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Do użytku wewnętrznego

Chrystus  Pantokrator  –  mozaika  w  aPsydzie  katedry  w  Cefalù  na  syCylii  (ŹrÓdŁo: Commons.wikimedia.org)
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LUdzie nAszeJ PARAfii

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
 Ojca Wiesława Przyjemskiego OMI

Na początku września br. nasza parafia NMP Królowej Pokoju we 
Wrocławiu przeżyła dwie wspaniałe uroczystości: jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa Ojca Wiesława Przyjemskiego OMI i odpust parafialny.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczę-
ły się już rano 4 września o godz. 8.30 
Różańcem, Mszą świętą i adoracją z ra-
cji pierwszej soboty miesiąca. Następ-
nie na zaproszenie Jubilata grupy para-
fialne świętowały razem z Ojcem Wiesła-
wem w sali św. Eugeniusza. Były życze-
nia, kwiaty i upominki, potem rozmowy 
i wspomnienia przy kawie, herbacie i do-
mowym cieście. Był też tort własnoręcz-
nie wykonany przez szefową Wspólno-
ty Żywego Różańca Joasię Pezdę. Ojciec 
Wiesław obdarował swoich gości oko-
licznościową gazetką – kroniką 25-le-
cia kapłaństwa i jubileuszowymi obraz-
kami. Zebrani mogli także obejrzeć film 
o Jubilacie.

W niedzielę 5 września o godz. 13.00 
mogliśmy uczestniczyć wraz z licznie 
przybyłą rodziną i zaproszonymi gośćmi 

we Mszy świętej koncelebrowanej, któ-
rą Jubilat sprawował we własnej intencji. 
Okolicznościową homilię wygłosił nasz 
niedawny wikary, o. Adrian Kotlarski OMI, 
zaproszony przez ojca Wiesława. W kon-
celebrze uczestniczył także ksiądz dr An-
toni Klupczyński, proboszcz parafii pw. 
św. Marcina w Poznaniu, rodzinnej para-
fii Ojca Wiesława. Po zakończonej Mszy 
świętej składaliśmy życzenia. Padło wiele 
pięknych i serdecznych słów. W imieniu 
parafian życzenia złożyła pani Sonia Krok.

Dalsze świętowanie jubileuszu odbyło 
się w sali św. Eugeniusza. Podczas spo-
tkania uroczystość uświetniali muzykal-
ni członkowie rodziny Jubilata, grając na 
gitarach i pięknie śpiewając. Także nasz 
parafialny Chór Pokoju pod batutą pana 
Marka Gierczaka stanął jak zwykle na 
wysokości zadania. Ojcu Wiesławowi to-

warzyszyła również młodsza siostra Mir-
ka, która zabawiała gości miłą, serdecz-
ną rozmową. 

Pragniemy raz jeszcze podziękować 
Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa Ojca 
Wiesława OMI i za 20 lat pobytu Ojca 
Wiesława z nami na Popowicach. Dzię-
kujemy za wskazywanie drogi zbawie-
nia przez Maryję, za sprawowane Msze 
święte, sakramenty święte, pielgrzymki, 
opiekę duszpasterską nad chorymi, pięk-
ne nabożeństwa fatimskie, po prostu za 
wszystko. Wielu z nas mówi o Ojcu: „nasz 
Ojciec Wiesław” i wszyscy wiedzą, o kogo 
chodzi. Dziękujemy, Ojcze Wiesławie, za 
to, że jesteś! Niech Pan udziela Ci obfi-
tych łask, Maryja chroni swą matczyną 
opieką, a Duch Święty opromienia swą 
chwałą. Życzymy wszelkiego dobra na 
dalsze lata i zapewniamy o nieustającej 
modlitwie. Szczęść Boże!

hALinA PAWLAK
fOt. eLżbietA bąK
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sŁOWO PRObOszCzA

W tych dniach porządkujemy i od-
wiedzamy groby naszych bliskich. 
Wspominamy tych, których Bóg po-
stawił na drodze naszego życia. Jako 
ludziom wiary, wspomnieniom towa-
rzyszy refleksja i  modlitwa. Refleksja 
o kruchości życia i przemijaniu – o tym, 
że człowiek powstał z prochu i w proch 
się obróci. Z silną wiarą, że śmierć nie 
jest końcem życia, ale przejściem. 

Choć nasi bliscy zmarli odeszli, to 
żyją dla Boga i w Bogu. Ufamy, że wielu 
naszych bliskich raduje się już w Domu 
Ojca. Ale wielu, którzy przeszli przez 
bramę śmierci, jest jeszcze w drodze 
i potrzebuje oczyszczenia i pokuty. Li-
czą na naszą modlitwę. Zachęcam, aby-
śmy nie poprzestali tylko na odwiedze-
niu grobów i wspomnieniach w gro-
nie rodziny i znajomych, ale uczest-
niczyli we Mszy świętej w ich intencji 
i w modlitwie różańcowej w tzw. wy-
pominkach.

O. JeRzy ditRiCh OMi

nAUCzAnie KOśCiOŁA

Jak zmartwychwstaną zmarli?

Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej „rozdzieleniem 
duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu”, podczas gdy jego 
dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na 
ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swo-
jej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczal-
ne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania 
Jezusa.

Kto zmartwychwstanie? Wszyscy lu-
dzie, którzy umarli: „Ci, którzy pełnili do-
bre czyny, pójdą na zmartwychwstanie 
życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmar-
twychwstanie potępienia” (J 5, 29).

W jaki sposób? Chrystus zmartwych-
wstał w swoim własnym ciele: „Popa-
trzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” 
(Łk 24, 39); nie powrócił On jednak do ży-
cia ziemskiego. Tak samo w Nim „wszy-
scy zmartwychwstaną we własnych 
ciałach, które mają teraz”, ale to cia-
ło będzie przekształcone w „chwaleb-
ne ciało” (Flp  3, 21), w „ciało duchowe” 
(1 Kor 15, 44).

„Lecz powie ktoś: A jak zmartwych-
wstają umarli? W jakim ukazują się cie-
le? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, 
nie ożyje, jeżeli wcześniej nie obumrze. 
To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, 
którym ma się stać potem, lecz zwy-
kłym ziarnem... Zasiewa się zniszczal-
ne – powstaje zaś niezniszczalne... Trze-
ba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało 
się w niezniszczalność, a to, co śmiertel-
ne, przyodziało się w nieśmiertelność” 
(1 Kor 15, 35-37).

To „w jaki sposób” przekracza naszą 
wyobraźnię i nasze rozumienie; jest do-
stępne tylko w wierze. Udział w Euchary-
stii daje nam już zadatek przemienienia 
naszego ciała przez Chrystusa: „Podobnie 
jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga 
nie jest już zwykłym chlebem ale Eucha-
rystią, a składa się z dwóch elementów, 
ziemskiego i niebieskiego, tak również 
my, przyjmując Eucharystię, wyzbywa-
my się zniszczalności, ponieważ mamy 
nadzieję zmartwychwstania (św.  Irene-
usz, Adversus haereses, IV, 18, 4-5).

Kiedy? W sposób definitywny „w dniu 
ostatecznym” (J 6, 39-40.44.54; 11, 24); 
„na końcu świata”. Istotnie, zmartwych-
wstanie zmarłych jest wewnętrznie złą-
czone z powtórnym Przyjściem (Paru-
zją) Chrystusa: „Sam bowiem Pan zstąpi 
z nieba na hasło i na głos archanioła, i na 
dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie 
powstaną pierwsi” (1 Tes 4, 16).

Jeśli jest prawdą, że Chrystus wskrze-
si nas w dniu ostatecznym, to jest tak-
że prawdą, że w pewien sposób już je-
steśmy wskrzeszeni z Chrystusem. Istot-
nie, dzięki Duchowi Świętemu życie 
chrześcijańskie jest uczestniczeniem 
w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystu-
sa już na ziemi: „Razem z Nim pogrzeba-
ni w chrzcie... razem zostaliście wskrze-
szeni przez wiarę w moc Boga, który Go 
wskrzesił... Jeśliście więc razem z Chry-
stusem powstali z martwych, szukaj-
cie tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus zasiadając po prawicy Boga” 
(Kol 2, 12; 3, 1).

Wierzący, zjednoczeni przez chrzest 
z Chrystusem, uczestniczą już w sposób 
rzeczywisty w niebieskim życiu Chrystu-
sa Zmartwychwstałego, ale to życie po-
zostaje „ukryte z Chrystusem w Bogu” 
(Kol 3, 3). „Razem też wskrzesił i razem 
posadził na wyżynach niebieskich – 
w  Chrystusie Jezusie” (Ef 2, 6). Karmie-
ni Jego Ciałem w Eucharystii, należymy 
już do Ciała Chrystusa. Gdy zmartwych-
wstaniemy w dniu ostatecznym, „razem 
z Nim ukażemy się w chwale” (Kol 3, 4).

W oczekiwaniu na ten dzień ciało i du-
sza wierzącego uczestniczy już w god-
ności należenia do Chrystusa. Wynika 
z tego konieczność szacunku dla własne-

go ciała, a także dla ciała drugiego czło-
wieka, szczególnie gdy cierpi: 

„Ciało [...] jest [...] dla Pana, a Pan dla 
ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas rów-
nież swą mocą wskrzesi z martwych. 
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są człon-
kami Chrystusa? Czyż nie wiecie, że cia-
ło wasze jest świątynią Ducha Święte-
go, który w was jest, a którego macie od 
Boga, i że już nie należycie do samych 
siebie? Za [wielką] bowiem cenę zosta-
liście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa-
szym ciele!” (1 Kor 6, 13b-15.19-20).

KAteChizM KOśCiOŁA KAtOLiCKiegO
997-1004
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O podwójnym przyjściu Chrystusa

WiARA, nAdzieJA i MiŁOśĆ

Głosimy przyjście Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele 
wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie 
zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania.

Albowiem to, co dotyczy naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Bo-
skie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego na-
rodzenie: jedno z Boga, przed począt-
kiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy do-
pełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: 
pierwsze – ukryte, jak rosy na runo; dru-
gie – jawne, to, które nastąpi.

Za pierwszym przyj-
ściem został owinięty 
w pieluszki i złożony w 
żłobie; za drugim oble-
cze się światłem jak sza-
tą. Przyszedł i przecier-
piał krzyż, nie bacząc na 
jego hańbę, ale przyj-
dzie raz jeszcze, pełen 
chwały, otoczony zastę-
pami aniołów. Dlatego 
nie poprzestajemy na 
pierwszym Jego przyj-
ściu, lecz wyczekuje-
my także i drugiego. Za 
pierwszym mówiliśmy: 
„Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pań-
skie”. To samo powie-
my i za drugim, a wy-
chodząc z aniołami na-
przeciw Panu, oddamy 
Mu hołd, wołając: „Bło-
gosławiony, który przy-
chodzi w imię Pańskie”.

Przyjdzie więc Zba-
wiciel nie po to, aby Go 
sądzono, lecz po to, by 
wezwać na sąd tych, 
przez których niegdyś 
był postawiony przed 
sądem. Gdy wtedy był 
sądzony – milczał, teraz 
zaś przypomni owym 
zbrodniarzom, jak ha-
niebnie się z Nim obe-
szli, wiodąc Go na krzyż, 

i powie: „To uczyniłeś, a Ja milczałem”.
Pierwsze przyjście było wypełnieniem 
miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pe-
łen dobroci, przekonywał ludzi i nauczał. 
Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wte-
dy wszyscy, chcąc czy nie, będą musie-
li poddać się Jego władzy. To podwójne 
przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: 

„Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, 
którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie 
Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień 
Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się 
ukaże. Albowiem jest On jak ogień złotni-
ka i jak ług farbiarzy. Usiądzie wtedy, jak-
by miał przetapiać i oczyszczać”. 

O podwójnym przyjściu Pana pisze 
i apostoł Paweł w Liście do Tytusa: „Uka-
zała się bowiem łaska Boga, przynosząc 
zbawienie wszystkim ludziom, wzywając 
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożno-

ści i  żądz światowych, 
rozumnie i sprawiedli-
wie, i pobożnie żyli na 
tym świecie, oczekując 
błogosławionej nadziei 
i objawienia się chwały 
wielkiego Boga i Zba-
wiciela naszego, Jezu-
sa Chrystusa”. 

Jak widzimy, rozróż-
nia tu Paweł pierwsze 
i drugie przyjście. Za 
pierwsze dzięki czy-
ni, drugiego zaś ocze-
kujemy. Dlatego, jak to 
nam zostało przekaza-
ne, wierzymy i wyzna-
jemy Tego, „który wstą-
pił do nieba i siedzi po 
prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale 
sądzić żywych i umar-
łych, a królestwu Jego 
nie będzie końca”.

Przyjdzie więc z  nie-
ba nasz Pan, Jezus Chry-
stus. Przyjdzie w chwa-
le przy końcu świata, 
w dniu ostatecznym. 
Bo nastąpi kres tego 
świata, a to, co zostało 
stworzone, będzie od-
nowione.

