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Królowa Pokoju ze Stoczka

Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest obchodzone liturgicz-
nie 1 września, szczególnie uroczyście w Stoczku Warmińskim (Stocz-
ku Królewskim) na terenie archidiecezji warmińskiej. To tu znajduje 
się sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. W XVII-wiecznej kronice klasztornej zapi-
sane są słowa: „Cokolwiek byłoby najszczęśliwsze, niech płynie z tego 
Źródła Pokoju. Niech płyną rzeki pokoju, nie zaś nieszczęścia”.

Piękna barokowa świątynia w Stoczku 
została zbudowana w latach 1639–1641 
jako wotum dziękczynne biskupa warmiń-
skiego Mikołaja Szyszkowskiego za zakoń-
czenie wojny ze Szwedami. W ten sposób 
wypełnił śluby złożone przed królem i se-
natem w 1635 r. Opiekę nad kościołem 
i klasztorem powierzył biskup bernardy-
nom. On też przywiózł w 1640 r. z Rzymu 
kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej, znanej 
jako Salus Populi Romani (Zbawienie ludu 
rzymskiego), przechowywanej w bazylice 
Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Nasza PatroNKa Królowa PoKoju

Namalowana przez nieznanego ar-
tystę kopia na płótnie (230×160 cm) 
przedstawia frontalnie ujętą postać Naj-
świętszej Maryi Panny w typie Immacula-
ty, stojącej na półksiężycu na tle chmur, 
z Dzieciątkiem na ręce. Dzieciątko w dłu-
giej tunice w lewej ręce trzyma księgę, 
prawą unosi do błogosławieństwa. Ma-
ryja ubrana jest w czerwoną suknię i nie-
bieski maforion obrzeżony złotą krajką 
i  ozdobiony gwiazdami. W 1670 roku 
głowy Maryi i Dzieciątka zwieńczyły ko-
rony, w 1687 roku na postać Maryi i Dzie-

ciątka nałożono srebrną sukienkę 
z dekoracją z pozłacanych kwiatów, 
a w 1700 w prawą dłoń Maryi wło-
żono berło. 

Od chwili zainstalowania w oł-
tarzu głównym obraz zasłynął licz-
nymi łaskami, stając się celem piel-
grzymek. Niestety kościół wraz 
z klasztorem przejęło państwo pru-
skie po kasacie w 1810  r. Po usil-
nych staraniach obiekt sakralny 
zwrócono diecezji w 1841 roku. Od-
żył ruch pielgrzymkowy. Po stu la-
tach bernardyni ponownie przeję-
li opiekę nad klasztorem, przerwa-
ną w 1953 r. Klasztor stał się miej-
scem uwięzienia kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Księdzu Prymasowi nie 
było dane podczas uwięzienia oglą-
dać oblicza Matki Pokoju i nie wie-
dział, że był tak blisko obrazu Matki 
Bożej słynącej łaskami, choć odczu-
wał Jej zwycięską opiekę, jak wspo-
minał podczas swej wizyty w Stocz-
ku 28 kwietnia 1958 roku. 

Wdzięczny za opiekę Matki Naj-
świętszej, Królowej Pokoju pod-
czas uwięzienia, przysłał 18 maja 

1977 r. tutejszemu sanktuarium róża-
niec-wotum wraz ze słowami: „Pilnujcie, 
aby ten różaniec nie wypadł z ręki Mat-
ki Bożej, bo  wtedy Polskę, naszą ojczy-
znę, czekają trudne czasy”. Wiele też razy 
wracał do zawierzenia Matce Bożej, któ-
re złożył w Stoczku. W 25. rocznicę tego 
aktu mówił: „W  Stoczku na Warmii zro-
zumiałem znaczenie Matki Najświętszej 
w Kościele polskim, jako siły jednoczącej, 
siły, w imię której można poruszyć Pola-
ków i zmobilizować ich do każdej wiel-
kiej i słusznej sprawy. Wtedy to oddałem 
się Matce Najświętszej w Jej macierzyń-
ską niewolę, później zacząłem głosić ideę 
niewolnictwa Maryi w Polsce”. 

Dlatego akt ten rozszerzył na cały na-
ród, budując na jego bazie program Wiel-
kiej Nowenny przed Milenium Chrztu 
Polski. Po uwolnieniu Prymasa długo 
jeszcze o Stoczku Klasztornym nie wolno 
było wspominać. Ludzie jednak przyjeż-
dżali, by modlić się, m.in. w intencji po-
koju. Tak jest do dziś. 

Księża marianie z warszawskich Bielan, 
którzy przejęli kościół i klasztor, przyby-
li do Stoczka w 1957 r. i zastali ogołoco-
ny obiekt i zastraszonych wiernych. Dzię-
ki niezwykłej determinacji doprowadzili 
świątynię do świetności. Odzyskała ona 
dawny charakter oraz barokowy splen-
dor. Niespodziewanie – jako cudowny 
dar Nieba – 19 czerwca 1983 r. na Jasnej 
Górze obraz Matki Królowej Pokoju zo-
stał rekoronowany przez Jana Pawła II. 

Jeszcze o jednym epizodzie warto 
wspomnieć. Nocą z 26 na 27 sierpnia 
2012 r. złodziej skradł korony i sukienkę z 
obrazu (obecna jest kopią). Na szczęście 
oryginalne korony były złożone w  sej-
fie. Natomiast różaniec Księdza Pryma-
sa podczas kradzieży zsunął się z i ocalał.

Pamiętajmy, że to dwaj wielcy czciciele 
Maryi: Więzień – Prymas Tysiąclecia i Re-
koronator – św. Jan Paweł II, uczą nas głę-
bokiego pojmowania kultu Maryi, zawie-
rzenia Jej siebie, Ojczyzny oraz Kościoła.

bożeNa sobota
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Gdy piszę te słowa, słyszę o kolejnych 
rekordach zachorowań na koronawiru-
sa w Polsce i na świecie. Jednak rzeczy-
wistość wokół nas jakby wracała do nor-
malności sprzed pandemii. Słyszymy 
o tłumach wypoczywających nad mo-
rzem, w górach czy na Mazurach i o po-
wrocie dzieci do szkół. Już może zapo-
mnieliśmy o  tzw. lockdownie, świętach 
wielkanocnych bez udziału wiernych, 
odwołanych uroczystościach i spotka-
niach. Musimy nauczyć się żyć z wiru-
sem, zachowując wszelkie zasady bez-
pieczeństwa i powrócić do normalnej 
aktywności duszpasterskiej. 

Mam nadzieję, że od nowego roku 
szkolnego i tym samym duszpasterskie-
go rozpoczniemy, z zachowaniem zale-
ceń sanitarnych i ostrożności, spotkania 
wspólnot parafialnych. Wydanie nasze-
go czasopisma parafialnego, pierwsze-

sŁowo Proboszcza

Do serca Twego, Pani Świata

Do serca Twego, Pani Świata,
My, Twoje dzieci, garniem się.
Gdy ogrom cierpień nas przygniata,
O Matko nasza, zlituj się.

Ref.
Pokoju rychły ześlij dar,
Niech wzruszy Cię błagania żar,
Królowo, Królowo, Ty nasza.

Ucieczko grzesznych, Panno Święta,
Naucz, jak Boga prosić mam.
Niech moja prośba, z serca wzięta,
Ptakiem do niebios leci bram.

Ref.
Wyjednaj łaski Bożej dar,
Niech wzruszy Cię błagania żar
Królowo, Królowo, Ty nasza.

Niepokalana, pełna łaski,
Matczyną swą wyciągnij dłoń.
Rzuć nam wśród życia niebios blaski,
Nadzieją rozświeć bólu toń.

Ref.
Wyjednaj łaski Bożej dar,
Niech wzruszy Cię błagania żar,
Królowo, Królowo, Ty nasza.

Ks. idzi MańsKi sdb (1900-1966)

O Maryjo, Tyś naszą jest Królową

O Maryjo, Tyś naszą jest Królową,
Tyś w historię Polski jest wpisana,
Tyś nam, Matko, przez Twojego Syna,
Przed wiekami ku obronie dana.

Matko Pokoju – prosimy Cię,
Matko Pokoju – błagamy Cię,
Skieruj swe oczy na polski kraj,
Ojczyźnie naszej dziś pokój daj.

Tyś nam tarczą, Tyś narodu siłą,
Więc przy Tobie, Matko, trwać pragniemy,
600 lat Tyś naszą jest Królową,
Z Tobą, Matko, nigdy nie zginiemy.

Matko Pokoju – prosimy Cię,
Matko Pokoju – błagamy Cię,
Skieruj swe oczy na polski kraj,
Ojczyźnie naszej dziś pokój daj.

alicja GoŁaszewsKa (1951-2014)

O, Pani ufność nasza

O, Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie,
Chroń nas, chroń nas,
Królowo Pokoju.

jaceK GaŁuszKa oP (1965-)

go po wybuchu pandemii, też jest do-
wodem powrotu do aktywności dusz-
pasterskiej. Zespołowi redakcyjnemu 
„Królowej Pokoju” życzę darów Du-
cha Świętego, aby sprostał wyznaczo-
nym zadaniom i podejmował je, ufając 
w  Bożą pomoc. W nowym roku szkol-
nym i katechetycznym polecam Bożej 
Mądrości wszystkich uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i wychowawców. Niech 
Duch Święty prowadzi i wspiera swoimi 
darami. Wszystkim Parafianom i Anima-
torom grup życzę gorliwości i wytrwa-
łości w podjętych zadaniach.

Po pewnych zmianach w kalenda-
rzu liturgicznym – w pierwszą niedzielę 
września wpisuje się wspomnienie NMP 
Królowej Pokoju. To okazja, aby uczcić 
Patronkę parafii i naszego kościoła. Dla-
tego też 6 września br. uczcimy Królową 
Pokoju i przy tej okazji podziękujemy 

za 100 lat obecności Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej w Polsce. Uro-
czystą Mszę świętą odpustową z udzia-
łem duchowieństwa naszego dekana-
tu odprawimy o godz. 13.00. Serdecz-
nie zapraszamy.

o. jerzy ditrich oMi

Królowo PoKoju, Módl się za NaMi!
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Jezus żyje i chce, abyś żył
Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski 

w związku z pandemią koronawirusa

NauczaNie KościoŁa

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie 
znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic nie-
możliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. 
Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się 
o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może 
być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza 
o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koro-
nawirusa SARS-CoV-2.

1. Oblicza lęku
„Na naszych placach, ulicach i mia-

stach zebrały się gęste ciemności – mó-
wił papież Franciszek w swojej przejmu-
jącej homilii na pustym placu Świętego 
Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełnia-
jąc wszystko ogłuszającą ciszą i posęp-
ną pustką, która paraliżuje wszystko na 
swej drodze. Czuje się je w powietrzu, 
dostrzega w gestach, mówią o tym spoj-
rzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” 
(27 marca 2020 roku).

W czasie pandemii ludzie doświad-
czają lęku, który przybiera różne kształ-
ty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, 
będący przyczyną wielu innych ludzkich 
obaw. Z tego podstawowego lęku wy-
rastają inne: lęk przed zarażeniem, cho-
robą, odejściem bliskich osób, bezrobo-
ciem, bankructwem, blokadą szans roz-
woju, długotrwałą izolacją. Nie można 
też zapomnieć o dotkliwym lęku przed 
samotnością, utratą sensu życia, przed 
zwątpieniem w Bożą Opatrzność i zwią-
zaną z tym wszystkim obawą o przy-
szłość świata. 

Oprócz rozmaitych przejawów stra-
chu, będącego spontaniczną reakcją lu-
dzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, 
pojawia się także negatywne zjawisko 
sztucznego wywoływania lęku genero-
wane przez współczesnych proroków pe-
symizmu, apokaliptycznego końca świa-
ta i rzekomej „godziny działania karzące-
go Boga”. Głównym błędem owych sa-
mozwańczych proroków jest nieprawo-

mocne i zarazem sugestywne wypowia-
danie się w imieniu Boga, promowanie 
prostych i naiwnych „recept” na zmianę 
sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzno-
ści Bożej jako mechanicznej i natychmia-
stowej interwencji Bożej na zawołanie 
człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeń-
stwo manipulowania Bogiem, wystawia-
nia Go na próbę, a w konsekwencji nie-
dopuszczalnego rozliczania Boga. Czło-
wiek nie może stać się zuchwałym sędzią 
oskarżającym Boga. Na tej złudnej dro-
dze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej 
odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. 

2. Kościół jako „sakrament nadziei”
W sytuacji narastającego lęku, które-

go liczne formy dotyczą realnych i kon-
kretnych zagrożeń, pojawia się również 
niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona 
szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – 
w odróżnieniu od innych form lęku – nie 
jest spontaniczną reakcją człowieka na 
jakieś konkretnie rozpoznane zagroże-
nie, lecz subiektywnym stanem poczu-
cia beznadziejności, całkowicie paraliżu-
jącym osobę ludzką. Rozpacz jest wyra-
zem skrajnego braku wiary w możliwość 
pokonania niebezpieczeństwa, całkowi-
tego zwątpienia w możliwość pozytyw-
nej zmiany. 

W obecnym czasie pandemii, nazna-
czonym ludzką skłonnością do rozpaczy, 
Kościół na nowo odkrywa swoją misję, 
którą jest głoszenie Chrystusa jako źró-
dła nadziei, pociechy i umocnienia. Bę-

dąc sakramentem nadziei w świecie do-
tkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Ko-
ściół rozpoznaje swoją odpowiedzialność 
za stan nadziei w ludzkich sercach i za 
wiarę w przezwyciężenie groźby destruk-
cyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest 
wezwana, aby szczególnie w sytuacji za-
grożenia okazywać swoje macierzyńskie 
i miłosierne oblicze, zatroskane o umoc-
nienie nadziei w sercach ludzi zmagają-
cych się ze światową pandemią. 

Najpełniejszą odpowiedzią na pyta-
nie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, 
Dobra Nowina o Bogu, który objawił 
się w  Jezusie Chrystusie jako Pan życia 
i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Od-
kupiciel człowieka i wszelkiego stworze-
nia. On zwyciężył zło i daje nam udział 
w  tym zwycięstwie. „On jest naszą na-
dzieją, jest najpiękniejszą młodością tego 
świata. Wszystko, czego dotknie, staje się 
młode, staje się nowe, napełnia się ży-
ciem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Fran-
ciszek, adhortacja Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego 
uczy, że dopuszczenie przez dobrego 
i wszechmocnego Boga zła fizyczne-
go i moralnego jest tajemnicą, na któ-
rą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, 
iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg 
ze zła może wyprowadzić dobro: „Z naj-
większego zła moralnego, jakie kiedy-
kolwiek mogło być popełnione, z od-
rzucenia i zabicia Syna Bożego, spowo-
dowanego przez grzechy wszystkich lu-
dzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wypro-
wadził największe dobro: uwielbienie 
Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312). 

3. Bezdroża pseudoreligijnych
propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeń-
stwa płynącego z faktu pandemii rodzą 
się ze strony pseudoreligijnych interpre-
tatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne 
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z biblijnym obrazem Boga jest ukazy-
wanie Go jako niemiłosiernego sędzie-
go, bezdusznego kontrolera ludzkich 
działań, mściwego tyrana lub przeciw-
nie – obojętnego władcy świata, zdystan-
sowanego obserwatora ludzkiego teatru 
dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne 
szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie 
odpowiedzialnego za pandemię, a tak-
że praktyka potępiania, stygmatyzowa-
nia, obwiniania całych grup ludzkich za 
zło pandemii.  

Szkodliwe jest propagowanie fałszy-
wej historiozofii, powoływanie się na 
prywatne pseudoobjawienia i sny, non-
szalancka, wyrwana z kontekstu egze-
geza biblijna, ignorowanie, marginalizo-
wanie lub nawet otwarte kwestionowa-
nie współczesnego nauczania Kościoła. 
Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróż-
nianie porządku natury i łaski, wymiaru 
duchowego i materialnego, prowadzące 
do lekceważenia zasad bezpieczeństwa 
podczas liturgii. 

Niedopuszczalne jest magiczne trak-
towanie sakramentów i sakramentaliów, 
promowanie wizji Kościoła jako bez-
piecznej arki, przeznaczonej wyłącznie 
dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia 
się niekiedy ukryta pochwała indywidu-
alizmu i egoizmu, wyrażająca się w po-
szukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie 
i swoich bliskich czy współwyznawców, 
którzy dzięki realizacji proponowanych 
akcji zostaną zachowani od nieszczęścia. 

Dojrzała religijność wyraża się zarów-
no w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy 
polegającej na braku jakichkolwiek dzia-
łań w oczekiwaniu na pomoc Bożej ła-
ski, jak i pelagianizmu, polegającego na 
przekonaniu, że człowiek sam z siebie 
jest w stanie osiągnąć zbawienie i roz-
wiązać wszystkie problemy. Należy na-
tomiast dowartościować postawę syner-
gii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, 
połączenia ludzkich działań z otwarciem 
na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głę-
boką wiarą, codziennej aktywności z go-
rącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboru 
Odrzucając pesymistyczne i fatali-

styczne rozumienie historii, Kościół uka-
zuje Chrystusa jako sens dziejów świata, 

a Boga jako naszą absolutną przyszłość. 
Na początku nowego tysiąclecia św. Jan 
Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół sta-
wał się domem i szkołą komunii. „Ducho-
wość komunii – pisał w Novo millennio 
ineunte – to przede wszystkim spojrze-
nie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, 
która zamieszkuje w nas i której blask na-
leży dostrzegać także w obliczach sióstr 
i braci żyjących wokół nas. Duchowość 
komunii to także zdolność odczuwania 
więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej 
jedności mistycznego Ciała, a zatem po-
strzegania go jako «kogoś bliskiego», co 
pozwala dzielić jego radości i cierpienia, 
odgadywać jego pragnienia i zaspokajać 
jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą 
i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kra-
je świata odsłania naszą kruchość eg-
zystencjalną i złudne poczucie samo-
wystarczalności. Jednocześnie mobi-
lizuje do odkrycia braterstwa i przy-
należności do jednej rodziny ludz-
kiej. Możemy ją odczytać jako global-
ny „znak czasu” będący wezwaniem do 
jedności, współpracy, solidarności i od-
powiedzialności ludzi wierzących i nie-
wierzących, chrześcijan i wyznawców 
innych religii. Szczególna wdzięczność 
należy się pracownikom służby zdro-
wia: lekarzom, pielęgniarkom, diagno-
stom, wolontariuszom za ich ofiarną, 
wręcz bohaterską służbę dla ratowa-
nia życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ogra-
niczenia swobody przemieszczania się 
i gromadzenia są szczególnie bolesne dla 
wiernych, pozbawionych bezpośrednie-
go dostępu do Eucharystii i sakramen-
tów Kościoła. Możemy jednak łączyć się 
duchowo z Chrystusem Eucharystycz-
nym za pośrednictwem transmisji telewi-
zyjnych, radiowych oraz internetowych. 
Możemy ten trudny czas wykorzystać do 
odnowienia praktyki modlitwy domowej 
i rodzinnej, do konkretnych uczynków 
miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób star-
szych i samotnych, szczególnie zagrożo-
nych epidemią. Codzienna modlitwa ró-
żańcowa może stać się dla nas szkołą głę-
bokiej wiary połączonej z ofiarną służbą 
bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożyciel-
ki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pan-
demii jako czas próby i wyboru, zgodnie 
ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest 
to czas Bożego sądu, ale naszego osądze-
nia: czas wyboru tego, co się liczy, a co 
przemija, oddzielenia tego, co koniecz-
ne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas 
przestawienia kursu życia ku Tobie, Pa-
nie, i ku innym” (27 marca 2020 r.).

abP staNisŁaw budziK
MetroPolita lubelsKi

PrzewodNiczący KoMisji NauKi wiary KeP

 

To pierwszy numer „Królowej Po-
koju” po siedmiomiesięcznej przerwie 
spowodowanej pandemią. Zwłasz-
cza pierwsze tygodnie odosobnienia 
były dla wszystkich trudnym doświad-
czeniem. Pod koniec marca redakcja 
otrzymała tekst, który dobrze oddaje 
atmosferę tamtych dni.

Panie Władysławie, dziękujemy! 

Za plecami klasztoru Ojców Oblatów
Od powojennych lat
Pełni posługę cudo wierzba,
Z bajecznymi włosami,
Z ujmującymi za serce
Dziewczęcymi warkoczami.
 Jak bańka mydlana
 Prysła wierzby uroda
 Rozleciały się urocze włosy,
 Popłynęły smutku łzy,
 Bo ludzi niewinnych szkoda.
Uśmiechnij się, płacząca wierzbo,
Chociaż parafia podcięta.
Witaj idących na Mszę,
Jak kiedyś bywało.
Pociesz, bo to możesz,
A przed parafią – święta…
 Nieraz płacząca wierzba
 Roniła srebrne łzy,
 Ale wychodziła zwycięsko i żyje.
 Chyba kościół Ojców Oblatów
 Wielką siłę opieki
 W sobie kryje.

wŁadysŁaw bielecKi, lat 87
PoPowice, 23 Marca 2020 r.

