
dzin, pozbawiła bezpowrotnie majątków, 
pozbawiła kontaktów z rodzinami, przy-
jaciółmi, wyrwała z ułożonego życia: z ja-
kich powodów, w imię jakich idei?! Sło-
wa hymnu sybiraków wiele mówią: dzie-
siątkowani...

Pamiętajmy o nich i pamiętajmy, że je-
steśmy Polakami odpowiedzialnymi za 
naszą Ojczyznę.

bARbARA mAsŁyKA
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Sybir to był świat bez Boga

W środę 12 lutego br. o godz. 11.00 w intencji Sybiraków w kościele 
pw. św. Bonifacego przy Pl. Staszica została odprawiona Msza święta. 
Po niej odbyła się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem zesłań-
ców Sybiru.

Mszę świętą pod przewodnictwem 
ks. Franciszka Głoda, kapelana Sybira-
ków, odprawili ks. Jerzy Żytowiecki – pro-
boszcz parafii pw. św. Bonifacego, ks. 
Wojciech Tokarz, o. Witold Baran CSsR 
– kustosz Golgoty Wschodu i ks. kpt. 
Maksymilian Jezierski – kapelan Akade-
mii Wojsk Lądowych. W homilii ks. Głód 
porównał tułacze losy narodu wybrane-
go i losy Polaków, których 
dwa totalitaryzmy chciały ze-
trzeć z map i wymazać ludz-
kiej pamięci.

– Wspaniałe Słowo daje 
nam dziś Kościół. W pierw-
szym czytaniu prowadzi nas 
do Izraela, do tronu Salomo-
na, tego króla, który nie pro-
sił Pana Boga ani o władzę, ani o wiel-
kie dobra, ale o roztropność i mądrość. 
Chciał oddać chwałę Panu Bogu. Króle-
stwo Salomona rozrosło się i stało się po-
tęgą, a jego mądrość była sławna w wie-
lu innych krajach. Po straszliwej niewo-
li – jednej, drugiej i kolejnej – nadszedł 
dobrobyt. Powstaje pytanie: Jak to mo-
gło się stać, że ci nędzarze, którzy szli 
tak długo przez pustynię, którzy bunto-
wali się, bo nie mieli co jeść, ani co pić, 
doszli do tak wielkiego bogactwa i sta-
li się potężnym narodem, właśnie za pa-
nowania króla Salomona? – pytał w roz-
ważaniu ks. Franciszek.

Wskazał na sytuację, w której do Sa-
lomona przybywa królowa Saby, słyszy 
o wielkim bogactwie i sławie Salomona 
i chce zobaczyć wszystko na własne oczy.

– Mówiono wiele o twojej mądrości, 
ale sama się przekonałam, sama widzę, 
że wy jesteście mądrym narodem, że wy-
ście potrafili stworzyć wspaniałe króle-
stwo – cytował królową Saby.

W dalszej części rozważania wska-
zał przyczynę niezwykłego sukcesu kró-

la.– Słyszeliśmy, że Salomon wybuduje 
świątynie, że do niej wniesie Arkę Przy-
mierza, a w niej przykazania z Góry Sy-
naj. Jak to mogło się stać, że ten zniewo-
lony naród stał się tak potężny, bogaty 
i tak mądry, że zachwycił wszystkie na-
rody? To prawo Boże przestrzegane i re-
spektowane sprawiło, że stali się tak sil-
ni i wspaniali – mówił.