śW. CyRyL 
JeROzOLiMsKi 

KAteChezA 15, 1-3fra angeliCo, sąd ostateczny (1435-1440), gemäldegalerie berlin (ŹrÓdŁo: Commons.wikimedia.org)
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Księgi PARAfiALne

OChrZCZeNI

Kazimierz  Białecki
Czesława  Reksa
Elżbieta  Gaszka
Maciej  Markiewicz
Małgorzata  Wilk
Michalina  Trybura
Szymon  Paszek
Lena  Zapolska
Marcelina  Porada
Tola  Turbańska
Jolanta  Łukaszewska
Jagoda  Peśla
Natalia  Kaczmarzyk
Oskar  Burchardt

MAŁŻEŃSTWA

Tomasz Jan Jaremko 
             i Patrycja Kołodziej
Paweł Mierzwiak 
             i Kinga Czernichowska

ZMarlI

Władysława Czop  ur. 1932
Józefa Guszpit  ur. 1948
Wiktoria Tudzio  ur. 1928
Czesława Drozd  ur. 1931
Elżbieta Mikołajczyk  ur. 1941
Witold Mielcarek  ur. 1947
Tadeusz Banaś  ur. 1932
Teresa Guźniczak  ur. 1932
Zbigniew Kryś  ur. 1949
Stefania Bobko  ur. 1939
Maria Olejnik  ur. 1940
Edward Bondarczuk  ur. 1948
Lucyna Nojszewska  ur. 1939
Wanda Kegel  ur. 1941
Aniela Moroz  ur. 1937
Kazimiera Dziekan  ur. 1944
Zofia Woźnica  ur. 1940
Wacław Powroźnik  ur. 1930
Kazimierz Rybak  ur. 1938

Nasze życie wiary ulega osłabieniu, 
zatraca proroctwo i zdolność zdumie-
nia i wdzięczności wtedy, kiedy zamy-
kamy się w osobistej izolacji lub w ma-
łych grupach. Ze względu na samą swo-
ją dynamikę wymaga ono coraz większej 
otwartości, zdolnej by dotrzeć i ogarnąć 
wszystkich. Pierwsi chrześcijanie, dale-
cy od ulegania pokusie zamknięcia się 
w elicie, zostali pociągnięci przez Pana 
oraz przez nowe życie, które ofiarował, 
aby iść do pogan i dawać świadectwo 
o tym, co widzieli i usłyszeli: bliskie jest 
królestwo Boże. 

Czynili to z hojnością, wdzięcznością 
i szlachetnością tych, którzy sieją, wie-
dząc, że inni będą spożywać owoc ich 
zaangażowania i poświęcenia. Dlatego 
lubię myśleć, że „nawet najsłabsi, naj-
bardziej ograniczeni i zranieni mogą 
być na swój sposób misjonarzami, po-
nieważ zawsze trzeba pozwalać, aby 
dobro było przekazywane, nawet je-
śli współistnieje z wieloma słabościa-
mi” (Posynodalna adhortacja apostol-
ska Christus vivit, 239).

W Światowy Dzień Misyjny, obcho-
dzony co roku w trzecią niedzielę paź-
dziernika, z wdzięcznością wspomina-
my wszystkie osoby, które swoim świa-
dectwem życia pomagają nam odnowić 
nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia 
hojnymi i radosnymi apostołami Ewan-
gelii. Pamiętamy zwłaszcza o tych, któ-
rzy potrafili wyruszyć w drogę, opuścić 
ojczyznę i rodzinę, żeby Ewangelia mo-
gła dotrzeć bez zwłoki i bez obaw do za-
kątków miast i narodów, w których tak 
wiele istnień spragnionych jest błogo-
sławieństwa.

Kontemplacja ich świadectwa misyjne-
go pobudza nas do odwagi i do uporczy-

Zaproszenie dla każdego
Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, „Nie możemy nie 
mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20) jest zaproszeniem 
dla każdego z nas, aby wziąć odpowiedzialność i oznajmić, co nosi-
my w swoich sercach. Ta misja jest i zawsze była tożsamością Kościo-
ła: „Kościół jest dla ewangelizacji” (św. Paweł VI, adhortacja apostol-
ska Evangelii nuntiandi, 14).

wej modlitwy do Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 
2). Istotnie, mamy świadomość, że powo-
łanie do misji nie jest czymś z przeszło-
ści ani romantycznym wspomnieniem 
innych czasów. Dzisiaj Jezus potrzebu-
je serc, zdolnych do przeżywania powo-
łania jako prawdziwej historii miłosnej, 
sprawiającej, że wychodzą na obrzeża 
świata i stają się posłańcami i narzędzia-
mi współczucia. 

I jest to powołanie, które kieruje On 
do wszystkich, choć nie w ten sam spo-
sób. Pamiętamy, że są obrzeża, które są 
blisko nas, w centrum miasta, lub w na-
szych własnych rodzinach. Istnieje rów-
nież aspekt powszechnej otwartości mi-
łości, który nie jest geograficzny, lecz eg-
zystencjalny. 

Zawsze, ale szczególnie w obec-
nych czasach pandemii, ważne jest, 
aby zwiększać naszą codzienną zdol-
ność do poszerzania kręgu, docierania 
do tych, którzy spontanicznie nie jawią 
się jako część „mojego świata zaintere-
sowań” chociaż są blisko nas (por. Ency-
klika Fratelii tutti, 97). Żyć misją to mieć 
odwagę pielęgnować te same uczucia, 
co Jezus Chrystus i wierzyć wraz z Nim, 
że ten, kto jest obok mnie, jest także 
moim bratem i siostrą. Niech Jego mi-
łość współczucia rozbudzi także nasze 
serce i sprawi, że wszyscy staniemy się 
uczniami misyjnymi.

Niech Maryja, pierwsza uczennica-mi-
sjonarka, sprawi, aby wszyscy ochrzcze-
ni coraz bardziej pragnęli być solą i świa-
tłem na naszej ziemi (por. Mt 5, 13-14).

OJCieC śWięty fRAnCiszeK
zakończenie orędzia 

na światowy dzień misyjny A.d. 2021

KOśCiÓŁ MisyJny
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PRzyJACieLe MisJi

Podczas pierwszego spotkania z Czer-
woną Wyspą przekonałem się, że moje 
wyobrażenia o niej były zbyt idealistycz-
ne, wygórowane. Zrozumiałem, że zaczy-
nam prawdziwą misję, że to nie wyjazd 
turystyczny. Pierwsza placówka misyjna 
w Maralambo w górach, potem Mahano-
ro nad Oceanem Indyjskim, gdzie w su-
mie przepracowałem 16 lat jako misjo-
narz w buszu, proboszcz misji, przełożo-
ny wspólnoty. Już w 1989 roku, mimo że 
grupa oblacka była nieliczna, a placówek 
misyjnych przybywało, pojawiła się ini-
cjatywa duszpasterstwa powołaniowe-
go. Wszyscy oblaci malgascy i wielu ka-
płanów diecezji Tomasima to owoc wy-
rzeczeń, cierpień i zaangażowania star-
szych współbraci z pierwszej i następ-
nych grup oblackich. Cieszę się, że moja 
ponad trzydziestoletnia misjonarska 
służba przyczyniła się do wzrostu liczby 
wspólnot chrześcijańskich i powołań ob-
lackich na Madagaskarze. 

Byłem w tym czasie m. in. przełożo-
nym oblatów na Madagaskarze i rekto-
rem seminarium. Z łezką w oku żegna-
łem się z Czerwoną Wyspą. Gdy kończyła 
się moja posługa na Madagaskarze, mia-
łem jeszcze jedno marzenie: pracować na 
terytorium zamorskim Francji – wyspie 
La Réunion znajdującej się stosunkowo 
niedaleko Madagaskaru. Problemy ad-
ministracyjne uniemożliwiły mi wyjazd. 
Ówczesny prowincjał, o. Ryszard Szmyd-
ki OMI, zaproponował mi powrót do Pol-
ski i pracę w Prokurze Misyjnej. 

Trochę historii
1 maja 1969 r. pierwsza grupa polskich 

oblatów wyjechała do Kamerunu Północ-
nego. Ojciec Walenty Zapłata OMI i wielu 
innych polskich oblatów zastanawiało się 
nad tym, jak pomóc tym misjonarzom. 

Nowe otwarcie

Przygodę z misjami rozpocząłem w Niższym Seminarium Duchow-
nym w Markowicach, potem był nowicjat i seminarium w Obrze. Pa-
miętam dobrze datę święceń kapłańskich, 17 czerwca 1979 roku 
i  skierowanie mnie do pracy misyjnej na Madagaskar. W grudniu 
1980 roku ze współbraćmi wyleciałem z Paryża do antananarywy. 

W dzieło misyjne bardzo szybko włączo-
no ludzi świeckich, którzy stali się zaple-
czem modlitewnym i materialnym. Już 
w maju 1969 r. stworzono pierwszą gru-
pę nazwaną Przyjaciele Misji Oblackich. 
Tak powstała Prokura Misyjna Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej wspomaga-
jąca instytucjonalnie przede wszystkim 
misje oblackie. Natomiast świeccy zaan-
gażowani w misje utworzyli w jej struk-
turach wspólnotę ,,Przyjaciół Misji Oblac-
kich”. Oblaci codziennie modlą się za nich 
i ofiarowują pięć Mszy świętych. Przyja-
ciele Misji uczestniczą w systematycz-
nych spotkaniach formacyjnych w para-
fiach, a także w zjazdach regionalnych. 

Współbracia z Prokury Misyjnej szerzą 
ideę misyjną poprzez animacje, rekolek-
cje, warsztaty dla animatorów i młodzie-
ży, prelekcje, kazania, spotkania, współ-
pracę z organizacjami o zbliżonych ce-
lach, opiekę nad chorymi misjonarzami 
przebywającymi w kraju czy poza, czy 
przez informowanie o misjach. W wie-
lu miejscach w Polsce powołano także 
świeckich liderów powstających grup mi-
syjnych. Nazwano ich zelatorkami i zela-
torami. To oni do dziś gromadzą w więk-
szości parafii przyjaciół misji na spotka-
niach modlitewnych i zbierają ofiary, 
utrzymują kontakt z członkami stowa-
rzyszenia i z Prokurą Misyjną. 

Od 1970 r. do dzisiaj, Prokura Misyjna 
jest zdana na ofiarność duchową i mate-
rialną Przyjaciół Misji w Polsce i za grani-
cą. Wierni składają datki na misje w cza-
sie dni i niedziel misyjnych oraz innych 
wydarzeń organizowanych przez Pro-
kurę. Dziś wspólnota Przyjaciół Misji li-
czy ponad 38 tys. osób w Polsce i w kra-
jach europejskich, ma oddziały w prawie 
50 parafiach. Istnieją również wspólnoty 
dla młodzieży. Ojcowie trafiają z anima-

cją misyjną do około 100 parafii rocznie. 
Dla Przyjaciół Misji wydawany jest biule-
tyn, a także funkcjonuje strona  interne-
towa www.misyjne.pl, reagujemy na ak-
tualne potrzeby misji czy sytuacje zwią-
zane z klęskami żywiołowymi, podej-
mując samodzielne akcje pomocy cha-
rytatywnej.

 
Idzie nowe

Decyzją Ojca Prowincjała kończę moją 
prawie dziesięcioletnią posługę misyj-
ną w Prokurze Misyjnej. Kolejnym dy-
rektorem został mianowany o. Marek 
Ochlak OMI. 

Niech Jezus Chrystus, który nas posyła 
na głoszenie Ewangelii, błogosławi wam, 
którzy poświęcacie swe siły, talenty, zdro-
wie, dary, modlitwy dla dzieła misyjnego 
Kościoła, w szczególności prowadzonego 
przez Zgromadzenie Misjonarzy Maryi 
Niepokalanej. Dziękuję Wam za współ-
pracę i przekazywane nam dary serca 
w  formie modlitwy, ofiarowanych cier-
pień, postów i wyrzeczeń, intencji mszal-
nych, patronatu adopcji misyjnej oraz da-
rów materialnych. Niech Bóg wynagrodzi 
wam hojnie wszelkie wsparcie, jakiego 
doświadczają od was misjonarki, misjo-
narze oraz wierni w krajach misyjnych. 
Polecam waszym modlitwom i ofiarno-
ści dzieło prowadzone przez Prokurę 
Misyjną, nowego dyrektora i cały perso-
nel. Pomódlcie się także za moją posłu-
gę w nowej placówce, do której zostałem 
skierowany. Będzie można mnie spotkać 
nad Bugiem – w sanktuarium Matki Bo-
żej Kodeńskiej.

MARiAn Lis OMi
„MisyJne dROgi” nR 5/2021

Przyjaciele Misji Oblackich w na-
szej parafii pożegnali Ojca Mariana 
Lisa OMI i podziękowali mu za wielo-
letnią współpracę i coroczne spotka-
nia podczas zjazdów i rekolekcji dla 
zelatorów misyjnych.
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O co chodzi w modlitwie?

Praktyka modlitwy to fundament budowania swojej relacji z Panem 
Bogiem. Bez modlitwy nie będziemy tej relacji rozwijali. Ona będzie, 
ale pozostanie powierzchowna, płytka. Jak więc odkrywać w swoim 
życiu Pana Boga, jak wchodzić z Nim w coraz to głębszą relację?

Mistrzowie życia duchowego zwra-
cają uwagę, że w modlitwie nie może-
my tylko i wyłącznie skupiać się na for-
mie. To tak, jak gdyby w spotkaniu z dru-
gim człowiekiem nieustannie myśleć tyl-
ko o tym spotkaniu, o miejscu gdzie je-
stem, jak wyglądam, jak mówię, jakie ro-
bię wrażenie. To wszystko jest  ważne, ale 
czy wtedy, tak naprawdę, usłyszę tę oso-
bę, z którą się spotykam? Czy rzeczywi-
ście się z nią spotkam? 

