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Dla wielu z nas miesiąc listopad to czas 
modlitewnej zadumy nad ludzką egzy-
stencją, jej kruchością i przemijalnością. 
W tę eschatologiczną atmosferę wpisują 
się również wydarzenia naszego narodu 
z jego bardzo ważną datą 11 listopada 
1918 roku.

Zakończyła się I wojna światowa. Trzy 
potężne państwa – Niemcy, Rosja i Au-
stro-Węgry, które podzieliły między sie-
bie Polskę, chyliły się ku upadkowi. Dla 
Polaków powstała niepowtarzalna szan-
sa, aby po 123 latach niewoli i krwawo 
tłumionych powstaniach Polska stała się 
znów niepodległym państwem. Odzy-
skaliśmy wolność, ponieważ Polacy ni-
gdy nie utracili swojej wiary, tożsamości 
i przywiązania do Ojczyzny.

Po zaledwie 20 latach wolności nad-
szedł tragiczny wrzesień 1939 roku i IV 
rozbiór Polski. Zdradzeni przez sprzymie-
rzeńców – Anglię i Francję – stanęliśmy 
w obliczu zagłady biologicznej i narodo-
wej. Później, w 1945 roku rządy komuni-
zmu na nowo zmusiły Polaków do obro-
ny Ojczyzny i narodowej tożsamości.

I znów kolejne pokolenie dowiodło, 
że jesteśmy narodem, który nie waha się 
podjąć walki o wolność.

Mówimy często, że historia jest na-
uczycielką życia.

Zatem pamiętając o przeszłości, budu-
jemy naszą teraźniejszość z perspektywą 
przyszłości.

Ważną rzeczą jest, abyśmy budowa-
li mądrze i odpowiedzialnie, w oparciu 
o wartości sprawdzone przez pokolenia.

Wartościami tymi przede wszystkim 
jest:

– zdrowa, mocna Bogiem rodzina,
– chrześcijańskie wychowanie młode-

go pokolenia,
– oraz poprawnie zorganizowane ży-

cie społeczne.
Wiemy, że dzisiaj rodzina jest moc-

no zagrożona. Podobnie życie społeczne 
domaga się ustawicznej troski o dobro 
wspólne. Odrasta bowiem chwast pry-
waty oraz wybujały egoizm jednostek 
i poszczególnych grup.

U wejścia do naszego parlamentu, we 
wszystkich urzędach, w zakładach pracy 
i w sercu każdego z nas należałoby wy-
pisać słowa Johna Kennedy’ego, który 
jako prezydent w swoim orędziu do na-
rodu amerykańskiego powiedział: „Nie 
pytaj, co twój kraj może zrobić dla cie-
bie, tylko – co ty możesz zrobić dla two-
jego kraju!”.

Nasze życie polityczne i społeczne 
przypomina dramat Stanisława Wyspiań-
skiego „Wesele”. Jasiek, który gubi róg – 
narzędzie znaku – słyszy przyśpiewkę:
Miałeś chamie złoty róg,
miałeś chamie czapkę z piór:
Czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci się jeno sznur.

Przesłanie dramatu jest jasne: obyśmy 
nie zagubili rogu – odpowiedzialności, 
gdyż wówczas zostanie nam tylko sznur 
zawiedzionych nadziei i rozczarowań.

Świadomi tej odpowiedzialności za 
nasz naród, wspominając bohaterskich 
przodków, módlmy się do Boga i Matki 
Najświętszej, prosząc o światło i moc na 
nasze budowanie lepszego jutra.

Czyńmy to znanymi słowami modli-
twy za Ojczyznę, autorstwa ks. Piotra 
Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki 
karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie 
naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła 
Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam 
szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków 
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle 
woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

ks. Piotr kijek
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Pieśń o Józefie Piłsudskim
Ani kontur na nim aksamitny,
Ani pas go chroni lity, słucki
W szarej burce, lecz duchem błękitny
Jedzie polem brygadier Piłsudski.

Ręce cicho na łęku oparte
Patrzy twardo w wir śnieżnej zawiei
Śród pustkowia sprawuje swa wartę
Nieśmiertelny brygadier Nadziei

Były lata zła, nędzy i głodu
Aż się ozwał głos walki z barykad.
– Zapomniano już krzywdy narodu
Kto dziś mściwy – romantyk, unikat.

Niewolnictwo zmroczyło krwi tętno
Przygłuszyło wolności głos ludzki:
Ten ci krwią ją miłuje namiętną,
Wartujący brygadier Piłsudski.

Poczerniały od mroków więzieni,
Kędy nie masz uśmiechów radości – 
Termopilczyk, gdy inni znużeni,
Czuwa bacznie, w serdecznej 

wierności.

I ołowiem tnie ruskie okopy,
A strzał każdy wśród wrogów śmierć 

wznieca.
Stoi w mroku pod bokiem Europy,
Niepodległej Ojczyzny forteca.

Sztandar z orłem powiewa na wale – 
któż się zdobył na ten czyn 

nadludzki?
Sztandar Polski wzniósł w niebo 

zuchwale
Wartujący brygadier Piłsudski.

Słowa: A. Dzięciołowski,  
sierpień 1915

Odzyskanie niepodległości
Dzień 11 listopada 1918 roku – odzyskanie przez Polskę Niepodległości czcimy jako najważniejsze polskie święto naro-
dowe. Ów dzień zapisał się w naszej historii wielkimi zgłoskami. Oto po 123 latach niewoli, rozdarcia kraju przez trzy 
potężne państwa zaborcze kraj nasz odzyskał wolność i niepodległość.

Niepodległość ta została okupiona 
wieloletnią walką z zaborcami, którzy 
– depcząc godność jednostek – chcieli 
zniszczyć tożsamość narodową. Zosta-
ła okupiona ofiarami życia wielu Pola-
ków – tych, co zginęli w dalekich śnie-
gach Sybiru i tych, co walczyli z bro-
nią w ręku.

Dziś świętujemy 90. rocznicę tego 
wielkiego wydarzenia.

Wielką postacią i symbolem Niepod-
ległości stał się Marszałek Józef Piłsud-

ski i utworzone przez Niego Polskie Le-
giony. Wódz, Żołnierz, Patriota. Jego 
słowa winny być dzisiaj dewizą życio-
wą każdego Polaka, zwłaszcza młode-
go: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swo-
jej przeszłości, ten nie jest godzin sza-
cunku teraźniejszości ani nie ma prawa 
do przyszłości”

Tradycja patriotyczna przechowuje 
jeszcze w wielu polskich rodzinach żywą 
pamięć o Marszałku, mimo że od Jego 
śmierci upłynęło wiele dziesiątków lat.

Przedstawiamy kilka wypowiedzi 
– wspomnień o Marszałku podanych 
przez członków Klubu Seniora – na 
podstawie przekazu ich ojców i dziad-
ków, którzy jako legioniści w bezpo-
średniej bliskości Marszałka żyli i wal-
czyli do końca. To znaczy – do czasu 
ostatecznego uformowania granic na-
szego państwa. Pamięć o nich i ich bo-
haterskich czynach zachowała się do 
dziś w wielu pięknych, często smętnych 
piosenkach żołnierskich. ADS

Kwiaty dla Marszałka
Od 1933 roku mieszkałam wraz 

z mężem w Katowicach. W 1935 roku 
wstąpiłam do „Stowarzyszenia Polek”, 
które zawiązało się na terenie Górne-
go Śląska. Miało ono na celu zjedno-
czyć ludność napływową z Polski Cen-
tralnej z tutejszą ludnością – Ślązakami. 
W maju 1935 roku zorganizowaliśmy 
wyjazd do Warszawy. Ślązaczki cieszy-
ły się, bo nie znały właściwie Polski, 
a to była już ich ojczyzna. Koniecznie 
chciały zobaczyć Marszałka Piłsudskie-
go. Kupiłyśmy piękny bukiet biało-
czerwonych róż i udałyśmy się do Bel-
wederu. Wybrano mnie jako delegat-

kę – byłam wtedy najmłodsza w tym 
towarzystwie – zadaniem moim było 
w kilku serdecznych słowach powitać 
Marszałka. Tymczasem, kiedy już ze-
brałyśmy się na dziedzińcu Belwederu 
i chóralnie krzyczałyśmy: „My chcemy 
widzieć naszego kochanego Dziadka!”, 
wyszła Pani Marszałkowa i powiedzia-
ła, że Pan Marszałek jest chory i tylko 
na moment nas może przyjąć. Wyszedł, 
a ja drżąca ze strachu i emocji przekaza-
łam kwiaty, za które Pan Marszałek ser-
decznie uściskał mi ręce i pięknie po-
dziękował, mnie i Ślązakom.

Zofia Krynicka

Marszałek, Żołnierz, Patriota
Marszałek Józef Piłsudski był dla 

mojego Taty ogromnym autorytetem. 
Był uosobieniem żołnierza, wzorem 
dowódcy i gorącym patriotą.

Tato służył w legionach – brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej i dotarł 
z polskim wojskiem aż pod Kijów.

Po śmierci Marszałka nosił żałobę, 
podobnie jak wielu urzędników pań-
stwowych. Tata zawsze, aż do końca 
swoich dni (zmarł w 1980 roku) wspo-
minał postać Marszałka i twierdził, 
że gdyby w Polsce po II wojnie świa-
towej pojawił się przywódca podob-
ny Marszałkowi, losy naszego kraju 
potoczyłyby się inaczej. Wierzył jed-
nak niezłomnie, że komunizm wresz-
cie upadnie.

ADS
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Pamięci Marszałka
Mój dziadek, Stanisław Kowalski 

miał wielki szacunek dla Józefa Pił-
sudskiego. Przez ponad 70 lat w domu 
dziadków wisiał portret Marszałka.

Krótko po śmierci Naczelnego Wo-
dza dziadek brał udział w rajdzie mo-
tocyklowym zorganizowanym na Kie-
lecczyźnie. Wszyscy uczestnicy rajdu 
dla uczczenia Jego pamięci postano-
wili zawieźć przynajmniej jedną tacz-
kę ziemi na kopiec, który był sypany 
w tym czasie w Krakowie, w hołdzie 
Wodzowi.

Barbara Solska

Mój dziadek – legionista
Mój dziadek, Zenon Łopuski 

pochodził z rodziny szlachec-
kiej, herbu Ślepowron. Z wy-
kształcenia był prawnikiem. 
Mając 39 lat porzucił kance-
larie prawniczą i w 1915 roku 
wstąpił do służby w Legionach. 
Otrzymał przydział do I Bry-
gady, I Pułku Piechoty. Umiło-
wanie ojczyzny nie pozwoliło 
mu być biernym i w 1920 roku 
zgłosił się do Armii Polskiej, biorąc 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W tym czasie pojechał do Marszałka 
Piłsudskiego ze swymi trzema synami, 
mającymi 19 lat, 18 i 16 lat. Podobno 
Marszałek wzruszył się bardzo i powie-
dział: „Bracie Zenonie, dwóch weźmie-
my do wojska, ale trzeciego odeślijcie 
do domu”.

Za zasługi dla Ojczyzny dziadek zo-
stał odznaczony Krzyżem I Brygady, 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Niepodległości.

Po odzyskaniu niepodległości, 
w okresie międzywojennym dziadek 

piastował urzędy w administracji pań-
stwowej, był starostą powiatowym w Ja-
nowie Podlaskim, Łukowie i Słupcy.

W czasie II wojny światowej, gdy 
synowie poszli walczyć za Ojczyznę – 
opiekował się synowymi, córką i wnu-
kami. Pamiętam z tego okresu wieczor-
ne wspólne modlitwy, kończące się mo-
dlitwą za zmarłych z rodziny oraz za 
duszę Marszałka Piłsudskiego.

Dziadek zmarł w 1957 roku, jego 
prochy spoczywają na naszym cmen-
tarzu parafialnym.

Teresa M.

Tarcze szkolne
Pamięć o Marszałku jako o Wiel-

kim Polaku, dla którego warto było po-
święcić swoje życie przekazywana była 
w mojej rodzinie kolejnym pokoleniom 
– pomimo zmowy milczenia nauczycie-
li historii, uległych w czasach stalinow-
skich wymaganiom programowym.

Moja babcia Maria Mazurkiewiczo-
wa, zanim weszła do naszej rodziny była 
żoną wiernego „piłsudczyka”, który or-
ganizował spotkania wiecowe Marszał-
ka. Podczas trwania jednego z nich za-
ziębił się, ale nie zważając na niepogo-
dę, był z Wodzem do końca. Wywiązało 
się zapalenie płuc i zmarł. Babcia wspo-
minała zawsze swojego pierwszego 
męża jak bohatera.

W latach 50., gdy uczęszczałam do 
szkoły podstawowej, zorganizowano 
uczniom wycieczkę do Krakowa. Zwie-
dzaliśmy na Wawelu komnaty i podzie-
mia Katedry. Pamiętam trumnę Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego zasypaną 
mnóstwem filcowych i plastikowych 
tarcz szkolnych z całej Polski. Dołoży-
łam z dumą i moją tarczę SP nr 17.

MK

Rozmowa z uczniem
Emerytowana nauczycielka histo-

rii rozmawia w świetlicy z uczniem 
klasy V:

– Wiesz, Rafałku, ten Piłsudski to 
był mój kolega!

– O nie, proszę pani, to był Józef Pił-
sudski i był od pani dużo starszy!

– I tak jak każdy mężczyzna go-
lił się…

– Nieprawda, Naczelnik miał wąsy!
– A jak umarł to pochowali go w ko-

ściele św. Krzyża w Warszawie...
– Nieprawda, w Krakowie na Wa-

welu.
– Po śmierci ścięli mu wąsy…
– Też bzdura, wąsy zostały i jeszcze 

po śmierci rosły.
– Lubił nosić kapelusz…
– Przecież Naczelnik miał czapkę 

z daszkiem!
– Bardzo kochał swojego osiołka…
– O nie, on kochał swojego konika, 

Kasztankę i na nim jeździł.
Ocena nauczycielki z wiedzy o Mar-

szałku – „6”
SN

Niepodległa Ojczyzna
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LEGIONY
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los.
Legiony to rycerska buta
Legiony to ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada
strzelecka gromada.
Na stos rzuciliśmy
swój życia los,
na stos, na stos!

O, ileż mąk, ile cierpienia,
a ileż krwi, wylanych łez;
pomimo to nie ma zwątpienia,
dodawał sił wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Leliśmy krew, osamotnieni
a z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że już nas szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!
My Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych łez, ni waszych słów!
Skończyły się dni kołatania
Do zimnych serc, do pustych głów!
My, Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania
Za mękę serc i katusz dni.
Nie chciejcie więc politowania,
Zasada jest: za krew chciej krwi!
My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni.
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.
My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę – przodków mit.
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!
My, Pierwsza Brygada...

słowa: Andrzej Hałasiński, 
Tadeusz Biernack,

kompozytor melodii nieznany
Powstawała między 
1917 a 1925 rokiem.

Legiony Polskie 1914–1918  
(wystawa fotograficzna)

Od prawie 30. lat zbieram materia-
ły o Legionach Polskich i legionistach 
z I wojny światowej.

Pomysł zorganizowania wystawy 
foto graficznej na ten temat powstał 
w 1982 r. w środowisku krajoznaw-
ców zrzeszonych w Oddziale Wrocław-
skim Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. Chcieliśmy 
w ten sposób przypomnieć (wymaza-
ne z pamięci przez lata władzy komu-
nistów) znaczące fragmenty historii 
naszego narodu.

Zacząłem od gromadzenia litera-
tury i opracowania tras krajoznaw-
czych śladami „legunów”. W latach 
1982–1984 r. przeszedłem z pleca-
kiem miejsca upamiętnione walkami 
opisanymi przez Józefa Piłsudskiego 
w jego książce „Pisma – mowy – roz-
kazy” tom IV, wyd. Instytut Badania 
Najnowszej Historii Polski, Warszawa 
MCMXXXI.

Następnym krokiem było wykona-
nie reprodukcji (formatu ok. 30×40 
cm) wybranych fotografii z książ-
ki-albumu pt.: „Ilustrowana kronika 
Legjonów Polskich 1914–1918”, wy-
danej nakładem Głównej Księgar-
ni Wojskowej w Warszawie, tłoczo-
nej w Drukarni Narodowej w Krako-
wie w 1936 roku. Kronikę opracowali: 
mjr. dypl. Eugeniusz Quirini i kpt. Sta-
nisław Librewski.

Zdjęcia te stanowią trzon wystawy, 
której otwarcie miało nastąpić w dniu 
3 sierpnia 1984 roku, w 70. rocznicę 
wymarszu pierwszego patrolu kawa-
leryjskiego legionów. Niestety, pięć za-
mówionych lokali na wystawę, zrezy-
gnowało z niej mimo zgody cenzora 
„państwowego”, który nie zezwolił na 

towej, proszę o kontakt podany w ko-
munikacie o cmentarzu św. Rodziny 
na ul. Smętnej.

Andrzej Rumiński
Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK

pokazanie 8 fotografii, na których do-
minował J. Piłsudski.

Wystawę udało się wreszcie poka-
zać w sali klubowej PTTK dzięki in-
terwencji kol. Jerzego Załęskiego, wie-
loletniego prezesa Oddziału poprzed-
nich kadencji. Nieco później, wystawa 
pokazana była na otwarciu trzylet-
niego studium pn.: Społeczna Nauka 
Kościoła, które zorganizował ksiądz 
Franciszek Głód, proboszcz kościoła 
pw. św. Elżbiety na ul. Grabiszyńskiej 
we Wrocławiu (zwanej wówczas ZO-

MOstrasse). W otwar-
ciu wystawy uczestni-
czył ks. Kardynał Hen-
ryk Gulbinowicz, oraz 
profesorowie studium, 
m.in. Adolf Józwenko 
i Roman Duda.

Zbiory były póź-
niej eksponowane tak-
że w Tarnowie, Kasin-
ce Wielkiej Nowym Są-
czu, i znów dwukrotnie 

we Wrocławiu.
11 XI 2002 r. wystawa była ekspo-

nowana w Domu Polskim Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Rotterdamie (Holan-
dia). Po uroczystym koncercie wystawę 
obejrzeli burmistrz miasta i polski kon-
sul oraz licznie zgromadzona Polonia.

W sierpniu 2005 r. eksponowana 
była w Radomiu na Centralnym Zlo-
cie Krajoznawców, w dniu 26 X 2006 r. 
w gablotach wrocławskiej Biblioteki 
Pedagogicznej (1 p.) w Rynku, w li-
stopadzie 2007 roku w Klubie Seniora 
przy ul. Wittiga.

W listopadzie br. wystawa foto-
graficzna jest eksponowana w Klubie 
PTTK w Rynku na IV p.

Byłbym niezmiernie zobowiąza-
ny za pomoc w nawiązaniu kontaktu 
z autorami wspomnień o legionistach, 
drukowanych w tym numerze pisma 
„U Świętej Rodziny”.

Może także inne rodziny legioni-
stów mają jakieś pamiątki – chętnie 
bym je sfotografował i dołączył do mo-
jej wystawy.

Wszystkie zainteresowane oso-
by, których bliscy lub znajomi służyli 
w Legionach Polskich w I wojnie świa-

Niepodległa Ojczyzna
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Kiedy zginę...
Kiedy zginę może przyśnią się tobie
siwe oczy zabitego żołnierza,
może cień mój ujrzysz w lustrze przy sobie,
może głos mój poznasz w szepcie pacierza.

