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Ojciec Święty Benedykt XVI 
w nowej encyklice „Caritas in ve-
ritate” (o integralnym rozwoju 
ludzkim w miłości i prawdzie) 
przypomniał, że „bez Boga czło-
wiek nie wie, dokąd zmierza i nie 
potrafi nawet zrozumieć tego, kim 
jest”. Prawdę tą wielokrotnie we-
ryfikowała historia różnych naro-
dów, a nawet życiowe doświad-
czenie poszczególnych osób. Sam 
wcielony Bóg, Jezus Chrystus, 
kierowany miłością odkupieńczą 
oznajmił ludziom wszystkich po-
koleń: „beze Mnie nic nie możecie 
uczynić” (J15, 5). Co więcej, zło-
żył nawet jednostronną deklara-
cję: „oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20). Potwierdza 
te słowa ponad dwu tysiącletnia 
historia Kościoła. Wszystkich wie-
rzących podtrzymuje żywa obec-
ność Boga, możliwość pracy i ży-
cia w prawdzie i miłości – według 
jasno określonej Bożej Woli. Tyl-
ko taka postawa otwiera na dys-
pozycyjność wobec innych ludzi 
– sióstr i braci. W tym też kontek-
ście życie na ziemi można nazwać 
radosnym zadaniem, które kiedyś 
zostanie uwieńczone w szczęśli-
wej wieczności.

Właściwy i autentyczny roz-
wój świata wprowadzają dziś lu-
dzie „kierujących się świadomo-
ścią, że miłość pełna prawdy (…) 
nie jest naszym wytworem, ale zo-
stała nam przekazana w darze”. 
Bóg i Jego miłość była na począt-
ku i będzie na końcu tego wszyst-
kiego co się liczy i co zbawia czło-

wieka. Stąd naszym zadaniem jest 
ciągłe doskonalenie umiejętności 
czczenia Imienia Bożego, życia 
zgodnego z Jego wolą, upraszanie 
i zapracowanie na chleb codzien-
ny, okazywanie wyrozumiałości 
i wspaniałomyślności wobec wi-
nowajców, unikanie pokus i odda-
lanie od siebie wszelkiego zła (por. 
Mt 6, 9-13).

Według odwiecznego zamysłu 
Stwórcy na tej drodze mają być 
pomocni Ludowi Bożemu kapła-
ni. Ojciec Święty w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, 19 czerwca, rozpoczął Rok Ka-
płański. Trwać on będzie do tej sa-
mej uroczystości 2010 roku. Nie 
bez znaczenia jest tu obchodzona 
w tym czasie 150. rocznica „dies 
natalis” św. Jana Marii Vianneya, 
patrona wszystkich proboszczów. 
Benedykt XVI w specjalnym li-
ście poprosił kapłanów o „reflek-
sję, która winna przyczynić się 
do krzewienia zapału wewnętrz-
nej odnowy na rzecz silniejszego 
i bardziej wyrazistego świadec-
twa ewangelicznego we współcze-
snym świecie”.

Drodzy Parafianie nasza wspól-
nota kapłańska poleca się Waszej 
modlitwie, a nawet oczekuje róż-
nych inicjatyw. Już dziękuję za od-
mawiany w tej intencji różaniec 
przed każdą wtorkową Euchary-
stią o godz. 17.30.

Niech Wam Bóg błogosławi!
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Kapłaństwo to miłość
Święty proboszcz z Ars zwykł był mawiać: „Kapłaństwo to miłość Serca Jezuso-
wego”. To wzruszające wyrażenie pozwala nam nade wszystko przywołać z sym-
patią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz 
także dla samej ludzkości. Myślę o tych wszystkich księżach, którzy chrześcija-
nom i całemu światu przedstawiają pokorną i codzienną propozycję słów i ge-
stów Chrystusa, starając się do Niego przylgnąć swymi myślami, wolą, uczucia-
mi i stylem całego swego istnienia. Jakże nie podkreślić ich trudu apostolskiego, 
niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości pragnącej być uniwersalną? (…)

Jednakże wyrażenie użyte przez 
Świętego Proboszcza przywołuje tak-
że przebicie Serca Chrystusa i opla-
tającą Go koronę cierniową. W kon-
sekwencji myśl biegnie ku niezliczo-
nym sytuacjom cierpienia, w które 
uwikłani są liczni kapłani, czy to z ra-
cji uczestnictwa w różnych przejawach 
doświadczenia ludzkiego bólu, czy też 
ze względu na niezrozumienie tych, 
do których skierowana jest ich posłu-
ga. Jakże nie wspomnieć tak wielu księ-
ży znieważonych w swej godności, któ-
rym uniemożliwiono wypełnianie swej 
misji, niekiedy również prześladowa-
nych, aż do najwyższego świadectwa 
krwi? (…)

Proboszcz z Ars był niezwykle po-
korny. Lecz jako kapłan był świadomy, 
że jest dla swych wiernych ogromnym 
darem: „Dobry pasterz, pasterz według 
Bożego serca jest największym skarbem 
jaki dobry Bóg może dać parafii i jed-
nym z najcenniejszych darów Bożego 
miłosierdzia”

Mówił o kapłaństwie, tak jakby nie 
mógł się przekonać o wielkości daru 
i zadania powierzonego ludzkiemu 
stworzeniu: „Och jakże kapłan jest wiel-
ki! Gdyby pojął siebie, umarłby... Bóg 
jest mu posłuszny: wypowiada dwa 
słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje 
z nieba i zawiera się w małej hostii...”.

Wyjaśniając swym wiernym znacze-
nie sakramentów mówił: „Gdyby znie-
siono sakrament święceń, nie mieliby-
śmy Pana. Któż Go złożył tam, w taber-
nakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą 
duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła 
w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać 
siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? 
Kapłan. Któż ją przygotuje, by poja-
wiła się przed Bogiem, obmywając ją 
po raz ostatni we Krwi Jezusa Chry-
stusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli 
ta dusza umiera ze względu na grzech, 
kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? 
Znów kapłan... Po Bogu, kapłan jest 

wszystkim!... On sam pojmie się w peł-
ni dopiero w niebie”. (…)

„Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym 
jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie 
z przerażenia, lecz z miłości... Bez księ-
dza śmierć i męka Naszego Pana nie 
służyłaby do niczego. To ksiądz konty-
nuuje na ziemi dzieło zbawienia... Na 
co zdałby się dom pełen złota, gdyby 
w nim nie było nikogo, kto otworzył-
by nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze 
do skarbów niebieskich: to on otwie-
ra bramę: on jest ekonomem dobrego 
Boga; zarządcą Jego dóbr... Zostawicie 
parafię na dwadzieścia lat bez księdza, 
zagnieżdżą się w niej bestie... Ksiądz 
nie jest kapłanem dla siebie, jest nim 
dla was” (…)

Święty Proboszcz pouczał swoich pa-
rafian świadectwem swego życia. Z jego 
przykładu wierni uczyli się modlitwy, 
chętnie pozostając przed tabernaku-
lum, by odwiedzić Jezusa Eucharystycz-
nego. „Nie trzeba wiele mówić, by do-
brze się modlić – wyjaśniał im Pro-
boszcz – „Wiadomo, że tam, w świętym 
tabernakulum jest Jezus: otwórzmy 

Mu serce, radujmy się Jego świętą obec-
nością. To jest najlepsza modlitwa”. Za-
chęcał: „Bracia moi, przyjdźcie do Ko-
munii, przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie 
by Nim żyć, abyście z Nim mogli żyć...”. 
„To prawda, że nie jesteście tego godni, 
ale Jego potrzebujecie!” (…)

