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LUdzie naszeJ Parafii

25 lat „Królowej Pokoju”

Dwadzieścia pięć lat temu przekaz medialny był zupełnie inny niż 
dzisiaj. Wówczas powstawały różnego rodzaju wydawnictwa, po-
jawiały się nowe tytuły czasopism. Na półkach sklepowych i w kio-
skach robiło się coraz bardziej kolorowo.

Nowa forma przekazu wydawała się 
potrzebna również w ewangelizacji 
i  zwyczajnej posłudze duszpasterskiej. 
Stworzenie czasopisma w parafii nie było 
łatwe i proste. Było jednak potrzebne. 
Postawiliśmy, siłą rzeczy, na młodzież. 
Z kilkuosobową grupą młodych ludzi, 
studentów, zaczęliśmy działać. Pojawi-
ły się propozycje graficzne, tytuł „gazet-
ki”, kilka artykułów i tak powstał pierw-
szy, 8-stronicowy, numer „Królowej Poko-
ju”. Nie obyło się bez „przygód”; pierwszy 
wydruk „rozsypał się”, trzeba było druko-
wać ponownie (bolało!). 

Nakład 7 tys. egzemplarzy rozcho-
dził się w mig. Przed Kongresem Eu-
charystycznym we Wrocławiu, nasza 
„gazetka” podała, jako jedyna, całościo-
wy program tegoż Kongresu. Ten nu-
mer był poszukiwany, ale nakład roz-
szedł się wcześniej i nie wystarczyło dla 
wszystkich chętnych. Pomimo że suge-
rowałem, by nie zwiększać objętości 
„gazetki”, to już po roku „Królowa Po-
koju” miała 12 stron. W 2000 roku po-
jawił się pierwszy kolor w 32-stronico-
wym numerze. Ten jubileuszowy numer 
był dostarczony, przez wolontariuszy ze 
wspólnot parafialnych, do wszystkich 
mieszkań naszej parafii. 

Nasza parafialna gazeta była bogatym 
źródłem informacji o wydarzeniach lo-

kalnych, o życiu i działalności wspólnot 
parafialnych, o inicjatywach duszpaster-
skich i społecznych. Można było się do-
wiedzieć, kto się urodził, kto zmarł, kto 
zawarł związek małżeński. Można było 
poznać wspaniałych ludzi z ich dorob-
kiem i świadectwem wiary. Ważna rola, 
to też wysiłek formacyjny. Ileż pojawiło 
się na przestrzeni tych 25 lat katechez, 
rozważań, jak wiele artykułów cyklicz-
nych, które są świetnym materiałem do 
wydania kilku książek.

Wydawanie gazety parafialnej to 
przede wszystkim praca zespołu redak-
cyjnego. W czasie, kiedy wszystko pro-
wadziła młodzież, siłą rzeczy, była czę-
sta rotacja. Wymieniał się skład redak-
cyjny, zmieniali się redaktorzy naczelni. 
Praca jednak postępowała i we wprowa-
dzaniu nowych działów i w budowaniu 
bazy technicznej. Trzeba było zatroszczyć 
się o profesjonalny sprzęt, odpowied-
nie programy komputerowe, potrzebne 
umiejętności.

Z radością uczestniczyłem w ponie-
działek, 6 grudnia br., w Dziękczynieniu 
z okazji 25-lecia „Królowej Pokoju”. Jest 
za co dziękować Panu Bogu. Podzięko-
wania należą się też tym wszystkim, któ-
rzy w różnym czasie, godzinami i często 
do późnej nocy przygotowywali kolejne 
numery do wydania. Tym, którzy cierpli-

wie pisali i piszą artykuły. Podziękowa-
nia należą się przede wszystkim czytel-
nikom. Bez zainteresowania, bez sięgania 
po kolejny egzemplarz z dwustu siedem-
nastu numerów, nic by nie powstało. Była 
okazja spotkania, a więc radość i wspo-
mnienia, ale i niedosyt, wobec niemoż-
ności spotkania wszystkich, którzy wło-
żyli swoją cząstkę w tak piękne dzieło.

Dzisiaj, po 25 latach, mamy już inny 
czas, nie tylko pod względem medial-
nym. Życzę zatem, aby „Królowa Pokoju”, 
zachowując swoje zadania i cele, rozwi-
jała się w budowaniu wspólnoty lokalnej 
i przekazywaniu Ewangelii wszystkim, 
a zwłaszcza młodemu pokoleniu. Pozdra-
wiam serdecznie o. Proboszcza, Oblatów, 
obecnych i byłych Redaktorów, a przede 
wszystkim Czytelników „Królowej Poko-
ju” – dobrze, że jesteście. 

Zapraszam do Kokotka.

o. mieczysłaW Hałaszko omi 

Piękny jubileusz

W listopadzie 1996 r. nasz ówcze-
sny proboszcz, o. Mieczysław Hałasz-
ko OMI, zaprosił na spotkanie kilka 
osób z działających w parafii wspól-
not i przedstawił propozycję utworze-
nia gazetki parafialnej. Słuchaliśmy 
z zainteresowaniem, radością i nadzie-
ją, że tak ciekawa inicjatywa wzbogaci 
naszą parafię.

I udało się. Zmieniały się składy re-
dakcji, ale nie było przerwy w wyda-
waniu kolejnych numerów naszej „Kró-
lowej Pokoju”. Najświętsza Maryja Pan-

na Królowa Pokoju, Patronka naszej pa-
rafii czuwa nad całością i tak dotarliśmy 
do jubileuszu 25-lecia.

Wdzięczność nasza jest wielka, bo re-
dakcja i współpracownicy to wolonta-
riusze, którzy poświęcają swój czas dla 
tworzenia kolejnych numerów – od bia-
ło-czarnych, kilkustronicowych gazetek 
mamy dziś już kolorowe, wielostronico-
we wydania.

Niech Matka Boża, nasza Królowa, 
błogosławi Wam, redaktorom gazetki, 
teraz i przez następne lata!

stała czyteLniczka
maria

Ojcu Opiekunowi 
i całej kochanej Redakcji 

w 25. rocznicę pojawienia się 
„Królowej Pokoju” 

wielu owocnych lat działalności 
i wspaniałych artykułów 

na chwałę Bożą 
i pożytek duchowy parafian,  

w imieniu zespołu 
„Spotkań z Kulturą Ojczystą” 

życzy 
maria sonia krokoWa
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słoWo Proboszcza

Wraz z  rozpoczynającym się 
w Adwencie nowym rokiem liturgicz-
nym Kościół w  Polsce wszedł w kolej-
ny rok duszpasterski pod hasłem: „Po-
słani w pokoju Chrystusa”. Temat tego 
roku duszpasterskiego jest kontynu-
acją trzyletniego programu: „Euchary-
stia daje życie”. 

Zagadnienia tego programu stawia-
ją przed nami pytanie, jakie są w moim 
życiu konsekwencje udziału we Mszy 
świętej. Czy rzeczywiście żyję łaską 
Eucharystii na co dzień i dzielę się Chry-
stusem z  innymi? Czy moje serce jest 
miejscem Bożego pokoju i czy tym da-
rem obdarzam innych? 

Coraz więcej osób żyje bez Eucha-
rystii; to zjawisko nasiliło się w okre-
sie pandemii, tym bardziej trzeba nam 
stawać się świadkami przemieniającej 
obecności Boga w naszym życiu i daw-
cami Bożego pokoju, którego źródłem 
jest Eucharystia.

Fantastyczną okazją do niesienia in-
nym Bożego pokoju jest okres świąt 
Bożego Narodzenia. To spotkanie przy 
stole wigilijnym, wspólna modlitwa, 
podzielenie się opłatkiem, życzenia, 
śpiewanie kolęd i wzajemna życzliwość. 
Zachęcam, aby zasiąść do świąteczne-
go stołu we wzajemnej zgodzie i jeże-
li jest taka potrzeba – przebaczeniu. 
Niech Książę Pokoju rzeczywiście na-
rodzi się w naszych sercach i domach.

W tym okresie bożonarodzeniowym 
nie będzie tradycyjnej wizyty duszpa-
sterskiej, ale tak jak po świętach Boże-
go Narodzenia w ubiegłym roku, zapro-
simy mieszkańców poszczególnych ulic 
na Mszę świętą w ich intencji.

W poniedziałek 6 grudnia, na Mszy 
świętej wieczornej dziękowaliśmy Bogu 
za 25 lat obecności w naszych domach 
czasopisma parafialnego „Królowa Po-
koju”. Z racji tego pięknego jubileuszu 
chciałbym podziękować tym wszyst-

kim, którzy przyczynili się do powsta-
nia tej gazetki i tworzyli ją przez ćwierć 
wieku, i w dalszym ciągu ją redagują 
i tworzą. Życzę, aby przez kolejne lata 
była dobrą lekturą dla naszych Parafian 
i Gości, a Redakcji życzę Bożego bło-
gosławieństwa, darów Ducha Święte-
go i wytrwałości.

o. Jerzy ditricH omi

Połączyła nas Królowa Pokoju
Gdy myślimy o gazecie „Królowa Pokoju", pojawia się w naszych ser-
cach wdzięczność. Żadne słowa nie są w stanie jej opisać, ale spróbu-
jemy chociaż przybliżyć tę niezwykłą historię, która stała się naszym 
udziałem.

Mieszkaliśmy na różnych osiedlach, 
chodziliśmy do różnych szkół, mieliśmy 
różnych znajomych. Ale należeliśmy do 
jednej parafii, a w niej działała gazeta pa-
rafialna. Dawid trafił do niej dzięki pani 
Marii Zborowickiej, Ola – dzięki ówcze-
snemu proboszczowi, Ojcu Mieczysła-
wowi Hałaszce OMI. 

Pani Maria znała rodzinę Wolskich 
i wiedziała, że Dawida pasjonują kompu-
tery i pracuje w wydawnictwie, więc za-
chęciła go, by przyszedł do redakcji po-
magać składać gazetę. Olę namówił Oj-
ciec Proboszcz. Na jej pytanie: „A co ja 
tam będę robić?”, odpowiedział, żartując 
w swoim stylu: „Dostaniesz miotłę i bę-
dziesz sprzątać”.

Pierwsze spotkanie zapamiętaliśmy 
obydwoje. A potem były następne, co 
miesiąc lub dwa, przez kilka dni w trak-
cie składu gazety. I tak to Pan Bóg spra-
wił, sobie znanym tylko sposobem, że 
z  czasem zaczęliśmy inaczej patrzeć na 

siebie i nie mogliśmy się doczekać ko-
lejnego spotkania w redakcji.

Połączyła nas „Królowa Pokoju”. Ale 
nie tylko ta gazeta, której nazwę pisze-
my w cudzysłowie. Połączyła nas przede 
wszystkim ta Królowa Pokoju, która pa-
tronuje parafii i gazecie: Ta, w której 
święto 2 lutego postanowiliśmy po-
traktować naszą znajomość na poważ-
nie; Ta, której zawierzyliśmy od począt-
ku naszą miłość; Ta, która 26 sierpnia pa-
trzyła na nas z Dzieciątkiem na Ostrowie 
Tumskim i była świadkiem najpiękniej-
szego TAK; wreszcie Ta, która prowadzi 
nas za rękę w naszym życiu małżeńskim 
i rodzinnym, chroni i ratuje, i pod której 
obronę nieustannie się uciekamy. 

Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za 
nami!

oLa i daWid WoLscy

ciąg Dalszy 25 lat „Królowej PoKoju” :  s. 15–24

nasza UmiłoWana 
WsPÓLnoto redakcyJna!

Jesteśmy wdzięczni 
za Wasze wielkie serce, 

z jakim tworzycie „Królową Pokoju”, 
za Waszą sympatię i życzliwość,
„wszystko ponad miarę piękne” 

i gustownie układane 
– aby oko cieszyło – 

Bóg zapłać!
Życzymy Wam wszelkich 
potrzebnych łask Bożych 

i dalszych miłych lat współpracy 
– w zdrowiu i radości.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzymy: 

niech Boża Dziecina krzepi serca, 
niesie radość, pokój i nadzieję.

Radosnych świąt 
Narodzenia Pańskiego

oraz 
błogosławionego Nowego Roku 2022

życzą

WsPÓLnoty ParafiaLne
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Słuchający i posłuszny

śWięt y JÓzef – oPiekUn kościoła

Kościół dla mężczyzn jakby budzi się ze snu. Mężowie i ojcowie od-
najdują swojego bohatera – milczącego człowieka czynu, mężczyznę 
zapatrzonego w Boga.

Po raz pierwszy w Piśmie 
świętym nasz praojciec 
Adam usłyszał Pana Boga 
w rajskim ogrodzie. Otrzy-
mał wówczas nakaz upra-
wiania ziemi, panowania 
nad nią i nad wszystkim, co 
na niej istnieje. Usłyszał też 
zakaz jedzenia z drzewa po-
znania dobra i zła.

Ewa usłyszała o Bożym 
nakazie i zakazie zapewne 
od męża. Jednak gdy przy-
szedł do niej wąż – jego też posłuchała, 
co zakończyło się tragedią dla małżon-
ków i dla nas. Słuchanie bowiem sło-
wa Bożego przynosi błogosławieństwo, 
a słuchanie starodawnego węża – prze-
kleństwo. Jak zatem mogło dojść do tak 
wielkiego błędu Adama i Ewy, skoro zo-
stali stworzeni w stanie łaski uświęcają-
cej z nieskażoną wolą i nieskazitelnym 
umysłem?

Podczas rozmowy Ewy z wężem wy-
mowny był brak interwencji Adama. Bę-
dąc tym, który jako pierwszy otrzymał 
objawienie Boże, powinien był ostrzec 
żonę, aby nie słuchała węża, bo słowa 
szatana były kłamstwem. Wystarczyło-
by, że Adam przywołałby słowo Boże, 
aby odwieść Ewę od dialogowania z wę-
żem. Niestety nie uczynił tego.

Rola Adama jako obrońcy małżeństwa 
i rodziny pozostała aktualna w kolejnych 
wiekach, widzimy to również w przypad-
ku Świętej Rodziny. Mimo że Najświętsza 
Maryja Panna cieszyła się ochroną Ducha 
Świętego, którego Oblubienicą była od 
poczęcia, to jednak św. Józef został usta-
nowiony obrońcą Rodziny. To jemu Bóg 
przekazywał swoje słowo nie tylko przed 
narodzinami Syna Bożego, lecz także po 
Jego przyjściu na świat. Bezwarunkowe 
posłuszeństwo Józefa względem każde-
go skierowanego do niego Bożego słowa 

sprawiło, że nikt nie mógł jego Rodzinie 
zaszkodzić. W przeciwieństwie do tego, 
co udało się uczynić wężowi na począt-
ku stworzenia, Świętej Rodziny już nikt 
nie mógł oszukać. Na jej straży stał bo-
wiem przeczysty małżonek Matki Bożej.