Modlitwa to środek do celu, a nie cel 
sam w sobie! Forma systematyzuje, okre-
śla naszą modlitwę, ale nie może nas 
zniewolić, zamknąć , np. tylko w słowach. 
Chodzi przecież o to, żeby modlić się 
świadomie. O co więc chodzi z  tą świa-
domością? Następne zdanie może wy-

POtRzebA MOdLitWy

wołać pewne zgorszenie, i rzeczywiście, 
wyrwane z kontekstu szokuje. 

W modlitwie nie chodzi o to, żeby się 
modlić, ale żeby mieć kontakt z Panem 
Bogiem. To chyba, niestety, nasza naj-
większa trudność, bo my często zatrzy-
mujemy się tylko na samej formie mo-
dlitwy, na wykonaniu konkretnego zada-
nia – w tym wypadku odmówienia mo-
dlitwy/spędzenia czasu na modlitwie. 
Jednak w naszej modlitwie może poja-
wi się cisza. Czy to znaczy, że nie mamy 
wtedy kontaktu albo Pan Bóg mnie nie 
wysłuchuje? 

Każda modlitwa to zachęta do spoj-
rzenia na swoje życie. Ta, w której mam 
poczucie, że jestem blisko Pana Boga, ale 
też ta, kiedy wydaje mi się, że jestem od 

Niego bardzo daleko. Czy to spotkanie 
z Panem Bogiem prowadzi mnie do świa-
domego przeżywania swojej modlitwy 
i zaakceptowania tego, że jestem taki/
taka i właśnie tak się modlę? Że tak wy-
gląda moja modlitwa i tak buduję moją 
niepowtarzalną, osobistą relację z Pa-
nem Bogiem? 

Czy wreszcie jest to droga konkret-
nego, świadomego przeżywania moje-
go życia – jako człowieka, chrześcijani-
na, żony, męża, dziecka, rodzica? Czy wy-
ostrza mój wzrok na tego, kto jest dziś 
obok mnie? Czy dzięki temu dostrzegam 
obok siebie drugiego człowieka?

Nie ulegaj pokusie skupiania się tylko 
na sobie i tylko na tym, jak przeżywasz 
swoją modlitwę. Ostatecznie w twoim 
życiu nie chodzi przecież o ciebie! Ale to 
wymaga świadomości, którą odkrywasz 
właśnie na modlitwie.

O. JAKUb WAndziCh OMi

Jako biskup lubelski (1946-1948) bł. Stefan Wyszyński napisał list pasterski 
o codziennym odmawianiu różańca świętego (15.08.1947)

Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze 
różańcem świętym, napełnijmy domo-
stwa i wioski nasze szeptem modlitew-
nych pozdrowień maryjnych, przeka-
zujmy jedni drugim uporczywe woła-
nie: „Zdrowaś Maryjo!” Sięgajmy do my-
śli Bożej i w rozważaniu życia Chrystu-
sa na tle radosnych, bolesnych i chwa-
lebnych tajemnic – pogłębiajmy w so-
bie zrozumienie głównych prawd wia-
ry świętej: wcielenia Syna Bożego i od-
kupienia świata.

Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go 
stale odmawiali, byśmy łatwo doń wra-
cali, byśmy mu poświęcali wszystkie 
wolne chwile. Jak miłym i wiernym to-
warzyszem codziennych zajęć naszych 
może być różaniec! 

Krzątanina domowa przy wielu za-
jęciach, długie wędrówki do pracy, 
w pole, do fabryki, do szkoły czy urzę-
du, cierpliwe chodzenie za pługiem czy 
broną, wyczekiwanie w kolejkach, na 

przystankach autobusowych, w pocze-
kalniach urzędów, długie godziny na 
wozie, w samochodzie, w wagonie ko-
lejowym, bezsenne noce czuwania nad 
kołyską chorego dziecka, miłe chwile 
wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po 
mieście – wszystko to może być uświę-
cone, wzbogacone, uprzyjemnione mo-
dlitwą różańcową.

Szczególniej zadbajmy o to, by przy-
wrócić w domach rodzinnych piękny, 
stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym 
Różańcem. Ojciec, matka, dzieci – sku-
pieni wiankiem przy sobie niech zacie-
śniają swą więź rodzinną w rozważa-
niach tajemnic radosnych; niech krze-
pią siły w cierpieniach i mękach życio-
wych obrazami tajemnic bolesnych; 
niech podnoszą w górę serca mocą 
Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia 
i darów Zielonych Świątek.

Niech wszystkie świątynie ożywia-
ją się potężnym chórem różańcowych 

modlitw nie tylko w październiku (…)
Starajmy się tworzyć i rozwijać Unię 
Żywego Różańca, zakładając coraz to 
nowe kółka różańcowe. Niech skupia-
ją wszystkich: dzieci, młodzież zarówno 
żeńską jak i męską, ojców i matki. Z ra-
dością widzielibyśmy w szeregach Kół 
Różańcowych młodzież szkolną, robot-
ników i naszą inteligencję. (...)

Niech cała diecezja lubelska roz-
brzmiewa modlitwą różańcową. Z niej 
czerpiemy odnowę i siłę ducha, po-
kój i harmonię w rodzinie i w otocze-
niu. Chciejmy rozmodlić całą diecezję! 
Niech wspólnie z nami, z duchowień-
stwem i ze świętym Ludem Bożym sta-
nie się armią modlitewną, tarczą i pu-
klerzem w walce, hymnem pochwal-
nym Boga, niech nam się stanie ubła-
ganiem i pojednaniem. 

„A nad wszystkimi, co tego prawi-
dła trzymać się będą, i nad Izraelem 
Bożym, pokój i miłosierdzie” (Ga 6,16).

7KRÓLOWA POKOJU
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UROCzystOśĆ WszystKiCh śWięt yCh

„Śpieszmy ku braciom, którzy na nas czekają”

Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż 
oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość? Po cóż im 
chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna sam Ojciec 
niebieski obdarza ich chwałą? Na cóż im nasze śpiewy?

Nie potrzebują święci naszych po-
chwał i niczego nie dodaje im nasz kult. 
Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich 
wspomnienie, my sami odnosimy ko-
rzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że 
ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we 
mnie rozpala płomień wielkich pragnień.

Pierwszym pragnieniem, które wywo-
łuje albo pomnaża w nas wspomnienie 
świętych, jest chęć przebywania w ich 
upragnionym gronie, zasłużenie na to, 
aby się stać współobywatelami i współ-
mieszkańcami błogosławionych duchów, 
nadzieja połączenia się z zastępem pa-
triarchów, ze zgromadzeniem proro-
ków, z orszakiem Apostołów, z niezmie-
rzoną rzeszą męczenników, wspólnotą 
wyznawców, z chórem dziewic, wreszcie 
zjednoczenie się i radość we wspólnocie 
wszystkich świętych. 

„Kościół pierworodnych” chce nas 
przyjąć, a nas to niewiele obchodzi, pra-

gną nas spotkać święci, my zaś nie zwa-
żamy na to, oczekują nas sprawiedliwi, 
a my się ociągamy.

Obudźmy się wreszcie, bracia, po-
wstańmy z Chrystusem. Szukajmy tego, 
co w górze; do tego, co w górze, podą-
żajmy. Chciejmy ujrzeć tych, którzy za 
nami tęsknią, śpieszmy ku tym, którzy 
nas oczekują, duchowym pragnieniem 
ogarnijmy tych, którzy nas wyglądają. 
A nie tylko trzeba nam pragnąć wspólno-
ty ze świętymi, lecz także udziału w ich 
szczęściu. Gdy więc pragniemy ich obec-
ności, z największą gorliwością zabie-
gajmy również o wspólną z nimi chwa-
łę. Taka gorliwość nie jest zgubna ani też 
zabieganie o taką chwałę nie jest nie-
bezpieczne.

Drugim pragnieniem, które budzi 
w  nas wspomnienie świętych, jest, aby 
Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak 
im również i nam, abyśmy i my ukazali 

się z Nim w chwale. Teraz bowiem nasza 
Głowa, Chrystus, objawia się nam, nie ja-
kim jest, ale jakim stał się dla nas; uko-
ronowany nie chwałą, ale cierniami na-
szych grzechów. 

Byłoby rzeczą niegodną, aby ten, kto 
przynależy do Głowy ukoronowanej cier-
niami, szukał łatwego życia, albowiem 
purpura nie jest dlań oznaką chwały, 
ale hańby. Nadejdzie chwila pojawie-
nia się Chrystusa i jego śmierć nie bę-
dzie już głoszona. Wówczas poznamy, że 
i my umarliśmy, a nasze życie ukryte jest 
w Chrystusie. Ukaże się Głowa w chwale, 
a wraz z nią zajaśnieją uwielbione człon-
ki. Wtedy to Chrystus odnowi nasze cia-
ło poniżone upodabniając je do chwały 
Głowy, którą jest On sam.

Do tej chwały podążajmy bezpiecz-
nie i z całą usilnością. Aby zaś dane nam 
było pragnąć i dążyć do tak wielkiego 
szczęścia, powinniśmy się starać o po-
moc świętych. Za ich łaskawym wsta-
wiennictwem otrzymamy to, co przera-
sta nasze możliwości.

śW. beRnARd, OPAt

fra  angeliCo,  naJŚWIĘtsza  MaRyJa  Panna  I  ŚWIĘcI,  fragment  oŁtarza  z  koŚCioŁa  Pw.  Św. dominika  w  fiesole k/florenCJi  (ŹrÓdŁo: www.nationalgallery.org.uk)
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JAsnOgÓRsKie CzUWAnie ARChidieCez Ji

Byliśmy na Jasnej Górze

Od roku 2000 duchowieństwo i wier-
ni archidiecezji wrocławskiej przybywają 
w trzeci piątek września na Jasną Górę, 
by pokłonić się Matce Bożej i powierzyć 
Jej wszystkie nasze sprawy. Tegoroczna 
pielgrzymka to podziękowanie za kolej-
ny, ofiarowany nam rok. 

Dziękowaliśmy też za beatyfikację kard. 
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej, 
i  za decyzję papieża Franciszka o  beaty-
fikacji 10 sióstr elżbietanek ze Śląska. Bę-
dzie to pierwsza po II wojnie światowej 
beatyfikacja w naszej archidiecezji.

Naszą parafię reprezentował o. Wiesław 
OMI, p. Maria Marciniszyn, s. Teresa OCD, 
sześć zelatorek Żywego Różańca i Przyja-
ciół Misji. 

Po przywitaniu Matki Bożej rozpoczęli-
śmy Drogę Krzyżową na wałach. Następ-
nie Mszy świętej koncelebrowanej w  ba-
zylice przewodniczył abp Józef Kupny. 
W homilii podkreślił, że często człowiek nie 
uświadamia sobie, co jest dobre dla jego 
duszy w perspektywie zbawienia. Zazna-
czył, że najczęściej skupiamy się na naj-
bliższej przyszłości, a rzadko wybiegamy 
myślami w wieczność. Matka Najświętsza 
rozumie nasze niepokoje, rozumie je lepiej, 
niż my sami. Dostrzega nasze kryzysy, zra-
nienia. Wie, co dla nas jest dobre. „Trzeba 
dziś wszystko oddać Maryi. Jedyny ratu-
nek w Niej. Wszystkie nadzieje to Matka 
Najświętsza i jeżeli jest jakiś program, to 
Ona” (kard. Wyszyński). 

Po Apelu, któremu przewodniczył bp 
Jacek Kiciński, pożegnaliśmy Jasną Górę.

(red.)
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ROK dUszPAsteRsKi

Uczta Ciała Chrystusa

Uczta słowa prowadzi w naturalny 
sposób do uczty Chleba eucharystycz-
nego i przygotowuje wspólnotę do prze-
życia jej wielorakich wymiarów, które 
w Eucharystii niedzielnej zyskują charak-
ter szczególnie uroczysty. W świątecznej 
atmosferze, towarzyszącej zgromadzeniu 
całej wspólnoty w dniu Pańskim, Eucha-
rystia ukazuje się, w sposób bardziej wy-
razisty niż w inne dni, jako wielkie dzięk-
czynienie, poprzez które Kościół pełen 
Ducha Świętego zwraca się do Ojca, jed-
nocząc się z Chrystusem i stając się gło-
sem całej ludzkości. To cotygodniowe 
zgromadzenie jest sposobnością, aby 
ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarze-
nia ostatnich dni, odczytać je w Bożym 
świetle, dziękować Stwórcy za niezliczo-
ne dary, wielbiąc Go «przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności 
Ducha Świętego».

lekturą fragmentu listu apostolskiego Dies Domini o świętowaniu 
niedzieli, ogłoszonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watyka-
nie 31 maja 1998 roku, kończymy cykl rozważań na rok duszpaster-
ski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Od pierwszej 
niedzieli adwentu, 28 listopada 2021 roku, rozpoczniemy nowy rok 
duszpasterski pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. (Red.)

Dzięki temu chrześcijańska wspólnota 
uświadamia sobie na nowo, że wszystko 
zostało stworzone przez Chrystusa (por. 
Kol 1, 16; J 1, 3) oraz że w Nim — który 
przyszedł jako sługa, aby przyjąć i od-
kupić nasze człowieczeństwo — wszyst-
ko zostało na nowo zjednoczone (por. 
Ef 1, 10), aby stać się ofiarą złożoną Bogu 
Ojcu, z którego wszystko bierze począ-
tek i życie. Potwierdzając na koniec swo-
im «Amen» doksologię eucharystyczną, 
Lud Boży kieruje spojrzenie wiary i na-
dziei ku przyszłości eschatologicznej, 
kiedy to Chrystus «przekaże królowanie 
Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim 
we wszystkich» (1 Kor 15, 24.28).

