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LUdZIE NASZEJ PARAfII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
i Maryja Niepokalana!

Od lipca pełnię w naszej parafii funkcję wikariusza. To moja pierw-
sza placówka po święceniach kapłańskich, które przyjąłem 29 maja 
w Obrze. Właśnie wtedy dowiedziałem się, że trafię do Wrocławia.

Jeszcze przed święceniami i kolejny-
mi zmianami personalnymi w naszej pro-
wincji, czyli tzw. obediencjami, klerycy 
z Obry postanowili zorganizować zakłady 
i na specjalnej tablicy obstawiali, gdzie 
trafi konkretny neoprezbiter. Przy moim 
nazwisku było wyjątkowo dużo obsta-
wień, że pójdę do Wrocławia. Ja osobi-
ście nie miałem żadnego przeczucia, że 
trafię akurat tutaj. Ostatecznie okaza-
ło się, że wielu współbraci miało jednak 
bardzo dobrą intuicję i trafnie wskazało 
moją pierwszą placówkę!

Pochodzę z Koszęcina, miejscowo-
ści na Górnym Śląsku. Po raz pierwszy 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej spotkałem w Lublińcu, gdzie uczyli 
mnie religii w liceum. Moja bliższa znajo-

mość ze Zgromadzeniem zaczęła się jed-
nak w klasie maturalnej, kiedy pojecha-
łem na pierwszą powołaniówkę. Potem 
była jeszcze jedna, a po maturze wstą-
piłem do nowicjatu na Świętym Krzyżu. 
Było to w 2013 roku. Tak zaczęło się moje 
oblackie życie.

Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Nie-
pokalanej? Pamiętam, że w liceum na 
ścianie sali, gdzie miałem lekcje religii, 
wisiał plakat Festiwalu Życia, który wte-
dy organizowany był jeszcze w Kodniu. 
Przedstawiał on św. Eugeniusza. Ten pla-
kat wisiał tam dość długo. Na każdej lek-
cji patrzyłem się na niego. W pewnym 
momencie zaciekawiła mnie ta postać. 
Zawsze interesowałem się historią, wie-
działem, że ten człowiek żył w XIX wie-

ku; to jeszcze bardziej 
zmotywowało mnie do 
poszukania czegoś na 
jego temat. Zacząłem 
czytać o Eugeniuszu, 
Zgromadzeniu. W pew-
nym momencie poczu-
łem: tak, to jest chyba 
to! To tutaj chce mnie 
Chrystus!

Po wstąpieniu do ob-
latów odkrywałem, że 
to Zgromadzenie jest 
dla mnie, że jestem 
jego żywą częścią. Je-
stem bardzo wdzięczny 
Panu Bogu za dar po-
wołania oblackiego. Za 
to, że powołał mnie do 
tej rodziny zakonnej i że 
mogę być Misjonarzem 
Oblatem Maryi Niepo-
kalanej. 

Przypominam sobie 
jedną rozmowę sprzed 

roku z pewnym współbratem: Być ob-
latem to nie byle co! To proste słowa, ale 
jest w nich ta wyjątkowa intuicja, któ-
ra sprawia, że są tak prawdziwe! Szcze-
gólnie dziękuję za krzyż. Z czasem do-
strzegłem, że właśnie on, przez cały czas, 
przewija się w moim życiu. Ale nie jako 
trudność czy cierpienie, lecz spotkanie 
z Jezusem Chrystusem. To właśnie przy 
krzyżu po raz pierwszy w prawdziwy, 
żywy sposób poczułem Jego obecność 
w moim życiu. Potem rok nowicjatu przy 
Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, na-
stępnie odkrywanie krzyża w naszej du-
chowości, w życiu św. Eugeniusza. Osta-
tecznie profesja wieczysta w 2019 roku 
i  mój krzyż oblacki. Należał on kiedyś 
do o. Ernesta Dreschera OMI, który swo-
je śluby wieczyste złożył w 1955 roku. To 
daje mi wyjątkowe poczucie wsparcia, że 
nie jestem sam, ale w życiu z Chrystusem 
towarzyszą mi inni oblaci. Kiedyś jeden 
współbrat zwrócił uwagę, że kiedy spo-
tykamy się z ludźmi, to często patrzą oni 
właśnie na nasz krzyż. Krzyż przypomina, 
że nie chodzi tutaj o mnie. On pokazuje, 
Kto jest tutaj najważniejszy.

Jestem w naszej parafii już ponad dwa 
miesiące. Powoli poznaję ludzi, uczę się 
specyfiki miejsca, środowiska. Już teraz 
mogę z całego serca podziękować za to 
miłe i ciepłe przyjęcie we wspólnocie! 
Dziękuję za waszą pamięć i wsparcie, za 
wszystkie modlitwy i ciepłe słowa. Dzięki 
temu czuję się tutaj jak w domu! 

Bóg zapłać!

O. JAKUb WANdZICh OMI
Msza święta prymicyjna o. Jakuba – kościół pw. NSPJ w Koszęcinie – 6.06.2021
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SŁOWO PRObOSZCZA

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, 
katechetyczny i duszpasterski. Mam na-
dzieję, że pandemia jest już w odwrocie 
i pozwoli nam powrócić do normalnego 
funkcjonowania społecznego i duszpa-
sterskiego. 

W pierwszą niedzielę września po raz 
drugi rozpoczynamy ten czas od uro-
czystości ku czci Patronki naszej para-
fii, NMP Królowej Pokoju. W tym roku 
w uroczystości odpustowe wpisuje się 
srebrny jubileusz kapłaństwa Ojca Wie-
sława Przyjemskiego OMI. Jeszcze raz 
chciałbym podziękować Jubilatowi za 
20-letnią gorliwą posługę duszpaster-
ską w naszej parafii i życzyć wielu łask 
Bożych w życiu osobistym i duszpaster-
skim, oraz opieki Niepokalanej Matki.

Za tydzień, w Kościele w Polsce bę-
dziemy przeżywać radosną uroczystość 
beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego oraz Mat-
ki Elżbiety Róży Czackiej. To okazja do 
wdzięczności Bogu za ich życie – dro-
gę do świętości i zachęta dla nas, aby-
śmy nie szukali innej drogi życia, tylko 
świętości.

Nowy rok duszpasterski jest również 
wezwaniem dla zespołu redakcyjnego 
Królowej Pokoju. Redaktorom życzę da-
rów Ducha Świętego, aby sprostali wy-
znaczonym zadaniom i podejmowali je, 
ufając w Bożą pomoc.

Wszystkim Parafianom, duszpaste-
rzom, animatorom grup w nowym roku 
katechetycznym i duszpasterskim życzę, 
aby ich życie, posługa i wysiłki były dro-
gą do świętości. Szczęść Boże!

O. JERZY dITRICh OMI

NA JŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA POKOJU

Pokój zostawiam wam

W świecie, który jest nękany wojnami i konfliktami zbrojnymi, wzno-
simy nasze myśli i serca w stronę Dawcy pokoju. Nasz świat jest spra-
gniony prawdziwego i trwałego pokoju. Dlatego za wstawiennic-
twem Matki Jezusa Kościół prosi o dar jedności i pokoju.

Słowo Boże kieruje nasze serca w stro-
nę Boga, który jest źródłem pokoju. 
W  Księdze Izajasza znajdujemy zapo-
wiedź nadejścia Przedziwnego Doradcy, 
Boga Mocnego, Odwiecznego Ojca, Księ-
cia Pokoju. Ta mesjańska zapowiedź zre-
alizowała się we wcieleniu Syna Bożego. 
Zatem narodzony z Maryi Dziewicy Me-
sjasz jest prawdziwym Księciem Pokoju. 
On „będzie panował nad domem Jaku-
ba na wieki, a Jego panowaniu nie bę-
dzie końca” (Łk 1, 33). Pokój, który przy-
nosi Jezus wraz ze swoim narodzeniem 
z Dziewicy, ma charakter zbawczy.

Maryja w tym kontekście jawi się jako 
Matka Księcia Pokoju. Ona jest adresatką 
i depozytariuszką tych zbawczych tajem-
nic. Jezus przyniósł pokój całemu świa-
tu i ofiaruje Go swojemu Kościołowi. Do 
swoich uczniów powiedział: „Pokój zo-
stawiam wam, pokój mój daję wam. Nie 
tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” 
(J  14,  27). Pokój Jezusowy wprowadza 
w  życie człowieka brak lęku i świado-
mość pocieszającej obecności Pana.

Maryja, która podczas zwiastowa-
nia została wprowadzona przez anio-
ła w tajemnicę przyszłej misji jako Mat-
ki Księcia Pokoju, otrzymała zapewnie-
nie pokoju: „Pan z Tobą”. Te słowa ro-
dzą prawdziwy pokój, płynący ze zjed-
noczenia z  wolą Najwyższego. On sam 
jest Jej pokojem, źródłem pomyślności 
i bezpieczeństwa. Benedykt XVI w trze-
cim tomie dzieła „Jezus z Nazaretu”, ko-
mentując słowa: „Wtedy odszedł od Niej 
anioł” (Łk 1, 38), pisze o Maryi: „Nie ma 
wokół Niej aniołów. Musi nadal kroczyć 
drogą prowadzącą przez wiele okresów 
ciemności, od przerażenia Józefa na wi-
dok Jej brzemienności, aż do momentu 
uznania Jezusa za szalonego, a wreszcie 
aż po noc Krzyża”. Maryja, współpracu-

jąc z wolą Bożą, otrzymała dar pokoju, 
który stał się Jej szczególnym udziałem. 
Dlatego może być przez Kościół wzywa-
na jako Królowa Pokoju.

Do każdego z nas na zakończenie 
uczty eucharystycznej są skierowane 
słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. To 
ostatnie słowa, jakie kapłan kieruje do 
zgromadzonego na Eucharystii ludu Bo-
żego. Eucharystia zatem uobecnia zbaw-
cze tajemnice wiary, także ofiarę krzyża, 
na którym Jezus „umierając dla naszego 
zbawienia, przez Krew swoją obdarzył 
pokojem całe stworzenie”. Msza święta 
pozwala nam zawsze na nowo doświad-
czyć obecności Jezusa wnoszącego po-
kój i radość w nasze codzienne życie.

Orędzie pokoju, obecne w darze każ-
dej Eucharystii, uzdalnia tych, którzy 
w niej uczestniczą, do stawania się gło-
sicielami i orędownikami pokoju. Obec-
ność Pana w naszym chrześcijańskim 
kroczeniu za Nim rodzi pokój i poczucie 
bezpieczeństwa. Najświętsza Maryja Pan-
na, Matka Księcia Pokoju i Królowa Poko-
ju – Jej zjednoczenie z Bogiem – uświa-
damia nam, że w naszym skonfliktowa-
nym świecie wszelkie wysiłki na rzecz 
pokoju powinny zaczynać się od wyzna-
nia, iż Pan jest pośród nas. Przemieniają-
ca moc Eucharystii i spotkanie z żywym 
Panem niech umacniają nas w budowa-
niu pokoju w naszych środowiskach, by-
śmy stali się zaczynem pokoju w świecie, 
w którym żyjemy.

Módlmy się, aby ustały wszelkie kon-
flikty zbrojne, aby rządzący państwami 
kierowali się w swoich decyzjach dobrem 
obywateli państw i mieszkańców całego 
świata. Módlmy się, abyśmy uczestnicząc 
w Eucharystii, stawali się apostołami po-
koju w świecie.

KOMISJA dUSZPASTERSKA KEP

Państwu 
Beacie i Andrzejowi Miniajlukom 
wyrazy serdecznego współczucia 

po śmierci Mamy

z darem modlitwy składają 
redakcja Królowej PoKoju i przyjaciele
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BOŻE OJCóW NASZyCh, 
WIELKI I MIŁOSIERNy PANIE ŻyCIA I POKOJu, 

OJCZE WSZySTKICh LuDZI! 

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. 
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, 

aby głosił pokój bliskim i dalekim, 
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi ras i pokoleń.

Klęcząc przed Twym Świętym 
Eucharystycznym Obliczem, 

przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju 
błagamy cię, Panie: 

o pokój, dla całego świata, 
który im bardziej odchodzi od Ciebie, 

tym bardziej pogrąża się w panice 
i niepewności jutra, 

o poszanowanie przez wszystkich 
świętości ludzkiego życia 

od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, 
o pokój, który tak bardzo potrzebny jest 

naszym społeczeństwom i krajom, 
aby mogły się rozwijać 

na fundamencie prawdy i dobra, 
Kościołowi świętemu, aby ,,wilki” nie były w stanie 

zagrozić Bożej owczarni.
Niech Twoja Miłość rozpala w nas 

płomień gorliwości, 
byśmy stali się narzędziami 
Twojego pokoju w świecie 

wciąż rozdartym przez nienawiść, podziały, 
egoizm i wojny.

Módlmy się o pokój

NA JŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA POKOJU

Przemów do serc odpowiedzialnych 
za losy narodów. 

Zniszcz logikę odwetów i zemsty 
w życiu codziennym, 

a poddaj przez Ducha Świętego 
nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, 

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, 
w pełnej do Ciebie ufności.

Maryjo, Królowo Pokoju, 
wspieraj nas w tej gorliwości i módl się za nami!

AMEN.

„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” to projekt utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu i modlitwy w intencji pokoju. Aktualnie Światowe Centra Modlitwy o Pokój istnieją w następujących miejscach:

Kaplica Wieczystej Adoracji przy kościele Groty Mlecznej w Betlejem (Ziemia Święta)
Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje (Kazachstan)
Kościół parafialny św. Jakuba w Medjugorie (Bośnia i hercegowina)
Bazylika Matki Bożej Pokoju w yamoussukro (Wybrzeże Kości Słoniowej)
Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho (Rwanda)
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang (Korea Południowa)
Sanktuarium św. Jana w Dagupan (Filipiny)
Kaplica Wieczystej Adoracji w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie (pierwsza polska Gwiazda)

Ołtarze Adoracji powstają w Polsce, w pracowni gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Nie są wykonywane, lecz 
pisane jak ikona, są owocem pracy i modlitwy całego zespołu. Centralnym punktem Ołtarzy Adoracji jest postać Maryi, nazwanej 
przez św. Jana Pawła II „Niewiastą Eucharystii”, „Pierwszą Monstrancją” czy „Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna”. Pod sercem 
Maryi umieszczone są monstrancje.