Kiedy zginę, może koń mój bułany
ciemną nocą do wrót twoich przybieży.
Strząśnie szrony z ogrodowej altany
i kopytem pod twem oknem uderzy.

Skoczysz ze snu.... – Co się stało, mój Boże! – 
Wyjrzysz oknem i wypadniesz z komory.
– O, mój miły, takie zimno na dworze!
Gdzie ty jesteś? Czyś ty ranny, czy chory? – 

Zarży koń mój, skoczy na bok lękliwie...
– Ty mnie nie gładź twoją rączką pieszczoną,
ty mnie nie gładź, bo na piersi i grzywie
mam krew jego, mam krew jego czerwoną. – 

– Jezus Maryja! – krzykniesz we łzach i trwodze
Krew czerwona, krew czerwona jak róże!
Boże mogił, Boże krzyżów przy drodze
Czemuś dal mu ginąć w pruskim mundurze? – 

Zarży koń mój, nogą w ziemię uderzy
jęknie ziemia od Poznania po Kraków,
wstaną z grobów cienie śpiących żołnierzy
wielkie pułki niezrównanych junaków

Wstaną z grobów gdzieś znad Warty, znad Bzury
I głos rzucą – Bóg się o nas zatrwożył
i na wszystkie te niepolskie mundury
Polską ziemię, polską ziemię położył.

Edward Słoński
14 grudnia 1914 r.

Rozkaz o powstaniu Naczelnego 
Komitetu Narodowego i Legionów

Kielce, 22 sierpnia 1914
Żołnierze!
Wśród powszechniej bierności na-

szego społeczeństwa wypadki dziejowe 
zaskoczyły Polaków, zostawiając ich bez 
określonych decyzyj, bez możliwości 
jednolitego i silnego postępowania.

Koniecznem było, by najśmielsi 
i najenergiczniejsi wzięli na swoje bar-
ki odpowiedzialność, inicjatywę rzuce-
nia iskry na proch.

Tę iskrę rzuciliście, dając przykład 
innym jako przodownicy walki narodu 
polskiego o niepodległość ojczyzny.

Wystąpiliśmy jako garstka, w Kiel-
cach i pod Brzegami wstrzymaliśmy 
przemoc odwiecznego wroga, zasłania-
jąc sobą to, co już było wolne od stopy 
najeźdźcy. Obecnie naród budzić się za-
czyna i nie chce nas zostawić samotny-
mi, tak, jak byliśmy dotychczas.

W Krakowie zawiązał się Naczel-
ny Komitet Narodowy ze wszystkich 
stronnictw polskich, który za zgodą au-
strowęgierskiej monarchii ma wysta-
wić c Legiony Polskie do walki z Rosją. 
Po porozumieniu się z Tajnym Rządem 
Narodowym w Warszawie, zgłosiłem 
w swoim i waszym imieniu przystąpie-
nie do organizacji szerszej, zapewnia-
jącej wojsku polskiemu większe środ-
ki i silniejsze działanie.

Według umowy zawartej między Na-
czelnym Komitetem Narodowym a do-
wódcą naczelnej armii austriackiej, od-
działy nasze mają być kadrami dla for-
mujących się Legionów.

Dziękuję wszystkim szarżom i żoł-
nierzom za trudy i prace, dotąd uczy-
nione, i chcę wierzyć, że zapał i dyscy-
plina wojskowa, które dotąd wykazu-

jecie, będą dostateczną siłą by przyszłe 
Legiony natchnąć pewnością zwycię-
stwa.

Z wiarą taką oddział nasz na czas pe-
wien z przednich wysuniętych linii bo-
jowych, by dopełnić swej misji organi-
zatorskiej.

Szef sztabu generalnego: Kazimierz 
Sosnkowski,

Komendant główny: Józef Piłsudski

„Kiedy zginę”
Ten proroczy wiersz został napisany 14 grudnia 1914 roku, gdy wcie-

lani do zaborczych armii Polacy musieli walczyć przeciw sobie po dwu 
stronach frontu I wojny światowej, w cudzych mundurach. Już następne-
go dnia zgodę na publikację wiersza w formie pocztówki wydała wojen-
na cenzura w Warszawie (Dozw. Wojennoju Cenzuroju Warszawa 15 dec. 
1914 g.). Czy rosyjski cenzor nie pojął prawdziwego sensu wiersza? Może 
wystarczyło mu, że Polak walczący w pruskiej, więc wrogiej, armii zgi-
nął? W każdym razie wiersz na pocztówce wydrukowały zakłady graficz-
ne B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie. Od tej pory kartka miała pełnić nie-
zwykłą rolę – przenosić przez granice marzenie o tym, że groby wszystkich 
walczących Polaków ostatecznie znajdą się znów w polskiej, wyzwolo-
nej spod zaborów ziemi – co od początku było prawdziwym celem walk 
wszystkich patriotów. 

(Niezwykła, mająca prawie sto lat kartka pocztowa jest pamiątką w ro-
dzinie Anny Dadun-Sęk).
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Postawić kropkę nad „i”
Przemówienie, którego fragmenty przytaczamy niżej, Józef Piłsudski wygłosił na Zjeździe Legionistów 7 sierpnia 
1927 roku w Kaliszu. Opisał w nim to, co zawsze uważał za największą zmorę czasu walk o niepodległość i o polską ra-
cję stanu – agenturę. Jego ocenę sytuacji dedykujemy tym, którzy dzisiaj zdobywają się na prawdy mocne, silne, samo-
dzielne. Była nasza niepodległość okupiona gorzkimi doświadczeniami – legioniści śpiewali o tym nawet w swej pieśni 
– ale walka Marszałka z agenturami, którą był zmuszony podejmować nieustannie obok walki zbrojnej, czyni Jego zwy-
cięstwo – zwycięstwo Polski – tym większym i wspanialszym! Tytuł jest cytatem z przemówienia. (AS)

Kochani koledzy i towarzysze broni!
(...) Nie ma już chyba teraz żadnych 

wątpliwości co do faktu historyczne-
go, który starałem się w poprzednich 
odczytach nieraz wyjaśniać, że wtedy, 
w 1914 roku, kiedy wojna wybuchła na 
świecie i kiedy ludzie szli przelewać stru-
mieniami i potokami swą krew dla takich 
czy innych celów, to między tymi celami 
nie było celu Polski. Nikt dla Polski krwi 
przelewać nie chciał i nikt celów politycz-
nych związanych z Polską w początkach 
wojny nie stawiał i stawiać nie chciał.

Myśmy, legioniści, zrobili ten wstęp do 
możliwości przelewania krwi za Polskę. 
Poszliśmy niewielką garstką ludzi, tym 
różniąc się od wszystkich innych, że swój 
niewielki strumień krwi, którąśmy mo-
gli dać ze siebie, dać chcieliśmy dla Pol-
ski, nie dla czego innego.

To jest nasza palma pierwszeństwa 
w pracy dla ojczyzny.(...)

Spotkaliśmy jednak natychmiast zja-
wisko, które spokojnie nazwę agentura-
mi obcymi.

Jako Naczelny Wódz, który prowadził 
wojnę, wiem, co znaczy agentura i znam 
jej mechanizm pracy. Musiałem zetknąć 
się z taką pracą czy wtedy, gdy występuje 
ona jako obserwacja, czy też jako próba 
skłonienia do takich czy innych zmian, 
które byłyby potrzebne dla interesów 

 armii i celów politycznych tego czy in-
nego państwa.

Nie dziwię się więc wcale, że do nas 
agentury się przyczepiły i że, obserwując 
nas, szły krok w krok za nami agentury 
obcych państw, agentury płatne, bo innej 
agentury świat nie posiada. (...)

Starano się nas poniżyć, starano się 
nas usunąć od prac tych, do których my-
śmy dążyli, starano się nas nieco spla-
mić, abyśmy ładni bohaterstwem dla in-
nych nie byli.(...)

Przypomnijcie sobie przykrości, ro-
bione naszym mundurom, walkę o na-
sze sztandary, niosące orły z jedną tyl-
ko głową, a nie z dwiema, czy najrozma-
itsze próby, czynione stale i ustawicznie, 
abyśmy podlegali zupełnie austriackie-
mu mundurowi, stawianemu ponad nasz 
mundur.

W parze z tą agenturą austriacką szła 
agentura inna, agentura rosyjska, to jest 
tego państwa, z którym Austria i myśmy 
walczyli. Szła akurat w tym samym kie-
runku, także płatna, także czyniąca to, 
co obcy zaborca od niej wymaga, pracu-
jąca nad obniżeniem naszej pracy, bru-
kająca nas słowami, określeniami, aby-
śmy pociągającymi dla swoich rodaków 
nie byli... (...)

Proszę panów, agentury obce, to jest 
zjawisko stałe i codzienne, towarzyszące 
nam rok za rokiem, dzień za dniem, jest 
to część naszego życia tak wielka, i tak 
starannie w stosunku do nas ułożona, iż 
nasza praca – że tak powiem – jest współ-
bieżna z pracą agentur obcych. (...)

(....) Od końca 1916 roku zaczyna 
sprawa polska narastać, zaczyna być 
czymś, co ma cenę, o czym warto mówić. 
To, co stanowi Polskę, co stanowi polskie 
siły, zaczyna być jakąś wartością dla in-
nych. Zarazem, moi państwo, zaczyna 
się nad nami zwycięstwo absolutne agen-
tur. (...) Gdy tylko wiatrak polski zawiał, 
agentury wszystkich trzech stron poczuły 
– że tak powiem – żer, poczuły możność 
chwycenia atutów polskich w swoje ręce, 
tak, by każdy, kto im płacił, był z nich za-
dowolony. Byle nie oddać atutów w ręce 

tych, którzy mieli za sobą sławę dobrych 
żołnierzy i trochę wariatów.

Jakże to w ręce wariatów oddać losy 
Narodu?! Przecież to niemożliwe! To 
było to pierwsze hasło, rzucone prze-
ciw nam.

Gdy tylko, powiadam, ważka polska 
zaczęła przechodzić z rąk do rąk, z pa-
pieru na papier, gdy pomiędzy komen-
dami najrozmaitszych narodów kurso-
wać zaczęły papiery i projekty związane 
z polską ważką, z polską wartością, gdy 
w tych papierach zaczęto mówić o moż-
liwości zrobienia czegoś z Polski, od tej 
chwili zaczęliśmy się spotykać już nie 
z obserwacją agentur, ale z otwartą wal-
ką z nami. Twierdzę, że druty kolczaste 
nie przeszkadzały wcale połączeniu agen-
tur państw z sobą walczących. Mimo, że 
te mocarstwa walczyły między sobą, ich 
agentury były na tym odcinku zupełnie 
jednozgodne w pracy. Pragnęły one nas 
obniżyć, przełamać, by dać zwycięstwo 
swej agenturalnej prawdzie.(...)

Do naszej palmy pierwszeństwa dołą-
czyła się palma męczeństwa, gdy nie ma 
wątpliwości, że nasza harda prawda, któ-
rąśmy przeciwstawili prawdzie agentural-
nej, dała w rezultacie absolutne zwycię-
stwo agenturze. Zostaliśmy w tym star-
ciu z agenturami pobici. Świętujemy teraz 
dziesięciolecie Szczypiorna, dziesięcio-
lecie Magdeburga, dziesięciolecie tych 
czy innych więzień, do których nas ro-
zesłano.(...)

Świat agentury odniósł zwycięstwo i to 
wtedy, gdy wyzyskanie sytuacji dla Polski 
stało się możliwe. I pod tym względem, 
powtarzam, nie ma różnicy pomiędzy 
światem agentur po tej stronie drutu czy 
po tamtej. Świat agentury szedł tą samą 
drogą, gdyż interesy zaborców w stosun-
ku do Polski były jedne i te same czy po 
tej stronie drutu, czy po innej: jeżeli trze-
ba, żeby było coś z Polski, to niech to bę-
dzie jak najmniejsze, niech to będzie naj-
mniej poważne i znaczne.(...)

Proszę panów! Nadchodzi koniec roku 
1917 i cały rok 1918. (...) Polska zaczy-
na być modna, zaczyna być kwestią, któ-
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ra jest dokuczliwa, gdyż trzeba wobec 
niej koniecznie zająć swoje stanowisko 
i trzeba koniecznie określić to stanowisko 
i wszędzie na całym bożym świecie.

Zaczyna się okres, gdy za Polskę 
z musu leją krew inni, nie tylko Polacy, 
lecz prawie każde z państw walczących. 
Polska narasta jako pewnik, jako coś, co 
nadejdzie w tej czy innej postaci i co do 
życia ma prawo. (...)

Gdy, proszę państwa, w 1918 roku po 
przyjeździe z Magdeburga stanąłem do 
pracy państwowej polskiej i gdy w tym 
samym mundurze, w którym tu prze-
mawiam, reprezentowałem Polskę i for-
mowałem wojsko już polskie, miałem 
wgląd w sprawy świata nieco głębszy, niż 
poprzednio, i mogę panów zapewnić, że 
agentury państwowe, które się o polską 
skórę targowały i które się o nią ukła-
dały według własnej woli, miały głęb-
sze znacznie, silniejsze i pewniejsze, niż 
wszystko, co agenturą nie było (...)

Gdy więc legioniści zostali usunięci 
jako czynnik brutalnym nad nimi zwy-
cięstwem za pomocą więzień, cała praca 
polska trafiła do rąk agentur, złożonych 
z Polaków, którzy pracowali na rzecz 
państw różnych, czasem kilku państw, 
gdyż to w końcu wojny zaczynało być 
zupełnie w modzie. Ten agent był cen-
ny, który potrafił pracować na rzecz kil-
ku państw. (...)

Gdy kończyła się wojna, a Polska ro-
dziła się wraz ze skończeniem wojny, kie-
dy cały świat pokój wyzyskiwał dla siebie, 
a myśmy o dwa lata dłużej w porówna-
niu ze światem wojować musieli, przy-
glądałem się bacznie szukając ustawicz-
nie stwierdzenia, lub osłabienia prawdy, 
która dotychczas, to znaczy do 1918 roku 
spotykałem. Prawdy, że naród polski jest 
słaby wewnętrznie, że z trudem zdobywa 
się na prawdy mocne, silne, samodzielne, 
i dlatego łatwo służy obcym, dlatego nie 
widzi wstrętu do służby obcemu. (...)

Nigdy nie zapomnę wrażeń moich, 
jako Naczelnika Państwa, gdy nasz hymn 
narodowy, nasz sztandar narodowy był 
nieco śmieciuchem, rzuconym w kąt dla 
sztandarów obcych i dla hymnów ob-
cych, tak jakby Polacy pokazać chcieli, 
że to są mniejsze wartości, aniżeli wszyst-
ko, co nie jest polskie. Widziałem stara-
nia ustawiczne i stale idące bez ustanku 
w jednym i tym samym kierunku, aby 
agentury obce, płatne, były możliwie 
na górze państwa. Szły one krok w krok 
obok mnie jako Naczelnika Państwa, szu-
kając wytworzenia kilku rządów w Pol-

sce – obok rządów, stojących przy mnie, 
– rządów agentur, stojących poza mną. 
Widziałem uśmiechy reprezentantów ob-
cych państw, gdy śmiało w oczy mi pa-
trząc, mogli powiedzieć, że moje zamiary 
mogą być zniszczone zupełnie nie przez 
kogo innego, jak przez polskich agentów. 
(...) Nigdy nie byłem pewien, że gdy pi-
szę rozkaz nie będzie on czytany prędzej 
w biurach wszystkich obcych państw, niż 
przez moich podwładnych. Nie byłem ni-
gdy pewny, czy taki lub inny mój zamiar 
polityczny nie będzie natychmiast skon-
trolowany przez agentury państw obcych 
z taką siłą i pewnością, że musiałbym się 
go wyrzec.(...)

Mogę panom powiedzieć, że system 
moich kalkulacyj zawsze rozbijał się nie 
o co innego, jak o tę siłę agentur ob-
cych, płatnych przez obcych dla szko-
dzenia Polsce, aby nie była ona zbyt sil-
na, aby nie miała tej siły, jaką mogłaby 
mieć w tej czy innej chwili. Nieraz my-
ślałem sobie, moi panowie, że tak wstręt-
nej prawdy żadne państwo nigdy w swo-
im życiu nie miało i gdy szukałem porów-
nań historycznych, znajdowałem zawsze 
momenty upadku Polski, gdy, proszę pa-
nów, dzielili się pomiędzy sobą tylko tym, 
od kogo pensje brali, czy od protektorki 
Polski – imperatorowej Katarzyny II, czy 
od przyjaciela Polski – Fryderyka Wiel-
kiego, czy od trzeciej konkurentki – Ma-
rii Teresy. (...)

Gdy Polska się zaczyna, zaczyna się 
polepszenie stosunków. My, legioniści, 
nie jesteśmy wtedy wcale jedynymi Po-
lakami, którzy za Polskę krew otwar-
cie przelewali. Idzie za nami całe mnó-
stwo ludzi (...)

Lecz zwycięstwa nad agenturami nie 
odnieśliśmy wcale. Agentury, jak jakieś 
przekleństwo idą dalej bok w bok i krok 
w krok.

Moi panowie, gdym wziął za temat 
tę prawdę, wybrałem ją rozmyślnie i nie 
dla czego innego, jak dlatego, aby krop-
kę nad „i” postawić, aby nie było powie-
dziane, że my musimy menażować praw-
dy agentury. Polskę, być może, czekają 
i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów – 
powtarzam – strzeżcie się agentur. Idź-
cie swoja drogą, służąc jedynie Polsce, 
miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, 
co służą obcym.

Józef Piłsudski

(„ważka polska” – ważący, znaczący czyn-
nik polski; „menażować” – brać pod uwa-
gę, dać się prowadzić)

Wtedy królował 
Chrystus

Krzyż Chrystusa górował nad pierw-
szym godłem II Rzeczypospolitej!
Korona z krzyżem – to symbol doczesnej 

władzy świec-
kiej nad na-
rodem ka-
tolickim, ale 
także ducho-
wej, wiecznej 
władzy Chry-
stusa Króla 
nad tym na-
rodem. Krzyż 
na szczycie 
korony był 

więc symbolem 
państwa chrześcijańskiego, a zamknię-
ta ośmioma pałąkami korona – symbo-
lem pełnej suwerenności i wolności Pol-
ski. Nadanie takiego właśnie godła wy-
zwolonej Ojczyźnie było oczywiste dla 
walczących o Jej wolność Polaków. Go-
dło wyrażające chlubną historię Polski 
i wskazujące na jej ostateczny cel zostało 
zatwierdzone oficjalnie Ustawą z 1 sierp-
nia 1919 roku.

I otóż to piękne godło zostało zmie-
nione w dniu 13 grudnia (trzyma się nas 
ta feralna data!!!) 1927 roku rozporządze-
niem prezydenta RP Ignacego Mościckie-
go. W nowym godle Orzeł Biały zmienił 
kształt, otrzymał koronę otwartą – bez 
krzyża – a na ramionach jego skrzydeł, 
które przestały przypominać skrzydła 
husarskie, pojawiły się... pięcioramienne 
gwiazdki, których wprowadzenie różnie 
było tłumaczone.

W powojennej Polsce komuniści cał-
kowicie usunęli koronę z naszego godła 
narodowego. Gwiazdki, oczywiście, zo-
stawili – były przecież jak znalazł.

W 1993 roku, po długich i szczegó-
łowych debatach w sejmie, powrócono 
do godła z 1927 roku – z koroną otwar-
tą i bez krzyża!