Postawa Józefa pokazuje nam, jak na-
leży bronić rodziny przed wszelkim oszu-
stwem diabła. Oprócz słuchania bieżą-
cych natchnień ważne jest częste rozwa-
żanie Bożego słowa i refleksja nad tym, 
co Bóg mówi w odniesieniu do nasze-
go obecnego doświadczenia. Dowodem 
na to, że opiekun Zbawiciela podejmo-
wał taką czynność, jest ważny szczegół. 
Ewangeliści nie zapisali nie tylko żadne-
go słowa wypowiedzianego przez Józe-
fa, ale nawet żadnego słowa wypowie-
dzianego przez jakąkolwiek osobę ludz-
ką do Józefa. Słyszymy tylko słowa, które 
kierował do niego Bóg Ojciec za pośred-
nictwem anioła. To dlatego, że Józef każ-
de słowo, które usłyszał od ludzi, rozwa-
żał przez pryzmat słowa Bożego. Z tego 
powodu zły duch nie mógł go oszukać, 
a wraz z nim – jego Rodziny.

Czy możemy sobie wyobrazić dzisiej-
sze rodziny, które miałyby takich ojców 
jako swoich obrońców i przewodników? 
Co by się stało, gdyby każdy mąż i ojciec 
badał w świetle słowa Bożego i stałego 
nauczania Kościoła każdą wypowiedź 

medialną, każde zachowanie publiczne 
i rodzinne, każdy szkolny program na-
uczania swoich dzieci? Jak bardzo po-
trzebujemy dziś mężów i ojców, którzy 
będą chronić swoje rodziny przed kłam-
stwami diabła!

Tymczasem diabeł potrafił przekonać 
tak wielu ludzi – zwłaszcza młodych – że 
nie ma różnicy między światem wirtual-

nym a fizycznym. Dlaczego 
tak licznie daliśmy się zwieść 
tezie, że nie ma zasadni-
czej różnicy między fizycz-
nym a  wirtualnym uczest-
nictwem w Mszy świętej? 
Z jakiego powodu ulegli-
śmy zmyślonej przestrodze, 
że idąc do kościoła, można 
sprowadzić na siebie i na 
swoich najbliższych zarazę 
epidemiczną?

Święty Józef nie dał się 
oszukać, bo ciągle wracał do słów usły-
szanych od Boga. Z tej racji potrzeba 
nam dziś dobrych ojców, którzy zaczną 
bić na alarm przy każdym nadejściu 
węża. Bez nich, niestety, nie będziemy 
sięgać po właściwe pomoce intelektu-
alne, aby wyjaśnić sobie, dlaczego LGBT 
i tak zwana aborcja są śmiercionośnym 
złem. Nie dowiemy się też, w jaki sposób 
należy te szatańskie pomysły zwalczać.

Świętość Józefa leżała w słowie Bożym 
i w umiejętności przekładania tego sło-
wa na własne doświadczenia. Jego naśla-
dowcami są ci, którzy starają się uczest-
niczyć w codziennej Mszy świętej i w niej 
szukają potwierdzeń oraz rozwiązań dla 
własnych spraw i pytań. Gdy do słowa 
Bożego dochodzi łaska Bożej obecno-
ści w Komunii świętej, rozważanemu 
słowu będzie też towarzyszyć dar mę-
stwa. Tego, niestety, zabrakło naszemu 
praojcu Adamowi, gdy nie odezwał się 
na głos diabelskiego oszustwa.

Nie zabraknie męstwa tym, którzy jak 
św. Józef będą strzec zadania, które Bóg 
im powierzył względem najbliższych. Nie 
zabraknie takim ojcom pomocy Ducha 
Świętego pragnącego uczynić każdego 
ojca rodziny bardziej posłusznym Panu.

ks. Jacek stefaŃski
„rÓżaniec” nr 11 (833) 2021
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księgi ParafiaLne

OchrzczeNI

Nikodem Dudzik
Grzegorz Stężowski
Małgorzata Słoma
Julia Kurzynoga
Kacper Mielniczuk
Amelia Arbuzińska

zMarlI

Helena Krawczuk  ur. 1948
Stanisława Żmijewska  ur. 1937
Krystyna Kowalska  ur. 1936
Stanisław Gryszka  ur. 1935
Mieczysław Wybacz  ur. 1948
Alfreda Czarnecka  ur. 1942
Maria Śliwa  ur. 1930
Halina Mil  ur. 1933
Witold Podgórski  ur. 1939
Przemysław Rogalewski  ur. 1969
Elżbieta Kurek  ur. 1930
Elżbieta Kościk  ur. 1956
Stanisława Wielgosik  ur. 1937
Tadeusz Pyra  ur. 1946
Józefa Wajda  ur. 1936
Helena Chrystowska  ur. 1942
Regina Czaplińska  ur. 1929
Eugeniusz Andruszko  ur. 1938
Krystyna Cmokowicz  ur. 1927
Jan Hajłasz  ur. 1937
Natalia Lipna  ur. 1935

Duchowa adopcja jest modlitwą w in-
tencji dziecka zagrożonego zabiciem 
w  łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy 
i  polega na codziennym odmawianiu 
jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz 
i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modli-
twy w intencji dziecka i jego rodziców. 
Do modlitw można dołączyć dowolnie 
wybrane dobre postanowienia.

Duchową adopcję można przyjąć pod-
czas uroczystej Mszy świętej lub indywi-
dualnie; najczęściej 25 marca – w Dniu-
Świętości Życia lub 28 grudnia – w świę-
to św. Młodzianków, męczenników. 

Dodatkowe postanowienia to np. czę-
sta spowiedź i komunia święta, adora-
cja Najświętszego Sakramentu, codzien-
na lektura Pisma świętego, dzień postu 
o chlebie i wodzie, pomoc osobom po-
trzebującym, dodatkowe modlitwy. 

Duchowa adopcja
Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego powstało po objawie-
niach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do 
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, któ-
re najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 duchowa 
adopcja została przeniesiona do Polski. Pierwszy jej ośrodek powstał 
w kościele ojców paulinów w Warszawie.

życiU zaWsze tak

Jeśli rozpoczniemy modlitwę w inten-
cji duchowej adopcji dziecka poczętego 
w dniu 1 stycznia 2022 roku, w uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, to 
zakończymy ją po dziewięciu miesiącach, 
2 października, w dniu Świętych Aniołów 
Stróżów. W tym czasie można też ofiaro-
wać raz w tygodniu jedną Komunię świę-
tą w intencji „adoptowanego” – wybra-
nego przez Boga – dziecka. Modlimy się 
nie tylko o łaskę życia dla zagrożonego 
dziecka, ale również o łaskę świętego ży-
cia dla niego.

Zachęcamy do podjęcia duchowej 
adopcji dziecka poczętego i uczestnic-
twa w Mszy świętej, która w naszej pa-
rafii jest odprawiana w tej intecji każde-
go 25. dnia miesiąca.

redakcJa

MODLITWA 
W INTENCJI ADOPTOWANEGO 

DZIECKA I JEGO RODZICÓW

Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię 
z miłością oraz za wstawiennictwem 
świętego Józefa, człowieka zawierze-
nia, który opiekował się Tobą po uro-
dzeniu, proszę Cię w intencji tego nie-
narodzonego dziecka, które ducho-
wo adoptowałem, a które znajduje się 
w niebezpieczeństwie zagłady. 
Proszę, daj rodzicom tego dziecka 
miłość i odwagę, aby zachowali je przy 
życiu, które Ty sam mu przeznaczy-
łeś. Amen.

PRZyRZECZENIE 
DUCHOWEJ ADOPCJI 
DZIECKA POCZĘTEGO

Najświętsza Panno, Bogarodzico 
Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem niesienia 
pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia 28 grudnia 2021 roku, 
w święto św. Młodzianków, męczenni-
ków, biorę w Duchową Adopcję jedno 
dziecko poczęte, którego imię jedy-
nie Bogu jest wiadome, aby co dzień, 
przez 9 miesięcy, modlić się o urato-
wanie jego życia oraz o sprawiedliwe 
i prawe życie dla niego po urodzeniu.

Postanawiam:
•	 odmawiać codziennie modlitwę w intencji dziecka nienarodzonego,
•	 odmówić codziennie jedną tajemnicę różańca świętego,
•	 oraz przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

Fundacja Małych Stópek zaprasza do udziału
w zbiórce artykułów higienicznych
„Paczuszka dla Maluszka”, 
dla dzieci w domach samotnej matki, 
domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
Fundacja Małych Stópek
ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin
Konto: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
Tytuł wpłaty: DAROWIZNA



krÓLoWa PokoJU6

Uroczystość obJaWienia PaŃskiego

Mędrcy ze Wschodu

Uroczystość Objawienia Pańskiego (epifania) jest jedną z najstar-
szych, które uświęcił Kościół, bo na Wschodzie obchodzoną już w III w. 
Na początku celebrowano owego dnia pamiątkę Bożego Narodzenia, 
hołdu magów, chrztu Jezusa w Jordanie i wesela w Kanie Galilejskiej, 
podkreślając stopniowe objawianie się Boga całemu światu.

W Kościele rzymskim Epifanię włączo-
no w obchód Bożego Narodzenia z koń-
cem IV w. Następnie oddzielono uroczy-
stość Chrztu Pańskiego i wspomnienie 
cudu w Kanie, a samą uroczystość Epifa-
nii zaczęto też nazywać świętem Trzech 
Króli i czas celebrowania wyznaczono 
na 6 stycznia. Ma ona podkreślać uni-
wersalność chrześcijaństwa skierowane-
go do ludzi wszystkich ras, kultur, języ-
ków i narodów.

Kim byli przybysze, którzy klęknę-
li przed Nowonarodzonym? Jedynie św. 
Mateusz wspomina w swojej Ewangelii 
(Mt 2, 1-12) o tym wydarzeniu, nazywa-
jąc ich mędrcami, magami, ze Wschodu. 
W języku greckim fragment ten brzmi: 
„magoi apo ton Anatolom”, bo w kulturze 
greckiej Wschód był utożsamiany z Ana-
tolią (Azją Mniejszą), Izraelici zaś łączyli 
go z Persją czy Mezopotamią. Dlatego 

przyjmuje się, że byli to perscy mago-
wie, pochodzący ze społeczności kapła-
nów, którzy obserwowali niebo, ale znali 
też religię żydowską, dzięki grupie osie-
dlonych Żydów, pozostałych tam po nie-
woli babilońskiej. 

Mateusz nie podaje liczby magów. 
W  pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
Syryjczycy i Ormianie uważali, że było ich 
dwunastu, odpowiednio do liczby poko-
leń Izraela. Malowidła z rzymskich kata-
kumb (II i III w.) przekazują, że było ich 
dwóch, czterech lub sześciu. W Koście-
le koptyjskim w Egipcie do dzisiaj uwa-
ża się, że w orszaku było ich sześćdzie-
sięciu. Orygenes, Ojciec Kościoła, idąc za 
wskazówką liczby darów (złoto, kadzidło 
i mirra), określił, że mędrców było trzech. 

Dopiero w VI w. tradycja nadała im 
imiona, które nawiązywały do określeń 
władcy w trzech językach: Kacper (od łac. 

caesar), Melchior (od hebr. melech) i Bal-
tazar (od gr. basileus). Możliwe, że miała 
na to wpływ interpretacja Psalmu 72(71): 
„Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę i od-
dadzą mu pokłon wszyscy królowie”.

Marco Polo wskazał na miasto Savah 
(Seuva), z którego wyruszyli i tam po-
wrócili. Opisał miejsce ich pochówku. 
Wiek później potwierdził to podróżują-
cy mnich franciszkański. Tradycja chrze-
ścijańska wskazuje na Kaszan (obecnie 
w środkowym Iranie). Legenda sięgająca 
XII w. podaje, że relikwie magów przy-
wiozła z Ziemi Świętej do Konstanty-
nopola św. Helena, matka cesarza Kon-
stantyna Wielkiego, a miał je otrzymać 
od cesarza biskup Mediolanu, św. Eu-
storgiusz. Kiedy Fryderyk I Barbarossa 
w 1164 r. zajął Mediolan, za poradą bi-
skupa Reinalda z Dassel zabrał relikwie 
z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił 
je w kościele pw. św. Piotra i Najświęt-
szej Maryi Panny. 

Do dziś w katedrze kolońskiej za głów-
nym ołtarzem znajduje się relikwiarz 
Trzech Króli – półtorametrowej wysoko-
ści arcydzieło sztuki złotniczej przypo-
minające kształtem trójnawową bazyli-
kę. Wykonał je Mikołaj z Verdun na prze-
łomie XII i XIII w. z drewna dębowego, 
blach złotych, srebrnych, miedzianych 
złoconych i ponad tysiąca klejnotów.

Na przełomie XV i XVI w. pojawił się 
zwyczaj święcenia w kościołach złota 
(np. pieniędzy) i kadzidła (do okadzania 
domostw, aby je symbolicznie zabezpie-
czyć przed niebezpieczeństwem). Zwy-
czaj święcenia kredy pojawił się dopiero 
w XVIII w. Tą kredą pisano na drzwiach: 
„C+M+B” i datę roczną. Skrót tłumaczono 
różnie: „Christus mansionem benedicat” 
(Niech Chrystus mieszkanie błogosławi) 
lub „Christus multorum benefactor” (Chry-
stus dobroczyńca wielu). Prośmy zatem 
i my w ten sposób o Boże błogosławień-
stwo w tym ciężkim okresie, publicznie 
wyznając naszą wiarę.

bożena sobota

na zDjęciu: ALBRECHT DüRER, 
HOłd trZeCH króli, 1504, 
GALERIA UFFIZI WE FLORENCJI
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cierpliwość

Sokolnictwo, czyli sztuka oswajania i treningu ptaków drapieżnych, 
uznaje jastrzębia za jeden z najtrudniejszych gatunków do ułożenia. 
Dlaczego? Jastrzębie słyną z nerwowości, która wynika ze specyficz-
nej budowy biologicznej. Ich system nerwowy nie jest tak rozbudo-
wy, jak u innych ptaków, a połączenia nerwowe pomiędzy mięśniami 
a mózgiem są nieliczne. 

To powoduje, że jastrzębie żyją dzie-
sięć razy szybciej, a ich reakcje na bodźce 
są bezmyślne. Sokolnik, próbujący „ukró-
cić”, czyli oswoić jastrzębia, musi cecho-
wać się dużą cierpliwością. Jeden z nich 
czas „ukracania” kapryśnego ptaka okre-
ślił nawet jako cierpienie.

