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Do użytku wewnętrznego

15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. 
Autorem pomnika dziecka utraconego na cmentarzu osobowickim

jest słowacki rzeźbiarz, Martin Hudáček.
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Trzydzieści lat z nami

W roku 1990 po obronie doktoratu o misterium i dynamice Miłości 
rektor Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum powiedział do 
doktoranta, o. Kazimierza Lubowickiego OMI: „Teraz wracaj do kraju 
i służ Miłości, broń Miłości”. Wrócił, służy i broni. (Red.)

Wielu parafian jest mu wdzięcznych 
za spowiedź i kierownictwo duchowe. 
Lubimy, jak sprawuje Eucharystię i głosi 
kazania. Błogosławił nasze małżeństwa, 
odprowadzał naszych najbliższych. Mą-
dry, taktowny, życzliwy, prosty i bezpo-
średni. Chętnie zatrzymuje się, by poroz-
mawiać. Stara się podźwignąć. Pokazuje 
nam to, co w nas dobre i miłe Bogu. Czę-
sto zna naszych rodziców a nawet dziad-
ków. Przyzwyczailiśmy się do niego.

Mówimy o nim „nasz Ojciec Kazimierz”. 
On lubi być tak nazywany. Oficjalnie to 
o. prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubowicki 
OMI. Znany teolog duchowości, zaanga-
żowany w służbę Kościoła w Polsce oraz 

LUdzie nAszeJ PARAfii

Kościoła powszechnego, prorektor ds. 
naukowych PWT i sekretarz rady Episko-
patu Polski. W dorobku naukowym ma 
ponad 320 artykułów i książek.

Kilka dni temu ukazała się jego książ-
ka pt. Kontekst teologiczny synodalnych 
dyskusji o małżeństwie i rodzinie. Słowo 
wstępne do niej napisał Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. Jako pełne 
uznania i szacunku dla naszego Ojca Ka-
zimierza, zamieszczamy je obok. 

Dobrze, że jesteś! Niech Bóg Ci błogo-
sławi, a Maryja Niepokalana ma w swo-
jej opiece! Zostań z nami jak najdłużej! 

es i As

KALeNDArIUM
1990 – 14 grudnia przybył do 
Wrocławia, po 6 latach studiów 
w Rzymie i Francji
1991 – Wykładowca w WSD Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Obrze
1992 – Założył Wspólnotę 
Rodzin Katolickich 
„Umiłowany i umiłowana”
2001 – Wykładowca na PWT 
we Wrocławiu
2006 – Rozprawa habilitacyjna 
Duchowość małżeńska w nauczaniu 
Jana Pawła II
2007 – Kierownik Katedry Teologii 
Małżeństwa i Rodziny
2007 – Redaktor naczelny „Wrocław-
skiego Przeglądu Teologicznego”
2007 – Sekretarz Rady Wydziału 
PWT we Wrocławiu
2010 – Prorektor ds. naukowo-
dydaktycznych PWT we Wrocławiu
2012 – Sekretarz Rady Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Świeckich
2012 – Dyrektor Instytutu Teologii 
Duchowości PWT we Wrocławiu
2013 – Książka profesorska Elemen-
ty duchowości w liturgicznych obrzę-
dach sakramentu małżeństwa w Ko-
ściele zachodnim
2015 – Referat podczas KEP: Realizm 
duchowy a propozycja Komunii 
Świętej dla żyjących w związkach 
niesakramentalnych
2015 – Referat podczas spotkania 
delegacji Konferencji Episkopatów 
Polski, Niemiec i Austrii w Berlinie
2015 – Ekspert delegacji Episkopatu 
Polski podczas synodu w Rzymie
2015 – Recenzent dorobku 
naukowego kard. Gerharda Müllera, 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary 
do doktoratu honoris causa
2015 – Odpowiedzialny za 
polskie tłumaczenie dokumentu 
końcowego synodu: Powołanie 
i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym
2016 – Wystąpienie podczas konfe-
rencji prasowej w Sekretariacie Epi-
skopatu Polski w dniu ogłoszenia 
adhortacji Amoris laetitia
2018 – Referat podczas spotkania 
biskupów na Jasnej Górze: Recepcja 
wytycznych pastoralnych KEP 
do adhortacji Amoris laetitia
2020 – Książka Kontekst teologiczny 
synodalnych dyskusji o małżeństwie 
i rodzinie
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Drogi Ojcze Kazimierzu,
Już kilka dni temu otrzymałem 

egzemplarz Ojca książki Kontekst teo-
logiczny synodalnych dyskusji o małżeń-
stwie i rodzinie, Wrocław 2020.

Natychmiast zdałem sobie sprawę, 
że nie wystarczy zadzwonić lub napisać 
koleżeńskiego e-maila z treścią w  ro-
dzaju: „Drogi Kazimierzu – gratuluję!”.

Oczywiście, drogi Kazimierzu, gra-
tuluję tak wspaniałej książki! Ale pra-
gnę w tych kilku może nazbyt oficjal-
nych słowach podkreślić, że jestem pe-
łen podziwu dla tej publikacji, za któ-
rą kryją się długie lata poświęcone re-
fleksji teologicznej nad rodziną, dłu-
gie lata towarzyszenia rodzinom, dłu-
gie lata służenia pasterzom Kościoła 
w  Polsce owocami własnych przemy-
śleń i doświadczeń.

Jako prowincjał, jako oblat i  młod-
szy współbrat jestem dumny z Twoje-
go, Ojcze, dorobku naukowego, które-
go najnowszym owocem jest ta impo-
nująca publikacja. Uważam, że powin-
na doczekać się tłumaczenia na języki 
kongresowe, by mogła służyć Kościoło-
wi powszechnemu. Zachęcam do pod-
jęcia starań w tym kierunku.

Łączę serdeczne wyrazy życzliwo-
ści i  szacunku, z  braterskim pozdro-
wieniem w  Chrystusie i  Maryi Niepo-
kalanej.

O. PAWeł zAJąc OMi
PROWincJAł MisJOnARzy ObLAtÓW 

MARyi niePOKALAneJ W POLsce
Poznań, 13.10.2020

Ojca Profesora Kazimierza Lubowic-
kiego OMI poznałem w związku z syno-
dem o małżeństwie i rodzinie. Dane mi 
było poznać go jako człowieka pełnego 
pogody ducha i bliskiego ludziom, któ-
ry wierzy z całą prostotą i szczerze miłu-
je Kościół zbudowany na Piotrze.

Życie naukowe poświęcił on studium 
Magisterium Kościoła, ze szczególnym 
uwzględnieniem duchowości małżeń-
skiej. Jego najważniejsze publikacje są 
znaczące. Najpierw przeanalizował on 
wszystkie teksty Karola Wojtyły i św. 
Jana Pawła II, aby popularyzować du-
chowość małżeńską według nauczania 
Papieża z Polski. 

Następnie zebrał i przetłumaczył ob-
rzędy sakramentu małżeństwa w Ko-
ściele zachodnim, od pierwszego za-
chowanego sakramentarza z Werony aż 
po dzień dzisiejszy, wydobywając z nich 
elementy duchowości małżeńskiej, jak 
rozwijała się ona na przestrzeni całych 
dziejów Kościoła. Wydaje też Źródła du-
chowości małżeńskiej, udostępniając do-
kumenty od Synodu w Elwirze (ok. 306). 

Teraz zaś postanowił ukazać synod 
nadzwyczajny i zwyczajny o małżeństwie 
i rodzinie – w jak najszerszym kontek-
ście teologicznym – aby przybliżyć fak-

Słowo wstępne do książki 
„Kontekst teologiczny synodalnych dyskusji 

o małżeństwie i rodzinie”

ty i nurty myślenia tam obecne a w wie-
lu przypadkach zupełnie nieznane szer-
szemu gronu.

Ojciec Kazimierz jest nie tylko zwy-
kłym teoretykiem. Zna on dobrze realia 
życia małżeńskiego i rodzinnego, bo – 
prawie trzydzieści lat temu (14 IV 1992) 
– założył i prowadzi duszpasterstwo 
Wspólnoty Rodzin „Umiłowany i umiło-
wana”, liczącej ponad trzysta osób. Żyje 
z nimi na co dzień w kapłańskiej zażyło-
ści. Dzięki temu zdobył umiejętność re-
alistycznego a równocześnie pogodnego 
spojrzenia na idee i fakty, zaś jego ana-
lizy są wyczerpująco udokumentowane. 
Swoją wiedzą służy on także nie tylko Ko-
ściołowi w Polsce.

Z radością więc przyjmuję to studium, 
jako cenny punkt odniesienia do ciągle 
jeszcze toczących się dyskusji. Dzięku-
ję za rzetelnie udokumentowaną anali-
zę i życzę wszelkiego Bożego błogosła-
wieństwa. 

X stAnisłAW GądecKi
ARcybisKUP MetROPOLitA POznAńsKi

PRzeWOdniczący KeP

Podczas synodu o małżeństwie i rodzinie, Rzym 15.10.2015
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Urząd Miejski Wrocławia zachęca, 

by w czasie epidemii załatwiać sprawy 
urzędowe bez wychodzenia z domu 
za pośrednictwem Telefonicznego 

Centrum Obsługi Mieszkańca: 
tel. 71 777 77 77 

czyli 71 i siedem siódemek 
lub platformy ePUAP. 

Szczegóły na portalu miejskim 
wroclaw.pl w zakładce urzadonline. 

Zawsze najlepiej wcześniej sprawdzić 
czy wizyta osobista jest konieczna.

eucharystia buduje Kościół

Sobór Watykański II przypomniał, że Ofiara eucharystyczna tkwi 
w centrum procesu wzrastania Kościoła. Stwierdziwszy bowiem, że 
„Kościół, czyli królestwo Chrystusa już teraz obecne w misterium, 
z mocy Boga rośnie w sposób widzialny w świecie”, i chcąc niejako 
odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób wzrasta?”, dodaje: „Ilekroć 
sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której Chrystus został 
złożony w ofierze jako nasza Pascha, dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia.

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 poczucia 
odpowiedzialności za tę doczesną zie-
mię, raczej je rozbudza. 

Pragnę z  całą mocą przypomnieć to 
na początku nowego tysiąclecia, ażeby 
chrześcijanie czuli się bardziej niż kiedy-
kolwiek wezwani, aby nie zaniedbywać 
obowiązków przynależnych mieszkań-
com tej ziemi. Ich zadaniem jest przyczy-
niać się, kierując się światłem Ewangelii, 
do budowania świata na miarę człowie-
ka 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 

 

„Świętą i zbawienną jest myśl modlić 
się za umarłych”(2 Mch 12, 46). W tych 
listopadowych dniach powierzamy 
Bogu wraz z całym Kościołem w mo-
dlitwie tych, którzy zasnęli z nadzieją 
zmartwychwstania. Wyrazem naszej pa-
mięci modlitewnej powinna być przyję-
ta i ofiarowana Komunia święta oraz zy-
skanie odpustu zupełnego. Kościół za-
chęca także do zamówienia Mszy świę-
tej i udział w niej oraz do modlitwy ró-
żańcowej w tzw. wypominkach. 

Gdy piszę te słowa, nie ma jeszcze 
decyzji rządu, czy w czasie obecnej sy-
tuacji pandemicznej nie zostaną za-
mknięte cmentarze w dniu Wszystkich 
Świętych i w Dzień Zaduszny. Przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski ks. abp Stanisław Gądecki zachęca, 
aby nawiedzenie cmentarzy rozłożyć 
na dni poprzedzające i następujące po 
dniu 1 listopada. Apeluję również do 
osób starszych, aby w tym roku odłoży-
ły nawiedzanie cmentarzy i zostały bez-
piecznie w  domach, wyrażając swoją 
pamięć poprzez wierną modlitwę. Na-
tomiast zgodnie z dekretem wydanym 
na polecenie papieża Franciszka przez 
Penitencjarię Apostolską, w tym roku 
odpust zupełny za zmarłych można 
uzyskać nie przez pierwsze osiem dni 
listopada, ale przez cały miesiąc.

O. JeRzy ditRich OMi

słOWO PRObOszczA
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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  Euchary-
stii, wpisując w swoją ofiarną i braterską 
obecność obietnicę ludzkości odnowio-
nej Jego miłością. Znaczący jest fakt, że 
Ewangelia według św. Jana, w tym miej-
scu, gdzie Synoptycy opisują ustanowie-
nie Eucharystii, proponuje, ukazując jed-
nocześnie jej głęboki charakter, relację 
o umywaniu nóg, w której Chrystus czy-
ni siebie nauczycielem komunii i służby 

OCHrzCzeNI
Tomasz Grzegorczyk
Kamila Żelechowska
Kaja Masiukiewicz
Mieszko Mazur
Artur Winnik
Karol Ziółkowski
Julia Błyskosz
Henryk Gwit
Jowita Mihułka
Jakub Panek
Jagoda Sopańska
Dawid Podpora
Wiwiana Schulz
Zuzanna Chwała

MAŁŻeŃSTWA
Krzysztof Skarżyński 
 i Aleksandra Klonowska
Tomasz Dadaczyński 
 i Justyna Krakowiak
Tomasz Kanofocki 
 i Dominika Szalek

zMArLI
Leokadia Zielińska  l. 87
Katarzyna Walerych  l. 99
Zdzisław Niedzielski  l. 92
Henryk Korzeniowski  l. 56
Stanisława Paździor  l. 71
Irena Ściepuro  l. 96
Czesław Kwitek  l. 81
Ignacy Mrukowicz  l. 90
Sebastian Paździor  l. 39
Helena Szczepaniak  l. 80
Marek Nojszewski  l. 80
Tadeusz Pieczyrak  l. 90
Cecylia Borowy  l. 88
Marek Czyżewski  l. 73
Zdzisław Słota  l. 75
Zbigniew Kamiński  88
Mirosław Andryszkiewicz  l. 81

KsięGi PARAfiALne

(por. J 13, 1-20). Również apostoł Paweł, 
uznaje za „niegodne” wspólnoty chrześci-
jańskiej uczestnictwo w Wieczerzy Pań-
skiej, jeśli jest ona sprawowana w sytu-
acji podziału i obojętności wobec ubo-
gich (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

Program duszpasterski  EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
został opracowany na trzy lata: 2019–2022

Rok I – 2019/2020
WIELKA TAJEMNICA WIARY

 „Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6, 29)

Rok II – 2020/2021
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III – 2021/2022
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

W pierwszą niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 roku, 
rozpoczniemy refleksję nad tematem: 

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

INTeNCJe ŻYWeGO rÓŻAŃCA

LISTOPAD  2020
1. Aby postęp w dziedzinie robotyki 
i sztucznej inteligencji zawsze pozosta-
wał w służbie ludzkości.
2.  Aby nasi bliscy zmarli, dusze w czyść-
cu cierpiące i wszyscy wierni zmarli 
czekający na naszą modlitwę dostąpili 
chwały zbawionych.

GrUDzIeŃ  2020
1.  Aby nasza osobista relacja z Jezusem 
Chrystusem była ożywiana słowem Bo-
żym i modlitwą.
2.  O powstrzymanie pandemii korona-
wirusa i o sukces w pracy naukowców 
nad wynalezieniem leku i szczepionki. 
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PRyMAs t ysiącLeciA

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

Kolejna część kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia obejmuje lata 
1958-1967. Był to czas wielkich wydarzeń w życiu Kościoła powszech-
nego i Kościoła w Polsce: Sobór Watykański II i Tysiąclecie Chrztu Pol-
ski. Wciąż trwały represje i szykany państwowych władz komunistycz-
nych wobec Kościoła. (Red.)

1958
28 października Ksiądz Prymas bie-

rze udział w konklawe, które wybie-
ra papieża Jana XXIII. Gdy Ksiądz Pry-
mas składał homagium, Jan XXIII po-
wiedział: „Częstochowa, Częstochowa 
– spraw, aby się za mnie modlono na Ja-
snej Górze”. Ksiądz Prymas zapewnił, że 
na Jasnej Górze będzie odprawiana co-
dzienna Msza święta w intencji Papieża. 
Natomiast w sanktuariach maryjnych 
odprawiana była nowenna Eucharystii 
w intencji Jana XXIII. Na pożegnalnej 
audiencji Ksiądz Prymas ofiarował Ja-
nowi XXIII ten dar modlitwy od Polski.

„Z niezwykłym uczuciem wdzięczności 
przyjął Ojciec święty wiadomość, że każ-
dego dnia będzie odprawiana w jego in-
tencji Msza święta w kaplicy matki Bożej 
Jasnogórskiej”.