Ten ruch «wstępujący» jest wpisany 
w każdą celebrację eucharystyczną, czy-
niąc z niej wydarzenie radosne, przesy-
cone wdzięcznością i nadzieją, ale zo-
staje w szczególny sposób uwypuklony 

we Mszy świętej niedzielnej ze względu 
na jej wyjątkowo ścisłą więź z pamiątką 
zmartwychwstania. 

Z drugiej strony, radość eucharystycz-
na, która każe nam wznosić «w górę ser-
ca», jest owocem ruchu «zstępujące-
go» Boga ku nam, wpisanego na trwale 
w istotę Eucharystii jako ofiary, najdosko-
nalej wyrażającej i celebrującej tajemni-
cę kenosis, czyli ogołocenia, przez które 
Chrystus «uniżył samego siebie, staw-
szy się posłusznym aż do śmierci — i to 
śmierci krzyżowej» (Flp 2, 8). Msza świę-
ta bowiem jest żywym przedstawie-
niem ofiary Krzyża. Pod postaciami chle-
ba i wina, nad którymi została wypowie-
dziana prośba o wylanie Ducha Święte-
go, działającego w sposób szczególnie 
skuteczny w słowach konsekracji, Chry-
stus składa samego siebie jako ofiarę 
Ojcu w tym samym akcie, w jakim ofia-
rował się na krzyżu.

«W tej Boskiej ofierze, dokonującej się 
we Mszy świętej, jest obecny i w sposób 
bezkrwawy ofiarowany ten sam Chry-
stus, który na ołtarzu krzyża ofiarował 
samego siebie w sposób krwawy» (So-
bór Trydencki, Sesja XXII, DS 1743; por. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1366). 
Ze swoją ofiarą Chrystus jednoczy ofiarę 
Kościoła: «W Eucharystii ofiara Chrystu-
sa staje się także ofiarą członków Jego 
Ciała. Życie wiernych, składane przez 
nich uwielbienie, ich cierpienia, modli-
twy i praca łączą się z życiem, uwielbie-
niem, cierpieniami, modlitwami i pracą 
Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiaro-
waniem się oraz nabierają w ten sposób 
nowej wartości» (Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, 1368). 

Ten udział całej wspólnoty staje się 
szczególnie widoczny w zgromadzeniu 
niedzielnym, które pozwala złożyć na oł-
tarzu miniony tydzień wraz z całym jego 
ładunkiem ludzkich spraw.

śW. JAn PAWeŁ ii
List APOstOLsKi O śWiętOWAniU niedzieLi

dies domini 42-43
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AKt zAWieRzeniA śW. JÓzefOWi

W Kaliszu biskupi polscy zawierzyli nas
świętemu Józefowi

Przed cudownym obrazem św. Józefa w Narodowym Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki dokonał aktu zawierzenia Narodu i Kościo-
ła w Polsce św. Józefowi. akt jest wyrazem wiary w opiekę św. Józe-
fa, prośbą o jego pomoc i zobowiązaniem do życia zgodnego z wolą 
Bożą.

Odczytanie aktu zawierzenia miało 
miejsce 7 października 2021 roku, przed 
cudownym obrazem św. Józefa na za-
kończenie Mszy świętej. W uroczystości 
wziął udział nuncjusz apostolski w Pol-
sce abp Salvatore Pennacchio oraz bisku-
pi z całej Polski, wśród nich m.in. prymas 
Polski abp Wojciech Polak. Gospodarzem 
był biskup kaliski Damian Bryl oraz ku-
stosz sanktuarium ks. prałat Jacek Plota.

Po rozpoczęciu Mszy świętej biskup 
pomocniczy Łukasz Buzun odczytał list 
papieża Franciszka, w którym papież po-
zdrowił wszystkich uczestników i udzie-
lił im apostolskiego błogosławieństwa.

Mszy świętej przewodniczył i homilię 
wygłosił przewodniczący Episkopatu abp 
Stanisław Gądecki. W homilii podkreślił 
rolę św. Józefa jako opiekuna małżeństw 
i rodzin, życia ludzkiego od poczęcia do 
naturalnej śmierci, a także opiekuna do-
brej ludzkiej pracy oraz całej Ojczyzny 
i Kościoła. „Świętego Józefa możemy na-
zwać patronem czasów kryzysu. Został 
on postawiony w trudnych sytuacjach 
i  sprostał im” – podkreślił abp Gądecki, 
zauważając, że obecnie żyjemy właśnie 
w czasach kryzysu. 

KAi/bP KeP

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca 
i  Syna, i Ducha Świętego, w tej godzi-
nie dziejów naszego zbawienia wspól-
nie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie 
i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego 
Pisma nazywają sprawiedliwym, pragnie-
my kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, 
posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy 
nas w walce z mocami ciemności! I jak 
wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę 
od niebezpieczeństw, tak teraz broń na-
szych rodzin, narodu i Kościoła na pol-
skiej ziemi przed Szatanem, wprowa-
dzającym podziały i kłamstwo. Niech 
Duch Święty prowadzi nas do prawdy, 
abyśmy naśladując Ciebie, podejmowa-
li współodpowiedzialność za Boży plan 
zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos 
Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj 
nam rozpoznawać znaki czasu i anga-
żować się w przemianę naszego świata. 
Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy 
odpowiedzialnie troszczyli się o jej roz-
wój. Pokaż nam, jak być wiernymi obiet-
nicom chrzcielnym i wrażliwymi na cier-
pienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, nie-
zachwianej nadziei i serca płonącego mi-
łością! Pomóż nam czuwać nad osobami 
starszymi, słabymi i chorymi, chroń na-
sze dzieci i młodzież, wspieraj tych, któ-
rzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam 
żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej ko-
ścielnej wspólnoty, jak i z własnego ży-
cia potrafili usuwać zło i grzech oraz 
żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła 

ewangelizacji w naszych rodzinach, pa-
rafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który 
znasz ciężary przytłaczające serca, wsta-
wiaj się za nami u Boga w naszej ziem-
skiej wędrówce ku Królestwu Niebie-
skiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza 
Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom 
Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali 
Bożego Syna oraz doświadczali radości 
w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Ro-
dziny i Kościoła Powszechnego, pocią-
gnięci przykładem Twoich cnót i ufni 
w Twoje wsparcie, zawierzamy się To-
bie, abyś był naszą inspiracją i przewod-
nikiem w prowadzeniu życia godnego 
chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś 
za naszego Obrońcę i szczególnego Pa-
trona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen.

akt zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi
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ROK śWiętegO JÓzefA

Przeczyste Serce św. Józefa

Przeczyste Serce św. Józefa – wzór 
posłuszeństwa i wiary

Ewangelia nadaje św. Józefowi za-
szczytny tytuł męża sprawiedliwego, 
gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie wy-
pełniał prawo Boże. Chętnie wykonywał 
polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, 
gdy były trudne i zmieniały jego plany 
życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, 
czynił to, co mu nakazano, bez ociąga-
nia się i oporu, bez wymówek i szemra-
nia, bez względu na trudności, przykro-
ści czy niebezpieczeństwa. 

Stojąc wobec prawdy o macierzyń-
stwie Maryi, Józef szukał uczciwego wyj-
ścia z kłopotliwej sytuacji. Chociaż hi-
storia zbawienia rozpoczęła się bez jego 
udziału, to jednak on ma w niej wyzna-
czone miejsce. Nie potrzebuje żadnych 
dalszych wyjaśnień – ma wziąć Maryję 
razem z Dzieckiem, któremu ma nadać 
imię Jezus. Józef nie zadaje zbędnych 
pytań, które muszą pozostać osłonięte 
tajemnicą aż do czasu wyznaczonego 
przez Boga. Podejmuje zlecone mu za-
danie. Przeczyste Serce Józefa uczy nas 
posłuszeństwa w wierze i zaufania Bo-
żym obietnicom.

Przeczyste Serce św. Józefa – wzór 
czystości

Święty Józef odznaczał się wyjątkową 
czystością i okazał się godny Bożego za-
ufania. Żyjąc w kręgu zwykłych, codzien-
nych spraw, obcując z różnymi ludźmi, 
rozwijał dar „czystego serca”. Bóg Ojciec 
prowadził go do coraz doskonalszej czy-
stości, która ma swoje źródło w przykaza-
niu „Będziesz miłował”. To kontemplacja 
Jezusa z bliska, trwanie w bliskości Nie-
pokalanego Serca Maryi, uczyniło serce 

ŚwiętyJózef uczy życia w bliskości Maryi i Jezusa ze św. Józefem, wy-
czuwania tego wspólnego „rytmu serc” w służbie Kościołowi i tworze-
nia wspólnoty z tymi, którzy odnowę Kościoła widzą w gotowości peł-
nienia woli Bożej najpierw w milczeniu i modlitwie, a potem w działa-
niu. Uczy tego, co nadprzyrodzone, aby dzięki temu rzetelnie wypeł-
niać swoje powołanie, obowiązki stanu, uświęcać życie rodzinne ofiar-
ną miłością, a życie zawodowe – sumienną pracą.

Józefa przeczystym. Nie zawiódł Maryi 
Dziewicy, która mu się powierzyła jako 
żona. Trwał z Nią w dziewiczej miłości 
małżeńskiej. Ich małżeństwo było wspól-
notą czystych serc. Dlatego Kościół wzy-
wa Józefa jako „najczystszego” i „opieku-
na dziewic”. 

Czystość św. Józefa pozwala odczuć 
piękno najprawdziwszej miłości. Uczy, 
jak budować najgłębszą relację z Jezu-
sem przez bliskość z Maryją, i dlatego po-
zostaje wzorem zarówno dla tych, którzy 
oddali się na wyłączną służbę Panu przez 
życie konsekrowane, jak i dla wszystkich, 
którzy już teraz chcą oglądać Boga czy-
stym sercem (Mt 5, 8).

Przeczyste Serce św. Józefa – pełne 
troski i opiekuńczości

Wielkość św. Józefa wynika przede 
wszystkim z roli, jaką otrzymał w dzie-

le zbawienia: jako opiekun Syna Boże-
go u boku Maryi. Jego wielkość ukryta 
jest również w tym, że mimo przeciw-
ności życiowych zawsze pozostał wierny 
Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudno-
ści. Wśród zwykłych obowiązków pozo-
stał człowiekiem modlitwy, otwartym na 
głos Boga. Pozostał też do końca wierny 
miłości Jezusa i Maryi. 

Któż z nas nie chciałby mieć tak prze-
możnego obrońcy i opiekuna, które-
mu Bóg Ojciec powierzył swego Jed-
norodzonego Syna? Sama Maryja nazy-
wa Józefa ojcem Jezusa (por. Łk 2, 48). 
W sercu Józefa pozostawała zaś milczą-
ca tajemnica, że jest zaledwie cieniem 
prawdziwego Ojca dla tego przedziw-
nego Dziecka. Lecz razem z Jezusem 
Bóg powierza Józefowi także Jego Mat-
kę, Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tyl-
ko wzajemna miłość i jedna wiara, ale 
też wspólna tajemnica związana z Jezu-
sem. Prośmy, aby nasze serca biły w ryt-
mie tych trzech Serc.

Przeczyste Serce św. Józefa – 
ozdoba życia rodzinnego

Dom w Nazarecie jest szkołą życia 
i modlitwy, gdzie można nauczyć się 
medytować głębokie znaczenie obja-
wienia się Syna Bożego, biorąc przy-
kład z Jezusa, Maryi i Józefa. Obowią-
zek służby życiu spoczywa na każdym 
z nas, ale w szczególny sposób na ro-
dzinie. Małżeństwo Maryi i Józefa jest 
wzorem dla wszystkich zaślubionych, 
aby we czci było małżeństwo pod każ-
dym względem i łoże nieskalane (por. 
Hbr 13, 4), w czystości myśli i obycza-
jów, w pełnym oddaniu siebie nawza-
jem Bogu Stwórcy. Od Świętej Rodzi-
ny „pojmujemy, dlaczego potrzebuje-
my duchowej dyscypliny, jeśli chcemy 
postępować zgodnie z nauką Ewange-
lii i stać się uczniami Chrystusa” (św. Pa-
weł VI, papież, przemówienie w Naza-
recie, 5 stycznia 1964 roku).

Patrzmy na przykład św. Józefa, który 
pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata 
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ROK śWiętegO JÓzefA

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy,
Patronie rodzin, Patronie Kościoła,
przy Twych ołtarzach lud klęka z podziwem,
bo jesteś Bożym stróżem i aniołem.

Refren: Rozpal nam serca 
świętą prawdą Bożą,
tak blisko byłeś świata Zbawiciela.
Przyjdź w dniach udręki, 
gdy się serca trwożą,
i błagającym pomocy udzielaj.

Serce Twe biło w ciszy Nazaretu,
gdzie Matki Boga byłeś opiekunem.
Ty się cieszyłeś z Jezusa uśmiechów,
bądź dla nas dzisiaj radości zwiastunem.

Refren:  Rozpal nam serca...