Być może ty również czasami czujesz 
się jak sokolnik próbujący oswajać ja-
strzębia. Czujesz, że nie masz już cier-
pliwości do modlitwy, Różańca, czyta-
nia Pisma świętego, przychodzenia na 
Eucharystię, do spowiedzi… 

W pewien sposób jest to cierpienie. 
Już teraz chcielibyśmy być bardziej świę-
ci, bardziej wysłuchani. Chcielibyśmy, 
by w naszym życiu było mniej grzechu. 
Chcielibyśmy, żeby nasz jastrząb był już 
gotowy do lotu. Wszystkie te pragnie-
nia są bardzo dobre. O to przecież cho-
dzi w życiu chrześcijanina! 

W czym więc problem? Skąd trudno-
ści? W cierpliwości a raczej w jej braku. 
Zwróćmy uwagę, że słowo cierpliwość 
od razu odsyła nas do cierpienia. Łączy 
je ten sam rdzeń. Dodatkowo, kiedy się-
gniemy do słownika języka łacińskiego, 
zobaczymy, że słowo patior tłumaczy się 
zarówno jako „cierpieć”, jak i „być cierpli-
wym”. Widzimy więc, że te dwa słowa są 
ze sobą bardzo blisko związane. Czemu 
zatem służy cierpienie? Nauce cierpli-
wości. Syrach mówi wprost: bądź cierpli-
wy, nie trać równowagi w czasie utrapie-
nia (Syr 2, 2).

Cierpliwość to nie postawa zatwar-
działości. Nie polega na zaciśnięciu zę-
bów i powiedzeniu sobie: wszystko wy-
trzymam. To raczej przylgnięcie do Boga 
oraz przyjmowanie tego, co przychodzi. 
To szukanie pomocy u Boga bardziej niż 
u innych czy samego siebie. Doświadcze-

Potrzeba modLitWy

nie własnej słabości, poniżenia czy cier-
pienia pozwala nam stanąć w prawdzie: 
tak, Panie, potrzebuję twojej cierpliwości, 
potrzebuję Ciebie. Cierpienie to często 
sprawdzian naszej wiary. W momencie 
słabości mamy pokusę schodzenia z dro-
gi, odwracania się od Boga. Często bra-
kuje nam cierpliwości. Szczególnie wte-
dy chodzi o to, żeby prostować swe drogi 
i Jemu zaufać (Syr 2, 6). Zaufać, że to, co 
dziś mnie tak bardzo dotyka, ma przecież 
sens, choć trudno go dostrzec. 

Jezus mówi, że jeśli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zosta-
nie samo jedno, ale jeśli obumrze, przy-
nosi plon obfity (J 12, 24). Cierpienie 
i  wszystkie próby nie mają nas pognę-
bić i poniżyć, ale raczej uczy wierności, 
ufności i cierpliwości. Syrach zachęca, 
żeby w zmiennych losach poniżenia być 
wytrzymałym (Syr 2, 4). Na to wszystko, 
co nam doskwiera, spróbujmy spojrzeć 
z wdzięcznością i… cierpliwością. Prze-
cież właśnie to wszystko przygotowuje 
nas do spotkania z Chrystusem!

Cierpienie związane z treningiem ja-
strzębia bardzo szybko znika, kiedy ptak 
bez pęt wzlatuje i sam wraca na rękę 
sokolnika. Wtedy liczy się tylko radość 
z  efektów, które się osiągnęło. Oswaja-
nie jest już przeszłością. Trening nasze-
go jastrzębia właśnie trwa. Życie wiecz-
ne czeka. To od nas zależy, jak ten tre-
ning będziemy przeżywać i jak będzie-
my zbliżać się coraz bardziej do Pana 
Boga. Żeby cierpienie nie wzięło nad 
nami góry, szukajmy w sobie cnoty cier-
pliwości. Właśnie w ten sposób będzie-
my mogli szukać Chrystusa w naszej co-
dzienności!

o. JakUb WandzicH omi

Wdzięczność

Jesień, z drzew spadają ostatnie 
liście. Pierwsze przymrozki, robi się 
szaro i trochę smutno. A my, parafia-
nie, mamy w oczach i pamięci pełne 
kwiatów i zieleni tereny przykościelne, 
o  które dba, z dobrej woli, tyle osób 
z naszej parafialnej wspólnoty.

Tyle litrów wody przydźwiganych do 
podlewania kwiatów i zieleni, tyle zgię-
tych, bolących pleców przy sadzeniu 
i plewieniu, tyle wytartego potu w cza-
sie letnich upałów, aby bylo pięknie i na 
chwałę Pana, byśmy, idąc do kościoła, 
już tu, na dworze, mogli się zachwycać 
Bożą hojnością, różnorodnością, bo-
gactwem kształtów i kolorów kwiatów 
stworzonych dla nas i z miłości do nas.

O zieleń i kwiaty wokół naszych ko-
ściołów dbała, zawsze wrażliwa na 
piękno przyrody stworzonej przez 
Boga, śp. Renia Chodorowska, któ-
ra odeszła do domu Pana cztery lata 
temu, 22 grudnia 2017 roku. Jej dzieło 
kontynuują teraz siostry i bracia z róż-
nych wspólnot naszej parafii. Dziękuje-
my Wam z całego serca za Wasze zaan-
gażowanie, za trud i poświęcenie. Je-
steśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech 
Pan Wam błogosławi i obdarza swo-
imi łaskami.

Parafianka

Nasza wdzięczność obejmuje też Pana 
Organistę. Módlmy się w jego intencji:

Dziękujemy Ci, Boże, za naszego or-
ganistę, Pana Marka. Podpowiada nam 
święte melodie i pomaga nam w modli-
twie. Twoją świątynię napełnia piękną 
modlitwą melodii i śpiewanych słów. 
Organy i chór są dla niego ołtarzem, na 
którym codziennie składa Tobie, Panie, 
swoje zdolności, pracę i umiłowanie 
piękna muzyki. 

Spójrz, Panie, na chór, zauważ jego 
wiarę i wysłuchaj jego modlitwy. Daj 
mu dużo zdrowia, radości, aby wszy-
scy, którzy go słuchają, byli przeniesie-
ni do nowego świata, aby zatęsknili za 
Tobą, Boże, który jesteś samym pięk-
nem. Chórzystom i ich rodzinom bło-
gosław każdego dnia. Gdy zaś wszy-
scy spotkamy się w niebie, pozwól im, 
Panie, śpiewać Tobie wiecznie. Amen.

redakcJa

7krÓLoWa PokoJU

Piękno zbaWi śWiat
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PrzyJacieLe misJi

Na początku wypada się przedstawić. 
Jestem nowym dyrektorem Prokury Mi-
syjnej. Urodziłem się w Nowym Mieście 
Lubawskim, gdzie znajduje się sanktu-
arium Matki Bożej Łąkowskiej. Przy Ma-
ryi kształtowało się moje powołanie. 
W 1980 roku trafiłem do Niższego Semi-
narium Misjonarzy Oblatów w Markowi-
cach, gdzie dalej prowadziła mnie Niepo-
kalana. Kolejne miejsce oblackiej forma-
cji to Kodeń nad Bugiem, tam znów pod 
opieką Matki Bożej Kodeńskiej formował 
się mój oblacki duch. 

Następnie sześć lat seminaryjnych 
studiów filozoficzno-teologicznych, 
uwieńczonych święceniami kapłańskimi 
20 czerwca 1992 roku w Obrze. Tu mło-
dych oblatów dojrzewających do ka-
płaństwa wspiera Matka Boża Pociesze-
nia. Po święceniach był oczekiwany wy-
jazd na Madagaskar, ale wcześniej spę-
dziłem dwa lata w Kędzierzynie-Koźlu 
pośród wspaniałych oblatów i parafian. 
8 sierpnia 1995 roku, razem ze współbra-
tem, Mariuszem Kasperskim OMI, obec-
nym przełożonym na Madagaskarze, wy-
lądowaliśmy na Czerwonej Wyspie. Tak 
zaczęła się moja misyjna wędrówka, a za-
razem misyjna przygoda.

Malgaskie drogi
Przez prawie rok uczyłem się języ-

ka malgaskiego w Antananarivo. Potem 
zostałem posłany na pierwszą placówkę 
misyjną – do Marolambo, a następnie 
pracowałem w Apostolacie Morza w To-
amasinie i po kolejnych latach zostałem 
proboszczem tamtejszej parafii pw. Notre 
dame de lourdes. 

Po proboszczowaniu zostałem wybra-
ny na przełożonego oblatów na Madaga-
skarze i przez sześć lat mieszkałem w sto-
licy kraju – Antananarivo. Po tych latach 
przyszedł czas na rok sabatyczny, abym 

Byli ze mną „Józefowie”

Ponad 20 lat spędziłem na misjach na Madagaskarze. W pracy po-
magało mi tam wielu „Józefów” – cichych, skromnych, bez których 
jednak misje nie przynosiłyby owoców. Wciąż o nich pamiętam, choć 
rozpocząłem pracę w Poznaniu.

nabrał trochę sił i „naładował akumulato-
ry” przed kolejnym wyzwaniami. Energia 
była potrzebna, ponieważ 27 listopada 
2016 roku misjonarze oblaci Maryi Nie-
pokalanej objęli trudną misję w Befasy, 
w południowo-zachodniej części Mada-
gaskaru, w diecezji Morondava.

Trudne pożegnanie
Misja Befasy stała się cząstką mnie sa-

mego. Zostały piękne wspomnienia spę-
dzonego tam czasu. Tyle odprawionych 
Eucharystii, setki sakramentów, niezli-
czone rzesze spotkanych ludzi różnych 
plemion, dużo lekcji pokory, cierpliwo-
ści, nauki dotykania ubóstwa i ubogich, 
wiele misyjnych przygód – radosnych 
i smutnych. Są też wybudowane dzieła, 
wspólnie z rzeszą wspaniałych przyjaciół 
i darczyńców.

Udało się zorganizować i wybudo-
wać wiele szkół oraz piękne boiska 
do piłki nożnej i już oddane do użyt-
ku profesjonalne boisko do koszyków-
ki w naszym gimnazjum. W Befasy po-
wstała szkoła podstawowa i gimna-
zjum. W Misokitsy – szkoła podstawo-

wa i piękny kościół. W Ambato, Maro-
hetay, Kirijimbazaha, Ankiliabo i Beleo 
stworzyliśmy tzw. gardenie – czyli małe 
szkoły przygotowujące dzieci i nauczy-
cieli do otwarcia w przyszłości szkoły 
podstawowej. Tym sposobem przywra-
camy tamtejszej malgaskiej społeczno-
ści ich godność dzieci Bożych. 

leandre jak Józef
Świat potrzebuje naśladowców św. 

Józefa i z takimi ludźmi miałem też oka-
zję współpracować na misjach. W Befa-
sy poznałem pana Zarę Leandre Prospe-
ra, który przypomina św. Józefa. Urodził 
się w Befasy w 1966 roku. Niestety, Lean-
dre jako małe dziecko został kaleką. Nie-
udolny pielęgniarz, który szczepił dzieci, 
uszkodził nerw w jego nodze. Mięśnie 
wykształciły się nieprawidłowo i dlatego 
do dziś mężczyzna ten powłóczy uszko-
dzoną kończyną. Dzięki ojcu, który był 
katechetą, zdobył wykształcenie pod-
stawowe i zawodowe. Ojciec dał mu też 
bardzo dobre wykształcenie chrześcijań-
skie. Wyuczony na stolarza przez jednego 
z saletynów, młody chłopak pełen opty-
mizmu rozwijał swój talent. Jako młody 
człowiek robił wozy zaprzęgowe do wo-
łów, a także małe meble codziennego 
użytku – stoły, krzesła czy łóżka. Dora-
stał i z czasem założył rodzinę.
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PrzyJacieLe misJi

Jego wybranką została Koto Alberti-
ne. Podobnie jak on, jest osobą niepełno-
sprawną. Przeszła chorobę Heinego-Me-
dina, czyli ostre porażenie dziecięce. Za-
kaźny wirus polio unieruchomił jej jed-
ną nogę. Jednak Pan Bóg sprawił, że się 
odnaleźli, zawarli sakramentalny zwią-
zek małżeński i mają czworo dzieci. Koto, 
podobnie jak jej mąż, dzięki swej rodzi-
nie zdobyła zawód, ukończyła szkołę kra-
wiecką i jest mistrzynią w swojej profesji. 
Szyje różne rzeczy dla miejscowej ludno-
ści i wiele prac otrzymuje od misji. Szy-
je ubranka szkolne dla naszych dzieci, 
alby dla ministrantów i modne kreacje 
dla miejscowych kobiet. Jest szanowa-
na i ceniona za swój talent. Należy też do 
Żywego Różańca i szyje specjalne stroje 
dla Matek Różańcowych.

Leandre i Koto są wzorem dla swojej 
rodziny i całej społeczności. Niepełno-
sprawność jest dla nich krzyżem, ale to 
z niej zrodziła się miłość tych dwojga lu-
dzi. Obecnie Leandre jest szefem sześcio-
osobowej ekipy stolarzy pracujących na 
misji. Misyjna stolarnia wykonuje piękne 

meble, ławki i stoliki do misyjnych szkół, 
a nawet ołtarze do kościołów w buszu. 
W ekipie jest syn Leandra – Parfait. Jest 
już żonaty i ma dziecko. Ojciec jest dla 
niego wzorem do naśladowania – jak św. 
Józef dla małego Jezusa, naszego Zbawi-

ciela. Choć teraz jestem w Poznaniu, to 
pamiętam o „Józefach”, z którymi współ-
pracowałem.

oJciec marek ocHLak omi
dyrektor ProkUry misyJneJ, PoznaŃ

Bardzo dziękujemy naszym Parafianom za ich ofiarność, złożone dary 
rzeczowe i ofiary pieniężne na pomoc dla ludzi z misji oblackich w Ka-
merunie i na Madagaskarze. W tym roku wysłaliśmy drogą morską trzy 
transporty darów do Kamerunu.

Ojcowie misjonarze dziękują Wam za Wasze ofiarne serca. Dzieci z ich 
misji są szczęśliwe, gdy otrzymują nawet najmniejszy upominek, choć-
by kostkę mydła, czy nowe ubranie.

∗ ∗ ∗
Wspólnota Przyjaciół Misji dziękuje Bernadecie Ślusarczyk za jej pra-

cę przy pakowaniu darów i przekazywaniu ich Panu Adamowi na statek 
płynący do Kamerunu.

∗ ∗ ∗
Specjalne podziękowanie należy się Wam, drodzy Parafianie, za ofia-

ry złożone w niedzielę misyjną 7 listopada br. dla Ojca Arkadiusza Cichli 
OMI, bo na Ukrainie mają trudne życie. Ojciec Arkadiusz odprawi Msze 
święte dziękczynne za dobrodziejów. 