Do Watykanu wysłano potem tak-
że fotografie figur i obrazów Matki Bo-
żej z polskich sanktuariów maryjnych, 
które Papież polecił oprawić i zawiesić 
w swoich prywatnych apartamentach.

„W czasie składania przez kardyna-
łów hołdu nowo wybranemu Papieżowi 
w kaplicy Sykstyńskiej zwróciłem się do 
Ojca świętego z następującymi słowa-
mi: «Poprzednik Waszej Świątobliwości, 
Jan XIII, przyjął Polskę do rodziny naro-
dów chrześcijańskich i wprowadził ja do 
Kościoła świętego. Wasza Świątobliwość 
prowadzić będzie nas w bramy Tysiącle-
cia Chrześcijaństwa»”.

„Dzieło Wielkiej Nowenny żywo inte-
resowało Papieża, jak zresztą wszystkich 
kardynałów i wielu biskupów świata ka-

tolickiego. Ten wybitnie religijny pro-
gram pracy jest wyjątkowy we współ-
czesnym świecie katolickim. Ojciec świę-
ty ma pełne zrozumienie dla potrzeb Ko-
ścioła świętego Polski, stojącej na progu 
swego Tysiąclecia, i pracom Wielkiej No-
wenny gorąco błogosławi”.

1962–1965 – Sobór Watykański II
Jan XXIII zwołał Sobór, który otwo-

rzył w  uroczystość Macierzyństwa Bo-
żego Maryi, 11  października 1962 r. 
Ksiądz Prymas bierze udział w pracach 
Soboru jako członek Prezydium Sobo-
ru oraz Komisji Extra Ordinem. Inicjuje 
w Polsce modlitwy w intencji Soboru. 

„Powiedzieliśmy Ojcu świętemu, że 
dziś w Soborze bierze udział cała Pol-
ska katolicka, która trwa na modlitwie 
w «Czuwaniu soborowym z Maryją Ja-

snogórską». Jako zewnętrzny wyraz tej 
obecności Narodu w pracach Soboru 
złożyliśmy Ojcu świętemu «Księgę czu-
wań soborowych», która zawiera rozpo-
rządzenia biskupów polskich i kalenda-
rze diecezjalne «Czuwań» we wszystkich 
parafiach. Złożyliśmy Ojcu świętemu ad-
res hołdowniczy zakonów polskich wraz 
z symbolicznym ryngrafem i lampką [...]. 
Szczególną radość sprawiła Ojcu świę-
temu wiadomość, że wszystkie parafie 
w dniu swego czuwania wysyłają na Ja-
sną Górę delegacje, by tam modlić się 
w intencji Ojca świętego i soboru”.

Po śmierci Jana XXIII, 19 czerwca 
1963  r. rozpoczęło się konklawe. 
Zakończyło się 21 czerwca  1963 r. 
w  uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusa – wyborem kard. Montiniego, 
który przyjął imię Pawła VI. Ojciec 
Święty odpowiedział: „Składam hołd 
Polsce świętej, zawsze wiernej i tak 
mi drogiej. Proszę o jedno «Zdrowaś 
Maryjo» na Jasnej Górze, u Matki 
Bożej Częstochowskiej”. Ksiądz Prymas 
zapewnił, że każdego dnia będzie 

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się.

Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka,

Msza święta w bazylice św. Piotra podczas soboru Watykańskiego ii, 1965
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odprawiana Msza święta na Jasnej 
Górze w intencji Jego pontyfikatu. Pod 
koniec audiencji Ojciec święty wręczył 
Księdzu Prymasowi wspaniały dar: 
pierścień Jana XXIII ze słowami: „Ten 
pierścień należy się Prymasowi Polski 
ze względu na szczególne związki, 
jakie między Nim a papieżem Janem 
XXIII istniały”. 

Dla Polski przekazał słowa: „Błogo-
sławię i błogosławić będę zawsze bi-
skupom polskim, duchowieństwu, za-
konom i ludowi wiernemu, aby w dro-
dze do Millennium byli zawsze wier-
ni wskazaniom i zamierzeniom Waszej 
Eminencji”.

21 listopada 1964 r. Ksiądz Prymas 
bierze udział w ogłoszeniu przez Pawła 
VI Maryi Matką Kościoła. Ksiądz Prymas 
wraz z całym Episkopatem Polski zabie-
gał u Ojca Świętego Pawła VI o nadanie 
Maryi tytułu „Matki Kościoła” oraz o na-
leżne miejsce dla nauki o Matce Bożej 
w konstytucji dogmatycznej o Kościele. 
W tym celu złożył na ręce Papieża me-
moriał biskupów polskich uzasadnia-
jący teologiczne podstawy tego tytułu 
oraz prośbę, aby Ojciec Święty, ogła-
szając Maryję Matką Kościoła, oddał 
Jej Niepokalanemu Sercu Kościół i ludz-
kość. Papież Paweł VI uczynił to 21  li-
stopada 1964 r. na zakończenie trze-
ciej sesji Soboru, w obecności wszyst-
kich Ojców Soborowych i przy ich go-
rącym aplauzie. 

„21 listopada, na zakończenie trzeciej se-
sji Soboru, przyszliśmy do Bazyliki Święte-
go Piotra przy śpiewie Ave maris Stella [...]. 
Mszę świętą Papież odprawiał w otoczeniu 
24 biskupów, którzy z nim koncelebrowa-
li. Byli to biskupi z najgłośniejszych sanktu-
ariów maryjnych całego świata, wśród nich 
był również biskup częstochowski, Stefan 
Bareła [...]. Pod koniec długiej uroczystości, 
po zakończeniu pierwszej części swojego 
przemówienia, Papież drugą część poświę-
cił uzasadnieniu, dlaczego ogłasza Maryję 
Matką Kościoła [...]. A gdy Papież oświad-
czył publicznie, że pragnie, aby odtąd Ma-
ryja odbierała w Kościele szczególną cześć 
jako Matka Kościoła, entuzjazm i radość nie 
miały granic”.

1965
W związku ze zbliżającymi się uro-

czystościami Sacrum Poloniae Millen-
nium Episkopat Polski wystosował listy 
do 56 episkopatów świata zapraszające 
do udziału w jubileuszu.

„O czym mogliśmy pisać do Episko-
patów różnych krajów? Naprzód powia-
damialiśmy ich o tym, że zbliża się wiel-
ka uroczystość Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. W  imię wspólnoty jednego Kościo-
ła Chrystusowego, jakim jesteśmy, pro-
siliśmy naszych bra-
ci w  biskupstwie, aby 
swoje ludy i owczarnie 
wezwali do modlitwy 
dziękczynnej do Boga 
w  Trójcy Świętej Jedy-
nego za tysiąc lat wia-
ry naszego Narodu. To 
był główny cel nasze-
go listu. [...] I my w na-
szych listach wspomi-
naliśmy wspólne prze-
życia tysiąca lat Kościo-
ła katolickiego w Polsce 
z innymi narodami ka-
tolickimi. [...] 

W naszych listach były więc zawsze 
uwidocznione powiązania, które istnie-
ją między Polską a danym krajem kato-
lickim, do którego listy były skierowa-
ne. Pisząc nawet listy do narodów i kra-
jów murzyńskich, widzieliśmy pewne 
związki między Polską a tymi krajami. 
[...] Oczywiście, w szeregu tych listów 
był również list do biskupów niemiec-
kich. List ten układem swoim podob-
ny był do innych listów. Z tą różnicą, 
że pisząc list do biskupów katolickich 
w  Niemczech, musieliśmy powiedzieć 
o wszystkich boleściach, jakie nas spo-
tkały od ich narodu. 

Gdy się czyta list biskupów polskich 
do Episkopatu katolickiego w Niem-
czech, można się łatwo przekonać, że 
prawie dwie trzecie listu stanowi wyli-
czanie wszystkich krzywd i cierpień za-
danych przez naród niemiecki narodo-
wi polskiemu. [...] Zarzuca się biskupom 
polskim, że swoich listów nie posłali do 
odpowiednich czynników. Nie ma takie-
go zwyczaju, aby listy pisane do określo-
nych osób rozsyłać na wszystkie strony. 

List przeznaczony jest dla adresata, a ad-
resatem tym w naszym wypadku jest Epi-
skopat niemiecki. [...] Nie raz i nie dwa 
mówiliśmy wyraźnie – za co byłem na-
padany przez prasę niemiecką na prze-
strzeni tylu lat – że w poglądach na gra-
nicę zachodnią Polski nie ma różnic mię-
dzy tymi co rządzą, obywatelami i bisku-
pami. Jasno, wyraźnie to mówię i mówi-
łem wiele razy, przez co byłem napasto-
wany przez prasę krajową. A dlaczego, 
tego nie rozumiem”.

1966
Rok jubileuszowy Tysiąclecia Chrztu 

Polski w Kościele powszechnym roz-
począł się od uroczystości rzymskich 
w styczniu 1966 r. z udziałem papieża, 
który pobłogosławił cały naród. W kra-
ju uroczystości milenijne rozpoczęły 
się 14 kwietnia w Gnieźnie. O północy 
w  Nowy Rok 1966 zabrzmiały dzwo-
ny we wszystkich kościołach w  Polsce 
i wszędzie została odprawiona uroczy-
sta milenijna Msza święta. 

Zaraz po 1 stycznia 1966 r. rozpoczęła 
się pełna złośliwości i nienawiści ze 
strony władz komunistycznych walka 
o  List biskupów polskich do biskupów 
niemieckich,  w którym zapisano 
słowa: „przebaczamy i  prosimy 
o  przebaczenie”. Ksiądz Prymas, który 
planował wyjazd do Rzymu i do 
Ameryki, 7 stycznia otrzymał oficjalną 
odmowę paszportu. Przez trzy lata nie 
pozwolono mu wyjechać na Synody 
Biskupów. Kościół w  Polsce rozpoczął 

PRyMAs t ysiącLeciA

CIĄG DALSZY NA S.  8

Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.

bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!

Uroczystości milenijne na Jasnej Górze, 3 maja 1966 roku
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PRyMAs t ysiącLeciA

uroczystości „szlakiem Tysiąclecia” 
według ustalonej wcześniej kolejności. 
Stacji milenijnych było tyle, ile diecezji, 
w każdej mieli być biskupi z Prymasem 
Polski i  Obrazem Nawiedzenia. Jako 
konkurencję wobec uroczystości 
kościelnych Wł. Gomułka ogłosił 
15  stycznia uroczystości państwowe. 
Władze komunistyczne odmówiły 
papieżowi Pawłowi VI przyjazdu do 
Polski, który w tej sytuacji uczynił swoim 
legatem kardynała Wyszyńskiego. 
Prymas Polski przyjechał na Jasną 
Górę dwa dni wcześniej z obawy, że 
władze komunistyczne utrudnią jego 
przybycie. 

Główne uroczystości odbyły się na 
Jasnej Górze 3 maja 1966 r. W ten sło-
neczny i ciepły dzień około pięciuset 
tysięcy ludzi zgromadziło się na Jasnej 
Górze, choć komunistyczna propagan-
da robiła wszystko, aby ludzie nie przy-
jeżdżali. Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 10.30 procesją „Dziesięciu 

Wieków”. Procesja miała dziesięć stacji, 
które odpowiadały dziesięciu wiekom 
naszej historii. Przy każdej stacji zmie-
niały się grupy ludzi niosących Cudow-
ny Obraz. Sumę celebrował kard. Karol 
Wojtyła. Ksiądz Prymas wygłosił kaza-
nie i czytał słowa milenijnego Aktu od-
dania Polski w macierzyńską niewolę 

CIĄG DALSZY ZE S.  7

Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi,

Maryi Matki Kościoła za Kościół w Pol-
sce i w świecie. Uroczystość trwała pięć 
godzin. Wieczorem był „Wielki apel no-
wego tysiąclecia”, którego istotą było: 
„Przebaczamy”. Drugie tysiąclecie za-
częło się w znaku miłości i przebacze-
nia. 31 grudnia 1966 r. na zakończenie 
Milenium Ksiądz Prymas był w Warsza-

Uroczystości milenijne na Jasnej Górze, 3 maja 1966 roku

Oryginał milenijnego Aktu oddania w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła (przechowywany w tubie w ołtarzu w kaplicy Matki bożej na Jasnej Górze)
 z podpisami Księdza Prymasa i kard. Karola Wojtyły oraz abp. Antoniego baraniaka i abp. bolesława Kominka (fragmenty w powiększeniu na s. 9) 

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci,
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PRyMAs t ysiącLeciApodczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.

wie. Na Miodową przyjechał generał 
paulinów i przywiózł korony Matki Bo-
żej, aby zakończenie było podobne jak 
rozpoczęcie, z Matką Bożą Jasnogór-
ską. Ksiądz Prymas napisał list, w któ-
rym m.in. czytamy: 

„Był to rok pełen niezwykłych tajem-
nic, nieustającego splatania się rado-
ści i boleści wdzięcznych serc, za triumf 
chwały Bożej z łaską zwycięskiego Krzy-
ża, pod którym wytrwale stała Matka Je-
zusowa. Dziś już nikt nie wątpi, że słusz-
nie wybraną była na Przewodniczkę dro-
gi do Tysiąclecia, i że Biskupi Polscy do-
brze zrobili, przyzywając Maryję Jasno-
górską jako Patronkę Wielkiej Nowenny 
i Sacrum Poloniae Millennium. Najbardziej 
zagorzali przeciwnicy, uzbrojeni w sche-
maty «teologicznych argumentów», 
właściwie zamilkli. Kościół polski od-
niósł zwycięstwo i w kraju, i na Soborze, 
gdy odważnie upominał się dla Maryi, 

przez swoich Bisku-
pów, o  miano Matki 
Kościoła i o ponowie-
nie aktu oddania Jej 
całej Rodziny ludz-
kiej. […] Niech Ma-
ryja Dziewica Wspo-
możycielka, «dana ku 
obronie Narodu pol-
skiego», nadal patro-
nuje Narodowi nasze-
mu, gdy będzie stał 
na straży Ślubów Ja-
snogórskich heroicz-

nego Aktu oddania się Jej w macierzyń-
ską niewolę miłości za Kościół Święty, gdy 
będzie wypełniał postanowienia Soboru, 
nadal rozwijał ideę macierzyńskiej niewo-
li, odnawiał na Jasnej Górze Śluby Narodu 
każdego roku i ściągał na Jasną Górę lud 
Boży Świętej Matki Kościoła katolickiego 
w Ojczyźnie naszej. Bóg zapłać za wszyst-
ko. Per Mariam soli Deo!”.

1967
Jeszcze w sierpniu 1966  r. 

Ksiądz Prymas wyraża chęć 
ogłoszenia Społecznej Krucja-
ty Miłości. Jej myśl zaczerpnął 
od kard. Augusta Hlonda, któ-
ry w okresie międzywojennym 
powołał Radę Społeczną przy 
Prymasie Polski. W jej skład 
wszedł ks. Stefan Wyszyński. 
W  1967  r. w  wielkopostnym 
Liście pasterskim o  Społecznej 
Krucjacie Miłości Prymas pisał: 

„Pragniemy podjąć pracę nad wprowa-
dzeniem w życie ducha Soboru Watykań-
skiego II. Zaczynamy pracę, która potrwa 
długie lata. Prowadzić ją będziemy w Spo-
łecznej Krucjacie Miłości. Wszak Chrystus 
Pan [...] ogłosił swoje największe i pierw-
sze przykazanie: «Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umysłem». 
Drugie zaś podobne temu: «Będziesz mi-
łował swego bliźniego, jak siebie same-
go. Na tych dwóch przykazaniach opie-
ra się całe Prawo i Prorocy» (Mt 22, 37n)”.

W tym też roku Ksiądz Prymas nie 
otrzymuje zezwolenia na wyjazd do 
Rzymu na Synod Biskupów. Na znak 
solidarności z Prymasem z wyjazdu re-
zygnują: kard. Karol Wojtyła oraz inni 
członkowie delegacji Episkopatu.

OPRAcOWAnie: bOŻenA sObOtA  
(cdn.)

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 
  Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
  Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.
  Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.
  Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
  Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

nawet z takich, które stoją plecami do Niego.
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Wezwanie do modlitwy o mądrą politykę

List sPOłeczny

Kończymy lekturę listu episkopatu Polski O ład społeczny dla wspólne-
go dobra opracowanego przez jego radę ds. Społecznych pod prze-
wodnictwem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Przy-
jęty przez naszych biskupów w marcu 2019 roku, jest aktualny szcze-
gólnie w obecnym czasie kryzysu. (Red.)