WWW.REgINAPACIS.PL

M
ONSTraNcja  W

  OŁTarzU adOracji  (TrypTyk  jerOzOliM
Ski).  drapikOW

Ski  STUdiO 
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O modlitwie

Modlitwa to coś, z czym stykamy się od najwcześniejszych lat. Uczy-
my się jej już w dzieciństwie. Następnie towarzyszy ona naszemu ży-
ciu. Chodzimy na Msze święte, adorację Najświętszego Sakramentu, 
odmawiamy pacierz, różaniec, czytamy Pismo święte, medytujemy. 
Rzeczywistość modlitwy nie jest nam obca. Wiemy, czym modlitwa 
jest. Ale jednocześnie to często sfera tabu. 

Przestrzeń spotkania z Panem Bogiem 
jest bardzo osobista, a przez to subiek-
tywna. To powoduje, że pojawiają się py-
tania: Czy dobrze się modlę? A może ro-
bię to niewłaściwie? Jak robią to inni? 
Z  jednej strony te pytania są właściwe, 
z drugiej nie. Są właściwe, bo jeśli je za-
dajemy, to oznacza, że sprawa modlitwy 
jest dla nas ważna, że się o nią troszczy-
my, dbamy o nią. Takie pytania mogą być 
jednak niebezpieczne, bo modlitwa to 
nie coś, co ma mi „wychodzić”. 

Modlitwa to przede wszystkim wcho-
dzenie w osobistą relację z Panem Bo-
giem i poznawanie Go, a nie intelektu-
alna praca czy obowiązek, który trzeba 
„dobrze” wykonać. A co jeśli nie będę 
w pełni skupiony/skupiona? Czy to ozna-
cza, że moja modlitwa nie będzie wte-
dy dobra? Ocenianie swojej modlitwy 
to częsta pokusa. Bo kiedyś moja mo-
dlitwa była taka dobra… A dziś jest pu-
stynia i dużo rozproszeń, nie można ze-
brać myśli, które ciągle gdzieś ulatują… 
To wątpliwości wielu z nas. 

Jaka jest na nie odpowiedź? – To jest 
dobra modlitwa. W tej pustyni też jest 
Pan Bóg! Modlitwa to spotkanie z Nim. 
To dawanie Mu swojego czasu i otwie-
ranie się na jego działanie. Tylko, albo 
aż tyle. Moja modlitwa nie zależy tylko 
od tego, co będę robił! Mogę być na niej 
cały czas rozproszony, nie mogąc się sku-

pić i spędzić cały ten czas na wewnętrz-
nej walce i ostatecznie dojść do wniosku, 
że to chyba bez sensu. Ale to jest dobra 
modlitwa, bo to MOJA modlitwa! 

Jeśli poświęcam swój czas Panu Bogu, 
to pomimo rozproszeń, braku skupienia 
i końcowego wniosku, że nie o to w tym 
wszystkim chodzi, to MOJA modlitwa. 
Taka jest w tym momencie. Jestem przy 
Nim, choć może zupełnie tego nie od-
czuwam. Trwam przed Nim. To On prze-
cież działa na modlitwie! Niewłaściwa 
modlitwa to przede wszystkim ta, której 
wcale nie podejmuję. Im mniej się mo-
dlę, tym trudniej będzie mi się modlić… 

Często pytamy się o swoją modlitwę. 
Te pytania są ważne. Pamiętajmy jed-
nak, że najważniejsze w modlitwie jest 
jej praktykowanie. Bez tego, to tak jakby 
cały czas przygotowywać się do wyma-
rzonej podróży i nigdy w nią nie wyru-
szyć. Przecież same przygotowania dają 
już tyle frajdy! Ale to tylko przygotowa-
nia… A gdzie sama przygoda? 

Pytajmy o modlitwę, obserwujmy ją, 
ale przede wszystkim módlmy się. Tutaj 
chodzi nie o tylko o samą formę i spo-
sób, ale o relację z Panem Bogiem. War-
to posłuchać rady benedyktyna o. Johna 
Chapmana OSB: Módl się, jak potrafisz 
i nie próbuj modlić się tak, jak nie potrafisz!

O. JAKUb WANdZICh OMI

POTRZEbA MOdLITWY
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KSIĘgI PARAfIALNE

OChRzCzeNI

Maria  Rożko
Ryszard Limberger
Julia  Zakrzewska
Maciej Kobiałko
Julia  Listopadzka
Emilia Majka
Hanna Mysków
Pola Dyszkiewicz
Tymon Kłys
Krzysztof Chorzemski
Adam Girzycki
Franciszek Sroka
Hanna Ławrynowicz
Filip Pazera

MAŁŻEŃSTWA

Mikel Fernandez Escudero
 i Natalia Żelazo
Animesh Sharma 
 i Kalina Ługowska
Piotr Chudzikowski 
 i Elżbieta Skoczkowska
Szymon Bacik 
 i Weronika Staszak
Krzysztof Białkowski 
 i Natalia Plewnia

zMARlI

Janina Białowąs  l.  93 
Bronisław Grabowski  l. 85
Barbara Andrzejewska  l. 77
Maria Moskwa  l. 85
Krzysztofa Wojciul  l. 89
Kazimierz Tomalik  l. 77
Roman Rosół  l. 47
Jan Foltyn  l. 70
Zofia Lemaniak  l. 91
Marian Kupilas  l. 69
Czesława Skomorowska  l. 82
Józef Błąkała  l. 82
Helena Ługiewicz  l. 81
Emilia Smug  l. 87
Janina Chałuś  l. 87
Witold Ziontek  l. 90
Teresa Cepak  l. 78
Helena Domagała  l. 91
Ewa Rogala  l. 71
Kazimierz Wichański  l. 69
Kazimierz Sawicz  l. 67
Danuta Mańko  l. 63
Witold Biretto  l. 79
Franciszek Bielicki  l. 88
Liwia Lechicka  l. 52
Agata Król  l. 86
Józefa Miniajluk  l. 87
Michał Czabajski  l. 68
Władysław Kowal  l. 76
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PRZYJACIELE MISJI ObLACKICh

Jak znaleźć na to wszystko czas? To 
sztuka, ale i konieczność – mieć czas dla 
Boga, dla siebie, dla innych, dla własnej 
rodziny. Bóg wybiera człowieka i posyła 
go z jakimś zadaniem, uzdalniając go do 
tej misji. Misjonarz to ambasador Boga 
i każdy z nas ma być takim ambasado-
rem. Pan Bóg wybrał i powołał Józefa, 
żeby był „cieniem” Ojca i okazywał Jezu-
sowi czułość Ojca.

Może Pan Bóg wybrał ciebie do cier-
pienia, żeby kogoś zachować od cierpie-
nia? Bóg wybrał Józefa, żeby osłaniał Ma-
ryję przed cierpieniem. Był opiekunem 
Maryi i Jezusa. Jest opiekunem Kościo-
ła. Mamy być takimi Józefowymi, tzn. po-
słanymi, ludźmi. Bóg uzdalnia posłanych 
na każdym etapie życia: mamy serce do 
miłowania, usta do głoszenia, oczy – by 
dojrzeć czyjeś cierpienie, uszy – by usły-
szeć drugiego człowieka. 

Nie można zrozumieć człowieka bez 
Chrystusa. Wtedy można zostać przyja-
cielem Pana Jezusa, gdy mamy dobre 
serce, oczy, dłonie gotowe do pomo-
cy innym.

Rekolekcje Przyjaciół Misji  – Obra 7-11.06.2021

W roku poświęconym świętemu Józefowi temat rekolekcji brzmiał: 
„Święty Józef z Nazaretu – drogowskaz do Chrystusa”. Tradycyjnie 
naszym rekolekcjonistą był o. Daniel Biedniak OMI. W starannie, jak 
zawsze, przygotowanym programie było miejsce na modlitwę, kon-
ferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, film, wy-
cieczkę i pogodne wieczory.

Bardzo ważna w życiu jest cisza. Żeby 
usłyszeć Boga, trzeba zamilknąć, po-
trzebna jest cisza. Żeby usłyszeć drugie-
go człowieka, również potrzebna jest ci-
sza. Święty Józef słuchał Boga w ciszy 
i wykonywał to, co Bóg mu polecił. Świę-
ty Józefie, patronie ciszy, módl się za 
nami! Józef był przyjacielem Boga. Przy-
jaciele rozumieją się w ciszy. Najpięk-
niejszą rozmową jest modlitwa, zwłasz-
cza Różaniec. Przez modlitwę idziemy 
do zbawienia.

Przewodnikiem na naszej drodze do 
Boga jest słowo Boże, ono jest odpo-
wiedzią na każdy nasz problem. Dlatego 
każdego dnia trzeba mieć czas, by słowo 
Boże czytać w Piśmie świętym i  je roz-
ważać, rozumieć i nim wiernie żyć. Wte-
dy Jezus jest w naszych słowach, ser-
cach i dłoniach – możemy Go nieść in-
nym. Dar z siebie jest często trudny, ale 
uczyniony z miłością pomaga innym 
i nam samym. Tak buduje się wierność. 
Święty Józef najlepiej pokazuje całym 
swym życiem, jak dawać siebie całego 
i być wiernym.

Wierność zaczyna się od Eucharystii 
i adoracji. Adoracja uczy wierności, któ-
ra jest pieczęcią miłości. Papież Franci-
szek modli się o to, abyśmy zakochali się 
w Bogu, wtedy nasze życie będzie innym 
mówiło o Bogu. Trzeba żyć tak, aby inni, 
patrząc na nas, pytali o Boga i o Kościół. 
Miłość Chrystusa jest też miłością Jego 
Kościoła. Szczególnie doświadczyliśmy 
tego podczas wyjazdu do sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w  Świebodzinie, 
gdzie po Mszy świętej i nabożeństwie 
w Godzinie Miłosierdzia nawiedziliśmy 
słynną figurę Chrystusa Króla. Parafia Bo-
żego Miłosierdzia w Świebodzinie to ro-
dzinna parafia o. Daniela OMI; ze wzru-
szeniem sprawował tu Mszę świętą.

W Obrze gromadziliśmy się codziennie 
pod figurą św. Józefa, by modlić się Ko-
ronką ku czci Opiekuna Świętej Rodziny. 
Pamiętaliśmy też o modlitwie za naszych 
zmarłych Ojcach Oblatach Maryi Niepo-
kalanej, którzy spoczywają na obrzań-
skim cmentarzu.

Ojca Daniela, rekolekcjonistę, wspierali 
o. Marian Lis OMI, który w tym roku koń-
czy posługę dyrektora Prokury Misyjnej 
i siostra urszula. Odwiedził nas również 
o. Mariusz Bosek OMI. Wszystkim dzięku-
jemy serdecznie za ofiarowany nam czas 
i formację misyjną. Bóg zapłać!

UCZESTNICY REKOLEKCJI

REKOLEKCJE PRZYJACIÓŁ MISJI – ObRA 7-11.06.2021
fOT. SIOSTRA URSZULA

ZIOŁA I KWIATY dLA MATKI bOżEJ – 15.08.2021
fOT. O. MARIUSZ bOSEK OMI



REKOLEKCJE PRZYJACIÓŁ MISJI – ObRA 7-11.06.2021
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ZIOŁA I KWIATY dLA MATKI bOżEJ – 15.08.2021
fOT. O. MARIUSZ bOSEK OMI



KRÓLOWA POKOJU8

KOŚCIÓŁ MISYJNY

zioła na budowę…

Drodzy Przyjaciele! Pragnę wszystkim serdecznie podziękować 
za wsparcie budowy kościoła pw. Świętego Jana Pawła II w Opolu. 
W  niedzielę 15 sierpnia, dzięki waszej hojności, zebraliśmy łącznie 
ponad 12 000 zł.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
zaangażowanie grupy Przyjaciół Misji 
na czele z panią Marią Zborowicką, ho-
norową oblatką. Panie przez kilka dni 
przygotowywały bukiety z ziół, kwia-
tów i  owoców, a następnie je rozpro-
wadzały jako cegiełkę na budowę ko-
ścioła w Opolu. Przygotowano ponad 
700 bukietów i prawie wszystkie znala-
zły właściciela.

Na czym stoimy? Oblaci rozpoczęli 
budowę 2 lata temu. Obecnie widać już 
klasztor, w którym chcielibyśmy zamiesz-
kać jeszcze w tym roku. Czy to się uda? 
Nie wiemy…

Kościół posiada już solidne fundamen-
ty i piwnicę. Wokół nas jest jeden wiel-
ki plac budowy; nowe apartamentowce 
wyrastają jak grzyby po deszczu. Przyby-
wa ludzi, także w parafii. W niedzielnej 
liturgii uczestniczy już około 300 osób. 
Tworzą się nowe grupy parafialne i po-
sługi. W tym roku ruszyliśmy z pielgrzym-
ką pieszą i rowerową na Jasną Górę.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za 
wsparcie modlitewne i materialne. Za to, 
że z Maryją chcecie budować kolejny dom 
Jezusowi. Niech Bóg Was błogosławi.

O. MARIUSZ bOSEK OMI

Jeśli chcesz wesprzeć materialnie budowę kościoła-sanktuarium św. Jana Pawła II, to podajemy numer konta: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Pawła II w Opolu, Aleja Wincentego Witosa 40, 45-401 Opole, 

45 1240 5178 1111 0010 9173 2562 – z dopiskiem: na budowę kościoła w Opolu

bUdOW
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ięTegO jaNa paW

Ła ii W
 OpOlU. fOT. O. M

ariUSz bOSek OM
i 



9KRÓLOWA POKOJU

KOŚCIÓŁ MISYJNY

Po prostu pomoc

Nasze czyny są jak kamień wrzucony w wodę, pozostawiający na niej 
kręgi. Nie zawsze widać od razu efekty naszej pomocy. Jednak one są 
i to czasem większe, niż się spodziewamy. Czy pomoc może być bez-
interesowna? Oby taka była. Na pewno bywa z tym różnie. Im bar-
dziej bezinteresownie staramy się pomóc, a czasem robimy to bar-
dzo dyskretnie, tym większą zapłatę otrzymujemy.

Tak właśnie jest, kiedy uczestniczymy 
w projekcie „Misja Szkoła”, który pole-
ga na zaadoptowaniu dziecka. Nie zna-
my go i prawdopodobnie nigdy nie po-
znamy, ale przekazujemy roczne czesne 
na jego naukę. W ten sposób dajemy 
dziecku szansę na lepszy start dla nie-
go i jego przyszłej rodziny. Co znaczy 
w tym wypadku „lepsze życie”? – super 
auto, kolejne wakacje za granicą, now-
szy dom? Często tak właśnie żyjemy – 
w  pogoni, nie potrafimy się zatrzymać 
i próbujemy uchwycić to, co jest „lepsze” 
dla ludzi w krajach misyjnych. 