Zachęcił też, aby dostrzec analogię lo-
sów Izraelitów i Polaków. – Przenieśmy to 
na nasz grunt, do naszej Ojczyzny. My-
śmy też byli w niewoli, a wy, drodzy Sy-
biracy, znacie swoją katorgę. Doskona-
le wiecie, jak nasz naród był upodlony, 
niszczony, tak przez jednego jak i dru-
giego sąsiada. Chciano, żeby już nigdy 
o Polsce nie mówiono, żeby zniknęła 
już na zawsze z mapy Europy. Ale tak się 
nie stało, bo Bóg powołał dwóch proro-
ków: wielkiego Prymasa i św. Jana Paw-
ła II. Obudził ducha wiary w narodzie. To 
było coś wspaniałego. Biegliśmy za nim, 
słuchaliśmy go i  rzeczywiście czciliśmy 
Pana Boga. Przecież u podstaw przemia-
ny, która nie tylko w Polsce się dokona-
ła, ale i w Europie, była iskra, która wy-
szła od nas: przyjęcie Boga i realizowanie 
Jego przykazań! – mówił ks. Głód. – Dziś, 
po wielu latach, gdy odszedł od nas Pry-
mas, Jan Paweł II i wielu kapłanów mę-
czenników – pod wpływem pewnej za-
razy, która jak morowe powietrze wpły-
wa do naszej Ojczyzny, która mówi, że 
już nie potrzeba nam Pana Boga, nie po-

trzeba nam Kościoła, niszczone są świą-
tynie i taki wielki chaos powstaje w umy-
słach i sercach wielu ludzi – kontynuował 
kaznodzieja. Zwrócił się też do Sybira-
ków, nie tylko ofiar reżimu, ale też straż-
ników pamięci:

– Drodzy Sybiracy, czy po tym wszyst-
kim, po obrazoburstwie, nie przyjdą cza-
sy niewoli? Dziś o Kościele mówi się jak 
najgorsze rzeczy. Dzisiaj Kościół się lek-
ceważy, Boże prawa się lekceważy. Gdy 
wejdziemy na Facebooka, czy Twittera 
widzimy, że człowiek nie może się opa-
nować – skąd tyle hejtu, tyle złych słów 

przeciwko Bogu, a tak mało 
roztropności i mądrości? Czy 
znowu chcemy iść do nie-
woli? Jeśli nie będzie mo-
ralności, jeśli będziemy wy-
chowywać dzieci bez Boga, 
bez moralności i bez patrio-
tyzmu, to rzeczywiście, pro-
sta droga do utarty wielkich 

wartości – mówił kapelan Sybiraków. 
I zachęcił, by nie dać się zwodzić, lecz by 
bronić najważniejszych wartości.

– Drodzy Sybiracy, kto był taki okrutny 
dla was? Kto was wypędził z waszych do-
mów, kto was wiózł na nieludzką ziemię, 
w bydlęcych wagonach? To ci, którzy naj-
pierw Boga zlekceważyli. To ci, którzy tak 
strasznie bluźnili przeciwko Niemu, ode-
brali Boga z serc ludzkich i stworzyli ludzi, 
z którymi trudno było się dogadać. To byli 
ludzie, którzy nikogo nie potrafili uszano-
wać. Bóg pozwolił wam przeżyć, abyście 
dali świadectwo również o tym, że bez 
Boga nie wybudujemy żadnej cywiliza-
cji miłości, to będzie cywilizacja śmierci. 
Wy, jako pierwsi, macie o tym mówić, bo 
jesteście świadkami tego, co potrafi czy-
nić człowiek, gdy zabiorą mu Boga z ser-
ca – kończył rozważanie ks. Głód.

Po Mszy świętej zebrani w kościele Sy-
biracy, ich rodziny i goście przeszli pod 
pomnik Zesłańców Sybiru.

AgnieszKA bUgAŁA
niEdziEla wrocławsKa
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Gość w dom, Bóg w dom

Z radością zdecydowaliśmy się przy-
jąć pod koniec ubiegłego roku pod nasz 
dach pielgrzymów przybywających do 
Wrocławia na Europejskie Spotkanie Mło-
dych w duchu Taizé. Radość nasza była 
tym większa, kiedy o. Jarek powiedział 
nam, że zamieszkają u nas chłopcy z ob-
lackiej powołaniówki, którzy przyjecha-
li na ESM z o. Janem Wlazłym OMI w ra-
mach rekolekcji powołaniowych. 