Obecnie podejmowane są obywatel-
skie inicjatywy by przywrócić Polsce tam-
to, najbardziej dla Niej właściwe godło.

Łączą się one z inicjatywą obwołania 
Chrystusa Królem Polski – wtedy Krzyż 
musiałby się znaleźć nad koroną Orła!

W dniu święta Chrystusa Króla 
Wszechświata, przypadającego w tym 
roku 23 listopada módlmy się, by On 
i Jego Serce Królowało w Polsce!

(Na podstawie oprac.  
ks. Tadeusza Kiersztyna)

Orzeł z czapki legionisty
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Nasz cmentarz

Spoczywają na naszym 
cmentarzu parafialnym

Hieronim BARTOSZEWSKI ur. 
1912, zm. 1993, le karz. Żołnierz AK, 
zast. szefa sanitarnego Okrę gu Warsz. 
PCK (od XII 1940), uczestnik wizji lo-
kalnej w lasku katyńskim (wiosna 1943), 
kmdt szpitala PCK w czasie powstania 
warsz., organizator do 15 X 1944 ewa-
kuacji chorych i rannych. We Wro-
cławiu od 3 V 1945, org. i kier. szpita-
la oraz działu sanitarno-opiekuńczego 
Okręgu Dolnośl. PCK, 1948–80 lekarz 
pediatra. 

Janusz BARTYŚ zmarł 3 marca 2003. 
Długoletni zastępca dyrektora ds. eko-
nomiczno-eksploatacyjnych Dolnoślą-
skiego Centrum Onkologii we Wrocła-
wiu. Odznaczony Krzyżem Kawaler skim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz liczny-
mi odznaczeniami resortowymi i regio-
nalnymi. [G.W. 31 X 2003]

Bronisława DĄBROWSKA z domu 
Świszcz, wdowa po Kazimierzu, ur. 

8.07.1901, zm. 21.05.1983, wieloletni 
skarbnik NBP.

Tadeusz DZIEWANOWSKI ur. 
w 1921 r. w Łęgach Kasztelańskich, 
pow. płocki, zm. w 1975 r. Stopnie i tytu-
ły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr 
inż. elektryk PWr. – 1952 r.; asystent – 
1952 r.; adiunkt – 1956 r.; dr n. tech. – 
1964 r. Po ukończeniu studiów pracuje 
równocześnie w Instytucie Elektrotech-
niki we Wrocławiu. Twórca kierunku 
naukowego: Miernictwo przemysłowe 

i pomiary wielkości nieelektrycznych. 
Tematyka badawcza: analiza metrolo-
giczna, właściwości i konstrukcje in-
dukcyjnych liczników energii elektrycz-
nej, teoria i technika pomiaru gęstości 
strumienia cieplnego metodami termo-
elektrycznymi. Kontynuator szkoły na-
ukowej Metrologia elektryczna. Twórca 
unikalnego laboratorium naukowo-ba-
dawczego Pomiary Wielkości Nieelek-
trycznych Metodami Elektrycznymi. 
Autor 26 publikacji w czas. naukowych 
i naukowo–technicznych. Twórca sied-
miu patentów. Czł. Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich.

Stanisław GNOT [P. 16 rz. 2G] pro-
fesor dr hab. (1946–2002), matematyk, 
autor wielu publikacji poświęconych 
statystyce matematycznej, były kierow-
nik Katedry Matematyki wrocławskiej 
Akademii Rolniczej, w latach 1996–
1999 prorektor ds. nauki i współpra-
cy z zagranicą Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Zielonej Górze. Od 1999 roku 
pracował na Uniwersytecie Zielonogór-
skim w Instytucie Matematyki na stano-
wisku profesora zwyczajnego. Wyróż-
niony licznymi nagrodami za pracę na-
ukową i dydaktyczną.

Janusz GOŚLINOWSKI [P. 13] ur. 
1906, zm. 1977, więzień Oświęcimia, 
inż. geodeta, nauczyciel w Technikum 
Geodezyjnym, propagator filatelistyki 
wśród młodzieży.

Bohdan GUERQUIN (1904–1979). 
[P. 11 rz. 6 gr. 8a]. Architekt, historyk 
architektury, gt. obronnej, profesor. 
1934-51 prac. nauk. Zakładu Architek-
tury Pol. Politechniki Warsz., 1951-74 na 
PWr, 1960--62 dziekan. Przed 1939 dzia-
łał w Tow. Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości i badał zamki Podo la i Wołynia. 
W czasie wojny brał udział w rato waniu 
Zamku Król. i in. dóbr kultury, po woj-
nie w Zespole Badań nad Początkami 
Państwa Pol. pracował i organizował 
badania licznych zabyt ków i zespołów 
zabytkowych na Śląsku. Wy chowawca 
wielu naukowców. Jego gł. prace: Zam-
ki Śląskie (1957), Zamek w Malborku 
(1957), Zamek jaztowiecki [w:] Studia 
i mate riały do teorii i historii architektu-
ry i urbanisty ki (t. 2, 1960), Zamki w Pol-
sce (1974). 

Janusz GUTTRY [P. 1] Ur. We Lwo-
wie w 1928, zm. 1998 r. Żołnierz AK 
więzień łagrów sowieckich w Worku-
cie.

Bogumił HALAWA, prof. dr bab. 
n. med., urodził się 20.12.1932 w Tar-
nowie. Po ukończeniu szkoły średniej 
w 1951 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, uzyskując w 1957 roku 
tytuł lekarza medycyny. Na rok przed 
ukończeniem studiów rozpoczął pracę 
w III Klinice Chorób Wewnętrznych po-
czątkowo jako pomocniczy pracownik 
nauki. a po odbyciu dwuletniej służby 
wojskowej (od roku 1959) na stanowisku 
starszego asystenta. Po uzyskaniu I i II 
stopnia specjalizacji z zakresu chorób 
wewnętrznych i uzyskaniu w 1966 roku 
stopnia naukowego doktora nauk me-
dycznych objął stanowisko adiunkta. 
Od powołania Instytutu Chorób We-
wnętrznych pracował w Klinice Kardio-
logii, w której uzyskał kolejno stopnie 
i tytuły naukowe do profesora zwyczaj-
nego włącznie. W 1989 roku, po odej-
ściu na emeryturę profesora Seweryna 
Łukasika, objął stanowisko kierownika 
Katedry i Kliniki Kardiologii, pełniąc tę 
funkcję przez 14 lat. W 2003 roku prze-
szedł na emeryturę. Jako jeden z pierw-
szych w kraju, jeszcze w latach 70. zor-
ganizował i wyposażył pracownię ba-
dań radioizotopowych. którą stopniowo 
unowocześniał, rozszerzając stale zakres 
badań. Dzięki doskonałemu warsztato-
wi badawczemu był jednym z nielicz-
nych w kraju, który podjął szeroko za-
krojone, w znacznej mierze nowatorskie, 
badania nad patomechanizmem niewy-
dolności serca, choroby niedokrwien-
nej serca i nadciśnienia tętniczego sa-
moistnego. Był niezwykle oddany mło-
dzieży, niestrudzonym wykładowcą, nie 
szczędził czasu ani wysiłku w promowa-
niu kolejnych pokoleń młodych lekarzy. 
Dziesiątki lekarzy uzyskało specjaliza-
cje pod jego kierunkiem, kilkudziesię-
ciu uzyskało stopień doktora. 

Danuta JAROSZ z d. Rumińska 
[P. 13 rz. 12 gr. 14] ur. 24.12.1926 w Gru-
dziądzu, zm. 04.06.1987. Danuta i jej 
o 10. lat starszy brat Janek wychowy-
wani byli przez rodziców, nauczycie-
li w szkole i profesorów w gimnazjum 
w duchu patriotyzmu i miłości Ojczy-
zny. W 1928 r. Janek wstąpił do Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, a siostra Da-
nuta kilka lat później do drużyny żeń-
skiej. W 1946 r przyjechała z rodzicami 
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Nasz cmentarz
do brata, który zajmował od 1945 r wil-
lę na Biskupinie. Po wyjściu za mąż wy-
chowywała dwóch synów, pracowała 
w IMPART i prowadziła dom. Po przej-
ściu na emeryturę udzielała się w para-
fialnej komisji charytatywnej i w para-
fialnym Kielichu Życia.

Anna KLIMKIEWICZ ur. 19.10.1925 
w Czerczycach na Wołyniu. Jako młoda 
dziewczyna była świadkiem pogromów 
ludności polskiej na Wołyniu – w jed-
nym z nich zginęła jej kuzynka. Wy-
wieziona w 1943 r. z rodzicami i ro-
dzeństwem do Niemiec do miasta Kiel 
przebywała tam na przymusowych ro-
botach do wkroczenia tam wojsk alianc-
kich, potem do 1947 nie mając gdzie 
powrócić rodzina przebywała w obo-
zie przejściowym. W 1947 roku z ro-
dzicami i rodzeństwem przyjechała na 
Ziemie Odzyskane. Zamieszkali w Cie-
plicach. Maturę zdała w I LO w Jeleniej 
Górze, gdzie przez pewien czas praco-
wała jako sekretarka. W 1952 roku roz-
poczęła studia we Wrocławiu na Wyższej 
Szkole Rolniczej. Po studiach pracowa-
ła w Państwowej Inspekcji Handlowej. 
Zmarła 25.06. 1999 roku.

Stanisław KOLADA ur. 8.01 1919 
w Janowie Podlaskim, zm. 3.10.1997. 
Studia muzyczne rozpoczął w 1938 roku 
w instytucie Muzycznym w Siedlcach.. 
Wybuch wojny zniweczył dalsze plany. 
W latach 1944-47 prowadził w rodzin-
nym mieście amatorski zespół teatralno-
chóralny, dla którego pisał utwory. Po-
wstały w tym czasie sztuki dramatyczne: 
„Wigilia partyzantów w lesie”, U kre-
su wędrówki”, „Rozdźwięki”, „Pęknię-
ta oś”, „Teatr pod bombą” i inne. W la-
tach 1948-52 studiował w Wyższej Szko-

le Muzycznej w Poznaniu, a następnie 
zatrudniony został jako solista w ope-
rze wrocławskiej. W 1972 r. opubliko-
wał w Instytucie Wydawniczym „PAX” 
zeszyt poezji „Otwieranie słońca”, w na-
stępnym roku wydał tom wierszy „Bu-
dowanie czasu”, a w 1978 r. „Arka ro-
dzinna” Zdobywał wielokrotnie nagro-
dy i wyróżnienia w konkursach Łódzkiej 
Wiosny Poetów, w 1971 r. otrzymał na-
grodę specjalną za utwór o problematy-
ce religijnej. Za wiersze „Ballady unic-
kie” związane z martyrologią Podlasia 
uzyskał nagrodę w Białej Podlaskiej. 
W 1978 roku w „Iskrach” wydał tom 
opowiadań „Stacja dwunasta”, w LSW 
powieść satyryczną „Inwazja telebu-
ba”, a w 1994 r. zbiór opowiadań „Znak 
sprzeciwu”. Za sztukę „My kompozy-
torzy” otrzymał pierwszą nagrodę, za 
utwór „Żona zasypia o zmierzchu” – 
wyróżnienie w konkursie teatru stu-
denckiego „Riposta”. Współredagował 
w okresie stanu wojennego podziemne 
pismo „Wolna kultura” oraz kompono-
wał pieśni religijno-patriotyczne do wła-
snych tekstów, które ukazały się w zbio-
rze „Wolności pragniemy”.

Julian KORNOBIS, prof. dr hab. 
med., ur. 9.01.1922 w Otoli k. Olkusza, 
zm. 3.11.2003 w wie ku 80 lat. Wielo letni 
kierownik Katedry i Zakładu Medy cyny 
Sądowej AM we Wrocławiu. 

Maria LUTY ur. 13.01.1878, zm. 
13.01.1979. Wieloletnia Ochmistrzyni 
w domu Henryka Sienkiewicza, spra-
wująca pieczę nad majątkiem pisarza – 
Darem Narodu – w Oblęgorku i zgro-
madzonymi tam pamiątkami. Aktywny 
członek AK podczas II w. św.

Wło dzimierz  RYCHTER ur. 
19.07.1922, zm. 14.09.2005. Urodził się 
w Nowej Słupi w woj. kieleckim, uczest-
nik II wojny świat., członek Służby Zwy-
cięstwa Polski, później AK ps. „Czerem-
cha”. Oficer AK z Gór Świętokrzyskich. 
Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu. W l. 
70. XX w. pisał artykuły-wspomnienia 
AK-owskie do biuletynu Dolnośląskie-
go Środowiska AK pt. „Jodła”. Współ-
organizował uroczyste Msze św. w ko-
ściele pw. Świętej Rodziny na Sępolnie 
z okazji rocznic powstania AK. Jest au-
torem książki „Nowa Słupia – mój Dom” 
wyd. Wrocław, 2004 r. Zmarł po cięż-
kiej chorobie.

Gabriela SKOMOROWSKA ur. 
22.03.1915, zm. 9.09.1975, córka Mi-
kołaja. Bibliotekarka na Polit. Wrocław. 
Amatorka malarstwa, organizowała wy-

stawy swych prac. Działała w Ognisku 
Kultury Plastycznej.

Władysław ŚLEBODZIŃSKI uro-
dził się 6 lutego 1884 roku w Pyszni-
cy, powiat Nisko. Studia matematyczne 
odbył w latach 1903–1908 na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Po ich ukończe-
niu pracował przez pięć kolejnych lat 
jako nauczyciel matematyki. Rok akade-

micki 1913/14 spędził – dzięki fundacji 
Kretkowskiego – w Getyndze. Wybuch 
pierwszej wojny światowej zmusił go jed-
nak do powrotu do kraju. Z początkiem 
1919 roku przeniósł się z Krakowa do Po-
znania, gdzie prowadził wykłady w Wyż-
szej Szkole Budowy Maszyn i Elektroni-
ki. W Poznaniu napisał swoje rozprawy: 
doktorską i habilitacyjną, które obronił 
na Uniwersytecie Warszawskim odpo-
wiednio w latach 1929 i 1934. Podczas 
okupacji prowadził tajne nauczanie. De-
nuncjacja była powodem aresztowania 
w roku 1942. W styczniu 1943 r. został 
wywieziony do Oświęcimia, skąd dostał 
się do obozu Gross-Rosen w Rogoźni-
cy. Po jego likwidacji przewieziono go 
do nowo powstałego w tym czasie obo-
zu koncentracyjnego w Nordhausen (Tu-
ryngia). Tam doczekał się wyzwolenia. 
Pod koniec lipca 1945 roku powrócił do 
Polski. Osiadł we Wrocławiu, gdzie ob-
jął stanowisko profesora na połączonych 
wtedy uczelniach – Uniwersytecie i Po-
litechnice. Był jednym z organizatorów 
wrocławskiego ośrodka matematyczne-
go. Jesienią 1945 roku wygłosił pierw-
szy referat naukowy „O geometrii tka-
nin”, otwierający pierwsze posiedzenie 
organizacyjne Oddziału Wrocławskiego 
Towarzystwa Matematycznego w budyn-
ku Gimnazjum Marii Magdaleny (obec-
nie II LO im. Piastów Śląskich przy ul. 
Parkowej.) W 1946 r. był jednym z or-
ganizatorów Zjazdu Matematyków, co 
upamiętnił karykaturzysta Leon Jeśmia-
nowicz (publikacja w „Wiadomościach 
Matematycznych” w 1969 roku). Był zna-
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Ja nigdzie nie poszłam…
Jestem w sercach i ciałach mych 
dzieci,
Jestem w wychowaniu ich i ich dzieci, 
które będą,
Jestem w ich śmiechu i w ich oczach
Chodzących w rytmie życia, które 
położyłam przed nimi
Jestem w ich trosce i w ich mocy
Jestem w myślach wszystkich, którzy 
mnie znali i kochali.
Przeszukajcie Wasze serca po dobre 
w pamięci
I wtedy będziecie wiedzieć, że…
Ja nigdzie nie poszłam

Wiesława Rembikowska-
Andrzejczak

komitym matematykiem. Jego zainte-
resowania naukowe obejmowały teorię 
przestrzeni Reimanna, teorię koneksji, 
teorię form różniczkowych, zagadnie-
nia równoważności, teorię powierzchni 
w przestrzeniach saficznych, niezmien-
niki całkowe, nieskończone grupy Liego 
i rozmaitości o strukturze prawie zespo-
lonej. Jego dorobek naukowy obejmuje 
około 50 prac naukowych, dwie mono-
grafie o formach różniczkowych (dwuto-
mową w języku francuskim i jej rozsze-
rzoną wersję w języku angielskim) oraz 
dużo rozmaitego typu recenzji. Jego ba-
dania naukowe dotyczyły zawsze głów-
nego nurtu badawczego współczesnej 
mu geometrii różniczkowej. Uzyskał 
wiele ważnych dla geometrii wyników. 
Jego wielkim osiągnięciem naukowym 
było wprowadzenie do literatury nowego 
wtedy operatora różniczkowego, nazwa-
nego później pochodną Liego. Dziś po-
chodna Liego należy do podstawowych 

pojęć geometrii różniczkowej. Znalazła 
liczne zastosowania także poza geome-
trią. Otrzymał m.in. doktoraty honoro-
we Politechniki Poznańskiej i Politechni-
ki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Zmarł 3 stycznia 1972 r. we 
Wrocławiu.

Bronisława ŚWISZCZ z domu Gu-
niewicz, ur. 24.12.1870, zm. 12.10.1965 r. 
Wdowa po Ksawerym spoczywającym 
na cmentarzu Orląt Lwowskich – po-
legł w walkach o Lwów w 1920 r. Mat-
ka 11 dzieci.

Wanda TOMASZEWSKA ur. w 1908 r. 
w Chocimiu, zm. 23.06.2004. Mgr eko-
nomii, działaczka społeczna, har cerka, 
przewodnik turystyczny po Wrocła-
wiu. Od 1918 r. członek ZHP, żołnierz 
AK – kurierka, ps. „Romana”. Porucz-
nik Wojska Polskiego. W latach 1946-
48 komendantka Dol nośląskiej Chorą-
gwi Harcerek ZHP. 1956-58 członkini 
Komendy Zjednoczonej Cho rągwi Dol-
nego Śląska. Od 1952 r. czło-
nek PTTK, 1977 r. instruktor 
krajoznawstwa regionu, a od 
1983 instruktor krajoznaw-
stwa Polski, 1970-90 czło-
nek zarządu koła przewod-
ników. W 1989 r. odznaczo-
na krzyżem „Za zasługi dla 
ZHP z rozetą z mieczami”. 
W 1994 r. otrzymała nagrodę 
Miasta Wrocławia. W 1997 r. 
otrzymała godność członka 
honorowego PTTK.

Maria WILK– katechetka 
w parafii św. Michała Archa-
nioła we Wrocławiu, odzna-
czona medalem papieskim 
przez Jana Pawła II.

Nasz cmentarz

Monografia 
cmentarza

W związku z pracą nad monogra-
fią cmentarza Świętej Rodziny, zwra-
cam się ponownie z prośbą o nadsyła-
nie notek biograficznych osób Państwa 
bliskich lub znajomych, pochowanych 
na tym cmentarzu.

Od dwóch lat w porozumieniu z ks. 
Proboszczem i Radą Parafialną zbie-
ram materiały, ale ostatnio nie otrzy-
muję informacji, nawet od osób, które 
obiecały je dostarczyć. Prace nad mo-
nografią zmierzają już do zamknięcia. 
Jeżeli ktoś  chce zamieścić notkę bio-
graficzną, która znajdzie się w wyda-
niu książkowym, proszę jak najszybciej 
przesłać ją na podany poniżej adres lub 
pozostawić czytelnie napisaną w kance-
larii parafialnej.