Wbrew koronawirusom

NauczaNie KościoŁa
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NauczaNie KościoŁa

Ja takiej wiary wśród was nie spotkałem

Homilia wygłoszona przez ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, biskupa po-
mocniczego seniora diecezji łowickiej, podczas Mszy świętej radiowej 
w niedzielę 16 sierpnia 2020 roku w bazylice Świętego Krzyża w War-
szawie.

Kochani moi! Zgromadzeni w bazylice 
świętokrzyskiej i przy głośnikach radio-
wych. Stęskniłem się za Wami! Wybacz-
cie mi mój chrypliwy głos, a może to mój 
łabędzi śpiew? Słuchajcie więc tego, co 
mówi moje serce.

Warszawo, Ty moja, Warszawo!
Czy ja Cię jeszcze zobaczę?
Warszawo ma. 
– To tylko serce płacze.
Dziś szesnasty dzień sierpnia, więc 

Powstanie trwa. Słyszę jeszcze rozpacz 
syren. Godzina „W”. Zaczęło się. Zaglą-
dam w podwórka umierającej Warsza-
wy. Tam modlą się i płaczą nad mogi-
łami tych, co szli na śmierć po kolei jak 
kamienie przez Boga rzucone na sza-
niec. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, 
o Jezu, pociesz nas! Słyszysz płacz Mat-
ki? Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeże-
gnałeś ręką, czy to była kula, synku, czy 
to serce pękło? Serce pękło! Musiało pęk-
nąć. Jak się tak kocha? 

Warszawo, Ty moja, Warszawo. Tam 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza sły-
szę głos Orlątka. Wsłuchaj się, Warszawo! 
Mamo, czy jesteś ze mną? W oczach mi ja-
koś ciemno… Jam walczył, tak jak starsi… 
Mamo, chwal. Tylko mi ciebie, Mamo, tyl-
ko mi Polski żal. Mamo! Czy nie zginęła? 
Nie płacz, synku, póki wiara w sercach 
żyje, póki wierna Wisła płynie, nie zginęła 
i nie zginie, Synku! Póki Chrystus będzie 
wołał: sursum corda, warszawiacy, to War-
szawa będzie wolna, będą wolni i Polacy. 
Ale gdy już ubierają Chrystusa w maskę 
i tęczową flagę, to chyba początek koń-
ca? Larum grają! 

I coś Ty zrobił najgłupszy z siepaczy? 
Księże! On się nawróci i Bóg mu przebaczy.

Za dużą masz pamięć, a zbyt mały ro-
zum. Czym ty myślisz, skoro rozum nie 
urósł? Nie wiem. Zbrodniarzem jesteś, 
czy bohaterem? Ocalasz czy gubisz Po-

spolitą Rzecz? Takeś ty się odczłowie-
czył. Czyżbyś zszedł aż do rzędu człeko-
kształtnych? Lecz jeśli tli się w tobie jesz-
cze iskra człowieczeństwa, to pamiętaj 
prośbę poczciwego Adama Asnyka: Ale 
nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć ma-
cie sami doskonalsze wznieść, na nich się 
jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka 
stoi tam na straży, i wy winniście im cześć.

Przecież jesteś ochrzczony, tylko kto 
cię tak oszpecił, człowieku? Ja ci nie ubli-
żam, ja cię nie straszę. Ja tylko przypo-
minam. Słuchaj! To mówi Pan, Bóg nasz: 
„Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani 
cudzołożnicy, ani mężczyźni współżyją-
cy ze sobą, ani rozwiąźli, ani bluźniercy 
nie odziedziczą Królestwa Bożego” (por. 
1 Kor 6, 9). I jeszcze mocniej: „Rozpustni-
ków i cudzołożników spotka surowy sąd 
Boży” (Hbr 13, 4).

Pamiętaj też, że twoje ciało, nawet 
na tęczowo oszpecone, jest świątynią 
Boga, więc uważaj! „Kto zniszczy tę świą-
tynię ręką Boga wzniesioną, tego znisz-
czy sam Bóg” (1  Kor  6,  19). Pogruchoce 
was Pan Bóg jako ten gliniany garniec. Ja 
nie straszę, ja tylko przypominam, że to 
mówi Bóg, ale ty nie wierzysz w Boga, bo 
ośmieliłeś się wejść na krzyż Chrystusa. 
Ośmieliłeś się wejść do Sejmu, do świą-
tyni prawa, gdy Prezydent mówił: „Tak mi 
dopomóż Bóg”.

Skąd ty jesteś, dziecko? Przecież nie 
z Warszawy. Biada tym, którzy ci płacą. 
Dla nich tylko kamień młyński i głęboko-
ści morza (por. Mt 18, 6). Ja nie straszę. 
Ja tylko przypominam, że to mówi Pan. 

Będzie kiedyś taki marsz równości, 
w którym będziesz krzyczał jak tęczowy 
Pankracy: Galilejczyku, zwyciężyłeś! No 
i po co tyle krzyku? Dziecko, wyspowia-
daj się i wróć na procesję Bożego Ciała. 
Tam są piękni ludzie, którzy pachną Ko-
munią świętą, a ty cuchniesz grzechem.

Panie Prezydencie z Małżonką, za bia-
ło-czerwone warszawskie kwiaty – dzię-
kujemy! To więcej znaczyło dla Polaków 
niż moich siedemdziesiąt siedem kazań.

∗∗∗
A ja idę na Pragę, do katedry święte-

go Floriana, tam ksiądz Ignacy Skorupka 
mówi do akademików i chłopców z gim-
nazjów kazanie przed Bitwą Warszawską: 
„Chłopcy! Czekają was jeszcze ciężkie 
ofiary, ale w dzień naszej Królowej losy 
odwrócą się w naszą stronę, wtedy zwy-
cięstwo będzie waszym udziałem”.

Wyspowiadałem się. Dług za szkołę 
spłacam swoim życiem. Za wpojoną mi 
miłość do Ojczyzny, płacę miłością serca. 
Pochowajcie mnie w albie i w stule. Boże, 
wystarczy! Bo serce nie wytrzyma. O, jak 
nam dziś brak wodza, kapłana i proroka 
(por. Dz 3, 25).

Pójdę też na Plac Zamkowy. Tam przy 
kolumnie Zygmunta słyszę jeszcze wy-
buchy bomb spod Radzymina, ale słyszę 
też modlitwę Warszawy: Święty Boże,… 
od powietrza, głodu, ognia i wojny, wy-
baw nas, Panie! Ja nigdy w życiu nie wi-
działem takiej modlitwy, jak w Warsza-
wie – wyzna gen. Weygand.

Słyszę rachunek sumienia, który nam 
czynią biskupi przed generalnym roz-
grzeszeniem, bo jutro będzie rzeź w sto-
licy. Przypomnijmy sobie, bracia, czy-
śmy nie dali światu zgorszenia przez 
nasze partyjne i narodowe waśnie? Za-
miast Polskę budować, tośmy Ją roz-
dzierali i ducha w niej kurczyli. Poświęć-
cie dla Ojczyzny partyjne zawiści, wszel-
kie żądze panowania, wszelkie jątrzenia 
i kwasy, a  z  ofiarą całopalną połączmy 
się, bracia, w modlitwie. To powinni czy-
tać w Sejmie. Ojcze Święty! W tak wiel-
kiej chwili prosimy Cię, módl się za Pol-
skę, błogosław Polsce. A do biskupów 
chrześcijańskiego świata polscy biskupi 
wołali: Nie o pieniądze was prosim, bra-
cia, ale o szturm do Boga, o modlitwę za 
Polskę. Niech ta modlitwa ocuci sumienie 
narodów, bo sumienie to w Europie za-
marło. Oj, zamarło! Zardzewiało, zgniło!
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sŁowo Proboszcza

– Eminencjo, mówił Marszałek, ja nie 
wiem, jak myśmy tę bitwę wygrali? – Ja 
wiem. Tam pod Ossowem poległ ksiądz 
Skorupka. Zawołaniem za Boga i Ojczy-
znę zagłuszył zamęt walki. I poszli. Prze-
cież to jeszcze dzieci. Nikt nie zauważył, 
jak potknął się ksiądz. Na drugi dzień po 
odparciu bolszewików płk Dobrowolski 
przeglądał pole bitwy i zapisał tak:

„Zobaczyłem na ściernisku przy mie-
dzy, pośród niezebranych snopów, mar-
twe ciało księdza. Leżał twarzą do ziemi, 
był w komży, we fioletowej stule, w ręku 
trzymał krzyż, miał roztrzaskaną czaszkę”. 
Za Boga i Ojczyznę! O, Boże! 

Lesie, pamiętasz? Piasku, pamiętasz? Wi-
sło, pamiętasz? Warszawo, pamiętaj! To 
był Cud nad Wisłą! Matka Boża Łaskawa 
nas osłaniała.

Europo pamiętaj! Pamiętajcie, bezboż-
ni i bogaci mocarze Unii Europejskiej. Od 
stu lat chodzilibyście w sowieckich kufaj-
kach, gdyby nie wiara, modlitwa i mę-
stwo naszych Ojców. Nie straszcie nas, 
że odbierzecie nam pieniądze. Niech 
bezbożni nie uczą nas praworządności. 
Uważajcie na samych siebie, byście nie 
popadli w nowe niewole i jasyry, a to już 
się zaczęło. Hannibal ante portas. I w Gre-
nadzie zaraza!

∗∗∗
Proszę księdza, więc co będzie z nami? 

„Nie lękajcie się!” (Mt  17,  7). „Bądźcie 
mocni w wierze!” (1 P 5, 9). Gdy słucham 
dzisiejszej ewangelii, to mi się zdaje, że 
to moja mama tak prosi: Panie, dziecko 
moje jest przez diabła dręczone! Uzdrów 
je! Ale ty jesteś obca. Ja nie mogę synow-
skiego chleba rzucać psom. A ja myśla-
łam, żeś Ty dobry i miłosierny, a Ty po-
traktowałeś mnie jak sukę. Jednak, nie 
ustąpię Ci! Zobacz, ile okruchów chleba 
spada ze stołu Twoich synów, to zlituj się 
i pozwól je pozbierać szczeniętom. Chy-
ba wzruszył się tym mój Pan i mój Bóg. 

Popatrzył na Warszawę, popatrzył na 
nas w kościele Świętego Krzyża i przy 
głośnikach radiowych, i powiedział: Ja 
takiej wiary wśród was nie widziałem. 
Mama, idź do domu, Twoje dziecko jest 
zdrowe (zob. Mt 15, 21-28). Więc i ja wo-
łam od Świętego Krzyża: Warszawo! Spa-
łaś, gdy barbarzyńcy profanowali Chry-
stusa, już nie czerwoną, ale tęczową fla-
gą? Nie ma już warszawskich dzieci, co 
poszły w bój. A miałaś być nieujarzmiona 
i wolna. Takeś mi się popsowała, Warsza-
wo ma! Ale są obrońcy Krzyża, Chrystu-
sa i Jego Matki. Niech żyje Polak, jedyny 
obrońca Maryi. Matko Boska z Nazaretu, 

z Częstochowy i z Warszawy! O Łaskawa 
i Zwycięska, uczyń nowy Cud nad Wisłą: 
Spraw, aby Polska za Twą przyczyną sta-
ła się jedną, zgodną rodziną. 

Norwidowa Prząśniczko! Rany podstęp-
nej nienawiści zabliźnij jak pole kwitnącym 
lnem. Daj nam, Matko, taką warszawian-
kę, ale z wiarą Kananejki. Daj nam, Matko 
Boska, takiego kapłana, ale z wiarą księ-
dza Skorupki, a stanie się Cud nad Wisłą 
i  ustanie już nie czerwona, ale tęczowa 
pandemia. Ojcze Święty Janie Pawle II – 
święty! Zobacz, co się z Polską stało. Janie 
Pawle, teraz przyjdź, słowa Twoje zamień 
w czyn. Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo 
nic nad Boga i któż jak Bóg! 

Księże Prymasie Tysiąclecia, czy ja 
doczekam Twej beatyfikacji? Kiedy Ko-
ściół powie, że jesteś święty? Przyjdź 
i powiedz jeszcze raz, na Wiejskiej 
i w Brukseli: Non possumus! Panowie, da-
lej nie możemy! Kocham Polskę bardziej, 
niż własne serce! Wtedy spadną maski. 
Niech zapełnią się kościoły, niech wró-
cą rodzice do pracy, a dzieci do szkoły. 
Księże Prymasie! Teraz przyjdź i stań po 
naszej stronie. Jeszcze raz nas przepro-
wadź przez Morze, ale już nie Czerwone!

∗∗∗
Kochani moi! To niezwykła dygresja 

w  moim kazaniu. W niedzielę, 20  wrze-
śnia będziemy dziękować Bogu i ludziom 
Solidarności za 40 lat Mszy świętych ra-
diowych. Będziemy dziękować Księżom 
Misjonarzom od Świętego Krzyża w War-
szawie, kaznodziejom, muzykom, lu-
dziom Polskiego Radia i ludziom Radia 
Maryja. Przez was i z wami modli się cała 
Polska, a niedziela stała się dniem świę-
tym. Ja zaś zwracam się dziś do Czcigod-
nego Prałata Księdza Wiesława Kądzieli. 

Wiesiu kochany, 40 lat w tej świąty-
ni śpiewasz pieśń nową Bogu na chwałę 
i ludziom na pocieszenie. Dziękujemy Ci 
i  prosimy, zaśpiewaj jeszcze raz miastu 
i  światu: Póki Chrystus będzie wołał: sur-
sum corda, warszawiacy, to Warszawa bę-
dzie wolna, będą wolni i Polacy. Aby Chry-
stus mógł o nas powiedzieć: O, Warsza-
wo! Wielka jest twoja wiara! I stanie się 
wtedy drugi Cud nad Wisłą i odmieni się 
oblicze tej ziemi. Tak ufam. Amen.

Ks. bP józeF zawitKowsKi

NauczaNie KościoŁa
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PryMas t ysiąclecia

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

Z dużym bólem w sercu przyjęliśmy decyzję o zawieszeniu z powo-
du pandemii beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, przewidywanej na 
7 czerwca tego roku. Kardynał Kazimierz Nycz wyjaśnił, że decyzja ta 
została podyktowana dwoma względami: troską o zdrowie i życie lu-
dzi oraz potrzebą zapewnienia uczestnictwa w uroczystości szerokiej 
rzeszy wiernych, zarówno z Polski, jak i zagranicy, co w obecnej sytu-
acji nie byłoby możliwe. W swoim komunikacie hierarcha stwierdził 
odnośnie nowego terminu uroczystości: „Po prostu wszyscy jesteśmy 
w stanie niewiedzy, jak długo to wszystko potrwa: czy to będzie ten 
rok, czy przyszły, czy nawet rok 2022, też trzeba się z tym liczyć, gdyby 
pandemia – oby tak się nie stało – miała się przedłużyć. Nowy termin 
zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem 
czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośred-
nie”. Jednocześnie kard. Nycz zachęcił do kontynuowania duchowych 
przygotowań do beatyfikacji przez przybliżanie osoby prymasa Wy-
szyńskiego. Dlatego zachęcam do lektury kolejnej części drogi życia 
Prymasa Tysiąclecia.

1957–1965 – Wielka Nowenna
3 maja Ksiądz Prymas inauguruje 

Wielką Nowennę. W tym dziewięciolet-
nim  nabożeństwie katolików polskich 
brał żywy udział, głosząc niezmordo-
wanie słowo Boże.

„Trzeba całą Polskę przeorać kazania-
mi, misjami i rekolekcjami. Dziewięcio-
lecie przygotowania do Milenium win-
no całą Polskę przeobrazić wewnętrznie. 
Losy komunizmu rozstrzygną się w Pol-
sce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie 
się tak wielką siłą moralną, że komunizm 
sam przez się upadnie. Losy komunizmu 
rozstrzygną się nie w Rosji, tylko w Pol-
sce, przez jej katolicyzm. Tu leży strach 
Rosji przed nami. Polska pokaże całemu 
światu, jak się brać do komunizmu, i cały 
świat będzie jej wdzięczny za to” – po-
wiedział w 1957 r.

W trudnej sytuacji Kościoła posta-
wił na więź z Matką Bożą, Królową Pol-
ski, i w Jej imię podjął Wielką Nowen-
nę – dziewięcioletni (1957–1966) pro-
gram moralnej odnowy Ojczyzny przed 
jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, 
a jego osią uczynił treść Ślubów Jasno-
górskich.

•	 Pierwszy rok (1957/1958) miał jako te-
mat obronę wiary pod hasłem: „Wier-
ność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Ko-
ściołowi i jego Pasterzom”.

•	 Drugi rok (1958/1959), poświęcony ży-
ciu w łasce uświęcającej, otrzymał ha-
sło: „Naród wierny łasce”.

•	 Trzeci rok (1959/1960), rok obrony ży-
cia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, 
przebiegał pod hasłem: „Życie jest 
światłością ludzi”.

•	 Czwarty rok (1960/1961), rok wierno-
ści małżeńskiej, pod hasłem: „Małżeń-

stwo – sakrament wielki w Kościele”.
•	 Piąty rok (1961/1962), rok rodziny ka-

tolickiej, pod hasłem: „Rodzina Bo-
giem silna”.

•	 Szósty rok (1962/1963), poświęco-
ny młodzieży, głosił hasło: „Młodzież 
wierna Chrystusowi”.

•	 Siódmy rok (1963/1964), rok miło-
ści i sprawiedliwości społecznej, miał 
za hasło: „Abyście się społecznie mi-
łowali”.

•	 Ósmy rok (1964/1965) poświęcony 
walce z  wadami narodowymi głosił: 
„Nowy człowiek w Chrystusie”.

•	 Dziewiąty rok Wielkiej Nowenny, 1965, 
zakończony 31 grudnia, był poświęco-
ny czci Matki Najświętszej i  przebie-
gał pod hasłem: „Weź w  opiekę Na-
ród cały”.

Każdy rok Wielkiej Nowenny rozpoczy-
nał się w niedzielę po 3 maja ponowie-
niem Jasnogórskich Ślubów Narodu we 
wszystkich parafiach w Polsce. (Niezależ-
nie od tego ponowienia, w każdą roczni-
cę złożenia Ślubów, to znaczy 26 sierp-
nia, były one odnawiane bardzo uroczy-
ście na Jasnej Górze przez Prymasa Pol-
ski i episkopat.) Był to program wyrywa-
jący Polaków z wewnętrznej apatii spo-
wodowanej latami wojny i okupacji, pro-

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy,

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać,

Podczas peregrynacji obrazu Nawiedzenia. sępólno Krajeńskie, 1961.
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gram, który Prymas Polski często przed-
stawiał w  swoich wypowiedziach. Na 
przykład w  kazaniu do górali tatrzań-
skich – w 1957 r. – powiedział:

„Pragniemy, żeby cały Naród podniósł 
się, otrząsnął z siebie «smutki i zwątpie-
nia», spojrzał z dołów i mroków najroz-
maitszych – w górę, w słońce Boże. Na-
ród musi się wewnętrznie przemienić, 
żeby mógł się piąć wzwyż. Nie chcemy 
pełzać po ziemi”.

Każdy rok Wielkiej Nowenny miał 
swoją „antynowennę” organizowaną 
przez komunistyczny wojujący ateizm. 

„Patrzymy – mówił Ksiądz Prymas – jak 
powstaje potężna organizacja, jak się 
mobilizuje środki i siły, jak wiele pienię-
dzy idzie tylko na to, aby wam odebrać 
wiarę w Boga, aby odłączyć was od Chry-
stusa, aby wam serca wystudzić i pozba-
wić was religijnej pobożności. W takiej 
chwili, gdy widzimy bezpośrednie zagro-
żenie wiary, zdając sobie sprawę z odpo-
wiedzialności za wasze dusze, za dzie-
ci i młodzież [...], naśladujemy Bożą linię 
postępowania i nadzieje nasze pokłada-
my w zwycięskiej Matce Boga Żywego, 
której Bóg Ojciec i Syn Boży oddali, co 
mieli najdroższego”.

W pierwszym roku Nowenny komu-
niści w odwecie zdejmowali krzyże wi-
szące w szkołach, urzędach i miejscach 
publicznych.

„Za fundament odnowienia ducho-
wego przyjęliśmy wierność Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu 
i jego pasterzom. [...] Wierność Kościoło-
wi świętemu, to przede wszystkim wier-
ność łasce uświęcającej. Bo przecież cały 
Kościół, chociaż składa się z grzeszników 
i świętych, z zimnych, letnich i gorących, 
z kąkolu i pszenicy, jest jednakże święty, 
jest istotowo nadprzyrodzony. A chociaż 
jest społecznością widzialną i ziemską, to 
jednak nie jest z tego świata, ale pocho-
dzi z Serca Bożego otwartego na krzyżu, 
jest owocem zbawczej męki Chrystusa, 
Jego Krwi Najświętszej, pochodzi z na-
dobfitości Jego Odkupienia. 

Kościół jest społecznością wyjątko-
wą i  jedyną na świecie. Bo więzią jego 
jest nie tylko ustrój prawny, ale przede 

wszystkim ustrój miłości nadprzyrodzo-
nej. Kościół jest społecznością, do któ-
rej jesteśmy wprowadzeni przez miłość 
Chrystusową, zlewaną na nas obficie 
w wodach chrztu świętego”.