Dla dziecka, które czeka na adopcję, 
„lepsze” oznacza zjedzenie ciepłego po-
siłku raz dziennie, mundurek, edukację 

i  przebywanie z  rówieśnikami, nieko-
nieczność pracy w  dzieciństwie. „Lep-
sze” później to szansa na dobrą pra-
cę w  urzędzie bądź w  firmie lub szko-
le, a  nie polegającą na wyładunku na 
własnym grzbiecie towarów ze statku. 
„Lepsze” oznacza, że dziecko nie musi 
być współczesnym niewolnikiem na 
plantacjach kawy, herbaty, bawełny, nie 
musi pracować w jakimś zakładzie w za-
mian za wyżywienie, i  z  wynagrodze-
niem mniej niż półtora dolara za 12 go-
dzin pracy. To szansa na życie bez głodu, 
posiadanie szczęśliwej rodziny, domu.

Dobroć, którą okazaliśmy wspiera-
nemu dziecku, nie kończy się na nim, 
ponieważ dobro przechodzi dalej. Gdy 

zdamy sobie z tego sprawę, odczujemy 
rodzaj dumy, zadowolenia, które będzie 
podziękowaniem lepszym od jakiejkol-
wiek innej zapłaty. Często darczyńcy, 
których dzieci kończą naukę, wspierają 
kolejne dziecko. 

Jest takie przysłowie: „W przyrodzie 
nic nie ginie”. W tej sytuacji idealnie ono 
pasuje. Tak samo jest z dobrem, które tu 
zapoczątkujemy.

Proponuję obejrzeć film pt. „Podaj da-
lej”, którego główny bohater – uczeń – 
wpada na pomysł, aby stworzyć projekt 
polegający na pomocy trzem osobom. 
Następnie każda z tych osób ma pomóc 
kolejnym trzem osobom. Film pokazu-
je, że nasze czyny są jak kamień rzucony 
w wodę, pozostawiający na niej kręgi.

ANNA MISZKA
„MISYJNE dROgI” NR 4/2021

Jeśli chcesz dołączyć i podjąć się adopcji w projekcie 
„Misja Szkoła”, zajrzyj na stronę internetową

www.misjaszkola.pl 

gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. 
Możesz też wspomóc projekt dobrowolną ofiarą po-

przez formularz, który znajdziesz przy opisie każdej ze 
szkół.

Analakinina – Madagaskar
Szkoła podstawowa w Analakininie jest częścią misji 

oblackiej w Tamatave na wschodnim wybrzeżu Madaga-
skaru. Placówka powstała w slumsach – dzielnicy, w któ-
rych panuje ogromna bieda. 

Mieszkają tam ludzie uchodzący z buszu do miasta 
w poszukiwaniu pracy. Żyją w trudnych warunkach. Ich 
schronieniem są chaty z bambusa bądź lepianki z gliny, 
zbudowane z połączenia z blachą wyniesioną z pobliskie-
go portu. Wielu z nich nie stać nawet na posiłek i ubra-
nia dla swoich dzieci. 

Jedyną szansą na wydostanie się dzieci z biedy jest 
szkoła podstawowa prowadzona przez Zgromadzenie 

Sióstr Maryi Wynagrodzicielki (SMR). Niestety placów-
ka nie jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chcą 
się kształcić. 

Cykl nauki w szkole podstawowej trwa 5 lat, podczas 
których dzieci uczą się pisać, czytać i liczyć. Te umiejęt-
ności zapewniają im nie tylko lepszy start w dorosłość, 
ale także bardziej radosne dzieciństwo. 

Roczny koszt utrzymania ucznia w szkole to 110 euro. 
Ta suma wystarcza na utrzymanie szkoły, zakup przybo-
rów szkolnych, mundurków oraz wydawanie ciepłych 
posiłków. Projekt „Misja Szkoła” koordynuje na miejscu 
s. Hortense Patricia Hanitriniaiana SMR.

Pozostałe szkoły w projekcie „Misja Szkoła”:
Befasy – Madagaskar
Lokhipur – Bangladesz
Marolambo – Madagaskar
Morondava – Madagaskar
Pharping – Nepal
Ramanakkapeta – Indie

WWW.MISYJNE.PL
WWW.MISJASZKOLA.PL

Misja Szkoła – Adopcja Misyjna
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ROK dUSZPASTERSKI

„Niewiasta eucharystii” – niezastąpiony wzór 
uczestnictwa we Mszy świętej

Zgromadzeni na świętej Wieczerzy 
winniśmy wielbić Ojca i dziękować za 
wybór i powołanie umiłowanej Córki 
Ojca na Matkę Zbawiciela. Maryja pro-
wadzi Kościół do obecnego w hostii 
Chrystusa, ponieważ jest z Nim głęboko 
związana. Maryja przez całe życie była 
obecna przy boku Jezusa, szczególnie 
na Kalwarii. Maryja – stwierdza Jan Pa-
weł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia 
– „jest obecna w każdej celebracji eucha-
rystycznej” (EdE 56), dlatego jest wzorem 
uczestnictwa we Mszy świętej.

Maryja stała się „wzorem przeżywa-
nia Boskich tajemnic”, jak pisze Paweł 
VI w adhortacji apostolskiej Marialis cul-
tus o należytym kształtowaniu i rozwija-
niu kultu Najświętszej Maryi Panny (MC 
16). Jan Paweł II w encyklice Redempto-
ris Mater (o  Błogosławionej Maryi Dzie-
wicy w  życiu pielgrzymującego Kościo-
ła), głównie w odniesieniu do Eucharystii, 
mówi o  głębokim związku, jaki istnieje 
pomiędzy pobożnością maryjną a spra-
wowaniem Mszy świętej (por. RM 44). 
Odniesienie się do Maryi widoczne jest 
w przypadku celebrowania Mszy świętej 
w jej zasadniczych częściach: podczas li-
turgii słowa, w modlitwie powszechnej, 

O obecności Matki zbawiciela we Mszy świętej świadczą niektó-
re modlitwy mszalne, na przykład kolekta, w której Kościół modli 
się: „Boże, Ty spełniając obietnice dane ojcom, wybrałeś Najświęt-
szą Maryję Pannę, spraw, abyśmy naśladowali wzniosłą Córę Syjonu, 
która przez pokorę podobała się Tobie, a przez posłuszeństwo przy-
czyniła się do naszego zbawienia”. 

w  czasie przygotowania darów, prefa-
cji, w chwili Przeistoczenia i  w  Komu-
nii świętej.

Podczas liturgii słowa Kościół odczy-
tuje teksty Pisma świętego po to, aby 
je rozważyć i uczynić treścią chrześci-
jańskiego życia. Przykładem do rozwa-
żania i słuchania słowa Bożego jest dla 
nas Maryja z Nazaretu. To Ona ustawicz-
nie zachowywała Boże słowo i rozważa-
ła je w swoim sercu (por. Łk 2,19), stając 
się „Dziewicą słuchającą” (MC 17). Takiej 
głębokiej postawy zasłuchania i rozwa-
żania uczy nas Maryja.

Formułując modlitwę wiernych w in-
tencjach Kościoła, świata i bliźnich, na-
leży mieć przed oczyma postać Ma-
ryi Dziewicy z Kany Galilejskiej (por. 
J 2, 1-12), która dostrzegła potrzebę bliź-
nich i  zwróciła się do Jezusa, aby przy-
szedł im z pomocą. Maryja w Kanie oka-
zała się skuteczną „Dziewicą proszącą” 
(MC 18). Ta postawa Maryi winna i nas 
inspirować do modlitwy.

Podczas przygotowania darów uczest-
nicy liturgii mszalnej składają na ołta-
rzu chleb i wino, a wraz z nimi odnawia-
ją ofiarę swego życia. Trzeba pamiętać, 
że pokorna Służebnica Pańska w chwi-

li zwiastowania ofiarowała 
Bogu całą swoją egzystencję, 
przyjmując we wszystkim wolę 
Bożą aż po krzyż. Dlatego na-
zywana jest „Dziewicą ofiarują-
cą” (MC 20). W tym względzie 
Maryja jest dla nas wzorem.

W czasie prefacji mszal-
nej Kościół publicznie zanosi 
do Boga dziękczynienie. Po-
dobnie Najświętsza Dziewica 

w  scenie nawiedzenia Elżbiety wyśpie-
wała swój hymn uwielbienia Boga – Ma-
gnificat – najpiękniejszą „prefację”. Świę-
ty Paweł VI – cytując św. Ireneusza – pod-
kreślił, że „w tej pieśni Najświętszej Ma-
ryi Dziewicy połączyły się radości Abra-
hama przeczuwającego Chrystusa z pro-
roczo antycypowanym głosem Kościo-
ła, stąd uniesiona radością jako «Dziewi-
ca modląca się» wypowiedziała: «Wielbi 
dusza moja Pana»” (MC 18).

Kulminacją Mszy świętej jest tzw. 
współofiarowanie mszalne. Jest to chwi-
la, kiedy uczestnik liturgii z Chrystusem 
ofiaruje siebie Ojcu. Ten moment Mszy 
świętej w sposób bezkrwawy uobecnia 
misterium paschalne, w którym czynnie 
uczestniczy Maryja.

W czasie przyjmowania Komunii świę-
tej uczestnicy liturgii z pełną dyspozycyj-
nością i godnością serca powinni przyjąć 
Jezusa Eucharystycznego, aby napełnie-
ni Jego obecnością mogli Go zanieść do 
świata. Podobnie Maryja z pełną goto-
wością i czystością serca przyjęła Jezu-
sa do swego dziewiczego łona w chwili 
zwiastowania (por. Łk 1,38) i w momen-
cie, gdy Jej przekazano martwe Jezuso-
we ciało z krzyża. Pod tym względem 
jest przykładem. Dlatego od „Niewiasty 
Eucharystii” Kościół się uczy, jak uczest-
niczyć we Mszy świętej. Maryja jest nie 
tylko Nauczycielką wiary, pomagającą 
nam stawać się ludźmi Eucharystii i Ko-
ścioła, ale też i pomocą. Dlatego zakończ-
my modlitwą:

Boże, nasz Ojcze, uczestnicząc w Naj-
świętszej Ofierze, przyjęliśmy pobożnym 
sercem Ciało i Krew Twojego Syna. Spraw, 
aby Twój Kościół, wpatrując się w „Niewia-
stę Eucharystii”, bardziej świadomie, god-
nie i owocnie w niej uczestniczył z Maryją. 
Amen (kolekta z formularza Mszy świę-
tej o Najświętszej Maryi Pannie Obrazie 
i Matce Kościoła). 

KS. PROf. dR hAb. ZdZISŁAW JANIEC
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OSTATNIE POżEgNANIE

Dziękujemy Ci za dar życia

helena Ługiewicz z domu Matias (1940-2021), z wykształcenia mate-
matyk, interesowała się astronomią i malarstwem. W latach 90. two-
rzyła dekoracje w naszej świątyni; należała do Wspólnoty Krwi Chry-
stusa oraz Żywego Różańca.

Mamo, Babciu, dziękujemy 
Ci za dar życia!

Byłaś w każdej sytuacji 
przy nas, wspierałaś nas do-
brym słowem, radą i modli-
twą. uczyłaś, że nasze pra-
gnienia mamy kierować w ży-
ciu ku wypełnieniu woli Boga 
Ojca, powierzając Mu siebie 
i bezgranicznie Mu ufać...

∗ ∗ ∗
Mówiłaś: dziecko, ja nie tyl-

ko WIERZĘ, ale WIEM, że Bóg 
jest dobry!

∗ ∗ ∗
On jest Miłością i Miłosierdziem, i wie, 

co dla nas jest najlepsze.
Zawsze byłaś uśmiechnięta, cicha, peł-

na pokoju i zrozumienia dla innych...

Dzień rozpoczynałaś Eucharystią i roz-
ważaniem słowa Bożego. Z różańcem 
w  ręku czyniłaś bezinteresownie dobro 
dostrzegając potrzeby drugiego czło-
wieka, a kiedy już sama nie mogłaś, to 

nas mobilizowałaś: „dziecko, 
pomóż...”.

W ostatnich latach szcze-
gólnie stałaś się człowiekiem 
modlitwy. Zapewniałaś o niej 
odwiedzających mnie znajo-
mych, błogosławiłaś i życzy-
łaś im dużo zdrowia...

Mamo, dziękujemy Ci za 
Twój dar życia, jaki nam ofia-
rowałaś. Dziękujemy Tobie 
i Bogu w Trójcy Jedynemu...

Kochamy Cię! 
Módl się za nami! 
Do zobaczenia w Niebie!

CÓRKA JAdZIA

W niedzielę 22 sierpnia br. uczest-
niczyliśmy w IV Archidiecezjalnej Piel-
grzymce Czcicieli Maryi – Wspólnot Ży-
wego Różańca w Henrykowie. 

Z naszej parafii wzięło udział 
tylko siedem osób: o. Wiesław 
Przyjemski OMI, Pani Maria 
Marciniszyn z córką karmeli-
tanką i cztery zelatorki Żywe-
go Różańca.

W Henrykowie zebrało się ok. 
300 osób. Wspólnie odmówi-
liśmy część chwalebną Różań-
ca, obejmując modlitwą Kościół 
święty i najważniejsze obecnie 
problemy. 

Następnie uczestniczyliśmy 
we Mszy świętej pod przewod-
nictwem ks. abp. Józefa Kupne-
go, metropolity wrocławskie-
go. W homilii omówił on rolę 
św. Józefa – wzoru ojca i Ma-
ryi – wzoru Matki i Królowej. 
Po krótkiej przerwie na posi-

Żywy Różaniec w henrykowie
łek, ostatnim punktem spotkania było 
wspólne śpiewanie pieśni religijnych 
i patriotycznych. Wracaliśmy do domu 
radośni, bo wspólna modlitwa wzmoc-

niła naszą wiarę i mimo pandemii mo-
gliśmy być razem.