Święty Józefie, na rozkaz Anioła
wyruszasz w drogę nieznaną wśród nocy.
Naucz nas wszystkich, kiedy ktoś zawoła,
służyć mu zawsze radą i pomocą.

Refren:  Rozpal nam serca...

Przy Tobie czuwał Jezus i Maryja,
gdy się żegnałeś już z tym ziemskim światem.
Przyjdzie i dla nas ta rozstania chwila,
bądź naszym sercom wiecznej chwały blaskiem.

Refren:  Rozpal nam serca
świętą prawdą Bożą,
tak blisko byłeś świata Zbawiciela.
Przyjdź w dniach udręki, 
gdy się serca trwożą,
i błagającym pomocy udzielaj.

Łączę się duchowo z Tobą, Bracie, 
z  Biskupem Kaliskim i wszystkimi Bi-
skupami, Kapłanami i Wiernymi Kościo-
ła w Polsce, którzy w narodowym Sank-
tuarium w Kaliszu uczestniczą w uroczy-
stym akcie zawierzenia Narodu i Kościo-
ła w Polsce świętemu Józefowi.

Ogłaszając w Kościele powszech-
nym rok poświęcony oblubieńcowi Ma-
ryi i Opiekunowi Syna Bożego, zachęci-
łem cały Lud Boży do modlitwy przez 
jego wstawiennictwo, do naśladowania 
jego cnót i jego zaangażowania (por. 
List apostolski Patris corde, 7). W czasie, 

List papieża Franciszka do ks. abp. Stanisława Gądeckiego,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

jaki obecnie przeżywa Kościół i świat, 
pragnę ponownie skierować do Naro-
du polskiego biblijne wezwanie: „Udaj-
cie się do Józefa i, co on wam powie, 
czyńcie” (Rdz 41, 55). Oblubieniec Ma-
ryi, który jest łącznikiem tej starotesta-
mentowej historii z tajemnicą wcielenia 
Mesjasza, jako mąż sprawiedliwy i po-
słuszny, uczy postawy słuchania słowa 
Boga, które objawia Jego zbawcze pla-
ny i zaprasza do ufnej współpracy w ich 
realizacji. Święty Józef, wierny otrzyma-
nemu od Boga powołaniu i misji, nie-
ustannie stoi na straży małżeństwa, ro-

dziny i życia. Stale uczy, że uznanie pry-
matu Stwórcy jest zaproszeniem Go do 
swojego życia, do swojej rodziny, spo-
łeczeństwa, narodu.

Dziękując duchowieństwu i wier-
nym w Polsce za szlachetną inicjatywę 
zawierzenia św. Józefowi Narodu i Ko-
ścioła, wszystkim, którzy dokonają tego 
aktu, życzę nieustannego wzrastania 
w  świętości i w łasce, i z serca udzie-
lam apostolskiego błogosławieństwa.

Franciszek
Lateran, 2 października 2021 roku

pozostał wiernym uczniem Boga, wier-
nym obrońcą Jezusa i wierny miłości Ma-
ryi. Niepokoje życia zwyciężał wierno-
ścią. Niech Przeczyste Serce św. Józefa, 
które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, 
wspiera nas w tworzeniu harmonii rela-
cji rodzinnych.

Przeczyste Serce św. Józefa – filar 
Świętej Matki Kościoła

Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawi-
ciela, tak i dzisiaj misja św. Józefa jest 

ciągle aktualna w życiu Kościoła. Wte-
dy opiekował się Panem Jezusem, a dziś 
opiekuje się Mistycznym Ciałem Chrystu-
sa – Kościołem. Wszystkie dzieci Kościo-
ła są więc także jego dziećmi, ponieważ 
wszyscy należymy do tego samego Ciała. 
Tak jak św. Józef uratował Świętą Rodzi-
nę przed prześladowaniem Heroda, tak 
teraz wspomaga nas w drodze przez pu-
stynię wiary i duchowych doświadczeń. 
Józef, człowiek sprawiedliwy i posłusz-
ny, współdziała z Bogiem w obliczu nie-

bezpieczeństwa, które zostaje w Ewan-
gelii nazwane po imieniu: „Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że to nie on ocali 
Syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. 
Dlatego ufamy Bogu i powierzamy św. 
Józefowi siebie, nasze rodziny i cały Ko-
ściół katolicki, abyśmy w jego Przeczy-
stym Sercu znaleźli schronienie w cza-
sie zagrożeń wiary świętej.

Ks. dARiUsz dąbROWsKi COR

ŚWIĘTY JÓZeFIe, MĘŻU SPraWIeDlIWY
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Białe róże Śląska

Biuro Prasowe Stolicy apostolskiej ogłosiło w czerwcu br., że papież 
Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie siostry Paschalis Jahn i jej 
dziewięciu towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. elżbiety. Na podsta-
wie przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego uznano ofiarę mę-
czeńską ze swojego życia służebnic Bożych zamordowanych w 1945 r. 
z nienawiści do wiary chrześcijańskiej.

Uroczysta beatyfikacja ma odbyć się 
we Wrocławiu, gdzie rozpoczął się i za-
kończył diecezjalny etap procesu beaty-
fikacyjnego. Dla Kościoła lokalnego akt 
beatyfikacji jest szczególnym znakiem 
bliskości z Chrystusem i Jego Misterium 
Paschalnym; świadectwem doskonałej 
relacji i potwierdzeniem żywej wiary. Dla 
Kościoła na Śląsku i Zgromadzenia Sióstr 
Elżbietanek beatyfikacja męczenniczek 
jest także świadectwem prawdy histo-
rycznej ukazującej ówczesną tragedię 
ludności śląskiej i niezwykle skompliko-
waną sytuację polityczną, społeczną i re-
ligijną Kościoła śląskiego i  archidiecezji 
wrocławskiej w 1945 roku, a także w ko-
lejnych latach.

W latach komunistycznego reżimu 
w Polsce niemożliwe było prowadze-
nie obiektywnych badań naukowych 
i  publikowanie prawdy o zbrodniczych 
działaniach Armii Czerwonej na obsza-
rach okupowanych i kontrolowanych 
przez siły ZSRR w czasie II wojny świato-
wej. Męczeńska śmierć siostry Pascha-
lis Jahn, zwanej Białą Różą, oraz jej dzie-

więciu towarzyszek w różnych zakątkach 
dawnej archidiecezji wrocławskiej i w kil-
ku klasztorach sióstr elżbietanek stała się 
wymownym symbolem zbrodni tzw. „wy-
zwolicieli”.

Ich bohaterska śmierć z rąk sowieckich 
żołnierzy związana była także z realizacją 
charyzmatu zakonnego. Siostry bowiem 
nie tylko otaczały opieką charytatywną, 
medyczną, pielęgnacyjną swoich pod-

opiecznych, w których dostrzegały cier-
piącego Chrystusa, ale wobec bezpo-
średniego zagrożenia ich życia poświę-
ciły same siebie, co jest wyrazem naj-
wyższej miłości wobec bliźnich i realiza-
cją wezwania Chrystusa. Proces beatyfi-
kacyjny sióstr rozpoczął się w 2011 r. Po-
stulatorem procesu na szczeblu diece-
zjalnym została s. Miriam Zając ze Zgro-
madzenia Sióstr św. Elżbiety. Nad prawi-
dłowością kanoniczną procesu czuwał 
jako promotor sprawiedliwości ksiądz 
dr Alojzy Ślósarczyk.

26 IX 2015 roku podczas uroczysto-
ści we wrocławskiej katedrze abp Józef 
Kupny dokonał zamknięcia diecezjalne-
go procesu beatyfikacyjnego s. Pascha-
lis i jej dziewięciu towarzyszek męczeń-
stwa. Przygotowane akta zostały prze-
kazane do watykańskiej Kongregacji ds. 
Świętych przez przełożoną generalną 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, s. Sa-
muelę Werbińską.

Drugi etap procesu beatyfikacyjne-
go odbył się w Rzymie. Relatorem spra-
wy był o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. 
Pod jego kierunkiem przygotowane zo-
stało Positio złożone w Kongregacji ds. 
Świętych 19 X 2018 roku.

Metropolita wrocławski abp Józef Kup-
ny przewodniczył w katedrze wrocław-
skiej Mszy świętej, która 21 IX 2021 roku 
zainaugurowała nowennę przygotowu-
jącą wiernych archidiecezji wrocław-
skiej do beatyfikacji męczennic elżbie-
tańskich. Homilię wygłosił ks. Piotr Waw-
rzynek, który m.in. podkreślił, że w tych 
dniach 1945 roku, gdy siostry ginęły z rąk 
oprawców, był to dla nich czas nawiedze-
nia. Świadectwo i męczeństwo nie są jed-
nak kwestią chwili. To były rzeczywiście 
momenty gwałtowne, trudne i bolesne, 
ale w życiu sióstr można zauważyć dro-
gę, która prowadziła je do konsekwent-
nej wierności Bogu i ślubom zakonnym. 
Ta droga zaczyna się w domu rodzinnym, 
w którym najważniejszy jest Bóg.

„nOWe żyCie”, WROCLAW.gOsC.PL

Nowenna przed beatyfikacją czcigodnych służebnic Bożych
s. Marii Paschalis i jej dziewięciu towarzyszek 

ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Archikatedra wrocławska

16 listopada i 21 grudnia 2021 roku
18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 19 kwietnia 

i 17 maja 2022 roku

godz. 18.00 – nabożeństwo eucharystyczne
godz. 18.30 – Msza święta

Siostry elżbietanki zapraszają serdecznie!
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PiętnAśCie LAt „sPOtKAń z KULtURą OJCzystą”
„sPotkania  z  kulturą oJCzystą”,  m

arzeC  2013

Nasze „Spotkania z Kulturą Ojczystą”

Idea „Spotkań z Kulturą Ojczystą” zrodziła się po śmierci naszego 
ukochanego Papieża Jana Pawła II. Przez rok zbieraliśmy się w kil-
ka osób w prywatnym mieszkaniu lidki i Waldka Szauerów i na ko-
lejnych wieczornych spotkaniach czytaliśmy książkę „Pamięć i tożsa-
mość”, a potem dyskutowaliśmy o treści przeczytanego rozdziału.

Zainteresowały nas szczególnie frag-
menty książki poświęcone polskiej kul-
turze, jej ocenie, znaczeniu we wspólcze-
snym świecie i jej miejscu w światowym 
dorobku ludzkości. Miłość Jana Pawła II 
do polskiego dziedzictwa kulturowego, 
pasja i kompetencja, z jaką On – nie tyl-
ko kapłan, ale również artysta – o nim się 
wypowiadał, stały się dla nas impulsem, 
nakazem moralnym do propagowania 
polskiej kultury w naszym najbliższym, 
parafialnym otoczeniu. 

Propozycja organizowania wieczorów 
literacko-muzycznych wydała nam się 
najatrakcyjniejsza i możliwa do zrealizo-
wania ze względu na artystyczne kompe-
tencje osób podejmujących organizację 
spotkań. Dzięki przychylności Ojca Pro-
boszcza Mieczysława Hałaszki OMI i za-
angażowaniu wielu pasjonatów, w paź-
dzierniku 2006 roku, w miesiącu Ma-
ryjnym, rozpoczęliśmy naszą przygodę 
z polską kulturą wieczorem najpiękniej-
szych tekstów poetyckich poświęconych 
Matce Najświętszej.

I tak trwamy i działamy już 15 lat, 
obecnie z serdeczną aprobatą Ojca Pro-
boszcza Jerzego Ditricha OMI, pod du-
chową opieką najpierw naszego nie-
odżałowanego przyjaciela, śp. Ojca dr. 
Józefa Kowalika OMI, a obecnie Ojca Ka-
zimierza Rychlika OMI. Zrealizowaliśmy 
siedemdziesiąt programów literacko-mu-
zycznych o różnorodnej tematyce, które 
zyskały zainteresowanie nie tylko w na-
szej parafii, ale również w innych kościo-
łach Wrocławia, w Klubie Muzyki i Litera-
tury oraz na festiwalu kultury chrześci-
jąńskiej „Polonia Cantans”, co roku orga-
nizowanym w kościele NMP na Piasku.

Przez nasz zespól przewinęło się wie-
lu wspaniałych artystów, wykonawców, 
wspólpracowników i pomocników oraz 

zaproszonych prelegentów. Wszystkich 
zachowujemy w sercu i otaczamy mo-
dlitwą. Z wielką wdzięcznością wspo-
minamy państwa Marię i Jarosława Za-
wartków i dziękujemy za ich artystycz-
ny i  techniczny wkład w Spotkania. Za 
wszelką pomoc plastyczną dziękujemy 
pani Marzannie Nowakowskiej i panu 
Waldkowi Szauerowi. Panu Bogu poleca-
my w modlitwie zawsze pomocną śp. Re-
natkę Chodorowską, prof. Edytę Piaczyń-
ską wieloletnią akompaniatorkę, i kocha-
nego ojca Józefa, który zawsze z wielką 
miłością i życzliwością trwał przy naszych 
spotkaniach. Dziękujemy wszystkim by-
łym wykonawcom: niezrównanym pa-
niom mgr Martynie Kaczałek, dr Marii 
Stuchly-Dolińskiej, członkiniom zespo-
łu wokalnego. Dziękujemy wieloletnim 
akompaniatorom, Panom Zenonowi Treli, 
Wojtkowi Zdżarskiemu i Markowi Kocule 
oraz recytatorowi Kamilowi Kasprzakowi, 
a także Marcelinie i Zuzannie Chodorow-
skim i Dominikowi Szauerowi. 