„Wszystkie nagromadzone dobre 
dzieła nie mogą się równać ofierze 
Mszy św., ponieważ są one dziełami 
ludzi, podczas gdy Msza św. jest dzie-
łem Boga” (…)

Celebrując zwykł był zawsze ofiaro-
wywać także ofiarę swego życia: „Jak 
dobrze czyni ksiądz, dając siebie Bogu 
w ofierze każdego ranka!” (…)

Nie unikał umartwienia siebie dla 
dobra powierzonych mu dusz oraz 
by przyczynić się do wynagrodze-
nia tak wielu grzechów wysłucha-
nych na spowiedzi. (…) „daję grzesz-
nikom niewielką pokutę, a resztę czy-
nię za nich sam”

Swym żarliwym życiem modlitwy 
i gorącą miłością Jezusa Ukrzyżowa-
nego Jan Maria Vianney posilał swe 
codzienne bezwarunkowe powierze-
nie się Bogu i Kościołowi. Oby jego 
przykład wzbudził w kapłanach owe 
tak bardzo dziś jak i zawsze potrzebne 
świadectwo jedności z biskupem, mię-
dzy sobą oraz z wiernymi świeckimi. 
Niezależnie od istniejącego w świecie 
zła, zawsze rozbrzmiewa jakże aktu-
alne słowo Chrystusa do swoich apo-
stołów w Wieczerniku: „Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: 
Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). Wiara 
w Boskiego Nauczyciela da nam siłę, 
byśmy z ufnością spoglądali w przy-
szłość. 

Drodzy kapłani, Chrystus na was 
liczy. 

Idąc za przykładem Świętego Pro-
boszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdo-
być a staniecie się również wy, we współ-
czesnym świecie posłańcami nadziei, 
pojednania i pokoju!

Najświętszej Dziewicy zawierzam 
ten Rok Kapłański, prosząc Ją by wzbu-
dziła w duszy każdego kapłana wiel-
koduszne odnowienie owych ideałów 
całkowitego oddania się Chrystusowi 
i Kościołowi, które inspirowały myśl 
i działanie Świętego Proboszcza z Ars. 

Fragmenty z Listu Jego 
Świątobliwości Benedykta XVI 

na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego 
z okazji 150. rocznicy dies natalis 

świętego proboszcza z Ars

Proboszcz z Ars – św. Jan Maria Vianney z Mat-
ką Bożą, meksykański witraż z końca XIX w.
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„Odtąd jesteście jednym ciałem…”
Jako małe dziecko utożsamialiśmy miłość z bliskością. Nieco później charakteryzowała ją wyłączność, a w wieku na-
rzeczeńskim – umiejętność współodczuwania. Osiągając pełnoletność i powoli dorastając do niej ubogaciliśmy naszą 
zdolność kochania o fundamentalną i jednocześnie scalającą poprzednio uzyskane sprawności – umiejętność działania 
– czyli aktywnego realizowania potrzeby bliskości, wyłączności i empatii w odpowiednich proporcjach i w odpowiedni 
sposób. Tak aby stały się wyrazem miłości prawdziwej, miłości dojrzałej.

Wprawdzie samo uczucie, choćby 
najbardziej dopracowane, nie gwaran-
tuje szczęśliwego, bezkonfliktowego po-
życia małżeńskiego, to w sposób istot-
ny zwielokrotnia szansę powodzenia 
związku, którego pierwszym, poważ-
nym i nieodwracalnym krokiem jest 
podjęcie decyzji o małżeństwie.

Z praktyki wiadomo, że niewiel-
ki procent małżeństw zastanawia się 
nad tym, co wyraża przysięga mał-
żeńska, towarzysząca sakramentalne-
mu „TAK”.

W tym szczególnym dniu, który miał 
być początkiem radosnej szczęśliwości, 
wzajemnym ubogacaniem i przenika-
niem, dla sporej części staje się on jed-
nak początkiem końca. Końca wspól-
nych marzeń, wspólnych problemów 
ale i wspólnych nadziei... Dlaczego? Czy 
to los paskudnie z nich zadrwił, czy też 
sami przeoczyli coś, o czym powinni 
byli pomyśleć zanim decyzja zapadła 
ostatecznie ? Czy rzeczywiście świado-
mi byli zakresu praw i obowiązków, któ-
re dobrowolnie w chwili ślubu na sie-
bie przyjęli ? Czy faktycznie uzmysło-
wili sobie, iż tekst przysięgi małżeńskiej 
nie jest jedynie ozdobnym elementem 
ceremonii, lecz jak najbardziej rzeczy-
wistym, dosłownym i zobowiązującym 
przyrzeczeniem ?

Przysięga małżeńska w całości brzmi: 
Ja N., biorę Ciebie N. za żonę (męża) 
i ślubuję Ci miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską oraz, że Cię nie opusz-
czę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Pa-
nie Boże Wszechmogący, w Trójcy Je-
dyny i wszyscy święci.

Po rozłożeniu na poszczególne czło-
ny możemy poddać ją analizie: Oraz, 
że Cię nie opuszczę aż do śmierci – 
fragment ten zawiera w sobie głębokie 
pragnienie bliskości, współobecności 
wybranego świadomie współmałżon-
ka, wyraźnie ukierunkowane na tę wła-
śnie osobę. Tutaj chodzi o coś wię-
cej niż o prostą obecność. Mamy być 
ze sobą na dobre i na złe. Nie powin-
niśmy poddawać małżeństwa ciężkiej 
próbie dłuższej rozłąki w imię jakie-

goś dobra, np. w celach zarobkowych, 
tak niestety ostatnio rozpowszech-
nionej. Jest to szczególnie ważne dla 
małżeństw z niedługim stażem. Tylko 
przebywając ze sobą mogą oni budo-
wać swoją wspólnotę, uczyć się wza-
jemnie komunikacji, poznawać siebie 
i umacniać powstałe już pozytywne re-
lacje. Być blisko siebie nie zawsze jed-
nak oznacza być sobie bliskim. Wiemy 
bowiem jak pomimo fizycznej obec-
ności można coraz bardziej się od sie-
bie oddalać...

Ślubując sobie wierność – potwier-
dzamy wyłączność naszego wyboru. Je-
śli nasza miłość jest autentyczna i doj-
rzała, pragniemy przeżywać ją bez resz-
ty. Jeśli ma to być silne, intensywne, 
satysfakcjonujące przeżywanie, pró-
by łamania tej wyłączności muszą od-
bić się na jakości takiej relacji, powo-
dując jej spłycenie, powierzchowność 
i w efekcie rozczarowanie. Przyrze-
kając wierność musimy być świado-
mi, że chodzi o to, iż może istnieć tyl-
ko jedna, jedyna taka osoba, z którą 
mamy niepodzielnie przeżywać świat 
naszych najtajniejszych myśli, do niej 
kierować najintymniejsze uczucia, z nią 
dzielić mnóstwo spraw i codziennych 
działań. Mamy być lojalni względem 
siebie we wszystkich gestach i działa-
niach, a co więcej: nawet w myślach 
nie powinniśmy występować przeciw-
ko współmałżonkowi.

Wymóg tak rozumianej wierności 
nakłada się niejako na kolejny element 
przeżywania małżeńskiego, tzw. uczci-
wość małżeńską rozumianą jako empa-
tię czyli współodczuwanie. Nie chodzi 
tu jednak wyłącznie o to, aby współmał-
żonek solidaryzował się z nami wobec 
innych osób, lecz aby całym swoim ser-
cem działał dla dobra wspólnoty. Po-
czucia szczęścia i satysfakcji ma nam 
dostarczyć świadomość, iż obdarza-
ny naszą miłością współmałżonek jest 
szczęśliwy. Mamy więc uczciwie postę-
pować tak, aby dobro i szczęście naszej 
żony czy naszego męża było celem nad-
rzędnym wszelkich naszych poczynań. 