Hasło drugiego roku nawoływało 
Naród do życia w  łasce uświęcającej 
i bez grzechu ciężkiego jako gwaran-
cji mocnego człowieka, mocnej Polski.

W 1959 r. na nowo rozgorzała walka 
komunistów z Kościołem w Polsce na 
wielu płaszczyznach. Rząd stwierdził, że 
seminaria duchowne to prywatne szko-
ły Kościoła i zaczął powoływać kleryków 
do wojska. Wszystkie instytucje kościel-
ne zostały bardzo mocno opodatkowa-
ne. Uderzono w katechizację, wyrzucono 
siostry zakonne ze szkół. Zostały zmiaż-
dżone „październikowe” przemiany i na-
dzieje Polaków.

Trzeci rok Wielkiej Nowenny bro-
nił życia, zwłaszcza dzieci nienarodzo-
nych. Ustawa o zabijaniu dzieci niena-
rodzonych weszła w porządek praw-
ny w 1956 r.

W roku obrony życia propaganda ko-
munistyczna – obecna wszędzie, także 
w szkołach i zakładach pracy – zorgani-
zowała wiele akcji na temat konieczno-
ści przerywania ciąży. Kościół wzywał na 
modlitwę i nabożeństwa w obronie ży-
cia Narodu, zwłaszcza nienarodzonych. 
Ksiądz Prymas w różnych sytuacjach 
przemawiał do lekarzy, błagając ich, by 
bronili życia nienarodzonych. Lekarze, 
którzy odmawiali aborcji, byli zwalnia-
ni z pracy.

„W czasach tak groźnego spadku ceny 
życia ludzkiego, zaniku szacunku dla 
człowieka, trzeba wyraźnie widzieć wiel-
koduszność człowieczeństwa w Bogu 
wcielonym, który ratuje nasze człowie-
czeństwo, żywiąc je swym Ciałem eu-
charystycznym. [...] Będziemy przepra-
szać Chrystusa [...] za wszystkie zgor-
szenia dawane dzieciom, za upowszech-
niane grzechy rozwiązłości, za występki 
pism niedoceniających chrześcijańskiej 
czystości i skromności. Będziemy czyni-
li zadość Ojcu życia za zmarnowany dar 
życia, za pogwałcenie prawa malucz-
kich do życia. Będziemy modlić się za 

braci naszych, którzy tak nierozważnie 
niszczą fundamenty moralności chrze-
ścijańskiej”.

Rząd komunistyczny rozpoczął 
otwartą walkę z katechizacją dzie-
ci i  młodzieży. W 1960 r. usunięto ze 
szkół katechezę. Następnie chciano zu-
pełnie podporządkować państwu na-
uczanie religii w punktach kateche-
tycznych i  kościołach przez wizytacje 
państwowe.

„Nie daj tedy Boże, byście mieli zapo-
mnieć o współodpowiedzialności za to, 
czy religia będzie w szkole, czy też nie! 
Nie daj Boże, by opieszałość jednych ro-
dziców narażała dzieci innych rodziców 
na utratę religii w szkole”.

Ksiądz Prymas i biskupi podjęli zde-
cydowaną walkę. To uderzenie bardzo 
zjednoczyło Kościół w Polsce – biskupi 
i kapłani stali razem. 

W ciągu roku 1961 biskupi przywozili 
na Jasną Górę swoich kapłanów i odda-
wali ich w niewolę Matce Bożej. Kapła-
nów było zawsze bardzo wielu. Odpra-
wiali Msze święte przy wszystkich ołta-
rzach na Jasnej Górze. Ten wielki ruch 
kapłański – pielgrzymowanie na Jasną 
Górę – był niezwykle ważny dla ratowa-

PryMas t ysiąclecia

CIĄG DALSZY NA S.  10

gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.

jest największym wrogiem samego siebie.

Kardynał stefan wyszyński składa homagium 
papieżowi Pawłowi Vi, 1963
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nia Kościoła w Polsce. Na Jasną Górę piel-
grzymowały seminaria, zakony żeńskie 
i męskie. Przybywały liczne pielgrzym-
ki stanowe i zawodowe. Wszystkie piel-
grzymki miały jednakowe intencje – ra-
towanie wiary w Boga i ratowanie Ko-
ścioła w Polsce.

[W czwartym roku Wielkiej Nowen-
ny] „stajemy na żywym kamieniu chrze-
ścijańskiego ładu społecznego. Po Bogu 
Ojcu najwięcej zawdzięczamy na zie-
mi rodzicom. W prawie Bożym najpierw 
wiążemy się uczuciami czci z Bogiem, 
a zaraz po Nim z rodzicami. obok więzi 
z Bogiem najsilniejsza jest więź z rodzi-
cami i rodziną”.

„W piątym roku prowadzić będziemy 
pracę pod wezwaniem: «Rodzina Bogiem 
silna». [...] Doniosłą sprawą dla wszyst-
kich ludzi jest rodzina. Jest to wielka ła-
ska Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi, 
który wszczepił w naturę ludzką dążność 
do stworzenia rodziny i do poświęcenia 
dla niej wszystkich sił fizycznych i  du-
chowych człowieka. Tę dążność natu-
ralną uświęcił Chrystus Pan przez sakra-
ment małżeństwa, dzięki któremu rodzi-
ce otrzymali nadprzyrodzoną pomoc do 
oddania się na służbę rodziny i do wier-
nego pełnienia swych obowiązków ro-
dzicielskich”.

„Pragniemy wartości życia Bożego 
przekazywać naszej dziatwie i młodzie-
ży. Stąd powstał program szóstego roku 

pracy [...]. Pragniemy podjąć wspólny 
wysiłek rodziców, kapłanów i młodzie-
ży katolickiej, by zrozumieć i ukształto-
wać w sobie te Boże moce, które są prze-
znaczone dla młodego pokolenia idące-
go w życie”.

„Oceniając swoje osobiste życie re-
ligijne i ducha rodziny katolickiej, sta-
jemy w  obliczu wielkiego zagadnienia, 
czy wnosimy cnoty chrześcijańskie we 
współżycie z naszym otoczeniem, czy lu-
dzie wokół nas żyjący odczuwają błogo-
sławione owoce ducha miłości, sprawie-
dliwości i pokoju Chrystusowego” – ta-
kie słowa przyświecały wejściu w siód-
my rok Nowenny.

„Podejmiemy [w ósmym roku Nowen-
ny] nowy program pracy zgodnie ze 
Ślubowaniami Jasnogórskimi: «Zwycię-
ska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy sto-
czyć pod Twoim sztandarem najświętszy 
i  najcięższy bój z naszymi wadami na-
rodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć 
walkę lenistwu i lekkomyślności, mar-
notrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. 
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności 
i sumienności, pracowitości i oszczędno-
ści, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego 
poszanowania, miłości i sprawiedliwości 
społecznej». 

Zadanie olbrzymie, ale nie ponad siły 
ludzkie, zwłaszcza gdy są one wspiera-
ne przez Chrystusa, który tak często za-
chęcał nas do walki ze sobą i do wy-
siłku: «Bądźcie wy tedy doskonali, jak 

i  Ojciec wasz niebieski doskonały jest» 
(Mt 5, 48)”.

3 maja 1965 r. rozpoczął się dziewią-
ty rok Wielkiej Nowenny. Nie wszyscy ro-
zumieli „oddanie w niewolę Maryi”. Dla-
czego niewola? Czy nie dość już w Pol-
sce niewoli? Ksiądz Prymas nie ustępo-
wał, tłumaczył. Wspomagał go w tym 
bp Karol Wojtyła, który potem napisał 
komentarz do milenijnego Aktu odda-
nia. Rok Milenijny – 1966 – rozpoczął się 
1 stycznia uroczystym biciem w  dzwo-
ny we wszystkich kościołach w Polsce.

Peregrynacja kopii cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Wróćmy do roku 1957, kiedy 6 maja 
Ksiądz Prymas wyjeżdża do Rzymu. 
Z rąk Piusa XII otrzymuje wówczas in-
sygnia kardynalskie. Papież poświęca 
przywieziony przez Niego obraz Matki 
Bożej Jasnogórskiej na wędrówkę po 
polskich parafiach. Z inicjatywy Księ-
dza Prymasa rozpoczyna się Nawiedze-
nie, czyli wędrówka Matki Bożej obec-
nej w kopii Obrazu Jasnogórskiego do 
wszystkich parafii polskich. Ksiądz Pry-
mas wspomina:

„Dzisiaj rano wróciłem z Rzymu. Ale 
nie wróciłem sam. Przywiozłem ze sobą 
dar – Oblicze naszej Królowej i Mat-
ki, Pani Jasnogórskiej, Dziewicy Wspo-
możycielki. Wyjeżdżając z Polski, wzią-
łem ze sobą dwie kopie obrazu Matki 
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Ludzie ratują wartość pieniądza, 

Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!

biskupi polscy wraz z Księdzem Prymasem podczas audiencji u Pawła Vi, 1964.
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Bożej Jasnogórskiej. Jedną ofiarowali-
śmy imieniem Narodu Ojcu Świętemu 
Piusowi XII. Została ona na Watykanie, 
aby być oczywistym dowodem wspól-
noty, jaka istnieje między Głową Kościo-
ła powszechnego a Narodem polskim. 
Odtąd na Watykanie, wśród najrozmait-
szych cudów świata, będzie miała swo-
je miejsce Matka Boża Jasnogórska. Pa-
trząc spokojnym wzrokiem na Namiest-
nika Jej Syna na ziemi, będzie przypomi-
nała Ojcu Świętemu Polskę. Drugą kopię 
macie przed sobą. 13 maja podczas au-
diencji, której papież udzielił mnie i to-
warzyszącym mi biskupom polskim, pro-
siliśmy Ojca chrześcijaństwa, aby osobi-
ście pobłogosławił Obraz.

Wyjaśniliśmy, dlaczego o to prosimy. 
Mówiliśmy wówczas, że cały Naród pol-
ski ma gorącą ufność do Matki Najświęt-
szej. Wierzy, że jeśli kto utrzyma jedność 
Narodu i pokój, to Królowa z Jasnej Góry, 
Maryja Częstochowska! Naród ten Jej 
składał swoje Ślubowania 26 sierpnia 
1956 roku, a powtórzył je w każdej świą-
tyni 5 maja 1957 roku. Odtąd postanowił 
przygotować się pod opieką swej Kró-
lowej na wielką uroczystość, która bę-
dzie miała miejsce w 1966 roku, gdy do-
biegnie tysiąc lat chrześcijaństwa Polski. 
Przedstawiliśmy Ojcu Świętemu, w  jaki 
sposób Naród przygotowuje się na swo-
je Tysiąclecie. Wówczas Ojciec Święty, 
w obecności biskupów polskich i dworu 
papieskiego, pobłogosławił Obraz i po-
zwolił przywieźć go do Polski na Święte 

Nawiedzenie. Dzisiaj go przywieźliśmy. 
Przywieźliśmy go najpierw tutaj do pod-
niesionej z gruzów archikatedry Święte-
go Jana. Stąd rozpocznie się niedługo 
Święta Wędrówka: Nawiedzenie Matki 
Bożej po całej Polsce”.

Owocność Nawiedzenia przeszła 
wszelkie oczekiwania. Dokonały się 
wstrząsające wprost nawrócenia; po 
kilkudziesięciu nieraz latach ludzie 
wracali do Boga. Księża stwierdzali, że 
żadne misje ani rekolekcje nie osiągnę-
ły tego, co sprawiła w parafiach Królo-
wa Polski.

2 września 1966 r. na trasie między 
Warszawą a Katowicami obraz został 
„aresztowany” przez funkcjonariuszy Mi-
licji Obywatelskiej i przewieziony na Ja-
sną Górę. Pilnowany tam był całodobo-
wo przez milicję, która dodatkowo kon-
trolowała wszystkie pojazdy wjeżdżające 
i opuszczające sanktuarium. Uwięzienie 

kopii obrazu trwało 6 lat. Peregrynacja 
jednak była kontynuowana. Od 4 wrze-
śnia 1966 r. Matka Boża nawiedzała pol-
skie diecezje w symbolu pustych ram, 
ewangeliarza i świecy. Obraz powrócił 
na trasę nawiedzenia 18 czerwca 1972 r. 

Kiedy symbole te miały dotrzeć do Ra-
domia, ks. Józef Wójcik, ówczesny młody 
wikariusz parafii pw. Opieki Najświętszej 
Maryi Panny, postanowił uwolnić obraz, 
by znalazł się on na uroczystościach ra-
domskich. O swoich planach ks. Wój-
cik poinformował kard. Stefana Wyszyń-
skiego, który w wielkiej tajemnicy wyra-
ził pozwolenie na tę akcję. W „kradzieży” 
pomagały ksiedzu Wójcikowi m.in. dwie 
zakonnice – s. Helena Trętowska i s. Ma-
ria Kordos.

oPracowaNie:
bożeNa sobota 

(cdN.)

ale nie umieją ratować wartości życia.

Ksiądz józef wójcik, „porywacz” Matki bożej częstochowskiej (zdjęcie z lat późniejszych)

MISJONARZE OBLACI 
MARYI NIEPOKALANEJ

budują w Opolu
kościół

pw. św. Jana Pawła II

Pomóżmy w budowie!
 

Numer konta bankowego
45 1240 5178 1111 0010 9173 2562

z dopiskiem: 
Na budowę kościoła w Opolu

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

45–401 Opole
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Zadanie przemiany życia

Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie tajemnicą światła. Za 
każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pe-
wien sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów 
z  Emaus: „Otworzyły się im oczy i poznali Go” (Łk  24,  31). Kończy-
my lekturę pierwszego rozdziału encykliki Jana Pawła II Ecclesia de 
Eucharistia vivit (red.).

roK duszPastersKi

Aklamacja, jaką lud wypowiada po 
konsekracji, celowo kończy się słowa-
mi wskazującymi na wymiar eschato-
logiczny Ofiary eucharystycznej (por. 
1 Kor 11, 26): „oczekujemy Twego przyj-
ścia w chwale”. Eucharystia kieruje do 
ostatecznego celu, jest przedsmakiem 
pełni radości obiecanej przez Chrystu-
sa (por. J 15, 11); w pewnym sensie jest 
antycypacją Raju – w niej „otrzymujemy 
zadatek przyszłej chwały”. W Eucharystii 
wszystko wyraża pełne nadziei oczeki-
wanie „przyjścia naszego Zbawiciela Je-
zusa Chrystusa”. Kto się karmi Chrystu-
sem w  Eucharystii, nie potrzebuje wy-
czekiwać zaświatów, żeby otrzymać ży-
cie wieczne: posiada je już na ziemi, jako 
przedsmak przyszłej pełni, która obejmie 
człowieka do końca. 

W Eucharystii otrzymujemy także 
gwarancję zmartwychwstania ciał, któ-
re nastąpi na końcu świata: „Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym” (J 6, 54). Ta gwarancja przyszłe-
go zmartwychwstania wypływa z faktu, 
że Ciało Syna Bożego, pozostawione jako 
pokarm, jest chwalebnym Ciałem Zmar-
twychwstałego. W Eucharystii – żeby tak 
powiedzieć – staje się dostępna „tajem-
nica” zmartwychwstania. Dlatego też 
słusznie św. Ignacy Antiocheński okre-
ślał Chleb eucharystyczny jako „lekarstwo 
nieśmiertelności, antidotum na śmierć”.

Ukierunkowanie eschatologiczne Eu-
charystii wyraża i wzmacnia komunię 
z Kościołem zbawionych w niebie. Nie 
przypadkiem anafory liturgii wschod-
niej i łacińskie modlitwy eucharystycz-
ne przypominają ze czcią Maryję, zawsze 
Dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Je-
zusa Chrystusa, Aniołów, świętych Apo-

stołów, Męczenników i wszystkich Świę-
tych. Ten wymiar Eucharystii zasługuje na 
podkreślenie: gdy sprawujemy ofiarę Ba-
ranka, uczestniczymy w liturgii niebiań-
skiej i jednoczymy się z niezliczonym tłu-
mem, który woła: „Zbawienie w Bogu na-
szym, Zasiadającym na tronie i w Baran-
ku” (Ap 7, 10). Zaiste, Eucharystia jest bra-
mą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest 
promieniem chwały niebieskiego Jeruza-
lem, który przenika cienie naszej historii 
i rzuca światło na drogi naszego życia.

Znaczącą konsekwencją tego wpisa-
nego w Eucharystię ukierunkowania ku 
eschatologii jest również fakt, iż w na-
szej dziejowej wędrówce daje ona im-
puls i zasiewa żywe ziarno nadziei w na-
sze codzienne zadania i  obowiązki. To, 
że chrześcijańska koncepcja prowadzi 
nas ku „nowemu niebu” i „nowej ziemi” 
(por. Ap 21, 1), nie osłabia naszego po-
czucia odpowiedzialności za tę docze-
sną ziemię, raczej je rozbudza. Pragnę 
z całą mocą przypomnieć to na począt-
ku nowego tysiąclecia, ażeby chrześci-
janie czuli się bardziej niż kiedykolwiek 
wezwani, aby nie zaniedbywać obo-
wiązków przynależnych mieszkańcom 
tej ziemi. Ich zadaniem jest przyczyniać 
się, kierując się światłem Ewangelii, do 
budowania świata na miarę człowieka 
i  odpowiadającego we wszystkim za-
mysłowi Boga.

Jest wiele problemów, które zaciem-
niają horyzont naszych czasów. Wy-
starczy wspomnieć pilną potrzebę pra-
cy na rzecz pokoju, troskę o budowa-
nie w stosunkach międzynarodowych 
trwałych fundamentów sprawiedliwo-
ści i solidarności, obronę życia ludzkie-
go od poczęcia aż do jego naturalne-
go końca. A  co powiedzieć o tysiącach 

sprzeczności „zglobalizowanego” świa-
ta, w którym najsłabszym, najmniejszym 
i najuboższym może się wydawać, że nie-
wiele mają powodów do nadziei? W ta-
kim właśnie świecie powinna rozbłysnąć 
chrześcijańska nadzieja! 

Również po to Pan chciał pozostać 
z nami w Eucharystii, wpisując w swo-
ją ofiarną i braterską obecność obiet-
nicę ludzkości odnowionej Jego miło-
ścią. Znaczący jest fakt, że Ewangelia 
według św. Jana, w tym miejscu, gdzie 
Synoptycy opisują ustanowienie Eucha-
rystii, proponuje, ukazując jednocześnie 
jej głęboki charakter, relację o „umywa-
niu nóg”, w której Chrystus czyni sie-
bie nauczycielem komunii i służby (por. 
J 13, 1-20). Również apostoł Paweł, uzna-
je za „niegodne” wspólnoty chrześcijań-
skiej uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej, 
jeśli jest ona sprawowana w sytuacji po-
działu i obojętności wobec ubogich (por. 
1 Kor 11, 17-22.27-34).

Głoszenie śmierci Pana „aż nadejdzie” 
(1 Kor 11, 26) zakłada, iż wszyscy uczest-
niczący w Eucharystii podejmą zadanie 
przemiany życia, aby w pewnym sensie 
stało się ono całe „eucharystyczne”. Wła-
śnie ten owoc polepszania egzysten-
cji i zaangażowanie na rzecz przemiany 
świata zgodnie z Ewangelią, wyrażają 
aspekt eschatologiczny Ofiary euchary-
stycznej i całego życia chrześcijańskiego: 
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).

jaN PaweŁ ii
EcclEsia dE Eucharistia vivit, 18-20
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OCHRZCZENI

Manuela Malkowska
Dominik Budzyński
Emilia Smarzoch
Marta Zych
Lidia Wiera
Matylda Emilia Zając
Jakub Szczerek
Żaneta Niedzielska
Amelia Łowczykowska
Maja Sudnikowska
Gustaw Limberger
Sara Dengusiak
Antoni Dołbniak
Zoe Dębska
Klara Marchewka
Maciej Oziembłowski
Mikołaj Mróz
Henryk Turek
Filip Gąsiorowski
Zuzanna Gąsiorowska
Aniela Sady
Gniewomir Bagrowski
Zuzanna Klimek
Gabriela Schultz
Miłosz Kozłowski
Zuzanna Saleta
Krzysztof Kulawiak

MAŁŻEŃSTWA

Kamil Szczerek 
 i Róża Kucharska
Piotr Maśniak 
 i Paulina Wysokińska
Mateusz Herold 
 i Wiwianna Mikołajczyk

ZMARlI

Julian Palczyński  l. 64
Leszek Chmura  l. 66
Przemysław Des-Loges  l. 92
Marianna Mateńska  l. 92
Teresa Petelenz-Łukasiewicz  l. 92
Zofia Omiotek  l. 81
Władysława Bugajska  l. 87
Wiesław Pióro  l. 84
Stanisław Sehn  l. 83
Andrzej Chrystianowicz  l. 69

KsięGi ParaFialNe

Naszej redakcyjnej Koleżance
Bożenie Sobocie
składamy wyrazy 

serdecznego współczucia
po śmierci Mamy.

Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym i radości nieba.

redaKcja

Podziękowanie
W dniu 2 lutego 2020 r. obchodziliśmy 

10. rocznicę powołania w naszej parafii 
grupy modlitewnej Margaretka. Tworzy 
ją 96 osób, modlimy się za 34 kapłanów 
(w tym 4 biskupów).

To już 10 lat otaczamy modlitwą na-
szych Ojców Oblatów Maryi Niepoka-
lanej, dziękując Bogu za dar ich kapłań-
stwa. Nasza wspólnota swoje istnienie 
zawdzięcza ukochanej przez nas anima-

Maria Urbanowicz  l. 99
Tomasz Tomaszewski  l. 78
Michał Olchowy  l. 88
Zdzisława Zawistowska  l. 82
Elżbieta Konior  l. 92
Piotr Frątczak  l. 48
Agnieszka Lasota  l. 48
Wacław Kastelli  l. 93
Elwira Skuba  l. 59
Władysława Jankowicz  l. 90
Jan Szczepaniak  l. 80
Krystyna Wajland  l. 71
Jan Kopeć  l. 74
Robert Kaźmierczak  l. 52
Krystyna Magiera  l. 73
Zofia Pacia  l. 82
Janusz Sulkowski  l. 73
Jan Bełczyk  l. 85
Bronisława Kusiak  l. 77
Genowefa Szwed  l. 85
Jerzy Andryszczyk  l. 83
Andrzej Urbaniak  l. 72
Eugenia Grabowska  l. 82
Wanda Kobryń  l. 84
Mieczysław Banaś  l. 98
Eugenia Al-Kadi-Janiak  l. 72
Jacek Podlejski  l. 67
Jan Kos  l. 88
Maria Wituszyńska  l. 81
Jan Sekuła  l. 87
Andrzej Bronka  l. 82
Marianna Blewąska  l. 85
Ludwika Chrąchol  l. 85
Czesław Rzeźnicki  l. 84
Anna Rogula  l. 71
Zenona Krystek  l. 73
Leokadia Figura  l. 82
Stanisław Pasik  l. 59
Helena Sobczak  l. 103
Alicja Rudzińska  l. 87
Mieczysław Keczmer  l. 95
Józef Poznański  l. 84
Antoni Wróbel  l. 89
Franciszka Felińczak  l. 86
Przemysław Soroka
Stanisław Wlazek  l. 83
Barbara Głowala  l. 73
Hanna Adamska  l. 86
Edward Żygadło  l. 70
Jan Zagórowicz  l. 74
Roman Hopej  l. 55
Zofia Kiernicka  l. 94
Mirosława Szot  l. 76
Eugeniusz Borkowski  l. 83

torce pani Gieni Górnej. To ona pamięta 
o wszystkim, co dotyczy naszych Ojców: 
o urodzinach, imieninach, jubileuszach  
święceń kapłańskich, składa im w  na-
szym imieniu życzenia świąteczne, zama-
wia intencje Mszy świętej. My, Margaret-
ki, ofiarujemy Panu Bogu modlitwę, Ty, 
Gieniu, poza modlitwą – osobisty czas. 

Za te 10 lat Twojego przewodniczenia 
naszej wspólnocie z  całego serca skła-
damy Bóg zapłać, wszystkiego dobrego!

twoje MarGaretKi

50-lECIE PIERWSZEJ 
OBlACJI

8 września 2020 roku
o. Mieczysław Halaszko OMI

obchodzi jubileusz
50-lecia pierwszych
ślubów zakonnych.

Życzymy Mu dalszych lat 
wierności charyzmatowi 

św. Eugeniusza de Mazenoda, 
darów Ducha Świętego 

i opieki Maryi Niepokalanej. 

z dareM Modlitwy 
ParaFiaNie z PoPowic

śP. euGeNiusz borKowsKi (1937–2020)
nasz dawny kościelny
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Jak obchodzono 50-lecie Polskiej Prowincji

W niedzielę 7 czerwca 1970 roku odbyła się w Obrze centralna jubi-
leuszowa uroczystość z okazji 50. rocznicy przybycia do Polski misjo-
narzy oblatów Maryi Niepokalanej. Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele episkopatu z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim na czele oraz licz-
ne duchowieństwo i siostry zakonne. Przybyło na nią tysiące wier-
nych.

W przeddzień uroczystości w miejsco-
wym, pocysterskim kościele została od-
prawiona uroczysta Msza święta konce-
lebrowana, której przewodniczył przyby-
ły z Rzymu generał o. Leon Deschâtelets 
OMI. W liturgii uczestniczył biskup opol-
ski Franciszek Jop, który do Obry przyje-
chał pociągiem.

Mszę świętą koncelebrowali także: 
o. Józef Tomys OMI, prowincjał oblatów 
w Polsce, przełożony polskiej prowin-
cji we Francji: o. Józef Lewicki OMI, pro-
wincjał prowincji Wniebowzięcia w Ka-
nadzie: o. Feliks Kwiatkowski OMI, prze-
łożony dystryktu polskiego w Kameru-
nie: o. Paweł Michalak OMI, przełożeni 
polskich placówek działających wśród 
Polonii w USA i w Szwecji oraz byli pro-
wincjałowie Polskiej Prowincji, ojcowie: 
Bronisław Wilkowski OMI, Stefan Śmigiel-
ski OMI, Józef Kamiński OMI i Feliks Ma-
tyśkiewicz OMI. We Mszy świętej uczest-
niczył również ks. bp Yves Plumey OMI, 
ordynariusz diecezji Garoua w Kameru-
nie, gdzie pracują polscy oblaci.

Centralna uroczystość miała miejsce 
w  niedzielę 7 czerwca. Na boisku semi-
naryjnym został ustawiony ołtarz polo-
wy, a nad nim namiot z ołtarza na kal-

warii w Kodniu. 
M o n u m e n -
talna i pięk-
na jego opra-
wa plastyczna 
była dziełem o. 
Alfonsa Kupki 
OMI. Przed go-
dziną 11 przy-
był Prymas Ste-
fan kard. Wy-
szyński i inni bi-
skupi.

Procesja do 
ołtarza polowego wyruszyła z kościoła. 
Po przybyciu do ołtarza specjalnie przy-
gotowane miejsca na podium zajęli: Pry-
mas Stefan Wyszyński i abp Antoni Bara-
niak, metropolita poznański. Obok nich 
zasiedli biskupi: Franciszek Jop z Opola, 
Jan Mazur z Siedlec, Wilhelm Pluta z Go-
rzowa, Tadeusz Etter i Franciszek Jedwab-
ski, sufragani poznańscy, Lucjan Biernac-
ki, sufragan gnieźnieński, kameruński bi-
skup Plumey i generał o. Leon Deschâte-
lets OMI. Z klasztoru cystersów z  Wą-
chocka przybył opat prezes o. Benedykt 
Matejkiewicz, a z klasztoru cysterskiego 
w Mogile opat o. Bogumił Salwiński. Ka-

tolicki Uniwersytet 
Lubelski reprezen-
towali: o. Wacław 
Hryniewicz OMI 
i  ks. doc. dr Feliks 
Chodzidło, a  Aka-
demię Teologii Ka-
tolickiej w Warsza-
wie, ks. dr Marian 
Wolniewicz i Je-
rzy Pikulik. Wśród 
wyższych przeło-
żonych zakonnych 

byli obecni także: generał paulinów, o. Je-
rzy Tomziński, prowincjałowie franciszka-
nów, jezuitów, pasjonistów i werbistów. 
Licznie reprezentowane było duchowień-
stwo diecezjalne i zakonne.

Uczestników uroczystości powitał pro-
wincjał o. Józef Tomys OMI. Arcybiskup 

Antoni Baraniak w swym przemówie-
niu przedstawił pokrótce historię przy-
bycia do Polski oblatów Niepokalanej 
i ich działalność w kraju. Podkreślił on, 
że oblaci w sposób szczególny związa-
ni są z archidiecezją poznańską; pierw-
szy ich dom w Krotoszynie powstał na 
jej terenie.

Mówiąc o działalności oblatów, abp 
Baraniak zaznaczył, że spełnili oni dobrze 
swoje zadania, współpracując owocnie 
i harmonijnie z duchowieństwem diece-
zjalnym. Za swoją ofiarną, pełną poświę-
cenia pracę duszpasterską, zyskali oni 
powszechne uznanie i wdzięczność. Ob-
chodzona uroczystość jubileuszu powin-
na jeszcze bardziej zmobilizować zakon-
ną rodzinę do wcielenia w czyn odnowy 
soborowej na wszystkich polach działal-
ności oblatów w Polsce. Sobór ukazuje 
drogę, na której dokonuje się przekony-
wające dla współczesnego świata urze-
czywistnienie treści Ewangelii, drogę, na 
której Kościół staje się faktycznym zna-
kiem obecności Boga w świecie. Jest to 
jednocześnie znak mobilizujący do sięga-
nia po lepsze wartości i do walki o pięk-
niejsze jutro.

stulecie PolsKiej PProwiNc ji oMi
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Następnie metropolita poznański od-
czytał telegram od Ojca Świętego Pawła 
VI, nadesłany na jego ręce przez sekreta-
rza stanu kard. Jean-Marie Villota.

Przed rozpoczęciem Mszy świętej ponty-
fikalnej, chór kleryków seminarium wyko-
nał pieśń jubileuszową, specjalnie skompo-
nowaną na tą uroczystość. Liturgię uświet-
niła orkiestra pod batutą proboszcza pa-
rafii w Obrze – o. Henryka Tomysa OMI. 
W czasie Eucharystii, celebrowanej przez 
metropolitę poznańskiego, homilię wy-
głosił Prymas Polski. Mówiąc o zadaniach 
misyjnych Kościoła wobec świata, w któ-
rych żywy udział biorą misjonarze oblaci, 
kard. Wyszyński podkreślił, że Kościół jest 
ponadnarodowy i że musi stać w obro-
nie praw wszystkich ludów i narodów do 
wolności i samodzielności, do sprawiedli-
wości i równości, tak, aby nikt nie czuł się 
pokrzywdzony. Powszechne przekonanie 
o  tej prawdzie i o konieczności jej urze-
czywistnienia jest największym osiągnię-
ciem współczesnej cywilizacji. W zakoń-
czeniu Prymas Polski wyraził swe uznanie 
dla polskich oblatów, którzy tak wspaniale 
zapisali się w ciągu minionego 50-lecia na 
polu pracy duszpasterskiej w kraju, wśród 
Polonii oraz na misjach.

Po Mszy świętej wszyscy obecni obla-
ci, księża, bracia klerycy i nowicjusze od-
nowili akt oddania się w opiekę Najświęt-
szej Maryi Pannie, po czym kard. Wy-
szyński wraz z abp. Baraniakiem udzieli-
li pasterskiego błogosławieństwa. Hymn 
dziękczynny „Ciebie, Boga, wysławiamy” 
i procesja zakończyły tę liturgiczną cen-
tralną uroczystość jubileuszową.

Po południu odbyła się akademia, na 
której program złożyły się recytacje, pio-
senki religijne oraz występ zespołu kle-
ryków „Gitary Niepokalanej”. Wygłoszo-
ne zostały również trzy krótkie referaty: 
o. Bronisław Wilkowski OMI mówił o po-
czątkach prowincji, o. Władysław Syp-
niewski OMI przedstawił jej dzieje w okre-
sie wojny, a prowincjał o. Józef Tomys OMI 
zrelacjonował czasy powojennej działal-
ności oblatów w Polsce. Cały program 
opracował o. Leonard Głowacki OMI, dy-
rektor Niższego Seminarium Duchowne-
go misjonarzy oblatów w Markowicach.

józeF NiesŁoNy oMi

stulecie PolsKiej PProwiNc ji oMi

I ty możesz pomóc!

Święty Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. Każdy człowiek ma Boże dary, którymi może dzie-
lić się z drugimi, trzeba je tylko dostrzec i przekazać potrzebującym.

Niewątpliwie takimi ludźmi są Przyja-
ciele Misji Oblackich. Działające od wielu 
lat stowarzyszenie systematycznie wspo-
maga misjonarzy oblatów Maryi Niepo-
kalanej pracujących ofiarnie na misjach 
w wielu krajach świata, przekazując ofia-
ry do Prokury Misyjnej w Poznaniu. 

Najbardziej opiekujemy się misja-
mi na Madagaskarze, w Kamerunie 
i  na wschodzie Europy. Z misjonarza-
mi z tych krajów mamy częste kontak-
ty, ponieważ odwiedzają naszą parafię 
przy różnych okazjach, np. 15 sierpnia, 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, gdy przyjaciele misji 
sprzedają bukiety zielne, a ofiary otrzy-
muje misjonarz gość, który głosi homi-
lię o misjach.

Aby pomoc dla misji była regularna 
przez cały rok, przyjaciele misji modlą się 
indywidualnie i zbiorowo w intencji misji, 
składają co miesiąc ofiary, adoptują dzie-
ci z Madagaskaru, a nawet z Indii, wysy-
łają pieniądze na ryż na Madagaskarze, 
przekazują 1% podatku, wspierają budo-
wę studni, kościołów, szkół. Jako wspól-
nota mamy rozeznanie, jeśli idzie o daro-
wizny, ale wiemy, że są też parafianie, któ-
rzy indywidualnie wysyłają ofiary na cele 
misyjne. Również osoby z innych wspól-
not parafialnych adoptują dzieci z Indii.

W naszym kościele przygotowano mi-
syjną kaplicę dla uczczenia Jubileuszu 
Stulecia Polskiej Prowincji Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Ukazano 
osoby świętych zasłużonych dla Zgro-
madzenia: św. Eugeniusza, założycie-
la i bł. Józefa Cebuli, męczennika II woj-
ny światowej. 

Nadszedł czas, by uzupełnić kapli-
cę skarbonką na ofiary dla rozwoju mi-
sji w  Kościele, aby każdy chrześcijanin 
mógł wesprzeć misje. W tak prosty spo-
sób, dzieląc się swym groszem, i Ty mo-
żesz pomóc głodującym, spragnionym, 
chorym i bezradnym wobec bezlitosne-
go świata, w którym wypadło im żyć.

Skarbonkę fundują Przyjaciele Mi-
sji Oblackich i proszą, żeby parafianie 
nie przechodzili obojętnie wobec we-
zwania Pana Jezusa do dzielenia się do-
brem. Każda złotówka ratuje od śmier-
ci głodowej dzieci i dorosłych w krajach 
misyjnych.

Zapraszamy do naszej wspólnoty! 
Każdy ma w niej swoje zadnie do wy-
pełnienia, a także dobrze jest mieć bli-
skich przyjaciół na dobre i na złe cza-
sy. Zachęcamy do kupowania i czyta-
nia „Misyjnych Dróg”. Ten oblacki dwu-
miesięcznik można kupić u nas i w za-
krystii lub zaprenumerować w Redakcji, 
60-102 Poznań, ul. Ostatnia 14 – prenu-
merata roczna 30 zł.

z dareM Modlitwy,
Przyjaciele Misji oblacKich

zelatorKa Maria zborowicKa
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Kleryk Alfons Mańka OMI – uparty na świętość

Alfons Mańka urodził się 21 października 1917 r. w lisowicach k. lu-
blińca i został ochrzczony 28 października w kościele parafialnym 
w  lubecku. Jego ojcem był Piotr Mańka, a matką Karolina z domu 
Sojka. Alfons miał dziesięcioro rodzeństwa. Jego starszy brat Piotr 
wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

W rodzinie Mańków pa-
nował duch głęboko reli-
gijny. Odmawiano wspól-
nie różaniec, regularnie 
uczęszczano na Mszę świę-
tą do Lubecka i pielgrzy-
mowano do pobliskich 
sanktuariów maryjnych 
w Częstochowie i w Pie-
karach Śląskich. Źródłem 
ich utrzymania była praca 
na gospodarstwie i pen-
sja ojca Piotra, który pra-
cował na kolei. Działo się 
to w czasach politycznie niespokojnych. 
Ziemia lubliniecka była, po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w roku 1918, 
dotknięta przygranicznymi niepokojami. 
Powstania śląskie i plebiscyt, przyczyniły 
się ostatecznie do przydzielenia Lublińca 
i okolic państwu polskiemu.

Alfons uczęszczał do szkoły powszech-
nej w Lisowicach a następnie do gimna-
zjum w Lublińcu. Tu też wstąpił do Ma-
łego Seminarium prowadzonego przez 
nowo przybyłych do Polski – Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Naukę 
w oblackim junioracie ukończył w roku 
1937. Następnie rozpoczął nowicjat 
w Markowicach na Kujawach. Jego wy-
chowawcą w Lublińcu i mistrzem nowi-
cjatu w Markowicach był bł. o. Józef Ce-
bula OMI. Pierwsze śluby zakonne złożył 
8 września 1938 r. Pierwszy rok filozofii 
ukończył w scholastykacie w Krobi. Z po-
wodu nadchodzącej wojny odesłano go 
wraz z innymi klerykami z Krobi do Mar-
kowic. Tu zastaje go II wojna światowa. 
4 września 1939 r. wraz ze współbrać-
mi odnawia swoje śluby zakonne przed 
o. Józefem Cebulą OMI.

Z rozkazu gestapo z Inowrocławia, 
cała wspólnota oblacka została objęta 

aresztem domowym. 
W uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia 
NMP, 8 grudnia 1939 
roku, niemiecki za-
rządca Markowic roz-
kazuje oblatom burzyć 
przydrożne kaplicz-
ki i figury Matki Bożej. 
Alfons wraz ze współ-
braćmi, odmawia wy-
konania tego hanieb-
nego rozkazu. Odmo-
wa wiązała się z kon-

sekwencją ciężkiego pobicia a nawet 
śmierci. Ale sprawa zakończyła się nie-
oczekiwanie. Oblaci zostają, w dniu Nie-
pokalanej, zwolnieni z pracy. Nazwano 
to „cudem Niepokalanej”.

2 maja 1940 r. Alfons pisze z Marko-
wic list do matki i rodzeństwa, akcentu-
jąc w nim ufne posłuszeństwo woli Bo-
żej. Pociesza najbliższych po śmierci Pio-
tra Mańki, który zginął w obozie koncen-
tracyjnym w Buchenwaldzie.

Czas formacji zakonnej jest dla Alfon-
sa okresem duchowego rozwoju. Od 
10  września 1937 roku do 21 kwietnia 
1939 roku sporządza swoje osobiste, du-
chowe notatki, które tworzą zbiór sied-
miu zeszytów. Opisuje w nich pracę nad 
sobą w  dążeniu do świętości. Zapiski 
Alfonsa są świadectwem jego heroicz-
nej postawy w nabywaniu cnót i głębo-
kiego zjednoczenia z Jezusem, którego 
pragnie „kochać do szaleństwa”.

4 maja 1940 roku, w grupie piętnastu 
nowicjuszy i kleryków, Alfons Mańka zo-
staje deportowany z Markowic do obo-
zu przejściowego w Szczeglinie k. Mogil-
na. Tam okrutnie pobity, po kilku dniach 
zostaje odtransportowany z całą grupą 
800  więźniów do obozu koncentracyj-

nego w Dachau, gdzie odbywa trzymie-
sięczną kwarantannę. Następnie w trans-
porcie 1500 więźniów zostaje wysłany do 
najcięższego obozu koncentracyjnego, 
kategorii III, Mauthausen-Gusen. Tu pra-
cuje w kamieniołomie. Mordercza pra-
ca, ciągłe bicie, głód, nienawiść opraw-
ców, wszystko to stawało się dla niego 
bolesną agonią.

Wraz z pozostałymi klerykami, 8 wrze-
śnia 1940 roku odnawia swoje śluby za-
konne przed o. Szczepanem Całujkiem 
OMI. Ma to miejsce obok budującego 
się krematorium, w którym za 5 miesię-
cy spłonie jego ciało – całopalna ofia-
ra, oblacja. W trzecią niedzielę Adwen-
tu, pod przewodnictwem Alfonsa, klery-
cy i nowicjusze modlą się tekstami Mszy 
świętej. Następnie Alfons wygłasza do 
swych współbraci egzortę o pełnieniu 
woli Bożej, czym bardzo podbudowu-
je współwięźniów. Wlewa w nich na-
dzieję na przetrwanie obozu. Jako naj-
starszy z kleryków otacza opieką swo-
ich młodszych współbraci. Sam wynisz-
czony do ostatka, dostaje się do rewiru, 
gdzie swoją uduchowioną postawą bu-
dzi życzliwość wśród pielęgniarzy. Nie 
buntuje się, nikogo nie oskarża, wciąż się 
modli, zachowując wewnętrzne skupie-
nie. W ostatnim dniu swego życia otrzy-
muje łaskę spowiedzi świętej.

Swoją czystą duszę oddał Bogu 
22  stycznia 1941 r. w 23. roku życia, 
w drugim roku konsekracji zakonnej. 

A oto jedno ze świadectw: „Umarł, 
jak żył – święcie. Wycieńczony głodem, 
wśród bicia i strasznych męczarni, nie 
wypowiadając słowa skargi. Na ustach 
jego była nieprzerwana modlitwa. Za-
wsze był skupiony. Widzieliśmy go po 
śmierci. Był to szkielet z anielską pogo-
dą na twarzy”.