Dziękujemy wszystkim kochanym Pa-
niom z innych wspólnot za wszelką bez-

interesowną pomoc przy organizacji spo-
tkań oraz Jubileuszu, szczególnie Paniom 
Helenie Wiewiórskiej, Ani Tabor, Heni 
Papiernik i Gieni Górnej, wobec której 
mamy szczególny dług wdzięczności za 
wykonanie trzech wspaniałych krynolin 
do programu o żałobie narodowej Polek.

Dziękujemy wsystkim aktualnym wy-
konawcom: utalentowanej śpiewaczce 
i recytatorce Pani Lidii Szauer, niezawod-
nemu recytatorowi Panu Józefowi Józa-
kowi, Panu dyrektorowi Leszkowi Du-
szyńskiemu, wspaniałemu interpratorowi 
poezji i najmłodszemu recytatorowi Jaś-
kowi Ginałowi, który zadziwia nas wiel-
ką kulturą osobistą, uczynnością i rolicz-
nością swoich uzdolnień. Z serca dzięku-
jemy za wszelką artystyczną pomoc ko-
chanemu i niezwykłemu Panu Markowi 
Gierczakowi.

Witamy w naszym zespole Panie: Anię 
Turowską, Maję Berkowską i Basię Kozak, 
Pana Pawła Dubienieckiego, utalento-
wanych wokalistów, a szczególnie gorą-
co witamy znakomitą wrocławską chór-
mistrzynię, dr Grażynę Rogalę-Szczerek, 
która zespół wokalny „Spotkań z Kulturą 
Ojczystą” poprowadzi.

W piętnastolecie działalności wszyst-
kim za wszystko Bóg zapłać!

MARiA sOniA KROK
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bŁOgOsŁAWieni

Stefan kard. Wyszyński i Matka elżbieta Czacka 
ogłoszeni błogosławionymi

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka elżbieta Czacka, 
Założycielka Zakładu dla Niewidomych w laskach zostali ogłoszeni 
błogosławionymi. Mszy świętej w świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogo-
sławieni stanowią wzór wierności ewangelii i służby potrzebującym.

Mszę świętą koncelebrowali kardyna-
łowie i arcybiskupi, w tym m.in. metro-
polita warszawski kard. Kazimierz Nycz, 
jałmużnik papieski kard. Konrad Krajew-
ski, prymas Czech kard. Dominik Duka 
OP oraz kard. Stanisław Dziwisz, emery-
towany metropolita krakowski. Obecni 
byli także biskupi z różnych krajów, m.in. 
Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy 
i Mołdawii. Mszę koncelebrowało też po-
nad 600 księży, w tym wielu wyświęco-
nych przez kard. Wyszyńskiego.

W Mszy świętej uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele najwyższych władz 
z prezydentem i premierem, marszałko-
wie Sejmu i Senatu, liderzy partii poli-
tycznych, parlamentarzyści.

W świątyni Opatrzności Bożej repre-
zentowane były także środowiska zwią-
zane z nowymi błogosławionymi, w tym 
członkowie rodziny kard. Wyszyńskie-
go, przełożona generalna Zgromadze-

nia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża wraz ze współsiostrami oraz wycho-
wankowie z Ośrodka dla Niewidomych 
w Laskach.

Prefekt Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych kard. Marcello Semeraro wygło-
sił w języku łacińskim formułę beatyfika-
cyjną. Odczytując z mandatu Ojca Świę-
tego list apostolski, w którym Franciszek 
wpisał Prymasa Wyszyńskiego i Matkę 
Czacką w poczet błogosławionych, kard. 
Semeraro poinformował, że wspomnie-
nie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskie-
go obchodzone będzie 28 maja a wspo-
mnienie liturgiczne bł. Matki Czackiej 
– 19 maja.

Następnie zostały odsłonięte wizerun-
ki nowych błogosławionych. Wizerunek 
bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili człon-
kowie założonego przez niego w 1952 r. 
Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”. 
Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsło-

niły nauczycielki i wychowawczynie 
z  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. Po odsłonięciu wizerunków 
wyruszyła procesja z relikwiami nowych 
błogosławionych. Relikwiarz bł. Stefa-
na Wyszyńskiego wniosły uzdrowiona 
za wstawiennictwem nowego błogo-
sławionego s. Nulla Lucyna Garlińska 
oraz przedstawicielki Instytutu Pryma-
sa Wyszyńskiego – Krystyna Szajer, któ-
ra najdłużej pracowała w sekretariacie 
prymasa Stefana Wyszyńskiego i Do-
rota Pawlas. Reprezentują dwa poko-
lenia instytutu, założonego przez kard. 
Wyszyńskiego: najstarsze i najmłodsze.

W homilii kard. Marcello Semeraro 
wskazał, że nowi polscy błogosławieni 

przekazali świadectwo życia wiernego 
Ewangelii, za wszelką cenę, i wzór służby 
bliźniemu. Prefekt Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych wyraził wdzięczność Bogu 
za uroczystość, która odbywa się w świą-
tyni Opatrzności Bożej. Przypomniał, że 
ta świątynia została wzniesiona przez na-
ród Polski jako wotum wdzięczności za 
bliskość i obecność Pana Boga w chwa-
lebnej i bolesnej historii Polski.

Ta świątynia, mówił papieski wysłan-
nik, „jest dzisiaj świadkiem kolejnego po-
twierdzenia: Polska jest narodem Maryj-
nym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościo-
łowi, na przestrzeni różnych epok, wy-
bitne postacie świętych, Bożych męż-
czyzn i kobiet”.

O nowych polskich błogosławionych 
kard. Semeraro powiedział, że pozo-
stawili oni „wzór służby konkretnemu 
potrzebującemu człowiekowi, również 
wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmu-
je i wydaje się, że zwycięża obojętność”.

Stwierdził też, że w czasach powojen-
nych, skomplikowanych społecznie i po-
litycznie, Prymas Polski wytrwale i zdecy-
dowanie kierował łodzią Kościoła w Pol-Pr
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sce. Kaznodzieja stwierdził, że „ideologii, 
która odczłowieczała i oddalała człowie-
ka od pełni życia” Prymas przeciwstawiał 
„prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, 
wiernie przeżywaną i realizowaną”.

Kard. Semeraro przypomniał często 
powtarzane przez kard. Wyszyńskiego 
wskazanie: „Kto nienawidzi, ten już prze-
grał”. Dodał, że Prymas znosił wszelkie 
upokorzenia i cierpienia, których punk-
tem kulminacyjnym były trzy lata spę-
dzone w więzieniu.

O Matce Elżbiecie Róży Czackiej hie-
rarcha powiedział, że charakteryzowała 
ją niezachwiana wiara w Boga i w Jego 
Opatrzność. „Poprzez swoją nadzwyczaj-
ną pracowitość i zaangażowanie Błogo-
sławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że 
nie istnieją przeszkody dla tych, którzy 
pragną kochać Pana Boga i jak On mi-
łować” – wskazał kard. Semeraro.

Podczas uroczystej procesji z da-
rami opiekunowie i wychowankowie 
Ośrodka dla Ociemniałych w Laskach 
wniesli laptop dla uczniów z Rwandy, 
gdzie Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża prowadzi ośrodek 
dla osób niewidomych. Ornat z aplika-
cjami wykonanymi przez niewidomą 
absolwentkę Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Laskach przyniosły siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża.

Podczas Modlitwy Eucharystycznej 
po raz pierwszy wymieniono imiona 
nowych błogosławionych. Po Komunii 
świętej kard. Kazimierz Nycz, metropo-
lita warszawski, podziękował wszystkim 
zaangażowanym w sprawę beatyfikacji. 
Po końcowym błogosławieństwie udzie-

lonym przez kard. Marcello Semeraro za-
brzmiała pieśń „Boże coś Polskę” w wy-
konaniu kilku chórów, uświetniających 
uroczystości beatyfikacyjne.

KAi / ARChWWA.PL
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żyCie WiARą

Izdebka

Nie ma nic ważniejszego niż szukanie Boga, dbałość o naszą relację z Pa-
nem. Największa walka, jaka się toczy w moim życiu każdego dnia, to 
walka o spotkanie z Nim. Spotkanie, o którym Jezus mówi do uczniów: 
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl 
się do Ojca twego, który jest w ukryciu.

To spotkanie w izdebce jest prawdzi-
wym źródłem pokoju, radości, otwiera 
serce, uwalnia, daje moc. Spotkanie z Pa-
nem jest jak posiłek, który daje siłę. Za-
przestanie jedzenia sprawia, że ustajemy 
w drodze, tracimy chęć, powoli zamiera-
my. Każda inna aktywność, nawet bardzo 
pobożna, może stać się czymś martwym, 
bez znaczenia i skutku, jeśli nie trwamy 
w bliskości Jezusa. 

Słowo Boże nas poucza: Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szko-
dę poniósł? (Mt 16, 26). Na wszystko jest 
czas w ciągu dnia, ale jeśli nie ma cza-
su dla Pana, to znaczy, że nie jest On 

dla nas kimś ważnym, jest kimś spycha-
nym na dalszy plan. Są sprawy ważniej-
sze od Niego, które nas usprawiedliwia-
ją. Możemy być zaskoczeni, kiedy usły-
szymy: Zaprawdę, powiadam, nie znam 
was (Mt 25, 12).

Spotkanie z Bogiem, przylgnięcie ser-
cem do Niego, trwanie przy Nim, rozwa-
żanie Jego słowa, jest kluczem do przy-
jaźni z Nim. Istotą tego spotkania jest słu-
chanie Jego słowa. Czasem to słowo jest 
jak żar ognia, porusza serce, porywa du-
cha, a czasem wydaje się, że niczego nie 
zmienia, jest zwykłe, trudno się na nim 
skupić. Czasem to słowo daje potężną 
moc, rodzi pragnienie działania, budzi 

potężną wiarę w cuda. Ale częściej jesz-
cze jest takim zwykłym posiłkiem, jakby 
bez smaku, spożytym z obowiązku. Ale 
co ciekawe, właśnie trwanie w tym co-
dziennym spotkaniu z Panem w Jego sło-
wie sprawia, że wzrastamy, niezauważal-
nie dokonuje się przemiana życia i jeste-
śmy prowadzeni przez Ducha. 

Bo nie jest dobrze zostawić ocenę sy-
tuacji naszym odczuciom i w zależności 
od tego, jak czujemy, podejmować de-
cyzję, czy coś warto robić czy nie. O wie-
le lepiej jest poddać ocenę Panu, Jego 
słowu, a  ono często coś innego mówi 
niż nasze odczucia. Dlatego choć szanu-
ję moje emocje, jestem za nie wdzięczny, 
bo dodają życiu wiele smaku, jednak jesz-
cze bardziej cenię działanie słowa Boże-
go, które ma moc przemieniać, uwalniać 
i uzdrawiać moje życie i moje uczucia.

PiOtR ROtte

Jej celem jest pomóc młodym ludziom 
wejść w głębszą relację z Bogiem, na-
uczyć się prowadzić życie według warto-
ści ewangelicznych. Przez cały okres szko-
ły uczniowie mieszkają u rodzin ze wspól-
noty i każdego dnia uczestniczą w zaję-
ciach organizowanych przez szkołę.

„Bóg jest ze mną” – to zdanie prowa-
dziło mnie przez większość tego roku 
a nauka ufania Bogu była jednym z naj-
ważniejszych procesów. Przed MC moja 
relacja z Bogiem nie była taka stabilna. 
Czułam, jakbym żyła podwójnie. Życie 

wiarą w Kościele oraz szkolne życie, ży-
cie w społeczeństwie. Wiele razy nakła-
dałam wśród ludzi niewidzialną maskę, 
która chowała moją tożsamość wiary. 
W  trakcie tych lat Bóg wydawał mi się 
kimś dalekim, kto gra ludzkim życiem. 

W MC mój obraz Boga zmienił się, gdy 
zorientowałam się, że On jest tak blisko 
mnie. Już w jednym z pierwszych tygo-
dni mogłam doświadczyć głębokiej wię-
zi z Bogiem, jakiej nigdy wcześniej nie od-
czuwałam. Ta sytuacja doprowadziła mnie 
do decyzji, aby naprawdę zacząć dbać 

o  moją relację z Bogiem i walczyć o nią 
każdego dnia. Mogłam zdać sobie spra-
wę, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga.

MC pomogło mi otworzyć wiele sfer 
mojego życia na Jezusa a codzienne czy-
tanie Pisma świętego dało mi możliwość 
poznawania go więcej i więcej. On nie 
jest gdzieś daleko, ale jest najbliżej, jak 
tylko się da – jest w nas.

Wszystkie te doświadczenia pomo-
gły mi zrozumieć, co znaczy być praw-
dziwym chrześcijaninem. To nie jest pa-
miętanie o Bogu tylko w kościele czy 
w domu, ale wszędzie i zawsze. W tym 
roku moje podwójne życie złączyło się 
w jedno.

nAtALiA

Świadectwo z pobytu w szkole 
życia chrześcijańskiego

Świadectwo z pobytu w szkole MC, w zaprzyjaźnionej Wspólnocie 
ze Szwajcarii. MC to roczna szkoła życia chrześcijańskiego, założona 
z myślą o młodym pokoleniu. Finałem szkoły jest dwumiesięczny wy-
jazd misyjny, 
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śWięt y OJCieC PiO

Ojciec Pio i anioły

anioł stróż towarzyszy nam od urodzenia. Nad łóżeczkiem dziecka 
wieszamy obrazek anioła Stróża, aby je strzegł od złego. Modlimy się 
do niego i traktujemy trochę jak postać z bajki. Jednak dorastamy i po-
zostawiamy naszego aniołka wraz z misiami i lalkami w kartonie na 
strychu lub na dnie szuflady. W dorosłym życiu próbujemy radzić so-
bie już sami.