Nie można tego realizować bez otwar-
tej, jasnej, szczerej, pełnej zrozumie-
nia komunikacji. Uczciwość małżeń-
ska nakazuje ujawnić partnerowi swo-
je uczucia względem niego oraz emocje 
dotyczące rodziny, znajomych i innych 
problemów

Wszystko to jest niezbędne, aby mo-
gła rozwijać się miłość, która przywio-
dła narzeczonych do ołtarza. To ona 
jest jednocześnie przyczyną i efektem 
naszej wyłącznej więzi, opartej na po-
trzebie bliskości, rozumiejącej osobę 
kochaną i obdarowującą ją wszystkimi 
swoimi myślami, uczuciami, wiedzą, 
i tym co posiada.

Tak sformułowana przysięga mał-
żeńska stanowi idealną listę pożąda-
nych do osiągnięcia szczęścia postu-
latów. Odnosi się nawet wrażenie, 
że swoją naiwnością przypomina listy 
z życzeniami, które dzieci pisują co roku 
do Świętego Mikołaja...

Jednak... tak mi dopomóż Panie 
Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny 
i wszyscy święci – to nie zaklęcie, lecz 
gorąca prośba skierowana do Boga, aby 
pomógł nam przezwyciężyć ułomność 
naszej ludzkiej natury, byśmy w mia-
rę swoich możliwości mogli realizo-
wać jak najpełniej to nasze małe szczę-
ście we dwoje.

Gdy jesteśmy przekonani, że nieza-
leżnie od tego co się wydarzy, będziemy 
razem do końca życia, czynimy wszyst-
ko, aby to nasze wspólne życie stało się 
choćby drogą wielu ustępstw, poświę-
ceń i kompromisów, które nas usatys-
fakcjonują lub uszczeęśliwią. Brak ta-
kiego przeświadczenia stwarza pokusę 
zerwania związku, gdy pojawią się trud-
ności i sytuacje konfliktowe. Ucieczka 
taka jest złudna. Zmieniamy wpraw-
dzie partnera lecz pozostajemy ze sta-
rym problemem.

Nie możemy uciec od tego co tkwi 
w nas samych. Należało by raczej zmie-
nić swoje wnętrze, rozwijać pozytywne 
cechy, uczyć się sztuki prawidłowego 
kontaktu i rozwiązywania sporów.

o. Wiesław Dudek ofm
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Pełnił wolę Bożą
Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21).
Wydaje się, że do uzyskania tytułu świętego potrzebne są, po ludzku sądząc, spek-
takularne wielkie czyny, dokonania. Okazuje się to mylnym mniemaniem. Oto 
bowiem biedny, prosty kapłan, św. Jan Maria Vianney, mający w młodości trud-
ności w nauce, prowadzący wyniszczający tryb życia, borykający się z lękiem 
o własne zbawienie i zbawienie powierzonych mu wiernych, wypełnił „tylko”- 
do końca – wolę Bożą.

Święty Jan Maria Vianney urodził się 
w biednej chłopskiej rodzinie Mateusza 
i Marii Beluze w Dardilly koło Lyonu. 
Miał pięcioro rodzeństwa. Były to czasy 
Rewolucji Francuskiej, czasy prześlado-
wań Kościoła, które dotykały szczególnie 
kapłanów. W wieku 13 lat Jan przyjął po-
tajemnie I Komunię Świętą w szopie za-
mienionej tymczasowo na kaplicę. Za-
mknięcie w tym czasie szkół parafialnych 
spowodowało, że Jan nauczył się czytać 
i pisać dopiero w wieku 17 lat. Swoją dal-
szą edukację i kształtowanie osobowo-
ści zawdzięcza głównie świątobliwemu 
Charlesowi Balley, proboszczowi Ecul-
ly, gdzie od 1806 roku uczęszczał dalej 
do szkoły. Proboszcz udzielał mu rów-
nież lekcji łaciny, tak bardzo potrzeb-
nej w kapłaństwie. W 1812 roku wstąpił 
do niższego Seminarium Duchownego, 
w którym ze względu na słabe przygoto-
wanie miał duże trudności w nauce. Jed-
nak dzięki opiece i wsparciu swego pro-
boszcza ukończył je i 13 sierpnia 1815 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie.

W pierwszych latach swego kapłań-
stwa pracował jako wikariusz w Ecully, 
wykazując wielkie zaangażowanie i gor-
liwość w pracy duszpasterskiej. Poma-
gał mu w tym wspomniany proboszcz, 
kapłan wielkiej wiary, modlitwy i du-
cha pokuty. On też uczył młodego księ-
dza głoszenia kazań. Po jego śmierci 
ks. Jan został przeniesiony jako wika-
riusz do małej miejscowości w Ars-en-
Dembes. Zastał kościół bardzo zanie-
dbany, pusty i co najbardziej przykre 
– spotkał się z ogromną obojętnością re-
ligijną mieszkańców, których było oko-
ło 230. Na niedzielną Mszę św. przycho-
dziło zaledwie kilka osób. Mówiono na-
wet o nich, że tylko Chrzest św. różni ich 
od bydląt. Święty Jan mimo to poczuł się 
bardzo szczęśliwy. Mając bardzo skrom-
ne środki – żył w skrajnym ubóstwie. 
Sypiał parę godzin na dobę, mógł dużo 
czasu poświęcać modlitwie, praktykom 
pokutnym i uczynkom miłosierdzia. Po-

czątkowo głosił rygorystyczne kazania – 
piętnował słabości, przywary roztaczając 
przed słuchaczami wizję piekła. Z cza-
sem zaczął głosić kazania o wielkim mi-
łosierdziu Bożym, o Jezusie Dobrym Pa-
sterzu, o znaczeniu Eucharystii, o war-
tości modlitwy. Dostrzegł, że lepszym 
i skuteczniejszym sposobem dotarcia 
do ludzkich serc jest miłość bliźniego. 
Odwiedzał więc swoich parafian i czę-
sto z nimi rozmawiał. Bardzo dużo czasu 
poświęcał na modlitwę i kontemplację 
klęcząc przed Najświętszym Sakramen-
tem. Wokół niego zaczęło gromadzić 
się coraz więcej wiernych, których przy-
ciągały: wielka gorliwość duszpasterska 
i surowość jego życia. Mimo zdarzają-
cej się krytyki i niezrozumienia ze stro-
ny kolegów – kapłanów, którzy uważa-
li go za dziwaka, zaczęła się szybko roz-
chodzić sława i wieść o proboszczu z Ars 
i jego porywających kazaniach. Nie-
przejednany w usuwaniu zła, nadużyć 
i złych nawyków jak przekleństwa, pi-
jaństwo, praca w niedziele, równocze-
śnie niezmordowanie czynił wiele do-
bra. Umiał w szczególny sposób dopro-
wadzać ludzi do Boga, zgodnie z myślą 
listu Pawłowego: Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16). Efekty jego 
pracy dostrzegł biskup i w 1823 roku 
ustanowił w Ars parafię powierzając 
ją Janowi. Rok później św. Jan otworzył 
w Ars szkołę dla dzieci ubogich pod na-
zwą Dom Opatrzności.

Zasłynął z nadprzyrodzonych cha-
ryzmatów – daru proroctwa i czytania 
w sumieniach. Konfesjonał stał się jego 
głównym mieszkaniem, długie godziny 
spędzał spowiadając nie tylko ludzi pro-
stych, wiernych swojej parafii, ale rów-
nież z parafii okolicznych – aż po elitę 
Paryża. W ostatnich latach swego pro-
boszczowania spowiadał po kilkadziesiąt 
tysięcy osób rocznie. Stał się po prostu 
„więźniem konfesjonału”. W ostatnich 
dniach swego życia jeszcze spowiadał 
– na leżąco.