Ciało Alfonsa Mańki zostało spalone 
28  stycznia 1941 r. w nowo otwartym 
krematorium obozu w Gusen. Imien-
na urna z jego prochami znajduje się 
na cmentarzu w Steyr. Całopalna ofia-
ra – oblacja – dokonała się. To, co zapi-

stulecie PolsKiej PProwiNc ji oMi



17Królowa PoKoju

sywał w swoim „Dzienniczku” w czasie 
nowicjatu i pierwszego roku semina-
rium, wykonało się poprzez długotrwa-
łe cierpienie i męczeńską śmierć w opi-
nii świętości. Wyznawca stał się męczen-
nikiem. Pragnienie Alfonsa, upodobnie-
nia się do Jezusa i zjednoczenia z Nim, 
spełniło się.

Jego krótkie życie rozbłysło ducho-
wym pięknem i boleśnie zgasło, a ra-
czej dalej promieniuje miłością do Jezu-
sa i  wiernością powołaniu. Nieprzerwa-
na pamięć o nim trwa w gronie rodziny, 
parafii i przyjaciół a także pośród obla-
tów Maryi Niepokalanej. Znalazł miejsce 
w książkach, w artykułach prasowych, 
audycjach radiowych, w świadectwach 
współbraci obozowców, na stronach in-
ternetowych a nade wszystko możemy 
go spotkać i poznać w „Dzienniczku”.

Wszystkie zapiski Alfonsa przetrwały 
zawieruchę wojenną i znalazły bezpiecz-
ne miejsce w jego domu rodzinnym w Li-
sowicach. Zeszyty nie tylko były ze czcią 
przechowywane jako cenna pamiątka po 
synu i bracie, ale stanowiły duchową lek-
turę dla całej rodziny. Dziś korzysta z nich 
już czwarte pokolenie.

Ból matki Alfonsa, która utraciła 
w  obozach koncentracyjnych zarówno 
męża jak i syna, kazał jej pokryć te bole-
sne wydarzenia całunem milczenia. Do-

piero trzecie pokolenie, wolne od trau-
matycznych doświadczeń wojny, posta-
nowiło upublicznić zapiski Alfonsa. Uka-
zuje się w nich postać młodzieńca prze-
nikniętego duchem Bożym, mądrze oce-
niającego drogę swojego powołania jako 
pójście za Jezusem poprzez solidną pra-
cę nad sobą. Miał jasno określony cel: 
„Chcę stać się świętym, niech mnie to 
kosztuje, ile chce”.

A do klasztoru nie przyszedł po to, aby 
„siedzieć z założonymi rękami, ale żeby 
dźwigać krzyż za Jezusem”. Zapiski Al-
fonsa stały się ogólnie dostępne w roku 
2017, dzięki książce: „Dzienniczek ducho-
wy. Recapitulatio diei” (Wydawnictwo św. 
Macieja Apostoła, Lubliniec 2017).

Alfons Mańka nie zmarnował ani dnia 
ze swego krótkiego życia. Był autentycz-
ny na każdym etapie. W szkole był pil-
nym uczniem, w nowicjacie wzorowym 
nowicjuszem, w obozie koncentracyjnym 
był męczennikiem. Nie było mu dane 
zostać kapłanem, jak tego pragnął „na 
wzór Najświętszego Serca Jezusowego”, 
nie został wielkim misjonarzem „na wzór 
serca naszego założyciela Eugeniusza de 
Mazenoda”, ale był tym, kim chciał go 
mieć Bóg: swoim wiernym aż do śmierci 
cierpiącym sługą i świadkiem. W swym 
krótkim życiu pełnił wolę Boga i kochał 
Jezusa „do szaleństwa”.

stulecie PolsKiej PProwiNc ji oMi

Jak wynika z jego duchowych zapi-
sków, zaprzyjaźnił się ze swoimi rówie-
śnikami: św. Teresą od Dzieciątka Jezus 
i  św. Stanisławem Kostką. Alfons nale-
ży do grona przyjaciół św. Tereski, któ-
rzy dotarli do Jezusa „małą drogą”. Nie 
miał czasu, by metodą prób i błędów, po-
przez długie życie, piąć się do doskona-
łości. Miał jedną, krótką szansę, dojrzeć 
do męczeństwa w młodzieńczym wieku, 
w ramach formacji zakonnej, w nowicja-
cie i pierwszym roku seminarium. 

„Życie, jesteś chwilą” napisała św. Te-
reska. On tę chwilę wykorzystał. Przy-
świecało mu pragnienie zostania świę-
tym. Zaufał swojemu ojcu duchownemu 
i swoim wychowawcom, a wśród nich o. 
Józefowi Cebuli OMI. Alfons wyprzedził 
go w męczeńskiej śmierci, a błogosławio-
ny o. Józef wyprzedził go w wyniesieniu 
na ołtarz. Święci wychowują świętych. 
To ważny dowód na działanie łaski Bo-
żej w Kościele.

W osobistych rzeczach Alfonsa znale-
ziono kartkę z napisem „Będę Bogu wier-
ny aż do śmierci”. Współbrat i naoczny 
świadek jego życia i męczeństwa, o. Józef 
Pielorz OMI, zaświadczył, że „Alfons Mań-
ka, obok bł. o. Józefa Cebuli OMI, byłby 
dobrym kandydatem na ołtarze”.

lucjaN osiecKi oMi

List superiora generalnego na 100-lecie Polskiej Prowincji

Drogi ojcze Pawle oraz wszyscy Mi-
sjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Pol-
skiej Prowincji!

Niech najsłodsze błogosławieństwo 
Boga wylewa się na was, kiedy celebru-
jecie 100 lat obecności i misji naszego 
Zgromadzenia w Polsce! Przykro mi, że 
nie mogę być z wami podczas tej szcze-
gólnej rocznicy, ale bądźcie pewni, że 
jednoczę się z wami w modlitwie i wy-
rażam wielkie przywiązanie do oblatów 
Polskiej Prowincji.

Kiedy myślę o historii waszej prowin-
cji, wspominam psalm 80, który w dzie-
siątym wersie mówi: Grunt dla niej przy-
gotowałeś, a ona zapuściła korzenie i na-
pełniła ziemię.

Polscy oblaci cierpieli razem z naro-
dem polskim i Kościołem, znosząc woj-

nę, prześladowania, rządy totalitarne 
i skrajną biedę. Krew męczenników po-
błogosławiła Kościół i oblatów w Polsce 
oraz na Ukrainie. 

Pośród tych udręk oblaci Maryi Nie-
pokalanej wzrastali, założyli kwitnącą 
prowincję i udali się na cały świat jako 
misjonarze, dając początek innym ży-
wotnym delegaturom i misjom, będąc 
obecnymi w prawie każdej prowincji 
Zgromadzenia! Uznajemy, że było to 
dziełem Boga, polegającym na poświę-
ceniu, wytrwałości, odwadze i wierze 
oblatów przez te 100 lat.

Wielbimy Boga za błogosławień-
stwo, którym obdarzył waszą prowin-
cję oraz za wierność kapłanów i braci, 
którzy uczynili ją tak wzniosłym świad-
kiem oblackiego życia. Modlę się, aby-
ście wzmogli wysiłki, by powitać na-

stępne sto lat silną wiarą, duchem po-
święcenia i hojnym oddaniem, któ-
re jest waszym dziedzictwem. Patrząc 
w przyszłość, stajemy przed większymi 
wyzwaniami, ale wiemy, że Jezus jest 
wierny i nadal posyła Ducha, aby kie-
rował nami.

Niech Matka Boża, Królowa Apo-
stołów i oblatów, wstawia się za wami 
w  oczekiwaniu na następne stulecie. 
Nadal liczymy na was w misjach Zgro-
madzenia!

Z poważaniem w Jezusie Chrystusie 
i Maryi Niepokalanej,

o. Louis Lougen OMI
Superior Generalny

Rzym, 3 czerwca 2020 roku
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Głoś Dobrą Nowinę. 100-lecie Oblatów w Polsce

Homilia abp. Stanisława Gądeckiego z okazji 100-lecia Polskiej Pro-
wincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wygłoszona w kate-
drze poznańskiej 6 czerwca 2020 roku (fragmenty).

W dniu dzisiejszym świętujemy 100-le-
cie obecności oblatów w Polsce. Jest to 
powód do radości dla wszystkich obla-
tów a także dla tych, którzy żyją w pro-
mieniach charyzmatu oblackiego i tych, 
którzy korzystają z owoców duszpaster-
skich trudów oblackich. Zdaniem Ojca 
Prowincjała ten jubileusz powinien jesz-
cze bardziej ożywić gorliwość misyjną, 
zakonną i kapłańską całego zgromadze-
nia. Winien uczynić coś więcej na rzecz 
najuboższych, coś więcej na rzecz tych, 
którzy są najbardziej oddaleni od Chry-
stusa i Kościoła. 

W tym świetle warto rozważyć treść 
dzisiejszego fragmentu Listu apostoła 
Pawła do Tymoteusza (2 Tm 4, 1-8). War-
to też wyrazić naszą wdzięczność Panu 
Bogu za wszystko, co wnieśli oblaci w ży-
cie duchowe naszej ojczyzny i czego do-
konali na obczyźnie. [...]

Święty Paweł nie daje wcale optymi-
stycznej wizji przyszłości. Przewiduje 
bowiem czasy, w których ludzie odwró-
cą się od obiektywnej prawdy, a skupią 
się na swoich, subiektywnych poglądach 
i odczuciach. W takiej sytuacji głoszenie 
prawdy Ewangelii nie będzie łatwe. Apo-
stoł jest świadom tego, że nadejdzie czas 
– a może już jest – gdy każda próba gło-
szenia twardej prawdy Chrystusowej bę-
dzie uważana za fundamentalizm i ogra-
niczenie ludzkiej wolności. Głoszenie cał-
kowitej prawdy o Bogu – bez upiększeń 
i złagodzeń – jest zadaniem trudnym, 
o  czym przekonali się na własnej skó-
rze nie tylko prorocy Starego Testamen-
tu, ale także prorocy i święci czasów no-
wożytnych. I nie tylko święci, ale również 
zwykli wierni, duchowni i świeccy. 

Także dzisiaj apostoł stawia wysoką 
poprzeczkę temu, kto ma głosić Ewange-
lię. Z kolei każde pokolenie stara się – na 
swój sposób – tę poprzeczkę obniżyć, bo 
jest mu ona niewygodna. Mimo to świę-

ci każdego pokolenia konsekwentnie ją 
podnoszą, stąd też ich niepopularność. 
Święty Paweł przekonał się na własnej 
skórze, jak Bóg potrafi doświadczyć tego, 
kto chce pójść za Nim, ale równocześnie 
wie, że wypełnienie tych trudnych za-
dań nie tylko świadczy o wierności Chry-
stusowi, ale także o wielkości człowieka 
(ks. prof. Marek Starowieyski). 

Przedłużeniem misji apostoła Paw-
ła i Tymoteusza stało się Zgromadzenie 
Oblatów Maryi Niepokalanej założone 
przez ks. Eugeniusza de Mazenoda dnia 
25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. 
Na początku założona przez niego 
wspólnota kapłańska nosiła nazwę Mi-
sjonarze Prowansji. Zgromadzenie sta-
rało się rozpalić wiarę, którą rewolucja 
francuska zgasiła w sercach ubogich ży-
jących w wioskach Prowansji, a także 
w sercach duchowieństwa. Poświęcali się 
oni przede wszystkim odnowie moralnej 
ludu francuskiego przez głoszenie reko-
lekcji i misji świętych.

Gdy nadeszły dla nich pierwsze po-
ważne trudności, Eugeniusz de Maze-
nod otrzymał od Maryi zapewnienie, że 
ta niewielka grupa misjonarzy rzeczy-
wiście jest dziełem Boga, że wyda wiele 
owoców dla Kościoła i będzie drogą do 
świętości dla swoich członków, że stwo-
rzenie tej grupy misyjnej będzie budo-
wać Kościół poprzez ewangelizację ubo-
gich. W 1825 roku Eugeniusz zaczął sta-
rać się o papieskie zatwierdzenie zgro-
madzenia i uzyskał je dnia 17 lutego 
1826 roku. Papież Leon XII zatwierdził je 
pod nazwą „Misjonarze Oblaci Najświęt-
szej i Niepokalanej Panny Maryi”. 

W roku 1837 Eugeniusz de Mazenod 
został mianowany biskupem diecezji 
marsylskiej. Gdy w 1841 roku przybył do 
niego biskup Montrealu z prośbą o mi-
sjonarzy dla swojej diecezji, wówczas ob-
laci zdecydowali, aby oprócz misji para-

fialnych we Francji, podjąć się także gło-
szenia Ewangelii na misjach zagranicz-
nych. Tak rozpoczęła się wasza ekspan-
sja misyjna. 

Odwaga oraz gorliwość, które od po-
czątku charakteryzowały oblatów, szybko 
zaczęły przynosić owoce. Jednym z nich 
były nowe powołania oblackie. W dniu 
śmierci Eugeniusza de Mazenoda zgro-
madzenie liczyło już 414 członków i mia-
ło placówki w Europie, Ameryce Północ-
nej i Środkowej, Azji i Afryce, a po śmierci 
Założyciela rozszerzyło swoją działalność 
misyjną na pozostałe kontynenty. Dzisiaj 
zaś jesteście obecni w 74 krajach świata. 

Pierwsi polscy oblaci pracowali naj-
pierw w Niemczech i Kanadzie, zajmując 
się głównie pracą duszpasterską wśród 
polskich emigrantów. W Polsce oblaci 
(ojcowie Jan Wilhelm Kulawy, Jan Pawo-
łek i Franciszek Kosian) zjawili się po raz 
pierwszy na Śląsku w drugiej połowie 
1919 r.oku. Przybyli najpierw do Piekar 
i zamieszkali na plebanii u ks. Eugeniu-
sza Andersa. W Piekarach Śląskich gło-
sili kazania pątnicze, słuchali spowiedzi 
i  pomagali okolicznym proboszczom, 
głosząc misje i rekolekcje. Nie podobało 
się to Niemcom, którzy nawet samo gło-
szenie kazań w języku polskim uważali 
za propagowanie polskości. Pobyt oblac-
ki w Piekarach trwał stosunkowo krótko. 
W sumie jednak – przed stu laty – Matka 
Boża Piekarska zaprowadziła was z Piekar 
Śląskich do Polski. 

Za prawdziwy początek waszej obec-
ności w Polsce uznaje się rok 1920, gdy 
w Krotoszynie (1 lipca 1920) powstaje 
pierwszy dom zakonny zgromadzenia 
poddany pod bezpośrednią jurysdykcję 
Administracji Generalnej. Przy tej pla-
cówce powstało Małe Seminarium Du-
chowne Ojców Oblatów. Ponieważ licz-
ba zgłaszających się chłopców przerosła 
możliwości lokalowe krotoszyńskiej pla-
cówki, władze Zgromadzenia zakupiły 
obszerny budynek w Lublińcu z 16 hek-
tarami ziemi. Dnia 24 marca 1922 roku 
z Krotoszyna do Lublińca przybyła dwu-
dziestoosobowa grupa juniorów oblac-
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kich wraz z wychowawcami. Dopiero 
po otwarciu Niższego Seminarium Du-
chownego w Markowicach oraz nowe-
go junioratu w Lublińcu w roku 1922, 
Rada Generalna zdecydowała o utwo-
rzeniu w Polsce Wikariatu Prowincjalne-
go. W 1925 roku oblaci posiadali już nie 
tylko własny juniorat i nowicjat, ale też 
Wyższe Seminarium Duchowne w Kro-
bi. Przyszłość zapowiadała się obiecują-
co (16 nowicjuszy i 175 juniorów). Wo-
bec tak dynamicznego rozwoju Admi-
nistracja Generalna postanowiła nadać 
polskiemu wikariatowi status regularnej 
prowincji. Od tego momentu prowincja 
polska stała się dwunastą w zgromadze-
niu i szóstą w Europie.

Po przekształceniu wikariatu w pro-
wincję zaczął się złoty okres w historii 
polskich oblatów. Liczba członków wzra-
stała w rekordowym tempie; niemal każ-
dego roku otwierano nowy dom oblac-
ki. W 1926 roku Polska Prowincja liczy-
ła 49  członków i 4 domy oraz rozpo-
częła wydawanie czasopisma misyjne-
go „Oblat Niepokalanej”. W 1935 – już 
253 członków, 44 nowicjuszy i 228 junio-
rów. W sierpniu 1939 roku było już w Pol-
sce 275 oblatów i 14 placówek oblackich. 
Wielu polskich oblatów udawało się na 
misje do Kanady i na Cejlon (Sri Lanka). 

Niestety, II wojna światowa spowo-
dowała wielkie spustoszenie w polskiej 
prowincji. Straty personalne wyniosły 
40 oblatów, czyli 15% personelu oblac-
kiego w Polsce. Tak wysokich strat nie 
poniosła w czasie wojny żadna prowin-
cja oblacka. Po zakończeniu działań wo-
jennych stan polskiej prowincji był opła-
kany. Jedni utracili życie, inni byli rozpro-
szeni za granicą, domy zakonne zostały 
ograbione i zniszczone. Oblaci jednak nie 
załamali się. Domy odrestaurowywano, 
zorganizowano na nowo nowicjat oraz 
Niższe i Wyższe Seminarium Duchow-
ne. Misjonarze przystąpili do głoszenia 
misji i rekolekcji, przejmowali także ob-
sługę różnych parafii. Prowincja zaczęła 
się stopniowo odradzać, chociaż przez 
dłuższy czas oblaci nie mogli – z wiado-
mych względów – wyjeżdżać na misje 
zagraniczne. Gdy tylko pojawiła się taka 
możliwość, wyjechali najpierw do Skan-
dynawii (1962), a następnie do Kame-

runu (1970), na Ma-
dagaskar (1980) i  in-
nych krajów misyj-
nych, a także rozpo-
częli wydawać czaso-
pismo „Misyjne Dro-
gi” (1983).

O b e c n i e  p o l -
ska prowincja liczy 
461  oblatów (stan 
w październiku 2019). 
Na terenie Polski ob-
laci pracują w 21 do-
mach. Jedni ojcowie 
posługują jako wy-
kładowcy i pracowni-
cy naukowi wyższych uczelni. Inni pełnią 
posługę kapelanów szpitalnych, więzien-
nych, wojskowych i domów sióstr zakon-
nych. Do polskiej prowincji należą dzi-
siaj także: delegatura Francji i Beneluk-
su (obejmująca Francję, Belgię i Luksem-
burg oraz Frankfurt nad Menem), delega-
tura na Madagaskarze (obejmująca tak-
że La Réunion), delegatura na Ukrainie 
(obejmująca także dwie placówki w Rosji 
oraz na Krymie), misja na Białorusi, misja 
w Turkmenistanie; pojedynczy członko-
wie prowincji pracują we Włoszech, Cze-
chach i Kanadzie. W  delegaturach i  mi-
sjach polskiej prowincji żyje 129 ojców, 
9 braci, 39 kleryków i 10 nowicjuszy.

Do tej liczby trzeba jeszcze dodać 
100 polskich oblatów pracujących w in-
nych jednostkach zgromadzenia: Austrii, 
Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Cze-
chach, Danii, Francji, Hiszpanii, Hong-
kongu, Kamerunie, Kanadzie, Meksyku, 
Niemczech, Norwegii, Pakistanie, Para-
gwaju, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, 
Tajlandii, na Madagaskarze i w Domu Ge-
neralnym w Rzymie. Polscy oblaci w swo-
ich szeregach posiadają biskupów po-
sługujących za kołem podbiegunowym 
w Kanadzie Arktycznej (bp Antoni Krótki 
OMI), w Brazylii (bp Jan Kot OMI), na 
Ukrainie (bp Radosław Zmitrowicz OMI) 
i Krymie (bp Jacek Pyl OMI), a niedawno 
zmarł apostoł Pigmejów w Kamerunie 
bp Eugeniusz Juretzko OMI.

Wspominając dzisiaj 100 lat istnienia 
waszego Instytutu zakonnego, jesteście 
wezwani – mówi papież Franciszek – aby 
odnowić w sobie podwójną miłość: do 

Chrystusa i do Kościo-
ła. „Kościół, razem z ca-
łym światem, przeżywa 
w najróżniejszych dzie-
dzinach okres wielkich 
przemian. Potrzebu-
je ludzi, którzy w ser-
cu będą nosić tę samą 
miłość do Jezusa Chry-
stusa, którą miał w ser-
cu młody Eugeniusz de 
Mazenod i tę samą bez-
warunkową miłość do 
Kościoła, który stara się 
być domem coraz bar-
dziej otwartym”.

Papież Pius XI nazwał was kiedyś „spe-
cjalistami od trudnych misji”. Pole misji, 
jak się wydaje, rozszerza się dzisiaj każ-
dego dnia, obejmując coraz to nowych 
ubogich, mężczyzn i kobiety o obliczu 
Chrystusa, którzy proszą o pomoc i na-
dzieję w najbardziej rozpaczliwych sytu-
acjach życiowych. Dlatego potrzeba was, 
waszej misyjnej odwagi, waszej dyspozy-
cyjności, by nieść wszystkim Dobrą No-
winę, która wyzwala i pociesza” (Papież 
Franciszek, Przemówienie wygłoszone na 
audiencji uczestników 36. Kapituły Gene-
ralnej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
MN, a skierowane do oblatów na całym 
świecie, Watykan – 7.10.2016).