Mądrościowy wymiar polityki
Prawdziwą miarą aktywności politycz-

nej jest mądrość. Ten wymiar polityki od-
wołuje się do przykładu wyboru dokona-
nego przez króla Salomona, gdy „w Gibe-
onie Pan ukazał [mu] się […] w nocy, we 
śnie”. Na słowa Boga: „Proś o to, co mam 
ci dać”, władca nie poprosił o długie ży-
cie ani o bogactwa czy zgubę nieprzy-
jaciół, lecz o serce rozumne do wprowa-
dzania sprawiedliwości, do sądzenia ludu 
i do rozróżniania dobra od zła.

Bóg pochwalił Salomona za ten wybór, 
obdarzył go mądrością i innymi dobrami 
(por. 1 Krl 3, 4-15). Przez tę historię Bi-
blia ukazuje istotę sprawowania władzy. 
Aktywność polityczna ma być mądrym 
zaangażowaniem na rzecz sprawiedli-
wości i tworzeniem warunków pokojo-
wego współżycia obywateli. Imię „Salo-
mon” znaczy bowiem „Człowiek Pokoju”. 
„Oczywiście polityk będzie szukał sukce-
su, bez którego nie byłoby możliwe sku-
teczne działanie polityczne. Sukces powi-
nien jednak być podporządkowany kry-
terium sprawiedliwości, woli przestrze-
gania prawa i znajomości prawa. [Po-
nieważ] sukces może również omamić, 
otwierając drogę do zafałszowania pra-
wa, do niszczenia sprawiedliwości” (Be-
nedykt XVI, Przemówienie w  Bundesta-
gu, Berlin, 22 września 2011).

W naszym polskim kontekście mądro-
ściowego wymiaru nadają polityce za-
sady, które papież Franciszek przedsta-
wia jako „w istotny sposób kierujące roz-
wojem współżycia społecznego i budo-
waniem ludu, w którym różnice tworzą 
harmonijną całość w obrębie wspólne-
go projektu” (Evangelii gaudium, nr 221).

Pierwsza z nich: „czas jest ważniej-
szy niż przestrzeń” – nakazuje pracować 
w długiej perspektywie, bez obsesji uzy-

skiwania natychmiastowych rezultatów. 
Chodzi o dalekowzroczność, przewidy-
wanie dalekosiężnych skutków i inicjo-
wanie procesów długofalowych, podej-
mowanych z myślą o pomyślności przy-
szłych pokoleń. Druga zasada to: „jed-
ność jest ważniejsza niż konflikt”. Roz-
dźwięk między deklaracjami na temat 
wspólnoty i jedności a praktykowanymi 
podziałami czy nawet wrogością przeży-
waną w codziennym życiu uświadamia 
potrzebę tego, co mądrość Kościoła wy-
raża w zdaniu: „Silniejsze jest bowiem to, 
co wiernych łączy, niż to, co dzieli: niech 
w rzeczach koniecznych będzie jedność, 
w wątpliwych wolność, a we wszystkich 
miłość” (Gaudium et spes, nr 92). 

Trzecia zasada przypomina, że „rzeczy-
wistość jest ważniejsza od idei”. Między 
rzeczywistością a ideą zawsze dochodzi 
do napięć. Polityka jest jednak sztuką ta-
kiej realizacji idei przewodnich, aby nie 
przekształciły się w oderwane od rzeczy-
wistości ideologie, które prowadzą do 
społecznych konfliktów. Współcześnie 
np. jedna z hałaśliwych ideologii rów-
nież obecna w naszym społeczeństwie 
podważa binarny podział płci i niezastą-
pioną rolę rodziny naturalnej, próbując 
w publicznej debacie, prawie i progra-
mach edukacyjnych zastąpić człowie-
ka rzeczywistego jego zideologizowa-
nym obrazem. 

Wreszcie czwarta zasada: „całość jest 
czymś więcej niż część i czymś więcej 
niż ich prosta suma” (Evangelii gaudium, 
nr 235), jest szczególnie aktualna i waż-
na w zglobalizowanym, unifikującym się 
świecie. Chodzi o to, aby jako naród nie 
żyć w „abstrakcyjnym uniwersalizmie 
globalizacji”, a zarazem „aby nie ulec po-
kusie wąskiego, lokalnego spojrzenia” 
(tamże, nr 234).

Te powiązane ze sobą zasady stanowią 
organiczną całość i wymagają uwzględ-
nienia w procesie podejmowania poli-
tycznych decyzji. O taki mądrościowy 
etos życia publicznego apelujemy. O taki 
etos życia publicznego się modlimy 
i wszystkich zatroskanych o dobro ojczy-
zny do modlitwy i działania zapraszamy.

Wezwanie do modlitwy 
i zaangażowania

„Głoś naukę, nastawaj w porę, nie 
w  porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, 
poucz, podnieś na duchu z całą cier-
pliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm  4,  2) 
– poleca św. Paweł. Sobór Watykański II 
przypomina zaś: „Daremny [jest] wysiłek 
w kierunku budowy pokoju, dopóki wro-
gość, uczucia pogardy i nieufności, «raso-
we» nienawiści oraz zawzięte ideologie 
dzielą ludzi i wzajemnie przeciwstawiają”.

Autentyczne życie społeczno-poli-
tyczne, które opiera się na prawdzie, na 
szczerym nawróceniu i dialogu między 
stronami, odnawia się z przekonania, że 
każda osoba ludzka, każde pokolenie, 
nosi w sobie daną przez Boga obietnicę, 
która może wyzwolić nowe energie rela-
cyjne, intelektualne, kulturowe i ducho-
we. Dzisiaj nasze społeczeństwo potrze-
buje „budowniczych ładu pokoju”, którzy 
mogliby być autentycznymi posłańcami 
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i świadkami Boga Ojca, który pragnie do-
bra i szczęścia rodziny ludzkiej.

Aby religijna i społeczna posługa Ko-
ścioła była możliwa, nie może być on ani 
wykluczany z życia publicznego, ani po-
litycznie instrumentalizowany. Przemil-
czanie tych aspektów Chrystusowej na-
uki, które budzą u niektórych krytykę 
czy sprzeciw, podważałoby wiarygod-
ność apostolskiej misji Kościoła. Rów-
nie szkodliwe byłoby wykorzystywanie 
Kościoła, bądź wyrwanych z kontekstu 
fragmentów jego nauczania, do celów 
bieżących partyjnych rozgrywek. Dlate-
go też prosimy o podmiotowe i integral-
ne traktowanie nauki i misji Kościoła, za-
chęcamy do ponownego przemyślenia 
treści zawartych w jego dokumentach 
społecznych, a osoby duchowne wzywa-
my do świadectwa nauczaniu społeczne-
mu Kościoła.

Do wszystkich ludzi dobrej woli 
zwracamy się o podjęcie wysiłku na 
rzecz narodowej zgody i podjęcia dia-
logu w  prawdzie. Do wiernych zwra-
camy się zaś z prośbą o serdeczną 
modlitwę w intencji ojczyzny. Modli-
twą otoczmy polityków oraz wszyst-
kich odpowiedzialnych za kształt ży-
cia publicznego w naszym kraju. Pro-
śmy Boga o zaangażowanie jak najlicz-
niejszego grona Polaków w budowanie 
dobra wspólnego w jedności i chrze-
ścijańskim stylu działania. 

Prośmy Boga, abyśmy życie społecz-
ne opierali na prawdzie, budowali we-
dług nakazów sprawiedliwości, ożywiali 
i  dopełniali miłością i  urzeczywistniali 
w  klimacie wolności odpowiadającej 
godności obywateli, osób rozumnych 
i  wolnych, sumiennie i  odpowiedzial-
nie wypełniających prawo i  obowiązek 

budowania ładu społecznego dla dobra 
wspólnego naszej ojczyzny.

„Polityka pokoju, dobrze znająca ludz-
kie słabości i przyznająca się do nich, 
może zawsze czerpać z ducha hymnu 
Magnificat, który Maryja, Matka Chry-
stusa Zbawiciela i Królowa Pokoju, śpie-
wa w imieniu wszystkich ludzi: «Jego mi-
łosierdzie z pokolenia na pokolenie nad 
tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swe-
go ramienia, rozproszył pyszniących się 
zamysłami serc swoich. Strącił władców 
z tronu, a wywyższył pokornych […] po-
mny na swe miłosierdzie, jak obiecał na-
szym ojcom, Abrahamowi i jego potom-
stwu na wieki»” (Łk 1, 50-55).

Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polskie-
go Narodu, powierzamy naszą ojczyznę.

List PRzyJęty nA 382. zebRAniU PLenARnyM 
KOnfeRencJi ePisKOPAtU POLsKi

Módlmy się za kapłanów
Kapłan posiada niezgłębioną łaskę tajemnicy Bożej. Bóg tchnął w jego 
dłonie przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Modlitwa za ka-
płanów jest dziękczynieniem Bogu Ojcu za ten wielki dar. Kapłani służą 
gorliwie ludowi Bożemu przy stole eucharystycznym, gdzie dokonuje się 
przeistoczenie, źródło życia. Kto w Boga wierzy, nie umrze na wieki! 

Dziękuję wspólnocie Apostola-
tu Margaretka za oddanie się 
tej dożywotniej modlitwie 
ofiarowanej za kapłanów 
w naszej parafii NMP Kró-
lowej Pokoju od 2 lutego 
2010 roku. Bóg zapłać! Ojciec 
Artur Piwowarczyk OMI z ra-
dością odpowiedział na naszą 
prośbę i został pierwszym opieku-
nem Margaretek. Następnie opiekuna-
mi byli Ojcowie Oblaci Maryi Niepokala-
nej: Jacek, Andrzej, Kamil, Adrian i obec-
nie Tomasz.

W 1951 roku 13-letnia Kanadyjka, 
Margaret O'Donnell, zachorowała na 
porażenie dziecięce (choroba Heinego-
Medina) i  była sparaliżowana aż 
do śmierci. Poruszała tylko głową, 
zachowując sprawny umysł, swoje 
cierpienie ofiarowała za kapłanów. 

Zmarła w Wielki Piątek, 
mając 40 lat.  Matka 

Boża nad nią czuwała 
a jej lekarka, prof. 
Louise Ward, założyła 
w Kanadzie w 1981 r. 
Apostolat modlitwy 

za kapłanów, nazwany 
Margaretka na pamiątkę 

Margaret. Apostolat obecnie 
otacza całą kulę ziemską. Matka 

Boża – Królowa Pokoju z Medjugorie 
pragnie otoczyć swoich synów kapłanów 
duchową obroną.

Po śmierci mojego trzeciego syna w li-
stopadzie 2009 roku cierpiałam duchowo 
i prosiłam Jezusa, by pomógł mi znieść 
ten ból. Nie czekałam długo, przyszło na-
tchnienie: załóż swoim kapłanom Mar-
garetki. Odzew natychmiastowy. Dzięki, 
Boże. Ból się uciszał, obowiązków przy-

bywało. W ciągu trzech miesięcy udało 
się zdobyć osoby gotowe otoczyć modli-
twą 12 kapłanów w naszej parafii. Osoby 
chętne do modlitwy dosłownie otaczały 
mnie i wręczały karteczki. Bóg zapłać ca-
łej wspólnocie Margaretek zaprzysiężo-
nej 2 lutego 2010 roku, w święto Ofiaro-
wania Pańskiego.

Obecnie, po 10 latach, z radością zda-
ję swoją misję w Apostolacie Margaret-
ka osobie, o jakiej marzyłam: Pani Beacie 
Oleksiak, która bez wątpienia poprowa-
dzi wspólnotę godnie.  Rozszerzaj i ubo-
gacaj Apostolat Margaretka w modli-
twie. Niech Cię Bóg prowadzi i błogosła-
wi. Bóg zapłać. Nowym opiekunem na-
szej wspólnoty jest o. Tomasz Szura OMI.

Bóg zapłać całej wspólnocie za życz-
liwość dla mnie przez 10 lat, zwłaszcza 
podczas pobytu w szpitalu, za ofiarowane 
Msze święte i wszystkie modlitwy w mojej 
intencji. Szczególnie dziękuję za okazaną 
pomoc Państwu Eluni i Remikowi Bąkom, 
którzy nadal będą współpracować z Panią 
Beatą. Niech Bóg wynagrodzi za wszelkie 
dobro każdemu. Zachowuję wdzięczność 
w sercu i pamiętam zawsze o Was wszyst-
kich w modlitwie.

GenOWefA GÓRnA
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Kresowianie na obczyźnie (3)

Pani Anastazja postanawia wstąpić do PSK – Pomocniczej Służby Ko-
biet przy polskiej armii. Po przeszkoleniu zostaje wysłana jako opie-
kunka sierot w utworzonej dla nich szkole w Palestynie. Szkoła mieści 
się w Betanii koło Jerozolimy, mama jedzie pociągiem z grupą kobiet 
PSK przez Bagdad, a stąd z obozu naszego wojska do Palestyny. Przy-
tułek dla polskich sierot w Betanii mieści się w klasztorze, a opiekunki 
starają się stworzyć domową atmosferę. 

Jesienią 1942 roku przytułek dla sierot 
w Betanii zostaje przeniesiony do nowo 
otwartej szkoły dla polskich dziewcząt 
w Ain-Karem. Mama kocha dzieci, swo-
ją pracę, ojciec w tym czasie był w Ira-
ku, gdzie odbywały się ćwiczenia na-
szego wojska celem ochrony pól nafto-
wych przed Niemcami; następnie zosta-
li przeniesieni do obozu Gedera w Pale-
stynie. I wtedy ojciec odwiedza mamę, 
obydwoje marzą, aby mieć dzieci, wró-
cić do Polski do swego domu i żyć jak 
dawniej szczęśliwie. 

Pod koniec listopada 1943 roku pani 
Anastazja kończy swą pracę w szkole 
z powodu zaawansowanej ciąży. Opusz-
cza swoją ulubioną szkołę w Ain-Karem 
i  przenosi się do Polskiego Domu dla 
Matek i Dzieci w Ramallah i oczekuje na 
urodzenie się dziecka. Mała Kazia uro-
dziła się w szpitalu w Tel Awiwie. Ojciec 
przyjechał na chrzest Kazi tuż przed wy-
jazdem na kampanię włoską. Obydwo-
je rodzice są szczęśliwi, oj-
ciec żegnając mamę prosi, 
aby myślała tylko o tym, 
że niedługo wrócą do Pol-
ski do domu... Po urodze-
niu Kazi mama przebywa 
jeszcze jakiś czas w Domu 
Matki i  Dziecka w  Ramal-
lah, a  potem wynajmuje 
prywatne mieszkanie u ro-
dziny arabskiej w  Ain-Ka-
rem. Czeka na wiadomo-
ści od męża. 

Drugi Korpus odnosi 
zwycięstwa pod Monte 
Cassino, Anconą, Bolonią. 
Niemcy przegrywają już 
prawie na wszystkich fron-

tach. Tymczasem w Polsce upada po-
wstanie warszawskie, chociaż nasi „alian-
ci” stoją za Wisłą i widzą masakrę Pola-
ków i Warszawę zamienianą przez Niem-
ców w gruzy... 

Wyzwolenie Rzymu, upadek Berlina, 
śmierć Hitlera – te wszystkie wydarze-
nia powinny być spełnieniem marzeń 
dla żołnierzy gen. Andersa i ich rodzin 
oczekujących powrotu do Polski, do do-
mów na Kresach. Tymczasem konferen-
cja w Jałcie przekreśliła wszystkie ich 
nadzieje. Nasi żołnierze demobilizowa-
ni w Wielkiej Brytanii mają prawo spro-
wadzić swoje rodziny. Z otoczenia pani 
Anastazji większość Polek wyjechała do 
swych mężów w Anglii. Pani Anastazja 
czeka na wiadomość od męża. 

Na wiosnę 1945 roku, dostaje list 
w Polskim Centrum w Jerozolimie. Wia-
domość z Bolonii pisana na maszynie: 
mąż w bitwie o Bolonię został ranny 
w głowę i cierpi na amnezję. Mama Kazi 

chce być przy nim, ale wyjazd do Włoch 
jest niemożliwy, czeka więc na wyjazd do 
Anglii, gdzie mąż potem zostanie prze-
wieziony. Zgodnie z umową aliantów ro-
dziny naszych żołnierzy mogły się łączyć 
w Wielkiej Brytanii, ale nie zawsze było to 
takie łatwe, chociaż gen. Anders przypo-
minał Brytyjczykom, aby ta umowa była 
realizowana. 