Nękania przez szatana, które począt-
kowo były traktowane przez otoczenie 
jako objaw choroby umysłowej, przyjmo-
wał jako zadośćuczynienie Bogu za wła-
sne grzechy i tych, których spowiadał. 
W chwilach wielkiego zmęczenia ma-
wiał: „Grzesznicy zabiją grzesznika”.

Przywykły od najmłodszych lat 
do ciężkiej pracy, do wyrzeczeń i umar-
twień zaczynał zdawać sobie sprawę, 
że obowiązki proboszcza przerastają jego 
siły. Prosił swego przełożonego o prze-
niesienie do innej parafii. Bezskutecznie. 
Ostatecznie zrozumiał, że Pan wyznaczył 
mu miejsce tu, właśnie w Ars. Bardzo su-
rowy, wyczerpujący tryb życia, nadzwy-
czaj skromne posiłki, brak odpoczynku 
spowodowały pojawienie się wielu do-
legliwości. Wyczerpany fizycznie i psy-
chicznie zmarł 4 sierpnia 1859 roku.

W roku 1905 zostaje beatyfikowa-
ny przez papieża Piusa X a dwadzieścia 
lat później papież Pius XI kanonizuje 
go ogłaszając patronem wszystkich pro-
boszczów jako wzór kapłana niezwykłe-
go, oddanego Bogu i ludziom.

ADS

KOCHAM CIĘ...
Kocham Cię, Boże mój.
I moim jedynym pragnieniem jest 
kochać Cię aż do ostatniego tchnienia 
mego życia.
Kocham Cię, o Boże nieskończenie 
godny miłości, i wolałbym raczej 
umrzeć kochając Cię, niż przeżyć jedną 
chwilę bez miłości do Ciebie.
Kocham Cię, o Boże mój, 
i pragnę nieba jedynie dla szczęścia 
doskonałego kochania Ciebie.
Kocham Cię, o Boże mój, 
i lękam się piekła jedynie dlatego, 
że nie ma w nim tej słodkiej pociechy 
kochania Ciebie.
O Boże mój, jeśli mój język nie jest 
w stanie mówić w każdej chwili, 
iż Cię kocham, chcę, aby moje serce 
powtarzało Ci to za każdym moim 
oddechem.
Ach, uczyń mi łaskę cierpienia 
z miłości do Ciebie i kochania Cię 
w cierpieniu, i spraw, bym oddał 
ducha kochając Cię i czując, że Cię 
kocham.
Im bliżej jestem mego końca, tym 
bardziej Cię błagam, byś zwiększył 
i udoskonalił moją miłość.
I tak niech mi się stanie. Amen.

św. Jan Maria Vianney
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Włączony w Boży plan
Mija właśnie 200. rocznica narodzin Juliusza Słowackiego. To niezwykła rocz-
nica. Jest dowodem, że każdy bez wyjątku przychodzący na świat człowiek ma 
do wypełnienie naprawdę wielkie zadania.

Czytam jeszcze raz ostatnią stro-
fę wiersza Jana Lechonia o triumfal-
nym powrocie (w czerwcu 1927 roku) 
prochów Słowackiego do znowu wol-
nej Polski:
Tę trumnę całą w kwiatach, tę drogę 
wspaniałą, 
Bicie dzwonów i blask ten, co kościół 
rozjarzył.
Kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył, 
Padły państwa olbrzymie, aby tak się 
stało.

Padły państwa olbrzymie, żeby mo-
gło się spełnić marzenie poety. Jeśli ist-
nieją powody, dla których padają pań-
stwa olbrzymie, to – gdy przyjrzeć się 
im dokładniej – są to zawsze marzenia 
poetów! Bo prawdziwa poezja pozostaje 
na usługach tej największej -Bożej poezji 
– świata mistyki, w którym nie ma już 
czasu i przestrzeni, a nawet słowa „na-
stępować” i „poprzedzać” nie mają zwy-
kłego znaczenia.
A czy to cudzą powieść, czyli własną
Śpiewam.. niechaj nikt o to mię nie 
pyta...
Gdy dawne gwiazdy – zachodzą 
i gasną.
Nowa jak słońce różane rozkwita, 
Od której duchom starym będzie jasną
Praca i boleść, dawno już przebyta, 
A dziś ze smętkiem cudu i miesiąca
Na długi – przyszły czas 
zmartwychwstająca.

 („Król Duch”)
„Genezis z Ducha” i fragmenty filozo-

ficznych rozważań przeczytałam wresz-
cie w roku 1986, ale dopiero dzisiaj za-
uważam ze zdumieniem ile własnych 
doświadczeń – przeżyć, olśnień i fascy-
nacji odnajduję w wierszach Słowackie-
go i jego pismach prozą.

Najpierw wizja sytego społeczeństwa 
zamienionego w bezmyślny rój: 

Czy wyobrazić sobie ludzkość całą 
skrystalizowaną w oddzielne grona pra-
cujących assocjacji... bez bohaterów już, 
bez geniuszowych twarzy i figur – bez na-
rodowości żadnej złożoną niby z wielkich 
zakładów fabrycznych – rumianej twa-
rzy ludzkość – nakarmiona do syta – pod 
chorągwiami dymu czarnego, który z in-

dustrialnych kominów wylatuje, w woj-
sko jedwabników zamienioną?

Rozważania poety o sensie polsko-
ści, co – jego zdaniem – polega na od-
rzucaniu tych ludzkich praw, które nie 
byłyby jednocześnie prawami boskimi:

„Niepolak! Kto pod martwą ołowia-
ną kartą prawa zgodzi się być kółkiem 
obrotu w obrotów nie świętych machi-
nie. (...)

Bóg bowiem chce Polski, aby czyniła 
Wysokość między Wysokościami, do któ-
rej dążą w ideałach inne narody. (...) 
Zmartwychwstania Polski dawnej z du-
cha Bożego oczekujemy jako Mesjasza 
Narodów, który ani z ziemi ani z obłoków, 
ale z serc i z duchów naszych urodzi się 
i stanie jako milionowy Zbawiciel.

O wypieraniu się własnych korzeni

Karze nas Bóg! Jako ludzi, którzy za-
częli, a ustali.. jako Anioły, które widzia-
ły niebiosa, a nie weszły... jako Naród, 
który stał przewodnikiem i wzorem lu-
dów, a zszedł na małego naśladowcę in-
nych narodów; teraz zaś chce iść za du-
chem Francuzów, Niemców i Anglików! 
A swej przeszłości wstydzi się jako sza-
leństwa i snu poczętego w pijanej ludz-
kości godzinie.

Czytając te słowa nie da się wprost nie 
myśleć o wielkim zrywie „Solidarności”: 
o wartościach, które w roku 1980 zapre-
zentowaliśmy światu i o zaprzepaszcza-
niu tych wartości przez ludzi niewiary-
godnych i pełnych pychy.

O fałszu i prawdzie:

Ja to wiem, że szarlatanerią można 
ludzkość oszukać – zmusić ją do uczy-
nienia rzeczy dobrej, dawszy jej miecz 
z fałszu, miecz dziecka ołowiany – ale 
się potem ludzkość mści straszliwie, mści 
hańby i plamy rozumu swego krwią re-
wolucyjną...

Zabroniłem więc sobie wszelkiego 
fałszu, nawet w śrzodkach – mogą mię 
więc ludzie ubiec, ale wiem, że nie wy-
przedzą.

A co powiedziałbyś Juliuszu o dzien-
nikarzach, psychologach i socjologach, 
którzy dzisiaj – odrzuciwszy nawet my-
śli o jakimś wyższym powołaniu – każ-

dego dnia, w milionach gazet i audycji 
oszukują ludzi, skłaniając do wybiera-
nia złej drogi.