A co mówi nam św. Ojciec Pio o relacji 
z Aniołem Stróżem? „Jakże wielką pocie-
chą jest posiadanie ducha, który od łona 
matki do grobu nie opuszcza nas ani na 
moment”. Warto cenić takiego towarzy-
sza! Anioły odwiedzały Ojca Pio przez 
całe jego życie, dobrze je znał. Doświad-
czał też wizji wewnętrznych, co wyma-
gało dokładnego rozpoznania i odpo-
wiednich reakcji. Uczył, jak się modlić 
do anioła stróża. Mówił: „Niech twój do-
bry Anioł Stróż nieustannie strzeże cie-
bie i będzie twoim przewodnikiem na 
krętych ścieżkach życia. Niech zachowu-
je cię na każdy czas w łasce Pana nasze-
go i swą ręką podtrzymuje cię, abyś nie 
uraził stopy o kamień. Niech cię chroni 
pod swoimi skrzydłami przed knowania-
mi świata, szatana i ciała”.

Anioł Stróż był prawdziwym przyja-
cielem Ojca Pio, wspierał go, doradzał 
i był jego przewodnikiem. Gdy Ojca 
Pio nawiedzały demony, prosił swoje-
go Anioła, aby się pojawił, a gdy długo 
go nie było, kłócił się potem z nim. Oj-
ciec Pio wysyłał swoje anioły do pomo-
cy w różnych sytuacjach. Miał z nimi nie-
zwykłą relację. Często posyłał swojego 
anioła do kogoś potrzebującego pomo-
cy. Pielgrzymom opuszczającym klasztor 
życzył: „Niech anioł Boży będzie dla cie-
bie światłem”.

Przede wszystkim Ojciec Pio swo-
im licznym duchowym dzieciom wpa-
jał cześć do Archanioła Michała, aby 
móc przezwyciężać niezgodę w rodzi-
nie oraz odnosić zwycięstwa nad poku-
sami złego ducha”. Interesujący jest fakt, 
że nad krzyżem, przed którym Ojciec Pio 
otrzymał stygmaty w dniu 20 września 
1918 roku, na sklepieniu przedstawio-
ny jest Archanioł Michał. Kamień wydo-

byty z Groty Gargano jest częścią klasz-
tornego kościoła, a na wieży Domu Ulgi 
w Cierpieniu, na prośbę Ojca Pio umiesz-
czony jest obraz Archanioła przebijają-
cego smoka.

Życie Ojca Pio było polem walki, na 
którym aniołowie i szatani walczyli wszel-
kimi środkami o zbawienie lub potępie-

nie nie tylko Świętego Kapucyna, ale tak-
że jego duchowych dzieci. Módlmy się 
do naszych Aniołów Stróżów i do Archa-
niołów, jak uczy nas Święty Ojciec Pio. 
Oni doprowadzą nas do nieba i pomo-
gą w potrzebie.

O chwalebny święty Archaniele Micha-
le, my twoi wierni, pokornie cię pozdra-
wiamy i błagamy o twoją potężną obro-
nę. Spraw, aby w nasze serca zstąpiła 
Boża łaska. Daj zdrowie chorym, płod-
ność naszej pracy, pokój między naro-
dami, jedność Kościołowi.

gRUPA śW. OJCA PiO – hALinA PAWLAK
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Historia Vitae maGistra

Napoleon i Magnificat

Napoleon Bonaparte urodził się 15 sierpnia 1769 roku w ajaccio, na 
Korsyce. Kiedy dorósł, powinien był cieszyć się z faktu, że urodził się 
tego dnia, w którym Kościół świętuje uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny: był to tak piękny zbieg okoliczności, że 
poruszyłby serce każdego.

Lecz nie Napoleona. Ten bowiem był 
owym faktem ogromnie poirytowany. 
Jak wiadomo, pycha zaślepia. Złość Bo-
napartego wzrosła, kiedy dowiedział się, 
że w dniu Wniebowzięcia NMP wspomi-
nano we Francji tzw. śluby Ludwika XIII. 
Król Ludwik XIII wydał 15 sierpnia 1638 r. 
dekret, na mocy którego powierzał na-
ród francuski opiece Matki Bożej. Napo-
leon nie był w stanie zaakceptować idei 
powierzenia narodu Najświętszej Maryi 
Pannie, gdyż jego zdaniem (i tu znowu 
odezwała się pycha!) naród powinien po-
legać wyłącznie na geniuszu i niepodwa-
żalnej władzy cesarza.

Największą przyczyną irytacji Napo-
leona był ustęp Ewangelii odczytywa-
ny podczas Mszy świętej 15 sierpnia. Bo 
czyż Kościół mógł znaleźć słowa lepsze 
od pieśni Magnificat, by przypomnieć 
pokorny, a jednocześnie wielki cud ży-
cia Matki Bożej, skoro w Niej doskonale 
spełniły się jego wspaniałe słowa: „[Bóg] 
strąca władców z tronu, a wywyższa po-
kornych. Głodnych syci dobrami, a bo-
gaczy odprawia z niczym” (Łk 1, 52-53). 

Wyobraźcie sobie stan ducha Napole-
ona, kiedy za każdym razem w dniu swo-
ich urodzin musiał wysłuchać tego oczy-
wistego i wyraźnego potępienia pychy: 
„On [...] rozprasza pyszniących się zamy-
słami serc swoich” (Łk 1, 51).

Wyobraźcie sobie, co takiego w koń-
cu przyszło Napoleonowi do głowy: otóż 
19 lutego 1806 roku ogłosił dekret, na 
mocy którego zniósł uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP i zastąpił je świętem św. 
Napoleona, dokonując aktu niesłycha-
nej arogancji, przeciw któremu zaprote-
stował sam papież Pius VII. Ojciec świę-
ty oświadczył: „Niedopuszczalne jest, aby 
władza świecka zastąpiła kult Matki Bo-
skiej Wniebowziętej kultem nieistniejące-
go 'świętego', dopuszczając się niemoż-
liwej do zaakceptowania ingerencji wła-
dzy ziemskiej w wymiar duchowy”.

Napoleon nie posłuchał nikogo. Py-
cha jest wszak nie tylko ślepa, ale i głu-
cha. A jakie było zakończenie? Znamy je 
wszyscy. Prorocze słowa, które Maryja 
wypowiedziała w poruszającym hymnie 
Magnificat wypełniły się co do joty rów-

nież w przypadku Napoleona! Cesarz, 
na skutek własnej pychy, został strąco-
ny z  tronu. Po jego abdykacji w marcu 
1814 roku Kościół we Francji przywró-
cił uroczystość Wniebowzięcia NMP, by 
nadal wskazywać drogę ku prawdziwej 
wielkości. Niech Bóg sprawi, by ta lek-
cja historii skłoniła do refleksji współ-
czesnych pyszałków!

AngeLO KARdynAŁ COMAstRi
fRAgMent KsiążKi  

„MARyJA. tA, KtÓRA UWieRzyŁA”

 

Beatyfikacja męczenników hiszpańskiej wojny domowej
W sobotę 16 października br. miała 

miejsce w Kordobie beatyfikacja Juana 
Elíasa Mediny i 126 innych męczenni-
ków, ofiar hiszpańskiej wojny domowej.

Ksiądz Juan został aresztowany już 
w lipcu 1936 r. Zginąl razem z 14 osoba-
mi w Castro del Rio. Miał 34 lata. Przed 
śmiercią wybaczył swoim prześladow-
com i zawołał „Viva Cristo Rey!” (hiszp.: 
„Niech żyje Chrystus Król!”). Do tego za-
wołania nawiązał w homilii kard. Mar-
cello Semeraro, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. „Świadomość, 
że Chrystus pokonał śmierć, ożywiała 
ich i dodawała im sił w heroicznym wy-
znawaniu wiary” – powiedział.

W hiszpańskiej wojnie domowej 
(lata 1936-1939) zginęło ok. 500 tys. 
osób, a 300 tys. musiało emigrować. 
W wyniku prześladowań Kościoła ka-
tolickiego zamordowano 12 bisku-
pów, ponad 4 tys. księży, prawie 2,5 
tys. zakonników i niemal półtora ty-
siąca zakonnic. Zginęło ponadto kil-
kadziesiąt tysięcy wiernych świeckich, 
zniszczono 2 tys. kościołów. Zginę-
ło również co najmniej 20 pastorów 
protestanckich.

Morderstwa dokonywane na ducho-
wieństwie przybierały formy bezmyśl-
nego okrucieństwa: księży torturowa-
no, grzebano żywcem, bezczeszczono 

zwłoki itp. W 1946 r. ujawnione zosta-
ły także liczne gwałty na zakonnicach. 
„Nigdy w historii Europy, a może na-
wet świata, nie widziano tak uciele-
śnionej nienawiści do religii i jej wy-
znawców” – skomentował ten okres 
brytyjski historyk Hugh Thomas. Z ko-
lei Salvador de Madariaga, bezpośred-
ni świadek tych wydarzeń, stwierdził: 
„Przez całe lata wystarczyło jedynie 
być katolikiem, aby zasługiwać na karę 
śmierci, wykonywaną czasem w  naj-
okrutniejszy sposób”.

Ks. ŁUKAsz sOśniAK sJ 
WWW.vAtiCAnneWs.vA
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WieLKA nOWennA RÓżAńCOWA

rozważania różańcowe w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu

Gdy przychodzimy do Jezusa na adorację, nie jest ważne, co my powie-
my. Ważne jest, by usłyszeć, co On – nasz Pan i Odkupiciel – chce powie-
dzieć nam. Nie chodzi więc o to, aby w czasie  adoracji odmówić cztery 
części różańca, ale o to, by przez tę godzinę Jezus mógł powiedzieć nam 
choćby jedno słowo. Bądźmy jak Maryja, która w swoim sercu zachowy-
wała i rozważała wszystkie sprawy. Przychodźmy do Jezusa ze wszyst-
kim, co składa się na nasze życie. a paciorki różańca niech coraz bardziej 
wiążą nas z Jezusem i Jego Matką.

TAJEMNICE RADOSNE
Zwiastowanie

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa (Łk 1, 38)

Czy na wzór Maryi chętnie odpowiem 
na zaproszenie do adoracji Najświętsze-
go Sakramentu?
Nawiedzenie

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy (Łk 1, 39)

Czy z podobnym zapałem, jak Maryja, 
pośpieszę, aby nawiedzać Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie?
Narodzenie

Porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie (Łk 2, 7)

Czy stanę się tak gościnnym miejscem 
dla Jezusa, jak betlejemska stajenka?
Ofiarowanie

Tak bowiem jest napisane w Prawie Pań-
skim: Każde pierworodne dziecko płci mę-
skiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 23)

Czy ofiaruję Jezusowi choć odrobin-
kę adoracji, skoro On ofiarował się mi 
w Eucharystii?
Odnalezienie

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co należy do mego 
(Łk 2, 49)

Czy rozumiem, że Jezus Chrystus jest 
nieustannie obecny w Najświętszym Sa-
kramencie i dlatego nie muszę już Go 
szukać?

TAJEMNICE ŚWIATŁA
Chrzest

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 
Jezus także przyjął chrzest (Łk 3, 21)

Tak jak kiedyś wszedłeś między grzesz-
ników nad Jordanem, tak teraz w Naj-
świętszym Sakramencie jesteś, by nas le-
czyć z naszych grzechów.
Kana

Potem do nich powiedział: Zaczerpnij-
cie teraz i zanieście staroście weselnemu!» 
Oni zaś zanieśli (J 2, 8)

Tak jak kiedyś przyjąłeś zaproszenie 
na wesele w Kanie, tak teraz zapraszasz 
nas, abyśmy przychodzili i czerpali obfi-
cie z Twoich darów przygotowanych dla 
nas w Eucharystii.
Królestwo

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta 
i wioski. Nauczał w tamtejszych synago-
gach, głosił Ewangelię królestwa i leczył 
wszystkie choroby i wszystkie słabości 
(Mt 9, 35)

Tak jak kiedyś przemierzałeś pale-
styńskie drogi, głosząc królestwo Boże, 
tak teraz jesteś obecny w tabernaku-
lach świata.
Tabor

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 
białe (Łk 9, 29)

Tak jak kiedyś ukazałeś swą chwałę 
uczniom na Taborze, tak teraz my może-
my Cię widzieć ukrytego w bieli Eucha-
rystycznego Chleba.
Eucharystia

Następnie wziął chleb, odmówiwszy 
dziękczynienie połamał go i podał mó-

wiąc: «To jest Ciało moje, które za was bę-
dzie wydane: to czyńcie na moją pamiąt-
kę (Łk 22, 19).

Tak jak kiedyś w Wieczerniku ustano-
wiłeś Najświętszy Sakrament, tak teraz 
ponawiasz swoją Ofiarę na ołtarzach ca-
łego świata.