Cieszyliśmy się, że możemy ugościć 
tych, którzy rozważają, aby „pójść za 
Chrystusem”, a nasze dzieci były tym 
faktem bardzo podekscytowane. Kiedy 
nie udało im się doczekać wieczornego 
spotkania albo wstać na śniadanie, były 
mocno rozczarowane i dopytywały, kie-
dy będą chłopcy.

Te kilka krótkich, ale intensywnych 
dni zakończyliśmy wspólnym obiadem 
w Nowy Rok wraz z naszymi oblackimi 
klerykami. To był piękny i radosny czas 
pełen Bożej obecności!

ALeKsAnDRA i DAWiD WOLscy

Drodzy Przyjaciele z Wrocławia i okolic!

z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że nasze 42. Europej-
skie Spotkanie Młodych przebiegło tak dobrze, że było pełne radości 
i nadziei: dziękuję parafiom i wspólnotom chrześcijańskim, zwierzch-
nikom Kościołów, władzom cywilnym, rodzinom i wszystkim innym 
osobom, które otworzyły drzwi swoich domów.

Wielu młodych jeszcze przed wyjaz-
dem dzieliło się z nami swoim wzrusze-
niem związanym z wielką gościnnością, 
z jaką byli przyjmowani. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że tysiące lu-
dzi otworzyło drzwi swoich domów dla 
tych, których wcześniej nie znali. Ukaza-
li w ten sposób, czym jest komunia Ko-
ścioła i umożliwili pogłębienie zrozumie-
nia między narodami. Tak, dziękuję za to 
tak gościnne przyjęcie!

Trzydzieści lat po naszym pierwszym 
spotkaniu europejskim w Polsce bardzo 
wzruszający był widok tych wszystkich 
młodych ludzi, którzy znowu wylegli na 
ulice Wrocławia i dzielili się swoją rado-
ścią. A wspólne modlitwy w Hali Stule-
cia, w Katedrze i w innych wspaniałych 

kościołach centrum miasta, były bardzo 
piękne i stały się sercem tego spotkania.

Przez kilka minionych dni rozważali-
śmy wezwanie zainspirowane słowami 
charakteryzującymi życie św. Urszuli Le-
dóchowskiej: „Zawsze w drodze, nigdy 
nie wykorzenieni”. W Taizé, przez cały ten 
rok, będziemy te rozważania kontynu-
ować, aby stawać się coraz pełniej twór-
cami pokoju i pojednania tam, gdzie ży-
jemy. Podążajmy wszyscy dalej tą drogą!

Śpiew, który często słyszeliśmy we 
Wrocławiu, nadal nam towarzyszy. Za-
czyna się od słów świętego Jana: „Bóg 
jest miłością”. Dalsza część tego śpiewu 
to słowa świętego papieża Jana Pawła II 
zawarte w liście do młodych Polaków: 
„Miejcie odwagę żyć dla miłości".

Pozostajemy zjednoczeni w głębokiej, 
braterskiej komunii.

bRAt ALOis
PRzeOR WsPÓLnOty z tAizé
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Dziesięć lat Wspólnoty Margaretka

Módlmy się za kapłanów, których Bóg powołał, aby nasycić głód na-
szej duszy. To niezwykły dar Boży, który należy do wielkiego planu 
Bożego. Uwielbiaj Boga tam, gdzie jesteś i pamiętaj, że Bóg nas stwo-
rzył na obraz i podobieństwo swoje. Dał nam najmilszego Syna swego, 
Jezusa Chrystusa, na okup grzechów naszych, przez okrutną śmierć 
krzyżową.