O tym, że poeci są strażnikami 
znaczeń:

„Poeci są wielkimi odgrzebywaczami 
słów duchów – bo je mają podszepnięte... 
a słowa te do rymu użyte mają potęgę re-
welacyjną (…).

I o poezji, która u Boga poszukuje 
najwyższej prawdy:

A wy, Polacy, oto widzicie, że wam po-
ezja dotrzymuje słowa... krzykiem i roz-
paczą biła w drzwi zamknięte kościoła, 
aż się te podwoje otworzyły.

– A ona ujrzawszy prawdę – bez kwia-
tów już i gwiazd schodzi na ziemię mó-
wić prosto o duszy i Bogu.

Wreszcie docieram do zapisku, który 
mnie zdumiewa i wzrusza:

Dnia 16 października pierwszy post 
nowego zakonu; to jest post ducha, za-
leżący na wstrzymaniu się od wszelkich 
myśli, rozmów, i prac umysłowych, nie 
będących w związku ze spraw Bożą. Ta-
kie posty wydadzą zapewne nadzwyczaj-
ne owoce...

I Pan Bóg przyjął post poety. Post, 
który wydał nadzwyczajny owoc. Była 
to poetycka zapowiedź wyboru Słowiań-
skiego papieża w wierszu napisanym je-
sienią 1848 roku. W 130 rocznicę po-
wstania proroczego wiersza, właśnie 
16 października 1978 roku papieżem 
został wybrany Polak kard. Karol Woj-
tyła, Jan Paweł II!

A potem wiersz sprawdzał się – zwrot-
ka po zwrotce – na naszych oczach.

Rocznica narodzin Juliusza Słowac-
kiego jest namacalnym dowodem, że ist-
nieją połączenia, spojenia dusz – łączące 
ludzi przez czas i przestrzeń. To spojenie 
– to Boże plany. Każdy może się w nie 
włączyć, w każdej chwili podjąć decy-
zję o wstrzymaniu się od wszelkich my-
śli, rozmów, i prac umysłowych, nie będą-
cych w związku ze sprawą Bożą.

A Dobry Bóg pozwoli nam te plany 
wypełnić, wykorzystując nawet nasze 
błędy i potknięcia.

AS

PS Juliusz Słowacki jako datę swo-
ich urodzin podawał zawsze 23 sierp-
nia 1809 roku. Według kalendarza gre-
goriańskiego urodził się 4 września 
1809 roku. Ale to akurat nie ma wiel-
kiego znaczenia...
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Jubileusze Odważnych Kapłanów
Święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Bolesława Kominka przyjęli 28 czerwca 1964 roku w archikatedrze wrocławskiej 
znani dziś i cenieni duszpasterze – Wielcy Wrocławianie: ks. Stanisław Orzechowski, ks. Mirosław Drzewiecki, ks. 
Franciszek Głód. Każdy z nich zapisał się złotymi zgłoskami w życiu wielu ludzi w tym mieście, oddziałując swoją po-
stawą nie tylko na swoich wiernych, ale na każdego, kto zetknął się choćby na krótko z ich Wielką Osobowością.

W dniu 14 czerwca 2009 r. w dusz-
pasterstwie akademickim „Wawrzyny” 
przy ul. Bujwida o godz. 12.00 została 
odprawiona Msza św. w intencji „Orze-
cha” – Czcigodnego Jubilata, diecezjal-
nego duszpasterza Ludzi Pracy, głów-
nego przewodnika (od roku 1981) Pie-
szej Wrocławskiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, etc, etc.

Pod przewodnictwem ks. bpa An-
drzeja Siemieniewskiego, w asyście 
wielu księży (związanych i z „Orze-
chem” i z duszpasterstwem „Waw-

rzyny”) składano Bogu dziękczynie-
nie za Jego Wielką Obszerność, jak 
sam żartobliwie mawia o sobie Jubi-
lat. Obecne były licznie całe rodziny, 
które tak wiele zawdzięczają tej wie-
loletniej posłudze kapłańskiej. Uro-
czystość uświetnił chór „Szumiący 
Jesion” pod dyrekcją Zofii Urbanyi-
Krasnodębskiej.

W homilii ks. bp An-
drzej odniósł się do oso-
bistych wspomnień, 
gdy w latach 70., jesz-
cze jako uczeń spotkał 
ks. Stanisława, wówczas 
katechetę, prowadzą-
cego grupę modlitew-
ną. Potem, jako student 
Politechniki korzystał 
z Jego duszpasterskiej 
pracy, a w Seminarium 
Duchownym – z po-

sługi spowiednika. W latach 80., jako 
uczestnik Pielgrzymek Wrocławskich 
na Jasną Górę, przyglądał się talen-
tom organizacyjnym Orzecha i słuchał 

Jego konferencji, co odzywa się dotąd 
echem wielkiej wdzięczności.

Po Mszy św. nastąpił wzruszają-
cy (i długi) moment wzajemnych po-
dziękowań. Kochanemu Jubilatowi 
wręczono kluczyki do prezentu – nie-
spodzianki. Wszystkie „Orzechowe” 
wspólnoty ( a także wiele osób indy-
widualnie) złożyły się na ten okazały 
i bardzo praktyczny prezent: przewią-
zane jak bombonierka – piękną szar-
fą – nowe auto.

Przed duszpasterstwem czekał au-
tokar, który przewiózł gości Jubilata 
na agapę do auli Jana Pawła II przy Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym.

Z okazji jubileuszu wydana zosta-
ła książka wspomnieniowa „Orzecho-
wy plon” oraz specjalny numer pisma 
„Wawrzyn”.

Dziękujemy Ci „Orzechu” za to, 
że jesteś, jaki jesteś, żyj jak najdłużej, 
ponad 100 lat – nie można przecież 
ograniczać łaskawości Boga!

Redakcja

„Orzech” mówi
Czego szukasz patrząc w lustro? 

Co jeszcze możesz zobaczyć prócz wła-
snego odbicia, nowej zmarszczki, zmę-
czonych oczu?

Można zobaczyć podobieństwo 
do Pana Boga! (Nie chodzi tu o ciało).

„I widział Bóg, że wszystko, co Bóg 
stworzył było bardzo dobre”. A my je-
steśmy doskonałymi psujami!

Istotą Boga jest miłość miłosierna. 
Bóg kocha wszystkich, którzy tej miło-
ści potrzebują – niezależnie czy jeste-
śmy grzeszni czy nie – Jezus kocha nas 
takimi jacy jesteśmy.

W sercu Jezusa jest zawsze miejsce 
dla Ciebie! Jezus jest obrazem Boga nie-
widzialnego.

Samo spojrzenie ma Pana Jezusa 
podnosi człowieka na duchu. Koronka 
do miłosierdzia pomaga! A tak niewie-
le kosztuje! (6 minut tylko).

Pytam się, czy ręce mam miłosierne? 
Jakie mam oczy? Czy miłosierne? Świ-
drujące oczy wychodzą z serca i okula-
ry tego nie zakryją!

Jakiż wspaniały miodowy blask 
dobroci i miłości można zobaczyć 
w oczach Jezusa na bisiorowej tkani-
nie w Monopelo.

Czy jęzor mam miłosierny? Czy moje 
serce ma wyobraźnię miłosierdzia?

JEZU UFAM TOBIE!
To kod otwierający program odno-

wy samego siebie. Musi być moja de-
cyzja: wierzę Tobie, w Twoje obietni-
ce! Program Odnowy w Duchu Świę-
tym to program Jezusa.