Jest rok 1947. Jerozolima i okolice 
są terenem walk o terytoria palestyń-
skie także po wschodniej stronie Jorda-
nu. Izraelsko-arabska wojna była opar-
ta na metodach terrorystycznych. Mama 
z małą Kazią przeżyły straszną noc u arab-
skiej rodziny – najpierw słychać było 
strzały, walkę i wyłamywanie drzwi. Do 
ich pokoju wpada terrorysta z bronią go-
tową do strzału i latarką oświetla pokój. 
Mama z Kazią schowały się pod łóżko, za-
stawiając swój kąt walizką. Mama posta-
nowiła krzyknąć, że jest Polką i nie wtrą-
ca się do walki między Żydami a Araba-
mi. Po chwili napastnik wychodzi z po-
koju. Po takiej nocy mama żegna swych 
przyjaznych skądinąd gospodarzy, paku-
je rzeczy dziecka i swój skromny dobytek, 
pamiętając o notatkach swoich i  męża 
oraz zdjęciach rodzinnych i udaje się do 
Polskiego Domu w Abu-Kebir, który jest 
już pełen matek i  dzieci. Rano przyjeż-

dżają autobusy i zabiera-
ją około 70 osób do pol-
skiego ośrodka wojsko-
wego w Beit Jirja koło 
Tel Awiwu, skąd wobec 
zaistniałej sytuacji jest 
organizowany pilny wy-
jazd rodzin naszych żoł-
nierzy do Anglii. 

6 grudnia 1947  roku 
około trz ystu  osób 
pod bardzo dobrą 
opieką wojskowych 
przewodników jedzie 
do Tel Awiwu, skąd 
pociągiem odjeżdżają 
d o  E g i p t u .  Tu t a j 
przebywają miesiąc Rok 1951, husbands bosworth, Kazia (z prawej) z ojczymem i koleżanką basią
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w polskim obozie wojskowym El Quassin 
pod dobrą opieką naszych żołnierzy 
i 4 stycznia 1948 roku odpływają z Port 
Said parowcem Samaria do portu 
Liverpool w Anglii, aby wreszcie połączyć 
się z najbliższymi. Po dwóch tygodniach 
rejsu przypływają w mroźny ranek do 
Liverpoolu. Lekko ubrani przybysze 
z  tropikalnej Palestyny są dzieleni na 
grupy i  autobusami odjeżdżają do 
obozów wojskowych. 

Mama z 4-letnią Kazią przyjeżdża do 
obozu Hertford Bridge koło Morpeth. 
Tu czeka wielu Polaków na swe żony 
i dzieci – wzruszające powitania po dłu-
giej wojennej rozłące. Mama wypatruje 
swego męża, niestety na próżno. W Hert-
ford Bridge mama z Kazią przebywają ra-
zem z innymi matkami i dziećmi 10 mie-
sięcy, potem zabierają ich stąd ojcowie. 
Niestety mama z Kazią nigdy nie do-
czekały takiej chwili – ojciec Kazi zagi-
nął. Mama wychodzi za mąż za żołnie-
rza z armii gen. Andersa i razem z 5-let-
nią Kazią przyjeżdżają do obozu Hus-
bands Bosworth koło Leicester. Tu przez 
9 lat mieszkają w tzw. beczkach śmie-
chu (były to dawne blaszaki poligono-
we). Kazia chodzi tutaj do szkoły polskiej 
dla dzieci do 10 lat. Pani Kazia wspomina 
wspaniałych nauczycieli: kierownik pan 
Henryk Kozłowski, pan Zbigniew Scholtz, 
pan Franciszek Bejnarowicz i pani Lucy-
na Derkacz-Kamińska – wszyscy napraw-
dę nobliwi i zacni ludzie, bardzo lubiani 
i cenieni przez rodziców i dzieci. 

W wieku 10 lat Kazia zostaje wysła-
na do szkoły Sióstr Nazaretanek w Pits-
ford. Szkoła założona w 1947 roku, wy-
chowywała polskie dziewczęta na funda-
mencie wiary i polskich tradycji. Siostry 

Nazaretanki przeszły 
jako dzieci przez Sybe-
rię, Persję, Afrykę, In-
die i dotarły do Anglii 
jak wiele rodzin żoł-
nierzy gen. Andersa. 
Były całkowicie odda-
ne swoim wychowan-
kom. Przez obozy har-
cerskie i studenckie, 
rekolekcje i zjazdy oraz 
festyny szeroko otwie-
rały podwoje szkoły 
dla polskiej społeczno-
ści, przekazując polskość i tradycje. Jed-
ną z sióstr była Marysia Leśniak o zakon-
nym imieniu Maria Benedicta, która cały 
swój entuzjazm włożyła w wychowanie 
polskich dzieci. Pracowała dla nich 25 lat. 
Kazia kończy w Pitsford gimnazjum, na-
stępnie liceum w Rugby i dostaje się na 
wyższe studia pedagogiczne w St. Paul’s 
College (Birmingham), University w New-
bold Revel. Studia kończy w 1965 roku 
z  dyplomem nauczyciela i  uczy w Rug-
by młodsze dzieci. 

W 1968 roku wychodzi za mąż za Mie-
czysława – kolegę z czasów dzieciństwa 
w Husbands Bosworth.

Rodzice pana Mieczysława zostali wy-
wiezieni z Polski na przymusowe robo-
ty u  niemieckich rolników w  Austrii 
w 1940 roku. Po wyzwoleniu Austrii przez 
VIII armię brytyjską ojciec pana Mieczysła-
wa dostał się z nią do Włoch i  tu po po-
bycie w obozie uchodźców udało mu się 
wstąpić do armii gen. Andersa. Pan Mieczy-
sław urodził się w Austrii, a po wojnie wraz 
z rodzicami przebywał w obozie w  Hus-
bands Bosworth, gdzie również z  rodzi-
cami przebywała Kazia i razem się bawili. 

Potem spotykają się już jako dorośli 
w  czasie studiów. Pan Mieczysław koń-
czy studia prawnicze w Londynie i wspa-
niale wykonuje swój zawód ku zadowo-
leniu społeczności polskiej, której chęt-
nie pomaga. Pani Kazia w starszym wie-
ku kończy wieczorowe studia z historii 
i literatury na uniwersytecie w Leicester. 

Tutaj też kończy szkołę pisarską Wri-
ting School i owocem tej szkoły jest 
realizacja marzeń – napisanie powie-
ści wspomnieniowej, opartej na prze-
życiach rodziców. Dzięki zapiskom ro-
dziców można było odtworzyć prze-
bieg podróży, pobyty w różnych miej-
scach, daty. 

Trzytomowa powieść „Journey” napi-
sana jest tak ciekawie, że czyta się ją jed-
nym tchem. Również wojenne losy rodzi-
ców pana Mieczysława opisała pani Kazia 
w powieści zatytułowanej „Stolen Years” 
(Skradzione lata) tak żywo i barwnie, że 
po przeczytaniu obydwu powieści rodzi 
się dramatyczne pytanie: który z naszych 
sąsiadów był dla nas bardziej okrutny...

heLenA WieWiÓRsKA

Rok 1955, husbands bosworth, Kazia z rodzicami

Rok 2018, Leicester, Pani Kazia w studio radiowym bbc
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I ty możesz pomóc!

Na to wezwanie odpowiedzieli liczni parafianie składając dary rze-
czowe w postaci środków czystości, a także ofiary pieniężne do skar-
bonki przy kaplicy Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Dzięki ofiar-
ności ludzi dobrego serca, część darów wysłaliśmy już do Kameru-
nu – dopłyną pod koniec listopada, a pieniądze otrzymał misjonarz 
z Madagaskaru, ponieważ na razie nie ma możliwości dotarcia do ich 
misji z towarem.

Składamy specjalne podziękowanie 
Parafialnemu Zespołowi Caritas za opła-
cenie części kosztów przesyłki; pozosta-
łe koszty pokryli Przyjaciele Misji. Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim osobom, 
które przewoziły i pakowały odpowied-
nio towar. 

Za te wszystkie dary składamy Dar-
czyńcom podziękowania w imieniu mi-
sjonarzy i ich podopiecznych: chrześci-
jańskie Bóg zapłać! W intencji ofiaro-
dawców zostały odprawione Msze świę-
te w dniu 13 października.

Dzięki ofiarności Panów: Marcina 
i  Bartka, pracujących przy naszej para-
fii, powstała skarbonka jako ich dar dla 

Misji Oblackich. Skarbonka ustawiona 
przed kaplicą ma przypominać wszyst-
kim wchodzącym do kościoła, żeby byli 
wierni wezwaniom Pana Jezusa do sze-
rzenia Ewangelii w świecie przez mo-
dlitwę, ofiarowanie swojego cierpienia 
i pomoc finansową dla misji. Święty Eu-
geniusz swoim wzrokiem zachęca do 
ofiarności i pomocy finansowej dla misji.
Niech Matka Boża Królowa Pokoju wsta-
wia się za Wami u swojego Syna Jezu-
sa Chrystusa i wyprasza potrzebne łaski.

Zdarza się, że są parafie tak ofiarne 
i fundują dla misji coś trwałego, np. stud-
nię, i my jako Przyjaciele Misji też o tym 
marzymy. Jako nieliczna wspólnota nie 

damy rady sami dokonać tego dzieła, 
chociaż już raz zdarzyło się, że pomogli-
śmy odbudować studnię na misji Ojca 
Arkadiusza Cichli OMI, naszego para-
fianina. Teraz skarbonka jest takim we-
zwaniem, że możemy zrealizować ma-
rzenia misyjne. 

Minął w pażdzierniku Tydzień Misyj-
ny, gdy więcej modliliśmy się w intencji 
misji i pięknie by było, gdyby dokonać 
też dzieła materialnego. Piszę o tym, bo 
wiem i wiedzą to w Afryce, że nasi para-
fianie to ludzie z ofiarnym sercem. Czę-
sto podkreślają to misjonarze obdaro-
wani przez nas. Mając nadzieję, że jest 
wiele dobra w ludziach, kończę serdecz-
nym Bóg zapłać wszystkim Darczyńcom! 
Szczególnie gorąco dziękuję uczniom ze 
Szkoły Podstawowej nr 5, którzy również 
przeprowadzili zbiórkę środków czysto-
ści dla Madagaskaru.

MARiA zbOROWicKA
zeLAtORKA PRzyJAciÓł MisJi ObLAcKich

PRzyJAcieLe MisJi ObLAcKich
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ObLAci MARyi niePOKALAneJ nA MisJAch

O ZBIÓRCE MYDŁA
I INNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

DLA MADAGASKARU
PRZYPOMINAŁA UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W NASZEJ PARAFII

M.IN. TAKA POMYSŁOWO 
WYKONANA TORBA:

My wciąż działamy

Pozdrawiam Was gorąco z Czerwonej Wyspy! Jak zapewne już wiecie, 
kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa dotarł też na Ma-
dagaskar. W miarę swoich możliwości każdy tutaj stara się pomagać 
najbliższym i tym, którzy sami nie dają sobie rady. Dziękuję Bogu za 
to, że w Polsce są jeszcze ludzie wrażliwi na biedę drugiego człowie-
ka i chętnie dzielą się z nami dobrami, choć sami czasem nie mają 
wiele.

Trudna sytuacja
Od mojego powrotu z urlopu wspól-

nymi siłami udało nam się zrobić odwiert 
czterech studni głębinowych. Nazwa-
liśmy je: WIĄZOWNA, POLONIA, JÓZEF 
i NADZIEJA. Dzięki hojności wielu osób 
z Polski kilka wiosek i szkół ma teraz do-
stęp do zdrowej i dobrej wody. Dzięku-
jemy Wam za ten piękny dar! 

Od początku marca zmagamy się 
z utrudnieniami spowodowanymi przez 
SARS-CoV-2. Granice są zamknięte, nie 
ma żadnej wymiany towarów. Zupełnie 
stanęła turystyka. Zablokowany jest eks-
port lokalnych towarów: pieprzu, wani-
lii czy goździków. Na wsi rodziny kon-
centrują się na darach, które przynosi 
im uprawa roli i hodowla zwierząt. Życie 
codzienne stało się znacznie trudniejsze. 

Kościoły przez kilka miesięcy były za-
mknięte. Księża odprawiali Msze świę-
te w kaplicach i w prywatnych domach. 
Kryzys pandemiczny stał się w pewien 
sposób termometrem, służącym do 
zmierzenia temperatury wiary u każde-
go z nas. Teraz możemy zobaczyć, jaką 
każdy z nas ma osobistą relację z Jezu-
sem. Kim dla mnie jest Jezus?

Nasze bliźnięta i podopieczni 
ze schroniska

Rodziny bliźniąt trzymają się dzielnie 
i służą pomocą innym, szczególnie oso-
bom starszym i chorym. Prowadzona dla 
nich wcześniej formacja przynosi teraz 
spodziewane owoce. Z powodu urodze-
nia bliźniąt zostali odrzuceni przez lokal-
nych mieszkańców. Doświadczyli jednak 
troski i życzliwości z Polski i La Reunion. 
A teraz bez problemu podają pomocną 
rękę innym. Pomagają np. przy uprawie 

warzyw, wyplataniu mat czy naprawie 
domów. Bliźnięta, którymi się opiekuje-
my, radzą sobie coraz lepiej. Rozwijamy 
też sadownictwo drzew owocowych i ca-
łoroczną, ekologiczną uprawę warzyw 
(nie tylko sezonowo).

Dwa miesiące temu napisałem cichą 
prośbę do przyjaciół i znajomych, z któ-
rymi znam się od wielu lat, aby pomogli 
w zakupie żywności dla dzieci ulicy ze 
Schroniska Refuge. Bardzo szybko przy-
szła od nich pozytywna odpowiedź, za 
którą bardzo dziękuję. Obecnie w Refuge 
jest dwadzieścioro pięcioro dzieci w wie-
ku od 3 do 15 lat. Od najmłodszych lat tu-
łały się po śmietnikach i bazarach, musia-
ły żebrać przy sklepach. Niektóre z nich 
zmuszono też do prostytucji. Teraz mają 
zapewniony dach nad głową, łóżko do 
spania, możliwość nauki i coś do jedze-
nia. I najważniej-
sze – są otaczane 
miłością.

Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za 
każdy gest soli-
darności i życz-
l iwości .  Za to, 
że nas wspiera-
cie w  wielu sytu-
acjach: w zaku-
pie ryżu, warzyw, 
środków czysto-
ści i  wielu innych 
rzeczy. Nie chce-
my jednak tylko 
prosić, to byłoby 
niewychowawcze. 
Już od kilku mie-
sięcy przygoto-
wujemy więc re-

cykling plastiku. Zamierzamy produko-
wać kostkę chodnikową, deski, czy słupki 
ogrodzeniowe. Aby uruchomić produk-
cję, potrzebujemy kilku sprzętów: ma-
szyny do kruszenia plastiku, maszyny do 
mycia i płukania oraz maszyny z mierni-
kami elektrycznymi do rozgrzewania pla-
stiku. Chcemy też przygotować formy do 
odlewu. Wierzymy, że produkcja się po-
wiedzie, a sprzedaż tych produktów po-
może w utrzymaniu dzieci ze schroniska.

Bardzo serdecznie pozdrawiam 
wszystkich Przyjaciół Misji Oblackich 
i ojców z Prokury Misyjnej! Niech dobry 
Bóg błogosławi Wam w głoszeniu Dobrej 
Nowiny – gdziekolwiek się znajdujecie.

bRAt dAnieL KLOch OMi, MAdAGAsKAR
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Serce Ani

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwa-
ło jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie le-
karza, który podejmie się operacji. Drugi to wiadomość, że operacji jed-
nak nie będzie… Agnieszka i Andrzej Janczurowie mieszkają pod Wro-
cławiem z dziećmi: Karolem, Anią i Joasią. Spokojni, zwyczajni i nieroz-
poznawalni na ulicy, choć serce ich córki jest znane na całym świecie.