Kapłaństwo to niezwykły dar Boży. Ja 
dziękuję Bogu za natchnienie założenia 
w naszej parafii Wspólnoty Margaretka, 
światowej modlitwy za kapłanów, od 
2 lutego 2010 roku. Upłynęło już 10 lat, 
kiedy na moją prośbę o. Artur Piwowar-
czyk OMI został pierwszym opiekunem 
Apostolatu Margaretka, z czego się bar-
dzo ucieszył. W podziękowaniu wrę-
czył mi różaniec i figurkę Dzieciątka Je-
zus z Ziemi Świętej. Ja mu tylko skrom-
ny kwiatek. I tak się zaczęło.

Miałam kilka podziękowań za to od 
parafian, a najmocniej zachowałam 
w sercu podziękowanie od p. Krysi Ulew-
skiej: „Niech ci Bóg błogosławi i ma cię 
w czułej opiece w każdej sekundzie two-
jego życia, daj Boże, z opieką Matki Bo-
żej”. Dziękuję ci, Krysiu, i odwzajemniam 
szczere twoje słowa – odczuwam obec-

ność Boga. Bóg zapłać wszystkim za 
wszystko: Msze święte, modlitwy w mo-
jej intencji po wypadku, najmocniej Ka-
płanom i moim Margaretkom. 

Bóg daje nam cudownych, wielkich 
kapłanów: Ojca świętego Jana Pawła II, 

Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskie-
go, błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszkę i wielu innych. Wszyscy oni do 
Boga modlitewny szturm zanoszą i pro-
szą za naszą Ojczyznę, o pokój, zgodę 
i solidarność.

Podstawą moralności w życiu każde-
go człowieka i w życiu całego społe-
czeństwa jest wiara w Boga, która oświe-
ca człowieka, a nie degraduje go. Trzeba 
bardziej „być” niż „mieć”. Uderzanie w ka-
płanów i Kościół osłabia naród i niszczy 
normalne, serdeczne więzi między ludź-
mi. Nie dajmy się!

W naszej parafii jest wiele grup modli-
tewnych, bardzo prężnych i oddanych. 
Wiele trudu ponoszą, aby ratować Ko-
ściół, wczuwać się w jego potrzeby. Pra-
gniemy dobra dla Kościoła i jego paste-
rzy. „Co by było, gdyby was nie było?”. 
Módlmy się za kapłanów, 

Jest wielka potrzeba kapłanów, módl-
my się za nich. Zapraszam do wspólnoty 
modlitewnej Margaretka.

AnimAtORKA WsPÓLnOty, 
genOWefA gÓRnA

Opuściliście nas… Wielka wyrwa w na-
szej parafii, w tak krótkim czasie. Nieza-
pomniane słowa, szczególnie te ostat-
nie, Ojca Szczepana, głębokie, prawdzi-
we, którymi w każdy niedzielny poranek 
przed Mszą świętej o godz. 7.00 witał ser-
decznie wiernych. 

Serca pocieszał, z rozłożonymi rękoma, 
donośnym głosem mówił: „Jezus bardzo 
się cieszy z waszej obecności w ten pięk-
ny niedzielny poranek”. 

Boleję nad tymi, którzy zapomnieli, że 
mają duszę nieśmiertelną, którą tylko Je-
zus może zbawić.

Ojcze Józefie, Ojcze Szczepanie, opu-
ściliście nas – Bóg przyjął was z  wielką 

radością, bo służyliście Mu wiernie tam, 
gdzie was postawił! 

Z wielkim żalem żegnaliśmy was. Te-
raz pamiętamy o was w modlitwie. Pro-
simy, wstawiajcie się u Boga o głębszą 
wiarę i  pokój w naszej Ojczyźnie i pa-
rafii.

z DARem mODLitWy
genOWefA gÓRnA

Margaretki Ojca Szczepana: 
Barbara Kochańska, Janina Dąbrowska,
Teresa Kalińska, Maria Marciniszyn, 
Teresa Furman, Henryka Papiernik, 
Leonia Góras

Nasi drodzy, kochani śp. Ojcowie Oblaci – 
Józefie i Szczepanie!

KWIECIEŃ 2020

PAPIESKA
Aby wszystkie osoby uzależnione 
otrzymały pomoc i były otoczone 
opieką.