Nic nie zniszczy obrazu Boga w nas! 
W każdym jest „przylądek dobrej na-
dziei” – na tym zaczyna się program 
odnowy – trzeba być przy tym – poma-
gać! Nieustanna odnowa jest potrzebna 
grzesznemu człowiekowi.

Człowiek to arcydzieło stworzenia 
Boga. Chrystus naprawił obraz Boży – 

jesteśmy w mężczyźnie i kobiecie Bo-
giem. Mężczyzna i kobieta mają być 
jedno, ma być współpraca, a nie anta-
gonizmy. Naprawienie człowieczeństwa 
w mężczyźnie i kobiecie dokonuje się 
w Chrystusie. Pracuje nad tym Duch 
Święty – w ramionach mężczyzny do-
konuje się odnowa kobiety psychicz-
na i fizyczna. Każdej kobiety i każdego 
mężczyzny! Ramiona są pełne miłości 
– dzięki ramionom kobiety mężczyzna 
uczy się miłości.

Dziękuję Ci Panie Boże, żeś tak cu-
downie mnie stworzył i jeszcze cudow-
niej naprawił!

Codzienne poranne wstawanie 
i przywitanie Boga zaczynam znakiem 
krzyża, a potem w lustrze stawiam pyta-
nie – czy jestem podobny do Boga?

ks. Stanisław Orzechowski,  
Święto Miłosierdzia  

w parafii pw. św. Faustyny
Notowała MW
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45 lat kapłaństwa „Emira”
W dniu 21 czerwca 2009 r. o godz. 12:00 w kościele Matki Bożej Częstochow-
skiej przy ul. Kochanowskiego została odprawiona Msza św. z okazji 45. lat ka-
płaństwa ks. Mirosława Drzewieckiego, proboszcza tego kościoła, a w przeszło-
ści pełniącego, przez 5 lat, funkcję dyrektora „Radia Rodzina”.

Eucharystia była odprawiana przez 
Czcigodnego Jubilata w koncelebrze 
z ks. Andrzejem Dziełakiem oraz ks. 
Piotrem Liszką, klaretynem.

Uroczystość miała piękną oprawę 
i zaszczycili ją swoją obecnością przy-
jaciele, znajomi i parafianie ks. Mirosła-
wa. Wymienię jedynie te osoby, które 
zapamiętałam: prof. Andrzej Wiszniew-
ski – b. rektor PWr., prof. Jan Kmita – b. 
rektor PWr., prof. Józef Łukaszewicz – 
były rektor UWr.

Ks. Mirosław jest zasłużony dla „So-
lidarności” Dolnośląskiej, jest nadal ka-
pelanem naszego Związku „Solidar-
ność” przy Politechnice Wrocławskiej, 
więc poczty sztandarowe z „Solidarno-

ści” – Dolny Śląsk, z Politechniki, Brac-
twa Kurkowego oraz z pobliskiej Szko-
ły Podstawowej pełniły honorową straż 
przy ołtarzu.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Dzie-
łak, wspominał zasługi Drogiego Jubila-
ta, prosił o modlitwę za zdrowie w Jego 
intencji. Stwierdził, że Rok Kapłaństwa, 
który właśnie został ogłoszony, rozpo-
czął się od pięknych Jubileuszy, takich 
Wielkich Kapłanów jak: ks. Stanisław 
Orzechowski, ks. Mirosław Drzewiec-
ki, ks. Franciszek Głód.

Następnie przemawiał prof. Józef 
Łukaszewicz a po nim prof. Andrzej 
Wiszniewski. Dowiedzieliśmy się jak 
Wielkim Patriotą był i jest ks. Miro-
sław. Szczególnie utkwiło mi w pa-
mięci to, co powiedział o Nim prof. 
Wiszniewski, kiedy wspominał, jak 
do więzienia, gdzie był internowany 
wraz z kolegami, przedostały się frag-
menty homilii Ks. Mirosława, którą 
głosił w Katedrze, w dniu 13 stycznia 
1982 roku. W kazaniu padły bardzo 
odważne słowa i takie, które dawały 
nadzieję i otuchę internowanym w sta-
nie wojennym. Potem ta homilia zo-
stała nagrana i przekazana do same-
go Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
po jej odsłuchaniu miał powiedzieć, 
że takich ODWAŻNYCH księży po-
trzeba współczesnemu Kościołowi. 
Tak, wtedy odwaga miała zupełnie 
inną cenę, aniżeli dzisiaj. Za słowa 
prawdy groziły więzienia, utrata zdro-

wia a nawet życia! Dzięki takiej posta-
wie, jaką prezentował ks. Mirosław, 
my możemy teraz cieszyć się wolno-
ścią i wolną Ojczyzną. Mówmy to mło-
demu pokoleniu, aby NIGDY tego nie 
zapomniało, kiedy nas już nie będzie 
na tym świecie.

Po zakończonej Mszy św. nie było 
końca pięknym przemówieniom (m.in. 
prof. Jan Kmita, będący przewodniczą-
cym Rady Parafialnej, wspominał za-
sługi Księdza w odbudowaniu świąty-
ni, która po Wielkiej Powodzi, została 
zrujnowana). Życzenia serdeczne, wrę-
czanie olbrzymich bukietów kwietnych, 
czytanie wierszy Czcigodnego Jubilata 
(wydany został nowy tomik Jego po-
ezji) dopełniały wzruszeń i wdzięczno-
ści zgromadzonym wiernym i przyby-
łym do Świątyni gościom. Jubilat, nieco 
już zmęczony, ale szczęśliwy i ogrom-
nie wzruszony, serdecznie podziękował 
wszystkim za przybycie i za uświetnie-
nie tej uroczystości.

Zostaliśmy zaproszeni do wspólne-
go zdjęcia przed Kościołem, gdzie na-
stępnie została odpalona przez Brac-
two Kurkowe salwa na cześć Jubilata. 
A potem była agapa, gdzie serwowa-
no wspaniałe, domowe wypieki, kawę 
i herbatę.

A nasz Jubilat, pomimo widocznego 
na twarzy zmęczenia i wysiłku, bo wie-
my, że zmaga się z ciężką chorobą, pró-
bował przy biesiadnym stole, przynaj-
mniej z każdym zamienić kilka słów. 
I ten zaszczyt osobistej rozmowy z Księ-
dzem spotkał również piszącą te słowa, 
która podczas uroczystości miała ho-
norowe zadanie być w poczcie sztan-
darowym „Solidarności” Politechniki 
Wrocławskiej.

Anna Kuczwara

Realizował Boży plan i nie zniechęcał się
Żyliśmy w czasach trudnych, ale 

i niezwykle ciekawych. Każdy z nas wy-
deptywał wtedy swą nietypową ścież-
kę życia. Jeśli ktoś chce wspominać 
Orzecha z tamtego okresu, to niech 
sobie uświadomi, jak wyglądała wte-

dy rzeczywistość wokół nas. Wtedy ni-
czego nie można było zrobić zwyczaj-
nie. O wszystko trzeba było walczyć, 
i to uparcie. Pewnie dlatego nasze po-
kolenie do dziś jest takie „waleczne”. 
Nawet się dziwimy, jak coś przychodzi 

zbyt łatwo. I w tej niełatwej rzeczywisto-
ści, w której niejeden by wysiadł, czy się 
poddał, czy dał się zastraszyć, Orzech 
był pewny – realizował Boży plan i nie 
zniechęcał się.
„O Orzechu bez Orzecha” – fragment 

wywiadu Violletty Nowakowskiej

Herbaciane róże
Dla mnie dzień dzisiejszy to 45. rocz-

nica Mszy św. prymicyjnej. Celebrowa-
łem Eucharystię po raz pierwszy w Ko-
strzy, w małym kościółku wiejskim. 
Tyle lat… Tyle lat… 

Wczoraj u św. Marcina na Ostrowie 
Tumskim z artystami i byłymi studen-
tami dziękowałem Panu Bogu za te lata 
kapłańskie. Sporo znajomych przyszło. 
Zestarzeliśmy się wszyscy. Tego się nie 
da uniknąć ani ukryć. Ale radowała 
mnie ta sama, niestarzejąca się życz-

liwość i przyjaźń wielu. Tyle dobrych 
i serdecznych słów i uścisków. Otrzy-
małem wielki bukiet z czterdziestu pię-
ciu róż herbacianych. 