ANNA TAbOR
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Papież Franciszek o św. Józefie

Drodzy bracia i siostry! Dziękuję Panu 
za możliwość sprawowania tej Mszy 
świętej na początku posługi Piotrowej 
w  uroczystość świętego Józefa, Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny i pa-
trona Kościoła powszechnego. Jest to 
okoliczność bardzo bogata w znaczenie, 
gdyż jest to także dzień imienin mojego 
czcigodnego Poprzednika. Jesteśmy bli-
sko niego w modlitwie, pełnej miłości 
i wdzięczności. (…)

usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef 
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pań-
ski: wziął swoją Małżonkę do siebie” 
(Mt  1,  24). W słowach tych jest już za-
warta misja, którą Bóg powierza Józe-
fowi, aby był opiekunem. Opiekunem 
kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opie-
ka, która obejmuje następnie Kościół, 
jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: „Świę-
ty Józef, który z miłością opiekował się 
Maryją i z  radością poświęcił się wycho-
waniu Jezusa Chrystusa, także dziś strze-
że i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, 
Kościół, którego figurą i wzorem jest Naj-
świętsza Dziewica” (Adhortacja apostol-
ska Redemptoris Custos, 1).

Jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskre-
cją, pokorą, w milczeniu, ale będąc nie-
ustannie obecnym i w całkowitej wier-
ności, także wówczas, gdy nie rozumie. 
Z troską i miłością towarzyszy w każdej 
chwili, od małżeństwa z Maryją, aż do 
wydarzenia z dwunastoletnim Jezusem 
w świątyni jerozolimskiej. Jest u boku 
Maryi, swej Oblubienicy w pogodnych 
i trudnych wydarzeniach życia, w podró-
ży do Betlejem na spis ludności i w chwi-
lach niepokoju i radości narodzin. W dra-
matycznej chwili ucieczki do Egiptu i roz-
paczliwym poszukiwaniu Syna w świąty-

We Mszy świętej inauguracyjnej pontyfikatu papieża Franciszka wzię-
ło udział ok. 200 tys. wiernych. Było to 19 marca 2013 roku, w dniu li-
turgicznej uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Większość homilii papieża była poświęcona patronowi Kościo-
ła powszechnego. Możemy chyba również uważać św. Józefa za patro-
na pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Przypominamy fragmenty 
tej homilii. (Red.)

ni. Następnie w życiu codziennym domu 
w Nazarecie, w warsztacie, gdzie uczył 
Jezusa zawodu.

Jak Józef przeżywa swoje powołanie 
opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nie-
ustannie nasłuchując Boga, będąc otwar-
tym na Jego znaki, gotowym wypełniać 
nie tyle swój, ile Jego plan. Tego właśnie 
wymaga Bóg od Dawida, jak słyszeliśmy 
w pierwszym czytaniu: Bóg nie pragnie 

domu zbudowanego przez człowieka, 
ale wierności Jego słowu, Jego planowi. 
To sam Bóg buduje dom, ale z żywych 
kamieni naznaczonych Jego Duchem. 
Józef jest opiekunem, bo umie słuchać 
Boga, pozwala się prowadzić Jego wolą 
i właśnie z tego względu jest jeszcze bar-
dziej troskliwy o powierzone mu oso-
by, potrafi realistycznie odczytywać wy-
darzenia, jest czujny na to, co go otacza 
i  potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. 
W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak 
się odpowiada na Boże powołanie – bę-
dąc dyspozycyjnym, gotowym. Widzimy 
też jednak, co stanowi centrum powoła-
nia chrześcijańskiego: Chrystus! Strzeże-
my Chrystusa w naszym życiu, aby strzec 
innych, strzec dzieło stworzenia!

barTOlOM
é  eSTebaN  M

UrillO  (1617-1682),  św
ięty  józef  z  dzieciątKiem

  jezus  (fOT. iNTerNeT)
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Jednakże powołanie do strzeżenia 
nie dotyczy wyłącznie nas, chrześcijan, 
ma wymiar przekraczający, ogólnoludz-
ki, dotyczący wszystkich. Chodzi o opie-
kę nad całą rzeczywistością stworzo-
ną, pięknem stworzenia, jak nam mówi 
Księga Rodzaju i jak ukazał św. Franci-
szek z  Asyżu: to poszanowanie każde-
go Bożego stworzenia oraz środowiska, 
w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, 
troszczenie się z miłością o wszystkich, 
każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i  oso-
by starsze, o tych, którzy są istotami naj-
bardziej kruchymi i często znajdują się 
na obrzeżach naszych serc. 

To troska jednych o drugich w rodzi-
nie: małżonkowie wzajemnie otacza-
ją siebie opieką, następnie jako rodzi-
ce troszczą się o dzieci, a z biegiem cza-
su dzieci stają się opiekunami rodziców. 
To szczere przeżywanie przyjaźni bę-
dących wzajemną troską o siebie w za-
ufaniu, w szacunku i w dobru. W istocie 
wszystko jest powierzone opiece czło-
wieka i jest to odpowiedzialność, która 
dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opieku-
nami Bożych darów! A kiedy człowiekowi 

brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie 
troszczy się o stworzenie i o braci, wów-
czas jest miejsce na zniszczenie, a serce 
staje się nieczułe. Niestety w każdej epo-
ce dziejów są „herodowie”, którzy knują 
plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze 
mężczyzny i kobiety.

Chciałbym prosić wszystkich tych, któ-
rzy zajmują odpowiedzialne stanowi-
ska w dziedzinie gospodarczej, politycz-
nej i społecznej, wszystkich mężczyzn 
i kobiety dobrej woli: bądźmy „opieku-
nami” stworzenia, Bożego planu wypi-
sanego w  naturze, opiekunami bliźnie-
go, środowiska. Nie pozwólmy, by zna-
ki zniszczenia i śmierci towarzyszyły na-
szemu światu! By jednak strzec, musimy 
też troszczyć się o nas samych! Pamiętaj-
my, że nienawiść, zazdrość, pycha zanie-
czyszczają życie! Tak więc strzec oznacza 
czuwać nad naszymi uczuciami, nad na-
szym sercem, gdyż z niego wychodzą in-
tencje dobre i złe: te, które budują i te, 
które niszczą! Nie powinniśmy bać się 
dobroci, ani wrażliwości!

Dołączam do tego jeszcze jedną uwa-
gę: troszczenie się, strzeżenie wyma-

ga, by było ono przeżywane z wrażliwo-
ścią. W Ewangeliach św. Józef jawi się 
jako człowiek silny, mężny, pracujący, ale 
w  jego charakterze pojawia się wielka 
wrażliwość, która nie jest cechą człowie-
ka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza 
siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwa-
gi, współczucia, prawdziwej otwartości 
na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy 
bać się dobroci, czułości! (…) Strzec Jezu-
sa wraz z Maryją, strzec całego stworze-
nia, strzec każdej osoby, zwłaszcza naj-
uboższej, strzec nas samych – to właśnie 
jest posługa, do której wypełniania po-
wołany jest biskup Rzymu, ale do której 
wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśnia-
ła gwiazda nadziei. Strzeżmy z miłością 
tego, czym Bóg nas obdarzył!

Proszę o wstawiennictwo Najświętszą 
Maryję Pannę, świętego Józefa, świętych 
Piotra i Pawła, świętego Franciszka, aby 
Duch Święty towarzyszył mojej posłu-
dze, a wam wszystkim mówię: módlcie 
się za mnie! Amen. 

PAPIEż fRANCISZEK
TŁUM. STANISŁAW TASIEMSKI OP (KAI)
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Ksiądz Rafał Grzondziel – o. Ignacy OFM (cz. II)

W Stanach zjednoczonych o. Rafał był wykładowcą w Quincy College 
w Quincy (Illinois) do roku 1952. Następnie pojechał do Kanady i w Otta-
wie zaczął studiować prawo kanoniczne. Wtedy to druh Smok zwierzył 
się druhowi profesorowi Wiktorowi Szyryńskiemu, że chciałby zainwe-
stować swoje oszczędności z czasów, gdy był kapelanem wojskowym. 

Druh Szyryński miał doświadcze-
nie jako instruktor harcerski z obozów 
w  Afryce, po tułaczce wojennej znalazł 
się w Ottawie i koordynował prace har-
cerstwa w Kanadzie. Obaj druhowie usta-
lili kierunek harcerskiego osadnictwa Ka-
szuby, gdzie o. Rafał postanowił wybu-
dować Katolicki Ośrodek Młodzieżowy. 
Profesor Szyryński (1913-2007) był bar-
dzo zadowolony z tego pomysłu. W tych 
początkach ks. Rafałowi wiele pomógł 
ks. Piotr Biernacki, proboszcz polskiej pa-
rafii w Barry’s Bay, pochodzący z rodziny 
miejscowych Kaszubów. To dzięki niemu 
o. Rafał poznał wielu tamtejszych miesz-
kańców, którzy od początku zaangażo-
wali się w jego dzieło. 

Razem z nimi i z zaprzyjaźnionym 
wykładowcą geografii z uniwersytetu 
Ottawskiego, prof. Tadeuszem Jostem 
(1914-2010), o. Rafał znalazł w 1953 roku 
miejsce pod budowę kaplicy i francisz-
kańskiego ośrodka dla młodzieży nad 
Jeziorem Wadsworth. Ojciec Rafał nie 
rzucał słów na wiatr, jak mówił prof. Jost 
– jako człowiek czynu realizował swoje 
plany. W lipcu 1953 roku kupił od miej-
scowych Kaszubów farmę z zabudowa-
niami i dostał zezwolenie ojca prowin-
cjała franciszkanów na założenie Kato-
lickiego Ośrodka Młodzieżowego. Jego 
integralną częścią miała być kaplica. Oj-
ciec prowincjał mianował o. Rafała dyrek-
torem Ośrodka.

Po załatwieniu tych wszystkich for-
malności czekała ciężka praca, także fi-
zyczna. Ojciec Rafał zaprawiony do pracy 
w czasie wojny, przyzwyczajony do nie-
wygód ostro wziął się do dzieła, a poma-
gali mu w tym miejscowi Kaszubi i harce-
rze przybywający na jeszcze wtedy dzikie 
kanadyjskie Kaszuby. Krąg Starszoharcer-
ski „Tatry” zebrał się u o. Rafała na biwak. 

Po pierwszym pobycie i pomocy w budo-
wie kaplicy Ośrodka, harcerze postano-
wili urządzić tutaj złaz starszego harcer-
stwa. Zastęp biwakowy „Tatry” był dum-
ny, że mógł dołożyć cegiełkę do budo-
wy Ośrodka. 

Takie były początki zainicjowanej 
przez o. Rafała Grzondziela OFM pracy 
wychowawczej na Kaszubach w Ontario. 
Nie było tu dróg, telefonów ani elektrycz-
ności, ale o. Rafał przekonał władze, że je-
śli nad jeziorem Wadsworth ma się roz-
wijać turystyka, to muszą powstać drogi 
dojazdowe i linie elektroenergetyczne. 
I tak w 1954 roku na Kaszubach zapaliła 
się pierwsza żarówka: najpierw w Kato-
lickim Ośrodku Młodzieżowym i  u  oko-
licznych Kaszubów. Linia elektryczna 
z  Barry’s Bay została przez nich nazwa-
na na cześć o. Rafała Father Ignatius Line 
(zakonne imię Ignacy).

Niestety, nie było pieniędzy na budo-
wę dużego kościoła. Przy pomocy miej-
scowych drwali zbudowano kaplicę Mat-
ki Boskiej Anielskiej, w której ołtarz po-
wstał z kory brzozowej, pomimo prote-
stów Kaszubów, że „szlabzy” to kiepski 
materiał na ołtarz. Jednak kaplica była 
piękna i w wigilię Bożego Narodzenia 
1954 roku o. Rafał odprawił tu pasterkę 
dla mieszkańców ontaryjskich Kaszub. 
Gdy popłynęły polskie kolędy i śpiewane 
na kaszubską nutę „Witoj, Jezulu, witoj, 
kochanie”, to w tym stworzonym tutaj ka-
wałeczku Polski wszyscy byli szczęśliwi.

Coraz częściej przyjeżdżali tu Pola-
cy z wielkich miast kanadyjskich: Toron-
to, Montrealu i Ottawy, ludzie, którzy po 
wojennych przeżyciach znajdowali na 
ontaryjskich Kaszubach atmosferę przy-
pominającą im Ojczyznę i dom rodzinny. 
Kiedy kaplica nie mogła już pomieścić 
wszystkich wiernych – miejscowych Ka-

szubów, harcerzy, letników, o. Rafał przy-
gotował z miejscowymi stolarzami nową 
kaplicę bez ścian, ale z zadaszonym ołta-
rzem, w  którym umieścił obraz Czarnej 
Madonny. Ławki wśród sosen tworzyły 
szeroką nawę tego leśnego kościoła, na-
zwanego „katedrą pod sosnami”.

Ojciec Rafał postanowił też, że Kaszu-
by muszą mieć swoją oficjalną nazwę. 
Dzięki jego wysiłkom urząd Nazw Geo-
graficznych Kanady zatwierdził nazwę 
„Kaszuby” 14 czerwca 1960 roku. henryk 
Mindak (1922-2010), polski kartograf, au-
tor wielu atlasów geograficznych w Ka-
nadzie, naniósł nazwę „Kaszuby” na to-
pograficzną mapę regionu Barry’s Bay.

Kolejną inicjatywą o. Rafała było zało-
żenie poczty Kaszuby, aby utrwalić na-
zwę osady w wykazach poczt na świe-
cie i datownik pocztowy o treści: KA-
SZUBY-ONT-CANADA. uroczyste otwar-
cie poczty nastąpiło 1 czerwca 1961 roku, 
a pierwszym poczmistrzem został o. Ra-
fał. Ta poczta stała się oknem na świat – 
filateliści z całego świata prosili o ostem-
plowanie znaczków datownikiem kana-
dyjskich Kaszub. 

Aby Ośrodek Młodzieżowy był czynny 
cały rok, o. Rafał zaplanował powstanie 
wyciągu narciarskiego. Z miejscowymi 
Kaszubami wykarczował kawał lasu na 
stoku góry i kupił stary samochód z sil-
nikiem dużej mocy, który służył jako na-
pęd wyciągu. Tak powstał oryginalny wy-
ciąg narciarski w Madawaska Valley. Pra-
sa kanadyjska i polonijna wyrażały się 
w superlatywach o nowym wyciągu „Ka-
szuby Ski hills”. harcerze przyjeżdżający 
na zimowiska gościli w „Stodole” u o. Ra-
fała. Organizowano zawody narciarskie, 
biegi treningowe, szkółki narciarskie dla 
początkujących pod fachowym okiem 
instruktora z Austrii. W 1954 roku o. Ra-
fał powołał Klub Narciarski – Kaszuby Ski 
Club. Tak Kaszuby stały się ośrodkiem ca-
łorocznego obozowania.