Na koniec – w imieniu Konferencji Epi-
skopatu Polski – pragnę wyrazić moją 
serdeczną wdzięczność za waszą obec-
ność, modlitwę i prace duszpasterskie 
w polskich diecezjach a w szczególności 
w archidiecezji poznańskiej. Bez oblatów 
Kościół w Polsce i na całym świecie byłby 
niesłychanie ubogi. Wasze imię – drodzy 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 
prowincji polskiej – święty Eugeniusz na-
zwał „paszportem do Nieba”. Niech ono 
będzie dla was stałym zobowiązaniem 
do gorliwej misji głoszenia Dobrej No-
winy. Niech Maryja Niepokalana umac-
nia wasze kroki, szczególnie w chwilach 
trudnych doświadczeń. Niech towarzy-
szy waszym misyjnym drogom. Niech 
otacza was zawsze swoją troskliwą mat-
czyną opieką. Amen.

abP staNisŁaw GądecKi
MetroPolita PozNańsKi
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Przyjaciele Misji oblacKich

Na zawsze w sercu mym

Rekolekcje dla zelatorów Przyjaciół Misji Oblackich i kolporterów „Mi-
syjnych Dróg” odbyły się od 29 czerwca do 3 lipca 2020 roku. Wzięło 
w nich udział 15 osób z całej Polski, w tym z naszej parafii – pięć. Reko-
lekcje pod czujnym okiem dyrektora Prokury Misyjnej o. Mariana lisa 
OMI przygotował i prowadził o. Daniel Biedniak OMI, na temat: „Roz-
począć na nowo od Chrystusa – wzorem św. Eugeniusza”.

Rekolekcje odbywały się w Obrze. 
Piękna, słoneczna pogoda, soczysta zie-
leń starannie wystrzyżonych trawników 
i  krzewów, kwitnące lawendy budziły 
nasz zachwyt i radość z tego, że Pan Bóg 
wyznaczył nam to wspaniałe miejsce na 
umocnienie naszej wiary.

Ojciec Daniel rozpoczął rekolekcje od 
przypomnienia życiorysu św. Eugeniu-
sza i w kolejne dni prezentował Jego 
duchowy rozwój, działalność apostol-
ską, założenie Zgromadzenia Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pod-
kreślał, że my, również tak jak św. Euge-
niusz, mamy przeżyć te rekolekcje, jak-
by to były pierwsze i ostatnie w naszym 

życiu. Warto więcej słuchać niż mówić, 
ofiarować się Jezusowi i zawierzyć Jemu 
siebie. Każdy z nas otrzymał na początek 
czerwone serce z napisem: „Tak bardzo 
cię kocham – Jezus”. W ten prosty sposób 
mieliśmy stale przed oczami i w sercu to 
miłosne wyznanie naszego Pana i Zbawi-
ciela, który mówi do każdego po imie-
niu: „Danielu, Marianie, Krystyno, Wan-
do, Tadeuszu, Wiesławie… – tak bardzo 
cię kocham”. Zrobiło to na nas niesamo-
wite wrażenie. Bóg nas stworzył, abyśmy 
byli Jego przyjaciółmi.

Kolejny dzień rekolekcji był poświę-
cony modlitwie. Jaka jest moja modli-
twa? Bez modlitwy jestem jak pęknię-

ty balon. Trzeba stale odnawiać swoją 
przyjaźń z Bogiem właśnie na modlitwie. 
Ojciec Daniel opowiedział nam o posta-
wie modlitwy i o jej skuteczności – nie 
ma modlitw niewysłuchanych. Otrzyma-
liśmy „Modlitewnik na każdy dzień” i mo-
dliliśmy się zgodnie z codziennym roz-
kładem modlitw i medytacji oblackich: 
rano, w południe i wieczorem. Świado-
mość, że modlimy się co dzień tak jak 
wszyscy oblaci Maryi Niepokalanej, spra-
wiła, że czuliśmy się jeszcze bardziej jak 
rodzina oblacka. 

Ojciec Walenty Zapłata OMI zawsze tak 
się zwracał do przyjaciół misji: „umiłowa-
na, poszerzona rodzino oblacka”. Każ-
da medytacja oblata ma go prowadzić 
do Jezusa Chrystusa, uczyć wypełniania 
woli Ojca na wzór Jezusa. Rano rozmy-
ślamy w towarzystwie Maryi, do której 
w sposób szczególny zwracamy się na 
początku i na końcu modlitwy. Medyta-
cję wieczorną przeżywamy we wspólno-
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cie adorując Najświętszy Sakrament, jako 
czas wytchnienia z Jezusem i spotkania 
w Nim całej oblackiej rodziny.

Święty Eugeniusz uważał Eucharystię 
za centrum swego życia i działania. Ob-
latom nakazał żyć tak, aby mogli każde-
go dnia godnie ją sprawować. Euchary-
stia jest najlepszą drogą dla zbawienia 
dusz i dla uświęcenia kapłana. Założy-
ciel oblatów odprawiał Mszę świętą co-
dziennie, nawet podczas podróży lub 
choroby. Jego dziennik i listy odsłania-
ją nam, do jakiego stopnia był zjedno-
czony z Bogiem, gdy celebrował Eucha-
rystię. Po Mszy świętej zalecał wydłużo-
ne dziękczynienie, zwłaszcza modlitwę 
do Najświętszej Maryi Panny po przyję-
ciu Komunii. 

Dla nas też Msza święta była najważ-
niejszym wydarzeniem dnia. Wprowa-
dzeniem do Liturgii Słowa była pieśń 
„Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym”, 
która przypominała nam: „Teraz już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga  2,  20): Jezus w moim słowie, Jezus 
w moim sercu, Jezus w dłoni wyciągnię-
tej do mojego brata w potrzebie.

Modlitwa i medytacja są konieczną 
drogą do lepszego rozeznania woli Bo-
żej, przylgnięcia do niej z pasją i miło-
ścią, lepszego poznania Boga. Każde-
mu grozi utrata równowagi między mo-
dlitwą i działaniem, zaangażowaniem w 
różne prace wspólnot parafialnych do 
tego stopnia, że brakuje czasu na roz-
mowę z Bogiem. Bądź wola Twoja, Boże 
– czy bądź wola moja? Prośmy o po-
moc Maryję, najdoskonalszą czcicielkę 
Boga Ojca, nieporównaną Matkę Boże-
go Syna i Oblubienicę Ducha Świętego. 

Ona – taka sama jak my, zwykli ludzie, a 
przecież cała święta – rozważała w swo-
im Sercu objawione Jej tajemnice i była 
zawsze gotowa na przyjęcie Bożej woli.

Święty Eugeniusz uważał Maryję za 
swoją Matkę i często odmawiał Różaniec. 
W Obrze modliliśmy się codziennie na ró-
żańcu przy grocie Matki Bożej, w Godzi-
nie Miłosierdzia pod krzyżem w  parku 
obrzańskim i na cmentarzu, stojąc nad 
grobami naszych drogich Ojców Obla-
tów: Piotra Plewińskiego, Józefa Kowa-
lika, Szczepana Brzeziny i innych. Otrzy-
maliśmy od Ojca Daniela różańce nasą-
czone olejkiem nardowym, by regular-
nie odmawiać modlitwę różańcową, by 
zapach nardu przypominał nam o Bogu. 
W modlitwie i Eucharystii jest cały smak 
słów i gestów Jezusa, zapach Jego Pas-
chy, urzekająca woń Jego Ducha.

Eucharystię przeżywaliśmy zwykle 
w  obrzańskiej kaplicy seminaryjnej, ale 
raz o. Daniel odprawił dla nas Mszę świę-
tą w kościele parafialnym, co było dla 
niego szczególnym wydarzeniem: pierw-
szy raz po 10 latach od święceń kapłań-
skich, które otrzymał w tym kościele. Wi-

dać było jego wielką radość i wzrusze-
nie. Radość towarzyszyła nam tego dnia 
również wieczorem, przy ognisku, gdy 
zaproszeni klerycy oblaccy: Mariusz, To-
masz i Hiacynt (z Nigerii – gościliśmy go 
na Popowicach) opowiadali o swoim po-
wołaniu i obecnym życiu we wspólnocie 
seminaryjnej. Razem śpiewaliśmy ulubio-
ne piosenki. Ojciec Daniel dał koncerto-
wy popis swoich zdolności nie tylko mi-
syjnych i duszpasterskich, ale też arty-
stycznych i gawędziarskich, gdy bawił 
nas opowieściami gwarą góralską i ślą-
ską. Ten radosny, pogodny wieczór za-
kończyliśmy Apelem Maryjnym.

Po Eucharystii posłania w ostatnim 
dniu rekolekcji otrzymaliśmy krzyżyki 
na rzemyku, z wyrzeźbionym napisem 
„Jezus”, abyśmy byli wierni Jego nauce 
i  każdego dnia Go naśladowali. „Niech 
żyje Jezus zawsze w sercu mym” – zaśpie-
waliśmy ostatni raz przed pożegnaniem. 

Ojcze Marianie, Ojcze Danielu – dzię-
kujemy z całego serca za kolejne, wspa-
niałe rekolekcje misyjne i oblackie!

uczestNicy reKoleKcji

PODZIĘKOWANIE
Przyjaciele Misji Oblackich 

dziękują bardzo wszystkim Parafianom, 
którzy włączyli się w przygotowanie 

bukietów zielnych dla Matki Bożej 
– za przyniesione kwiaty, zioła i kłosy – 

i za ofiary na wsparcie poszkodowanych 
mieszkańców Bejrutu. 

Zebraliśmy 6 460 zł
Bóg zapłać za Waszą dobroć!
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Kresowianie na obczyźnie (2)

Grupa p. Anastazji dostaje się do kołchozu „Szczęśliwy ptak”, gdzie ko-
mendantem jest kobieta bezwzględnie podporządkowana sowieckiej 
władzy. Pani Anastazja z koleżanką i dziećmi zostają zakwaterowane 
w stajence po kozach, które są na pastwisku, u starszej pary Uzbeków. 
Komendantka przydziela pracę na plantacji bawełny, a norma jest 
nie do wykonania przez nasze kobiety. Wykonują ją kobiety uzbeckie 
przyzwyczajone do takiej pracy, nawet z niemowlętami na plecach. 

PaMięci zesŁańców sybiru

Ci, którzy wykonują normę, dostają 
jako zapłatę miarkę pszenicy, ci, którzy 
nie wykonują, wracają o godz. 18.00 do 
swych kwater, gdzie czekają głodne dzie-
ci. Matki starają się coś dostać od miej-
scowych ludzi, za robienie ubrań na szy-
dełku dostają jajka, trochę mleka, ale jest 
to okazjonalne, głód panuje nie tylko 
w  kołchozie, ale w całym posiołku. Koł-
choz nie dostaje przydziału, bo jest woj-
na i wszystko idzie dla armii – przede 
wszystkim rosyjskiej.

Nasze wojsko, pomimo domagania się 
przez gen. Andersa realizacji postano-
wień układu Sikorski–Majski, nie otrzy-
muje dostaw obiecanych przez Stalina. 
Jest czerwiec 1942 r. W kołchozie „Szczę-
śliwy ptak” ludzie umierają z głodu, a pol-

ski cmentarz z drewnianymi krzyżami 
jest coraz większy. Głód i wysokie tem-
peratury powodują epidemie, w posiołku 
zaczyna panować tyfus brzuszny. Kiedy 
dzieci zaczynają chorować, mama z ko-
leżanką zdają sobie sprawę, że jeśli nie 
dostaną się do szpitala, zostaną po nich 
tylko krzyże na cmentarzu. Cudem udaje 
im się załatwić arbę u Uzbeków. Jest to 
już ostatnia chwila, kiedy dojeżdżają do 
obozu polskiej armii w Kermine; tu nasi 
żołnierze kierują ich od razu do szpitala. 
Mama p. Kazi pada nieprzytomna, u niej 
zaczyna się tyfus. Leży w szpitalu 9 dni, 
ale jest uratowana, dzieci też. Teraz cze-
kają na transport razem z naszym woj-
skiem do Krasnowodska. 

Ewakuacja do Persji nie szła tak, jak 
planowano, Stalin nie spodziewał się ta-
kiego exodusu z kraju, gdzie prawie każ-
de dziecko śpiewa „Ja drugoj takoj stra-
ny nie znaju, gdie tak wolno dyszyt czeła-
wiek”. Wszyscy ciągną na południe, wo-
kół obozów polskiej armii czekają tysią-
ce cywilów, aby wydostać się z sowiec-
kiego piekła. Pod koniec lipca 1942 roku 
Stalin dzięki dyplomatycznym zabiegom 
gen. Sikorskiego zgodził się na drugi 
etap ewakuacji naszego wojska do Per-
sji celem ochrony pól naftowych w Iraku. 
Gen. Anders polecał szczególnej opiece 
naszym żołnierzom kobiety i dzieci. Cze-
kają na swoją kolejkę... 

7 sierpnia 1942 roku mama p. Kazi ze 
swoją grupą opuszczają obóz i maszeru-
ją do stacji kolejowej w Kermine. Na ich 
miejsce przybywają do obozu nowe gru-
py z okolicznych kołchozów, m.in. z koł-
chozu „Szczęśliwy ptak” – nasze woj-
sko nie zapomniało o nich – zostali po-
wiadomieni, kiedy zwolniło się dla nich 

miejsce. Z Kermine jadą do Krasnowod-
ska pociągiem osobowym, wprawdzie 
w wielkim tłoku, ale bliżej wolności. Na 
trzeci dzień dojeżdżają do Krasnowodska 
i tu witają ich polscy żołnierze, zawiada-
miając, że odpłyną następnego dnia do 
portu Pahlewi w Persji. Dodają, że ludzie 
chorzy nie będą przyjmowani na pokład.

Po nocy pod gołym niebem setki ludzi 
maszerują do portu, ustawiają się w ko-
lejce i widzą rozdzierające sceny: cho-
ra matka z trojgiem dzieci prosi je, aby 
wsiadły na statek bez niej, bo to ich szan-
sa. Dzieci nie chcą zostawić matki. Pani 
Anastazja i jej grupa postanawiają jej po-
móc; biorą kobietę między siebie, przej-
ścia na dole pilnuje NKWD, nasi żołnierze 
są wyżej wewnątrz statku. Kiedy kobie-
ta przechodzi słaniając się, enkawudysta 
krzyczy: „Stop! Nie wolno wchodzić cho-
rym na pokład!” Chora kobieta wpada już 
jednak w wyciągnięte ręce naszych żoł-
nierzy, a panowie oświadczają NKWD, że 
nie jest chora, ale słaba z powodu jej wie-
ku. Udało się! Okręt jest stary, zardzewia-
ły i chociaż masywny, to jego przełado-
wanie może się źle skończyć.

Na pokładzie jest około dwóch tysię-
cy osób, nasi żołnierze rozmawiają mię-
dzy sobą o zagrożeniu. Jedna z kobiet, 
słysząc ich obawy, mówi, że woli utonąć 
będąc wolną, niż umierać w niewoli. Jest 
10 sierpnia 1942 roku, płyną przez Morze 
Kaspijskie w warunkach horrendalnych. 
W tłoku nie do opisania nie można dojść 
do toalety, a wielu ludzi cierpi na choro-
bę morską. Po 26 godzinach dobijają do 
portu Pahlewi w Persji. Kiedy ludzie scho-
dzą na ląd – padają na kolana i dziękują 
Bogu za ocalenie. Rzucają się sobie w ob-
jęcia, płacząc ze szczęścia, że są wolni. 

Na naszych przybyszów czekają pol-
scy i brytyjscy żołnierze. Do grupy mamy 
p. Kazi podchodzi polski żołnierz i kobie-
ta w mundurze witając ich z uśmiechem, 
dodaje, że teraz czas na dobry, długi wy-
poczynek. Prowadzą ich do namiotów, 
najpierw odbywa się zrzucanie zawszo-
nych łachmanów, golenie głów, kąpiel 

PAŹDZIERNIK 2020

PAPIESKA
Aby na mocy chrztu wierni świeccy, 
zwłaszcza kobiety, mieli większy udział 
w instytucjach odpowiedzialnych za 
Kościół.

  PARAFIAlNA
O dar Bożego błogosławieństwa oraz 
z prośbą, by nowi ludzie wzbogacili 
Wspólnotę Żywego Różańca. 

WRZESIEŃ 2020
PAPIESKA

Aby zasoby planety nie były rozgrabia-
ne, lecz dzielone w sposób sprawiedli-
wy i pełen szacunku.

PARAFIALNA
Niech Maryja Królowa Pokoju, Patron-
ka naszej parafii, której święto przy-
pada 1 września, swoją troską otacza 
całą wspólnotę.

INTENCJE MODlITWY
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i pierwsza po ponad dwóch latach zmia-
na ubrania, które dostają od Czerwonego 
Krzyża. Wreszcie regularne posiłki. Nie-
którzy wygłodniali przejadają się i cho-
rują, także śmiertelnie. 

Pahlewi jest obozem przejściowym, 
tu przeżywają jeszcze burzę piaskową 
„hamsin” – silny wiatr sypie tonami pia-
sku, który wciska się wszędzie, kłując cia-
ło jak igły. Przed wyjazdem do Tehera-
nu odwiedzają cmentarz z grobami na-
szych rodaków, którzy przybyli do Pah-
lewi, ale wycieńczeni łatwo zapadali na 
choroby takie, jak tyfus, dyzenteria, któ-
re w temperaturze +50o C bardzo łatwo 
się rozwijały i dziesiątkowały naszych ro-
daków. Tu byli chowani godnie – w trum-
nach wykonanych przez naszych żołnie-
rzy. Po dwóch tygodniach pobytu w Pah-
lewi grupa Mamy wyjeżdża do Tehera-
nu. Transport odbywa się autobusami: 
20  autobusów, po 25  osób w każdym. 
Kiedy wjeżdżają w obszar gór Elbrus, 
widoki są przepiękne, ale przejazd nad 
przepaściami przerażający. Nasi pasaże-
rowie przeżywają tortury, kiedy autobu-
sy „wiszą” nad przepaściami. Na noc za-
trzymują się w Kazwinie, kierowcy muszą 
odpocząć po całodziennej karkołomnej 
jeździe. Nocują w obozie lotnictwa woj-
skowego i na drugi dzień w południe do-
jeżdżają do Teheranu. 

Wśród setek namiotów na drewnia-
nym budynku powiewa polska i angiel-
ska flaga. Przewodnik objaśnia, że ta-
kich obozów jest wokół Teheranu pięć, 
obok wojskowych baz. Tu wszyscy mają 
nadzieję na spotkanie swoich mężów, 
ojców i braci, którzy są w armii. Dosta-
ją kwaterę – obóz dla cywilów jest do-
brze wyposażony, posiłki regularne, trzy-
razy dziennie. Pani Anastazja z koleżan-
ką szukają mężów, ale sprawa nie jest ła-
twa przy tak ogromnej ilości ludzi. Nasi 
żołnierze też szukają i 1 września 1942 
roku przychodzą do namiotów swoich 
żon: jest to ich pierwsze spotkanie od wi-
gilii w Buzułuku! Ileż wzruszeń i radości 
– trudno opisać. Rodzice pani Kazi prze-
żywają w Teheranie polową Mszę świę-
tą dziękczynną za ocalenie. Nasi żołnie-
rze i ich rodziny nie kryją łez wzruszenia. 

heleNa wiewiórsKa (cdN.)

Ład instytucjonalny państwa

„Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział 
obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje moż-
liwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także – kie-
dy należy to uczynić – zastępowania ich w sposób pokojowy inny-
mi” (Centesimus annus, nr 46). Taka „autentyczna demokracja możli-
wa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję 
osoby ludzkiej” (tamże). 

Konkretne rozwią-
zania systemu poli-
tycznego powinny 
zatem uwzględniać 
zarówno integralną, 
chrześcijańską antro-
pologię, jak i ład kon-
stytucyjny państwa, 
jego kulturę politycz-
ną i prawną, tradycję 
oraz aktualną sytuację 
społeczną, wewnętrz-
ną i międzynarodową.

Święty Jan Paweł  II 
naucza, że „zdrowa 
teoria państwa” zakła-
da „organizację społeczeństwa opartą na 
trzech władzach – prawodawczej, wyko-
nawczej i sądowniczej […]. Ten porządek 
odzwierciedla realistyczną wizję społecz-
nej natury człowieka, która wymaga od-
powiedniego prawodawstwa dla ochro-
ny wolności wszystkich. Dlatego jest 
wskazane, by każda władza była równo-
ważona przez inne władze i inne zakre-
sy kompetencji, które by ją utrzymywa-
ły we właściwych granicach. Na tym wła-
śnie polega zasada «państwa praworząd-
nego», w którym najwyższą władzę ma 
prawo, a nie samowola ludzi” (tamże, 
nr 44). Zatem każda z trzech władz po-
winna wypełniać swoje zadania zgodnie 
ze swymi kompetencjami.