Ech, łza się w oku kręci…

Dziennik ks. Mirosława – 2009-06-29
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Módlmy się za kapłanów
W obchody Roku Kapłańskiego w szczególny sposób włącza się Jasna Góra. Co-
dziennie w tym sanktuarium maryjnym zanoszona jest intensywna modlitwa za ka-
płanów i o nowe powołania. Wielka jest potrzeba modlitwy za księży!

Świadectwa

Modlitwa uchyla Bogu drzwi naszego 
serca. To On działa, często posługując się 
innymi. Świadomość tego, że ktoś modli 
się w mojej intencji daje poczucie bli-
skości. Boga i tej osoby, która się modli. 
To jakby jej słowa i myśli stawały pomię-
dzy mną a Bogiem. I jakiś most przerzu-
cony nad przepaścią trudnych spraw, za-
dań i dzieł. Ten most to nie tylko przed-
miot, ale także osoba czy osoby.

Prośba o modlitwę uczy pokory, 
uświadamia, że potrzebuję innych. Nie 
jestem samowystarczalny, jakąś gwiaz-
dą, która oślepia tak, że w pewnym mo-
mencie aż męczy. Wsparcie daje siłę jed-
nomyślności, zmierzania w tym samym 
kierunku. Poczucie, że choć jesteśmy da-
leko, to w Bogu blisko, bo to On jedno-
czy w każdym czasie i miejscu. Owoce 
modlitwy skłaniają do wdzięczności. Jej 
nigdy za wiele.

Jak podziękować za modlitwę w swo-
jej intencji? Tylko tym samym. I to ko-
lejny owoc modlitwy. Jest nim dar dru-
giej osoby, która potrzebuje moich słów 
przed Bogiem. A ja każdego dnia mogę 
tylko prosić Pana, by nie pozwolił mi za-
pomnieć o tych, których stawia na dro-
dze mojego życia. Oni potrzebują mnie 
tak, jak ja ich.

ks. Andrzej

Mam 30 lat, pracuję w katechizacji. 
Moje życie obfituje w liczne kontakty 
z kapłanami. Bóg obdarzył mnie żywym 
umysłem i wymownym językiem, nieste-
ty ja często czynię z tego broń przeciwko 
kapłanom w bezlitosnym wytykaniu ich 
błędów. A przecież ja też jestem człowie-
kiem grzesznym. Oni mają większe trud-
ności. Modlę się czasami za księży, bisku-
pów. Czas najwyższy to „czasami” zamie-
nić na „zawsze”. Może dzięki temu Bóg 
pomoże mi w opanowaniu języka i osą-

du, a ja w końcu do wspólnoty Kościoła 
wniosę jakieś konkretne dobro.

Anna – katechetka

Jako matka kapłana i zakonnika zdąży-
łam się już nie raz przekonać jak bardzo 
potrzebują oni duchowego wsparcia. Mat-
ka idzie z synem przez życie z jego nadzie-
jami, troskami, cierpieniami, niezrozu-
mieniem a nawet pomówieniem. Jej serce 
to czuje, raduje się i boleje razem z nim. 
Jak wielkiej próbie poddany jest kapłan 
na katechezie, w szkole, w życiu wspól-
notowym i parafialnym, mogę o tym za-
świadczyć, bo sama byłam nauczyciel-
ką i uczestniczyłam w życiu parafialnym. 
Chcę z pokorą podziękować Bogu za dar 
kapłanów i łaskę modlitwy za nich.

Maria

Udaje mi się wygospodarować czas 
na modlitwę za kapłanów i wcale nie 
jest to kosztem moich zajęć. Trzeba sobie 
rozplanować je trochę inaczej, ukochać 
tę modlitwę, a później nie będzie proble-
mów. Zdaję sobie sprawę, że podjęłam się 
trudnego zadania do końca swojego ży-
cia. Będę potrzebowała wsparcia Boga, 
aby wytrwać.

Małgorzata

Odpusty związane z Rokiem Kapłaństwa
Odpusty dotyczą w pierwszym rzę-

dzie kapłanów, którzy kiedykolwiek 
„w skrusze serca” odmówią pobożnie 
przynajmniej jutrznię i nieszpory przed 
wystawionym publicznie Najświętszym 
Sakramentem oraz sprawować będą sa-
kramenty, zwłaszcza spowiadać. Tym 
udzielony zostanie odpust zupełny, 
który można ofiarować także za zmar-
łych kapłanów pod warunkiem przy-
stąpienia do spowiedzi, Stołu Pańskie-
go oraz odmówienia modlitwy według 
intencji Ojca Świętego. Natomiast od-
pust cząstkowy, także możliwy do ofia-
rowania za zmarłych kapłanów, obej-
mie za każdym razem tych duchownych, 
którzy pobożnie odmówią przepisane 
modlitwy o uświęcenie życia i kapłań-
skiej pracy.

Odpusty związane z Rokiem Kapłań-
stwa obejmą także pozostałe grupy wier-
nych. Każdy ochrzczony może w tym 
czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli 
„w skrusze serca” weźmie udział we Mszy 
św., ofiarując tego dnia modlitwy i dobre 
uczynki w intencji kapłanów, „aby Pan 

Jezus kształtował ich według swego Ser-
ca”. Odpust ten związany jest z warun-
kiem spowiedzi sakramentalnej i modli-
twy według intencji Ojca Świętego, a tak-
że z konkretnymi datami:
– dniem otwarcia i zamknięcia Roku Ka-

płaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 
– 150. rocznicą śmierci św. Jana Vianneya 

(4 sierpnia 2009 r.), 
– każdym pierwszym czwartkiem mie-

siąca,
– innymi dniami wyznaczonymi przez 

poszczególnych ordynariuszy.
Odpust zupełny obejmuje także pod 

zwykłymi warunkami osoby w pode-
szłym wieku i chore, które nie mogą 
wyjść z domu, jeśli odmówią we wspo-
mniane wyżej dni modlitwy o uświęcenie 
kapłanów i ofiarują w tej intencji, przez 
wstawiennictwo Maryi, Królowej Apo-
stołów, swoje cierpienia.

Z kolei odpust cząstkowy można uzy-
skać, odmawiając pięć razy Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, bądź 
inną uznaną modlitwę do Serca Pana Je-
zusa w intencji uświęcenia kapłanów.

Serwis internetowy 
„Niedzieli” 

„Wierność Chrystusa, wierność ka-
płana – Rok Kapłański”, to tytuł specjal-
nego serwisu „Niedzieli”.

Serwis www.rokkaplanski.niedziela.pl, 
został przygotowany przez redakcję in-
ternetową pisma i zawiera dziewięć blo-
ków tematycznych: Jan Maria Vianney, 
dokumenty, nasi kapłani, pomoce ka-
płańskie, modlitwa, dobre strony www, 
inicjatywy, posługa i ruchy kapłańskie. 
Na stronach serwisu internauci znaj-
dą m. in. dokumenty Kościoła dotyczące 
kapłaństwa, nauczanie papieży, informa-
cje na temat ruchów kapłańskich, stron 
internetowych i portali dla kapłanów.