∗ ∗ ∗
Każdy, kto chce wspomóc nasze działania misyjne, może to uczynić 

modląc się w intencji misji przy kaplicy oblackiej i złożyć ofiarę do skar-
bonki. Za wszystkie dotychczasowe ofiary składamy serdeczne podzię-
kowanie: Bóg zapłać!

Podziękowania

Z okazji święta Narodzenia 
Pańskiego wszystkim Parafia-
nom składamy najserdeczniej-
sze życzenia obfitości łask od 
Bożej Dzieciny na każdy dzień 
i radosnego świętowania.

zeLatorka 
PrzyJaciÓł misJi obLackicH

maria zboroWicka
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rok dUszPasterski

Posłani w pokoju chrystusa

Wraz z zakończeniem Mszy świętej 
rozpoczyna się zaangażowanie świadec-
twa chrześcijańskiego. Chrześcijanie idą 
na Mszę świętą, aby uczestniczyć w męce 
i zmartwychwstaniu Pana, a następnie 
żyć bardziej jako chrześcijanie: rozpoczy-
na się dawanie świadectwa chrześcijań-
skiego. Wychodzimy z kościoła, aby „iść 
w pokoju” niosąc Boże błogosławieństwo 
w codzienne wydarzenia, do naszych do-
mów, w miejsca pracy, wielbiąc Pana na-
szym życiem. 

Ale jeśli wychodzę z kościoła plotku-
jąc, to znaczy, że Msza święta nie dotar-
ła do mojego serca, bo nie jestem zdol-
ny do życia świadectwem chrześcijań-
skim. Za każdym razem, gdy wychodzę 
ze Mszy świętej, powinienem wychodzić 
lepszy, niż wszedłem, mając więcej życia, 
więcej sił, pragnąc coraz bardziej dawać 
świadectwo chrześcijańskie. Przez Eucha-
rystię Pan Jezus wkracza do naszego ser-
ca i w nasze ciało, abyśmy „przestrzegali 
w życiu zobowiązań płynących z sakra-

Msza święta zaczyna się od znaku krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego, tak też zostaje zakończona, w imię Trójcy Świętej, błogo-
sławieństwem udzielonym przez kapłana i rozesłaniem ludu. Jeste-
śmy posłani w pokoju chrystusa, by nieść innym Dobrą Nowinę.

mentu, który przyjęliśmy z wiarą” (Mszał 
Rzymski, kolekta poniedziałku w Okta-
wie Wielkanocy).

Zatem z celebracji przechodzimy do 
życia, świadomi, że Msza święta znajdu-
je wypełnienie w konkretnych decyzjach 
tych, którzy osobiście angażują się w ta-
jemnice Chrystusa. Nie wolno nam zapo-
minać, że sprawujemy Eucharystię, po to, 
żeby uczyć się, jak stawać się mężczyzna-
mi i kobietami eucharystycznymi. Co to 
znaczy? Oznacza pozwolenie, aby Chry-
stus działał w naszych czynach: aby Jego 
myśli były naszymi myślami, Jego uczu-
cia naszymi uczuciami, Jego wybory tak-
że naszymi wyborami. A to jest święto-
ścią. Czynienie tego, co czynił Chrystus, 
to chrześcijańska świętość. 

Dokładnie wyraża to św. Paweł mó-
wiąc o swoim upodobnieniu do Jezu-
sa: „Razem z Chrystusem zostałem przy-
bity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obec-

ne życie moje jest życiem wiary 
w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za 
mnie” (Ga 2, 19-20). Doświadcze-
nie Pawła oświeca także i nas: na 
ile umartwiamy nasz egoizm, to 
znaczy sprawiamy, by obumar-
ło to, co sprzeciwia się Ewange-
lii i miłości Jezusa, na tyle two-
rzy się w nas większa przestrzeń 
dla mocy Jego Ducha. Chrze-
ścijanie to ludzie pozwalający, 
aby ich dusza została poszerzo-
na mocą Ducha Świętego, otrzy-
mawszy Ciało i Krew Chrystusa. 
Pozwólcie, aby wasza dusza była 
poszerzona.

Ponieważ realna obecność 
Chrystusa w konsekrowanym 
chlebie nie kończy się wraz ze 

Mszą świętą, Eucharystia jest przecho-
wywana w tabernakulum, aby nieść Ko-
munię świętą chorym, a także, aby moż-
na było adorować Pana w Najświętszym 
Sakramencie. Kult eucharystyczny poza 
Mszą świętą, czy to w formie prywatnej 
czy też wspólnotowej pomaga nam bo-
wiem trwać w Chrystusie.

Zatem owoce Mszy świętej mają doj-
rzewać w życiu codziennym. Możemy 
powiedzieć, nieco naciągając obraz, że 
Msza święta jest jak ziarno pszenicy, któ-
re w zwyczajnym życiu rośnie, dojrze-
wa w dobrych uczynkach, w postawach 
upodabniających do Jezusa. Zatem owo-
ce Mszy świętej mają dojrzewać w życiu 
codziennym. Pogłębiając nasze zjedno-
czenie z Chrystusem, Eucharystia odna-
wia życie łaski, jaką Duch Święty obda-
rzył nas w chrzcie i bierzmowaniu, aby 
nasze chrześcijańskie świadectwo było 
wiarygodne.

Ponadto rozpalając w naszych ser-
cach Bożą miłość, Eucharystia oddziela 
nas od grzechu: „Im bardziej uczestni-
czymy w  życiu Chrystusa i pogłębiamy 
przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam ze-
rwać więź z Nim przez grzech śmiertelny” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1395). 
Regularne przystępowanie do stołu eu-
charystycznego odnawia, umacnia i po-
głębia więź ze wspólnotą chrześcijańską, 
do której należymy, zgodnie z zasadą, że 
Eucharystia tworzy Kościół, jednoczy nas 
wszystkich.

Wreszcie, udział w Eucharystii zobo-
wiązuje do pomocy innym, a zwłaszcza 
ubogim, ucząc nas przechodzenia od cia-
ła Chrystusa do ciała braci, gdzie oczeku-
je, że Go rozpoznamy, będziemy Jemu 
usługiwali, oddawali cześć i miłowali. 
Niosąc skarb zjednoczenia z Chrystusem 
w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7), 
stale musimy powracać do świętego oł-
tarza, aż do chwili gdy w  raju, w  pełni 
rozkoszować się będziemy szczęściem 
uczty Godów Baranka (por. Ap 19, 9).

oJciec śWięty franciszek
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Pomagamy

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To już dwudziesta ósma odsłona kampanii służącej pozyskaniu środ-
ków na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, 
a także na bezpłatne posiłki, stypendia oraz wsparcie dzieci w reha-
bilitacji i leczeniu.

Tej najstarszej akcji Caritas, za-
początkowanej w 1994 r., towa-
rzyszy hasło „Świeca, która two-
rzy polską wigilię”. I rzeczywi-
ście, wigilijna świeca, rozprowa-
dzana w parafiach podczas ad-
wentu, stała się nie tylko sym-
bolem Caritas, ale także nieod-
łącznym elementem świąt Bo-
żego Narodzenia w wielu pol-
skich domach. Przede wszyst-
kim jednak dzięki niej tysiące 
dzieci korzystają z  potrzebne-
go im wsparcia.

– O przeznaczeniu wpływów związa-
nych z dystrybucją wigilijnych świec de-
cydują diecezjalne Caritas, uwzględnia-
jąc lokalne potrzeby. W 2021 r. w kolo-
niach, organizowanych m.in. dzięki Wigi-
lijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom, wzięło 
udział ok. 8 tys. dzieci z całej Polski. Naj-
młodszych wypoczywających z Caritas 
było mniej niż w ubiegłych latach (dla 
porównania w 2019 r. z wypoczynku let-
niego skorzystało 20 tys. dzieci) na sku-
tek pandemicznych obostrzeń. Z zebra-
nych środków sfinansowano również 
stypendia dla ponad pół tysiąca dzie-
ci – poinformowała Małgorzata Jarosz-
Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas 
Polska. Specyfika czasu pandemii wiąże 
się z nowymi problemami i potrzebami, 

odczuwanymi przez dzieci i młodzież.  
Dlatego środki pozyskane dzięki tego-
rocznej edycji akcji zostaną przeznaczo-
ne w szczególności na kontynuację roz-
poczętego w wakacje 2021 r. długofalo-
wego programu Akademia Caritas Dzie-
ciom, z  którego obecnie korzysta 3 tys. 
dzieci w całej Polsce. 

Program jest odpowiedzią na aktu-
alne wyzwania, m.in. dramatyczny spa-
dek nastrojów wśród uczniów odczu-
wających osamotnienie i stres na skutek 
wprowadzanych ograniczeń ich aktyw-
ności, w  tym zdalnych form nauczania. 
Wsparcie najmłodszych w ramach tego 
programu odbywa się poprzez bezpłat-
ne warsztaty społeczne, psychologiczne 
i edukacyjne. Ponadto w tym roku część 
funduszy zostanie przeznaczona na pro-

gramy edukacyjne i dożywianie dzieci 
z  krajów rozwijających się (Argentyna, 
Kamerun, Wenezuela), a  także wesprze 
polskie dzieci z Białorusi, Ukrainy i Litwy.

Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom od ponad 20 lat ma 
charakter ekumeniczny. Inau-
guracja akcji w tym roku odby-
ła się w warszawskim kościele 
ewangelicko-reformowanym. 
Wzięli w niej udział: Małgorza-
ta Jarosz-Jarszewska (zastęp-
ca dyrektora Caritas Polska), 
ks. Doroteusz Sawicki (dyrek-
tor Prawosławnego Metropo-
litalnego Ośrodka Miłosierdzia 
ELEOS), Wanda Falk (dyrektor 
Diakonii Kościoła Ewangelic-

ko-Augsburskiego w RP) i Marzena Ma-
tejka (prezes Diakonii Kościoła Ewange-
licko-Reformowanego w RP). 

Płomień świecy, symbolizujący goto-
wość do pomocy potrzebującym i wrażli-
wość na ich potrzeby, łączy różne środo-
wiska. W 1997 r. do akcji Caritas włączyli 
się harcerze ZHP z ideą Betlejemskiego 
Światła Pokoju, pochodzącego od wiecz-
nego ognia z Groty Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem. Niesiony przez skautów 
i harcerzy płomień przypomina o potrze-
bie jedności, braterstwa i pokoju. Dzięki 
harcerzom ze Związku Harcerstwa Pol-
skiego, trafia wraz ze świecami Caritas 
do parafii, szkół, szpitali, urzędów i do-
mów w całej Polsce.

caritas.PL

JAK WESPRZEć WIGILIJNE DZIEłO POMOCy DZIECIOM?

•	 Odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas

•	 Wysyłając SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

•	 Dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane na stronie  

wigilijnedzielo.caritas.pl
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noWy błogosłaWiony

Błogosławiony ks. Jan Macha – „hanik”

Ksiądz Jan Macha (1914–1942), utalentowany sportowiec, szczypior-
nista, społecznik działający w harcerstwie i w Katolickim Stowarzy-
szeniu Młodzieży, kapłan. aresztowany w 1941 roku przez gestapo, 
był okrutnie torturowany, a następnie zamordowany w nocy z 2 na 3 
grudnia 1942 roku. ciała ks. Machy nigdy nie wydano rodzinie. Praw-
dopodobnie spalono je w obozie w auschwitz.

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Ma-
chy, śląskiego kapłana i męczennika zgi-
lotynowanego w 1942 r., odbyła się w so-
botę 20 listopada br. w katedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach. Mszy świętej be-
atyfikacyjnej przewodniczył prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych – kard. 
Marcello Semeraro.

Ks. Jan Franciszek Macha był 
pełnym życia i aktywności mło-
dym księdzem, a zaraz po świę-
ceniach kapłańskich, na począt-
ku wojny zorganizował na Śląsku 
konspiracyjną sieć pomocy, za co 
został zgilotynowany przez Niem-
ców w wieku 28 lat. „Umieram 
z czystym sumieniem, żyłem krót-
ko, ale uważam, że cel swój osią-
gnąłem…” – napisał w pożegnal-
nym liście do rodziny.

Jan Macha urodził się 18 stycz-
nia 1914 roku w Chorzowie Sta-
rym jako syn Pawła i Anny z domu 
Cofałka. Była to typowa śląska ro-
dzina blisko związana z Kościołem. 
W  latach 1921-1925 Hanik uczył 
się w  szkole powszechnej w  Cho-
rzowie Starym, a następnie w gim-
nazjum klasycznym. Po maturze 
w  1933 r. postanowił wstąpić do 
seminarium duchownego. Ze względu na 
dużą liczbę kandydatów nie został przyję-
ty i przez rok studiował prawo na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. W roku 1934 dołą-
czył do grona alumnów do Śląskiego Se-
minarium Duchownego w Krakowie. 

W trakcie formacji seminaryjnej działał 
w „Pomocy Bratniej” i Akcji Katolickiej. Był 
pracowity, ambitny i pobożny. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 
roku w katowickiej katedrze św. aposto-
łów Piotra i Pawła. W pierwszych dniach 

września 1939 r. został posłany do pracy 
w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Od 
początku niemieckiej okupacji Górnego 
Śląska mocno przeżywał prześladowa-
nia byłych powstańców śląskich, którzy 
byli aresztowani, więzieni, skazywani na 
śmierć i pobyt w obozach koncentracyj-
nych. Ich rodziny pozostawały bez środ-

ków do życia. Ksiądz Macha wspierał je 
duchowo i materialnie. 

Przez prawie dwa lata kierował orga-
nizacją dobroczynną, która swoje ideały 
budowała w oparciu o chrześcijańską 
caritas i tradycje harcerskie. Z biegiem 
czasu została ona włączona w struktury 
konspiracyjnego Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i nadano jej wówczas nazwę 
„Opieka Społeczna”. Przeżywał też bo-
leśnie niszczenie kultury polskiej przez 
niemieckich okupantów i zakaz używa-

nia języka polskiego w duszpasterstwie, 
nawet w sakramencie pokuty.

5 września 1941 r. został aresztowany. 
Więziono go w Mysłowicach, a następ-
nie w Katowicach. W czasie licznych prze-
słuchań poddawany był torturom. W ak-
cie oskarżenia zarzucono mu, że poma-
gał polskim rodzinom, szargał wizeru-
nek i dobro III Rzeszy, szkodził narodo-
wi niemieckiemu, a tym samym dopuścił 
się zdrady stanu. 17 lipca 1942 r. ks. Ma-
cha został skazany na karę śmierci. Wy-
rok przyjął spokojnie.