PARAFIAlNA
Aby Eucharystia, w której uczestniczy-
my, przeobrażała nasze życie i kształ-
towała paschalną postawę dziękczy-
nienia. 

MARzEC 2020

PAPIESKA
Aby Kościół w Chinach wytrwał w wier-
ności Ewangelii i wzrastał w jedności.

PARAFIALNA
O Boże miłosierdzie dla odprawiają-
cych rekolekcje wielkopostne oraz 
o  światło Ducha Świętego dla reko-
lekcjonistów.

INTENCJE MODlITWY
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Przekazać dzieciom skarb wiary

Ojciec Kazimierz Lubowicki OMI, zało-
życiel i opiekun Wspólnoty Rodzin Kato-
lickich „Umiłowany i umiłowana”, do któ-
rej od 8 lat należymy, zawsze nam po-
wtarza, że naszym pierwszym i najważ-
niejszym miejscem ewangelizacji jest na-
sza własna rodzina. Z biegiem lat, im je-
steśmy starsi i im starsze są nasze dzie-
ci, widzimy i rozumiemy, jak ważne są 
to słowa.

Wiary naszej się nie wstydzimy – kie-
dy mamy ku temu sposobność, dajemy 
tej wierze świadectwo – i o tym, że jeste-
śmy ludźmi wierzącymi, żyjącymi spra-
wami Kościoła na co dzień, wiedzą wszy-
scy: nasze rodziny, bliscy i dalsi znajo-
mi, współpracownicy. Jednak to przede 
wszystkim nasza czteroosobowa rodzi-
na jest miejscem, gdzie chcemy i stara-
my się ze wszystkich sił żyć wiarą i miło-
ścią na co dzień.

Nie wstydzimy się Jezusa. Nie wstydzimy się naszej wiary. I nie tylko 
się nie wstydzimy, ale naszym największym pragnieniem jest przeka-
zać naszą wiarę naszym dzieciom jako najcenniejszy skarb.

UmiŁOWAny i UmiŁOWAnA

Przekazywanie wiary naszym dzie-
ciom rozpoczęliśmy 8 i 5 lat temu na ich 
Chrzcie świętym i od tamtego momentu 
nieustannie przypominamy sobie to py-
tanie: „Czy jesteście świadomi tego obo-
wiązku?” i cały czas dorastamy do odpo-
wiedzi. Naszym dzieciom wybieraliśmy 
imiona a wraz z nimi świętych patronów, 
których stawiamy im za przykład i  któ-
rych życie pomagamy im poznawać. By-
liśmy z dziećmi w rodzinnych miejsco-
wościach tych świętych, w sanktuariach 
z  nimi związanych, czytamy im książ-
ki o   tym, kim byli, powtarzamy ważne 
myśli przez nich wypowiadane; nad łó-
żeczkami dzieci wiszą wizerunki patro-
nów, do których codziennie się modli-
my, a w dniu imienin z radością uczest-
niczymy we Mszy świętej.

Codzienna modlitwa jest czymś 
naturalnym w naszym domu: jadąc 

rano z  dziećmi samochodem śpiewa-
my wspólnie „O Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź” i „Kiedy ranne wstają zorze”, mo-
dlimy się przed posiłkami, przed podró-
żą, w południe, w Godzinie Miłosierdzia 
i godzinie Apelu. Przed wyjściem z domu 
robimy znak krzyża i całujemy krzyż wi-
szący przy drzwiach; kiedy się rozstaje-
my, robimy sobie znak krzyża na czole 
i błogosławimy się; mijając kościół, rów-
nież robimy znak krzyża. W zasadzie to 
ciągle się modlimy!

Znamy takich, których to dziwi, znamy 
takich, których to oburza, a znamy też 
takich, którzy przez to nie chcieli mieć 
z nami nic do czynienia. I nie mają. My 
natomiast wiemy, że tu nie chodzi o żad-
ne klepanie, żadne formułki, żadną tra-
dycję – tu chodzi o miłość. I tego uczy-
my nasze dzieci, że wiara to relacja z Ży-
wym i Prawdziwym Bogiem, który kocha 
i pragnie być kochany. 