TAJEMNICE BOLESNE
Ogrójec

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba 
i umacniał Go (Łk 22, 43)

W Ogrójcu przed męką, Anioł z nieba 
umacniał Cię, Panie Jezu. W Eucharystii 
Ty umacniasz nas, abyśmy się nie trwo-
żyli wobec cierpienia.
Biczowanie

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezu-
sa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowa-
nie (Mt 27, 26)

Pozwoliłeś przywiązać się do słupa, 
aby Cię ubiczowano. W Eucharystii przy-
wiązałeś się do nas, aby wziąć na siebie 
nasze boleści.
Cierniowa korona

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu 
na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzci-
nę (Mt 27, 29)

Posadzono Cię na szyderczym tronie 
i wtłoczono na głowę cierniową koronę. 
W Eucharystii narażasz się na opuszcze-
nie i lekceważenie.
Dźwiganie krzyża

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego 
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego 
szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie 
(Mt 27, 31)

Wziąłeś na swe barki krzyż, by nieść go 
na Golgotę. W Eucharystii bierzesz nasze 
słabości i problemy.
Śmierć

A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym 
głosem i wyzionął ducha (Mt 27, 50)

Panie Jezu, na krzyżu oddałeś swoje 
życie w ofierze za nas. W Eucharystii nie-
ustannie wydajesz swoje Ciało i Krew za 
życie świata.
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INTeNCJe MODlITWY ŻYWeGO rÓŻaŃCa

PAPIESKA
Módlmy się za katechetów, powo-
łanych do głoszenia słowa Bożego, 
aby byli jego odważnymi 
i kreatywnymi świadkami z mocą 
Ducha Świętego. 

PARAFIALNA
Niech Chrystus działający
w Eucharystii umacnia nas 
i posyła z orędziem pokoju.
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  2021

PAPIESKA
Módlmy się, aby osoby cierpiące na 
depresję albo wypalenie, otrzyma-
ły pomoc i dostrzegły światło, które 
przywróci im chęć do życia. 

PARAFIALNA
Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, 
dusze w czyśćcu cierpiące i wszy-
scy wierni zmarli czekający na na-
szą modlitwę dostąpili chwały zba-
wionych.
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TAJEMNICE CHWALEBNE
Zmartwychwstanie

Im też po swojej męce dał wiele dowo-
dów, że żyje: ukazywał się im przez czter-
dzieści dni i mówił o królestwie Bożym 
(Dz 1, 3).

Tak jak ukazywałeś swym uczniom 
wiele dowodów na to że zmartwych-
wstałeś i żyjesz, tak i nas zapewniasz 
o tym w Eucharystii.
Wniebowstąpienie

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Nie-
go, jak wstępował do nieba, przystąpili 
do nich dwaj mężowie w białych szatach 
(Dz 1, 10).

Tak jak na oczach uczniów uniosłeś się 
do nieba, tak i my możemy w Eucharystii 
wpatrywać się w Ciebie.
Dar Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym (Dz 2, 4).

Tak jak zesłałeś na swoich uczniów 
Ducha Świętego, tak i nam Go posyłasz 
w każdej Eucharystii.
Wzięcie do nieba

Moją matką i moimi braćmi są ci, któ-
rzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je 
(Łk 8, 21).

Tak jak wziąłeś z duszą i ciałem swoją 
Matkę do nieba, tak i nas łączysz z sobą 
w Eucharystii.
Korona chwały

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Boży-
mi: i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3, 1).

Tak jak ukoronowałeś swą Matkę na 
Królową nieba i ziemi, tak i nas w Eu-
charystii czynisz uczestnikami szczęścia 
wiecznego.

O. zbignieW bRUzi CssR

ZNAMy DATę BEATyFIKACJI 
SŁUGI BOŻEJ PAULINy JARICOT!

Beatyfikacja Pauliny Jaricot od-
będzie się w Lyonie 22 maja 2022 r. 
– ogłosił Gaëtan Boucharlat de Cha-
zotte, sekretarz generalny Papieskich 
Dzieł Misyjnych we Francji. 

Mszy świętej beatyfikacyjnej bę-
dzie przewodniczył kardynał Luis An-
tonio Tagle, prefekt Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów.

Zapomniana Królowa?
Jestem przy Twoim sercu, Królowo nieba 

i ziemi. Dziś pragnę pochylić się nad tajem-
nicą Twego ukoronowania. Dzięki słowom 
św. Jana został nam przedstawiony cu-
downy obraz: „Potem wielki znak się uka-
zał na niebie: Niewiasta obleczona w słoń-
ce, i księżyc pod jej stopami, a na jej gło-
wie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).

Matko, Królowo nasza – każdy Polak 
tak się do Ciebie zwraca. Jakże naturalny 
jest to zwrot na polskiej ziemi, ale Tyś nie 
tylko Polski i Polaków Królową, lecz także 
Królową nieba i ziemi. Tyś Królową świa-
ta i wszystkich ludzi, a zatem każdy może 
się do Ciebie uciekać, by znaleźć wspar-
cie i obronę.

Z woli Ojca Świętego Piusa XII zostałaś, 
Matko, w 1946 r. ukoronowana w swym fa-
timskim wizerunku na Królową Świata i Po-
koju. Ogłaszając Cię Królową, papież przy-
pomniał: „Do niebios Królowej zasyłał lud 
chrześcijański korne modły i zbożne pienia 
już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, 
czy to w chwilach radosnych uniesień, czy 
zwłaszcza wśród ciężkich udręk świato-
wych i nigdy go nie zawodziła nadzieja 
pokładana w Matce Boskiego Króla Jezu-
sa Chrystusa i nigdy w nim wiara nie sła-
bła, że Bogarodzica Dziewica Maryja wła-
da po macierzyńsku całym tu światem, jak 
w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę 
królewskiej chwały”.

Matko, oto Kościół od wieków wyzna-
je wiarę w Twą królewską godność. Jest 
świadomy Twego wniebowzięcia, które 
było zakończeniem całej Twej ziemskiej 
drogi i życia naznaczonego służbą i od-
daniem Bogu. Matko Niepokalanie Poczę-
ta, Ty przez swoje fiat stałaś się Matką Bo-

żego Syna, a pod krzyżem również Mat-
ką każdego z nas, największą zaś troską 
Twego Niepokalanego Serca jest zbawie-
nie wszystkich Twych dzieci. 

Ileż od chwili zwiastowania musiało 
się rodzić w Twym Niepokalanym Sercu 
myśli, pytań, wątpliwości? Można zatem 
uczestniczyć w wydarzeniach, wobec któ-
rych ludzki umysł jest bezsilny, a jednak 
nie zagubić właściwej drogi. Jakże często 
jednak każdy z nas, jeśli ma wybrać Jezu-
sa na swego Pana, stawia pytania, szu-
ka potwierdzenia i domaga się namacal-
nych znaków!

Matko i Królowo, co czujesz w swym Nie-
pokalanym Sercu, kiedy patrzysz na tę na-
szą nieporadność? Czyż Twe serce nie bo-
leje, kiedy dzieci, zamiast patrzeć na swą 
Królową, szukają innych wzorców i drogo-
wskazów? Sama powiedziałaś przy zwia-
stowaniu, że nie rozumiesz, jak się to sta-
nie, a jednak odpowiedziałaś Bogu „tak”. 
Dlaczego my, Twoje dzieci, często o tym 
zapominamy i na wszystkie pytania do-
magamy się pełnych odpowiedzi?

Gdy świat pozna pełną prawdę o Tobie, 
będzie mu dane zobaczyć Twe niezwykłe 
piękno. Co jednak będzie z tymi, którzy do-
puszczali się zniewag i bluźnierstw? O nich 
to pouczył nas Jezus, wyjaśniając s. Łucji, 
dlaczego prosiłaś właśnie o pięć pierw-
szych sobót miesiąca. Dziękuję Ci, Matko, 
że rozmyślając o tajemnicy Twego ukoro-
nowania, uświadomiłem sobie, jak waż-
ne jest wynagrodzenie za grzechy innych.

Ks. KRzysztOf CzAPLA sAC
„RÓżAnieC” nR 10/2021

WieLKA nOWennA RÓżAńCOWA
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Z miłości do Boga i siebie nawzajem

We współczesnym świecie o miłość 
trzeba walczyć, nieustannie nadawać 
jej smak, by nie pogubić się w gąsz-
czu zawirowań codziennego życia. We-
dług nas tylko moc miłości Chrystusa 
jest w  stanie dodać odwagi do odpar-
cia ataków zła.

Poznanie zgodne z wolą Pana
Bóg zawsze był obecny w naszym ży-

ciu i nie wyobrażamy sobie, aby było 
inaczej. Sam fakt naszego pierwszego 
spotkania zawdzięczamy właśnie Jemu 
i Jego opatrzności. Modlitwy za wsta-
wiennictwem św. Józefa i św. Joanny 
Beretty Molli doprowadziły nas do pa-
miętnego sylwestra, podczas którego 
odnaleźliśmy się wśród wielu innych. 
Nic nie wskazywałoby na to, gdyż nasze 
miejsca zamieszkania i studiowania były 
bardzo odległe. Ktoś powiedziałby, że 
to przypadek. Dla nas, wierzących, był 
to dar od Boga, który trwa aż do dziś. 

Powołanie do małżeństwa
Jesteśmy przekonani, że Chrystus 

powołał nasze serca do bycia rodzi-

Powyższe słowa są wypisane zarówno na naszych obrączkach jak 
i w sercach. Towarzyszą nam od początku naszego małżeństwa, czy-
li prawie osiem lat.

UMiŁOWAny i UMiŁOWAnA

ną. Ukształtował i połączył umiłowaną 
z umiłowanym w duchu jedności i  mi-
łości.

Decyzje 
Wiele decyzji i spraw: choroby, tru-

dy, radości z przyjścia na świat na-
szych dzieci, wybór miejsca zamieszka-
nia i znalezienia pracy zawsze składa-
my Jemu – Najwyższemu. Mamy prze-
świadczenie i tak czujemy, że Jezus jest 
naszym Przyjacielem, któremu chcemy 
mówić o wszystkim, co nas dotyczy.

Wychowanie dzieci
Staramy się wychowywać nasze dzie-

ci w bliskości z Chrystusem. Czasami jest 
to trudne, zważywszy na to, w jakich 
czasach żyjemy i jak wygląda hierarchia 
wartości dzisiejszego świata. 

Wspólne modlitwy, śpiew pieśni re-
ligijnych, Eucharystia, czytanie Pisma 
Świętego i bycie we Wspólnocie Ro-
dzin Katolickich to czyny, które ufamy, 
że przybliżają im Boga jako Kogoś wy-
jątkowego w naszym życiu małżeńskim 
i rodzinnym.

Wspólnota
Od początku naszego małżeństwa 

mieliśmy niebywałe szczęście uczestni-
czyć w życiu Wspólnoty Rodzin Katolic-
kich „Umiłowany i umiłowana” założo-
nej przez Ojca Kazimierza Lubowickie-
go OMI. Naturalne pragnienie bycia we 
wspólnocie zrodziło się już w okresie 
naszego narzeczeństwa. A o „Ideale ży-
cia” dowiedzieliśmy się od naszych ser-
decznych przyjaciół, którzy niejako za-
chęcili nas do wstąpienia.

W dzisiejszym świecie trudno jest 
nieść świadectwo wiary innym. Jeste-

śmy jednak przekonani jako 
rodzina, która dąży do bycia 
mocną Bogiem i Jego miło-
ścią, że ziarno zasiane wyda 
owoc w przyszłości. 

Wiele zawdzięczamy na-
szemu Panu i  Zbawcy: to, 
jak poprowadził nasze życie, 
jak potrafił przybliżyć nas do 
siebie, jakich ludzi postawił 
na naszej drodze. Wszystko 
to utwierdza nas w głębo-
kim przekonaniu, że Pan jest. 
Jemu chwała i cześć i uwiel-
bienie.

ALiCJA i stAnisŁAW 
sznAJdeROWie
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sŁOWO bOże W COdziennOśCi
fOt. eWA sOŁeCKA

Nagi wyszedłem z łona matki 
i nagi tam wrócę.  Dał Pan i zabrał Pan. 

Niech będzie imię Pańskie błogosławione!  
(Hi 1, 20)
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Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.

Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

(Iz 42, 1)
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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: 1200 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

ZaTrUDNIĘ OPIeKUNKĘ!
POSZUKIWaNa PaNI DO OPIeKI 
NaD PÓłTOrarOCZNą 
GrZeCZNą DZIeWCZYNKą 
– OD ZaraZ – 
OPIeKa TYlKO W DOMU DZIeCKa 
Na POPOWICaCh
Tel. 607 735 733
Tel. 506 755 310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

rzymskokatolicka parafia 
pw. NMP Królowej Pokoju 

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

fax: 71 793 6771 w. 30

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

Msze śWięte

ChRzest

bieRzMOWAnie

i KOMUniA śWiętA

MAŁżeństWO

sAKRAMent ChORyCh
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nAbOżeństWA

WAżne infORMACJe

sPOWiedŹ

ROCzniCe
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PRyMiCJe  OJCA  JAKUbA  WAndziChA  OMi  –  KOszęCin  –  6.06.2021
fOt.  z ARChiWUM  O.  JAKUbA

SaNKTUarIUM ŚW. JaNa PaWła II W KraKOWIe-łaGIeWNIKaCh
MSZa ŚWIĘTa POD PrZeW. aBP. MarKa JĘDraSZeWSKIeGO – XXI  DZIeŃ PaPIeSKI