W celi śmierci ks. Jan czekał na wyko-
nanie wyroku przez ponad cztery mie-

siące. Przed egzekucją spotkał się 
z kapelanem więziennym, przyjął 
sakramenty i napisał list pożegnal-
ny do swojej rodziny. Znalazły się 
m.in. takie słowa: „Umieram z czy-
stym sumieniem. Żyłem krótko, ale 
uważam, że cel swój osiągnąłem. 
[…] Nie rozpaczajcie! Idę teraz do 
Wszechmocnego, On mnie osą-
dzi. Wszystko będzie dobrze. Bez 
jednego drzewa las lasem zosta-
nie. Bez jednej jaskółki wiosna też 
zawita, a bez jednego człowieka 
świat się nie zawali. […] Pozostało 
mi bardzo mało czasu. Może jesz-
cze jakie trzy godziny, a więc do 
widzenia! Pozostańcie z Bogiem. 
Módlcie się za Waszego Hanika”. 

Został ścięty na gilotynie w ka-
towickim więzieniu przy ul. Miko-
łowskiej, krótko po północy z 2 na 
3 grudnia 1942 r. Jego ciało zosta-

ło prawdopodobnie przewiezione do Au-
schwitz i tam spalone w krematorium.

W pożegnalnym liście ks. Macha po-
prosił rodzinę, aby urządziła mu na 
cmentarzu „cichy zakątek, żeby od czasu 
do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmó-
wił za mnie Ojcze nasz”. Prośbę spełnio-
no w 1951 roku, kiedy z inicjatywy ka-
płanów, kolegów z rocznika, zbudowano 
ks. Janowi symboliczny grób na cmenta-
rzu parafii św. Marii Magdaleny w Cho-
rzowie Starym.
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Na szczeblu diecezjalnym proces be-
atyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął 
się w 2013 r. i trwał do 5 września 2015 
roku. Następnie dokumentacja została 
złożona w Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych. 16 marca 2016 r. akta sprawy 
zostały publicznie otwarte i rozpoczął się 
etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. 
Dekret potwierdzający męczeństwo sługi 
Bożego ks. Jana Franciszka Machy, kapła-
na archidiecezji katowickiej, papież Fran-
ciszek zatwierdził 28 listopada 2019 r.

Mszę świętą beatyfikacyjną w katedrze 
katowickiej koncelebrowali m.in. kard. 
Stanisław Dziwisz, abp Salvatore Pen-
nacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, 
abp Wojciech Polak, metropolita gnieź-
nieński, prymas Polski, abp Stanisław Gą-
decki, metropolita poznański i przewod-
niczący KEP, abp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski oraz bp Edward 
Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji 
lwowskiej, a także metropolita katowic-
ki abp Wiktor Skworc.

We Mszy świętej uczestniczyli przed-
stawiciele władz państwowych i samo-
rządowych oraz członkowie rodziny ks. 
Jana Machy, duchowieństwo i liczni wier-
ni. Śląski męczennik po beatyfikacji stał 
się patronem Wyższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego w Katowicach.

ekai.PL

noWy błogosłaWiony

Jakie przesłania pozostawił nam bł. ks. Jan Macha?
•	 Talent jest bardzo ważny, ale należy go systematycznie rozwijać.
•	 Ciężką pracą, wytrwałością można w życiu wiele osiągnąć,  

spełniając swoje marzenia.
•	 Kochać Boga jako Dobro Najwyższe i Największą Miłość.
•	 Żyć zgodnie z Dekalogiem.
•	 Czynić dobro i miłosierdzie na ziemi, aby zasłużyć na życie wieczne.
•	 Pamiętać, iż życie ziemskie szybko przemija.
•	 Pomagać rodzinom duchowo i materialnie.
•	 Wybaczać oprawcom. Kiedy ks. Jan był bity, poniżany, napisał modli-

twę, w której prosił Boga, aby „wolno było mu stanąć u wrót nieba ra-
zem ze swym prześladowcą”.

•	 Poddanie się woli Bożej. „Jak jest ciężko z życiem się żegnać, ale jak to 
wola Boga, to trzeba się zgodzić” – napisał 21 lipca 1942 roku.

•	 Dążyć do osiągnięcia postawionego w życiu celu. „Żyłem krótko, ale 
myślę, że cel osiągnąłem” – pisał w liście pożegnalnym do rodziny.

•	 Dbać o Ojczyznę, a szczególnie o jej wolność.
•	 Mieć nadzieję w miłosierdziu Bożym i opatrzności Boskiej.

Tablica pamiątkowa w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym 

(fot. Adrian Tync)

Ks. dr Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego 
ks. Jana Machy na zdjęciu z papieżem Franciszkiem (12 grudnia 2019). 

Wziąłem ze sobą na audiencję zdjęcie ks. Machy i różaniec, zrobiony przez niego w wię-
zieniu. Wyjaśniłem krótko, kim był ks. Macha i w jakich okolicznościach powstał ów różaniec. 
Podziękowałem też za zatwierdzenie dekretu o męczeństwie. Papież dotknął różańca. Myślę, 
że poprzez ten gest papież duchowo udał się z pielgrzymką na Górny Śląsk, do miejsc zwią-
zanych z ks. Janem Machą. Papież na beatyfikację nie przyleci, ale przez gest dotknięcia ró-
żańca i krótką modlitwę połączył się z nami.

ks. Macha był postacią wyjątkową. Zaledwie na początku swej posługi kapłańskiej oddał 
życie za to, że odważył się pomagać najbardziej potrzebującym w mrocznym czasie okupa-
cji nazistowskiej. Był przekonany, że stanięcie po stronie dobra i wybór miłości bliźniego jest 
sprawą priorytetową. Jego śląska pobożność, nie egzaltowana, ale mocno stąpająca po zie-
mi, była otwarta na człowieka i jego potrzeby. kochał życie i cieszył się nim wraz z innymi. Był 
zakorzeniony w modlitwie; gdy w więzieniu nie miał dostępu do sakramentów, pisał z bólem, 
że nie może się spowiadać, że słyszy dzwony bijące w Wielki Czwartek, a nie może być obec-
ny przy ołtarzu wraz z innymi kapłanami. Był człowiekiem wielkiej nadziei.

Jego postawa dojrzała i warta naśladowania, prosta i naturalna, ale heroiczna. i to były 
główne motywy wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Jestem przekonany, że w czasach współczesnych potrzeba wyraźnych świadków miło-
ści heroicznej i dlatego tym większa jest wartość jego przykładu życia i niezachwianej wia-
ry, czemu dał świadectwo.

Z jego ostatniego listu tchnie niezwykły pokój, a pisał go na 4 godziny przed śmiercią.
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7 października 2021 roku, jak w każ-
dy pierwszy czwartek miesiąca, mieliśmy 
okazję uczestniczyć w Eucharystii w in-
tencji nowych powołań zakonnych i ka-

płańskich, a także w intencji wszystkich 
członków Apostolatu Margaretka. 

Jednak ten czwartek był wyjątkowy, 
ponieważ po Mszy świętej miało miejsce 

spotkanie z Kapłanami. 
Dla Pań, które stano-

wią większość Apostola-
tu, jest to zawsze szcze-
gólny dzień. Możemy wte-
dy porozmawiać, spotkać 
się fizycznie z tymi, z któ-
rymi mamy łączność du-
chową poprzez modlitwę, 
ofiarowaną każdego dnia 
w intencji wybranego ka-
płana. 

Niektóre z  Margaretek 
mają zapełniony modli-
twą za kapłanów cały ty-
godniowy kalendarz! To 
są Mistrzynie Apostolatu 
Margaretka!

Spotkanie obfitowało w słodkości 
przygotowane przez Wspólnotę. Gorącą 
atmosferę zapewniała nie tylko gorąca 
kawa, ale także ciepłe rozmowy i radość 
płynąca ze spotkania. Miałyśmy okazję 
powitać i poznać Ojca Superiora Jerze-
go oraz Ojca Jakuba, wikarego w naszej 
parafii. Nowych Ojców otaczamy oczy-
wiście modlitwą. 

Dziękuję wszystkim wspaniałym Mar-
garetkom, które pomogły przygotować 
spotkanie. Szczególnie serdecznie dzię-
kuję Pani Helenie i Ojcu Tomaszowi, któ-
rzy zawsze są na posterunku. 

Jeśli w Twoim sercu – drogi Czytelniku 
– zrodzi się potrzeba modlitwy za kapła-
na, serdecznie zapraszam na Mszę świę-
tą w każdy pierwszy czwartek miesią-
ca oraz spotkanie formacyjne po Mszy.

beata oLeksiak
fot.  eLżbieta bąk

Spotkanie Margaretek z Kapłanami
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25 Lat „krÓLoWeJ PokoJU”

Pierwsza redakcja „Królowej Pokoju”

Minęło 25 lat od chwili, kiedy pierwszy numer „Królowej Pokoju” oso-
biście oddaliśmy do rąk naszych czytelników. I chociaż miał skromną 
szatę graficzną, to był owocem dwumiesięcznej pracy i odwagi mło-
dych ludzi pragnących się dzielić doświadczeniem spotkań z żywym 
Bogiem w codziennym życiu.

Na kartach miesięcznika udokumento-
wana została historia Wspólnoty Wspól-
not czyli naszej Parafii na Popowicach we 
Wrocławiu. Jak powstał nasz biuletyn pa-
rafialny? Każdy z nas ma inne wspomnie-
nia, bo też jesteśmy różni. Na początku 
Duch Święty pobudzał serca i umysły pa-
rafian z Ojcem Proboszczem na czele. Za-
pewne wielu uczestniczyło w zwiastowa-
niu, ale tylko grupa siedmiu osób odpo-
wiedziała: TAK, by dać początek dziełu, 
które trwa: Aneta Kieza, Anna Jaworska, 
Paweł Karpiński, Maria Szczęsny Maziar-
ski, Szymon Mazurek, Jadwiga Ługiewicz 

i Monika Czarnecka. Przygotowywaliśmy 
materiały z dwu- a nawet trzymiesięcz-
nym wyprzedzeniem. Po nocach siedzie-
liśmy w biurze parafialnym, by z rękopi-
sów stworzyć pliki, które o. proboszcz 
Mieczysław wraz z  p. Moniką składał w 
całość gazetki, oddając ją do druku. 

Po roku oddanej pracy odważyliśmy 
się prosić naszych Czytelników o pomoc 
w zakupie sprzętu komputerowego. I tak 
powstało biuro redakcji obok biura pa-
rafialnego.

Do składu redakcyjnego dołączali stali 
współautorzy, m.in. p. Maria Marciniszyn 

DrODzy, czcIGODNI 
OJcOWIe OBlacI 
MaryI NIePOKalaNeJ!

Niech cud narodzenia 
Bożego Dziecięcia przyniesie Wam 
pokój, radość i nadzieję. 
Życzymy Ojcom błogosławionych świąt 
Narodzenia Pańskiego, 
aby ten wspaniały czas zaowocował 
w Waszych sercach miłością i radością. 
Niech w nadchodzącym roku 2022 
nowonarodzony Zbawiciel udzieli Wam 
wszelkich łask, przez wstawiennictwo 
Niepokalanej Maryi Panny. 

aPostoLat margaretka  
z darem modLitWy

(czytelnicy czekali z niecierpliwością na 
kolejne opowiadanie z jej życia), p. Ewa 
Sołecka, pisząca o wspólnocie „Umiłowa-
ny umiłowana”, p. Piotr Rotte ze wspól-
noty „Lew Judy”. 

Stronę dla dzieci stworzył o. Jerzy Di-
trich OMI, nasz obecny Ojciec Proboszcz. 
Warto nadmienić, że niepowtarzalny wy-
gląd graficzny zyskała nasza gazetka 
dzięki oryginalnym ilustracjom autor-
stwa p. Danuty Czerniejewskiej.

Od pierwszego numeru „Królowej Po-
koju” mogliśmy zawsze liczyć na naszych 
Ojców Oblatów, którzy pisali artykuły, np. 
cykle katechez w ramach corocznych re-
kolekcji „Odrodzenia Parafii”. Najstarszą, 
stałą rubryką naszej gazety jest wywiad 
z cyklu „Ludzie naszej parafii”.

JadWiga łUgieWicz

1996

2001



krÓLoWa PokoJU16

 

msza śWięta z okazJi 25-Lecia „krÓLoWeJ PokoJU”  –  6.12.2021
fot.  anna zaWłodzka, Piotr Janicki
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życie Wiarą

Przyjście Jezusa

zbawiciel przyszedł wypełnić swoją misję ratunkową, plan Boży co 
do człowieka, który popada w kłopoty z powodu grzechu. To grzech 
jest największym problemem ludzkości. zabieramy się do rozwiąza-
nia problemów, ale nie potrafimy poradzić sobie z najważniejszym, 
który jest praprzyczyną wszystkich pozostałych.

Walka z grzechem jest najważniejszą 
w naszym życiu, jak na ironię nie zawsze 
jest traktowana poważnie, a bardzo czę-
sto jest kwestionowana. Grzech jest trak-
towany pobłażliwie, a co najgorsze, nie-
rzadko zapraszany jako miły gość. A to 
jest walka na śmierć i życie. Grzech za-
proszony, zlekceważony albo niezauwa-
żony zaraża i rujnuje wszystko, i niełatwo 
naprawić szkody, które wyrządza. 

Co za szczęście nas spotkało, że po-
znaliśmy Zbawiciela i prawdę o tym, 
że zjawił się, by nas ratować z opresji. 
A właściwie nie zjawił, ale narodził, jak 
każdy z nas, jako jeden z nas. Podzie-
lił nasz los, podobny we wszystkim do 
nas, z wyjątkiem grzechu. On  zwyciężył 
grzech. Grzech, który nas związuje, znie-
wala, i zabija. 

Przyjście Jezusa zmienia wszystko. Je-
zus umarł za nasze grzechy. Zrzekł się 
wszystkiego dla nas, ogołocił samego 
siebie. To wszystko z miłości. Bóg nami 
nie gardzi, nie brzydzi się, nawet gdy 
bardzo się upodlimy, lecz szuka możli-
wości ratunku, oczyszczenia i przemia-
ny. Stał się człowiekiem i zawsze już 
nim będzie, by pokonać naszego wro-
ga – grzech. Boży plan jest radykalny, Pan 
stawia wszystko, całego siebie, na szali. 
Nie waha się, idzie na całość, poświęca 
siebie. Czy można wątpić w taką miłość, 
kiedy ktoś za mnie idzie na śmierć. Trze-
ba poznać cenę krwi Jezusa. 

Życie w nieświadomości, że z powo-
du naszego grzechu czeka nas śmierć, 
potępienie, utrata wieczności, prowa-
dzi do ignorancji i lekceważenia wielkie-
go zagrożenia – trzeba się z tego otrzą-
snąć, zareagować, przejrzeć na oczy. Zo-
staliśmy wzięci w obronę przed opraw-
cą, przed oskarżycielem – tym, który jest 
głównym sprawcą grzechu. 