Z okazji 25-lecia kapłaństwa 19 czerw-
ca 1961 roku o. Rafał Grzondziel OFM 
otrzymał list z gratulacjami i błogosła-
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wieństwem od ks. Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, prymasa Polski. W roku 
1968 o. Rafał przechodzi do duchowień-
stwa diecezjalnego i po decyzji przeło-
żonych przenosi się do parafii Wood-
stock w Ontario, gdzie wraz z parafia-
nami buduje kościół pw. Krzyża Świę-
tego. W 1969 roku ks. Karol kard. Woj-
tyła poświęcił w tym kościele sławny 
„krzyż ery atomowej”, dzieło polskie-
go rzeźbiarza, Mariana Owczarskiego 
(1932-2010). W sierpniu 1979 roku trąba 
powietrzna zniszczyła kościół. Po jego 
odbudowie, ks. Rafał Grzondziel prze-
szedł w 1981 roku na emeryturę i wró-
cił na ukochane Kaszuby, gdzie umarł 
22 grudnia 1998 roku.

Pan Stanisław Stolarczyk, autor książki 
„Gdy wspominam Kaszuby…” tak opisuje 
swoje pierwsze spotkanie z ks. Rafałem 
w lecie 1983 roku, kiedy zmęczony upa-
łem w mieście wybrał się na ontaryjskie 
Kaszuby i zaszedł do „katedry pod sosna-
mi”. „Mszę świętą odprawił wysoki, siwy 
ksiądz o jasnych, spokojnych oczach i do-
brotliwym uśmiechu, który na zakończe-
nie mocnym głosem zaintonował Boże, 
coś Polskę. Podchwycili wierni słowa tej 
pieśni, jak podczas walki chwyta się upa-
dający sztandar i ponieśli tę pieśń-modli-
twę: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. 
I  gdy śpiew odbijał się echem od prze-
ciwległych brzegów jeziora Wadsworth, 
przy ołtarzu stał ze spuszczoną głową, 
wycierając dłonią łzy, ksiądz Rafał Jan 

Grzondziel, znany jako Father Ignatius 
czyli Ojciec Ignacy – twórca Kaszub, jak 
to dziś po latach określamy, małej Polski 
kanadyjskiej”.

Po pierwszym spotkaniu pan Stani-
sław Stolarczyk często wracał na onta-
ryjskie Kaszuby, odwiedzał ks. Rafała, 
słuchał jego opowiadań, nagrywał, no-
tował. Wszystkie opowieści poparte były 
dokumentami, świadectwami, dyploma-
mi. Wiele się tego nazbierało. Te wszyst-
kie świadectwa z życia ks. Rafała Grzon-
dziela zebrał w książce „Gdy wspominam 
Kaszuby…”. Książka napisana pięknym ję-
zykiem, z wieloma fotografiami, dokład-
nie przedstawia postać ks. Rafała. Powin-
ni ją przeczytać wszyscy Polacy, którzy 
nie znają tego kapłana, żołnierza i harce-
rza. Mnie niestety, co stwierdzam z wiel-
kim żalem, nie było danym spotkać tego 
wspaniałego Człowieka.

Na ontaryjskich Kaszubach sfotografo-
wałam wiele obiektów, szczególnie inte-
resowały mnie polskie cmentarze. „Gdzie 
są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma!” 
– wołał za poetą Jan Paweł II na Placu 
Zwycięstwa. W ontaryjskim Wilnie pierw-
sze kroki skierowałam na nowy cmen-
tarz, bo tam spoczywa ks. Rafał Grzon-
dziel. Stojąc nad jego grobem, myśla-
łam, czy została doceniona patriotycz-
na działalność tego kapłana. Spoczywa 
w obcej, choć gościnnej, ziemi, ale na-
wet teraz, kiedy mroczne czasy komu-
ny niby się skończyły, jego patriotyczna 
działalność dla naszej Ojczyzny nie jest 

u nas znana. Sięgając myślą wstecz do 
tylu zasłużonych kapłanów – ks. Stani-
sław Konarski, ks. hugo Kołłątaj, ks. Sta-
nisław Staszic i dalej już nie zliczę w na-
szej jakże często tragicznej historii, a tak-
że już nam współczesnych, jak ks. Jerzy 
Popiełuszko i wielu innych kapłanów „So-
lidarności” – pomyślałam, że wszyscy oni 
napotykali na represje nie tylko ze stro-
ny obcych totalitaryzmów, ale również 
ze strony własnych rodaków, dla których 
poświęcali życie.

Jeszcze nie przebrzmiały mi w uszach 
okrzyki aktywistów ZMP na mojej uczel-
ni: „Precz z klerem, precz z wrogami wła-
dzy ludowej”, kiedy w tym czasie, gdy 
u  nas szalała komuna, ks. Jerzy Popie-
łuszko podtrzymywał naród na duchu 
i kształtował naszą świadomość na wzór 
wielkiego Prymasa Tysiąclecia, a zagro-
żona władza i jej zwolennicy krzyczeli: 
„Niech się ksiądz nie wtrąca do polityki!”. 
Po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego zmię-
kły ludzkie serca, ale czy na długo? Czyż-
by w naszym społeczeństwie ciągle krą-
żył duch homo sovieticus, czy inne równie 
groźne duchy? Marzy mi się, aby książka 
pana Stanisława Stolarczyka „Gdy wspo-
minam Kaszuby” była czytana nie tylko 
przez Polonię, ale była dostępna w na-
szych księgarniach jako wspaniała lekcja 
ojczystej historii i patriotyzmu, a dla har-
cerzy pomoc w przygotowywaniu ognisk 
i gawęd harcerskich.

Książkę „Gdy wspominam Kaszuby” 
kończy piękny wiersz Tamary hetmań-
skiej z Toronto:

Gdyby ci kto powiedział 
o chatach wśród malw kwitnących,
o pieśniach tych polskich kojących,
o ogniskach wzniecanych 
przez polskich harcerzy,
to byś nie uwierzyła, 
że w dalekiej Kanadzie
błękit jeziora Bałtyk przypomina,
dzikie kaczki lecą pod chmurami,
słowiki w uśpionych jaśminach
śpiewają tak samo.
I zda mi się, że jestem w Polsce,
że jestem z tobą, mamo.
I jakaś rzewność na serce się kładzie
– Kaszuby, Krzyż, Wilno – w Kanadzie.

hELENA WIEWIÓRSKAkO
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Podwójna beatyfikacja (część II)

Kończymy opowieść o Czcigodnych Sługach Bożych: Matce elżbiecie 
Róży Czackiej i Księdzu Prymasie Stefanie Kardynale Wyszyńskim.

Ostatnie 10 lat życia Matki Elżbiety to 
okres ciężkiej choroby nowotworowej 
połączonej z demencją, czas powolne-
go umierania i cierpienia ofiarowywa-
nego w intencji Dzieła. Mieszkała w po-
koju przy kaplicy w Laskach. Modliła się 
i przeżywała swoje cierpienie, którego 
miała świadomość, w łączności z Bogiem. 
W jej notatkach i słowach ostatniej mo-
dlitwy zawarte jest świadectwo doświad-
czanych stanów mistycznych.

W notatkach Księdza Prymasa, Pro me-
moria, znajdujemy zapisy ostatnich tygo-
dni życia Matki Czackiej. Od końca kwiet-
nia jej stan zdrowia uległ gwałtowne-
mu pogorszeniu. 4 maja 1961 r. Ksiądz 
Kardynał przyjechał do Lasek specjalnie, 
aby odprawić Mszę świętą w jej intencji 
i udzielić jej odpustu zupełnego na go-
dzinę śmierci. Przybył też 12 maja, gdy 
właściwie rozpoczęła się agonia.

11 maja zanotował: „Wyjazd do Lasek. 
Czekają tu na mnie z wiadomością, że 
matka Czacka umiera. W jej pokoju gro-
mada sióstr i Antek Marylski. Niemożli-
we przeciągi i duszno. Matkę odżywia-

ją tlenem. Modlimy się wspólnie. udzie-
lam matce odpustu zupełnego. Proszę, 
by dla miłości matki pozostali tylko nie-
licznie, by matka miała więcej powietrza 
naturalnego. Wieczorem drugi raz od-
wiedzam matkę. Stan jest lepszy”.

W drodze do Gniezna, 14 maja, za-
trzymuje się w Laskach, aby modlić się 
przy nieprzytomnej Matce i udzielić jej 
swego błogosławieństwa. „Po Mszy od-
wiedzam matkę Czacką w Laskach. Stan 
agonii trwa. Rozmawiałem z A. Maryl-
skim, s. Katarzyną i m. Benedyktą na te-
mat zbyt intensywnie stosowanych środ-
ków lekarskich, które muszą ogromnie 
męczyć staruszkę. Matka jest przytom-
na, ale nie ma kontaktu z otoczeniem, 
tylko przez dotyk dłonią”.

O śmierci Matki Prymas dowiedział się 
w Gnieźnie, 16 maja. „Wczoraj o godz. 
17.00 umarła w Laskach matka Elżbieta 
Czacka. Depesza przyszła późnym wie-
czorem. Proszę telefonicznie, by pogrzeb 
projektowany na czwartek, przenieść na 
piątek. Zdążyłbym dojechać i wrócić na 
święcenia”.

18 maja wieczorem przyje-
chał do Lasek, aby modlić się 
przy otwartej trumnie Matki, 
19  maja uczestniczy w jej po-
grzebie. „Mszę świętą odpra-
wiam w  domu w  intencji mat-
ki Czackiej. ufam, że Bóg ją już 
uradował niebem. Godz. 9.00. 
Pogrzeb matki w Laskach. Przy-
jechał biskup Falkowski, któ-
ry celebruje Mszę żałobną; jest 
bp Pawłowski. Biskup Majew-
ski odprawia Mszę na zewnątrz. 
Po celebrze wygłaszam przemó-
wienie, charakteryzując nieudol-
nie matkę w jej życiu wewnętrz-
nym, dzieło, zgromadzenie i te-
stament. «Matka żyła z zamknię-
tymi oczami, otwartym sercem, 
z wyciągniętymi przed siebie 

ramionami». Trwało to trzy kwadranse. 
uformował się długi pochód na cmen-
tarz. Przyjechało mnóstwo ociemnia-
łych, którym nie pozwolono zrobić zjaz-
du na 50-lecie dzieła. Gromady wieńców. 
Mnóstwo przyjaciół dzieła i księży, któ-
rzy kiedykolwiek przewinęli się przez La-
ski. Kondukt prowadzi bp Choromański”.

W kazaniu, które wówczas wygłosił, 
podkreślił: 

„W tej chwili moim jest obowiązkiem 
stanąć przy tym obfitym źródle wody 
żywej i z pomocą nieudolnych słów po-
chwycić przynajmniej odrobinę ożyw-
czych wspomnień z bogatego życia Mat-
ki naszej, Matki naszych serc, Matki Dzie-
ła, Zgromadzenia i rodziny laskowej nie-
widomych”. I dalej mówił Prymas: „usi-
łujemy odsłonić testament, który w mil-
czeniu przekazała nam, spadkobiercom 
swej bogatej spuścizny [...]. Patrzymy na 
Matkę, inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. 
Nie tylko siostry zakonne i rodzina nie-
widomych, ale i my kapłani [...], czerpali-
śmy z bogatego ducha naszej Matki i du-
chowości tego ubłogosławionego przez 
Boga miejsca [...]. Matka zawsze umia-
ła znaleźć dla siebie chwilę na osobiste 
obcowanie ze swym Bogiem ukrytym. 
To był człowiek, który nieustannie stał 
w obliczu swego najlepszego Boga [...]. 
Człowiek, który wytrwale czerpał z nie-
zgłębionego źródła Bożej miłości! Dla-
tego zdołała tylu ludzi wokół siebie ob-
dzielić i pożywić tą miłością”.

 „Pan Bóg dał mi sposobność zetknię-
cia się z Matką [Elżbietą Różą Czacką] 
i Ojcem [ks. Władysławem Korniłowi-
czem] i mógłbym się wiele od nich na-
uczyć. Powiem krótko: łaski, która wte-
dy była mi dana, nie umiałem właściwie 
wykorzystać. Bo ludzie szli swoimi dro-
gami na przełaj, a ja za bardzo nauczy-
łem się chodzić bitymi drogami, chodni-
kami zaprogramowanymi, dającymi się 
ująć w konkretne wykłady. Nie dało się 
tego pogodzić”. Takie słowa wypowie-
dział podczas sympozjum poświęcone-
go 50-leciu istnienia Lasek, w grudniu hT
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1973 r. Choć trzeba przy-
znać, patrząc z pewnego od-
dalenia, że jednak dużo od 
nich przejął.

Zapoczątkowana wtedy 
przyjaźń z Dziełem i jego za-
łożycielami, przetrwała aż do 
końca dni wielkiego Pryma-
sa Tysiąclecia.

Kardynał Wyszyński bar-
dzo pragnął beatyfikacji 
ks.  Korniłowicza i był ini-
cjatorem rozpoczęcia jego procesu be-
atyfikacyjnego w 1978 r. Dekret o hero-
iczności jego cnót został zatwierdzony 
w 2019 r. Teraz pozostaje oczekiwanie 
na cud. Największym marzeniem Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża było to, 
by beatyfikowane zostały jednocześnie 
te trzy wspierające się osoby. 

Trzeba pamiętać, że już podczas po-
grzebu Matki Czackiej Ksiądz Kardynał 
dał wyraz przekonaniu, że uważa Mat-
kę Czacką za świętą i że jej beatyfikacja 
prędzej czy później się odbędzie. Mówił 
o niej z  wielką wrażliwością i czułością. 
Oba procesy, Matki Czackiej i ks. Kor-
niłowicza, zakończono na etapie diece-
zjalnym w 1995 r., po czym rozpoczął się 
ich etap rzymski. Wtedy też rozpoczęło 
się pisanie positio na temat życia i świę-
tości ks. Korniłowicza i Matki Elżbiety. 
Positio ks. Korniłowicza było ukończone 
w 2008 r., natomiast Matki Elżbiety pod 
koniec 2010 r. Dekret o heroiczności jej 

cnót wydany został w 2017 r. Już wtedy 
odbywał się proces diecezjalny w spra-
wie domniemanego cudu. Cud ten został 
zatwierdzony i uznany przez Ojca świę-
tego Franciszka w październiku 2020 r., 
co otworzyło drogę do beatyfikacji Mat-
ki Czackiej. 