I dzieci to czują, że jak kogoś kochasz, 
to z nim możesz na okrągło rozmawiać 
i nie masz dosyć. Jak kogoś kochasz, to 
chcesz się z nim jak najczęściej spoty-
kać – dlatego przychodzimy na niedziel-
ną Eucharystię, dlatego w każde święto 
jesteśmy na Eucharystii, a jak się uda, to 
i w tygodniu. Z dumą i radością patrzy-
my, jak od ponad roku nasz synek dziel-
nie i wytrwale służy do Mszy świętej przy 
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UmiŁOWAny i UmiŁOWAnA

sŁOWO bOŻe W cODziennOŚci 
fOt. eWA sOŁecKA

LU
TY

M
A

RZEC

ołtarzu, cieszymy się, że chce i że sam się 
do tej służby mobilizuje.

Oprócz miłości do Boga przekazujemy 
też naszym dzieciom miłość do Kościo-
ła, do kapłanów. Sami jesteśmy mocno 
zżyci z naszą parafią, z oblatami, i chce-
my, by dzięki naszej postawie dzieci wie-
działy, że w Kościele możemy się czuć 
jak w domu. Tu dostajemy miłość, tu je-
steśmy bezpieczni i, tak jak w domu, da-
jemy też coś od siebie – stąd ofiara na 
tacę albo zaangażowanie w  porządek 
poprzez rodzinne sprzątanie kościo-
ła św.  Jerzego. Uczymy dzieci szacunku 

do kapłanów i z radością patrzymy, jak 
potrafią się wtulić w tych, których zna-
ją bliżej.

Trzy lata temu zdecydowaliśmy, że 
edukację naszych dzieci powierzymy sa-
lezjanom i posłaliśmy je do Zespołu Szkół 
Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu. 
Zachwyciła nas pedagogika św. Jana Bo-
sko i to, jak fantastycznie jest to dzieło 
dzisiaj kontynuowane, i cieszymy się, że 
również przedszkole i szkoła stały się tą 
przestrzenią, w której nasze dzieci od-
dychają Bogiem. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy dopiero na początku 

tej trudnej drogi, jaką jest przekazywa-
nie wiary dzieciom. W dzisiejszych cza-
sach wydaje się ona tym trudniejsza, im 
mocniej wypiera się Boga z własnego ży-
cia i przestrzeni publicznej. Ale my widzi-
my cel przed oczami i wiemy, że na tej 
drodze nie jesteśmy sami. I co by się nie 
działo, jaki by nie spadł deszcz, jakie by 
nie wezbrały potoki, jakie by nie zerwa-
ły się wichry i uderzyły w nasz dom, on 
jednak nie runie, bo na skale jest utwier-
dzony.

ALeKsAnDRA i DAWiD WOLscy

W pocie więc oblicza twego 
będziesz musiał zdobywać pożywienie, 

póki nie wrócisz do ziemi, 
z której zostałeś wzięty; 

bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! (Rdz 3, 19)

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: 
Jeśli kto chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

(Mt 16, 24)
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związek święty, jedyny i nierozerwalny

Apostołowie, kierowani Duchem 
Świętym, dalej głosili tę naukę a św. Pa-
weł pisze do wiernych: „A tym, którzy 
są w  małżeństwie, rozkazuję nie ja, ale 
Pan, iżby żona od męża nie odchodzi-
ła… a  mąż żony niech nie opuszcza” 
(I Kor. VII, 10.11).