Władza ustawodawcza powinna stoso-
wać się do porządku moralnego i norm 
konstytucji. Władza wykonawcza po-
winna dobrze znać prawa oraz z mądro-
ścią je stosować po dokładnym zbada-
niu wszystkich okoliczności. Władza są-
downicza powinna zaś kierować się pra-
wością, bez ulegania naciskom żadnej ze 

list sPoŁeczNy

stron, zapewniając 
respektowanie praw 
obywateli i ciał po-
średnich oraz ochro-
nę prawną w wypeł-
nianiu ich obowiąz-
ków (zob. Jan XXIII, 
Encyklika Pacem in 
terris o pokoju mię-
dzy wszystkimi na-
rodami opartym na 
prawdzie, sprawiedli-
wości, miłości i wol-
ności, 11 kwietnia 
1963, nr 69). 

Władze ustawo-
dawcza i wykonawcza poddane są wery-
fikacji i ocenie przez wyborców. Władza 
sądownicza powinna zaś działać według 
norm etycznych oraz ram uchwalonych 
przez władzę ustawodawczą. Jak naucza 
św. Jan Paweł II: „Konstytucje państw 
współczesnych, definiując relacje, jakie 
istnieją między władzą ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, gwarantu-
ją tej ostatniej konieczną niezależność 
w ramach prawa. Ale ta niezależność jest 
wartością, której ma odpowiadać żywe 
poczucie prawości w sferze poszukiwa-
nia prawdy, pogodny obiektywizm są-
dzenia. Niezależność sądów nigdy nie 
powinna być praktykowana bez respek-
towania wartości zakorzenionych w na-
turze osoby ludzkiej, której niezbywalna 
godność i transcendentne powołanie po-
winny być zawsze respektowane” (Jan Pa-
weł II, Przemówienie do przedstawicieli 
Narodowego Kongresu Prawników Wło-
skich, Rzym, 30 marca 2000). 

ePisKoPat PolsKi (cdN.)
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sKarby wrocŁawsKiej Katedry

Powrócił do katedry po blisko 75 latach

W „Królowej Pokoju” nr 4/2013 przybliżyłam naszym Czytelnikom nie-
zwykły srebrny ołtarz św. Jana Chrzciciela z katedry wrocławskiej, który 
powstał w latach 1589–1591. Po trzyletniej konserwacji zabytek powró-
cił do katedry. 

20 grudnia 2019 roku nastąpiła „pierw-
sza odsłona” ołtarza, a uroczystość zgro-
madziła wielu hierarchów kościelnych, 
przedstawicieli władz państwowych i sa-
morządowych. Obecni byli również bi-
skupi z kościoła prawosławnego i ewan-
gelicko-augsburgskiego. Kilka dni póź-
niej, podczas Mszy świętej pasterskiej, 
ołtarz został poświęcony przez Arcybi-
skupa Józefa Kupnego, Metropolitę Wro-
cławskiego.

Ołtarz powstał w bardzo trudnym dla 
Kościoła katolickiego na Śląsku okresie. 
Wykonali go na zamówienie 
biskupa wrocławskiego Andre-
asa Jerina dwaj znani wrocław-
scy artyści tego czasu – złotnik 
Paul Nitsch i malarz Bartholo-
maeus Fichtenberger. Ufundo-
wany za ogromną sumę 10 tys. 
talentów ołtarz, zwany srebr-
nym, stał się największą ozdo-
bą katedry i  jedną z  najsłyn-
niejszych atrakcji Wrocławia. 
Siedemnastowieczne opisy 
wymieniały go wśród najcen-
niejszych dzieł sztuki przyno-
szących miastu chlubę. 

W 1944 roku został zdemon-
towany – srebrne elementy 
złożono w katedralnym skarb-
cu, a malowane skrzydła prze-
wieziono do jednej ze skład-
nic muzealnych, potem do ko-
ścioła w Szamotułach, skąd do-
piero po 20 latach wróciły do 
Wrocławia. 

Zachowane elementy ołta-
rza mogliśmy po raz pierwszy 
od roku 1944 oglądać w 2017 r. 
na wystawie „Skarbiec. Złotnic-
two archikatedry wrocławskiej 
we wrocławskim Muzeum Na-
rodowym”. Należało poddać re-

konstrukcji centralną część ołtarza, znisz-
czoną podczas wojny i odtworzyć znisz-
czone elementy, co oznaczało zakupie-
nie nie tylko doskonałej jakości drew-
na dębowego, ale przede wszystkim ok. 
30 kg srebra wysokiej próby, a przede 
wszystkim wielką determinację wszyst-
kich zaangażowanych w dzieło odnowie-
nia i grupy konserwatorów. 

Nawiedzający wrocławską katedrę 
mogą podziwiać to niezwykłe dzieło. 
Drewniana szafa ołtarza została obita 
ciemnobordowym aksamitem wypeł-

nionym srebrnymi gwiazdami. W głów-
nym otwarciu (ołtarz jest pentaptykiem; 
składa się z pięciu kwater) centrum zaj-
muje grupa Zmartwychwstania, na któ-
rą składają się: srebrna figura Chrystusa 
Ukrzyżowanego, Matki Bożej i św. Jana 
Ewangelisty. Kwatery skrzydeł zdobią 
wykonane z tego samego kruszcu figu-
ry św. Jana Chrzciciela, św. Wincentego 
Lewity, św. Andrzeja Apostoła i św. Ja-
dwigi Śląskiej – patronów katedry. Po 
pierwszym zamknięciu skrzydeł ołtarza 
ukazują się przepięknie malowane sce-
ny z  życia św. Jana Chrzciciela. Po dru-
gim, całkowitym zamknięciu pojawiają 
się w  czterech kwaterach namalowane 
postacie ojców Kościoła: św. Grzegorza 
Wielkiego, św. Hieronima, św. Ambroże-

go i św. Augustyna.
Metropolita Wrocławski 

w  homilii podczas Mszy pa-
sterskiej podkreślił: 

„Dzisiaj odtworzony i  zre-
konstruowany [...] przez wieki 
kierował uwagę wiernych na 
Jezusa, który przez swe naro-
dzenie, a  potem przez mękę 
i  śmierć na krzyżu otworzył 
nam niebo. Na tym ołtarzu ka-
płan, w  tamtych czasach od-
wrócony tyłem do wiernych, 
sprawował Mszę świętą A więc 
tu rodził się Jezus i  w  sposób 
bezkrwawy dokonywało się 
misterium naszego odkupie-
nia. Z tego ołtarza kapłan brał 
ciało Chrystusa i  rozdawał je 
wiernym. Stąd nasz szacunek 
dla tego ołtarza uświęcone-
go obecnością naszego Pana. 
Srebrny ołtarz powrócił na 
swoje miejsce i chociaż dzisiaj 
nie jest już na nim sprawowa-
na Eucharystia, to jednak może 
nam pomóc w głębszym prze-
żywaniu największej Tajemnicy 
naszej wiary”.

bożeNa sobota
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z życia Naszej ParaFii

Rekolekcje letnie Wspólnoty „lew Judy”

Wszyscy, którzy mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tych rekolek-
cjach, jesteśmy niezmiernie wdzięczni ks. Ignacemu Klucznikowi, dy-
rektorowi ośrodka w Gródku nad Dunajcem, że przyjął naszą wspólno-
tę i mogliśmy przeżyć ten wyjątkowy czas działania łaski (nie wszyst-
kie ośrodki zostały otwarte po pierwszych miesiącach pandemii). 

Z powodu obostrzeń epidemiologicz-
nych w rekolekcjach mogło wziąć udział 
mniej osób niż zwykle. Ośrodek, który 
może pomieścić nawet 250 osób, teraz 
mógł przyjąć tylko 150 uczestników. To-
warzyszył nam o. Adrian Kotlarski OMI, 
który sprawił wielką radość swoją obec-
nością. Ze względu na nasze rekolek-
cje skrócił swój pobyt w Brukseli, gdzie 
pomagał w okresie wakacyjnym w pra-
cy duszpasterskiej i przyjechał do Gród-
ka. Odprawiał dla nas Mszę świętą, słu-
żył w konfesjonale, głosił wspaniałe ho-
milie, organizował dodatkowe adoracje. 
Odbieramy to jako wielką troskę nasze-
go Pana o nas, gdyż Ojciec Adrian, jako 
bardzo gorliwy kapłan, naprawdę zarażał 
pragnieniem głębokiej i wytrwałej modli-
twy i życia z Bogiem.

Drugą wspaniałą niespodziankę spra-
wiła nam międzynarodowa młodzieżo-
wa ekipa misyjna ze szwajcarskiej szko-
ły MC, która na dwa tygodnie przed re-

kolekcjami zdecydowała się przyjechać 
do Gródka. Dzięki temu mieliśmy przy-
gotowane i poprowadzone przez nich 
programy rekolekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Dla naszych młodych ten kon-
takt z  młodymi z całego świata, którzy 
poważnie traktują relację z Bogiem jest 
wyjątkowy, to ich zapala i mobilizuje, by 
mocniej szukać Boga.

Temat rekolekcji „Żyjemy z Ducha 
Świętego” został wprowadzony przez 
dwóch zaproszonych gości: Mario Toma-
sika odpowiedzialnego za Wspólnotę św. 
Marcina z Bratysławy oraz bp. Andrzeja 
Siemieniewskiego. Mario przyjechał ze 
swoją 21-letnią córką, która dała nam 
wyjątkowe świadectwo o swojej relacji 
z Jezusem przez codzienne przygotowy-
wanie się i uczestnictwo we Mszy świę-
tej. Mario głosił przez trzy dni o szczegól-
nym działaniu Ducha Świętego w życiu 
Kościoła, ale zrobił też na nas wrażenie 
przez to, w jaki sposób potrafi mobilizo-

wać środowiska ludzi wierzących na Sło-
wacji. Właśnie w ostatnich wyborach par-
lamentarnych zaangażowane środowi-
ska chrześcijańskie osiągnęły dobry wy-
nik wyborczy i w obecnym rządzie mają 
premiera i trzech ministrów, a znany nam 
wszystkim brat ze wspólnoty Mario, Edu-
ard Heger, został ministrem finansów.

Przez dwa dni nauczał na rekolekcjach 
ks. biskup Andrzej, pokazując nam nie-
zwykłą perspektywę naszej wspólnoto-
wej modlitwy. Bardzo mocno mogliśmy 
sobie uświadomić, że modlitwa wspól-
notowa, a szczególnie Eucharystia, jest 
częścią tego nieustającego uwielbienia 
Boga, które twa w Niebie przed tronem 
Wszechmogącego. Ta świadomość, że 
uczestniczymy w modlitwie, która nie 
ogranicza się tylko do ścian naszej ka-
plicy, ale sięga wyżej, że uczestnikami tej 
modlitwy są zastępy Aniołów i Świętych 
i my razem z Nimi, zmienia nasze myśle-
nie o tym, czym tak naprawdę jest uwiel-
bienie Boga. To wrażenie wielkiej głębi, 
pokoju i Bożej obecności do dziś ciągle 
wypełnia nasze serca i daje zapał do po-
głębiania relacji z Panem.

Piotr rotte
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Wielka nowenna A.D. 1920

Sto lat temu, 7 sierpnia 1920 roku, na Jasnej Górze rozpoczęła się wiel-
ka nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, która stała się błagalno-pokutnym wołaniem o ocalenie Ojczy-
zny w przededniu Bitwy Warszawskiej.

Jasna Góra jako najważ-
niejsze dla Polaków miejsce 
kultu religijnego i konsolida-
cji narodowo-społecznej ode-
grała szczególną rolę latem 
1920 roku, kiedy Armia Czer-
wona zbliżała się pod Lwów, 
Warszawę, Włocławek. Z du-
chowej stolicy Polski popły-
nęła do narodu odezwa bi-
skupów o stworzenie „brac-
twa narodowego zjednocze-
nia pod wezwaniem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej”.

Już 27 lipca 1920 roku biskupi zebra-
ni na Jasnej Górze pod przewodnictwem 
kardynałów Aleksandra Kakowskiego 
i Edmunda Dalbora ofiarowali Polskę Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Episkopat 
wezwał naród do ogólnopolskiej krucja-
ty modlitewnej za Ojczyznę, do żarliwej 
modlitwy różańcowej, połączonej z ca-
łodzienną adoracją Najświętszego Sa-
kramentu, do ufności w opiekę Królowej 
Polski i do zaangażowania w obronę za-
grożonego państwa.

W najtrudniejszym okresie wojny zro-
dziła się idea przeniesienia do Często-
chowy stolicy państwa. Miało to popra-
wić morale społeczeństwa. Józef Piłsud-
ski nalegał, żeby rząd i naczelne dowódz-
two przeniosły się do Częstochowy. Rząd 
jednak nie przychylił się do tego pomy-
słu. Wincenty Witos uważał, że gabinet 
winien ustąpić z Warszawy ostatni.

W obliczu zagrożenia istnienia pań-
stwa polskiego Jasna Góra wydawała 
specjalne odezwy do narodu wzywające 
wszystkich do walki w obronie Ojczyzny. 
Za pośrednictwem pielgrzymów prze-
nikały one do znacznych kręgów spo-
łeczeństwa. Odezwa podpisana przez 
przeora Jasnej Góry, o. Piotra Markiewi-
cza, została skierowana do całego naro-

stulecie bitwy warszawsKiej

du, a zwłaszcza do chłopów i robotni-
ków. Do tych ostatnich bowiem docie-
rała najszerzej propaganda komunistycz-
na, w której zapewniano, że Armia Czer-
wona zmierza do wyzwolenia ich z „nie-
woli pańskiej”.

Paulini współpracowali z Ligą Obrony 
Narodowej. Na placu jasnogórskim orga-
nizowano wiece patriotyczne, zwłaszcza 
w letnie niedziele i święta, w czasie więk-
szego napływu pielgrzymów. W przemó-
wieniach nawoływano do składania pie-
niędzy na rzecz państwa i do wstępo-
wania do Armii Ochotniczej, apelowano 
o budowanie jedności i zgody narodowej 
wobec zagrożenia ze strony Armii Czer-
wonej, która zajęła już znaczny obszar 
ziem polskich i zbliżała się do Warszawy.

Paulini już na progu niepodległo-
ści w 1919 roku oddali do narodowego 
skarbca cenne monety i medale. Modli-
tewna mobilizacja zakonników, często-
chowian i  pielgrzymów w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej osiągała swo-
je szczytowe natężenie w nowennie 
błagalno-pokutnej rozpoczętej 7 sierp-
nia 1920 roku. W  jasnogórskim sanktu-
arium, podobnie jak w  kościołach War-
szawy, wierni leżeli krzyżem, by uprosić 
zwycięstwo. Z powodu wielkiego napły-
wu ludzi nowennę przeniesiono z bazy-
liki na plac pod szczytem. Coraz moc-

niej modlono się do Matki Bożej Królo-
wej Polski o orędownictwo i ratunek dla 
Ojczyzny. Zgromadzeni wierni na bieżą-
co byli informowani o walkach na przed-

polach Warszawy.
Tak opisuje jasnogórską nowen-

nę świadek tamtego czasu: „No-
wenna wywierała potężne, impo-
nujące wrażenie. W górze, przed oł-
tarzem Bogarodzicy, ojcowie pauli-
ni, krzyżem leżąc korzyli się w pro-
chu przed Panem Zastępów, w ofie-
rze błagalnej za lud… A u podnóża 
niezliczone tłumy zalegały obszer-
ny plac przed szczytem i ze schylo-
nym ku ziemi czołem, błagania go-
rące o ratunek dla ojczyzny łączyły 

z błaganiem ojców”.
Paulini, wśród nich nieprzeciętni pa-

trioci i wybitni kaznodzieje, jak np. 
o.  Aleksander Łoziński, swoimi apelami 
mobilizowali naród do obrony przed bol-
szewickim zagrożeniem. Ojca Łozińskie-
go ze względu na podniosłe mowy reli-
gijno-patriotyczne nazywano wówczas 
„płomiennym sercem zakonu”.

Ojciec Łoziński przygotował 10 sierp-
nia 1920 roku specjalną odezwę „Jasna 
Góra do narodu”, w której ratunek, zwy-
cięstwo i ocalenie upatrywane są w ze-
spoleniu sił militarnych ze wstawiennic-
twem Bogarodzicy:

– Warszawa zagrożona, już wróg knu-
je, jak poćwiartować Polskę i zabić ją zno-
wu. Gdzie pomoc, gdzie ratunek, gdzie 
zwycięstwo i ocalenie? Odpowiedzieć 
trzeba z kapłanem Eliachimem: „Wiedz-
cie, że do żelaza, do armji, do bagnetów, 
pokutę i modlitwę dołączyć nam trzeba” 
– pouczał zakonnik i nawoływał w imie-
niu białych stróżów Jasnogórskiej Pani:

„A więc żołnierze, na bój śmiertelny 
pod sztandarem Bogarodzicy! A wszy-
scy inni – na kolana przed Bogiem i Mat-
ką Bożą, i o pomoc do niebios wołać! Tak 
zrobił Kordecki… A wróg legnie pokona-
ny, jak legł Goliat przed Dawidem idą-
cym w imię Pana… Zatem w imię Maryi 
Częstochowskiej, żołnierze, na bój! Niech 
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w domu zostaną tylko starcy, dzieci i nie-
wiasty, reszta na szaniec! Niech każdy 
składa Ojczyźnie w ofierze, co może, 
niechaj daje wszystko, bo inaczej zabie-
rze mu wróg”.

W modlitewnej łączności z jasnogór-
skim sanktuarium pozostawał przez cały 
czas generał Józef Haller. Z jego inicja-
tywy w  stołecznym kościele Zbawiciela 
rozpoczęto nowennę dla żołnierzy w in-
tencji Ojczyzny przy ołtarzu Matki Bożej 
Częstochowskiej. Jej wizerunek, sprowa-
dzony z Jasnej Góry, znajdował się tu od 
1909 roku. Generał brał w niej również 
udział, odnotował głębokie, modlitewne 
skupienie żołnierzy i fakt leżenia krzyżem 
w kościele wielu przedstawicieli różnych 
sfer społecznych. 

Więź gen. Hallera z Maryją Jasnogór-
ską była powszechnie znana. Dzięki niej 
również zdobywał niezwykłą sympa-
tię i  uznanie polskiego społeczeństwa. 
Przedstawiciele organizacji młodzieżo-
wych wręczyli mu ryngraf z wizerunkiem 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Z inicjatywy 

Gimnazjum Sióstr Nazareta-
nek w Częstochowie wykona-
no sztandar dla wojska Halle-
ra. Poświęcono go na Jasnej 
Górze, „aby Królowa Korony 
Polskiej obecna przez ten znak 
wlewała męstwo i odwagę na-
szym dzielnym żołnierzom”.

15 sierpnia 1920 roku ze-
branym na modlitwie błagal-
nej na Jasnej Górze wiernym 
o. Aleksander Łoziński prze-
kazał wiadomość o  zwycię-
stwie, o tym, że Maryja wysłu-
chała próśb narodu, o uciecz-
ce Sowietów z okolic Warsza-
wy. Zebranych na placu czę-
stochowian i pielgrzymów 
opanowała niezwykła radość. 
Słyszane były okrzyki: „Stał się 
cud”. Tym powiadomieniem 
zakończono również nowen-
nę błagalno-pokutną.

eKai.Pl

AKT ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ 

PATRONCE WARSZAWY 
I STRAŻNICZCE POlSKI

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaska-
wa, miej w opiece Warszawę, jej miesz-
kańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obec-
ności Twojego Syna w sercach wszyst-
kich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze 
o swej godności ludzi odkupionych krwią 
Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu 
i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wy-
trwałość, której potrzebuje, aby mógł peł-
nić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić speł-
nienia obietnicy zbawienia. Niech pod 
Twoją opieką ziarno świętości, tak boga-
to posiane na polskiej ziemi, stale się roz-
wija ożywiane łaską Ducha Świętego i wy-
daje obfite owoce w kolejnych pokole-
niach. Amen.

Jan Paweł II
Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

SANKTUARIUM

Radzymińskie Sanktuarium św. Jana Pawła II 
to wotum dziękczynienia za polskie zwycięstwo 

w Bitwie Warszawskiej 
oraz za wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II

Pomóż dokończyć budowę!

Nr konta bankowego budowy kościoła:
72 8015 0004 0041 4168 2040 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna – Wotum1920

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Pawła II
ul. Słowackiego 58
05-250 Radzymin

Tel. do kancelarii: 530 240 650
Tel. do ks. proboszcza: 883 132 883

E-mail: kontakt@wotum1920.pl
www.wotum1920.pl
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Róże i korale Matki Bożej

Podczas VIII Ogólnopolskiej Duchowej Pielgrzymki Żywego Różańca na 
Jasną Górę 6 czerwca 2020 roku abp Wacław Depo powiedział, że droga 
zawierzenia Maryi nigdy nas, Polaków, nie zawiodła. W Polsce mamy dziś 
ponad dwa miliony członków Żywego Różańca: kobiet, mężczyzn i dzie-
ci, duchownych i świeckich. To potężna armia, a jej jedyną bronią i tarczą 
jest modlitwa.