Sam cud wydarzył się w 2010 r. Cięż-
kiemu wypadkowi uległa 10-letnia wów-
czas dziewczynka. Była w bardzo poważ-
nym stanie, w głębokiej śpiączce. Leka-
rze nie dawali rodzicom wielkiej nadziei 
na przeżycie dziecka. uszkodzenia po-
wypadkowe były tak duże, iż spodziewa-
li się, że dziecko jeśli nie umrze, pozosta-
nie w stanie wegetatywnym lub będzie 
miało poważne uszkodzenia, m.in. wzro-
ku i słuchu. Całe zgromadzenie wraz z ro-
dziną podjęło wielką modlitwę o ratunek 
dla dziewczynki za wstawiennictwem 
Matki Czackiej. Tymczasem już 13 wrze-
śnia nastąpił przełom i dziewczynka za-
częła szybko odzyskiwać wszystkie wła-

dze. Po prawie dwu 
miesiącach dziew-
czynka odzyskała 
zdrowie.

Świętość Matki 
Czackiej wyrażała 
się w przyjęciu krzy-
ża niewidzenia oraz 
w męstwie i wytrwa-
łości wobec trud-
ności. Gdy napoty-
kała przeciwności, 
zawsze mówiła, że 
Pan Bóg chce od nas 
wszystkiego, co mo-
żemy dać, a On i tak 
ze swej strony za-
pewni nam wszyst-
ko, czego potrze-

bujemy. Miała niesa-
mowitą ufność w  Bożą 
Opatrzność. 

Niewidoma matka 
niewidomych, jak na-
zwał ją kard. Wyszyń-
ski. Nowość jej peda-
gogiki polegała przede 
wszystkim na innym 
podejściu do człowieka 
niewidomego. Inicjując 
dzieło Lasek, zakład dla 

niewidomych, nie chciała tworzyć ko-
lejnego przytułku. Nie chciała, by oso-
ba niewidoma traktowana była przez 
siebie i innych jak żebrak, niezdolny do 
pracy, który oczekuje współczucia i po-
mocy. Pragnęła, by niewidzący mogli 
się uczyć i usamodzielniać, tak by zdo-
być wykształcenie, zawód i pracę. Jesz-
cze przed wojną w Laskach uczyło się 
ok. 100 dzieci. Matka opiekowała się też 
osobami niewidomymi w innych miej-
scach. W sumie szkołę w Laskach ukoń-
czyło około 3,5 tys. wychowanków. Wie-
lu z nich pracuje w najróżniejszych za-
wodach, są psychologami, pedagogami, 
informatykami, muzykami. Studiują, ro-
bią doktoraty. Dziś w Laskach uczy się 
ok. 190 dzieci. Powstał też dział niewi-
domego absolwenta, wspierający mło-
dzież w znalezieniu pracy i angażowa-
niu się w różne projekty. 

W okresie międzywojennym środowi-
sko Lasek skupiało poszukującą, młodą 
polską inteligencję, organizując wykła-
dy, rekolekcje, którym towarzyszyły nie-
kończące się dyskusje. O losach zakładu 
w okresie okupacji wspominałam wcze-
śniej. Warto jeszcze dodać, że tu właśnie 
odbyło się pierwsze, a potem wiele kolej-
nych spotkanie ks. Wyszyńskiego z Marią 
Okońską i prowadzoną przez nią grupą 
kilku dziewcząt, tzw. ósemką. Zakład dla 
niewidomych szczęśliwie przetrwał woj-
nę, a potem w okresie stalinizmu zakusy 
władz komunistycznych, chcących prze-
jąć to wspaniałe dzieło.

Niezwykłe jest świadectwo francu-
skiego księdza, Charlesa Journeta, póź-
niejszego kardynała – który w latach 
30. gościł w naszym kraju – zamiesz-
czone w jego książce Exigences chrétien-
nes en politique (Paris 1945): „Spotkali-

bŁOgOSŁAWIENI
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śmy w  pewnym zakątku Polski [...] Ko-
ściół prawdziwie franciszkański. Przyjmu-
je on życzliwie wszelkie nędze ciała i du-
szy, a jednocześnie wszelkie poszukiwa-
nia sztuki najbardziej nowoczesnej. Pe-
łen jest cudownego poszanowania pra-
gnień papieża i  wymagań liturgii, lecz 
również wspaniale wolny od wszelkiego 
formalizmu, wolny jak obłok na niebie. 
Nie ma twardości ni wzgardy dla Żydów 
[...]. Nie zna kłamstwa, jest szczery aż do 
przesady. umie myśleć o komunistach, 
nie by ich przeklinać, lecz by ich nawie-
dzać w więzieniu, by gromadzić nad ich 
głowami węgle miłości i roztopić go-
rycz i bunty ich dusz. Nigdy nie miał du-
cha zakrystii, ale serce jego bije szerokim 
tętnem wielkiego Kościoła powszechne-
go i otwiera się [...] na wszystkie cierpie-
nia Kościoła, na wszystkie jego niepoko-
je i na wszystkie nadzieje”. 

Tę opinię wybitnego francuskiego du-
chownego w pełni potwierdziła dalsza 
historia Lasek, wpisana w dramatyczną 
historię Polski i dzieje Kościoła.

W związku z przyznanymi specjalnymi 
pełnomocnictwami Stolicy Apostolskiej 
Prymas zajął się życiem zakonnym. Mo-
bilizował zakony i zgromadzenia do so-
lidarnej pracy i obrony Kościoła. W roz-
mowach z władzami państwowymi sta-
wał w obronie zakonów, których prawa 
i działalność nieustannie ograniczano. 
W latach 60. wieku XX zakony i zgroma-
dzenia zakonne, zwłaszcza męskie, sta-
wały się coraz bardziej samodzielne. Ak-
tywność zgromadzeń zakonnych żeń-
skich była przez władze świeckie ogra-
niczana do posług w zakrystiach, zakła-
dach specjalnych czy domach opieki nad 
osobami w podeszłym wieku, co niejed-
nokrotnie kłóciło się z charyzmatami ro-
dzin zakonnych. 

Spośród licznych dzieł zgromadzeń za-
konnych żeńskich na pierwszy plan wy-
sunęły się Laski ze swoim Dziełem – opie-
ki i kształcenia niewidomych. Laski były 
i są również uznanym ośrodkiem ewan-
gelizacyjnym. W utrzymywanym przez 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża domu rekolekcyjnym od 
lat odbywają się spotkania i rekolek-
cje dla młodzieży i dorosłych, widzą-
cych i  niewidomych z całej Polski, pro-

wadzone przez wielu znakomitych du-
chownych.

W Laskach bywali i pisali swoje utwo-
ry znani polscy artyści, naukowcy, pisarze 
i publicyści, m.in. Antoni Słonimski, Jerzy 
Liebert, Jerzy Zawieyski, Stanisław Stom-
ma, Zygmunt Kubiak, Marian Brandys 
(wszyscy pochowani są na zakładowym 
cmentarzu leśnym), Zbigniew herbert, 
Ewa Szelburg-Zarembina, Tadeusz Mazo-
wiecki, ks. Jan Twardowski i wielu innych. 
Zakład był także ważnym ośrodkiem ka-
tolickiej inteligencji oraz miejscem przy-
ciągającym i chroniącym ludzi prześla-
dowanych przez władze komunistycz-

ne. Opiekę duchową nad nimi sprawo-
wali ks. Władysław Korniłowicz i ks.  Jan 
Zieja. W Laskach znajdowali schronienie 
i warunki do pracy ludzie związani z an-
tykomunistyczną opozycją. Takie „za-
plecze” kościelne miało ogromne zna-
czenie w pełnych ryzyka, ale też niezwy-
kłych latach 70. wieku XX, w czasie jaw-
nie, choć nielegalnie działającej opozy-
cji demokratycznej, która przenikała się 
z legalną działalnością Klubu Inteligen-
cji Katolickiej i „Więzi”. W Laskach wie-
lokrotnie znajdowali schronienie i wa-
runki do spokojnej pracy ludzie związa-
ni z opozycją. „Laski – pisał Tadeusz Ma-

zowiecki – są cząstką chrześcijaństwa 
i cząstką Polski, uformowaną przez cier-
pienie i przez otwartość wobec ludzi; są 
jednym z tych miejsc w świecie, którym 
dane było i jest – być dla innych znakiem 
na drodze”. Jerzy Zawieyski mówił: „La-
ski to moja duchowa ojczyzna”. 

Wiele z tych osób określanych jako 
„Ludzie Lasek” zostało pochowanych 
na leśnym cmentarzu w Laskach. Tego 
typu wypowiedzi nie mogą dziwić, kie-
dy spojrzy się na osoby związane z La-
skami i przede wszystkim na osobę Mat-
ki Czackiej, prawdziwej damy z arystokra-
cji. Była człowiekiem wielkiego forma-
tu intelektualnego i duchowego. Z wła-
snego kalectwa potrafiła uczynić źródło 
siły. Świadczy to o jej wierze, charakterze, 
woli i dynamice jej osobowości. Do Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, które założyła, by siostry opieko-
wały się niewidomymi – przyjmowała 
również niewidome dziewczęta. W ów-
czesnym Kościele był to absolutny ewe-
nement, bo w praktyce poważne defek-
ty fizyczne dyskwalifikowały kandydatki 
i kandydatów do życia zakonnego i ka-
płańskiego. 

Pod wpływem kontaktów z niewido-
mymi siostrami także Ksiądz Prymas po-
stanowił przyjmować do swego Instytutu 
niepełnosprawne dziewczęta. W zakonie 
posługiwały lub były związane z Dziełem 
Lasek niezwykle inspirujące kobiety, np. 
s. Teresa Zofia Landy, s. Katarzyna Zofia 
Landberg, s. Maria Gołębiowska, s. Kata-
rzyna Steinberg. Do tego grona niezwy-
kłych kobiet trzeba włączyć jeszcze hra-
binę Jadwigę Zamoyską. 

Zakończmy te rozważania fragmen-
tem konferencji o duchowej więzi Pry-
masa Tysiąclecia i Matki Czackiej, którą 
w ramach homilii wygłosił ks. Andrzej 
Gałka w archikatedrze warszawskiej. „To 
dwie piękne duchowe postaci. Chcemy 
korzystać z ich życia duchowego, z tego, 
co Bóg przez nich zamierzył. W wydarze-
niu podwójnej beatyfikacji jest głęboki 
Boży zamysł. Bóg chce powiedzieć, jak 
dwoje ludzi może sobie wzajemnie po-
magać w drodze do świętości. To dwie 
drogi, ale jedna świętość”.

OPRACOWANIE: bOżENA SObOTA 
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NOWA MISJA ObLACKA W ghANIE

Nie tylko żyć jak Maryja, 
ale i być Maryją dla ludzi

Brat Rafał Dąbkowski OMI został skierowany na pionierską mi-
sję w Ghanie. Otwarcie nowej placówki planowane jest na 11 lutego 
2022 r. w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z lourdes. Oblaci będą 
w Ghanie prowadzić sanktuarium maryjne pod tym właśnie wezwa-
niem. Podczas uroczystości odpustowych w Kodniu, wobec tysięcy 
pielgrzymów, br. Rafał został publicznie posłany przez Kościół, otrzy-
mując biskupie błogosławieństwo. O obawach, nadziejach i pracy bra-
ta zakonnego na nowej misji rozmawia z Koordynatorem Medialnym 
Polskiej Prowincji, o. Pawłem Gomulakiem OMI.

Paweł Gomulak OMI: Podczas uroczy-
stości odpustowych w Kodniu zostałeś 
publicznie posłany przez Kościół. Jakie 
to jest wrażenie? Masz za sobą tłum lu-
dzi, przed sobą biskupa, który nakłada 
na Ciebie Twój krzyż misyjny…

Rafał Dąbkowski OMI: Jest to na pew-
no piękne doświadczenie. Nawet byłem 
trochę zaskoczony, bo myślałem, że to 
będzie miało bardziej kameralny cha-
rakter. Tutaj dokonało się to przed tylo-
ma tysiącami ludzi. Z jednej strony jest 
to błogosławieństwo i wsparcie – ze stro-
ny tych, którzy udzielają błogosławień-
stwa, ale na pewno zaplecze modlitew-
ne ze strony tych ludzi. Z drugiej strony 
jest to też odpowiedzialność wobec tych 
ludzi, podejmując się tego dzieła.

Podobały mi się słowa biskupa Grze-
gorza na końcu Mszy: powstanie z kana-
py i ruszenie do ludzi, którzy są napraw-
dę w potrzebie, którzy też oczekują mi-
sjonarzy. Tak sobie wziąłem to do serca. 
Wrażenie jest pozytywne, nawet można 
powiedzieć, ze jestem w lekkim szoku, 
że to tak ładnie wypadło, tak oficjalnie. 
Kościół publicznie posyła mnie na mi-
sję. Jest też takie piękne powiązanie, bo 
z sanktuarium maryjnego jestem posy-
łany do innego sanktuarium maryjnego.

Jest tworzona nowa misja. Jedzie tam 
zespół ludzi z zupełnie różnych krajów, 
kultury, środowiska. Boisz się? Czego 
oczekujesz po tej wspólnocie, po tym 
miejscu?

Na pewno jest lekka obawa. Ale zda-
ję sobie sprawę, że każdy, kto przyjdzie, 
pochodzi z zupełnie różnego środowiska 
kulturalnego. Jako jedyny będę pocho-
dził z kultury europejskiej. Jeden współ-
brat przyjdzie z Kamerunu, drugi z Sene-
galu – to są zupełnie inne kultury, cho-
ciaż kraje znajdują się na jednym kon-
tynencie. Człowiek idzie w zupełne no-
vum. Myślę, że zarówno ja, jak i  oni się 
obawiają nowej rzeczywistości. Gdyby 

Do listy krajów, w których misjo-
narze oblaci Maryi Niepokalanej gło-
szą Ewangelię, została  dopisana Gha-
na – państwo w zachodniej Afryce, nad 
Oceanem Atlantyckim. Mieszka tu po-
nad 26 mln ludności, około 13% to ka-
tolicy. Nuncjuszem apostolskim w Gha-
nie jest od 2020 roku Polak, abp Hen-
ryk Jagodziński.