Papież, najwyższy i nieomylny Pa-
sterz Kościoła Świętego tak był nieugię-
ty w  tej sprawie, tak nieustępliwy, że 
w  małżeństwie raz ważnie zawartym, 
rozwodu nigdy i nikomu nie uznał, na-
wet królom i cesarzom. Nie pomogły 
groźby Lotara II, króla francuskiego; za 
Henryka VIII oderwała się od Kościoła 
cała Anglia; od Napoleona I, który żą-
dał rozwodu dla swego brata, wycier-
piał Ojciec Święty różne przykrości – za-
wsze jednak odpowiadał: „nie możemy”. 
I rzeczywiście nie może, bo ten przymiot 

Małżeństwo jest z ustanowienia Bożego jedno i nierozerwalne. Już 
w raju rzekł Pan Bóg: „Opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się 
z żoną swoją i będzie dwoje w jednym ciele” (Rodz. II, 24). Jezus Chry-
stus, nasz najwyższy Prawodawca, powtórzył te same słowa i dodał 
jeszcze: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, 
człowiek niechaj nie rozłącza” (Mat. XIX, 6).

sAKRAment mAŁŻeństWA

jest nadany małżeństwu przez Boga. Na-
stępca św. Piotra jest tylko wykonawcą 
i tłumaczem woli Bożej.

Małżeństwo katolickie jest odbiciem 
mistycznych zaślubin między Chrystu-
sem i Kościołem i tak długo, jak żyje 
Chrystus i jak długo przez niego żyje Ko-
ściół, tak długo związek małżeński nie 
może być rozerwany. A ponieważ wie-
my, że Kościół będzie trwał do skończe-
nia świata, więc i małżeństwo będzie 
nierozerwalne, dopóki będzie istniał ro-
dzaj ludzki. O jak zaślepieni, o jak krót-
kowzroczni są ci, co z całą siłą swoich 
wpływów starają się o zaprowadzenie 
rozwodów. Zdaje im się, że małżeństwo 
to dzierżawa domu czy pola, którą moż-
na porzucić, kiedy się podoba!

Jakże inne błogie skutki płyną z nie-
rozerwalności małżeństwa. „By zdać so-

bie sprawę – słowa Ojca świętego Piu-
sa XI – z licznych dóbr, które wypływają 
z  nierozerwalności małżeńskiej, wystar-
czy wziąć pod uwagę choćby tylko po-
wierzchownie czy to dobra małżeńskie, 
czy ich dzieci, czy też dla dobra społe-
czeństwa ludzkiego. 

Stałość ta wyciska na małżonkach 
piętno na wieczności, którego doma-
ga się w najwyższym stopniu wzniosły 
akt, na mocy którego oddają sobie wła-
sne osoby i ścisły związek serc, praw-
dziwa bowiem „miłość nigdy nie ginie” 
(I Kor. XIII, 8).

Widzimy więc, że małżeństwo jest 
związkiem świętym, jedynym i nieroze-
rwalnym. Tych przymiotów, którymi jest 
obwarowana trwałość rodziny chrześci-
jańskiej, nieskalaność ogniska domowe-
go musimy bronić odważnie, stale i wszę-
dzie, bo tylko stałością możemy zwycię-
żać. Przewodniczką w tej walce o tak 
święte i wzniosłe dobro niech będzie na-
sza Niepokalana Matka!

rycErz niEpoKalanEj, 
nR 2 (122) 1932

PRzEKAŻ 1% PODATKU NA
STOWARzYSzENIE

OBlACKA POMOC MISJOM
„lUMEN CARITATIS”

ul. Ostatnia 14
60-102 Poznań

KRS 0000327951
www.dajnadzieje.pl

e-mail sekretariat@dajnadzieje.pl

Patryk Radwański
chory na

rdzeniowy zanik mięśni.
Patryś żyje

z wyrokiem śmierci!
Walczymy

o najdroższy lek świata!
Terapia genowa - szansa 

na uratowanie życia.