Andrzej Rumiński, tel. 071-348-21-28, 
e-mail: jarumin@op.pl
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Nasz cmentarz

Przy rodzinnym grobowcu
W Dniu Święta Zmarłych czcimy 

pamięć tych, którzy odeszli. Modlitwą, 
składaniem kwiatów, paleniem zniczy – 
symboli światłości wiecznej. Ze wzru-
szeniem wspominam groby rodzin-
ne, pozostawione we Lwowie, naszym 
rodzinnym mieście, które musieliśmy 
opuścić w marcu 1946 roku. Po latach 
wracają wspomnienia – pamiętam jak 
z matką, trzymającą mnie za rękę, szły-
śmy alejkami cmentarza Łyczakowskie-
go. Stojąc nad grobami modliłyśmy się, 
składałyśmy kwiaty i zapalały kolorowe 
lampiony. Potem szłyśmy dalej prostą 
poszerzoną aleją na groby Orląt. Matka 
dużo opowiadała mi o tych dzieciach-
żołnierzach. Ona widziała ich w wal-
kach. Uczyła mnie słów pieśni o nich: 
„O mamo otrzyj oczy, z uśmiechem do 
mnie mów, ta krew co w piersi broczy, 
ta krew to za nasz Lwów”. Była to pieśń 
o Jurku Bitschanie, 14-letnim gimna-
zjaliście. W Dzień Święta Zmarłych sta-
nęło do walki 1421 uczniów, studentów 
i innej młodzieży, tzw. batiarów lwow-
skiej ulicy. W ciągu 22 dni zginęła ich 
połowa, najmłodszy miał 9 lat. Łącznie 
na tym cmentarzu pochowanych jest 
2859 Obrońców Lwowa.

Odwiedzałyśmy także inne groby-
pomniki. Bliżej środka Cmentarza Orląt 
– poległych pod Zadwórzem 318 spo-
śród 500 ochotników walczących pod 
komendą kapitana Zajączkowskiego. 
Wśród zabitych był 19-letni Konstan-
ty Zarugiewicz. Jego zwłoki, rozpozna-
ne przez matkę, spoczęły w Warszawie 
w Grobie Nieznanego Żołnierza.

Modliłyśmy się również przy gro-
bach z żelaznymi krzyżami – żołnierzy 
poległych w powstaniu styczniowym 
w 1863 roku.

Ciekawie opisuje historię i charak-
terystykę cmentarza Stanisław Nicieja 
w książce „Cmentarz Łyczakowski we 
Lwowie”. Nekropolia założona została 
w 1786 roku jako jedna z najstarszych 
w Europie. Zwraca uwagę zróżnicowa-
ny teren – falisto-tarasowy. Cieniste 
alejki nadają mu wygląd krajobrazowo-
parkowy. W rzeźbach i płaskorzeźbach 
nagrobnych wyryte są postacie zasmu-
cone – symbolizujące żal, smutek i ból, 
lub postacie dające nadzieję, ukojenie 
czy miłość. Na pomnikach sławnych 
ludzi umieszczone są napisy sławiące 

ich dorobek. Przeważa styl antyczno-
chrześcijański.

Tradycję z rodzinnego cmentarza Ły-
czakowskiego we Lwowie na cmentarz 
wrocławski przy ulicy Smętnej prze-
niesiono dzięki moim siostrom rzeź-
biarkom: Łucji i Jadwidze. Łucja jest 
emerytowanym profesorem Akademii 
Sztuk Pięknych i jej autorstwa jest krzyż 
– pomnik Akowców. Łucja, w porozu-
mieniu z nieżyjącym ks. proboszczem 
Eugeniuszem Tomaszewskim, decydo-
wała o wyborze miejsca na grobowiec 
rodzinny i wykonała rzeźbę matki, Ja-
dwiga zaś pozostałe płaskorzeźby.

W centrum rodzinnego grobowca 
dominuje wysoka, szczupła postać Mat-
ki-Polki, która uczyła swoje dzieci mi-
łości do ojczyzny, dbała o nie, wycho-
wywała, karmiła, o czym przypomina 
trzymany w ręku chleb.

W pierwszej części grobowca rodzi-
ny Skomorowskich umieszczona jest 
płaskorzeźba poświęcona rodzicom. 
Przedstawia korzenie, nawiązujące do 
powstawania nowego życia. Poniżej 
leży ich prawnuczek, trzymiesięczne 
niemowlę. Płaskorzeźba wyraża podróż 
jego krótkiego życia, jak odlot motyla. 
Na lewo znajdują się dwie płaskorzeź-
by małżeństwa: Ferdynanda – archi-
tekta i jego żony Romany – farmaceut-
ki. Obok Ferdynanda, przedstawionego 
w zatroskanym, ale pogodnym wize-
runku, są rozłożone projekty architek-
toniczne różnych budowli. Obok Ro-
many – symbole jej zawodu.

Płaskorzeźba po prawej stronie 
przedstawia paletę malarską z pędz-
lem – atrybuty Gabrieli, która po woj-
nie zdążyła jeszcze zrealizować swoje 
marzenia i pozostawiła po sobie nama-
lowane obrazy i grafikę. Obok wspo-
mnienia Gabrieli jest promemoriał – 
płaskorzeźba Ludwika z widocznymi 
konturami nakrytej twarzy. Tak nakry-
wano poległych żołnierzy walk o Mon-
te Cassino. Ludwik, który przed wojną 
służył w Brodach k/Lwowa jako ułan, 
zginął 17 maja 1944 roku, odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Na drugim polu rodzinnego gro-
bowca, od strony lewej znajduje się 
płaskorzeźba z wizerunkiem niemow-
lęcia, które obejmują opiekuńcze ręce. 
Leży tu Maria, która przed wojną była 

pielęgniarką w szpitalu dziecięcym. 
W 1939 roku, przedzierała się podczas 
bombardowania przez ulice Lwowa, aby 
w szpitalu na wzgórzu, przy ul. Kurko-
wej, zamienionym już z dziecięcego na 
wojskowy, opatrywać rany żołnierzom. 
Tutaj też opiekowała się rannym gene-
rałem Andersem i żegnała go, gdy Ro-
sjanie zabierali do więzienia.

Obok Marii jest płaskorzeźba po-
święcona Eugeniuszowi – geodecie. 
Mierzył świat na ziemi, ale marzeniem 
jego było patrzenie na świat z góry, z sa-
molotu. Marzenia te się nie spełniły – 
symbolizują je na płaskorzeźbie szybu-
jące ptaki.

Kierując wzrok na prawo, zauważa-
my promemoriał Bolesława, który zo-
stał aresztowany spośród wielu matu-
rzystów w kwietniu 1941 roku. Z drogi 
do Charkowa przysłał dwie kartki pocz-
towe, po tym zamilkł na wieki. Rozsia-
ne krzyże na płaskorzeźbie informują, 
że leży wśród wielu zaginionych Pola-
ków na nieludzkiej ziemi.

Dominik nie wytrzymał pobytu za 
drutami kolczastymi. Z całą starszą kla-
są wywieźli go ze Lwowa. Koło Często-
chowy musieli rozmontowywać i łado-
wać sprzęt fabryczny do Niemiec. Na 
płaskorzeźbie Dominika wyryte są sło-
wa Psalmu 42,8 „Przepaść wzywa prze-
paści hukiem swoich wodospadów. 
Wszystkie Twoje nawalności i fale nade 
mną przeszły.”

Józefa Skomorowska
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Świętych obcowanie

Czas szczególny
Miesiąc listopad to czas szczególny. Czas zadumy i zastanowienia nad życiem 
i nad przejściem do krainy wiecznej szczęśliwości. Zmarłym ofiarujmy Mszę 
świętą i modlitwy, a dla siebie prośmy Matkę Najświętszą aby była z nami w chwi-
li kiedy nasze ziemskie pielgrzymowanie dobiegnie końca, aby nas szczęśliwie 
przeprowadziła przez próg wieczności.

Członkowie Apostolstwa Dobrej 
Śmierci (ADŚ) wypraszają: dla wiernych 
katolików – wytrwanie w łasce uświęca-
jącej, dla obojętnych religijnie i grzesz-
ników – o łaskę nawrócenia, dla wszyst-
kich – dobrą, szczęśliwą śmierć (oczywi-
ście w czasie danym od Stwórcy).

Można odmawiać codziennie akt 
strzelisty: „Matko Boska, Patronko Do-
brej Śmierci – módl się za nami. Święty 
Józefie – módl się za nami”.

Tak niewiele trzeba, a tak wiele moż-
na zyskać, zabezpieczyć tę najważniej-
szą chwilę życia. Matka Bolesna nigdy 
nie zawiedzie!!! Kocha i obroni każde 
swoje dziecko!!

Za członków ADŚ codziennie odpra-
wiane są Msze św. w Górce Klasztornej. 
W naszej parafii – co kwartał: 19 mar-
ca, w drugą sobotę czerwca, a także 
15 września i 8 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do wspólno-
ty modlącej się o dobrą śmierć. W każ-

dej chwili można się zapisać do ADŚ – 
w kancelarii, w zakrystii lub bezpośred-
nio u zelatorki.
Panie, Ty sprawiłeś, że Twój Syn 
zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba.
Daj swoim sługom i służebnicom 
udział w Jego zwycięstwie nad 
śmiercią, aby mogli na wieki oglądać 
Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Polecamy Twojej miłości miłosiernej 
tych, którzy nas poprzedzili do Krainy 
Żyjących.

Zmarli członkowie ADS

Marianna Chuchro, Władysław Do-
magała, Bolesława Ewasińska, Hele-
na Gęsek, Stefania Grabowska, Aniela 
Husak, Adelaa Izakiewicz Adela, Tere-
sa Janik, Teresa Jankowiak, Marianna 
Lament, Monika Litwicka, Urszula Ły-
siak, Maria Majcher Stanisława Mazur, 
Walenty Mazur, Jadwiga Nowicka, Bar-
bara Patrykiewicz, Władysław Przybyl-

ski, Genowefa Rynkal, Roman Siciński, 
Zofia Smyczka, Stanisława Wernik, He-
lena Wróblewska.

Zmarli zelatorzy i zelatorki 
z Żywego Różańca

Petronela Krybicz, HelenaWilk, 
Wanda Dziągwa, Genowefa Szlęk, Ma-
ria Piechaczek, Zofia Jabłońska, Fran-
ciszka Walczak, Zofia Świdrak, Pelagia 
Barwińska, Jan Malicki, Anna Kordyl, 
Stanisław Skopiński (zm. w 2008 r.) – 
był zelatorem i śpiewał w chórze pa-
rafialnym. Bronisława Hoffman (zm 
w 1993 r.) zajmowała się chorymi. Jest 
prekursorką włączenia się chorych do 
Duchowej Pielgrzymki na Jasną Gorę. 
Pisała przewodniki Duchowego Piel-
grzymowania dla wszystkich, którzy 
z różnych powodów nie mogli uczest-
niczyć osobiście w pielgrzymkowym 
marszu.

Halina Pierścionek

Jest taki fragment w „Nocy Listopadowej” Wyspiańskie-
go, w którym szpicel Makrot mówi do Wielkiego Księcia, 
o tym, ze w listopadzie jest u Polaków tyle ważnych rze-
czy, że dla spisania ich byłyby potrzebne grube foliały. „Jest 
to pora gdy idą między żywych duchy – i razem się brata-
ją”. Wielki Książę powiada: „Listopad to dla Polaków nie-
bezpieczna pora”.

Zapewne byłeś 1 listopada na cmentarzu. Widziałeś 
świece zapalone na symbolicznych grobach czy na gro-
bach tych, co życiem najświętszej sprawie służyli: Czy czu-
łeś to, czego tak bardzo bał się szpicel Makrot? Czy czułeś 
jak między żywych duchy szły?

11 Listopada 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość.

Nikt nam jej nie podarował. Wywalczyliśmy ją także 
zbrataniem z tymi, poetycko nazwanymi, duchami. Tak-
że modlitwa i wielka ofiara krwi. Jeśli ktoś Ci chce wmó-
wić, że Niepodległość jest wynikiem tzw Rewolucji Paź-
dziernikowej, spytaj go po co w takim razie wojna pol-
sko-sowiecka zakończona Cudem Nad Wisłą? Dlaczego 
wybitny sowiecki polityk Mołotow, po napaści ZSRR na 
Polskę we wrześniu 1939 roku powiedział, że nareszcie 

będzie koniec z Polską, jak się wyraził – bękartem trak-
tatu wersalskiego? Pamiętaj też, że jeszcze nie tak daw-
no z wściekłością walczono z pamięcią o 11 Listopada. 
Próbowano wmówić inną datę, wbrew tradycji, pamię-
ci i faktom. Teraz rocznica ta jest obchodzona oficjal-
nie. Zostało to wywalczone w czasie wielkiego zrywu 
narodowego, który zostanie zapamiętany jako czas SO-
LIDARNOŚCI.

I jeszcze rocznica wybuchu powstania Listopadowe-
go. Powstania przegranego, ale w sposób właściwy Pola-
kom czczonego na pohybel zdrajcom i kanaliom. Na ko-
niec jeszcze raz Wyspiański słowami z „Nocy Listopado-
wej”: – Wytrwania! Wytrwania, o dajże im Boże, niech siły 
ich się nie zmarnią...

Witaj Jutrzenko swobody, za tobą zbawienia Słońce!

OGŁOSZENIA: Listopad jest szczególnym miesiącem 
modlitwy za zmarłych. Pamiętaj o nich w modlitwie co-
dziennej. Przynajmniej raz w tygodniu odmów dziesiątkę 
Różańca za dusze w czyśćcu cierpiące.

Fragmenty listopadowego  
„MIESIĘCZNIKA MINISTRANTA”

(wklejonego do Kroniki przez ks. proboszcza)

Z kroniki ks. proboszcza Stanisława
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Dotknięcie warg róży
Moment jutrzennego zapachu
Roślinnego jestestwa
To ono
Przenajświętsze milczenie

Anna Kamieńska 
„Róża, którą dostałam od syna”

Panie dzień się nachyla
Panie pozostań z nami
Oto podniósł chleb i łamał
Najświętszymi rękami

Nie w chmurach nie w obłoku
Lecz tu gdzie ziemska glina
Jasność wytrysła w mroku
Z daru chleba i wina

Stań się stało się światło
Pójdźcie w światło wezwani
Panie niech nas wypełni
Obecność Twa bez granic

Przybądź Słowo najcichsze
Daj się dotknąć wargami
Przez zgiełk czasów je słyszę
Oto ja jestem z wami

Dar i wdzięczność zarazem
Bóg w twarzy mego brata
Oto ja jestem z wami
aż do skończenia świata

Anna Kamieńska

Nie bójcie się!
Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!
Otwórzcie granice państw, systemów 
ekonomicznych i politycznych,
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju!
Nie bójcie się!
Chrystus wie, co nosi w swoim 
wnętrzu człowiek.
On jeden wie.

Jan Paweł II

Świętych obcowanie

Róża dla Ciebie Ojcze

Rzym, wieczne miasto, tętniące tysią-
cem rozpędzonych, trąbiących na siebie 
samochodów, chłopców i dziewcząt 
na skuterach wciskających się w każ-
dą wolną lukę ulicy, kolorowy koro-
wód ludzi, śpiewna mowa, palmy, i ka-
skady kwiatów oraz różnych południo-
wych roślin ścielących się na tarasach 
niczym kobierce. To pierwsze wrażenie 
jakie uderza wjeżdżającego turystę. Ka-
sia, Iwonka i ja, ich mama zaplanowa-
łyśmy pełne 4 dni, żeby odetchnąć du-
chem tego miasta, a przede wszystkim 
pójść do bardzo bliskiej każdemu ser-
cu Polaka Osoby. Na samą myśl, oczy 
wilgotnieją i tak trudno przełyka się 
ślinę. Wychodzimy rano z hotelu przy 
Via Della Pineta Sacchetti, żeby pierw-
sze kroki skierować do naszego Ojca, 
do Jana Pawła Myśli kołaczą się w gło-

wie, tysiące obrazów przelatuje jak na 
taśmie filmowej. A potem ta nawraca-
jąca myśl, którą tak trudno odpędzić, 
„dlaczego tak mało razy udało nam się 
być blisko naszego Ojca?”.

Tym razem, to inne spotkanie, w wy-
miarze czysto duchowym, ponadcza-
sowym, w którym nie ma słów, nie ma 
osoby, są tylko myśli, uczucia, serce na-
brzmiewające tkliwością i ten czas wy-
czekiwania, potęgujący uczucie rado-
snego dopełnienia, które za chwilę ma 
nastąpić..

Zanim stanęłyśmy przed Bazyliką 
Świętego Piotra, powzięłyśmy plan, któ-
ry nie wiemy czy się powiedzie.

Tak bardzo pragniemy położyć czer-
woną różę na grobie naszego Ojca. 
Rozglądamy się wokół za kwiaciarnią.. 
Wreszcie pytamy policjanta. Z uśmie-
chem na ustach wskazuje nam drogę 
Prosimy sprzedawcę o wybranie naj-
piękniejszej czerwonej róży i co dalej? 
Przecież nie wolno przenosić kwiatów. 
Ochrona bacznie sprawdza każdego 
wchodzącego. Jedyna myśl jaka nasuwa 
się naprędce, to wsunąć kwiat za pazu-
chę i przykryć rękawem kurtki przewią-
zanej w pasie. Udało się. Przechodzimy 
przez ochronę. Przesuwamy się w ciszy 
korytarza prowadzącego do grobu na-
szego Ojca. Coś ściska gar-
dło. Tyle chcę przekazać my-
śli uczuć i próśb w głębokiej 
wierze, że będą wysłuchane. 
Bo dobry Ojciec zawsze wy-
słuchuje swoje dzieci. Pod-
chodzimy do grobu, przy 
którym stoi dwóch strażni-
ków. Dzieli nas jeszcze sznur 
umocowany na stojakach, 
tak, żeby nikt nie podchodził 
do samej płyty. Cicho mó-
wię do strażnika „Jesteśmy 
z Polski a to róża dla naszego 
Ojca, proszę nie odmawiać.” 
Młody człowiek, wskazuje 
ręką drugiego strażnika. Po-
wtarzam prośbę, a w oczach 
moich jest chyba taka deter-
minacja, że nie słyszę odmo-
wy, tylko wyciągnięta ręka 
bierze kwiat i kładzie przy 
płycie. Uczucie radości wy-
pełnia nasza trójkę. Przyklę-
kamy może na kilka sekund, 

by dalej przesunąć się i dać szansę in-
nym uczynienia tego samego.

W głowie jest tylko jedna myśl. To 
nie może tak być, to zbyt krótka chwila. 
Przesuwamy się pod przeciwległy mur, 
bo przecież mamy tyle do przekazania.

Może to egoizm, bo nie modlę się 
o beatyfikację, ale o cząstkę dobroci, 
miłości, przejrzystości naszego Ojca 
dla siebie, żeby umieć przekazywać in-
nym. Zawierzam opiece całą rodzinę, 
a szczególnie moje dzieci, bo któż le-
piej jak nie nasz Ojciec potrafił być ich 
przewodnikiem.

„Szukałem Was” – mówił.
Dziękuje i proszę, proszę i jeszcze raz 

dziękuję i pochylam głowę na błogosła-
wieństwo. Głęboko wierzę, że moje sło-
wa zostały wysłuchane, a róża przyjęta 
z lekkim uśmiechem i palcem grożą-
cym, że nie łamie się zasad..