Członkowie tego stowarzyszenia 
mają zawsze „róże i korale Matki Bo-
żej” w zasięgu ręki i serca otwartego 
na Boże natchnienia – na palcu czy 
na przegubie dłoni, w kieszeni czy 
w torbie. Żyjemy przecież w czasach 
wzmożonej ofensywy struktur zła 
spod znaku szatana, który jednak na 
każdy z wiarą uczyniony znak krzyża 
i odmówione Zdrowaś Maryjo – drży 
i pierzcha. Dlatego na Jasną Górę 
przybyła po raz ósmy około 500-oso-
bowa pielgrzymka Żywego Różań-
ca (najliczniej z diecezji kieleckiej). 
Reszta Maryjnej armii łączyła się ducho-
wo ze wspólnotą przed odbiornikami 
Radia Maryja, Telewizji Trwam i przez in-
ternet. Wszyscy byliśmy zjednoczeni za-
wołaniem Prymasa Tysiąclecia: „Wszyst-
ko postawiłem na Maryję!”.

Przed Apelem jasnogórskim 5 czerwca 
moderator krajowy Żywego Różańca ks. 
Jacek Gancarek przywitał pielgrzymów 
w bazylice. Przedstawił program i podzie-
lił się radością z zatwierdzenia 27 maja 
cudu przez wstawiennictwo sługi Bożej 
Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Ró-
żańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewia-
nia Wiary. – Modlitwa zmienia człowie-
ka, a człowiek może zmienić świat – po-
wiedział ks. Jacek Gancarek. Potem sztur-
mowaliśmy niebo w intencji rychłej be-
atyfikacji sługi Bożego Stefana Wyszyń-
skiego, ustania pandemii oraz daru desz-
czu i słońca dla urodzaju. Moderator kra-
jowy Żywego Różańca poprowadził tak-
że rozważania podczas piątkowego Ape-
lu jasnogórskiego w kaplicy Cudownego 
Obrazu. – Różaniec to modlitwa upodob-
nienia się do Chrystusa – mówił.

Dalej przypomniał myśl św. Grzegorza 
z Nazjanzu, że każdy człowiek jest mala-
rzem swojej duszy – płótna, na którym 
kolory – cnoty odzwierciedlają portret 
Jezusa Chrystusa, czyli żywy obraz Ojca 
Przedwiecznego. I tak jak malarz wciąż 
spogląda na portretowany oryginał, tak 
chrześcijanin powinien kontemplować 
z Maryją oblicze, słowa i czyny Chrystusa. 
– Różaniec – podkreślił dalej ks. Ganca-
rek – to modlitwa Maryjna o sercu chry-
stocentrycznym. Z Maryją dziękujemy 
Panu i wypraszamy łaski u Boga dla nas, 
naszych rodzin, Ojczyzny. Tak jak św. Jan 
Paweł II, który umiłował Różaniec i żył dla 
Maryi, Kościoła i Ojczyzny.

Dzieło Rozkrzewiania Wiary i jego 
modlitewne zaplecze – Żywy Różaniec 
– z  wielkim misyjnym zapałem propa-
guje w Polsce także ks. Maciej Będziński. 
Cud, o którym wspomniał także ks. Ma-
ciej, to z pewnością również owoc modli-
twy członków wspólnoty, którzy szcze-
gólnie w ubiegłym, drugim roku nowen-
ny przed 200. rocznicą powstania Żywe-
go Różańca poznawali duchowość swej 

założycielki – sługi Bożej Pauliny Jaricot. 
A pragnieniem jej serca było uczynić 
Różaniec modlitwą wszystkich. Jednak 
bezpośrednio to rodzice wraz ze swoimi 
dziećmi z Lyonu, skąd pochodziła Pauli-
na, wymodlili przez wstawiennictwo tej 

heroicznej francuskiej katoliczki cud 
uzdrowienia trzyipółletniej dziew-
czynki Mayline Tran.

Po modlitwie apelowej abp Wa-
cław Depo, metropolita częstochow-
ski i opiekun Żywego Różańca z ra-
mienia Komisji Episkopatu Polski, 
pobłogosławił pielgrzymów krzy-
żem świętym, dodając: – Maryja jest 
żywą pamięcią o Bogu, żywą pa-
mięcią o  Chrystusie i żywą pamię-
cią o Duchu Świętym. To odpowiedź 
tym, którzy mówią, że Maryja prze-
słania Chrystusa.

Sobotnie spotkanie pielgrzymów 
różańcowych w bazylice jasnogórskiej 
rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu 
Żywego Różańca do słów bp. Józefa Za-
witkowskiego i muzyki ks. Wiesława Ką-
dzieli. – Różaniec to po Eucharystii naj-
bardziej sprawdzona modlitwa Kościoła 
– przywołał słowa św. Jana Pawła II mo-
derator krajowy Żywego Różańca, ks. Ja-
cek Gancarek. – Wielu świętych wzrasta-
ło w łasce w szkole modlitwy różańco-
wej – podkreślił dalej – bo to szkoła do-
skonalenia chrześcijańskiego. Tajemni-
ce różańcowe to dwadzieścia pochodni 
rozświetlających naszą drogę. Do odma-
wiania Różańca wzywała nas Matka Boża 
m.in. w Lourdes i w Fatimie.

Rozważania tajemnic radosnych po-
prowadzili członkowie róż różańcowych 
z archidiecezji lubelskiej wraz ze swo-
im moderatorem ks. Józefem Dzidu-
chem. Piękne świadectwo o uzdrowie-
niu żony dzięki modlitwie różańcowej 
dał mąż, który z wdzięczności Maryi za-
łożył pierwsze męskie koło w swojej pa-
rafii. Siostra Wioletta, loretanka, w imie-
niu redakcji miesięcznika „Różaniec”, któ-
ry w tym roku obchodzi jubileusz 25-le-
cia po wznowieniu, mówiła o rozwo-
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ju formacyjnym od strony edycyjnej pi-
sma, które jest kontynuacją dzieła bł. ks. 
Ignacego Kłopotowskiego. Mszy świętej 
w kaplicy Cudownego Obrazu przewod-
niczył abp Wacław Depo, a do uczestni-
ków VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Du-
chowej Żywego Różańca wystosował list 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Salva-
tore Pennacchio.

– Pozdrawiam siostry loretanki, o. Ta-
deusza Rydzyka i redemptorystów, któ-
rym zawdzięczamy przekaz błogosła-
wionej rozgłośni radiowej i telewizyj-
nej – rozpoczął homilię abp Depo, ordy-
nariusz częstochowski. Spotykamy się 
w  domu jasnogórskiej Matki, aby do-
tknęła nas Boża miłość. Tylko zjednocze-
ni z Bogiem przez sakramenty możemy 
z odwagą przekazywać wiarę innym. To 
na chrzcie świętym została nam dana ła-
ska świadectwa. 

Jan Paweł II, pisząc o zadaniach świec-
kich w Kościele, podkreślał, że bierność 
jest nie do pogodzenia z postawą chrze-
ścijanina. Nie wolno nam być bezczyn-
nymi i biernymi. Nie wolno nam pozo-
stać w  domu, gdy przed nami wybór, 
komu powierzyć odpowiedzialność za 
losy przyszłych pokoleń naszej Ojczyzny. 
Bo władzy nie można powierzyć w ręce 
nieodpowiedzialnych celebrytów – upo-

minał pasterz częstochowski. Dalej arcy-
biskup przywołał dewizę sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko 
postawiłem na Maryję”, dodając: 

– Odkrywajmy razem ze świętym Ja-
nem Pawłem II i prymasem Stefanem 
Wyszyńskim, nasze chrześcijańskie po-
wołanie do świętości. Wypraszajmy od-
wagę bycia świętymi. Chrystus pozosta-
wił nam swój Kościół zbudowany na fun-
damencie Apostołów, to w nim jedno-
czymy się z Chrystusem w sakramentach 
świętych. Jan Paweł II nauczał, że poza 
Kościołem nie ma zbawienia. Święci po 
swojej śmierci są obecni nową obecno-
ścią – świętych obcowania.

Abp Wacław Depo przywołał scenę 
uwiecznioną w pomniku na dziedziń-
cu KUL-u, w której Jan Paweł II i prymas 
Wyszyński pochyleni ku sobie, klęcząc, 
dziękują Bogu za dar wiary. Prymas ca-
łuje dłoń papieża, a w tle brzmi echo 
słów wdzięczności papieskiej: „Nie by-
łoby tego polskiego papieża bez Twojej 
wiary, niecofającej się przed więzieniem”.

– Świat dziś nie rozumie tego gestu 
ucałowania dłoni – mówił metropolita 
częstochowski. – Tak jak nie rozumie ge-
stu ucałowania dłoni matki i ojca w po-
dzięce za dar życia. To przecież za mura-
mi więzienia prymas Stefan Wyszyński 

1.  Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
Bożych narodzin, świętych ofiarowań.
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
w radosnych sercach i rodzinnych progach.

Ref.  Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”.
Niech życie moje, Anielska Królowa,
będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”

2.  Weselna Matko z galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.
Ref.

zdobywał wolność z różańcem w ręku. 
Owocem tej wewnętrznej wolności były 
Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego. 
Ojciec narodu nie odszedł, ale już na za-
wsze klęczy w spiżu przed Jasną Górą 
i ofiarowuje Polskę Matce. 

Jako dary ołtarza ofiarowano m.in. 
portrety: bł. Ignacego Kłopotowskie-
go, sługi Bożej Pauliny Jaricot, św. Jana 
Pawła II i czcigodnego sługi Bożego 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, a tak-
że 20  czerwonych róż – jako symbol 
20 tajemnic różańcowych.

Ks. Grzegorz Koc, moderator Żywe-
go Różańca w diecezji siedleckiej, na za-
kończenie Mszy świętej zachęcił jeszcze 
raz do odmawiania Różańca: – Różaniec 
to moc, tarcza przeciw złu, zwłaszcza 
dziś, gdy tyloma sercami zawładnął lęk, 
a może też wygodnictwo?! Obie posta-
wy pochodzą od złego, a „doskonała mi-
łość usuwa lęk” (1 J 4, 18).

Wierni zgromadzeni w kaplicy Cu-
downego Obrazu odmówili akt osobi-
stego oddania się Matce Bożej. W tej 
modlitwie tak często powierzał się Maryi 
czcigodny sługa Boży, prymas Stefan 
Wyszyński.

elżbieta szMiGielsKa-jeziersKa
rozaNiec.eu

HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA Słowa: bp Józef Zawitkowski
Muzyka: ks. Wiesław Kądziela

3.  Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania
I być świadkami Twego zmartwychwstania.
Ref.

4.  O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne „Zdrowaś”.

Ref.  Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”.
Niech życie moje, Anielska Królowa,
będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.
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Ciągła droga do Jezusa

Miłości nie można mylić z zakocha-
niem czy zauroczeniem. Miłość to świa-
doma decyzja o tym, z kim chce się iść 
przez życie. W swoim życiu my sami 
przekonaliśmy się, jak łatwo jest upa-
dać, a  potem – jak trudno przepraszać, 
by potem już z pełną świadomością po-
wiedzieć: „kocham Cię i wybieram Cie-
bie”. To, co pozwala nam na ten po-
wrót, to świadomość Bożej miłości do 
nas i tego, że Pan cały czas na nas cze-
ka – niezależnie od tego, ile razy upada-
my. Każdy nasz upadek jednak Go rani 
i  smuci – mając tę świadomość warto 
starać się być blisko Umiłowanego, któ-
rym jest dla nas Jezus.

Mamy świadomość tego, że życie z Je-
zusem opiera się nie tylko na samym 
uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii, 

„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” – powiedział Piotr do Pana Jezu-
sa zapytany, czy Go miłuje. Czy i my, grzeszni, możemy tak odpowie-
dzieć Jezusowi? Tak, bo miłość do Boga to ciągłe powroty do Niego.

uMiŁowaNy i uMiŁowaNa

ale też na zapraszaniu Go do swego ży-
cia w każdej jego dziedzinie. Musi On 
być obecny przy nas zarówno w czasie 
pracy, jak i wypoczynku, w naszych ro-
dzinach, w relacjach sąsiedzkich i wśród 
współpracowników, a także w życiu oby-
watelskim.

W naszej rodzinie podzieliliśmy się za-
daniami – mąż pracuje zawodowo, na-
tomiast ja, będąc żoną i matką – zajmu-
ję się domem i to w sposób bardzo do-
słowny – edukacją naszych dzieci, ponie-
waż dzieci nasze uczą się w trybie Eduka-
cji Domowej. Umożliwia nam to codzien-
ną wspólną modlitwę – w południe Anioł 
Pański, o piętnastej przypominamy sobie 
o Godzinie Miłosierdzia, codziennie rów-
nież odmawiamy z dziećmi co najmniej 
jedną dziesiątkę różańca, ponieważ ze 

starszą trójką podjęliśmy się Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego, przed posił-
kami modlimy się wspólnie, podobnie 
przed podróżą. Wychodzącego z domu 
męża, jak również dziecko, błogosławię 
znakiem krzyża, tak samo jak robimy – 
jako rodzice – znak krzyża na czole kła-
dącym się spać dzieciom.

Na naszych głowach jest zarówno wy-
chowanie dzieci, nauka przedmiotów ści-
słych, humanistycznych, jak również ka-
techeza. Staramy się zatem przed wła-
snymi dziećmi świadczyć o Panu Jezusie, 
opowiadać im o Jego miłości, pokazy-
wać Go w dziele stworzenia. Staramy się 
im pokazywać większe i mniejsze cuda, 
jakich Pan Bóg dokonuje w naszym ży-
ciu – nieraz doświadczyliśmy Bożej opie-
ki i uczymy dzieci, jak za nią dziękować.
Ważne jest dla nas również obchodzenie 
świąt rodzinnych z Panem Bogiem – za-
mawiamy wówczas Msze święte w inten-
cji jubilatów, staramy się również uczest-
niczyć w Eucharystii bezpośrednio w dni 
naszych uroczystości rodzinnych.

Dzięki Wspólnocie „Umiłowany i umi-
łowana” coraz bardziej przybliżamy się 
do Pana Boga w naszym małżeństwie 
i  rodzicielstwie. Konferencje ojca Kazi-
mierza pomagają nam stać się lepszy-
mi małżonkami i rodzicami, a adora-
cje i wspólnotowa Eucharystia pozwa-
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uMiŁowaNy i uMiŁowaNa

sŁowo boże w codzieNNości 
Fot.  toMasz sKoczKowsKi, ewa soŁecKa

lają nam na częstsze spotkania z Jezu-
sem w  Najświętszym Sakramencie. Co-
roczne rekolekcje są czasem przybliże-
nia zarówno do Pana Jezusa, jak i do sie-
bie wzajemnie w rodzinie. Nasze wspól-
notowe nocne czuwania na Jasnej Gó-
rze pomagają nam również przybliżyć 
się do naszej niebiańskiej matki – Ma-
ryi. Jej zawierzamy wszelkie nasze spra-
wy, by zanosiła jej do Pana Boga. Życie 
w zgodzie z „Ideałem Wspólnoty” może 
nie jest najłatwiejszą drogą, ale przyno-
si dobre owoce.

Do Wspólnoty trafiliśmy, chcąc pogłę-
biać swoją wiarę oraz by nasz syn mógł 
jak najlepiej, w otoczeniu nie tylko naj-

bliższej rodziny, ale też innych dzieci, 
przygotować się do Pierwszej Komunii 
Świętej i przeżyć ją całym sercem. We 
Wspólnocie ochrzciliśmy też naszą naj-
młodszą córkę, a lada dzień przyjmie 
Pana Jezusa nasza najstarsza córka. Wi-
dzimy, że nasze dzieci starają się żyć wia-
rą, choć jak wszystkie dzieciaki czasem 
kłócą się i jak my wszyscy ulegają słabo-
ściom. Starają się jednak walczyć z nimi 
i  czynić dobro, troszcząc się przy tym 
również o swoich kolegów i koleżanki.

My – będąc tak bardzo dla innych 
nietypową rodziną – staramy się swo-
im zachowaniem pokazywać Pana Jezu-
sa w  swoich środowiskach: mąż w pra-

cy (chociażby robiąc znak krzyża przed 
posiłkiem, w rozmowach ze współpra-
cownikami stając po stronie wiary), na-
tomiast ja – w relacjach z naszymi dzieć-
mi, z naszymi rodzinami, ale też z inny-
mi znajomymi rodzinami, gdzie zarów-
no wśród członków naszych rodzin, jak 
i wśród znajomych są osoby niewierzące.

Czy wstydzimy się Jezusa? Nie, i stara-
my się o  tym świadczyć swoim życiem, 
a  przynależność do Wspólnoty pomaga 
nam umacniać się w dobrym, w bliskości 
i odczuwalnej pamięci modlitewnej człon-
ków naszej wspólnoty i Ojca Kazimierza.

aNNa i PaweŁ bińKowie

WRZESIEŃ

Kto przyniesie z Syjonu
zbawienie Izraela?

Gdy Pan odmieni los
swego narodu,

Jakub się rozraduje,
Izrael się ucieszy

(Ps 14, 6-7).

Cała mądrość od Boga pochodzi, 
jest z Nim na wieki.

Piasek morski, krople deszczu
i dni wieczności

któż może policzyć?
Wysokość nieba,
szerokość ziemi,

przepaść i mądrość
któż potrafi zbadać?

(Syr 1, 1-3)

PAŹDZIERNIK
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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.

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

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

REMONTY – naprawy, malowanie, płyt-
ki, panele, drzwi, płyty g/k, gładzie.
Tel. 507 626 907

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

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. Przygo-
towanie do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 663 017 429

NAUCZYCIElK A CHEMII udziela 
korepetycji (liceum, szkoła podstawowa). 
Tel. 663 017 429

KOREPETYCJE z języka angielskiego 
Tel. 515 700 694

NAUCZYCIEl 
DYPlOMOWANY 

W KlASIE TRąBKI
  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

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

  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

M AT E M AT Y K A
K o r e P e t y c j e

FHU „NASZE PODŁOGI” – deski, parkie-
ty, panele, listwy; montaż, cyklinowanie; 
ul. Popowicka 28, www.naszepodlogi.pl
Tel. 725 615 008

SPRZąTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 889 938 736

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

SPRZEDAM MIESZKANIE 3-pokojowe 
o powierzchni 55 m2 na Popowicach.
Tel. 601 899 492

POlSKI ZWIąZEK GŁUCHYCH DCM sp. z o.o. 
zaprasza na badania słuchu u dzieci i dorosłych. 
Prowadzimy pełną diagnostykę i terapię zaburzeń mowy, słuchu
i przetwarzania słuchowego.
Wrocław ul. Braniborska 2/10
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00
www.osrodek-pzg.pl
Tel. 71 355 6719

PSYCHOlOG–PSYCHOTERAPEUTA
konsultacje, terapia indywidualna dla osób dorosłych, 
testy psychologiczne.
www.psychoterapeuta-wroclaw.eu
Tel. 691 507 676

KUCHARKA na wszelkie rodzinne imprezy okolicznościowe 
(wesela, chrzciny, komunie i nie tylko).
Tel. 71 355 1878 lub 515 843 252 

OKOlICZNOŚCIOWE DEKORACJE
kwiatowe z okazji ślubu, wesela, chrztu, pierwszej komunii.
Tel. 692 055 864
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Sakramentu chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych  
w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne 
wezwanie. Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, 
lecz właśnie chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie 
wezwać kapłana z posługą sakramentalną.
Wszyscy chorzy naszej parafii mają możliwość przyjęcia 
Komunii świętej w każdą niedzielę dzięki posłudze 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 
Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rzymskokatolicka parafia 
pw. NMP Królowej Pokoju 

ul. Ojców Oblatów 1, 54–239 Wrocław
tel. 71 793 6771 w. 46 (biuro parafialne)

fax: 71 793 6771 w. 30

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

Msze święte

chrzest

bierzMowaNie

i KoMuNia święta

MaŁżeństwo

saKraMeNt chorych

PoGrzeb

Nabożeństwa

ważNe iNForMacje

sPowiedŹ

roczNice

iNForMator ParaFialNy



oKtawa bożeGo ciaŁa – 18.06.2020
fOt. PIOtR JANICKI



oKtawa bożeGo ciaŁa – 18.06.2020
fOt. PIOtR JANICKI

25-lecie KaPŁaństwa ojca Proboszcza – 21.06.2020
fOt. ANNA ZAWŁODZKA

„Zwiastowanie” – obraz Justyny Głowali –
jubileuszowy prezent od Żywego Różańca



25-lecie KaPŁaństwa ojca Proboszcza – 21/28.06.2020
fOt. PIOtR JANICKI



PożeGNaNie ojca adriaNa – 28.06.2020
fOt. ANNA ZAWŁODZKA



i KoMuNia święta we wsPólNocie „uMiŁowaNy i uMiŁowaNa” – 19.07.2020
fOt. tOMASZ SKOCZKOWSKI



Kwiaty dla MatKi bożej – 14/15.08.2020
fOt. BARBARA MASŁYKA



wielKi tydzień a.d. 2020 – 5-12.04.2020
fOt. BARBARA MASŁYKA