Przekaż 1% podatku

KRS 0000396361
Cel szczegółowy
0057828 Patryk

zbiórka na portalu
Fundacji Siepomaga

www.siepomaga.pl/patrys
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Kolędowanie w 
przedszkolu nr 122

W dniu 9 grudnia 2019 r. uczniowie 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. 
nr 3 w Zespole Szkół nr 20 im. prof. Ma-
rii Zduniak z ul. Kłodnickiej 36 wraz z na-
uczycielami zaprezentowali okoliczno-
ściowy koncert kolęd w przedszkolu 
nr 122 „Wesoła Gromadka”. Koncert zor-
ganizowała i prowadziła pani wicedyrek-
tor Barbara Kowalczyk.

Dzień Babci i Dziadka 
w „Wesołej Gromadce”

Mimo chłodu zimowego, w styczniu 
są dwa bardzo ciepłe dni. Dwudziestego 
pierwszego stycznia oraz dwudziestego 
drugiego dnia tegoż miesiąca świętuje-
my razem z naszymi kochanymi babcia-
mi i dziadkami. Nie inaczej było w na-
szym przedszkolu.

Wychowankowie grupy V z Przedszko-
la nr 122 we Wrocławiu przygotowali dla 
swoich babć i dziadków wyjątkowe nie-
spodzianki. Wystąpili w krótkim przed-
stawieniu pt. „Szewczyk Dratewka”, za-
śpiewali piosenki i recytowali wiersze. 
Umilili czas pięknym tańcem oraz złoży-
li życzenia w języku angielskim. 

Kochane Babcie, kochani Dziadko-
wie! Jeszcze raz najmłodsi milusińscy ży-
czą Wam dużo zdrowia i radości. Uczy-
cie wnuczęta, jak być dobrym człowie-
kiem, dzielicie się swoim doświadcze-
niem i mądrością. Rozpieszczacie tak jak 
nikt inny, jesteście zawsze, gdy inni za-
wiodą i wiecie, jak wnuki pocieszyć. Ko-
chamy Was mocno i bardzo dziękujemy 
za to, że jesteście.

eWeLinA cAŁUs

nAsze Dzieci
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OgŁOszeniA i ReKLAmy

ADRes: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54–239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1

KOntAKt: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPieKUn: o. Jerzy Ditrich OMI
zesPÓŁ:  Maria Bodys, Ewa Kania, Barbara Masłyka,

Bożena Sobota, Damian Szpalerski
fOtOgRAf: Anna Zawłodzka, Piotr Janicki
nAKŁAD: 2 000 egz.
cenA: gratis

STOPKA REDAKCYJNA

zastrzegamy sobie prawo do skrótów redakcyjnych. 
nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Uroczystości rodzinne, 
imprezy okolicznościowe i firmowe.

Rzetelne wykonanie, 
negocjowanie warunków.

tOmAsz LeWAnDOWsKi 
teL. 668 398 903

USŁUGI FOTOGRAFICzNE

SPRząTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 889 938 736

POSzUKUJĘ PANI DO POMOCY
przy obłożnie chorym mężu. Wszystkie 
szczegóły do omówienia telefonicznie lub 
osobiście.
Tel. 695 317 549

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

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
KORePetycJe sKUteczne i bezstResOWe

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

PRzEKAŻ 1% PODATKU

www.hospicjum.wroc.pl
KRS: 0000287982
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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 
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sPOtKAnie POKOLęDOWe – AKcJA mUVALiA – 26.01.2020
fOT. BARBARA MASŁYKA, PIOTR JANICKI



WROcŁAW – mszA ŚWiętA POgRzebOWA ŚP. O. szczePAnA bRzeziny Omi – 08.01.2020
fOT. BARBARA MASŁYKA



ObRA – POgRzeb ŚP. O. szczePAnA bRzeziny Omi – 09.01.2020
fOT. KlERYCY OMI OBRA

WROcŁAW – mszA ŚWiętA POgRzebOWA ŚP. O. szczePAnA bRzeziny Omi – 08.01.2020
fOT. BARBARA MASŁYKA



Dzień chORych – 11.02.2020
fOT. BARBARA MASŁYKA