Barbara Siewińska
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Z życia parafii

Księdzu Jerzemu
19 października obchodziliśmy 24. 

rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerze-
go Popiełuszki.

W naszej parafii uroczystości od-
były się 17 października. O godzinie 
12.00 odprawiona została Msza święta, 
której przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. prałat Stanisław Golec. W kon-
celebrze uczestniczyło trzech księży: ks. 
prałat Stanisław Pikul, ks. Marek Dut-
kowski, oraz ks. Janusz Prejzner.

Towarzyszyły poczty sztandarowe 
NZZ „Solidarność” i kilku szkół.

Słowo Boże przed Ewangelią czy-
tał uczeń XI Liceum. Modlitwę wier-
nych – uczniowie Gimnazjum nr 20. 
Pieśniami uświetnił Eucharystię nasz 
chór „Rodzina”.

Po Mszy świętej wyszliśmy na cmen-

tarz przy ul. Smętnej – do pomnika ks. 
Jerzego i pomordowanych kapłanów.

Tam p. Łucja Markowska zaśpiewa-
ła „Ojczyzno ma”, a uczniowie SP nr 
91 recytowali „Litanię Narodu Polskie-
go”, zaś uczniowie SP nr 45 „Rozmowę 

Gdyby żył...
Podczas Mszy świętej za księdza Je-

rzego głoszący homilię ksiądz Stanisław 
Golec zadał nam kilka niepokojących 
pytań: „Czy w roku 1980 związkow-
com chodziło o taką Polskę jaką mamy 
dzisiaj?”. „Czy sprawiedliwe jest, że je-
den związkowiec »Solidarności« wyda-
je bankiet urodzinowy na 1000 osób, 
gdy tak wielu innych walczących kie-
dyś o godność człowieka trafiło na mar-
gines i żyje za kilkusetzłotowe pensje?”. 
„Co ksiądz Jerzy mówiłby dzisiaj?”

Wtedy do mojej świadomości prze-
biła się przerażająca myśl. Myśl, że 
ksiądz Jerzy wcale nie został zamordo-
wany ze względu na to, co mówił wte-
dy, w 1984 roku. Nie. On został zabity ze 
względu na to, że nie zamilkłby nigdy – 
dlatego musiał umilknąć na zawsze.

Jeśli już w połowie lat 80. – a jest to 
naprawdę możliwe – planowano tak 
zwaną „transformację”, to wiadomo 
było, że będą jej musiały towarzyszyć 
przeróżne zgniłe kompromisy, pokry-
wane grubą warstwą fałszu i obłudy, 
oraz powszechne mydlenie oczu. Jeże-
li od początku zakładano, że pokryw-
ką dla walki z Dekalogiem będzie „po-
prawność polityczna”, to ktoś taki jak 
ksiądz Jerzy byłby najgorszym możli-
wym zagrożeniem! Charyzmatyczny, 
mężny kapłan, na którego wezwanie 
przybywały tysiące ludzi, bardzo prze-
szkadzałby w tym procederze!!

Co ksiądz Jerzy powiedziałby prezy-
dentowi z Matką Boską w klapie, który 
oznajmił, że „Kościół musi znać swo-
jej miejsce w szeregu”. Ksiądz Jerzy na 
pewno od razu przypomniałby mu, że 
miejsce Chrystusowego Kościoła – to 
miejsce pierwsze! I tylko takie!

Ilu osobom musiałby przypomnieć, 
że „Wiary i ideałów nie wolno sprze-
dawać za przysłowiową „miskę socze-
wicy” – za stanowisko, większą pen-
sję (...)

Mówił, że „potrzebne są kursy szko-
leniowe dla ludzi, wykłady z etyki zawo-
dowej”. Co powiedziałby dzisiaj, kiedy 
etyka w tak wielu zawodach już upa-
dła, a kursy nie uczą niczego warto-
ściowego? Często inicjuje się je tylko 
po to, żeby mogli na nich zarobić or-
ganizatorzy, a te wyjazdowe są zwykłą 
przykrywką „integracyjnego” pijaństwa 
i rozpusty.

Mówił, że: „sprawiedliwość nakazu-
je przyznanie każdemu należne prawa, 
a więc i prawo do pracy zgodnie z wy-
uczonym zawodem”. Co powiedziałby 
górnikom z zamykanych kopalni i ry-
bakom ze złomowanych kutrów, gdy 
wmawia się im, że ludzie powinni być 
„mobilni” i zamieniać zawód co kil-
ka miesięcy?

Jak oceniałby każdą z nieuczciwych 
prywatyzacji? Odbieranie tej społecznej 
własności na która pracowały poprzed-
nie pokolenia? Powstawanie mafii?

Mówił nauczycielom że: „mają pa-

miętać, że wychowują młodzież dla Oj-
czyzny, która korzeniami sięga w daleką 
przeszłość, a nie dla takich czy innych 
ustrojów, które się zmieniają”. Co po-
wiedziałby na takie reformy edukacji, 
które Ojczyzny prawie wcale nie bio-
rą pod uwagę?

Stan wojenny w porównaniu z tym, 
co dzieje się dzisiaj, wydaje się jedno-
wymiarowy, ówczesny antagonista roz-
poznawalny i oczywisty, a jego metody 
czytelne. Na tamtą rzeczywistość wy-
starczała jedna Msza św. za Ojczyznę 
w miesiącu. Dzisiaj ksiądz Jerzy mu-
siałby Msze za Ojczyznę odprawiać co-
dziennie.

I On by je odprawiał!
Gdyby żył.... AS

z Panem Bogiem”, a emerytowana na-
uczycielka – wiersz „Księże Jerzy, pa-
miętamy”. Następnie – przy śpiewie pie-
śni „Sutanna” – delegacje złożyły kwia-
ty na płycie pomnika. Na zakończenie 
ks. Stanisław Golec modlił się o beatyfi-
kację ks. Jerzego i odśpiewaliśmy „Boże 
coś Polskę”

Halina Pierścionek

Film „Popiełuszko”
Film o Księdzu Jerzym ma być 

uczczeniem 25. rocznicy męczeńskiej 
jego śmierci i 20. uzyskania niepodle-
głości. Premiera odbędzie się 16 lutego 
przyszłego roku, zaś w kinach będzie 
pokazywany od 20 lutego.

„Jest to efekt pracy, trwającej blisko 
sześć lat. Było to obcowanie ze świę-
tym” – stwierdził reżyser Rafał Wie-
czyński. „Ekipa spotykała się z wielo-
ma świadectwami o ks. Popiełuszce. 
I cały czas pogoda była zsynchronizo-
wana z planem zdjęciowym”. Wieczyń-
ski jest zdania, że zawdzięcza to wsta-
wiennictwu ks. Jerzego.
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Z życia parafii

Bł. Karolina Kózkówna w Nazarecie
26 października młodzież naszej para-
fii podczas Mszy św. o godz. 20.00 od-
dała cześć błogosławionej Karolinie 
Kózkównie – odważnej dziewczynie, 
męczennicy, patronce Ruchu Czystych 
Serc i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Relikwie błogosławionej 
przebywały w naszej parafii do 30 paź-
dziernika. Każdy mógł je ucałować 
i modlić się przy nich. Dziękujemy ks. 
Kirzogowi za udostępnienie relikwii 
i głoszoną homilię, przybliżającą po-
stać błogosławionej.

Jaka była Karolina?
Wysoka dziewczyna o wyrazistych 

rysach i bujnych, kasztanowo-ruda-
wych włosach zaczesanych do tyłu. 
Skromna Pomagała rodzicom, opie-
kowała się rodzeństwem, była uczyn-
na dla bliskich i sąsiadów. Jako dziecko 
wsi, dziecko pól i lasów nadwiślańskich 
miała duszę bardzo wrażliwą na piękno 
przyrody. Ukochany przez Karolinę las, 
był świadkiem jej ostatnich chwil.

Przyszła na świat 2 sierpnia 1898 r. 
jako czwarte dziecko Jana i Marii Kóz-
ków. Jej dom rodzinny znajdował się 
w małej wiosce Wał –Ruda, położonej 
wśród łąk i lasów ziemi radłowskiej. Ro-
dzice promieniowali religijnością i tak 
też wychowywali jedenaścioro dzieci.. 
Ojciec był pracowity, pobożny, miał spo-
kojne usposobienie. Szczególnie umiło-
wał modlitwę różańcową. Matka, gospo-
darna i zapobiegliwa, wymagała wiele 
od siebie, ale też od innych, modliła się.

Karolina należała Apostolstwa Mo-
dlitwy, Żywego Różańca, Bractwa 
Wstrzemięźliwości. W domu często 
modliła się – do Matki Najświętszej, św. 
Barbary, św. Stanisława Kostki – patro-
na cnoty i czystości.

Kiedy wybuchła I wojna światowa 
Karolina miała 16 lat. Równiny nadwi-
ślańskie zaroiły się od wojska. Wszę-
dzie było pełno kwaterujących żołnie-
rzy, także we wsi Wał-Rudy. Młodsza 
koleżanka Karoliny, Maria Gulig napa-
stowana była przez jednego z nich. Dla-
tego Karolina, gdy o godz. 9.00 do ich 
domu wszedł rosyjski żołnierz, natych-
miast przywołała ojca. Jak się później 
okazało, był to ten sam żołnierz, które-
mu uciekła szczęśliwie koleżanka.

Żołnierz polecił Karolinie i jej ojcu 
ubierać się w drogę, rzekomo do ko-

mendanta. Oboje zaczęli protestować, 
ale złoczyńca był bardzo natarczywy. 
Karolina wychodząc z domu po raz 
ostatni spojrzała na obraz Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zarzuciła kurtkę 
brata i chustkę na głowę. Żołnierz roz-
kazał: „Idziemy do lasu”. Tam napast-
nik przyłożył ojcu do głowy lufę kara-
binu, nakazując wracać do domu. „Tato 
nie odchodź!”- wołała Karolina. Sterro-
ryzowany ojciec próbował przeciwsta-
wiać się rozkazowi żołnierza, ale w koń-
cu udał się po pomoc do szwagra Ma-
cieja Głowy.

W domu Kózków przeżywano te-
raz najczarniejsze godziny. Za każdym 
skrzypnięciem drzwi mówiono z na-
dzieją: „Karolina wraca”. Ale dziewczy-
na już nie wróciła. Zginęła dnia 18 li-
stopada 1914 r. przed godziną 10.00, 
śmiercią męczeńską pod ciosami sza-
bli rosyjskiego żołnierza.

Dopiero 4 grudnia na martwe ciało 
natknął się, zbierając drewno w lesie, je-
den z mieszkańców wioski Franciszek 
Siwiec. Leżała na wznak, w lewej ręce 
miała zaciśniętą chustkę z głowy, tro-
chę dalej były porzucone buty i kurtka. 
Pod głową i barkami znajdowała się ka-
łuża zamarzniętej krwi. Powiadomio-
no o zbrodni ks. proboszcza Wł. Mą-
dralę i dokonano starannych oględzin 
ciała i miejsca zabójstwa. Przebieg mę-
czeństwa można odtworzyć w oparciu 
o zachowane protokoły, badania tere-

nu, ekspertyzy lekarzy – specjalistów, 
w szczególności dra Zdzisława Marka, 
profesora medycyny sądowej w Krako-
wie, a także dra Giuseppe Palieri, spe-
cjalisty – neurologa z kliniki S. Gio-
vanni w Rzymie. Protokoły zabezpie-
czone przez ks. proboszcza, który był 
dumny ze swej Karoliny, podpisane zo-
stały przez Jana Barana, urzędowo po-
twierdzającego zgon oraz Rozalię Ła-
zon – akuszerkę. Dokumenty te wy-
raźnie stwierdzają, że na ciele Karoliny 
nie było żadnych śladów utraty dzie-
wictwa.

Męczeństwo w obronie 
dziewictwa

Odniosła natomiast ponad sześć 
ran: głębokie przecięcie szyi pod bro-
dą, rana cięta o dł. 9 cm powyżej skroni, 
głębokie przecięcie od lewego ramienia 
w kierunku prawej piersi, na prawym 
przedramieniu odcięte aż do łokcia 
ciało z odsłoniętymi kośćmi, na lewej 
dłoni przecięte wszystkie palce do ko-
ści, mały palec zwisał na skrawku skó-
ry, w okolicy lewego kolana rana o głę-
bokości 5 cm, stopy i nogi podrapane 
od ostrych kolców. Narzędziem zbrodni 
była prawdopodobnie dość ciężka broń 
sieczna o znacznej długości..

Szesnastoletnia dziewczyna życie 
swe złożyła w heroicznej obronie czy-
stości. Jej pogrzeb był pierwszym prze-
jawem kultu. W wygłaszanych prze-

mówieniach podkreślano 
świętość i męczeństwo Karo-
liny. Zamiast posagu rodzi-
ce ufundowali jej nagrobny 
pomnik z napisem: „Kocha-
nej córce postawili rodzice” 
i „Tu spoczywa śp. Karolina 
Kózka, męczennica z ostat-
niej wojny światowej...”, „Du-
szo dziewicza przed tronem 
Boga proś za nami i wypra-
szaj nam więcej takich dusz 
niewinnych”.

 Jan Paweł II podczas swej 
trzeciej pielgrzymki do Pol-
ski, 10 czerwca 1987 r, ogło-
sił Karolinę Kózkównę bło-
gosławioną. Obecnie sar-
kofag z ciałem Czcigodnej 
Sługi Bożej znajduje się 
w kruchcie kościoła w Za-
bawie.
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Z życia parafii

Byłam w piekle
W tym samym czasie, gdy młodzież 

z DA Nazaret, dojrzała i wierząca, ce-
niąc sobie czystość, całowała na poże-
gnanie peregrynacji relikwie bł. Karoli-
ny Kózkówny – ja byłam w piekle. Ode-
rwana zostałam od redakcyjnej pracy 
przez moją przyjaciółkę, której wnucz-
ka występowała w „Światowidzie”. Daw-
no nie widziałam się z przyjaciółką, 
a była teraz okazja. Poszłam, i …znala-
złam się w piekle.

Dosłownie!
Wyobrażenie o piekle oddawała 

mroczna inscenizacja – ściany obwie-
szone były rysunkami wielkości A3, wy-
konanymi przez dzieci , z wizerunkami 
różnych diabłów. W centrum, nad sce-
ną była namalowana kobieta z czarny-
mi skrzydłami i medalionem na piersi 
w kształcie trupiej czaszki – taka „ozdo-
ba”, „ładny” wisiorek. Okropne.!!!

Znowu doświadczyłam wmawiania, 
że „brzydkie” jest „piękne”. Po co taka 
przewrotność? Chyba tak właśnie jest 
w piekle!

Obym nigdy tam nie trafiła!  
Dwie czarownice – Małgosia i Patrycja 
dyrygowały dziećmi-duszkami ubra-
nymi w ciemne stroje, ucharakteryzo-
wanymi strasznie – czarne usta, czar-
ne oczy, czarne łzy, czy też namalowa-
ne szramy na twarzy. Przywoływany był 
diabeł! Przyjdź, przyjdź!

Jako pierwsze popis dawały dusz-
ki-baletuszki, tańcząc w bezładnych 
pląsach, naśladujących występy ido-
li rockowych. Choreografia oddawała 
agresję, walkę, rozluźnienie z rozwy-
drzeniem – zmierzwione włosy, ruchy 
epileptyczne.

Były także duszki- plastuszki, wy-
woływane na scenę z imienia i nazwi-
ska. Straszyły widownię pohukując zło-
wieszczo zza zrobionych przez siebie, 
(na „twórczych” zajęciach plastycznych) 
strasznych, diabelskich masek, przypo-
minających i wampiry i stwory Hallo-
weenowe.

Najstarsza grupa, dominująca – 
to „teatralne duszki”. Śpiewały weso-
łą piosenkę o wiedźmach na miotłach, 
utożsamiając się z nimi. „W miotłę wie-
rzę” – to wyśpiewana głośno i rado-
śnie puenta tej piosenki. Siedząca obok 
mnie osoba, słysząc moje uwagi, że wo-
lałabym widzieć te dzieci jako „anioł-

ki”, powiedziała mi, że dlatego jest takie 
przedstawienie, żeby te dzieci nie bały 
się duchów, których przecież nie ma!

Miałam wtedy ochotę wstać i wyjść 
z tego piekła.

Jak to nie ma? Jak są! Właśnie oto zo-
stało pokazane, że są. I to, według orga-
nizatorów – tylko złe. Naprawdę, byłam 
przez 50 minut w piekle! Było głośno, 
a nawet hałaśliwie, chaotycznie, zamiast 
muzyki melodyjnej – kakofonia i dud-
nienie. Wesoło i beztrosko odbierano 
ten piekielny spektakl.

Było bardzo tłoczno, dużo dzie-
ci i młodych ludzi z małymi dziećmi 
– rodzeństwem „aktorów”. Najmłod-
sze miało zaledwie kilka miesięcy. Po 
co małym dzieciom tego rodzaju do-
świadczenie? Mają się jak najwcześniej 
przyzwyczaić do piekielnej atmosfery?

Czy nikt z dorosłych nad tym się nie 
zastanawiał?

Edukacja dzieci przez taką zabawę 
jest wielkim dla nich zagrożeniem!

Skutki „mogą być zaskakujące i prze-
rażające” – przestrzega przed zabawą 
w Halloween ks. Sławomir Płusa, ra-
domski egzorcysta. „Ci, którzy bawią 
się w ten sposób, powinni sobie posta-
wić ważne pytanie: z kim wchodzę w re-
lację? Halloween nie ma nic wspólnego 
z kulturą chrześcijańską i jest zwycza-
jem pogańskim. Może się w to wmie-
szać zły duch, taki kontakt jest możli-
wy!” Brr… 

MW 

Płonie ognisko i szumią 
knieje
Plonie ognisko i szumią knieje
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic,
A ponad nami wiatr szumi, wieje
I dębowy huczy las.

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
Alarmuje ze wszech stron.
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.

Gaśnie ognisko i szumią drzewa,
Spojrzyj weń ostatni raz.
Nich ci w duszy radośnie zaśpiewa,
Że na zawsze łączą nas:
Wspólne troski i radości życia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia,
I ta przyjaźń najszczersza na świecie,
Którą los połączył nas.

Ta najsłynniejsza polska pieśń har-
cerska obchodzi swoje 90-lecie razem 
z Niepodległą!

Napisał ją – tuż po odzyskaniu nie-
podległości, w końcu roku 1918 – sie-
demnastoletni skaut, Jerzy Braun z dru-
żyny im płk. Michała Wołodyjowskiego 
w Tarnowie. W czasie II wojny świa-
towej był żołnierzem AK i walczył 
w Powstaniu Warszawskim. Po woj-
nie, w PRL-u, został uwięziony na pra-
wie 10 lat.

Ta pieśń, jak wszystkie z tamtych 
czasów przemawia pięknym polskim 
językiem. Promieniuje szczęściem pły-
nącym z odzyskanej niepodległości, 
z poczucia prawdziwej wolności i suwe-
renności ukochanej Ojczyzny. Jest peł-
na dobra i szlachetności – bo rzeczy-
wistość tamtych czasów tworzyli do-
brzy, szlachetni ludzie. Ogrzewa żarem 
szczerej miłości dla Polski, jej przyro-
dy i historii.