Misjonarze oblaci obejmą sanktu-
arium maryjne Matki Bożej z Lourdes 
w Agbenoxoe (dystrykt Kpando) nad je-
ziorem Volta, blisko granicy z Togo. Em-
manuel Kofi Fianu SVD, biskup diecezji 
Ho, w której leży Agbenoxoe, wybrał 
oblatów nieprzypadkowo. Podczas po-
sługi w Rzymie, gdzie był sekretarzem 

Misjonarze Oblaci MN rozpoczynają misje w Ghanie
generalnym werbistów, poznał dobrze 
maryjny wymiar oblackiego charyzma-
tu.  Diecezjanie Ho to przeważnie lu-
dzie ubodzy, zajmują się rolnictwem. 
Sanktuarium Matki Bożej z  Lourdes 
jest głównym miejscem pielgrzymko-
wym w diecezji. Misja oblacka w Gha-
nie będzie podlegać bezpośrednio ad-
ministracji generalnej w Rzymie, łącz-
nikiem między zarządem centralnym 
a misją będzie radny generalny na re-
gion Afryka-Madagaskar.

Ojciec generał Louis Lougen OMI 
udzielił oficjalnej obediencji pierwszym 
członkom nowej wspólnoty misjonarzy 
oblatów MN w Agbenoxoe. Pierwszym 
superiorem misji został mianowany 

o. Hiacynt Nwaneri OMI. Pochodzi z Ni-
gerii, ma 55 lat, 28 lat temu złożył ślu-
by zakonne i 20 lat temu przyjął świę-
cenia kapłańskie. Obecnie jest probosz-
czem w parafii pw. św. Piotra w Garoua 
w Kamerunie.

Brat Rafał Dąbkowski OMI ma 41 lat, 
18 lat temu złożył śluby zakonne 
a  13  lat temu – śluby wieczyste. Ma 
doświadczenie pracy w sanktuariach 
w Polsce, a także jako ekonom lokalny. 
Ojciec Daniel Aliou Mané OMI z Sene-
galu ma 40 lat, 15 lat ślubów zakonnych 
i 10 lat święceń kapłańskich. Obecnie 
przebywa na misji w Gwinei Bissau.

(Pg/OMIWORLd)
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była misja, mielibyśmy rozeznanie, jak 
to wygląda.

Ostatnio spotkałem się z misjonarza-
mi – werbistami, saletynami. W Ghanie 
były też pionierskie misje polskich wer-
bistów. Później spotkałem misjonarza 
z Wybrzeża Kości Słoniowej – to jest są-
siedni kraj – który też opowiadał, jak tam 
jest, na co zwrócić uwagę. To są kraje tak 
naprawdę chrześcijańskie i sama Gha-
na jest krajem chrześcijańskim, tyle że 
jest to kraj protestancki, bo jest to była 
kolonia brytyjska. Kulturowo, z tego co 
słyszałem, jest bardzo zbliżona do Wiel-
kiej Brytanii. To nie jest jakaś dzika Afry-
ka, ale kulturowo jest troszeczkę zbliżo-
na do Europy.

Patrząc na powołanie brata zakonne-
go, idziesz do sanktuarium maryjne-
go, gdzie pewnie priorytetem będzie 
duszpasterstwo pielgrzymów, też sa-
kramentalne. Tutaj dotykamy istoty 
Zgromadzenia, jakby dwóch płuc mi-
sjonarzy oblatów, że są oblaci-ojcowie 
i oblaci-bracia. Czego się spodziewasz 
po tej misji jako brat zakonny? Co tam 
będziesz robił?

Nie wiem jeszcze, co będę robił. Ża-
den z nas jeszcze nie wie, bo musimy 
tam pojechać i zobaczyć. Natomiast, 
gdy się patrzy na wizję administracji 
generalnej, są dwa aspekty, które trze-
ba podkreślić. Pierwszym jest akcent 
wspólnoty. W liście skierowanym do 

mnie generał wyraźnie zaznaczył, że 
bardzo się cieszy, że na tę misję zgłosił 
się brat zakonny. Tak jak powiedział je-
den z naszych generałów, pełna wspól-
nota oblacka jest tam, gdzie jest też brat 
zakonny. ujął to nawet ostrzej, wskazu-
jąc, że tam, gdzie nie ma w prowincji 
braci zakonnych, to taka prowincja nie 
ma praktycznie szans, żeby się ostać. 
Jest to jedno z ogniw, które jest ważne 
ze względu na wspólnotę. Życie wspól-
notowe, na początku będzie też diakon, 
do tego dwóch ojców i brat.

Drugą rzeczą, o której też mi napisał 
generał, jest ta, że z jego doświadczenia 
misyjnego i sygnałów, które dostaje, też 
jest ta płaszczyzna życia ze świeckimi. 
Brat zawsze ma łatwiejszy kontakt, do-
stęp do takiego prostego, zwyczajnego 
życia z tymi ludźmi, którzy tam są na co 
dzień. Wiadomo, że jest to sanktuarium, 
do którego będą i już przybywają ludzie 
z całej Ghany, ale też będzie parafia miej-
scowa, gdzie będą lokalni ludzie. Generał 
ma nadzieję, że ci ludzie będą też groma-
dzić się wokół osoby brata zakonnego, 
bo będzie takim bliskim pośrednikiem 
pomiędzy wspólnotą świeckich a wspól-
notą zakonną.

Jesteś posłany z sanktuarium maryjne-
go do sanktuarium maryjnego – kim 
dla Ciebie jest Maryja?

Oblaci Maryi Niepokalanej. Myślałem 
o tym dzisiaj. Idę z sanktuarium kodeń-

NOWA MISJA ObLACKA W ghANIE

skiego do sanktuarium Matki Bożej z Lo-
urdes. Jak się wsłuchamy w objawienia 
Matki Bożej z Lourdes, Ona wyraźnie 
mówi: „Ja jestem Niepokalane Poczę-
cie”. To jest ważne nie tylko dla mnie, 
ale też dla biskupa miejscowego, który 
szukał zgromadzenia właśnie maryjne-
go. Zgromadzeń zakonnych jest wiele, 
ale on szukał zgromadzenia maryjnego, 
które by poprowadziło to sanktuarium 
Matki Bożej z Lourdes.

Dla mnie osobiście Maryja jest zawsze 
wzorem do życia. Jesteśmy oblatami Ma-
ryi Niepokalanej. Mamy nie tylko żyć jak 
Maryja, ale tak naprawdę być Maryją dla 
ludzi. Mamy pokazywać, jak można przyj-
mować wolę Bożą i jak można prowadzić 
ludzi do Chrystusa. To jest jeden z  ma-
ryjnych akcentów, można jeszcze mó-
wić o duchowości maryjnej, o pobożno-
ści, ale myślę, że my jako oblaci musimy 
sami się stawać na wzór Maryi. 

Gdy będziemy taką jakby drugą Ma-
ryją, to wtedy będziemy i blisko Jezusa 
i blisko drugiego człowieka, będziemy 
dostrzegać jego potrzeby, tak jak w Ka-
nie Matka Boża widziała potrzeby ludzi. 
W takim kontekście ta maryjność tam 
będzie do zrealizowania, ponieważ lu-
dzie będą przychodzić, na pewno pro-
sić Matkę Bożą o konkretne łaski, cuda. 
To jest Matka Boża z Lourdes, patronka 
chorych – uzdrowienie chorych.

ObLACI.PL
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WIELKA NOWENNA RÓżAńCOWA

z Matką nadziei

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę rozpoczę-
ła się w piątek 4 czerwca 2021 roku Apelem jasnogórskim. Rozważanie 
apelowe poprowadził ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego 
Różańca, rozpoczynając je słowami: – Matko nadziei, jestem przy Tobie, 
pamiętam, czuwam.

Następnie ks. Jacek podziękował za lu-
dzi Różańca świętego, którzy są cichymi 
apostołami Ewangelii. Zachęcał wszyst-
kich do naśladowania Matki nadziei. 
Zwrócił uwagę na potrzebę jedności z Oj-
cem Świętym i Kościołem, wskazując, że 
jego przeciwnicy stosują metodę „uderz 
w pasterza, a rozproszą się owce”. Dlate-
go modlitwa w intencji papieża i kapła-
nów jest tak ważna. Mówił też o utracie 
nadziei i prosił o cnotę nadziei dla świa-
ta, bo to ona spaja wiarę i miłość, czego 
przykładem jest Maryja. Na zakończenie 
rozważania ks. Jacek polecił całą Wspól-
notę Żywego Różańca i wszystkich paste-
rzy Kościoła opiece Matki nadziei.

Na zakończenie Apelu jasnogórskie-
go abp Wacław Depo, metropolita czę-
stochowski, delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. Stowarzyszenia Żywy Ró-
żaniec, pobłogosławił wszystkich. Po bło-
gosławieństwie rozpoczęło się nocne 
czuwanie. Poprowadziły je osoby z diece-
zji radomskiej razem z moderatorem die-
cezjalnym ks. Szymonem Muchą. Msza 
święta o godz. 23.00 zakończyła pierw-
szy dzień pielgrzymki.

W sobotę 5 czerwca pielgrzymi modli-
li się od rana przed jasnogórskim szczy-

tem. Reprezentanci archidiecezji krakow-
skiej wraz z moderatorem diecezjalnym 
ks. Stanisławem Szczepańcem przed-
stawili program słowno-muzyczny. Sło-
wo powitania wygłosił ks. Jacek Garnca-
rek: – Chcemy budować dom naszej wia-
ry na Bogu i na Jego Matce – powiedział 
i życzył wszystkim rozpalenia na nowo 
nadziei, umocnienia wiary i ugruntowa-
nia miłości.

Konferencję pt. „Maryja Matką nadziei” 
wygłosił ks. Stanisław Gancarek. Kapłan 
zwrócił uwagę na to, że przez wszystkie 
wydarzenia w życiu człowieka, zarówno 
te pomyślne, jak i niepomyślne, Bóg oka-
zuje swoją miłość, dobroć i życzliwość. 
A  przyjmowanie woli Bożej z wdzięcz-
nością gwarantuje człowiekowi szczęście. 
Cnota nadziei wyraża się w zaufaniu do 
Boga, które mierzymy stopniem akcep-
tacji siebie i własnego życia. Ksiądz Sta-
nisław przywołał też słowa św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, który mówił, że dro-
ga do Boga przez Maryję jest najkrótsza 
i najbezpieczniejsza.

Następnie s. Emmanuela Stachurska 
CSL, sekretarz zarządu Żywego Różań-
ca, mówiła o tym, że wydarzenia ubie-
głego roku związane z pandemią wyraź-

nie uświadomiły nam, iż nasze doczesne 
życie, którego kruchości dotkliwie do-
świadczyliśmy, warto złożyć w ręku Boga, 
tak jak uczyniła to Maryja.

– Wstępujmy śmiało na tę drogę do Je-
zusa przez Maryję, na której poprzedzili 
nas wielcy duchowi przewodnicy: św. Jan 
Paweł II i czcigodny sługa Boży kard. Ste-
fan Wyszyński – powiedziała s.  Emma-
nuela. Loretanka podkreśliła też, że we-
zwanie „Matko nadziei” dodane przez pa-
pieża Franciszka do Litanii loretańskiej 
wskazuje potrzebę czerpania nadziei 
z Niepokalanego Serca Maryi.

Tradycyjnie o godz. 11.00 wspólnie 
odmówiono Różaniec. Modlitwę popro-
wadził ks. Krzysztof Plewnia, modera-
tor Żywego Różańca diecezji gliwickiej. 
Pielgrzymi zawierzyli się Matce Bożej, 
po czym odmówiono Litanię do Matki 
Bożej Nadziei.

Wystąpienie ks. Macieja Będzińskiego, 
dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Mi-
syjnych w Polsce, dotyczyło współpracy 
Żywego Różańca z Papieskimi Dziełami 
Misyjnymi. Ksiądz Maciej przypomniał, 
że Żywy Różaniec ma swoje korzenie mi-
syjne, a Paulina Jaricot łączy oba dzie-
ła. Podsumował także 5 lat działalności 
projektu „Żywy Różaniec dla Misji”, dzię-
ki któremu blisko pół miliona złotych zo-
stało przekazanych przez róże na budo-
wę kościołów i kaplic na terenach misyj-
nych. W tym roku z tych środków zosta-
nie wybudowana w Nigerii kaplica przy 

INTeNCJe MODlITWY ŻYWeGO RÓŻAŃCA

PAPIESKA
Módlmy się, aby każdy ochrzczony angażował 

się w ewangelizację, jako otwarty na misje świa-
dek Ewangelii.

PARAFIALNA
 Niech Królowa Różańca świętego wspiera Żywy 

Różaniec oraz aby nowi ludzie wzbogacili naszą 
Wspólnotę.
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PAPIESKA
Módlmy się, abyśmy odważnie wybierali prosty 

i  zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając 
młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

PARAFIALNA
Za dzieci i młodzież – o światło Ducha Świętego 

oraz opiekę Maryi Królowej Pokoju dla całej parafii 
na każdy dzień.
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uniwersytecie. Kapłan poinformował też, 
że w przyszłym roku w Lyonie odbędzie 
się beatyfikacja służebnicy Bożej Pauli-
ny Jaricot.

Był także czas na wysłuchanie wzru-
szających świadectw o sile modlitwy ró-
żańcowej. Dwie przedstawicielki diece-
zji gliwickiej przedstawiły swoje zmaga-
nia życiowe i cud modlitwy różańcowej.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucha-
rystia, której przewodniczył bp Andrzej 
Przybylski. Swoją homilię rozpoczął od 
przytoczenia słów, które towarzyszą nam 
bardzo często na co dzień: 

– Beznadzieja, bezsens. Przez młodych 
ludzi wszystko jest określane jako bez-
sensowne: rodzina, szkoła, życie. Bezna-
dziejni są dla nich ludzie, tak postrzega-
ją też wiarę. Najczęściej jest to wymów-
ka i usprawiedliwienie, aby nie trzeba 

WIELKA NOWENNA RÓżAńCOWA

Na rozpoczęcie koronki:
Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, bło-

gosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc 
żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. 

Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubień-
cze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach:
Jezu, Maryjo, święty Józefie, 
Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, 
bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, 
niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

Na małych paciorkach:
Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, 
módl się za nami.

Na zakończenie koronki:
Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mnie-

many Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami 
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwaleb-
ny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocie-
szycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Je-
zusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twoje-
mu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami święte-

go Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, 
za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, cze-
go prośbami własnymi uzyskać nie możemy. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Koronka na cześć św. Józefa
(odmawia się na zwykłym różańcu)

było się angażować, podejmować dzia-
łania, brać za coś czy za kogoś odpo-
wiedzialności. 