„Czekać albo aborcja”
Ciąża z Karolem była podręczniko-

wa, prawie jak z kredowych magazy-
nów: piękna, uśmiechnięta mama głasz-
cząca krągły brzuch. – Myśleliśmy, że za 
drugim razem będzie podobnie – mówi 
Agnieszka – ale szybko trafiłam do szpi-
tala z mocnym krwawieniem. Myślałam, 
że dziecka nie da się uratować, bo poja-
wił się krwiak podkosmówkowy. Lekarze 
dawali 50 proc. szans, że dziecko doży-
je do porodu – wspomina. Jednak dzię-
ki Mszy świętej odprawionej następne-
go dnia, w Godzinę Miłosierdzia Boże-
go, krwiak, który miał się wchłaniać wiele 
tygodni (jeśli dziecko przeżyje), po pro-
stu zniknął.

W 10. tygodniu ciąży rodzice zdecydo-
wali się na nieinwazyjne badania prena-
talne. Wtedy po raz pierwszy usłyszeli, że 
Ania ma chore serce. Lekarka stwierdzi-
ła nieprawidłowy przepływ na zastawce 
trójdzielnej.  „Są dwie opcje: czekać albo 
aborcja” – powiedziała. – Na to my kate-
gorycznie, że aborcja nie wchodzi w grę 
– opowiada Andrzej.

Kolejne badanie potwierdziło wadę 
serduszka, które rosło, więc można było 
„wyczytać” z niego coraz więcej. – Teraz 
lekarka wprost namawiała nas do prze-

rwania ciąży. Było dla niej oczywiste, że 
„takie dzieci” się usuwa. „Takie”, czyli cier-
piące na HLHS – zespół niedorozwoju le-
wej komory serca. Dopóki dziecko jest 
w brzuchu, korzysta z tlenu z krwi mat-
ki. – Po urodzeniu, bez operacji żyje mak-
symalnie trzy dni – dodaje tata. – Oczy-
wiście, konsultowaliśmy diagnozę z inny-
mi lekarzami, najlepszymi we Wrocławiu, 
Warszawie. Mówiono o trzech etapach 
operacji: jedna miała się odbyć zaraz po 
urodzeniu, druga po trzech miesiącach 
i  trzecia po trzech latach. Wtedy nastą-
piłaby pełna korekta, ale nie pełnia zdro-
wia, bo operacje są bardzo inwazyjne.

Agnieszka i Andrzej dowiedzieli się 
także, że kilkanaście lat temu dzie-
ci z  HLHS umierały, ponieważ nie prze-
prowadzano tak skomplikowanych za-
biegów. Usłyszeli, że na Zachodzie dzie-
ci takie jak Ania rodzą się rzadko albo 
w ogóle – tam jako jedyne „wyjście” wy-
biera się aborcję.

„W poniedziałek u mnie”
Pod koniec ciąży serce Ani było już 

bardzo słabe. Aby poczuć ruchy ma-
łej, Agnieszka kołysała ją w brzuchu, 
żeby dziecko się pohuśtało, a mama po-
czuła, że córka nadal żyje. W tamtym 

czasie Janczurowie 
przeczytali o prof. 
Edwardzie Malcu, 
kardiologu, o któ-
rym mówi się, że 
jest „polskim do-
brem narodowym”. 
– Profesor praco-
wał wtedy w Niem-
czech. Zadzwonili-
śmy do kliniki, ode-
brała Polka, rozma-

wialiśmy pół godziny. Wysłaliśmy bada-
nia, dyskutowaliśmy z prof. Malcem, któ-
ry potwierdził diagnozę i zdecydował się 
przeprowadzić operację. Zaznaczył jed-
nak: „W poniedziałek musicie być u mnie. 
Dziecka nie możecie przywieźć tutaj do-
piero po urodzeniu”. 

Musieliśmy także zapłacić 300 tysięcy 
złotych za operację i pobyt w niemiec-
kim szpitalu. Mnóstwo pieniędzy jak na 
nasze warunki. To był cud, że w week-
end udało się zebrać tę kwotę. Dzwoni-
liśmy do całej rodziny, znajomych, przy-
jaciół. Krewni pożyczali od kogo mogli, 
by móc nam pożyczyć. Poza tym modli-
liśmy się o uratowanie naszego nienaro-
dzonego dziecka.

Książkowe serce
Po przyjeździe do Niemiec lekarze wy-

wołali poród. Kiedy serce Ani zaczęło sta-
wać, natychmiast zdecydowano o cesar-
skim cięciu. – Bardzo zależało nam na 
chrzcie. Przywiozłam w słoiczku wodę 
święconą. Zapytaliśmy, czy Andrzej bę-
dzie mógł ochrzcić Anię. Usłyszeliśmy, że 
nie, bo lekarze muszą natychmiast pod-
piąć dziecko pod aparaturę, żeby prze-
żyło do operacji. Ale jeśli sobie życzy-
my, to któryś z lekarzy ochrzci naszą cór-
kę. Wrzuciliśmy więc formułkę „Ja ciebie 
chrzczę…” do translatora Google’a, na 
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kartce wyrwanej z zeszytu napisaliśmy, 
co zrobić i daliśmy lekarzom – relacjonu-
ją rodzice. – Powiedzieli nam, że po go-
dzinie będziemy mogli zobaczyć dziec-
ko. Nie była to godzina, ani dwie, ani trzy. 
Dopiero po czterech godzinach zadzwo-
nili, że możemy przyjechać. Wchodzimy 
do sali pełnej lekarzy. Wszyscy się śmie-
ją. Na ogromnych monitorach serce Ani. 
Piękne, zdrowe serce.

Wszystko zniknęło
Prof. Malec mówi: – Oooo, proszę pań-

stwa, dzisiaj wszystko wygląda zupełnie 
inaczej niż wczoraj. Prawdopodobnie 
obejdzie się bez operacji. Wszystko znik-
nęło. Lewa komora się pojawiła, prawa 
zmalała do swoich rozmiarów, zastaw-
ki działają książkowo, a po przewężeniu 
aorty nie ma śladu. Nic, nic, nic.

Niemieccy lekarze cały czas mówili: – 
Takie rzeczy się nie zdarzają. To jest nie-
możliwe! Trzymali Anię o wiele dłużej niż 
inne dzieci, które przechodziły operacje. 
I ciągle tylko badali i badali. W kółko sły-
szeliśmy: faszinierend, faszinierend, a gdy 
pytaliśmy, czy wszystko dobrze, odpo-
wiadali: „Spokojnie, wszystko dobrze. Tyl-
ko to takie fascynujące”.

Agnieszka i Andrzej: – Każdego leka-
rza pytaliśmy, co się właściwie stało? Co 
się stało w tym sercu? Odpowiadali: „Nie 
wiemy, cieszcie się”. Gdy wychodziliśmy 
ze szpitala, prof. Malec powiedział: „Tylko 
Bogu dziękujcie”. Stwierdził, że medycz-
nie nie da się tego wytłumaczyć.

Dzisiejszy świat jest tak bardzo racjo-
nalny. Wszystko trzeba zbadać, zmierzyć. 
Szanse Ani też zmierzono. I nie dawano 
nawet jednego procenta szansy na to, że 
jej serce zacznie funkcjonować.

PRO-Life.PL/seRce-z-KsiAzKi/

Brytyjskie badania 3 tysięcy dzieci
abortowanych z powodu 

podejrzenia o upośledzenie
lub nieuleczalną chorobę

pokazały, 
że diagnoza lekarzy

co do stanu ich zdrowia 
była prawdziwa jedynie 
w 39 proc. przypadków. 

(źródło: Independent, 23.5.2006)

Każdy człowiek ma prawo żyć

„Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30, 19).  
22 października br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapis ustawy ze-
zwalającej na aborcję eugeniczną jest niezgodny z Konstytucją rP. To 
bardzo ważne wydarzenie. Od 8 września trwa w Polsce modlitwa różań-
cowa o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ustawa o planowaniu rodziny w ra-
mach tzw. wyjątków pozwala na prze-
rwanie ciąży w sytuacji, gdy badania 
prenatalne lub inne przesłanki medycz-
ne wskazują na duże prawdopodobień-
stwo ciężkiego i nieodwracalnego upo-
śledzenia płodu albo nieuleczalnej cho-
roby zagrażającej jego życiu, wystarczy 
więc już samo podejrzenie choroby, aby 
legalnie uśmiercić dziecko w łonie matki.  
Jest to tzw. aborcja eugeniczna.

Co to jest eugenika? Jest to system po-
glądów zakładający możliwość doskona-
lenia cech dziedzicznych gatunku. Celem 
jest tworzenie warunków pozwalających 
na rozwój dodatnich cech dziedzicznych 
i ograniczenie cech ujemnych (w szcze-
gólności dotyczy to wad dziedzicznych). 
Problem w tym, że dla osiągnięcia po-
wyższego celu stosuje się także metody 
selekcji, również wobec ludzi, ekstermi-
nując osoby chore i niepełnosprawne.

Selekcja ludzi w Polsce? Czy to możli-
we? Tak! W Polsce stosuje się selekcję lu-
dzi w okresie prenatalnym. Zgodnie z da-
nymi rządowymi w 2019 roku w Polsce 
legalnie zabito 1074 chorych dzieci w ło-
nach matek, w tym 435 dzieci z zespo-
łem Downa, który nie jest chorobą sen-
su stricte, ale wadą genetyczną, która 
nie jest letalna.

My, Polacy, pamiętamy stosowanie tej 
eugenicznej zasady w ramach tzw. akcji 
T4 realizowanej przez Niemcy hitlerow-
skie w latach 1939-1945. Z domów opie-
ki, szpitali, sierocińców, a nawet z pry-
watnych domów, również niemieckich, 
zabierano chorych (także chore dzieci), 
których specjalne komisje lekarskie kwa-
lifikowały do eksterminacji jako jednostki 
bezwartościowe. Realizowali to niemiec-
cy lekarze, niektórzy bardzo utytułowa-
ni, przejęci eugeniczną ideologią popra-

wiania czystości rasy. Czym się to różni 
od zabicia chorego dziecka w 22.-24. ty-
godniu ciąży?

Chore dziecko w łonie matki, które po-
siada własny, niepowtarzalny kod gene-
tyczny i dynamicznie się rozwija, jest po-
zbawione ochrony prawnej. Lekarze naj-
częściej używają argumentów, że i tak 
umrze, że będzie niepotrzebnie cierpia-
ło, że będzie niezmiernie kłopotliwe, nie-
pełnowartościowe itd. Wszystkie te argu-
menty należą do propagandy eugenicz-
nej. Bardzo często dla ich zilustrowania 
przedstawia się przypadki skrajne (naj-
trudniejsze), ale nie mówi się, jak bardzo 
rzadko się one zdarzają. Można i trzeba 
je leczyć, stosować środki uśmierzające 
ból i traktować z godnością.

Argumentacja eugeniczna jest bardzo 
bliska propagandzie eutanazji. Stosowa-
ny tutaj argument, że śmierć jest lepsza 
niż cierpienie, jest nadużyciem zarówno 
w stosunku do chorej, starszej osoby, jak 
i maleńkiego dziecka w łonie matki. Nie 
trzeba chyba dodawać, że jest to argu-
ment wybitnie antychrześcijański.

Zarówno chory w śpiączce, jak i dziec-
ko w okresie prenatalnym, sami bronić 
się nie mogą. Odpowiedzialność spada 
na całe społeczeństwo, które wyraża na 
ich zabijanie cichą zgodę. My się z tym 
nie godzimy i dlatego chcemy zmienić 
ustawę. Uważamy, że w demokratycz-
nym państwie prawa każdy człowiek ma 
prawo do życia i do równego traktowa-
nia, co gwarantują zapisy w Konstytucji.  
Bogu niech będą dzięki, że Trybunał Kon-
stytucyjny te prawa potwierdził.

We środę 21 października, przy gro-
bie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zabrzmiał 
dzwon „Głos Nienarodzonych”.

WWW.hLi.ORG.PL
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Każdego dnia żył Bożą obecnością

Antonia Salzano-Acutis, matka Carla Acutisa, rozmawia z Piotrem 
Dziubakiem (KAI). Jej syn, 15-letni entuzjasta internetu, został beaty-
fikowany 10 października br. w Asyżu.

Brakuje już niewiele do radosnego 
spotkania podczas beatyfikacji 
z osobami, które znały Carla.

– Można powiedzieć, że pomimo ko-
ronawirusa już docieramy do celu. Z po-
wodu pandemii była już raz przeniesio-
na data beatyfikacji, która miała się od-
być wiosną tego roku. W końcu jesteśmy 
już blisko tej pamiętnej daty. Beatyfika-
cja odbędzie się bazylice św. Franciszka 
w Asyżu. Biorąc pod uwagę obecną sytu-
ację, trzeba będzie przygotować miejsca 
na różnych placach miasta. Bardzo wie-
le osób chce uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. To są tysiące ludzi. 

Carlo jest bardzo znany także poza 
granicami Włoch. Bardzo wiele osób 
z  Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, 
z Ameryki Południowej, z krajów Azji nie 
będzie mogło przyjechać. Także z Polski 
nie wszyscy będą mogli przyjechać. Bi-
skup Asyżu zorganizuje różne wydarze-
nia w ciągu 17 dni, kiedy będzie wysta-
wione ciało Carla. Młodzież będzie mo-
gła go zobaczyć osobiście.

W jaki sposób znaleźliście się w Asyżu? 
Carlo urodził się w Londynie.

– Tak, Carlo urodził się w Londynie. 
Mama mojego męża jest Polką. Pocho-
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dzi z Warszawy. Po II wojnie światowej 
znaleźli się w Anglii i zamieszkali w Lon-
dynie. A dlaczego Asyż? To dość pro-
ste. Mieliśmy tam dom, który kupiliśmy 
w  roku 2000. To pozwoliło nam kupić 
kwatery na miejskim cmentarzu w Asy-
żu. W bardzo ładnym miejscu, na zbo-
czu, widać stamtąd cały kompleks fran-
ciszkański. W naszej rodzinie jest bardzo 
mocna pobożność do św. Franciszka. Car-
lo zresztą też był z nim związany. 

W konsekwencji zrobiliśmy taki wybór, 
pomimo posiadania grobów rodzinnych. 
Pytałam zresztą Carla: podobałoby ci się 
to miejsce, tu, w Asyżu? – Byłbym bardzo 
szczęśliwy! – odpowiedział. Oczywiście 
nikt z nas nie myślał, że to Carlo miałby 
jako pierwszy spocząć w tych grobach. 
Ale potem niestety wszystko potoczy-
ło się tak, że to on jest pierwszy. Kiedy 
Carlo nagle zmarł, przypomniałam sobie 
o tym jego pragnieniu, by być pochowa-
nym właśnie w Asyżu. Trochę patrzyłam 
na to, jak na jego testament. 

Asyż to miejsce, do którego co roku 
przybywa młodzież z całego świata. Mu-
szę powiedzieć, że to był szczęśliwy wy-
bór. Ludzie z całego świata będą mogli 
go tam czcić. Mediolan, nasze rodzinne 
miasto, jest bardzo rozpraszającym miej-

scem, jeśli chodzi o duchowość; to stoli-
ca włoskiego biznesu.

Czy to prawda, że to właśnie Carlo, 
jako małe dziecko, zaprowadził Panią 
do kościoła?

– Zawsze i wszystkim to mówię: Carlo 
był moim wybawcą. Wyszłam za mąż. 
Mój mąż pochodził z wierzącej rodziny. 
Jego polska rodzina w każdą niedzielę 
chodziła do kościoła. Ja natomiast po-
chodziłam z rodziny niepraktykującej. 
Moi rodzice zajmowali się wydawaniem 
książek. Nie byli wrogo nastawieni do Ko-
ścioła, ale pierwszy raz poszłam do ko-
ścioła, kiedy szłam do pierwszej Komunii. 
Potem byłam na Mszy przy okazji bierz-
mowania, a następnie, kiedy wychodzi-
łam za mąż. Żyłam w ogromnej ignoran-
cji, jeśli chodzi o wiarę. To było straszne. 
Wstydzę się tego, ale mówię o tym. I po-
tem okazało się, że miałam tak poboż-
ne dziecko…

Pewnego dnia mały Carlo zatrzymał Pa-
nią, chwycił za rękę i powiedział: Mamo, 
chodź, wejdźmy do tego kościoła.