Dedykujemy ją naszym Harcerzom, 
z nadzieją, że – dla uczczenia podwój-
nej 90. rocznicy – zaproszą parafian na 
wspólny wieczór śpiewania patriotycz-
nych pieśni – o wspólnocie i przyjaźni 
– najszczerszej na świecie?

Redakcja

90 lat niepodległości
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Prawo do życia
XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 2008 na temat: „Prawo naturalne i prawo stanowione we 
współczesnej medycynie europejskiej” odbył się w Gdańsku w dniach 11-14 września pod patronatem honorowym Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.

Organizatorem było Katolickie Sto-
warzyszenie Lekarzy Polskich. Uczest-
niczyło ponad 300 lekarzy praktyku-
jących i naukowców z takich dziedzin 
jak: teologia, medycyna, prawo, socjo-
logia, przybyłych z Polski i zza granicy 
(z Francji, Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii, 
Belgii, Holandii, Portugalii, Niemiec, 
Szwecji, Włoch a także z Czech, Słowa-
cji, Litwy, Rumunii i Ukrainy).

Ramowy program kongresu obejmo-
wał wykłady w 6 tematycznie określo-
nych sesjach, które odbywały się w Col-
legium Biomedicum A.M. w Gdańsku 
przy ul Dębinki1. Zorganizowano także 
sesję plakatową oraz wystawy różnych 
wydawnictw i prezentacje działalności 
europejskich i krajowych stowarzyszeń 
i organizacji promujących cywilizację 
miłości, ochronę życia i godność osoby 
ludzkiej. Na szczególną uwagę zasługu-
je posługa hospicyjna, którą prezento-
wało Gdańskie Hospicjum pod kierow-
nictwem o.dra Piotra Krakowiaka SAC, 
mieszczące się niedaleko miejsca obrad 
(z możliwością wizytacji).

Kongres rozpoczęto 11 września 
Mszą św. celebrowaną w Katedrze Oliw-
skiej przez delegata Stolicy Apostol-
skiej kardynała Javier Lozano Barraga-
na – przewodniczącego Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. JE. 
ks. kardynał wygłosił okolicznościową 
homilię oraz poprowadził modlitwę do 
Ducha Świętego o światło, abyśmy od-
naleźli nie tylko odpowiedź na proble-
my nurtujące środowisko lekarskie i na-
sze społeczeństwo, ale także otrzymali 
światło Chrystusa na polu medycznym, 
aby skutecznie bronić i chronić życie 
ludzkie zgodnie z prawem naturalnym 
– od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Oprawę muzyczną liturgii przygoto-

wał zespół muzyczny Cappella Geda-
nensis pod dyrekcją prof. Aliny Kowal-
skiej – Pińczuk.

Oficjalne otwarcie XI Kongresu od-
było się 12 września. Wykład wpro-
wadzający o istocie człowieczeństwa – 
przeznaczeniu przez Stwórcę do życia 
wiecznego i nieśmiertelności – w świe-
tle filozofii i wiary katolickiej wygło-
sił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej 
kard. Javier Lozano Barragan.

W pierwszym dniu odbyły się obra-
dy czterech sesji naukowych na nastę-
pujące tematy:

I Sesja wprowadzająca: Prawo 
naturalne i prawo stanowione 
we współczesnej medycynie 
europejskiej

– prof. Wojciech Łączkowski przed-
stawił: Etyczno-prawne dylematy 
współczesnej Europy.

– prof. Marek Safjan: Jakiego prawa 
potrzebujemy w dobie rozwoju nowo-
czesnej medycyny i biotechnologii,

– o. Olivier de Dinechin SJ z Fran-
cji: Jak przedstawiać prawo naturalne 
lekarzom.

W dyskusji dołączyli dr Bernard 
Ars z Belgii i dr Tomasz Kąkol z Pol-
ski. Dobrze i jasno wybrzmiały proble-
my respektowania prawa naturalnego 
w prawie stanowionym i możliwości 
zachowania prawa do wolności sumie-
nia lekarza i pacjenta w kwestii wybo-
ru dobra, a unikaniu zła w postępowa-
niu, zgodnie z nauką Chrystusa.

II Sesja: Problemy bioetyczne 
w medycynie prenatalnej

– dr Perrine Malzac wygłosiła wy-
kład pt.: Etyczne i prawne odpowiedzi 
w odniesieniu do chorób uwarunkowa-
nych genetycznie.

– dr Dorota Kornas-Biela z Polski: 
Potrzeba interdyscyplinarnej pomocy 
rodzicom po uzyskaniu niepomyślnej 
diagnozy prenatalnej.

– prof. Filippo Boscia z Włoch: Me-
dyczne wspomaganie rozrodu

– s. prof. Barbara Chyrowicz MPS 
z Polski: Problemy początku życia na tle 
sporu o istotę człowieczeństwa

W dyskusji podkreślano, że diagno-
styka prenatalna powinna służyć życiu 
dziecka przed urodzeniem, a nie eks-
terminacji. Wiele dobrego może przy-
nieść wczesne wykrywanie zaburzeń 
rozwojowych u dzieci, które można le-
czyć operacyjne, stymulować ich rozwój 
i zapobiegać wcześnie kalectwu.

III Sesja: Podtrzymywaniu życia 
w świetle etyki i prawa

– prof. Janina Suchorzewska przed-
stawiła: Medyczne, etyczne i prawne 
problemy w ustalaniu granic leczenia 
podtrzymującego życie,

– dr Francois Blin z Francji: Koniec 
życia w oddziale intensywnej terapii.

– prof. Wojciech Rowiński: Etyczne 
aspekty medycyny transplantacyjnej.

Podkreślono, że rozwój transplanto-
logii w Polsce został zahamowany przez 
niewłaściwe informacje w mediach 
i stanowi ważny dylemat w ratowaniu 
życia ludziom potrzebującym określo-
nych narządów, co jest zgodne z nauką 
kościoła katolickiego (powołując się na 
wypowiedzi papieży Jana Pawła II i Be-
nedykta XVI).

IV Sesja: „Choroby cywilizacyjne 
wyzwaniem dla państwa, lekarza 
i pacjenta

– referat dr Xavier Sanz Latiezas 
z Hiszpanii na tema: Problem dostęp-
ności do opieki zdrowotnej: świato-
we zagrożenia chorobami nowotwo-
rowymi

– wystąpienie prof. Jana Borowca ze 
Szwecji na temat: Dyskryminacja lu-
dzi starych w leczeniu i badaniach na-
ukowych.

– komentarz prof. Mirosława Jaro-
sza do priorytetów Światowej Organi-
zacji Zdrowia

– komentarz do priorytetów Unii 
Europejskiej na lata 2008-2013, dra To-
masza Zdrojewskiego

W dyskusji zwracano uwagę, iż prio-
rytety Unii Europejskiej, podobnie jak 
priorytety Światowej Organizacji Zdro-
wia w zakresie zdrowia indywidualne-
go i społecznego nie zawsze są zgodne 
z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, 

Z życia Kościoła
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Niektóre referaty i homilie można 
znaleźć na stronie internetowej 
Kongresu: www.feamc2008.org.

a nawet z Konstytucją Polski Rzeczy-
pospolitej i innych państw. Szkoda, że 
pomimo zawiadomienia i zaproszenia 
do uczestniczenia w Kongresie nie zna-
leźli się na sali obrad przedstawiciele re-
sortu zdrowia, a zwłaszcza minister dr 
Ewa Kopacz.

Pierwszy dzień kongresu zakończo-
no uroczyście Maryjnym Wieczorem 
Muzyki i Poezji w Sanktuarium MB Fa-
timskiej w Gdańsku – Żabiance. Pięknie 
brzmiały akordy J.S. Bacha i Gounoda 
„Ave Maria” a także słowa Jana Pawła 
II z Tryptyku Rzymskiego – „Strumień” 
i „Źródło” w wykonaniu muzyków ze-
społu Cappella Gedanensis.

Organizatorom Kongresu: dr Annie 
Gręziak, dr Ewie Nowakowskiej i dr Mi-
rosławowi Pietrzakowi wręczono me-
dale ze Stolicy Apostolskiej, a ks.arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski i prof. Irena 
Jabłońska–Kaszewska otrzymali tytuły 
Honorowego Członka KSLP.

Sobota, 13.września 2008 r. – drugi 
dzień kongresu poświęcony był tematy-
ce świętości życia ludzkiego.

V Sesja: „Świętości życia ludzkiego – 
lekarz sługą życia”

Obrady toczyły się w sali Collegium 
Biomedicum Gdańskiej Akademii Me-
dycznej. Rozpoczęły się po Mszy świętej 
odprawionej w Kościele Akademickim 
MB Częstochowskiej w intencji wszyst-
kich uczestników Kongresu.

Zebranym przypomniano, że za 
sprawą Krajowego Duszpasterza Służ-
by Zdrowia ks. Józefa Jachimczaka 
w maju 2006 roku po Rekolekcjach 
Pracowników Służby Zdrowia, u tronu 
Królowej Polski na Jasnej Górze – wice-
minister resortu zdrowia, a równocze-
śnie prezes Zarządu Głównego KLSP, 
dr Anna Gręziak dokonała Aktu Za-
wierzenia Niepokalanemu Sercu NMP 
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich i organizację XI Europejskie-
go Kongresu Stowarzyszeń Lekarzy Ka-
tolickich. Wpisuje się to w tradycje Po-
laków, którzy wszystkie swoje sprawy 
zawiłe i trudne zawierzają swojej Kró-
lowej i Hetmance.

Odczytano także przesłanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II do polskich le-
karzy (telegram z 18 września 2003 r.) 
oraz referat bpa Elio Sgreccia ze Sto-
licy Apostolskiej na temat: Papieska 
Akademia dla Życia – szlak jej badań 
i refleksji na temat godności i święto-
ści życia.

Prelegenci z różnych europejskich 
uczelni prezentowali następujące re-
feraty:
1. Związki ludzkiej godności z ochro-

ną życia – o. prof. Eberhard Schoc-
kenhoff SJ z Niemiec;

2. Sprzeciw sumienia lekarzy w kwe-
stiach dotyczących życia człowieka – 
prof. Alicja Grześkowiak – Polska;

3. Pojęcie autonomii w relacji do dys-
kusji o eutanazji – o. prof. Erwin Bi-
schofberger SJ ze Szwecji;

4. Działania medyczne u kresu życia: 
posługa umierania wbrew eutanazji 
– prof. Stephan Sahm z Niemiec;

5. Hospicjum to też Życie. Współdzia-
łanie pracowników ochrony zdro-
wia, Kościoła, mediów i wolontariu-
szy jako odpowiedź na rosnące po-
trzeby starzejącej się Europy – o. dr 
Piotr Krakowiak SAC z Polski;.
Sesję V zakończyła dyskusja na te-

mat: Jak przeciwdziałać współczesnym 
zagrożeniom dla ludzkiego życia.?

VI sesja: Varia

Zawierała wystąpienia lekarzy z Li-
twy i z Polski, na następujące tematy:
1. Zadania lekarza katolickiego wobec 

zmian instytucji rodziny na Litwie – 
prof. Leonas Maciunas z Wilna;

2. Sytuacja ochrony życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci na Litwie 
– prof. Alina Saulauskiene z Litwy;

3. Współczesny wymiar niepełno-
sprawności oraz pomoc dla osób 
niepełnosprawnych w chrześcijań-
skiej antropologii – dr. Ewa Doma-
galska-Zysk – Polska;

4. Sumienie lekarza pomiędzy religij-
nymi a prawnymi normami – polski 
przypadek – dr Jakub Pawlikowski 
i dr Krzysztof Marczewski – Polska.

5. Stanowisko etyczne Jana Pawła II wo-
bec zapłodnienia metodą „in vitro” – 
dr Tomasz Jaszczewski – Polska.
Obrady zamknięto pięknym utwo-

rem literackim zaprezentowanym przez 
mgr Urszulę Bławat:„List do pielęgnia-
rek”, który jak w soczewce zogniskował 
wszystkie sprawy ludzkiej godności..

Drugi dzień kongresu zakończył 
patriotyczny program wieczoru gdyń-
skiego: „Uśmiechnij się jesteś w Gdyni”, 
spotkanie z władzami miasta przy Krzy-
żu – Pomniku Ofiar Grudnia 1970 roku 
– modlitwa, złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy a następnie przejazd uli-
cą Świętojańską do skweru Kościuszki, 
przez Aleje Jana Pawła II na szczyt Ka-

miennej Góry do Krzyża – Latarni, skąd 
uczestnicy kongresu podziwiali piękną 
panoramę i widoki na zatokę i Półwy-
sep Helski.

Wieczór obfitował w wiele niespo-
dzianek. Po części patriotycznej nastą-
piła jeszcze część rozrywkowa. Najpierw 
pojechaliśmy do Katedry Oliwskiej na 
Koncert Organowy, który wykonał or-
ganista – mistrz Błażej Musialczyk, na-
stępnie na Gala Dinner do Prezyden-
ta Gdyni w Hotelu Nadmorskim, gdzie 
podczas kolacji podziwialiśmy „Gwiaz-
dy Wieczoru w Krainie Muzyki” – re-
cital Laury Haras-Cejrowskiej (sopran) 
i Haliny Cichoń-Haras (fortepian), a na 
zakończenie oglądaliśmy pokaz sztucz-
nych ogni nad brzegiem morskim.

Niedziela, 14 września 2008

W godzinach rannych na placu So-
lidarności w Gdańsku przy Pomniku 
Trzech Krzyży uczestnicy XI Kongresu 
FEAMC złożyli hołd poległym za wol-
ność Stoczniowcom, składając wiązan-
kę kwiatów..

Następnie odbyła się w Dworze Ar-
tusa uroczysta sesja, gdzie przedstawio-
no uczestnikom Kongresu zredagowaną 
poprzedniego dnia na Walnym Zgro-
madzeniu FEAMC deklarację końco-
wą. Po dyskusji i wprowadzonych po-
prawkach Końcowa Deklaracja Gdań-
ska została podpisania i podana jako 
oficjalne stanowisko FEAMC.

Nowym prezydentem FEAMC został 
wybrany dr Francois Blin z Paryża, któ-
ry podziękował za dotychczasową pre-
zydenturę profesorowi Josefowi Marko-
wi z Pragi. Po czym nastąpiło uroczyste 
zamknięcie XI Europejskiego Kongre-
su Stowarzyszeń Lekarskich w Gdań-
sku A.D 2008.

W trzecim dniu Kongresu odby-
ło się także dziękczynne nabożeństwo 
– Msza św. w Konkatedrze Mariackiej 
pod przewodnictwem i z homilią Kra-
jowego Duszpasterza Służby Zdrowia, 
z udziałem licznej rzeszy kapelanów 
Służby Zdrowia z Polski i zza granicy. 
Chór Kameralny Schola Cantorum Ge-
danensis pod dyrekcją prof. Jana Łuka-
szewskiego uświetnił tę uroczystą Eu-
charystię.

Ludwika Sadowska

Z życia Kościoła
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Pomóż, jeśli możesz
Mateuszek ma 6 lat. Miesiąc temu 

okazało się, że choruje na cukrzy-
cę I typu, co oznacza konieczność 
przyjmowania insuliny do końca ży-
cia. Aktualnie jego stan jest chwiej-
ny, wymaga to wielokrotnego w cią-
gu dnia i nocy nakłuwania w celu 
oznaczenia ilości cukru i podania 
insuliny. Wyklucza to jego aktyw-
ność życiową, możliwość chodze-
nia do przedszkola, a jego mamie 
powrót do pracy. Ania wychowu-
je go bez ojca.

Aby Mateusz znów mógł funk-
cjonować jak dziecko, potrzebna jest 
mu pompa insulinowa, której NFZ 
nie refunduje. Kosztuje 10–17 ty-
sięcy zł, a jej miesięczna obsługa to 
ok. 500 zł.

Wszyscy przyjaciele zaangażo-
wali się w zbiórkę funduszy. Proszę 
o wpłaty na prywatne konto Ani:
Anna Dąbrowska
PKO BP SA (Swift: BPKOPLPW)
71 1020 5226 0000 6202 0108 7915

Istotna jest w tym momencie 
każda złotówka.

Z życia Kościoła
Deklaracja Gdańska XI Europejskiego Kongresu Federacji 
Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich

Świadomi zaufania, jakim jesteśmy 
darzeni będąc lekarzami i strażnika-
mi życia, postępu w zakresie wiedzy 
i technologii medycznej dokonane-
go na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat oraz coraz lepszego rozumienia 
potrzeb fizycznych, psychologicznych, 
edukacyjnych, duchowych, religijnych 
i egzystencjalnych pacjentów i społe-
czeństwa,

– lecz mając na uwadze także zagro-
żenia wynikające z relatywizmu etycz-
nego i permisywizmu moralnego w na-
szych środowiskach i wokół nas;

– w obliczu dyskusji o dopuszczal-
ności zabijania nienarodzonych dzie-
ci, eutanazji, wykorzystywania ludz-
kich embrionów do celów badawczych 
i tzw. terapeutycznych, klonowania 
człowieka, tworzenia hybryd ludzko-
zwierzęcych, procedur antykoncepcyj-
nych i ubezpładniających oraz sztucz-
nego rozrodu;

– w sytuacji, gdy milcząco zakłada 
się, że wykonawcą tych procedur bę-
dzie lekarz;

upoważnieni chrześcijańskimi tra-
dycjami europejskiej i światowej me-
dycyny, w dialogu ze wszystkimi leka-
rzami, którzy wierzą w godność i wol-
ność człowieka, stwierdzamy:
1. Uznajemy, że normy i zasady etyczne 

uprzedzają prawo stanowione i po-
winny wpływać na treść jego przepi-
sów, zgodnie z prawem naturalnym 
i nauczaniem Kościoła.

2. Uznajemy, iż w naszych decyzjach 
dotyczących postępowania medycz-
nego wobec pacjentów, którzy darzą 
nas tak wielkim zaufaniem, powin-
niśmy kierować się przede wszyst-
kim sumieniem. Ocena moralna 
działań lekarskich nie może wyni-
kać z doraźnych, powierzchownych 
opinii czy trendów lecz z pogłębio-
nej wrażliwości sumienia podlega-
jącego kształtowaniu przez obiek-
tywne normy etyczne, wspólne dla 
wszystkich ludzi oraz niezmiennie 
bronione przez Kościół.

3. Aby zapewnić wolność wykonywa-
nia zawodu, musimy podtrzymywać 
prawo do sprzeciwu sumienia.

4. Uważamy, że jednym z podstawo-
wych wymagań stawianych lekarzo-
wi winien być stały rozwój jego oso-
by, zarówno w zakresie praktycznych 

umiejętności jak i postawy moral-
nej.

5. Szczególne powołanie lekarzy do 
służby życiu i zdrowiu drugiej oso-
by wymaga jasnego formułowania 
i ukazywania zasad obiektywnej, 
uniwersalnej etyki.

6. Za źródło i podstawę wszelkich 
norm etycznych uznajemy niezby-
walną godność osoby ludzkiej w cią-
gu całego jej życia – od poczęcia do 
naturalnej śmierci.

7. Tak, jak godność człowieka wymaga 
ochrony jego życia, tak też wymaga 
szczególnej troski w początkowym 
okresie jego trwania i poszanowania 
dla ludzkiej prokreacji i płciowości.