Z tej perspektywy patrzmy na naro-
dziny Jezusa. Rodzi się Mesjasz, Zbawi-
ciel, wytryskuje źródło miłości. Eucha-
rystia, tak umiłowana przez Kościół, jest 
ciągłym przypominaniem i doświadcza-
niem tej rzeczywistości. 

Wszystkie święta, wszystkie ważne 
prawdy, wszystkie uroczystości przeży-
wamy celebrując Eucharystię, bo Ona 
ustawia właściwe spojrzenie na rzeczy-
wistość. Pokazuje Jezusa Ukrzyżowane-
go i Zmartwychwstałego, pokazuje Jezu-
sa, który oddaje życie, by ci, których ko-
cha, życie odzyskali. Tak też patrzymy w 
tych dniach celebrowania narodzin Pana. 

Uczestnicząc we Mszy świętej patrzy-
my z tej perspektywy – Jego misji i tego, 
co dla nas dokonał. Nie ma piękniejsze-
go imienia niż to – Jezus – Bóg z nami, 
Bóg, który stał się człowiekiem dla na-
szego zbawienia. Bóg, który narodził się 
w Betlejem jako mały chłopiec, aby nas 
zbawić.

Piotr rotte
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W czwartą rocznicę odejścia do domu Pana
śp. reNI chODOrOWSKIeJ

będzie odprawiona Msza święta
22 grudnia 2021 r. (środa)

godz. 18.00
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

MODlITWa 
W INTeNcJI rODzINy

Święty Józefie, 
Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, 

Opiekunie rodzin, 
Twojej ojcowskiej opiece 

powierzył Bóg swojego Syna 
i Jego Niepokalaną Matkę. 

Z największą miłością wypełniałeś 
obowiązki troskliwego Ojca 

i Opiekuna Najświętszej Rodziny. 
Powierzam Ci moją rodzinę, 

nasze prace, radości i cierpienia. 
Powierzam Ci moje dzieci. 

Wprowadź Jezusa 
do naszego domu, 
pomóż przyjąć Go 
do naszych serc, 

uproś łaskę miłości, 
zgody i pokoju, 

aby nasza rodzina osiągnęła 
szczęście doczesne i wieczne. 

Amen.

MODlITWa za KaPłaNóW

Święty Józefie, 
przez miłość Twoją 

do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, 
abyś pod swoją szczególną opiekę 

przyjąć raczył 
wszystkich kapłanów i wyjednał 

im gorliwość, czystość serca, 
mężną wiarę, 

ducha ofiary i poświęcenia. 
Oby gotowi byli raczej ponieść 

męczeństwo i śmierć, 
niż znieważyć świętą godność 

powołania swego. 
Święty Józefie, Ty widzisz, 
w jakich trudnościach żyją 

słudzy Pana na ziemi, 
proś zatem za nimi 

Jezusa i Maryję.
Otaczaj ich nieustanną opieką, 

wzbudzaj nowe powołania, 
aby nie brakło robotników 

na Pańskim żniwie. 
Amen.

modLitWy do śW. JÓzefa
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śWięt y oJciec Pio

Kucharz Ojca Pio

rozpoznał mnie wśród wielu osób, chociaż nigdy przedtem mnie nie wi-
dział. Przywołał do siebie i polecił: „a teraz pójdziesz i będziesz karmił 
moich chorych”. Próbowałem delikatnie oponować: „ależ Ojcze, nie je-
stem kucharzem. Nawet nie wiem, jak ugotować jajko”, lecz on nalegał, 
żebym podjął się tego zadania...

Mieszkałem w małym mieście blisko 
Padwy i byłem bez pracy. Wtedy od mo-
jego przyjaciela, który jeździł do San Gio-
vanni Rotondo, dowiedziałem się o nie-
znanym mi dotąd Ojcu Pio.

Prośba o znalezienie pracy
Przedstawiająca go niewielka fotogra-

fia, którą przy tej okazji otrzymałem, wy-
warła na mnie ogromne wrażenie. Wzią-
łem ją i włożyłem do kieszeni. Często 
w nocy rozmyślałem o Ojcu Pio. W końcu 
postanowiłem napisać do niego i popro-
sić o błogosławieństwo i pomoc w zna-
lezieniu pracy. Po namyśle wysłałem te-
legram. Otrzymałem telegraficzną odpo-
wiedź: „Przyjedź natychmiast do San Gio-
vanni Rotondo”.

Wyjazd w tamte strony nie był dla 
mnie prostą sprawą. Była to długa i kosz-
towna podróż, a ja byłem w tym cza-
sie bez pieniędzy. Wyruszyłem w drogę 
i 4 lutego 1958 roku autostopem dotar-
łem do Padwy. Tam na stacji kolejowej 
spotkałem znajomą kobietę i opowie-
działem jej swoją historię. Pewien męż-
czyzna przypadkowo podsłuchał naszą 
rozmowę i podszedł do mnie z propozy-

cją: „Jadę do San Giovanni Rotondo sa-
mochodem. Jeśli masz ochotę przyłączyć 
się do mnie, bardzo proszę”. Pojechałem 
z nim. Moim opatrznościowym towarzy-
szem podróży był doktor Gusso, pocho-
dzący z Padwy, później dyrektor Domu 
Ulgi w Cierpieniu.

Polecenie zostania kucharzem
Do San Giovanni Rotondo przyby-

łem o czwartej rano, w samą porę, aby 
uczestniczyć we Mszy świętej Ojca Pio. 
Po jej zakończeniu poszedłem z grupą 
mężczyzn do zakrystii, aby się z nim spo-
tkać. On skinął na mnie ręką, ale ja nie 
ruszyłem się z miejsca. Pomyślałem, że 
ten gest jest skierowany do kogoś inne-
go. Ojciec Pio wywołał mnie jednak z tłu-
mu po imieniu: „Laurino, podejdź, po-
dejdź tu!”. Rozpoznał mnie wśród wielu 
osób, chociaż nigdy przedtem mnie nie 
widział. Podszedłem do niego, trzęsąc się 
jak liść na wietrze. Powiedział do mnie: 
„A teraz pójdziesz i będziesz karmił mo-
ich chorych”.

Nie znałem się zupełnie na goto-
waniu i nie miałem zamiaru pozostać 
w  San Giovanni Rotondo, lecz Ojciec 

Pio nalegał, żebym 
podjął się tego zada-
nia. Próbowałem de-
likatnie oponować: 
„Ależ Ojcze, nie je-
stem kucharzem. Na-
wet nie wiem, jak 
ugotować jajko”. Lecz 
Ojciec Pio ponownie 
z naciskiem powie-
dział: „Idź i przygo-
tuj jedzenie dla mo-
ich chorych”. Zdąży-
łem tylko zapytać: 
„Czy będziesz mi po-

magał? Nigdy nie byłem kucharzem”. Od-
rzekł: „No, idź, idź. Będę z tobą”.

Pierwszy dzień w kuchni
Ktoś zaprowadził mnie do szpitala 

i  przedstawił matce przełożonej. Powi-
tała mnie słowami: „Och, to ty chyba je-
steś tym doświadczonym kucharzem, na 
którego czekamy”. O siódmej trzydzieści 
rano wszedłem do kuchni. Początkowo 
przeraził mnie sam jej widok – ogromne 
pomieszczenie z wielkimi piecami, zle-
wozmywakami, czajnikami, garnkami 
i  innymi akcesoriami kuchennymi... Ni-
gdy wcześniej nie widziałem czegoś ta-
kiego. Lecz najbardziej zatrważający był 
widok ustawionego w rzędzie persone-
lu kuchennego, oczekującego na moje 
polecenia.

Po chwili odniosłem jednak wrażenie, 
że jest to moje miejsce. Poczułem się tak, 
jak gdyby gotowanie zawsze było moją 
pasją. Nie miałem wątpliwości, że na-
prawdę potrafię to robić. Natychmiast 
przystąpiłem do pracy. Tego dnia ugoto-
wałem posiłki dla około 450 osób...

Przeprowadzka 
do San Giovanni rotondo

W krótkim czasie Ojciec Pio zapropo-
nował, abym przywiózł do San Giovanni 
Rotondo moją rodzinę, lecz ja nie chcia-
łem, aby bliscy przyjechali, ponieważ 
jako mieszkańcy północnej części Włoch 
byliśmy przyzwyczajeni do innego spo-
sobu życia. Myśleliśmy inaczej. Mieliśmy 
inne zwyczaje. Chciałem wracać, ponie-
waż nie podobało mi się w San Giovan-
ni Rotondo. Jednak Ojciec Pio nalegał: 
„Niech twoja rodzina tutaj przyjedzie”. 
Więc przyjechała i osiedliliśmy się w tym 
mieście na stałe. Mieszkamy tu od czter-
nastu lat.

Ojciec Pio nigdy nie chciał, abym wy-
jeżdżał. Zezwolił mi na to dopiero po 
dwóch czy trzech latach, kiedy mia-
łem kilka dni wolnych. Pojechałem wte-
dy w  rodzinne strony, by zobaczyć się 
z moją mamą i krewnymi. Ponownie tuż 
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śWięt y oJciec Pio

przed jego śmiercią miałem kilka dni 
wolnych i znów zwróciłem się do niego 
z prośbą: „Wyjadę na północ”, lecz on po-
wiedział: „Nie”. Następnie złagodniał i za-
pytał: „Ile dni potrzebujesz na wyjazd?”. 
Powiedziałem mu: „Ojcze, siedem albo 
osiem”. Odpowiedział: „Dam ci pięć”. 

Dokładnie tyle czasu trzeba było, 
abym zdążył wrócić przed jego śmiercią.

Brak wiary w świętość Ojca Pio
Na początku, kiedy przyjechałem do 

San Giovanni Rotondo, przyznawałem, 
że Ojciec Pio jest znamienitą osobisto-
ścią. Wątpiłem natomiast, aby był świę-
ty. Nie umiałem wyobrazić go sobie jako 
takiego. Nigdy nie powiedziałem o tym 
nikomu, nawet mojej żonie. Wątpliwości 
zachowałem dla siebie.

Pewnego dnia poszedłem, aby się 
wyspowiadać u Ojca Pio. Zobaczyłem 
go w  konfesjonale z głową przechylo-
ną w jedną stronę, na czole miał wycię-
ty głęboki krzyż, a twarz pokrytą krwią. 
Wpatrywał się we mnie. Mamma mia! 
– powiedziałem do siebie. 

Zacząłem się trząść ze strachu. Zawo-
łałem do niego, lecz nie odpowiedział. 
Po prostu wpatrywał się we mnie. Wło-
żyłem rękę do kieszeni. Chciałem sięgnąć 
po chusteczkę, aby otrzeć krew z twa-
rzy Ojca Pio, ale ręka pozostała w kie-
szeni. Nie mogłem nią poruszyć. Wpa-
trywaliśmy się w siebie około dziesięciu 
minut. Czułem, że za chwilę zemdleję. 
Wołałem: Padre! Padre! Ojciec Pio tylko 
ciężko westchnął. Nieprzerwanie wpa-
trując się we mnie, sam zaczął wyzna-
wać moje grzechy. 

Nie powiedziałem ani słowa. On wy-
powiedział za mnie wszystkie niegodzi-
wości, które zamierzałem wyznać. Po 
czym zapytał: „No więc, Laurino, kiedy 
ostatni raz odprawiłeś spowiedź świę-
tą?”. Odparłem, że było to dziewięć dni 
temu. Wtedy Ojciec Pio wyznał moje 
grzechy po raz drugi i ponownie udzielił 
mi rozgrzeszenia. Zobaczyłem, że krew 
z jego czoła zaczęła znikać. Kiedy pod-
niosłem się z klęczek, nie było śladu po 
krwawym krzyżu. 

Odszedłem od konfesjonału. Zacząłem 
głośno krzyczeć. W zakrystii było wiele 
osób oczekujących na spowiedź. Pytali 

mnie: „Co się stało?”. Myśleli, że być może 
Ojciec Pio odmówił mi rozgrzeszenia. Za-
cząłem płakać.

Płakałem przez trzy dni i trzy noce, po-
nieważ stale miałem przed oczami widok 
zalanego krwią Ojca Pio. Nie dawał mi on 
spokoju, więc bezustannie odmawiałem 
różaniec. W końcu poszedłem do ojca 
Clemente, opowiedziałem mu, co mnie 
spotkało, i zapytałem: „Co powinienem 
zrobić? Dlaczego Ojciec Pio tak mi się 
ukazał?”. „No cóż, Laurino – powiedział 
ojciec Clemente – spytaj go”. Łatwo jest 
powiedzieć: „Spytaj go”, lecz ja nie mia-
łem odwagi, by wejść do kościoła, ponie-
waż nie mogłem pozbyć się wspomnie-
nia sceny, której byłem świadkiem. Nie 
mogłem spać. Nie mogłem jeść. Płaka-
łem bezustannie. Myślałem, że postra-
dam zmysły. Widząc, w jakim jestem sta-
nie, dyrektor szpitala powiedział, abym 
wziął się w garść, ponieważ mam rodzi-
nę, o której muszę myśleć.

Niespotykana łaska od Pana Boga
Pewnego wieczoru w drodze z pra-

cy do domu powiedziałem sobie: „Te-
raz pójdę i zobaczę się z Ojcem Pio. Za-

pytam go, dlaczego tak mi się ukazał”. 
Zacząłem iść w kierunku klasztoru, lecz 
w pewnym momencie straciłem odwagę 
i zawróciłem do domu. W połowie dro-
gi przystanąłem i zmusiłem się, by wró-
cić do klasztoru.

Ostatecznie dotarłem do końca ko-
rytarza. Zobaczyłem Ojca Pio stojącego 
w progu swego pokoju, tak jakby czekał 
na mnie. Krzyknąłem głośno i zawróci-
łem, lecz nie byłem w stanie ani się po-
ruszyć, ani wypowiedzieć jednego sło-
wa. Ojciec Pio zobaczył mnie i powie-
dział: „Chodź, Laurino, chodź. O co cho-
dzi? Co się stało?”. Lecz ja nadal nie mo-
głem wydobyć głosu. 

0W końcu powiedziałem: „Ojcze, wyja-
śnij mi, dlaczego sprawiłeś, że widziałem 
Cię we krwi? Czy to z mojego powodu 
tak cierpisz?”. „Nie” – odpowiedział. „Ja-
kiż z ciebie głupiec! To była łaska, którą 
Bóg chciał cię obdarzyć”. Otrzymałem ją, 
ponieważ nie wierzyłem w jego świętość. 
Po tym przeżyciu wydrapałbym oczy każ-
demu, kto ośmieliłby się w jakikolwiek 
sposób dotknąć Ojca Pio.