– On zawsze chciał tam wchodzić, żeby 
dać całuska Jezusowi. Jak chodziliśmy na 
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spacery do parków, to zbierał na łące 
małe kwiatuszki, żeby je zanieść do 
Matki Bożej. Ta pobożność była jego 
cechą charakterystyczną. Oczywiście, 
stawiał mi trudne pytania. Starałam się 
być konsekwentna w tym, co robiłam, 
zwłaszcza, że go ochrzciłam. Chciałam 
zachowywać się odpowiedzialnie. 
Zwierzyłam się starszej ode mnie 
przyjaciółce, osobie zresztą bardzo 
wierzącej, która mi poradziła, żebym 
w czasie podróży związanych z pracą, 
odwiedzała ojca Ilio, kapucyna, który w 
Bolonii uchodził za miejscowego Ojca 
Pio. Odwiedziłam tego zakonnika. Już za 
pierwszym razem powiedział mi, że mój 
syn ma specjalną misję do spełnienia 
dla Kościoła. Mówił mi, żebym zaczęła 
studiować teologię. Zaczęłam więc tę 
moją drogę nawrócenia.

Carlo zatem zajął się nawróceniem 
swojej mamy?

– Carlo patrzył zawsze w swoim życiu 
na rzeczy podstawowe. Nigdy nikogo nie 
krytykował. Był bardzo hojny, posłuszny. 
Jeśli mówiłam mu: Carlo, kupimy jeszcze 
jedną parę butów, zaraz się złościł. Mó-
wił: musimy pamiętać o biednych! Para 
butów wystarczy. I tak zaraz noga mi 
urośnie, to je będziemy musieli zmie-
nić. Nie marnujmy pieniędzy! 

Pamiętam, byliśmy raz nad morzem. 
Chciałam kupić krem przeciwsłoneczny. 
Dość drogi krem. Skrzyczał mnie: tyle 
pieniędzy wyrzucić na jakiś krem?! On 
o wszystkim świadczył swoim codzien-
nym życiem. Nie chodził i nie gadał bez 
sensu, tylko działał. Świadczył o  tym, 
w co wierzył. To był bardzo sympatycz-
ny i  pełen humoru chłopak. Miał wy-
ostrzoną inteligencję. Pierwsze słowo 
powiedział mając trzy miesiące, a  jak 
skończył pięć miesięcy, to już mówił. 
W wieku 11 lat pomagał na katechezie.

Szybko też zainteresował się kompute-
rami i informatyką?

– W wieku sześciu lat dostał „małe-
go chemika” z białym fartuchem z od-
znaką, jakie nosi się na kongresach na-
ukowych. Chodził po całym mieszkaniu 
jak naukowiec. I do tego zakładał sobie 
okulary, żeby wyglądać bardziej nauko-

wo. Bawił się kamerami, nagrywał wideo. 
Robił gazetki. Zawsze pociągały go tego 
typu zabawy. Nie był typem, który bawił-
by się samochodzikami, żołnierzykami. 
Bardzo ciągnęło go do informatyki, two-
rzenia wideo, do montażu. To były jego 
ulubione zabawy. Przy komputerach oka-
zało się, że miał wielką zdolność do pro-
gramowania. I to jako samouk. Kupowa-
liśmy podręczniki na politechnice w Me-
diolanie. On je czytał, uczył się i rozumiał 
algorytmy. Umiał bardzo dobrze posłu-
giwać się programami komputerowymi. 
Umiał robić grafikę 3D.

Czy w jakiś sposób wspieraliście go 
w tym, pomagaliście mu?

– Do wszystkiego dochodził sam. Ścią-
gał sobie podręczniki. Był samoukiem. 
Bardzo podobał mu się saksofon, to na-
uczył się na nim grać. Nie potrzebował 
osób, które by musiały wszystko mu wy-
tłumaczyć. Chwytał szybko. Chyba dla-
tego też nazywają go geniuszem infor-
matyki. A papież Franciszek w adhortacji 
„Christus vivit”, opublikowanej po syno-
dzie biskupów nt. młodzieży, poświęcił 
mu jeden rozdział, cytując ulubione wy-
rażenie Carla: „wszyscy rodzimy się jako 

jedyni w swoim rodzaju, ale większość 
z nas umiera jako kserokopia”. Papież 
przedstawił Carla młodzieży całego świa-
ta jako przykład do naśladowania.

Carlo robił nadzwyczajne rzeczy w in-
ternecie. Choćby na przykład wystawa 
o cudach eucharystycznych, którą opu-
blikował w sieci. Ta wystawa cały czas 

krąży po całym świecie. Tylko w Stanach 
Zjednoczonych gościła w 10 tysiącach 
parafii. To zaczyna przynosić owoce. Po-
maga wielu osobom. Wcześniej były da-
leko od wiary, od sakramentów, a zwłasz-
cza od Eucharystii. Ta wystawa pomogła 
im odnaleźć drogę do wiary. 

Carlo zebrał historię dotyczącą wszyst-
kich cudów eucharystycznych na świe-
cie. Zebrał też bardzo ładną dokumen-
tację ikonograficzną. Poświęcił na to 
prawie cztery lata. Później mój znajomy 
ksiądz, który wykłada na jednym z uni-
wersytetów papieskich, zapytał mnie: 
możemy ją u nas pokazać? I w roku 
2005, Roku Eucharystii, została tam po-
kazana. Odniosła wielki sukces. Z wielu 
miejsc świata zaczęto o nią prosić. Wie-

le osób się w to zaangażowało. W pew-
nym sensie podchwyciło misję Carla. To 
swego rodzaju kolejny cud. W Polsce 
też macie cuda eucharystyczne: w Le-
gnicy, w Sokółce.

Carlo pokazał młodzieży możliwość 
dobrego wykorzystania internetu. Nie-
którzy uważają go za Bożego influence-
ra. Carlo powtarzał: „Nie ja, a Bóg! Nie 
miłość własna, ale Boża chwała!”. „Smu-
tek to spojrzenie skierowane na siebie 
samego, radość to spojrzenie skierowa-
ne na Boga”. Dzisiejsze społeczeństwo 
jest trochę obłąkane. Śledzimy influ-
encerów, żeby nam powiedzieli, jak się 
ubrać, co jeść, co robić. W tym naszym 
społeczeństwie trzeba się pokazać. Jest 

się zadowolonym, jeśli kciuk jest podnie-
siony ku górze, a smutnym, jeśli ku do-
łowi. Ciągle się patrzy, jaką oglądalność 
mają nasze strony internetowe. 

Carlo mówił, że „są kilometrowe 
kolejki na stadion albo na film do kina, 
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albo na koncert, a przed tabernakulum 
jest pusto”. I jeszcze: „Nam jest dużo 
łatwiej niż ludziom, którzy żyli w czasach 
Jezusa. Nam jest dużo łatwiej Go 
spotkać. Czas i  przestrzeń były dużo 
bardziej ograniczone. Nawet jeśli komuś 
udało podejść do miejsca, gdzie Jezus 
nauczał, to ze względu na tłum trudno 
było podejść blisko Niego. A nam 
wystarczy, że wejdziemy do najbliższego 
kościoła i  mamy od razu niebiańską 
Jerozolimę!”. Carlo każdego dnia żył 
tą Bożą obecnością. Udało mu się 
przemienić tę codzienną zwykłość 
w rzeczy nadzwyczajne, ponieważ umiał 
żyć ciągle w komunii z Trójcą Świętą. I to 
uczyniło go nadzwyczajnym, przez to 
przyciągał do siebie wiele osób. Ludzie 
chyba odczuwali obecność Jezusa w nim.

W jaki sposób pojawił się w waszym ży-
ciu św. Franciszek? Carlo bardzo kon-
kretnie podchodził do kwestii pomo-
cy, do bycia miłosiernym.

– Carlo był bardzo wrażliwy na warun-
ki życia imigrantów. Mieszkając w cen-
trum Mediolanu, widzieliśmy te sytu-
acje. Carlo czuł się wezwany do pomaga-
nia im. Zaprzyjaźniał się z nimi. Rozma-
wiał. Często część kolacji zanosił potrze-

bującym. Roznosił ciepłe napoje. Z wła-
snych oszczędności kupował śpiwory dla 
bezdomnych. Często bezdomni nie chcą 
iść na nocleg do miejsc dla nich przygo-
towanych. Wolą zostać na ulicy. Proble-
mem jest to, że potem nikt się nimi nie 
opiekuje. Mają problem, żeby zmienić 
ubranie, przebrać się. 

Ja te przyjaźnie Carla z imigrantami, 
z  bezdomnymi, odkryłam w dzień jego 
pogrzebu. Było tak dużo osób, że nie 
wszyscy zmieścili się w kościele. Wśród 
obecnych zobaczyłam właśnie bardzo 
wielu imigrantów. Pytałam sama siebie: 
co to za ludzie? Skąd oni się tu wzięli? 
Nie tylko pomoc materialna jest ważna, 
ale i dobre słowo, rozmowa, zaintereso-
wanie życiem tych osób. Jak Carlo ich po-
zdrawiał, to tak, jakby wysyłał strzały mi-
łosierdzia do nich. Wiele osób było pod 
wrażeniem jego uśmiechu. 

Pewien chłopak ze Sri Lanki, który 
od niedawna zaczął pracować w para-
fii Carla, po jego śmierci napisał piękny 
wiersz. W taki sposób chciał go uczcić. 
Jak tylko go spotkałam, pytam: gdzie 
poznałeś Carla? Odpowiedział mi: nie 
miałem okazji, żeby z nim pogadać oso-
biście, ale sposób, w jaki on mnie za-
wsze pozdrawiał, bardzo poruszył moje 
serce. To przykład na to, jak Carlo od-

ciskał ślad w ludziach. Chociaż to trud-
no oddać słowami. Często zostawał po 
lekcjach w szkole, żeby pomagać młod-
szym odrabiać lekcje. To dość rzadko 
zdarza się u dorastających chłopaków, 
ale w nim ta cecha ojcowska była bar-
dzo obecna.

Kochał naturę. Ilekroć pojechali-
śmy nad morze, wynosił z wody, z pla-
ży wszystkie śmieci. Miał taki obywatel-
ski zmysł bycia współodpowiedzialnym. 
Bardzo kochał zwierzęta. Przed śmiercią 
prosiłam go: daj mi znać, czy w niebie są 
zwierzęta. Pokaż mi się z psem z mojego 
dzieciństwa. I moja ciocia zobaczyła Car-
la we śnie, jak bawił się właśnie z moim 
psem z dzieciństwa. Dla mnie to znak, że 
zwierzęta nie kończą w nicości, jak po-
wiedział Paweł VI. Teologia nigdy się tym 
tematem na poważnie jeszcze nie zajęła.

A potem zdarzył się dzień, w którym 
dowiedzieliście się o tej nagłej choro-
bie Carla. Zmarł praktycznie w ciągu 
72 godzin od rozpoznania…

– To była ostra forma białaczki szpiko-
wej M3. To taka cicha choroba. Bo jeśli 
ktoś zrobi badania dzień wcześniej, nic 
nie zauważy. Carlo czuł się dobrze. Był 
na prawdę zdrowym chłopakiem. Za-
nim odkryliśmy chorobę, przebiegł jesz-

cze dwa kilometry. Lubił sport. 
Chodził do szkoły jezuitów. Poło-
wa klasy była w domu ze wzglę-
du na sezonową grypę. Carlo też 
był przeziębiony. Przyszedł le-
karz do nas do domu. Wydawa-
ło się, że to jakieś banalne prze-
ziębienie. Uderzyło mnie, że on 
mi wtedy powiedział: ofiaruję 
to cierpienie za papieża, za Ko-
ściół, żeby nie iść do czyśćca, tyl-
ko od razu do nieba. Ponieważ 
Carlo często robił sobie dowci-
py, pomyślałam, że teraz nabija 
się ze mnie. 

Ten stan przeziębieniowy nie 
zmieniał się. Carlo nie mógł się 
też ruszać. W moczu pokaza-
ła się krew. Poprosiłam o po-
moc jego pediatrę. Lekarz pole-
cił zabrać Carla do kliniki, w któ-
rej pracował. Oni specjalizowali 
się tam w schorzeniach krwi. Od 
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razu odkryli to nieszczęście, że to bia-
łaczka M3. Lekarze mu to powiedzieli. 
Carlo uśmiechnął się mówiąc: Pan obu-
dził mnie! 

Wszystkie pielęgniarki opowiadały mi 
potem, że Carlo nie chciał nikomu prze-
szkadzać, był uśmiechnięty, nie skarżył 
się. Ze względu na wiek musiał być na 
pediatrii, choć był bardzo wysoki, mie-
rzył już 182 cm. A pielęgniarki musia-
ły go przenosić, poruszać, bo on sam 
już nie mógł tego robić. Jeden z leka-
rzy zapytał: Carlo, bardzo boli? W odpo-
wiedzi usłyszał: „Tyle ludzi cierpi o wie-
le bardziej ode mnie. Umieram szczęśli-
wy. Stąd nie wyjdę już żywy. Nie straci-
łem nawet chwili z mojego życia na rze-
czy, które nie podobają się Bogu”. Carlo 
codziennie uczestniczył we Mszy świę-
tej i adoracji. Chciał, żeby wszyscy odkry-
li znaczenie Eucharystii, żeby Jezus zajął 
pierwsze miejsce w życiu każdej osoby.

Pani znalazła testament Carla w jego 
komputerze…

– Krótko po jego śmierci budzę się 
i słyszę jakiś głos, który mówi: testament! 
Tak sobie pomyślałam: może Carlo zosta-
wił mi jakiś testament? Jego pokój był 
cały czas niezmieniony. Żadnych kartek 
nie widziałam. Gdzie szukać? 

Potem włączyłam komputer Carla 
i  znalazłam tam wideo. Na filmie, któ-
ry sam nagrał, mówi: „Jak będę ważył 
70  kg, umrę”. Potem uśmiecha się ser-
decznie, patrzy ku niebu. To nagranie 
zrobił na dwa miesiące przed śmiercią. 
Kiedy zmarł, faktycznie ważył 70 kg. Za-
częłam odczuwać, że to jest jakiś tajem-
niczy Boży plan. 

U nas w Lombardii jest taka tradycja 
na Nowy Rok, że ciągnie się los, a w nim 
jest jakiś święty, który będzie nam towa-
rzyszył przez cały rok. Carlo zawsze wycią-
gał a to Matkę Bożą, a to Jezusa, zawsze 
kogoś ważnego. Na rok, w którym zmarł, 
wylosował św. Aleksandra Sauli, który jest 
patronem młodzieży. Jego święto w ka-
lendarzu przypada 11  października; jak 
się kilkanaście miesięcy później okazało, 
był to dzień śmierci Carla. Lekarze stwier-
dzili śmierć mózgu 11 października. Zgon 
prawnie został stwierdzony 12 paździer-
nika, wtedy stanęło jego serce. 

Gdyby organizm 
Carla nie był tak 
zniszczony przez 
białaczkę, lekarze 
pobraliby jego or-
gany; wyraziłam 
na to zgodę. 

Kiedy ten stary 
kierownik ducho-
wy mi powiedział, 
że Carlo ma misję 
do zrealizowania, 
myślałam, że zostanie księdzem, może 
biskupem. Moja mama dodawała: zosta-
nie papieżem! Okazało się, że Pan miał 
inne plany. Zabrał go szybko do nieba.

Co mówią bliźniaki o ich starszym bra-
cie, który zostanie błogosławionym?

– Bardzo się cieszą. Są przekonani, że 
to łaska od Carla. Codziennie chodzą na 
Mszę. Carlo był jedynakiem. Bliźniaki uro-
dziły się cztery lata po jego śmierci. Car-
lo był tak bardzo specjalnym dzieckiem, 
dawał tak dużo satysfakcji i radości. By-
łam przekonana, że nie mogę mieć już 
dzieci. Faktycznie po śmierci Carla robi-
łam badania. Potrzebna była operacja.

Carlo przepowiedział Pani, że zostanie 
Pani jeszcze mamą?

– Tak. Widziałam we śnie, jak mi to po-
wiedział. Bardzo często ludzie mają wi-
dzenia, w których on jest. Sprawił też 
wiele cudów.

Jaki cud posłużył do beatyfikacji?
– Cud, który Kościół wziął pod uwa-

gę, to przypadek chłopca, który urodził 
się z rozwidloną trzustką. Powodowa-
ło to u  niego ogromne problemy z tra-
wieniem. Mógł tylko przyjmować płyny. 
Cały czas miał torsje, bóle. Jedynym ra-
tunkiem byłaby wyłącznie operacja, ale 
obciążona ogromnym ryzykiem. 