8. Proponujemy i wspieramy działania, 
które pozwolą ustrzec pacjentów od 
procedur podważających ich ludzką 
godność:
•	mówiąc	 zdecydowane	„nie”	 euta-

nazji, wspieramy rozwój medycy-
ny paliatywnej;

•	nie	godząc	się	na	aborcję	–	dążymy	
do zapewnienie właściwej, kom-
pleksowej opieki rodzinie i chore-
mu dziecku zarówno przed, jak i po 
urodzeniu;

•	wybieramy	leczenie	przyczyn	nie-
płodności w miejsce kolejnych 
technik sztucznego rozrodu;

•	popieramy	rozwój	badań	nad	wy-
korzystaniem komórek macierzy-
stych pochodzących od osób do-
rosłych i z krwi pępowinowej, nie 
godząc się na używanie w tym celu 
ludzkich embrionów.

9. Potwierdzamy z mocą, iż prakty-
ka medyczna w odniesieniu do in-
terwencji genetycznych czy końca 
ludzkiego życia nie może prowa-
dzić do jego niszczenia.

10. Pragniemy chronić nasze dzieci 
i młodzież przed zaniedbaniem, 
przemocą i innymi zagrożeniami 
dla ich zdrowia i godności. Musi-
my zapewnić im właściwą eduka-
cję we wszystkich aspektach życia.

11. Mając na uwadze wielką liczbę ludzi 
żyjących obok nas w skrajnym ubó-
stwie lub w zagrożeniach spowodo-
wanych wydarzeniami losowymi, 
apelujemy o utrzymanie tradycji su-
werennych decyzji lekarza umożli-
wiających udzielanie humanitarnej 
i charytatywnej pomocy, zwłaszcza 

w zaniedbanych obszarach świata, 
także w oparciu o zasady i kryteria 
pozaekonomiczne.

12. Biorąc pod uwagę odpowiedzial-
ność lekarza za zdrowie i życie pa-
cjentów, wyrażamy przekonanie 
o konieczności wykonywania za-
wodu w godnych warunkach, należ-
nych zarówno pacjentowi jak i leka-
rzowi, oraz uważamy niezmiennie, 
że w podejmowanych staraniach 
dobro pacjenta winno mieć pierw-
szeństwo przed innymi zobowiąza-
niami.

Gdańsk, 14 września 2008

Deklarację podpisali:
Prezydent XI Europejskiego Kongre-
su Federacji Katolickich Stowarzyszeń 
Lekarskich – prof. Josef Marek
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich – dr Anna Greziak
Sekretarz Europejskiej Federacji Ka-
tolickich Stowarzyszeń Lekarskich – 
dr Hans Stevens
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4 grudnia po Mszy św. wieczornej, o godz. 19 odbędzie się w DA 
Nazaret spotkanie z pielgrzymami, którzy – jeden na rowerze, 

drugi samochodem – odbyli pielgrzymkę z Rzymu do Pekinu – 
bardzo barwne postacie młodych chyba jeszcze studentów. 

Wyruszyli 2 kwietnia właśnie w rocznicę smierci i razem z JPII, 
który osobiście nie mógł dotrzeć do Pekinu, a bardzo 
tego pragnął – oni dwaj taką wyprawę zrealizowali.

Bardzo ciekawe ich zdjęcia i reportaże z tych kilku miesięcy 
podrózy są już na www.pielgrzymowanie.com

Zapraszamy na
koncert chrześcijańskiego 

zespołu hip-hopowego
FULL POWER SPIRIT
Poniedziałek 15 XII

godz. 20.00
kościół Świętej Rodziny

Z życia Kościoła

60-lecie Róż Różańcowych

Z serca dziękuję Panu Bogu i Mat-
ce Najświętszej za 60-lecie Róż Różań-
cowych, a wszystkim Czcigodnym Ka-
płanom za celebrację Mszy św. w dniu 
7.10. 2008 – szczególnie ks. Probosz-
czowi Januszowi za piękne słowa uzna-
nia dla naszej wspólnoty. Ołtarz deko-
rowały kolorowe kwiaty symbolizujące 
4 części Różańca: radosną, światła, bo-
lesną, chwalebną.

Komunię św. przyjęliśmy pod dwie-
ma postaciami.

Bardzo dziękuję wszystkim człon-
kom i zelatorom za ich trud opieki nad 
chorymi, a szczególnie: Zofii Gerlach, 
Stefanii Kozickiej, Janinie Ospa, Janinie 
Haglauer, Janinie Kurek, Jadwidze Cie-
sielskiej, Wandzie Marzec, Bronisławie 
Niepogodzińskiej, Stanisławowi Sko-
pińskiemu. Moją wdzięczność pragnę 
przekazać Bronisławie Niepogodziń-
skiej, która nie tylko jest zelatorką, ale 
również skarbnikiem wspólnoty. Dzię-
kuję również za przekazywanie chorym 
Tajemnic Różańcowych, szczególnie Ja-
ninie Jarych.

Ufam, że Najświętsza Panienka ota-
cza wszystkie członkinie Żywego Ró-
żańca swoją miłością i czułością w nie-
bie i na ziemi.

Królowej Różańca św. w podzięce za 
60 lat opieki ofiarowaliśmy obrusy z ha-

ftem maryjnym na ołtarze: 
główny i boczny.

Dziękuję pięknie za bu-
kiet białych róż, złożonych 
na moje ręce. Ofiarowałam 
je M.B. Częstochowskiej po-
nieważ to Jej Wspólnota. 
Przed każdym spotkaniem 
prosiłam Mateńkę aby była 
Gospodynią. Nigdy nas nie 
zawiodła.

Dziękujemy Panu Bogu 
za wszystkie otrzymane ła-

ski, za trwanie.
I proszę o licznych następców, za 

przyczyną Sługi Bożego Jana 
Pawła II, który ukochał mo-
dlitwę różańcową.

Wspólny różaniec to wiel-
ka siła do przeciwstawienia 
się złu!

Działalność Żywego Ró-
żańca w parafii rozpoczęła się 
w 1948 roku. Pierwsze spo-
tkania odbywały się w miesz-
kaniach zelatorek. Były to: 
Feliksa Maliszewska, Zofia 
Długosz, Genowefa Wróbel, 
Maria Piechaczek, Anna Kordyl i Pela-
gia Barwińska.

Zelatorami byli następnie: Petrone-
la Krygier, Julia Wisłocka, Bielecka, He-
lena Wilk, Wanda Dziągwa, Genowefa 
Szlęk, Maria Piechaczek, Olga Sikora, 
Zofia Jabłońska, Franciszka Walczak, 
Maria Szczepaniak, Zofia Świdrak, Kor-
nelia Łaskawska, Welina Budzińska, 
Pelagia Barwińśka, Franciszka Korze-
niowska, Jan Malicki, Anna Kordyl, Elż-
bieta Kogut, Helena Ślósarczyk, Barbara 
Jankowska, Wanda Nider, Jadwiga Ho-
lownia, Irena Kita,

Funkcję skarbnika pełniły: Maria 
Piechaczek, Jadwiga Ciesielska, Broni-
sława Niepogodzińska.

Członkowie Zarządu: Halina Pier-
ścionek, Helena Ślósarczyk, Janina Ha-
glauer, Barbara Jankowska.

Funkcje prezesa pełniły: Petronela 
Krugicz, Maria Piechaczek, Kornelia 
Łąskawska, Halina Pierścionek – peł-
ni ją nadal.

Księża opiekunowie: ks. Józef Pater, 
ks. Józef Adamowicz, ks. Ignacy Dec, 
ks. Jerzy Rasiak, ks. Stanisław Stawny, 
ks. kan, Kazimierz Marks, ks. Kazimierz 
Heisig, ks. Jan Żak, ks. Henryk Kaczma-
rek, ks. Adam Prorok, ks. Antoni Bury, 
śp. ks. Artur Lelek, ks. Bartłomiej Ilków, 
ks. Witold Hyla, ks. Piotr Kijek.

ZAPRASZAMY WIERNYCH DO 
NASZEJ WSPÓLNOTY, DO WSPÓL-
NEGO UWIELBIANIA PANA BOGA 
I NIEPOKALANEJ DZIEWICY!

Halina Pierścionek
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Z życia parafii

Kronika 
parafialna
Wrzesień 2008

1 września – 69. rocznica wybuchu II wojny światowej. 
– Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

– o godz. 10.30 w kaplicy Domu Parafialnego została od-
prawiona przez ks. proboszcza comiesięczna Msza św. w in-
tencji członków Klubu Seniora.

– o godz. 19.00 w kaplicy Domu Parafialnego została od-
prawiona Msza św. w intencji wakacyjnych solenizantów ze 
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański”.

3 września – św. Grzegorza Wielkiego, papieża (od 590 do 
604 roku). Założył podwaliny państwa kościelnego, prze-
prowadził reformę liturgii – m.in. odprawianie za zmarłych 
30 Mszy św. zwanych od jego imienia „gregoriańskimi”. Do-
prowadził do nawrócenia Anglii.

O godz. 17.20 spotkanie i uroczyste nabożeństwo, 
a o godz. 18.00 Msza św. w intencji Jubilatów należących do 
wspólnoty Żywego Różańca (patrz str. 20).

5 września – I piątek miesiąca, comiesięczny Sakrament 
Pokuty w godz. 16.30 do 19.00 – dyżury w konfesjonałach 
dla dzieci i młodzieży rozpoczynającą naukę w nowym roku 
szkolnym. Do naszej Parafii został skierowany na prakty-
kę duszpasterską ks. diakon Mateusz Ciesielski. Serdecznie 
witamy i życzymy owocnego przygotowania do Chrystuso-
wego kapłaństwa.

6 września – o godz. 16.00 w Domu Parafialnym spo-
tkanie Wspólnoty Żywego Różańca. Msza św. w intencjach: 
Wspólnoty Żywego Różańca, o ochronę życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci, za media – szczególnie ka-
tolickie: RM, Radio Rodzina, TV TRWAM.

7 września – św. Melchiora Grodzickiego, kanonizowa-
nego przez Jana Pawła II w 1995 roku. O godz. 7.00 Msza św. 
za zmarłych członków Żywego Różańca i za zmarłych kapła-
nów pracujących w naszej parafii oraz o rychłe wyniesienie 
do Chwały Ołtarzy Sługę Bożego Jana Pawła II,

– O godz. 10.30 została odprawiona Msza św. na roz-
poczęcie nowego roku szkolnego. We wspólnej modli-
twie uczestniczyły dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. 
Uczniowie klas pierwszych przynieśli do poświęcenia swo-
je tornistry, a w nich książki, zeszyty i przybory szkolne. 
Wszystkim rozpoczynającym naukę i pracę życzymy w no-
wym roku szkolnym wzajemnej życzliwości i radości ze zdo-
bytej i przekazywanej wiedzy. Niech Bóg udzieli obfitości 
darów Ducha Świętego, szczególnie mądrości, wytrwałości 
i cierpliwości. Niech Chrystus rodzi w Waszych sercach go-
rące pragnienie poszukiwania i odkrywania prawdy.

8 września – Narodzenie NMP (Matki Bożej Siewnej – 
w tym dniu święci się ziarno). NMP Gietrzwałdzkiej

11 września – rocznica terrorystycznego ataku na WTC 
w Nowym Jorku.

12 września – 325. rocznica zwycięstwa pod Wied-
niem.

13 września – św. Jana Chryzostoma (czyli Złoto ustego).
– uroczystość religijno-patriotyczna związana z pamię-

cią o bohaterach Narodu Polskiego oraz z okazji 50. lat ka-
płaństwa ojca Stanisława Golca w Sanktuarium Golgo-
ty Wschodu przy ul. Wittiga, pod przewodnictwem JE ks. 
bp. Ignacego Deca.

– Dzień Kolejarza
– różaniec fatimski, z procesją ze świecami wokół ko-

ścioła
14 września – święto Podwyższenia Krzyża – pamiątka 

odnalezienia Krzyża Świętego przez św. Helenę. Dzień soli-
darności z chorymi na schizofrenię. Słowo Boże głosił pod-
czas wszystkich Mszy św. ks. Wadim Szajkiewicz, posługu-
jący w społeczności katolików w Moskwie

– procesja z Relikwiami św. Stanisława biskupa i mę-
czennika oraz św. Doroty dziewicy i męczennicy rozpo-
częta w kościele Matki Bożej Różańcowej na Złotnikach 
o godz. 16.00, a zakończona w kościele św. Andrzeja Apo-
stoła na Stabłowicach..

15 września – Matki Bożej Bolesnej – Msza św. w inten-
cjach Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

– o godz. 6.30 modlitwa Godzinkami o Niepokalanym 
Poczęciu NMP,

– o godz. 17.30 Różaniec do Siedmiu Boleści Matki 
 Bożej.

16 września – dzień modlitw za Ojca Świętego Jana Paw-
ła II. Akcja sprzątania świata.

17 września – stygmatów św. Franciszka z Asyżu – 69. 
rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Polski; Dzień Sy-
biraka; Kwartalny dzień modlitw w intencjach dzieci, mło-
dzieży i wychowawców.

18 września – święto św. Stanisława Kostki, patrona 
dzieci i młodzieży 

– o godz. 19.00 w kaplicy w Domu Parafialnym odby-
ła się inauguracja tegorocznych spotkań w Duszpaster-
stwie Nazaret.

– Międzynarodowy Dzień Turystyki; w Klubie Tury-
sty mgr Piotr Gawlik wygłosił prelekcję na temat: „Remi-
niscencje lwowskie; lata 2002-2007”, którą wysłuchali tak-
że nasi parafianie.

19 września – Matki Bożej z La Salette; św. Januarego, 
patrona Neapolu – zebrana w czasie Jego męczeństwa krew 
trzy razy w roku zmienia swoją postać – staje się płynna. 
Katedra po jego wezwaniem znajduje się w Neapolu.

– Kwartalny dzień modlitw w intencjach dzieci, mło-
dzieży i wychowawców.

19/20 września – archidiecezjalne czuwanie na Jasnej 
Górze w kaplicy Cudownego Oblicza, zawierzenie Maryi 
wszystkich spraw naszej Archidiecezji, przeproszenie za 
popełnione grzechy i zaniedbania i oddanie się w Jej Mat-
czyną opiekę (patrz poprzedni numer)

20 września – spotkanie młodzieży Archidiecezji Wro-
cławskiej z okazji święta ich Patrona – św. Stanisława Kost-
ki. W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Brzegu Dol-
nym odbyło się w godz. 14.00 – 21.00 spotkanie młodych, 
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Temat 
czuwania: „Pragnienia młodości” nawiązywał do osoby św. 
Stanisława Kostki, który jako młody człowiek szukał szczę-
ścia, miłości i przyjaźni. Pragnienia te umiał pogodzić z ży-
ciem godnym Ucznia Chrystusa..

– Kwartalny dzień modlitw w intencjach dzieci, mło-
dzieży i wychowawców.
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Z życia parafii
– rozpoczęły się spotkania parafialnej Scholi, do której 

zachęcamy uzdolnione muzycznie dzieci. Próby odbywają 
się w soboty o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.

23 września – św. Pio z Pietrelciny, franciszkanina. 
W 1940 roku otrzymał stygmaty, miał dar bilokacji i po-
znawania ludzkich myśli. Kapłan modlitwy i konfesjonału. 
Wspomnienie świętego upamiętnia dzień Jego śmierci – 
w tym roku obchodziliśmy uroczyście 40. jej rocznicę.

23 i 24 września – z okazji Dnia Sprzątania Świata człon-
kowie Klubu Seniora i 3 osoby z parafii porządkowały te-
ren wokół kościoła.

27 września – św. Wincentego a Paulo. Założył Zgroma-
dzenie Księży Misjonarzy, jest patronem dzieł miłosierdzia. 
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

– rozpoczęcie katechez przedślubnych dla narzeczo-
nych z parafii Świętej Rodziny i św. Faustyny. Spotkania 
odbywać się będą w każdą sobotę o godz. 19.00 w koście-
le św. Faustyny.

28 września – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Białymstoku odbyła się Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Mi-
chała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego,

– we Wrocławiu odbył się kolejny Wieczór Tumski. 
W programie wykład rabina Icchaka Rapoporta pt. „Jesien-
ne święto żydowskie – Rosz Ha – Szana, Jom Kipur, Sukot” 
następnie koncert Chóru Synagogi „Pod Białym Bocianem”. 
Byli tam również nasi parafianie.

29 września – święto św. Archaniołów – Michała, Ga-
briela i Rafała

Październik 2008
1 października – św. Teresy od Dzieciątka Jezus; począ-

tek nabożeństw różańcowych.
4 października – św. Franciszka z Asyżu – na nową 

kadencję diecezjalnego świeckiego Koordynatora Odno-
wy w Duchu Świętym został wybrany Michał Zdunek ze 
wspólnoty „Wawrzyny”. Jak w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca spotkanie i Msza św. w intencjach: Wspolnoty Żywe-
go Różańca.

5 października – św. Faustyny – 70 lat temu zmarła sio-
stra Faustyna. Msza św. odpustowa w siostrzanej parafii pw. 
św. Faustyny została odprawiona pod przewodnictwem ks. 
Mariana Biskupa koncelebrowali ks. Prałat Stanisław Pikul, 
budowniczy tego kościoła, ks. dziekan Janusz Prejzner, ks. 
kanonik Marek Biały oraz zaproszeni księża proboszczo-
wie z sąsiednich parafii.

– w Rynku miał miejsce koncert ewangelizacyjny dla 
Wrocławian. Rozpoczął się powitaniem, orędziem ewangeli-
zacyjnym, następnie przez godzinę grał zespół „40i30na70”, 
a potem był czas na świadectwa „Z życia wzięte”, pantomi-
my. O godz. 19.00 rozpoczął się Koncert Uwielbienia – pół-
toragodzinna modlitwa za nasz ukochany i piękny Wrocław 
oraz za jego mieszkańców i władze miejskie.

– w Rzymie rozpoczął się trwający do 26 października 
XII Synod Biskupów, poświęcony roli Słowa Bożego w ży-
ciu i misji Kościoła.

– jak w każdą pierwszą niedzielę Msza św. za zmarłych 
członków Żywego Różańca i za zmarłych kapłanów pracu-
jących w naszej parafii oraz o rychłe wyniesienie do Chwa-
ły Ołtarzy Sługę Bożego Jana Pawła II.

6-11 października – 64. Tydzień Miłosierdzia
7 października – MB Różańcowej – uroczysta Msza św. 

dziękczynna za 60 lat Wspólnoty Różańcowej w naszej pa-
rafii (patrz str. 20).

9 października – bł. Wincentego Kadłubka, autora kro-
niki historycznej – Tydzień Pisania Listów (9-15.10)

9-18 października Członkowie Klubu Seniora przeby-
wali w Kudowie na turnusie wypoczynkowym. Nawiedzili 
m.in. Kaplicę Marii z cudownym źródłem, kaplicę czaszek 
w Czermnej, skansen z Czermnej i Pstrążnej, czeskie przy-
graniczne miasteczko Nachod.

11/12 października – nocna adoracja, w której uczestni-
czyli też nasi parafianie, modląc się w paulińskim kościele 
św. Mikołaja przy ul. św. Antoniego w intencji odrodzenia 
moralnego i religijnego w Polsce i Europie.

12 października – Dzień Papieski – zbiórka do puszek 
dla Fundacji Nowego Tysiąclecia, na stypendia dla ubogiej, 
uzdolnionej młodzieży – zebraliśmy kwotę: pięciu tysięcy 
sześćset siedemdziesięciu złotych. Bóg zapłać! Podczas każ-
dej Mszy św. zostało odczytane Słowo polskich biskupów 
o owocach pontyfikatu Jana Pawła II.

– o godz. 14.00 z inicjatywy Stowarzyszenia Ruch Kul-
tury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” sprawowano Mszę św. 
w języku łacińskim, według rytu trydenckiego.