W tym wszystkim jest głębokie poczu-
cie utraty nadziei, sensu, ideałów. Przy-
chodźmy wtedy do Maryi, bo jesteśmy 
ludźmi nadziei. Jedynym zbawieniem 
jest Jezus Chrystus, a drogą do niego 
jest Maryja – nauczał. – Nie chcąc nale-
żeć do ludzi, dla których wszystko jest 
bez sensu, wszystko jest beznadziejne, 
przychodzimy na Jasną Górę do Matki 
nadziei. Jeśli Maryja będzie w mojej ro-
dzinie, w Kościele, w Ojczyźnie, to przyj-
dzie też nadzieja. 

Przez Matkę Jezusa, przez naszą Mat-
kę, ta nadzieja jest w nas i możemy ją 
wnieść do tych sytuacji, w których wy-
daje się, że nadziei już nie ma. My, Ro-
dzina Różańcowa, otrzymujemy nadzie-

ję od Matki przez Różaniec. Jest on mo-
dlitwą Chrystusową i Maryjną, dlatego 
jest modlitwą nadziei.

Biskup Andrzej zwrócił też uwagę, że 
siewcą beznadziejności, bezsensu jest 
diabeł, dlatego moc i siła dla nas zosta-
ły ukryte w Różańcu. Podkreślił też, że 
Żywy Róaniec to także misja. Misjona-
rze idą tam, gdzie nie ma nadziei, gdzie 
ludzie nie znają Tego, który jest nadzie-
ją. Należy pokazywać radość, miłość i na-
dzieję płynącą z odmawiania Różańca, 
dzielić się świadectwem przemiany wła-
snego życia.

Pielgrzymkę zakończyła modlitwa 
Wielkiej Nowenny Różańcowej, po któ-
rej ks. Jacek Gancarek odczytał słowo 
posłania abp. Wacława Depo skierowane 
do moderatorów i członków Żywgo Ró-
żańca. W kolejnym, czwartym roku Wiel-
kiej Nowenny Różańcowej, która przygo-
towuje nas do obchodów 200-lecia po-
wstania Wspólnoty Żywego Różańca za-
łożonej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot 
w 1826 roku, rozważamy temat „Różaniec 
modlitwą o zbawienie innych”.

WWW.ROZANIEC.EU
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Wszystkie wspomnienia blisko Boga

Oboje pochodzimy z rodzin katolic-
kich, gdzie obecność Boga w życiu co-
dziennym jest czymś oczywistym i na-
turalnym. Gdy teraz sami jesteśmy ro-
dzicami, jeszcze bardziej doceniamy, ja-
kie ogromne bogactwo niesie ze sobą 
codzienna postawa wiary i zawierzenia, 
która była codziennością w naszych do-
mach. 

Odkąd pamiętam, na wakacje jeździ-
łam z siostrą do mojej babci na wieś, nie-
daleko Zawiercia. Cisza, spokój, zapach 
drożdżowego ciasta czy smak zalewaj-
ki to niektóre ze wspomnień, które no-

Jesteśmy małżeństwem od 6 lat, mamy synka Jasia (4,5 roku) a teraz 
czekamy na narodziny naszej córeczki. We Wspólnocie Rodzin Kato-
lickich „Umiłowany i umiłowana” jako małżeństwo jesteśmy od 3 lat, 
natomiast mój mąż wszedł do niej kilkanaście lat temu wraz z rodzi-
cami i bratem.

UMIŁOWANY I UMIŁOWANA

szę w  sercu. Babcia mówiła: „Pamiętaj, 
przed gotowaniem pomódl się do Mat-
ki Najświętszej, a Ona zawsze ci pomoże”. 

W rytmie dnia codziennego najważ-
niejsza była modlitwa, poranny pacierz, 
Anioł Pański, Koronka o 15, popołudnio-
wa Msza święta w kapliczce. Wszystko 
było spójne, miało swój porządek, tak 
że dni mijały w poczuciu spokoju i bez-
pieczeństwa. Piękna, prosta i prawdziwa 
wiara mojej babci mocno mnie ukształ-
towała. 

W kolejnych latach uczestniczyłam 
w  życiu Kościoła poprzez rekolekcje, 

Oazę, pielgrzymki, wy-
jazdy do Taize, a  potem, 
już na studiach, należa-
łam do D.  A.  Wawrzyny 
we Wrocławiu.

Mój mąż Dawid od 
dziecka chciał być mini-
strantem. Jako drugo-
klasista nie został przy-
jęty do Liturgicznej Służ-
by Ołtarza, ale na całe 
szczęście nie zniechęcił 
się tym, i po roku z dumą 
służył przy ołtarzu. Wzra-
stał wśród ministran-
tów przy OO. Franciszka-
nach z Karłowic we Wro-
cławiu. Kiedy wspomina 
ten czas mówi: „Jak waż-
ne jest środowisko w ja-
kim dorastamy”. Z jednej 
strony kochający rodzi-
ce i dziadkowie, będący 
żywym przykładem za-
wierzenia Bogu, z dru-
giej środowisko kształto-
wane przez Ojców Fran-
ciszkanów. W domu ro-
dzinnym pozdrowienie 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus” słychać po dziś dzień na powitanie 
i pożegnanie. 

Wspomnień tak wiele, jednak wszyst-
kie blisko Boga: Liturgiczna Służna Oł-
tarza, Wakacje z Bogiem, D.  A.  Antoni, 
Wspólnota Rodzin Katolickich „umiłowa-
ny i umiłowana”. Szczęśliwie Pan Bóg po-
kierował naszymi drogami i poznaliśmy 
się miesiąc przed zakończeniem moich 
studiów i  wyjazdem z Wrocławia. Obo-
je widzimy w tym palec Boży. Mieliśmy 
w  swoich sercach pragnienie założenia 
dobrej, Bożej rodziny i o to samo modli-
li się dla nas nasi rodzice i dziadkowie. 

Dla nas słowa „Nie wstydzę się Jezu-
sa” to zawierzenie Bogu naszego życia, 
wyborów, które często nie są spójne 
z bieżącymi trendami społecznościowy-
mi. Wiara w Boga, szacunek dla życia od 
poczęcia, do wartości i tradycji chrześci-
jańskich – to często poglądy, które nas 
różnią od środowisk, w których musimy 
na codzień pracować i przebywać. Jed-
nak oboje z mężem widzimy, jak ciężko 
jest żyć z dala od Boga i od Kościoła. Jak 
łatwo się pogubić, a jak trudniej wrócić. 
Tym bardziej doceniamy dar wychowa-
nia nas przez naszych rodziców i dziad-
ków. Wielopokoleniowa, wierząca rodzi-
na to niesamowita łaska, której możemy 
doświadczać. 
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Cieszymy się również, że jesteśmy we 
wpólnoście chrześcijańskiej „umiłowany 
i umiłowana”, gdzie jesteśmy pod opieką 
Ojca Kazimierza. On dba o to, byśmy zna-
li prawdziwą naukę kościoła, budowa-
li na niej nasze rodziny oraz otaczali się 
wzajemnie troską i miłością o drugiego. 

Dziękujemy Bogu za nasze życie, łaski, 
jakie otrzymaliśmy i z pokorą patrzymy 
w przyszłość. Staramy się być i żyć bli-
sko Niego. 

MONIKA I dAWId ROżKOWIE

P.S. Moja babcia często opowiada 
pewną anegdotę, która według niej 
nadawałaby się do wysłania do gazety 
lub do radia. Pewnego wieczoru podczas 
wakacji, gdy już leżałam w łóżku i zasy-
piałam, moja babcia klęczała obok i od-
mawiała wieczorny pacierz. Gdy rano się 
obudziłam, zastałam moją babcię w ta-
kiej samej, modlitewnej pozycji. Zapyta-
łam zdziwiona: „Babciu, ty tak się modlisz 
całą noc?!”. Babcia zaśmiała się, bo odma-
wiała już poranny pacierz.

SŁOWO bOżE W COdZIENNOŚCI
fOT. EWA SOŁECKA

Jak wam się zdaje? 
Jeśli kto posiada sto owiec 
i zabłąka się jedna z nich: 

czy nie zostawi 
dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na górach 
i nie pójdzie szukać tej, 

która się zabłąkała? 
A jeśli mu się uda ją 
odnaleźć, zaprawdę, 

powiadam wam: 
cieszy się nią bardziej 
niż dziewięćdziesięciu 

dziewięciu tymi, 
które się nie zabłąkały. 

Tak też nie jest wolą 
Ojca waszego, który jest 

w niebie, żeby zginęło 
jedno z tych małych 

(Mt 18, 12-14)
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1 Z czym porównamy królestwo Boże 
lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 
w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion 
na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe 

od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu 

(Mk 4, 30-32)
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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.

zŁOTA RąCzKA, eleKTRYK.
Tel. 519 866 500 – Paweł

PRANIe TAPICeRKI, DYWANÓW.
Tel. 519 866 500

POlSKI zWIązeK GŁUChYCh DCM 
zaprasza na badania słuchu u dzieci i do-
rosłych. Prowadzimy pełną diagnostykę 
i terapię zaburzeń mowy, słuchu i prze-
twarzania 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

MARTeR – remonty, instalacje elektrycz-
ne, hydrauliczne, terakota, glazura. 
Tel. 607 633 217

ReMONTY – naprawy, malowanie, 
panele.
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 szkoły podstawowej 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, przy-
gotowanie do egzaminów.
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

  statystyka matematyczna

MOżLIWY dOJAZd dO dOMU UCZNIA
NAUKA SKUTECZNA I bEZSTRESOWA

Tel. 730-071-007

M AT e M AT Y K A
K O R E P E T Y C J E

USŁUGI eleKTRYCzNe, hYDRAUlICz-
Ne, ŚlUSARSKIe, SKRĘCANIe MeBlI 
(MOCOWANIe PÓŁeK, SzAFeK), MON-
TAŻ PANelI PODŁOGOWYCh I INNe:
naprawa i montaż gniazdek, instalacji 
oświetleniowej, wymiana i naprawa ba-
terii, umywalek, montaż wodomierzy, 
wymiana zamków, wkładek.
Tel. 791 761 011

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, panele, 
płyty g/k, instalacje, kafelki, drzwi.
Tel. 518 897 865

POSzUKUJĘ PRACY jako pomoc oso-
bom starszym bądź niepełnosprawnym. 
Oprócz doświadczenia sprzed lat oraz 
całkiem niedawno wykonywanej posłu-
gi, posiadam certyfikat na wykonywanie 
tego rodzaju pracy.
Tel. 737 905 950 Krystyna

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

Dwa razy w tygodniu od godz. 8.00 do 
20.00 poświęcę swój czas osobie potrze-
bującej. Jestem wdową wyznania kato-
lickiego. Mam na imię Krystyna.
Tel. 737 905 950

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJe na Po-
powicach, ul. Bobrza, w pełni umeblo-
wane, dostęp do Internetu,  WiFi. Do-
godne połączenie z centrum, blisko 
przystanek autobusowy i tramwajowy. 
Nieopodal sklepy Biedronka, Pepco, 
Kaufland, jeden przystanek do Ch Ma-
gnolia Park. Dwa przystanki do Domu 
handlowego Astra.
Tel. 602 580 722

KUPIĘ MIeSzKANIe 
w naszej okolicy. 
Tel. 571 494 607 – Ola

POSIADAM SAMOChÓD do przewo-
zu osób niepełnosprawnych z wózka-
mi (5-osobowy). Pełne zabezpieczenie 
i miła obsługa.
Tel. 601 733 144
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Z żYCIA WSPÓLNOT

Rekolekcje w Gródku nad Dunajcem

W tym obecnym czasie naznaczonym 
pandemią oraz intensywnymi przemia-
nami społecznymi, które dzieją się na na-
szych oczach, uwidaczniają się zamiary 
wielu możnych tego świata, którzy wyko-
rzystując sytuację, planują różnego rodza-
ju „resety”. To jednak jest tylko część rze-
czywistości i jak się jej dobrze przyjrzeć, 
bardzo mała część, ponieważ Pan Bóg też 
planuje swój reset – wielki reset. 

Były to więc rekolekcje o nadziei, o za-
ufaniu do Boga, o odwadze, o pogłębia-
niu więzi z Wszechmogącym i o wrażli-
wości na Boże prowadzenie. 

W dniach 1-8 lipca br. odbyły się rekolekcje letnie organizowane 
przez Wspólnotę lew Judy pod tytułem: „Wielki reset”. Na podstawie 
7. rozdziału Dziejów Apostolskich bp Andrzej Siemieniewski dzie-
lił się swoimi odkryciami, które dotyczą sposobów działania Bożego 
w historii nie tylko Narodu Wybranego i Kościoła, ale również każde-
go zwykłego człowieka.

Oprócz Biskupa Andrzeja był u nas 
również Marcin Zieliński, który przez dwa 
dni ukazywał nam potrzebę modlitwy 
za innych, moc tej modlitwy i wielką jej 
wagę w dziele głoszenia Dobrej Nowi-
ny. Osobiste świadectwo Marcina mocno 
przypomniało nam o wadze tej posługi, 
która często prowadzi osoby do  osobi-
stego spotkania ze Zmartwychwstałym. 

Gościliśmy też, już piąty rok z kolei, 
ekipę ze szkoły Master’s Commission pro-
wadzonej przez Wspólnotę Jahu z Biel 
w Szwajcarii. Praca, jaką młodzi misjona-
rze wykonali dla naszej młodzieży i dzie-

ci, dla ich wzrostu duchowego i rozwo-
ju osobistego, zdumiewa, wzbudza po-
dziw i napawa ogromną wdzięcznością 
i nadzieją, że młode pokolenie otworzy 
drzwi dla Jezusa.

Szczególnie jesteśmy wdzięczni nasze-
mu Ojcu Tomaszowi OMI, który odpra-
wiał dla nas Eucharystię, głosił wspania-
łe homilie, spowiadał nas, wystawiał Naj-
świętszy Sakrament podczas porannej 
modlitwy i wieczornych adoracji, grał w 
piłkę i spędzał z nami wolny czas. 

Te rekolekcje były wyjątkowe, pełne 
pokoju i Bożego działania, a chociaż się 
skończyły i było nam żal wyjeżdżać, ciągle 
trwają w naszych sercach – nie tylko po-
przez cudowne wspomnienia, ale przede 
wszystkim przez owoce, które przynoszą 
w naszym osobistym życiu wiary.

PIOTR ROTTE
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