I wtedy o. Marcelo Tenorio, proboszcz 
parafii św. Sebastiana w Campo Grande 
(Brazylia) rozpoczął publiczną nowen-
nę, prosząc o wstawiennictwo Carla. Wy-
słałam mu golf Carla poplamiony jego 
krwią. Pobłogosławił chore dziecko, które 
od razu poczuło się lepiej. Trzeciego dnia 
nowenny mały pacjent był już w domu 
i jadł. Trzustka nie miała żadnych śla-
dów choroby! Wyglądała tak, jakby nic 
nigdy się nie działo. Dziecko do dzisiaj 
jest zdrowe.

eKAi.PL
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WARtO PRzeczy tAć

Czy ks. Dolindo przepowiedział koniec świata?

„Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka 
z Neapolu” to nowość Wyd. esprit, zawierająca komentarze ks. Dolindo 
ruotolo do ostatniej księgi Nowego Testamentu. Co najbardziej chciał 
nam przekazać autor słynnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”?

Książka o sposobie komentowania 
Apokalipsy św. Jana, ostatniej i najtrud-
niejszej księgi Nowego Testamentu, od-
słaniającej Boży sens historycznych wy-
darzeń, w których żyje Kościół i które 
będą miały wpływ na jego przyszłość, 
została napisana przez Jakuba Jałowi-
czora, katolickiego dziennikarza, który na 
co dzień zajmuje się omawianiem w me-
diach aktualnych doniesień z kraju i ze 
świata. Jan Paweł II uważał, że Kościół po-
trzebuje dziennikarzy, którzy będą potra-
fili odczytać sens zdarzeń w duchu wia-
ry. Zresztą nie chodzi tu tylko o dzienni-
karzy. Wybitny biblista Alfred Cholewiń-
ski SJ lubił powtarzać, że dzisiejszy chrze-
ścijanin i głosiciel Ewangelii nie powinien 
nigdy wypuszczać z jednej ręki Pisma 
Świętego, a z drugiej – gazety.

Był to obrazowy sposób powiedzenia, 
że Bóg jest Panem historii przemawiają-
cym do nas przez konkretne wydarzenia. 
Potrzebujemy uważnego wsłuchania się 
w głos Biblii, by zrozumieć, że Bóg wciąż 
rozmawia z nami nie tylko przez starożyt-
ne teksty, lecz także przez aktualne dzie-
je świata oraz okoliczności życia. Wiedział 
o tym ks. Dolindo Ruotolo, który pozosta-
wił nam trzydzieści trzy tomy komenta-
rzy do całego Pisma Świętego, z których 
ostatni, napisany w 1944  roku, a wyda-
ny trzydzieści lat później, dotyczy Księ-
gi Apokalipsy.

Najgorętszym pragnieniem ks. Dolin-
do było to, by Biblia powróciła material-
nie do rąk wszystkich katolików. Ksiądz 
Dolindo był w tym względzie absolutnym 
prekursorem Soboru Watykańskiego  II, 
którego jednym z podstawowych postu-
latów było przywrócenie słowu Boga na-
leżnego mu centralnego miejsca w litur-
gii i życiu wiernych: „Albowiem w księ-
gach świętych Ojciec, który jest w niebie, 
spotyka się miłościwie ze swymi dzieć-

mi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wiel-
ka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potę-
ga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą 
żywotną, a dla synów Kościoła utwierdze-
niem wiary, pokarmem duszy oraz źró-
dłem czystym i stałym życia duchowego” 
(Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 
Bożym Dei verbum, nr  21).„Chrześcijań-
stwo jest religią słowa Bożego” – napisał 
Benedykt XVI w adhortacji Verbum Do-
mini (nr 7) i dodał: „Realistą jest ten, kto 
w słowie Bożym rozpoznaje fundament 
wszystkiego” (nr 10). Słowo Boga zawar-
te w Piśmie Świętym jest tak ważnym po-
karmem duchowym dla chrześcijanina, iż, 
jak się wyraził papież Benedykt, niekorzy-
stanie z tej łaski winno być wyznawane 
jako grzech na spowiedzi.

Apokalipsa jest podręcznikiem prze-
trwania dla synów i córek Bożych. Ży-
cie nasze przesuwa się po drukowa-
nych stronicach Pisma Świętego. Nie są 
to jedynie litery, układające się w zwy-
kłe, choćby najpiękniej brzmiące słowa, 
ale to Słowo Życia. Bóg przynagla: „Stań 
się czujnym i umocnij resztę, która mia-
ła umrzeć” (Ap 3, 2). Apokalipsa jest księ-
gą pocieszenia, ale i ostrzeżenia. Swój 
szczyt osiąga w Chrystusowym zapew-
nieniu: „Przyjdę niebawem” (Ap 22, 20).

Ostatnia księga Nowego Testamentu, 
choć obfituje w opisy wojen, gróźb ze 
strony Boga i zapowiedzi nieszczęść, jest 
przede wszystkim przesłaniem Aposto-
ła Miłości, św. Jana, który podczas ostat-
niej wieczerzy spoczywał na piersi Je-
zusa i poznał z bliska bicie Jego serca. 
Spisana przezeń księga jest opowieścią 
o miłości Chrystusa do Kościoła, swej mi-
stycznej Oblubienicy. Wizje w niej zawar-
te miały pocieszyć uczniów Zmartwych-
wstałego poddawanych próbom i prze-
śladowaniom. Znamienne, że owe „pró-
by i prześladowania” Katechizm Kościo-

ła katolickiego umieszcza w aktualnych 
czasach, ostrzegając: „Przed przyjściem 
Chrystusa Kościół ma przejść przez koń-
cową próbę, która zachwieje wiarą wie-
lu wierzących. Prześladowanie, które to-
warzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, 
odsłoni «tajemnicę bezbożności» pod 
postacią oszukańczej religii, dającej lu-
dziom pozorne rozwiązanie ich proble-
mów za cenę odstępstwa od prawdy. 
Największym oszustwem religijnym jest 
oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo 
pseudomesjanizmu, w którym człowiek 
uwielbia samego siebie zamiast Boga 
i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele” 
(KKK nr 675).

Świat liberalnej demokracji to świat 
zsekularyzowanego mesjanizmu. Wie-
lu uważa, że zwycięstwo dobra nad 
złem dokona się w nim na drodze ewo-
lucji bądź rewolucji opartych na wierze 
w  człowieka, który potrafi zbawić sam 
siebie. „Dzieci, jest już ostatnia godzina” 
– woła św. Jan (1 J 2, 18). Szatan wyda-
je się nie tylko uwolniony z łańcuchów, 
w które zakuto go po odkupieniu czło-
wieka, lecz sprawia wręcz wrażenie po-
siadania pełni władzy nad tym światem.

Ks. RObeRt sKRzyPczAK 
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WieLKA nOWennA RÓŻAńcOWA

W jedności z Ojcem Świętym i Kościołem

Duch Święty, który został zesłany w czasie Pięćdziesiątnicy na Aposto-
łów, jest obecny w Kościele po dziś dzień. Kościół jest Boży i będzie trwał 
aż do końca czasów. Wszystkich wiernych obowiązuje posłuszeństwo 
wobec Kościoła. Na miarę tego posłuszeństwa otrzymujemy dary Ducha 
Świętego i trwamy w jedności.

Mówi się, że dobre dzieła powstają 
w bólach, a ich twórcom często rzuca się 
kłody pod nogi. Te powiedzenia dobrze 
obrazują początki dzieł założonych przez 
sługę Bożą Paulinę Jaricot. Nieraz spoty-
kała się z niezrozumieniem, przeszkoda-
mi, czasem nawet osobistymi atakami ze 
strony różnych osób. Jednak zawsze była 
przekonana, że spełnia wolę Bożą, ponie-
waż podążała drogą pokory i posłuszeń-
stwa wobec wspólnoty Kościoła.

Paulina była świadoma, że zakładane 
przez nią różańcowe grupy modlitew-
ne, aby wzrastać, muszą mieć okazję do 
comiesięcznych spotkań formacyjnych, 
adoracji Najświętszego Sakramentu i roz-
ważania męki Pańskiej. Pragnęła na nowo 
rozbudzić ducha Maryjnego wśród ludzi 
wierzących, korzystając z dobrze sobie 
znanej metody wykorzystanej przy za-
kładaniu Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jed-
nak sam pomysł na nowe dzieło to jesz-
cze nie pełnia sukcesu. Jako gorliwa kato-
liczka, Paulina miała świadomość, że każ-
de dzieło w Kościele może powstać tylko 
na drodze posłuszeństwa proboszczowi, 
biskupowi i papieżowi. Z tego powodu 
jednym z pierwszych kroków, jakie po-
czyniła przy zakładaniu Żywego Różań-
ca, było zadbanie o aprobatę biskupa dla 
nowego dzieła.

Myliłby się ten, kto myślałby, że pomysł 
nowej wspólnoty został przyjęty z entu-
zjazmem. Wręcz przeciwnie, wielu księży 
uważało, że Paulina jest odpowiedziałna 
za podziały w Kościele, że pragnie odrzu-
cać wielowiekowe tradycje i wprowadzać 
nowe, szkodliwe zwyczaje. Niektórzy do-
minikanie, którzy zajmowali się propa-

gowaniem Różańca, twierdzili wręcz, że 
nowa inicjatywa zniszczy tradycyjną po-
bożność Maryjną.

Założycielka Żywego Różańca w całym 
tym zamieszaniu pragnęła odnaleźć wolę 
Bożą. Choć dziwiła się, że jej dobre inten-
cje związane z rozwojem pobożności Ma-
ryjnej stały się przyczyną tak wielu niepo-
rozumień czy wręcz wrogości niektórych 
przedstawicieli władz kościelnych, mimo 
to po raz kolejny wybrała drogę posłu-
szeństwa, wyjaśniając i przedstawiając 
założenia Żywego Różańca. Posłuszna 
kierownikowi duchowemu i biskupowi 
rozpoczęła tworzenie nowych wspólnot 
różańcowych. W tym czasie krytycy nie 
ustawali i oskarżali Paulinę, że defraudu-
je środki zbierane na promocję prasy ka-
tolickiej, a niektórzy wręcz zachęcali ka-
płanów, aby nie udzielali rozgrzeszenia 
członkom Żywego Różańca. 

Paulina żywila jednak głębokie prze-
konanie, że aprobata papieża przyczyni 
się do spokojnego wzrostu dzieła. Przez 
swojego kierownika duchowego zwróci-
ła się do Stoplicy Apostolskiej z prośbą 
o akceptację tego przedsięwzięcia, któ-
re miało prowadzić do religijnego i mo-
ralnego uzdrowienia wspólnoty Kościoła. 
Po raz kolejny pokorna droga założycielki 
Żywego Różańca przyniosła dobre efekty.

Nuncjusz apostolski, dowiedziawszy 
się o nowo powstającym dziele, udzielił 
mu aprobaty i pobłogosławił propagowa-
nie Żywego Różańca w Kościele. W kolej-
nych latach Paulina otrzymała błogosła-
wieństwo od samego Ojca Świętego, któ-
ry dostrzegł w tym dziele ogromny po-
tencjał jednoczenia wszystkich członków 

Kościoła oraz wielką pomoc dla świeckich 
katolików w rozważaniu tajemnic Chry-
stusa i wzrastaniu w chwale Bożej.

Dzisiaj takze wiele osób otrzymuje po-
dobne natchnienia jak Paulina, aby two-
rzyć nowe dzieła modlitewne i apostol-
skie. W wielu parafiach widać ogromną 
wrażliwość eucharystyczną i Maryjną, 
która przejawia się w licznych inicjaty-
wach. Nieraz się zdarza, że ktoś przycho-
dzi z nowym pomysłem, który ma pomóc 
w rozwoju pobożności. Niektórzy jednak 
dziwią się pytaniom o opinię kierownika 
duchowego. Czasami nie rozumieją, dla-
czego proboszcz nie zgadza się na te ini-
cjatywy. Nie jest wtedy sztuką propago-
wać własne pomysły za pomocą mediów 
społecznościowych, krytykować i podbu-
rzać innych członków wspólnoty parafial-
nej, zapominając jednocześnie o pokor-
nej drodze Pauliny Jaricot, która uczy nas, 
jak kochać wspólnotę Kościoła. Pokazuje 
też, że posłuszeństwo jest cnotą gwaran-
tującą, że dzieła, które podejmujemy, sta-
nowią wypełnienie woli Bożej.

Łatwo zobaczyć, że tam, gdzie panuje 
prymat indywidualizmu i subiektywnego 
podejścia, które można wyrazić słowami 
„przecież ja mam rację”, tam rodzą się po-
działy, a nawet schizma. Gdzie zaś panu-
je umiłowanie wspólnoty i głęboka wiara 
w to, że Ojciec Święty otrzymał specjalny 
dar prowadzenia Kościoła, tam objawia 
się jedność i miłość wzajemna, pragnie-
nie poznawania nauczania papieża, aby 
pokornie wypełniać wolę Bożą.

Na koniec warto posłuchać słów zało-
życielki Żywego Różańca, która w jednym 
z listów do swoich duchowych córek na-
pisała: „Pod wodzą najdroższego Kościo-
ła nasza broń zawsze będzie niepokona-
na. Dał nam ją Mocny Izraela, Ten, który 
jest Panem nad panami, Królem nad kró-
lami, Jezus, który zdobył świat, nie zada-
jąc śmierci obcym ludom, lecz umierając, 
by ze wszystkich ludów uczynić jedną ro-
dzinę wybranych”.

Ks. łUKAsz WiśnieWsKi Mic, różaniEc 10/20
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MiLiOn dzieci MOdLi się nA RÓŻAńcU

Modlitwa dzieci zmienia świat

Dzieci na wszystkich kontynentach modlą na różańcu o pokój i pojedna-
nie oraz uwolnienie świata od kryzysu sanitarnego i ekonomicznego wy-
wołanego koronawirusem. Kolejny rok z rzędu modlitwę organizuje Pa-
pieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w ramach akcji 
„Milion dzieci modli się na różańcu”.

Milion dzieci modliło się na różań-
cu o  jedność i pokój, 18 października 
w domach i parafiach – 19 października 
w  szkołach i przedszkolach. Celem tej 
inicjatywy jest pokazanie, że ufna modli-
twa dzieci może lecieć jak strzała prosto 
do Boga i w  ten sposób wywiera wielki 
wpływ. Jakże więc potężna jest modlitwa 
różańcowa, gdy dzieci modlą się o pokój 
i jedność w rodzinach, w ich własnym na-
rodzie i na całym świecie!

Akcja odbyła się w ponad 80 krajach 
na wszystkich kontynentach, poczynając 
od Ghany i Syrii, przez Papuę Nową Gwi-
neę, po liczne szkoły i parafie w Polsce. 
Potrzebne materiały przetłumaczono na 
23 języki, w tym arabski i lokalne narze-
cza afrykańskie.

Inicjatywa została zapoczątkowana 
w 2005 roku w Caracas, stolicy Wenezu-
eli. Podczas modlitwy różańcowej gru-
py dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka 
kobiet, które im wówczas towarzyszyły, 
doświadczyło głębokiej obecności Naj-

świętszej Maryi Panny. Przypomniały so-
bie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kie-
dy milion dzieci odmawia różaniec, świat 
się zmienia”. I  o to właśnie chodzi w tej 
kampanii – o wiarę w moc modlitwy dzie-
ci. Sam Jezus uczy nas: „Jeśli nie stanie-
cie się jak dzieci, nie wejdziecie do kró-
lestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Od tam-
tego czasu do inicjatywy przyłączyły się 
setki tysięcy dzieci, a my otrzymaliśmy 
wiele poruszających świadectw z całe-
go świata. Mówią one nie tylko o radości 
dzieci, która wywarła głębokie wrażenie 
na towarzyszących im dorosłych, ale tak-
że o tym, jak sami dorośli zostali porusze-
ni przez łaskę i różaniec zajął trwałe miej-
sce w ich własnym życiu modlitewnym.

Matka Boża Fatimska prosiła dzieci: 
„Każdego dnia odmawiajcie różaniec, aby 
uzyskać pokój dla świata”. Również dziś 
cały świat cierpi z powodu skutków terro-
ryzmu i wojny. Tylko Bóg może przynieść 
pokój. Możemy odegrać w tym pewną 
rolę – poprzez naszą pracę, ale przede 

wszystkim poprzez nasze modlitwy. Pa-
pież Jan Paweł II w Liście apostolskim Ro-
sarium Virginis Mariae napisał: „Różaniec 
ze swej natury jest modlitwą pokoju z ra-
cji samego faktu, że polega na kontem-
plowaniu Chrystusa, który jest Księciem 
Pokoju i «naszym pokojem» (Ef  2,  14). 
[…] Różaniec, kierując nasze spojrzenie 
ku Chrystusowi, czyni nas również bu-
downiczymi pokoju w świecie. Mając 
charakter nieustającego, wspólnego bła-
gania, zgodnie z Chrystusowym wezwa-
niem, by modlić się «zawsze i nie usta-
wać» (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć na-
dzieję, że również dzisiaj walka tak trud-
na jak ta, która toczy się o pokój, może 
być zwycięska”.