– o godz. 17.00 z inicjatywy Stowarzyszenia Lekarzy Ka-
tolickich w kaplicy Ojców Salwatorianów przy ul. Matej-
ki, obok Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. została odprawio-
na Msza św. w intencji Służby Zdrowia i wszystkich cho-
rych.

13 października – ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fa-
timskie – po wieczornej Mszy św., po czym procesja ze świe-
cami, zakończona modlitwą w kościele św. Faustyny.

14 października – św. Małgorzaty Marii Alacouque – 
Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej;

– w ramach Dni Papieskich, jakie odbyły się w Brukseli 
z inicjatywy polskich europosłów, zorganizowano m.in. wy-
stawę przedstawiającą podróże papieża do 27 państw Euro-
py. Odbyło się także sympozjum zatytułowane „Jan Paweł 
II – Papież Dialogu. Budowniczy mostów pomiędzy kultu-
rami”, w którym wziął udział Prymas Polski.

15 października – św. Teresy z Avila; Dzień Dziecka 
Utraconego; Międzynarodowy Dzień Niewidomych;

– ponowienie zawierzenia Maryi w 25 lat po uroczystym 
Akcie Oddania Maryi polskiej Odnowy w Duchu Świętym, 
podpisanym przez kardynała Leona Suenensa, bpa Bronisła-
wa Dąbrowskiego i o. Fio Mascarenhasa SJ w dniu 15 paź-
dziernika 1983 roku, podczas I Kongresu Odnowy w Du-
chu Świętym na Jasnej Górze.

16 października – św. Jadwigi Śląskiej, patronki ro-
dzin i Dolnego Śląska;. 30. rocznica wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową –w całej Polsce modlono się pod-
czas każdej Mszy św. o rychłą beatyfikację i kanonizację 
Jana Pawła II..

– 85. rocznica urodzin kardynała Henryka Gulbinowi-
cza – z tej okazji w Ratuszu Wrocławskim odbył się z ini-
cjatywy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. benefis, 
którego program został oparty na pierwszym wygłoszonym 
podczas ingresu w 1976 r. w katedrze wrocławskiej kaza-
niu. Dołączamy się naszymi parafialnymi głosami do śpie-
wu Radnych Miejskich: „Plurimos Annos” i składamy na-
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Z życia parafii
szemu Drogiemu Seniorowi życzenia wszelkich potrzeb-
nych łask Bożych i zapewnienie o modlitwie.

– światowa prapremiera w Watykanie w Auli Pawła VI 
w obecności Benedykta XVI. i polska premiera w Warsza-
wie filmu Pawła Pitery „Świadectwo”, opartego na książce 
kard. Stanisława Dziwisza.

17 października – Światowy Dzień Walki z Nędzą – 
„Prawa człowieka a godność osób żyjących w ubóstwie” – 
taki temat wybrała Organizacja Narodów Zjednoczonych 
w związku z przypadającym w tym roku 60-leciem Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Obchody Światowego Dnia Walki z Nędzą zainicjo-
wał w 1987 r. Francuz polskiego pochodzenia, ks. Joseph 
Wrzesiński. W 1992 r. zostały oficjalnie uznane przez ONZ. 
Zmarły w 1988 r. kapłan jest obecnie kandydatem do chwa-
ły ołtarzy. Był synem emigrantów, poznaniaka Władysława 
Wrzesińskiego i Hiszpanki Lucrecii Sellas. Znając ubóstwo 
z własnego doświadczenia, założył ruch pomocy tym, któ-
rych nazywał „Czwartym Światem” – czyli żyjącym w ubó-
stwie kojarzonym zazwyczaj z krajami Trzeciego Świata 
mieszkańcom państw bogatych.

– Sejm odrzucił głosami 207 posłów projekt ustawy 
o przywróceniu dnia wolnego w święto Trzech Króli

– z okazji 24. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki została odprawiona w naszym kościele Msza 
św. o godz. 12.00. Potem uroczystości pod pomnikiem na 
naszym Cmentarzu (patrz str. 14).

18 października – św. Łukasza – pielgrzymka do gro-
bu św. Jadwigi w Trzebnicy, w której uczestniczyli również 
nasi parafianie, idąc w grupie XII pod przewodnictwem ks. 
Grzegorza Tabaki.

– Inauguracja, o godz. 9.00, z inicjatywy Stowarzyszenie 
Świętego Michała Archanioła obejmującej cały świat modli-
twy różańcowej w intencji nienarodzonych dzieci.

19 października – zbiórka na naszą parafialną kuchnię 
charytatywną, codziennie wydającą potrzebującym ponad 
200 ciepłych posiłków i chleb.

– członkowie Klubu Seniora obejrzeli spektakl „Skrzy-
pek na dachu” w Hali Stulecia.

20 październik – św. Jana Kantego patrona młodzieży 
akademickiej.

21 października – św. Urszuli – odbyło się posiedzenie 
Rady Parafialnej , na którym omawiano przygotowanie do 
uroczystości peregrynacji w naszej parafii relikwii św. Jo-
anny Beretty Molli w dniach 29-30 listopada br.

22 października – modlono się o beatyfikację Sługi Bo-
żego kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski w 60. roczni-
cę jego śmierci.

23 października – Członkowie Klubu Seniora brali 
udział w wycieczce – grzybobraniu.

25 października – spotkanie wspólnoty Rodziny bł. Ed-
munda Bojanowskiego w klasztorze Sióstr Służebniczek.

26 października – uroczyste rozpoczęcie peregrynacji 

relikwii bł. Karoliny Kózkówny, która oddając życie w obro-
nie swojej czystości, stała się patronką Ruchu Czystych Serc, 
a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po Mszy św. 
dla młodzieży o godz. 20.00 wielu młodych ucałowało reli-
kwie i modliło się przy nich (patrz str. 15)

27-30 października – o godz. 17.30 odmawiany był ró-
żaniec przy relikwiach bł. Karoliny Kózkówny

30 października – o godz. 17.30 różaniec dla młodzie-
ży, a wcześniej na adoracji Najświętszego Sakramentu – 
specjalna modlitwa o wytrwanie w czystości. Msza św. 
w Domu Parafialnym o godz. 19.00, po której młodzież 
DA Nazaret. ucałowała relikwie na pożegnanie peregryna-
cji bł. Karoliny.

31 października – w naszej kaplicy cmentarnej przy ul. 
Smętnej, o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. za po-
ległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej i innych for-
macji wojskowych.

Intencje do modlitwy za Wrocław 
na okres październik–grudzień 
A.D. 2008
1. Za wrocławską służbę zdrowia: lekarzy, pielęgniarki, per-

sonel pomocniczy i wszystkich w niej zatrudnionych: 
o zdrowe sumienie dla nich, aby w pełni – w ramach swo-
jego powołania zawodowego – ofiarowywali swoje talen-
ty, umiejętności i zaangażowanie chorym.

2. O jedność i miłość wzajemną w małżeństwach. Aby nie 
było rozwodów..

3. Za ludzi niepełnosprawnych, aby władza opiekowała się 
nimi, aby znajdowali pracę, ci z nich, którzy jej potrze-
bują.

4. O łatwiejszy dostęp do informacji diagnostycznej dla le-
karzy i pacjentów, aby diagnozy medyczne były odpo-
wiednio szybko dostępne i trafne.

5. Za studentów, zwłaszcza pochodzących spoza Wrocławia, 
abym w naszym mieście, w realiach studiowania odna-
leźli się oraz byli bezpieczni.

6. Aby powstawały we Wrocławiu dobre szkoły i dzieci mia-
ły do nich łatwy dostęp.

7. Za urzędników i władze miasta odpowiedzialne za ko-
munikację we Wrocławiu – aby znaleźli i wdrożyli sku-
teczne rozwiązania dla problemów w przemieszczaniu 
się po mieście pojazdów i pieszych.

8. Aby mieszkańcy naszego miasta modlili się za prze-
śladowanych na świecie chrześcijan oraz podejmowali 
konkretną pomoc prześladowanym braciom i siostrom 
w Chrystusie Panu.

9. Dla chorych o zdrowie.
10. Aby we Wrocławiu powstawały kolejne katolickie grupy/

wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
11. O pokój serca i wolność w Chrystusie Panu dla każdego 

wrocławianina.
diakonia modlitwy za Wrocław

katolickiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
„Płomień Pański”

przy par. pw. św. Rodziny we Wrocławiu
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PORZĄDEK MSZY ŚW. W PARAFII ŚW. RODZINY

Niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 12.30 (suma), 16.00 (dla małych dzieci z rodzicami), 
18.00 i 20.00 (dla młodzieży).

Dni powszednie

7.00, 9.00, 18.00 

W pierwsze niedziele o 7.00 Msza św. za zmarłych członków Żywego Różańca, 
zmarłych kapłanów z naszej parafii, o rychłe wyniesienie do Chwały Ołtarzy Sługi 
Bożego Jana Pawła II.

W pierwsze poniedziałki Msza św. (w kaplicy domu parafialnego):  
o 10.30 w intencji członków Klubu Seniora, o 19.00 w intencji wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym „Płomień Pański”.

W środy o 18.00 Msza św. z nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 

W czwartki o 19.00 Msza św. dla młodzieży (w kaplicy domu parafialnego).

W pierwsze czwartki miesiąca o 18.00 Msza św. w intencji Rycerstwa 
Niepokalanej oraz modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji 
duchowieństwa i nowych powołań kapłańskich i zakonnych. 

W piątki o 18.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego z wystawieniem relikwii św. 
Faustyny.

W trzecie piątki miesiąca o 18.00 Msza św. przebłagalna za grzechy nasze i świata 
całego oraz za rodaków za granicami kraju, aby wierni Bogu, polskim tradycjom 
rozsławiali dobre imię ojczyzny – Polski.

W pierwsze soboty miesiąca o 18.00 Msza św. w intencji członków Żywego 
Różańca, Radia Maryja, Radia Rodzina, TV Trwam, w obronie życia człowieka 
od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na zakończenie Mszy Świętych 
(z wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00 i 20.00).

W każdy czwartek od 15.00 do Mszy św. o 18.00.

Spowiedź święta

Codziennie podczas każdej Mszy św. i w każdy czwartek od 14.30 do 15.00

Godzinki – od Wielkiej Nocy do Bożego Narodzenia

W pierwszy piątek miesiąca o 6.30 godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego.

W soboty i niedziele o godz. 6.30 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NM Panny. 

„U ŚWIĘTEJ RODZINY” – miesięcznik parafii św. Rodziny we Wrocławiu
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino 68, 
51-681 Wrocław, tel. 071 348 32 30, www.sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl
Redakcja: Anna Dadun-Sęk (sekretarz redakcji), ks. Janusz Prejzner, ks. Jacek 
Froniewski, Ludwika Sadowska, Anna Spich, Małgorzata Wedler (red. naczelny). 
Opiekun: ks. prałat Stanisław Pikul.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Propozycje i uwagi prosimy przekazywać do kancelarii parafialnej lub Klubu Seniora.

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 do 10.30 i od 15.00 do 17.30, 

w soboty od 10.00 do 10.30.
Dyżury księży: 

poniedziałek, wtorek – ks. proboszcz Janusz; 
czwartek, sobota – ks. Jacek; 

środa, piątek – ks. Piotr. 

Zapraszamy  
do Klubu Turysty

na wystawę  
„Legiony Polskie 1914–1918”
oraz na interesujące prelekcje 

na temat:
20 XI – „Geneza Fundacji kościoła 

św. Krzyża i św. Bartłomieja” – 
wygłosi Czesław Skrzypczyk
4 XII – „Drewniane świątynie 

Wielkopolski” – wygłoszą  
Irena i Jerzy Załęscy

18 XII – „Dworki i pałace Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego – wygłosi 

Zbigniew Wojciechowski

Z ksiąg parafialnych
We wrześniu 2008 r.
– sakrament chrztu św. przyjęli:
Laura Dominika Chotowicka
Malwina Marta Kondro
Daria Klaudia Piątek 
Patryk Marcin Tryba

– odeszli do Pana
Jan Babicki
Maria Teofila Chrapusta
Marcin Góralczyk
Anna Daniela Grzybowska
Czesław Lubryka
Maria Elżbieta Matyszczyk
Anna Pastuszka
Krystyna Barbara Sokołowska

W październiku 2008 r.

– sakrament chrztu św. przyjęli:
Szymon Biziel
Olga Maria Dudra
Ewa Zofia Inglot
Dominika Gabriela Matuszewska
Jan Franciszek Rańda

– odeszli do Pana
Marianna Andrzejewicz vel Jędraszak
Marianna Józefa Gawryś
Tadeusz Józef Gintowt
Lilla Franciszka Kapera
Tadeusz Lipczyński
Zofia Elzbieta Mielniczek
Jerzy Mateusz Miniewicz
Włodzimierz Bolesław Sawa-
Borysławski
Antoni Skrzyniarz
Iwona Danuta Szala
Tadeusz Witkowski
Helena Wolińska
Marianna Zybała

Z życia parafii
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Przyjdź Królestwo Twoje
Jakże się to stać może, Ojcze! Ojcze!

Jak w bezwładnej jaźni wzniecić twórcze zarzewie.
Jak wyzwolić samorzutność z przewagi instynktów stworzonego 
jestestwa.
Jak wywołać niepowstrzymaną niczym dążność ku Tobie, ku twórczości.
Jak znaleźć dla niej czas i środki.
Jak uwolnić się z niewoli świata zastanego.

Jakże się to stać może, a stać się musi.
Powszechnym wysiłkiem narodów, w jedni ludzkości, w świętych 
obcowaniu żywych i umarłych, w zgodnej dążności przeszłych 
i przyszłych pokoleń, w porywie miłości i poświęcenia przyjdzie 
Królestwo Twoje, Królestwo Prawdy, Królestwo Tworzenia.(…)
Wysiłkiem zbiorowej myśli zdobyć mamy warunki i czas dla twórczości.
Zbiorowym porywem miłości wznosić się mamy od pracy fizycznej przez 
umysłową, ku wyższym formom twórczości.
W zbiorowej jedności ducha wstępować mamy po stopniach 
świadomości –
Od pracy wytwórczej, do pracy twórczej.
Od pojęć doczesnych do samoistnej prawdy i piękności.
Od ziemskiej rzeczywistości stwórczej, w niebo stwórczej szczęśliwości.
We wzajemnym przenikaniu uzupełniać się mają praca i twórczość.
Twórczość kierować ma pracą wskazując jej cel i kierunek.
Opromienić ją blaskiem piękna, stwarzając wzajemnym 
współdziałaniem Królestwa Twórczości.
Jakże się to stać może, Ojcze, Ojcze, gdy nie chcemy wiedzieć 
o samoistnym celu.
Jakże się to stać może, gdy w dobrach stworzonych nie widzimy środków 
do celu, lecz cel przewrotnego użycia.
Jakże się to stać może, gdy nie pojmujemy szczęśliwości tworzenia, 
a wszystkie dążenia poświęcamy dziełu niszczenia.
Jakże się to stać może, gdy nie chcemy Królestwa ładu Twojego, lecz 
budujemy królestwo chaosu. 
Zamiast Królestwa Prawdy – królestwo fałszu, królestwo zagłady.
Jakże się to stać może, a stać się musi.

Ojcze! Ojcze! 
Przyjdź Królestwo Twoje!
Ześlij narodowi naszemu łaskę twórczości. (…)
Ześlij nam twórców i przewodników Królestwa Twórczości!
Ześlij nam kapłanów – głosicieli stwórczego Słowa.
Duchem twórczości napełnij Kościół – opokę Królestwa Twojego.
Ześlij nam mężów stanu – włodarzy Królestwa Twojego.
Ześlij nam myślicieli – bojowników twórczości.
Ześlij nam wynalazców – szafarzy dóbr Twoich.
Ześlij nam artystów – mistrzów twórczego obrządku.
Ześlij nam wielką sztukę – świątynię twórczości.

Ojcze! Ojcze! 
Niech każdy dzień nasz będzie wypełniony pracą i niech praca nasza 
przepaja się twórczością. Daj nam przez pracę wspinać się ku wyżynom 
twórczości Twojej.
Daj nam w ten sposób spełnić świętą tajemnicę przejścia od celów 
doczesnych do celów samoistnych ludzkości – założyć zapowiedziane od 
Ciebie Królestwo Twoje – Królestwo Twórczości.

Jerzy Łuszczewski – 1981 r. „Cisograby”-

Naszemu Drogiemu
Proboszczowi
ks. Januszowi,
współredaktorowi
„U Świętej Rodziny”
składamy
serdeczne życzenia
z okazji Imienin.

Wiele łask Bożych,
błogosławieństwa
na każdy dzień pracy 
duszpasterskiej i naukowej !

Długich lat życia
w dobrym zdrowiu!!
Wszelkiej pomyślnościi
w życiu osobistym!!!

Opieki Matki Bożej
oraz życzliwości Parafian!!
Szczęść Boże!

                    Redakcja
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Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Myśląc Ojczyzna
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i za-

korzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 
która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogar-
niać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas; z niej się 
wyłaniam…gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w so-
bie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę prze-
strzeń, którą wypełnia. (…)

Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam. 
by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztan-
dar wyśpiewać dzieje.

Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach 
woli. Dojrzałością samostanowienia osądzamy młodość 
naszą, czasy rozbicia i złoty wiek.

Osądziła złotą wolność niewola.
Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci: w wyzwa-

nie ziemi wchodzili jak w ciemną noc, wołając: „wolność 
jest droższa niż życie!”. (…)

Wy, co wolność waszą związaliście z naszą, przebacz-
cie!

I patrzcie! – że wolność naszą i waszą odkrywamy cią-
gle jako dar, który przychodzi, i zmaganie, którego wciąż 
nie dosyć. (…)

Promień światła niech pada w serca i prześwietla mro-
ki pokoleń.

Strumień mocy niech przenika słabości.
Nie możemy godzić się na słabość.
Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapo-

mina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego go-
dzina.

Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii.
Oto liturgia dziejów.
Czuwanie jest słowem Pana i słowem Ludu, które bę-

dziemy przyjmować ciągle na nowo.
Godziny przechodzą w psalm nieustających nawró-

ceń:
Idziemy uczestniczyć w Eucharystii światów!

Karol Wojtyła

Ojczyzna
Rzadko na moich wargach – niech dziś to warga ma 

wyzna –
Jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem, jak się na rynkach gromadzą kupczykowie,
licytujący się wzajem, kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem, jak między ludźmi ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę, kto krzyczy, iż żyje dla Niej.

Widziałem jak do Jej kolan – wstręt dotąd serce me 
czuje –

Z pokłonem się cisną i radą najpospolitsi szuje.

Widziałem rozliczne tłumy z pustą, leniwą duszą,
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej resztki sumienia 

głuszą.

Sztandary, proporczyki, przemowy u procesyje,
Oto jest treść Majestatu, który w niewielu żyje.

Więc się nie dziwcie – ktoś może choć milczkiem 
słuszność mi przyzna –

Że na mych wargach tak rzadko jawi się wyraz: 
Ojczyzna.

Jan Kasprowicz 1916 r.

Gaude Mater Poloniae …
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Świętych Obcowanie

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem 
prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
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Bóg, Honor, oJCz y zna
90 lat 
niepodległości

Nasz cmentarz

Rocznica śmierci 
ks. Jerzego

Bł. Karolina 
Kózkówna

Europejski 
Kongres Stowa
rzyszeń Lekarzy
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