LaUrino costa

 

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ 

Pragnę serdecznie podziękować i po-
gratulować pani Agnieszce Bugale – 
znanej i cenionej wrocławskiej dzien-
nikarce – za podjęcie tak wspaniałe-
go dzieła, jakim jest ukazanie sekretu 
świętości Leonii Nastał, dziś służebni-
cy Bożej. Kiedy zgłębiamy jej życie, 
odsłania się przed nami obraz wspa-
niałej postaci nacechowanej wielką 
otwartością na Boga i drugiego czło-
wieka. Leonia Nastał pokazuje swym 
życiem, co znaczy Boży upór, jak po-
dejmować trudne zadania, jak do-
strzegać Jezusa w drugim człowieku 
i jak w życiu codziennym stawać się 
siewcą Bożej miłości.

bp Jacek Kicinski CMF, 
biskup pomocniczy wrocławski

Agnieszka Bugała, „Sekret świętości. 
Biografia Służebnicy Bożej s. Leonii 
Nastał”, Wydawnictwo Esprit, 2021
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WieLka noWenna rÓżaŃcoWa

różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszką

Mamy głosić prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni 
sieją nienawiść. zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przekli-
nają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie po-
trafią. cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.

TaJeMNIce raDOSNe
I. Zwiastowanie Maryi Pannie
Powołanie: przyzwyczailiśmy się łą-

czyć je ze stanem duchownym… Ale 
przecież… powołany jest każdy czło-
wiek, każdy chrześcijanin. Zdanie Pisma: 
„Ustanowię cię światłością dla pogan, 
aby moje zbawienie dotarło aż do krań-
ców ziemi” (Iz 49, 6) odnosi się do każ-
dego z nas. Musimy wierzyć, że nasza 
praca, nasz zawód pozostają także waż-
nym świadectwem świętości i powołania. 
Być może jest ono nieraz skuteczniejsze, 
gdyż świeccy mogą dotrzeć tam, gdzie 
kapłan dotrzeć nie może.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja wkroczyła w dzieje naszego 

Narodu od samego początku, od chwi-
li, kiedy Naród przyjął chrzest, od chwili, 
kiedy zaczęła się kształtować Polska jako 
naród… Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, 
że w najtrudniejszych chwilach naszej hi-
storii Maryja szła z Narodem i zwycięża-
ła. Nie sposób wymienić wszystkich zwy-
cięstw, jakie dokonały się w naszej Oj-
czyźnie za pośrednictwem Bożej Matki.

III. Narodzenie Pana Jezusa
W ten wieczór Bożego Narodzenia wy-

starczyłoby… podać sobie nawzajem 
dłonie, spojrzeć głęboko w oczy, ogarnąć 
uczuciem miłości siebie nawzajem. Zoba-
czyć te łzy cierpiących… Jednak dzień 
Bożego Narodzenia rozbrzmiewa orę-
dziem anioła: „Chwała Bogu na wysoko-

ściach, a na ziemi pokój ludziom, w któ-
rych sobie upodobał” (Łk 2, 14). Bo po-
kój Bóg powierzył ludziom w noc Bożego 
Narodzenia. Pokój na ziemi. Pokój ludz-
kich serc i sumień. Pokój to dobro, za któ-
rym dzisiaj najbardziej tęskni ludzkość.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa 
w świątyni
Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich 

dzieci, nawet z takich, które stoją do Nie-
go plecami. I dlatego każdy ma szansę. 
Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, 
choćbyś zatracił swoją godność i całkiem 
się zaprzedał, jeszcze masz czas. Zbierz 
się, ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa. 
Spróbuj budować na tym, co w tobie jest 
z Boga. Spróbuj, bo życie jest tylko jedno.

V. Odnalezienie Pana Jezusa
Jeżeli chcemy poznać Boga, musimy 

Go błagać, żeby się przed nami otworzył, 
żeby ukazał się w rzeczywistości nas ota-
czającej… Do spotkania z Chrystusem 
trzeba dojrzewać… Czy naszym postę-
powaniem nie zatrzaskujemy drzwi na-
szych serc przed Chrystusem? Na ile szu-
kamy Boga w naszej codzienności?

TaJeMNIce ŚWIaTła
I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Zespolenie naszego losu z losem Chry-

stusa dokonuje się w chwili chrztu. Jest 
to Boże usynowienie… Prośmy więc 
Boga o spojrzenie na naszą własną przy-
należność do Kościoła nie tylko w świetle 

obowiązków, lecz w świetle wyróżnienia 
i podnoszenia nas do godności dzieci… 
W perspektywie chrztu świętego musimy 
ujrzeć całe nasze życie i wtedy nabierze 
ono właściwego sensu.

II. Objawienie się Pana Jezusa 
na weselu w Kanie Galilejskiej
Autentyczna radość to obecność Boga 

w nas… Cała działalność Jezusa Chrystu-
sa zmierzała do tego, aby uświadomić lu-
dziom, że do wolności zostali stworzeni, 
do wolności dzieci Bożych. Całym swo-
im życiem ziemskim Chrystus pomagał 
ludziom zrozumieć sens i wartość ludz-
kiego życia…

III. Głoszenie królestwa Bożego 
i wzywanie do nawrócenia
Na tym polega nasza niewola, że pod-

dajemy się panowaniu kłamstwa, że 
go nie demaskujemy i nie protestuje-
my przeciw niemu na co dzień… Gdy-
by większość Polaków w obecnej sytu-
acji wkroczyła na drogę prawdy… sta-
libyśmy się Narodem wolnym duchowo 
już teraz. A wolność zewnętrzna czy po-
lityczna musiałaby przyjść prędzej czy 
później jako konsekwencja tej wolności 
ducha i wierności prawdzie.

IV. Przemienienie na górze Tabor
Do skuteczności ofiarnego kielicha 

Narodu potrzeba więcej naszego oso-
bistego zaangażowania. Może jeszcze 
za mało naszych dobrowolnych wyrze-
czeń, za mało czysto ludzkiej solidarno-
ści. Za mało odwagi do demaskowania 
zła, za mało troski o cierpiących, krzyw-
dzonych… Za dużo w nas egoizmu, za-
lęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo lu-
dzi sprzedajnych, bez własnego zdania, 

INTeNcJe  MODlITWy  ŻyWeGO  róŻaŃca

PAPIESKA
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet kon-
sekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę 
– aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu 
wyzwań naszych czasów.

PARAFIALNA
Niech Eucharystia pozostaje w centrum życia i posłu-
giwania dla kapłanów, zakonników i zakonnic z na-
szej parafii.

lU
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PAPIESKA
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadcza-
ją dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, zna-
lazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie wła-
snych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

PARAFIALNA
Módlmy się o dar pokoju i pojednania w naszych ro-
dzinach.
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chcących wygrywać własne in-
teresy kosztem innych…

V. Ustanowienie Eucharystii
Msza święta jest najdosko-

nalszą formą modlitwy, którą 
zanosi lud wierny do Boga Ojca ludów 
i narodów. Przez naszą modlitwę chcemy 
służyć Bogu i ludziom. Chcemy Boga włą-
czyć w trudne i bolesne sprawy naszej 
Ojczyzny… Gdy jednoczymy się z  Bo-
giem przez wiarę i modlitwę, wówczas 
odnosimy nad złem zwycięstwo. Najwię-
cej sił do takiej walki daje Eucharystia.

TaJeMNIce BOleSNe
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest 

tylko jedno… Zachować godność, by 
móc powiększać dobro i zwyciężać zło, 
to pozostać wewnętrznie wolnym na-
wet w warunkach zewnętrznego znie-
wolenia, pozostać sobą w każdej sytu-
acji życiowej. Jako synowie nie możemy 
być niewolnikami, bo synostwo Boże nie-
sie ze sobą dziedzictwo wolności, wol-
ność dana jest człowiekowi jako wymiar 
jego wielkości.

II. Biczowanie Pana Jezusa
Zachować godność, by móc powięk-

szać dobro i zwyciężać zło, to kierować 
się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedli-
wość wypływa z prawdy. Im więcej jest 
w człowieku prawdy i miłości, tym wię-
cej jest sprawiedliwości. Sprawiedliwość 
musi iść w parze z miłością. Bo bez mi-
łości nie można być w pełni sprawiedli-
wym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam 
na jej miejsce wchodzi nienawiść i prze-
moc… Sprawiedliwość czynić i o spra-
wiedliwość wołać mają obowiązek wszy-
scy bez wyjątku.

III. Cierniem ukoronowanie 
Pana Jezusa
Musimy nauczyć się odróżniać kłam-

stwo od prawdy. Nie jest to łatwe dzi-
siaj, gdy katolikowi nie tylko zabrania się 
zwalczać poglądy przeciwnika lub w inny 
sposób polemizować, lecz po prostu nie 
wolno mu bronić przekonań jego wła-
snych czy przekonań ogólnoludzkich… 
Tylko za plewy się nie płaci. Za pszenicz-
ne ziarno prawdy trzeba zapłacić.

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa
Aby zwyciężać dobrem, trzeba trosz-

czyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa 
jest przezwyciężeniem ludzkiej słabo-
ści, zwłaszcza lęku i strachu. Bać się 
trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju. Chrze-
ścijaninowi nie może wystarczyć tylko 
potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, 
nienawiści, przemocy, ale sam musi 
być prawdziwym świadkiem, rzeczni-
kiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra 
i prawdy, wolności i miłości. O te war-
tości musi odważnie upominać się dla 
siebie i dla innych.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować 

godność człowieka, nie wolno walczyć 
przemocą… Każdy przejaw przemocy 
dowodzi moralnej niższości… Idea, która 
jest zdolna do życia, podbija sobą, za nią 
spontanicznie idą miliony. „Solidarność” 
dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie 
walczyła przemocą, ale na kolanach, z ró-
żańcem w ręku, przy polowych ołtarzach 
upominała się o godność ludzkiej pra-
cy, o godność i szacunek dla człowieka.

TaJeMNIce chWaleBNe
I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa symbol hańby i poniżenia stał 
się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i 
braterstwa. Przez krzyż idzie się do zmar-
twychwstania. Innej drogi nie ma. I dlate-
go krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze 
osobiste, krzyże naszych rodzin muszą 
doprowadzić do zwycięstwa, do zmar-
twychwstania, jeżeli łączymy je z Chry-
stusem, który krzyż pokonał.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie jest pokazaniem 

po raz kolejny – i jednocześnie przypie-
czętowaniem – drogi do domu Ojca… 
Dziwna jest to droga. Chociaż prosta i ja-
sna, to ukierunkowana na wiele celów i 
stron: jest to droga do każdego człowie-
ka; jest to droga, podczas której stale to-
warzyszy nam Chrystus… podtrzymuje 
nas pokarmem swojego Ciała i Krwi, by-
śmy nie ustali.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Przyjście Ducha Świętego to narodziny 

Kościoła. Tego dnia otworzyły się drzwi 
Wieczernika, w którym dotąd przebywa-
li wystraszeni Apostołowie… Oto nagle 
staje się coś cudownego i zupełnie nie-
pojętego: nabierają niezwykłej odwagi 
i zaczynają śmiało przemawiać do tłu-
mów…

Czy jest jakiś język zrozumiały dla 
wszystkich ludzi, dla każdej rasy, religii 
i kontynentu? To język miłości. Znajo-
mość tego języka jest cudownie rozwi-
jana podczas modlitwy – pełnej miłości 
rozmowy z Bogiem, który nas do końca 
umiłował; podczas każdej Eucharystii, 
która jest ucztą miłości; i każdej lektury 
Pisma Świętego, napisanego najpiękniej-
szym językiem – miłości.

IV. Wniebowzięcie Matki Bożej
Ty wiesz, Matko, że Narodem, który 

tyle wycierpiał w swojej historii, który 
tyle odniósł zwycięstw, który wniósł tak 
wielki wkład do kultury Europy i świata, 
który wydał i wydaje tylu wspaniałych 
ludzi, który dał światu papieża, który ten 
świat zadziwia, takim Narodem – żadnym 
narodem – poniewierać nie wolno. Takie-
go Narodu nie rzuci przemocą na kola-
na żadna siła szatańska. Ten Naród udo-
wodnił, że kolana zgina tylko przed Bo-
giem. I dlatego wierzymy, że upomni się 
o niego sam Bóg.

V. Ukoronowanie Matki Bożej
na Królową nieba i ziemi
Byłaś przez wieki Matką i Królową… 

Zawierzamy Ci, Matko Chrystusowa, go-
rycz bezsilności i upokorzenia, jakiego 
ciągle doznaje wiele sióstr i braci w Oj-
czyźnie naszej… Zawierzamy wszystkie 
krzywdy wyrządzone Narodowi… Zawie-
rzamy nadzieję na lepsze jutro. Nadzie-
ję na pojednanie Narodu w duchu mi-
łości, ale i w duchu sprawiedliwości, bo 
wiemy, że nie może istnieć bez sprawie-
dliwości. Amen.

WybÓr i oPracoWanie
irmina samULska (rozaniec.eU)



krÓLoWa PokoJU30

Trwajcie w miłości mojej...

Bogusia i Arek: Pamiętamy dokładnie 
nasze pierwsze spotkania sprzed 29 lat. 
Wspólne spacery, otwieranie przed sobą 
swoich serc, budowanie relacji oraz 
wzajemnego zaufania. Stopniowo na-
sze uczucie przeradzało się z cudowne-
go zauroczenia w prawdziwą miłość. Za-
pragnęliśmy, aby nasze serca połączyć 
w jedno, spleść nasze dłonie i iść wspól-
nie przez całe życie. 

W październiku 1997 roku, dokładnie 
w piątą rocznicę naszego poznania się, 
w sanktuarium Świętych Polskich Braci 
Męczenników w Bydgoszczy, przyjęli-
śmy sakrament małżeństwa. 

W naszym małżeństwie Pan Bóg był 
zawsze bardzo ważny, chociaż nie do 
końca byliśmy tego świadomi. Żyliśmy 

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie za-
chowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wa-
sza była pełna” (J 15, 9-11).

UmiłoWany i UmiłoWana

wiarą naturalną, którą wynieśliśmy z do-
mów rodzinnych. U Bogusi praktyko-
wane było uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy świętej i innych świętach kościel-
nych. U Arka wiara była odbierana wy-
łącznie jako obowiązek w zakresie przy-
jęcia podstawowych sakramentów świę-
tych. Jeszcze w okresie narzeczeństwa, 
zaczęliśmy wspólnie uczęszczać na nie-
dzielną Eucharystię, a Arek stopnio-
wo zaczął odkrywać i poznawać Pana 
Boga. Owocem rozpoczęcia nawróce-
nia u Arka było przyjęcie sakramentu 
bierzmowania, ponieważ oboje pragnę-
liśmy, aby nasze małżeństwo było za-
warte przed Panem Bogiem. 