WWW.MOdLitWAMiLiOnAdzieci.PL

KAtechezA RÓŻAńcOWA i MisyJnA W szKOLe POdstAWOWeJ nR 5
fOt.  WeROniKA GidziL
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MÓdLMy się zA zMARłych

Wypominki

Pod koniec października słyszymy ogłoszenia o przyjmowaniu tzw. wy-
pominków za zmarłych – jednorazowych, półrocznych lub rocznych. 
Czym są te wypominki i jaka jest ich historia? Najprościej określając, wy-
pominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, 
przyjaciół, współmałżonków, dzieci, kapłanów, wychowawców. 

Modlitwa ta odmawiana jest codzien-
nie przez oktawę uroczystości Wszystkich 
Świętych lub też raz w tygodniu przez 
okres całego roku. Wypominki to wymie-
nianie imion i nazwisk, które jest połą-
czone z modlitwą. Ich geneza prowadzi 
do liturgii eucharystycznej celebrowanej 
w starożytnym Kościele. 

W czasie przygotowania darów, a na-
wet w trakcie samej modlitwy euchary-
stycznej odczytywane były tak zwane 
dyptyki. Dyptyk to dwie czworokątne ta-
bliczki połączone zawiasami i zamykane 
jak książka. W starożytności słu-
żyły jako tabliczki do pisania. Od 
II wieku zapisywano w nich neo-
fitów, imiona zmarłych, dostoj-
ników świeckich i duchownych. 
Dyptyki odczytywane w czasie 
liturgii podzielone były na trzy 
części. Pierwsza z nich zawie-
rała imiona żyjących biskupów, 
ofiarodawców, dobrodziejów, 
męczenników oraz innych wiernych. Na 
drugiej znajdowały się imiona świętych. 
Trzecia lista zawierała imiona zmarłych. 
Odczytywanie tych spisów imion wyra-
żało jedność i łączność pomiędzy Kościo-
łem chwalebnym, cierpiącym i walczą-
cym. Po odczytaniu imion dyptyki kła-
dziono na ołtarzu, na którym sprawowa-
no Eucharystię.

Z odczytywaniem dyptyków zwią-
zana była następująca ceremonia. Naj-
pierw kapłan mówił: ,,Ofiarę składają 
Panu Bogu: ...” – wyliczano biskupa, całą 
hierarchię i wszystkich duchownych, mo-
dlono się za siebie i swoich bliskich oraz 
odczytywano listę wiernych, którzy byli 
dobroczyńcami Kościoła. Drugą listę, listę 
świętych, odczytywał sam biskup. Mówił: 
,,Wspomnijmy błogosławionych aposto-
łów i męczenników...”, następnie wylicza-

no imiona świętych. Trzecią listę również 
odczytywał biskup, w tej części wymie-
niano zmarłych. Pomiędzy odczytywa-
niem list chór śpiewał krótką modlitwę, 
a na koniec biskup w uroczystym we-
zwaniu do Boga prosił o przyjęcie zmar-
łych do grona zbawionych. Po ogłosze-
niu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na któ-
rym sprawowano Eucharystię. 

Początków dzisiejszych wypominków 
dopatrywać można się również w śre-
dniowiecznych tradycjach związanych 
z  modlitwą za zmarłych. Istniał wtedy 

zwyczaj zwany zwitkiem zmarłych. Za-
konnicy po śmierci współbrata starali 
się zapewnić mu możliwie najwięcej mo-
dlitw. Często kontakt z innymi wspólno-
tami zakonnymi był utrudniony, dlate-
go spisywano imiona zmarłych na dłu-
gim zwitku pergaminu. Jeden z braci 
miał za zadanie dotrzeć do innych klasz-
torów, a gdziekolwiek przybył, prosił, by 
bracia zanotowali u siebie imiona zmar-
łych w jego klasztorze, a na jego zwitku 
wypisali imiona swoich zmarłych. W ten 
sposób modlitwą ogarniano wszystkich 
zmarłych zakonników. 

W klasztorach spisywano także spe-
cjalne księgi zwane nekrologami, w któ-
rych pod konkretną datą zapisywano 
śmierć fundatora i  dobroczyńcy danej 
wspólnoty, opata, a nawet zwykłego 
mnicha. Istniał również zwyczaj, że po 

śmierci mnicha przez cały miesiąc zosta-
wiano puste miejsce przy stole w zakon-
nym refektarzu.

Praktykowano również dawanie pew-
nej kwoty pieniędzy, która była ofia-
rą za modlitwę za zmarłego, natomiast 
ubogim rozdawano specjalne chlebki, 
z prośbą o modlitwę za zmarłych. W „En-
cyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glo-
gera czytamy: „Duchowieństwo chrze-
ścijańskie, nie uważając śmierci docze-
snej za rozerwanie węzła miłości chrze-
ścijańskiej, zapisywało pierwotnie tylko 
dni zgonu zmarłych dobrodziejów Ko-
ścioła dla 'wypominania' tychże w cza-
sie nabożeństw publicznych (nekrolo-
gia, obituaria)”. 

To utorowało drogę do spisywania 
każdego zmarłego i pogrzebanego w 

parafii, co nazywano sepultu-
rą. Zanotowane w niej było imię 
i nazwisko zmarłego, stan, wiek, 
czas śmierci, a często nawet dzień 
i miejsce pogrzebu, czy po chrze-
ścijańsku zszedł z tego świata i na 
jaką chorobę. Utrwalane na pi-
śmie zachowały się w  średnio-
wiecznych zbiorach kazań, np. 
z  1513 r. Zwyczaj ten, z którego 

prawdopodobnie wywodzi się prakty-
ka wypominków, modlitwy całej wspól-
noty parafialnej za zmarłych, był wyra-
zem przekonania o sile modlitwy wsta-
wienniczej.

Istnieje również psychologiczny aspekt 
odczytywania imion zmarłych, związany 
z pamięcią o osobie, którą na tym świecie 
pogrzebaliśmy. To szczególna forma 
upamiętnienia tej osoby. Wspólnotowa 
forma sprawowania wypominków 
wyraża wiarę w większą moc modlitwy 
zanoszonej  przez wielu,  aniżel i 
indywidualnie. Wypominki wyrażają więc 
naszą pamięć o zmarłych a równocześnie 
są wyrazem naszej miłości do nich. 
Są też efektem naszej solidarności 
z Kościołem cierpiącym w czyśćcu. Warto 
tę tradycję podtrzymywać, gdyż jest to 
sposób okazania naszego miłosierdzia 
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MÓdLMy się zA zMARłych

względem tych, którzy odeszli z tego 
świata.

Święty Jan Chryzostom tak zachę-
cał do modlitwy za zmarłych: „Ty chcesz 
uczcić zmarłego? Uczcij go nie płaczem 
i szlochaniem, lecz jałmużną, czynie-
niem dobra, służeniem. Jeśli zmarły był 

grzesznikiem i bardzo obraził Boga, sta-
raj się przynieść mu pewną ulgę – przez 
jałmużnę i ofiarę. Nie chodzi o pomni-
ki ani ozdoby nagrobne. Zadbaj o wdo-
wy – oto najlepszy pomnik! Powiedz im 
imię zmarłego, niech modlą się za niego. 
To wpłynie na miłosierdzie  Boga, choć 

to nie sam zmarły, lecz ktoś inny daje jał-
mużnę w jego imieniu. Jest to zgodne 
z miłością Boga do ludzi. Wielu otrzyma-
ło pożytek z jałmużny darowanej za nich 
przez innych ludzi”.

Ks. JAnUsz KOścieLniAK

Dzień ów gniewu się nachyla,
gdy w proch wieki zmiecie chwila,
świadkiem Dawid i Sybilla.

Będzie strach tam, będzie drżenie,
przyjdzie sędzia sądzić ziemię
a roztrząsać wszystko wiernie.

Trąba wyda głos dokoła,
gdzie kto gnił w mogilnych dołach,
wszystkich do stóp tronu zwoła.

Śmierć struchleje, wszelkie ciało
gdy powstanie, jak leżało,
by przed Sędzią głos zabrało.

Zwój ksiąg będzie rozwiniony
zapisanych z każdej strony,
z których ma być świat sądzony.

Sędzia zasię gdy rozkaże,
co ukryte, to ukaże,
a bezkarnie nic nie zmaże.

Cóż mam, nędzny, odpowiadać,
jakiego obrońcę badać,
gdy nawet dobremu biada.

Królu strasznej wielmożności,
co zbawiasz nas mimo złości,
wybaw mnie, źródło litości.

Pomnij, Jezu, miłościwy,
jakoś dla mnie czynił dziwy,
nie gub mnie w tym dniu straszliwym.

Dla mnieś się utrudził, Panie,
krzyża mękę cierpiał za mnie,
miałby trud ten przepaść marnie?

Prawy Sędzio odemszczenia,
daj nam łaskę odpuszczenia
jeszcze przed dniem rozliczenia.

Dies irae

Od zbrodniarza jęczę srożej,
czoło ogniem winy gorze,
proszącego oszczędź, Boże.

Ty, co Marii odpuściłeś,
łotra z krzyża pocieszyłeś,
nadzieję w serce włożyłeś.

Prośby me tego niegodne,
ale ty wejrzyj łagodnie,
bym nie płonął wiecznym ogniem.

Postaw mnie w owiec zagrodzie,
od kozłów sprośnych mnie oddziel,
staw po prawicy w swym grodzie.

Pomieszawszy z przeklętymi,
ogniem srogim objętymi,
wywołaj mnie ze świętymi.

W kornej błagam Cię postawie,
z sercem startym na proch prawie,
uczyń zadość mojej sprawie.

Dzień nieszczęsny się nachyla,
gdy rozpęknie się mogiła,
wstanie na sąd człowiek grzeszny,

Ty go oszczędź, Boże wieczny.
Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im swoje spoczywanie. 

Dies irae (łac. dzień gniewu), przekład: Anna Kamieńska, Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie, Poznań 1988.

fra Angelico (1387-1455),  sąd Ostateczny (ołtarz)
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Nie ma takiego domu, 
do którego Jezus nie chciałby wejść

Wierzymy, że także pod nasz dach 
przychodzi Pan Bóg i że to jest główne 
miejsce, gdzie spełniamy nasze powoła-
nie i wypełnia się nasze życie dla Jezu-
sa. Wspaniale byłoby opisać, jak dobrze 
nam to wychodzi, gdyby tylko tak było. 
Zamiast tego podzielimy się rzeczywi-
stością i codziennością, bardziej pełza-
niem niż galopem w stronę wypełnienia 
powołania i dążeniem do pokory, której 
uczymy się każdego dnia.

Rodzina jest dla nas krajem misyj-
nym, a naszą całą misję dobrze opisuje 
fragment książki Ojca naszej Wspólno-
ty Kazimierza Lubowickiego OMI: „Wca-
le nie trzeba chodzić i mówić: Nawróć-
cie się. Bardzo nam potrzeba ewangeli-
zacji prostszej, ale o wiele trudniejszej. 
Niech małżonkowie tak uporządkują 
swoje sprawy, aby każdy, kto przycho-
dzi do ich domu, mógłby pozazdrościć 

„Do celnika poszedł w gościnę” – to tylko jeden z przykładów, kie-
dy Pan Jezus odwiedził nas, zwykłych ludzi uwikłanych w codzien-
ność, problemy i grzechy różnego kalibru. Bo czy Ktoś, kto podczas 
swych narodzin nie pogardził strzechą szopy, mógłby wzgardzić któ-
rymkolwiek ze współczesnych domów?

UMiłOWAny i UMiłOWAnA

pokoju, jaki panuje w ich rodzinie, ładu, 
radości i miłości. Żeby każdy, kto przy-
chodzi do ich domu, mógł sobie pomy-
śleć: miłość jest możliwa i są szczęśliwe 
małżeństwa”.

Od czasów narzeczeństwa żyło w nas 
pragnienie, by założona w przyszłości 
rodzina była Bogiem silna. Na ile to się 
dziś udaje, to już sam Bóg raczy wiedzieć, 
mówi do nas jednak, że „gdzie dwóch 
lub trzech jest zebranych w imię moje, 
tam jestem wśród nich”. Nas jest w su-
mie czworo, więc to nawet lepiej. Dzięki 
tym słowom wierzymy, że wspólna mo-
dlitwa jest kluczem do spotkania i Pana 
Boga i siebie nawzajem.

Bóg na pewno wiedział, że w real-
nym życiu nie jest tak łatwo zebrać się 
na wspólną modlitwę. Trzeba spotkać 
się, nie dość, że w przestrzeni, to i w cza-
sie. Jak trudne może to być zadanie, do-

brze wie każdy rodzic dorastających dzie-
ci. Przez dłuższy czas i my uczyliśmy się 
tego i teraz wiemy, że pewien rodzaj na-
wyku jest bardzo pomocny.

Kiedy już dogasają siły na podróż 
przez dzień, a ciała na chwilę budzą 
się na nowo ocknięte kąpielą, to jest 
właśnie ten czas i miejsce. Staramy się, 
by nasza wieczorna modlitwa oprócz 
dziękczynienia i oddania chwały Bogu, 
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UMiłOWAny i UMiłOWAnA

słOWO bOŻe W cOdziennOści – ListOPAd
fOt.  eWA sOłecKA

pozbierała sprawy i spostrzeżenia 
każdego z nas, czy pomogła mądrze 
podsumować rodzinną kłótnię. 

Przez to my przedstawiamy nasze 
sprawy Panu, ale i Jego prosimy, by zajął 
się nimi, podpowiedział, jak ugryźć pro-
blem. Dobrą godziną jest godzina Apelu 
Jasnogórskiego. Pomaga już sama świa-
domość tego, że o tej godzinie miliony 
innych osób modlą się na Jasnej Górze 
i w swoich domach.

W jednej z pieśni są słowa: „W lek-
kim powiewie przychodzisz do mnie, 
Panie…” i wierzymy, że zaproszeniem 

Boga do naszego domu jest cisza lub do-
bra muzyka. Dalecy od mówienia szep-
tem do siebie, musimy umieć stworzyć 
jakieś warunki, aby usłyszeć Boga i sie-
bie nawzajem. Szum wiadomości, rechot 
reklam zupełnie zagłuszyłyby głos Boga 
i nas samych. Trudno byłoby znaleźć do-
bre myśli w obliczu mózgu ściśniętego 
przez media. 

Sprzedawca multimediów na osiedlu 
był zaskoczony, dlaczego podpisując 
umowę na dostawę Internetu, nie bie-
rzemy umowy na telewizję, praktycznie 
jako gratis. Przekonani jesteśmy, że wię-

cej coraz rzadziej znaczy lepiej. Wspólno-
ta Rodzin Katolickich „Umiłowany i umi-
łowana” pomaga nam spotykać Jezusa 
Chrystusa na ścieżce życia rodzinnego, 
umożliwia także spotkanie rodzin czę-
sto mądrzejszych o doświadczenia z ca-
łego życia, od których wprost głupio by-
łoby się nie uczyć.

Wierzymy, że nie ma takiego domu, 
do którego Jezus nie chciałby przyjść, 
chcemy jednak, by dobrze się czuł u nas.

AGnieszKA KAcORzyK-KinAL 
i GRzeGORz KinAL

Człowiek zrodzony z niewiasty
ma krótkie i bolesne życie,

wyrasta i więdnie jak kwiat,
przemija jak cień chwilowy...
Człowieka dni ilość zliczona,

i liczba miesięcy u Ciebie,
kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny.

(Hi 14,1-5)
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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:  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

MOŻLiWy 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



W odpowiedzi na apel Przyjaciół Misji Oblackich 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowali  zbiórkę mydła i innych środków czystości 

dla potrzebujących na Madagaskarze.

DzIĘKUJeMY PANI WerONICe GIDzIL, KATeCHeTCe, zA INSPIrACJĘ,
UCzNIOM zA LICzNY UDzIAŁ W AKCJI,

PODzIWIAMY WASzą
POMYSŁOWOŚć, KreATYWNOŚć I zMYSŁ OrGANIzACYJNY.

BÓG zAPŁAć zA WASze DOBre SerCe!