W trzecim roku naszego małżeństwa 
Pan Bóg obdarzył nas córką Karoliną, 

pięć lat później sy-
nem Mateuszem. Był 
to czas, w którym na-
sza uwaga była skon-
centrowana na wy-
chowaniu dzieci. 

Przełomowym mo-
mentem w naszym 
życiu były przygo-
towania do Pierw-
szej Komunii Świętej 
naszej córki. Częste 
spotkania w koście-
le, katechezy dla ro-
dziców i  dzieci, przy-
jaźń z  siostrą Urszu-
lanką, spowodowa-
ły, że zaczęliśmy od-
czuwać, niezrozumia-
łe wówczas dla nas, 
pragnienie bliskości 
Boga Żywego. Po kil-
ku miesiącach, Pan 
Bóg dał nam łaskę by-

cia we wspólnocie katolickiej i postawił 
na naszej drodze Księdza, który otoczył 
nas swoją opieką duchową. Pamiętamy 
ten czas jako dostrzeżenie i obnażenie 
naszych słabości, grzechu. Zaczęliśmy 
od podstaw. Z naszego domu, z poko-
jem w sercu, usuwaliśmy wszystko, co 
miało najmniejszy choćby pozór zła, 
a w szczególności troszczyliśmy się, aby 
nasze dzieci nie miały kontaktu z nieod-
powiednimi zabawkami czy bajkami, co 
nie zawsze spotykało się ze zrozumie-
niem wśród rodziny i znajomych.

Odkrywaliśmy stopniowo, że w  na-
szym małżeństwie następuje wzmoc-
nienie wzajemnej miłości i zrozumie-
nia. Czuliśmy coraz większą miłość do 
Pana Jezusa i pragnienie życia w sta-
nie łaski uświęcającej. Z uwagą wczyty-
waliśmy się w słowo Boże. Dzięki temu 
zaczęliśmy dostrzegać działanie Pana 
Boga w naszym życiu i otworzyliśmy się 
na kolejne dziecko. W szesnastym roku 
naszego małżeństwa przyszedł na świat 
nasz drugi syn, Franciszek.

Od ośmiu lat mieszkamy we Wrocła-
wiu. Zmiana miejsca zamieszkania po-
przedzona była modlitwą o rozeznanie 
woli Bożej, o światło w podjęciu dal-
szych decyzji, o ufność i siły. Pragnę-
liśmy uczestniczyć w życiu wspólno-
ty chrześcijańskiej. Pan Bóg dał nam 
Wspólnotę Rodzin Katolickich „Umiło-
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słoWo boże W codzienności
fot. eWa sołecka

Bo moje oczy 
ujrzały
 Twoje 

zbawienie, 
któreś przygotował 

wobec 
wszystkich
narodów: 

światło 
na oświecenie 

pogan 
i chwałę ludu 
Twego, Izraela 
(łk 2, 30-32).
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wany i umiłowana”.  Wspólnota jest dla 
nas bezcennym darem. 

Poznaliśmy Ojca Kazimierza, który 
niestrudzenie nawraca nas do Boga. 
Wskazuje nam, że miłość musi być go-
towa iść na krzyż i powinna być opar-
ta na szczerym umiłowaniu Pana Jezu-
sa. Ojciec uświadomił nam, że marzenia 
i plany, wracanie do przeszłości i wybie-
ganie w przyszłość, zagłuszają dzień dzi-
siejszy, że najważniejsze jest to, co dzie-
je się w danej chwili. 

We Wspólnocie zaprzyjaźniliśmy się 
ze wspaniałymi rodzinami, których świa-
dectwo życia umacnia nas, z którymi 
możemy dzielić smutki i radości, otrzy-
mać pomoc i wsparcie modlitewne, tak 
potrzebne w codziennym życiu. 

Nie wstydzić się Jezusa to dla nas 
żyć Nim na co dzień. To radość z bycia 
w  małżeństwie i  mówienie do siebie 
i o sobie nawzajem z miłością i szacun-

kiem. To przyznawać się do tego, że Bóg 
obdarzył nas łaską wiary. To znak krzyża 
przed posiłkiem nie tylko w domu, ale 
i w miejscu publicznym. To radość z na-
szych dzieci, które widzą, jak Chrystus 
działa w ich życiu. To również radość 
z jedenastoletniej służby ministranc-
kiej naszego syna Mateusza. To troska 
o naszych rodziców. To staranie się, by 
być dobrym człowiekiem i nieść pomoc 
i wsparcie bliźniemu. 

Arek: Nie wstydzić się Chrystusa to 
codzienna modlitwa w intencji moich 
rodziców. W 2016 roku, mój Tata za-
chorował na nieuleczalną chorobę. Po-
mimo wielu rozmów, nie wyrażał zgo-
dy na sakrament namaszczenia chorych, 
pokuty i pojednania. Każdego dnia mo-
dliłem się o tak potrzebną łaskę wiary. 
Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i wyro-
zumiały. Kiedy stan zdrowia uległ po-
gorszeniu, tydzień przed śmiercią, tata 

wyraził wolę pojednania się z Bogiem 
(odszedł 18 grudnia 2018 roku). Pomi-
mo pustki, jaką odczuwam po jego stra-
cie, jestem szczęśliwy, ponieważ wierzę 
w życie wieczne. Obecnie otaczam mo-
dlitwą moją mamę.

Nie wstydzić się Chrystusa, to rów-
nież wykonywanie posługi nadzwyczaj-
nego szafarza Komunii świętej w na-
szym kościele. Dziękuję Panu Bogu za 
dar noszenia Komunii świętej do cho-
rych i rozdzielania Jej wiernym.

Bogusia: Najwspanialszy w mojej co-
dzienności jest moment powrotu Arka 
z pracy do domu i widok jego cudow-
nej radości na twarzy ze spotkania ze 
mną. Wiele lat temu przyprowadziłam 
Arka do kościoła, ale to mój mąż poka-
zuje mi, każdego dnia, jak Pan Bóg jest 
dobry. Dziękuję Ci, Boże.

bogUsia i arek słaWatyccy
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I rzekł mi: «Stało się. 
Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. 

Ja pragnącemu dam darmo pić 
ze źródła wody życia (Ap 21, 6).
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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 
na Popowicach lub w 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

Pogrzeb

nabożeŃstWa

Ważne informacJe

sPoWiedŹ

rocznice

informator ParafiaLny
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•	 zapraszamy do wspania-
łego miejsca, jakim jest 
nasza restauracja!

•	 Niezapomniany smak  
i aromat naszych dań

•	 Profesjonalna obsługa, 
przyjazna i rodzinna 
atmosfera 

•	 Przyjmujemy również  
zamówienia  online!

Godziny otwarcia:
codziennie 

od 11.00 do 19.00

reSTaUracJa  Bar  KlUSKa  zaPraSza!

KOLĘDA  A.D. 2022 – MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 18.00

02.01.2022 – niedziela – Popowicka 10-70
03.01.2022 – poniedziałek – Popowicka 72-120 
04.01.2022 – wtorek – Popowicka 122-158
05.01.2022 – środa – Kwiska, Bystrzycka, Gądowska, Brynicka
06.01.2022 – czwartek – Stobrawska, Kłodnicka, Małopanewska (w tym nowe bloki), 
           Przedmiejska, Legnicka 45 
07.01.2022 – piątek – Legnicka 49-132     
08.01.2022 – sobota – Legnicka 134-162, Wejherowska 3-33, Lutra
09.01.2022 – niedziela – Wejherowska 35-77
10.01.2022 – poniedziałek – Bobrza 2-30
11.01.2022 – wtorek – Bobrza 32-44, Białowieska 4-30, 20a-30a (parzyste)
12.01.2022 – środa – Białowieska 3-43 (nieparzyste)
13.01.2022 – czwartek – Białowieska 32-54
14.01.2022 – piątek – Białowieska 68-82 
15.01.2022 – sobota – Jelenia 4-32
16.01.2022 – niedziela – Jelenia 34-56, Żubrza
17.01.2022 – poniedziałek – Niedźwiedzia 4-44 (parzyste), 
           Niedźwiedzia 5-17 (nieparzyste)  
18.01.2022 – wtorek – Niedźwiedzia 21-61, Rysia, 
           PKP, port Popowice (nowe bloki)

Ze względu na pandemię 
nie będzie tradycyjnej wizyty kolędowej. 
Zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic 
na Msze święte o godz. 18.00, 
które będą odprawione w ich intencji.
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książki Pod cHoinkę

Trzy książki Magdaleny Wolińskiej-riedi

Urodziła się w 1971 roku. Ukończyła filologię włoską na Uniwersyte-
cie Warszawskim i historię kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gre-
goriańskim w rzymie. Jako jedna z nielicznych, świeckich kobiet, 
przez prawie 20 lat mieszkała w najmniejszym państwie na świecie, 
jakim jest Watykan.

Watykan to najmniejsze państwo świa-
ta – monarchia elekcyjna, której głową 
jest papież. Watykan to miejsce od wie-
ków wzbudzające emocje, mające swo-
je sekrety, niedostępne. Rozbudza wy-
obraźnię pisarzy i reżyserów. Wielu pró-
bowało zgłębiać jego tajemnice. Natu-
ralne wydaje się, że w Watykanie miesz-
kają kardynałowie, biskupi, księża i oso-
by konsekrowane, zakonnice pełniące 
wielorakie posługi. Ale świeckie kobie-
ty? Okazuje się, że w Watykanie mieszka 
kilkadziesiąt pań, które w większości są 
żonami członków Gwardii Szwajcarskiej. 
Wśród nich są trzy Polki.  

Magdalena Wolińska-Riedi jest znana 
z  ekranu telewizora. Od 2014 roku jest 
korespondentką TVP w Watykanie i Rzy-
mie. Jest lingwistką, tłumaczką, dzien-
nikarką i producentką ponad 20 filmów 
dokumentalnych. Prywatnie jest żoną 
i  mamą dwóch córek. Mieszkała 2 lata 
niedaleko Jana Pawła II, u schyłku jego 
pontyfikatu. Sąsiadowała z Benedyktem 
XVI za czasów jego papiestwa i po ab-
dykacji. Mieszkała w pobliżu obecnego 
biskupa Rzymu – Franciszka. Miała oka-
zję poznać od kulis funkcjonowanie pań-
stwa, które jest inne niż wszystkie pozo-
stałe na świecie.

W pierwszej swojej książce pt. „Kobie-
ta w Watykanie. Jak żyje się w najmniej-
szym państwie świata” wydanej przez 
Wydawnictwo Znak w 2019 roku, autor-
ka opowiada czytelnikom o tym, jak wy-
gląda codzienne życie w najmniejszym 
państwie świata. Zdradza zaskakujące 
fakty i  ciekawostki. Tłumaczy, jak dzia-
ła system karny, administracyjny, opieka 
medyczna. Jak wygląda watykański pasz-
port, ile cel ma tamtejsze więzienie i czy 
dzieci mogą zapraszać kolegów na im-
prezy w watykańskim mieszkaniu?

Druga książka Magdaleny Wolińskiej-
Riedi to „Zdarzyło się w Watykanie. 
Nieznane historie zza Spiżowej Bra-
my” (Znak, Kraków 2020). Poznajemy 
w niej świeckich pracowników i miesz-
kańców Watykanu, którzy jeszcze ni-
gdy nie opowiadali o swoich przeży-
ciach. I choć o jej rozmówcach nie sły-
szał właściwie nikt, przez dziesiątki lat 
żyli i  pracowali w świecie, do którego 
dostęp mają tylko nieliczni. Odkrywa-
ją tajemnice tej enklawy, opowiadają 
niezwykłe watykańskie historie, a tak-
że wspominają swoje osobiste spotka-
nia z Janem Pawłem II.

Demetrio – przez 40 lat pracownik 
Drukarni Watykańskiej. To spod jego ręki 
wyszły okładki „l’Osservatore romano” na 
takie okazje, jak wybór Karola Wojtyły 
czy śmierć Jana Pawła II. To on po zama-
chu w 1981 roku uratował papieża przed 
spadnięciem z noszy, w  ostatniej chwi-
li podtrzymując jego bezwładne ciało.

Paolo – inżynier, ale też wynalazca. To 
dzięki niemu Jan Paweł II mógł odpra-
wiać Msze święte i spotykać się z wier-
nymi prawie do końca. Tworzył przemyśl-
ne urządzenia, podjazdy, wózki, które 
wspierały coraz słabszego papieża. Jego 
pomysłowość wielokrotnie ratowała sy-
tuację. Wstawił nawet fotel fryzjera Jana 
XXIII do papamobile.

Luciano – w trakcie ponad 40 lat pra-
cy zajmował wiele stanowisk. Ale najbar-
dziej lubi obsługiwać windę, którą naj-
więksi tego świata jeździli wprost do pa-
pieskiego apartamentu. Opowiada, jak 
uspokajał zdenerwowanego przed spo-
tkaniem z papieżem Fidela Castro czy 
cierpiącego na klaustrofobię Woody'e-
go Allena.

Najnowsza książka Magdaleny Wo-
lińskiej-Riedi pt. „Z Watykanu w  świat. 

Tajemnice papieskich podróży” (Znak, 
Kraków 2021) odsłania kolejne sekrety 
Watykanu. Ile kosztuje lot z papieżem? 
Dlaczego na pokładzie papieskiego sa-
molotu zawsze musi być odpowiedni za-
pas makaronu i parmezanu? Kto pilnuje 
papieskiego paszportu? Gdzie buddy-
ści gorąco oklaskiwali papieża? Dlacze-
go pewna zbyt pochopnie wysłana do 
Europy Matka Boża musiała w Rzymie 
szybko zmienić samolot? Czy na pokła-
dzie papieskiego samolotu jest łóżko? 
Jak wygląda praca reporterki w mieście, 
do którego przyjeżdża papież i w którym 
właśnie trzęsie się ziemia?

Magdalena Wolińska-Riedi przez po-
nad 15 lat mieszkała w Watykanie. Nie-
rzadko odgłos startującego helikoptera 
z papieżem na pokładzie budził jej ma-
leńkie dzieci, a w czasie porannego spa-
ceru z córkami zdarzało jej się spotkać 
Ojca Świętego wyruszającego na piel-
grzymkę. Jako reporterka polskich me-
diów do dziś stale towarzyszy mu w ta-
kich podróżach, często nawet siedząc 
z nim w jednym samolocie. Będąc z pa-
pieżem w najdalszych zakątkach świata, 
z bliska obserwuje kulisy pracy świetnie 
znanych jej gwardzistów i żandarmów 
odpowiedzialnych za przebieg papie-
skich pielgrzymek. Dzięki swoim przyjaź-
niom z pracownikami watykańskiej ad-
ministracji poznała szczegóły przygoto-
wań do podróży apostolskich.

Zapraszamy do pasjonującej lektury!
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