Serwis „Niedzieli” zawiera również 
pomoce kapłańskie jak konferencje, pro-
pozycje publikacji książkowych z ducho-
wości kapłańskiej. Serwis przybliża syl-
wetkę patrona Roku Kapłańskiego św. 
Jana Marii Vianneya, zapoznaje inter-
nautów z inicjatywami duszpasterskimi 
podejmowanymi w związku z Rokiem 
Kapłańskim.
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Jesteście dla nas darem!
Bądź jak wyspa na morzu i jak gwiazda jaśniejąca w ciemnościach, bądź podpo-
rą słabych. Niechaj wszystkie ludzkie serca kochają cię miłością, którą ofiarował 
nam Chrystus. Niechaj ta miłość wypełni twoje serce, abyś darzył nią każdego 
człowieka. Błogosławieństwo celtyckie

W niedzielę 21 czerwca w naszej parafii 
mszę świętą o 12.30 koncelebrowali razem 
z księdzem proboszczem dwaj kapłani – 
prymicjanci, ks. Maciej Paleczny z parafii 
pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższe-
nia Krzyża Świętego i ks. Ma-
teusz Ciesielski z parafii pw. 
NMP Matki Kościoła. Przy-
byli do naszej świątyni razem 
ze swoimi rodzicami.

Jesteście darem dla kościo-
ła, dla wiernych – powitał ich 
ks. proboszcz Janusz Prejzner 
– od waszego wsparcia zależeć 
będą ludzkie losy. To wy ma-
cie prowadzić ludzi do świę-
tości, od Was zależy wiecz-
ność powierzonych wam wier-
nych. Za ten dar od Boga chcę 
podziękować Waszym Rodzi-
com, bo to przecież w atmos-
ferze stworzonej przez rodzinę 
rodziły się Wasze powołania.

Księża neoprezbiterzy także dzięko-
wali za dar swego powołania. Podkreślali, 
że czas gdy skończyła się nauka, a zaczy-
na ich służba, zbiegł się z rozpoczęciem 
Roku Kapłańskiego ogłoszonego przez 

Benedykta XVI. Serdecznie dziękowali 
naszej wspólnocie parafialnej za życzliwe 
przyjęcie podczas praktyk – „Było nam 
wśród was dobrze” – deklarowali.

Szczególne słowa podziękowania skie-
rowali do Sióstr Służebniczek NMP, (któ-
re dbały aby nie chodzili głodni), zwłasz-
cza do siostry Racheli, która w tym sa-
mym czasie opuszczała Wrocław.

Nowowyświęceni kapłani dziękowali 
nam zwłaszcza za modlitwy – zanoszo-
ne przez naszych parafian w ich intencji. 
– Bardzo potrzebna jest zawsze modlitwa 

o powołania, ale teraz prosimy 
także o modlitwy za powoła-
nych. Ta modlitwa będzie nam 
zawsze bardzo potrzebna.

Przed błogosławieństwem 
prymicjanci jeszcze raz po-
dziękowali Rodzicom wrę-
czając im bukiety kwiatów. 
Na zakończenie udzielili swe-
go błogosławieństwa obec-
nym w świątyni – najpierw 
kapłanom pracującym w na-
szej parafii, następnie sio-
strom zakonnym, z kolei li-
turgicznej służbie ołtarza, 
a wreszcie wiernym zgro-
madzonym na prymicyjnej 
Mszy świętej. AS

List do kapłana
Drogi współpracowniku Chrystusa, 

Księże Macieju i Mateuszu!
Powiedziałeś Jezusowi „tak”, a On trzy-

ma cię za słowo. W tobie On dzisiaj pra-
gnie przeżyć jeszcze raz swoje całkowite 
oddanie się Ojcu – pozwól Mu na to.

Przylgnij do Maryi, bo Ona również, 
zanim mogła się stać pełna łaski, pełna 
Jezusa – musiała przejść przez ciemność. 
„Jakże się to stanie…”, jednak z chwilą, 
gdy powiedziała „tak”, od razu musiała 
w pośpiechu iść, by dać Jezusa Janowi 
i jego rodzinie.

Dawaj Jezusa wiernym nie poprzez 
słowa, lecz swoim przykładem, przez 

twoje zakochanie w Jezusie, przez pro-
mieniowanie Jego świętością i rozsie-
wanie woni Jego miłości, gdziekolwiek 
pójdziesz.

Po prostu, uczyń radość Jezusa swo-
ją siłą! Bądź szczęśliwy i pełen poko-
ju, przyjmij wszystko, co On ci daje, 
a wszystko, co ci odbiera, oddawaj z ra-
dosnym uśmiechem.

Pozwól Mu żyć w tobie i przez ciebie 
w świecie. Należysz do Niego. Powiedz 
Mu: Jestem Twój, i jeśli pokroisz mnie 
na kawałki, to każdy kawałek będzie 
w całości należał tylko do Ciebie.

Niech Jezus będzie w tobie zarówno 
ofiarą jak i kapłanem!

Matka Teresa z Kalkuty

Ks. Maciej Paleczny
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo-
wiem w słabości się doskonali” 
(2 Kor 12, 9)

Modlitwa kapłanów
Dziękujemy Ci, o Chryste: 
– za to, że Ty sam nas wybrałeś, włączając nas w specjalny sposób w Twoje 
kapłaństwo i znacząc nas znamieniem niezatartym, które uzdalnia nas do składania 
Twojej własnej ofiary jako ofiary całego Ludu: ofiary pojednania, w której 
Ty nieustannie ofiarujesz Ojcu siebie samego, a w sobie – człowieka i świat;
– za to, że uczyniłeś nas szafarzami Eucharystii i Twego przebaczenia; uczestnikami 
Twojego ewangelicznego posłannictwa; sługami Ludu Nowego Przymierza.

Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki czwartek 1982 r.

Egzamin z miłości
Może nawet kiedyś:
– będę miał same piątki w indeksie
– pozbędę się złych myśli
– osiągnę „siódmy dan” świętości
– spełnią się moje sny
– założę sobie cieplutkie gniazdeczko
– będę mistrzem retoryki
– wykażę się odwagą, broniąc zaciekle 
swoich zasad
– zdobędę nagrody, dzięki którym 
będę podziwiany
– pokonam swoich wrogów
– udowodnię wielkie tezy
– nie zapomnę nigdy o umyciu 
ząbków po jedzeniu
– wskażę światło w tunelu
– odkryję tajemnicę wszechświata
– stworzę wspaniałe dzieła
– zgłębię wiedzę mądrych ksiąg
– będę autorem pięknych słów

Może, jeśli to już niedługo
i tak nic mi po tym, 
jeżeli obleję egzamin z miłości…

Ks. Michał Olszański

Ks. Mateusz Ciesielski
„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu, tyś 
moim!” (Iż 43, 1)
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Mój Kościół w Belgii
Gdzie ty pójdziesz tam ja pójdę, 
gdzie ty zamieszkasz, tam 
ja zamieszkam, twój naród będzie 
moim narodem, a twój Bóg będzie 
moim Bogiem (Rut 1, 16).

Ten fragment (i dalsze wersy) wy-
braliśmy jako pierwsze czytanie na na-
szym ślubie. Jesteśmy małżeństwem 
„mieszanym”: polsko-belgijskim i sło-
wa Rut wypowiedziane do Noemi pa-
sowały do naszej sytuacji. Dodałabym 
jednak jeszcze jedno zdanie: Twój Ko-
ściół będzie moim Kościołem...

Mieszkamy na stałe w Polsce. Na wa-
kacje natomiast jeździmy zawsze do Bel-
gii. Tak dzielimy czas dla naszych ro-
dzin. Mój mąż znalazł swoje miejsce 
w polskim Kościele. Pobyt wakacyjny 
w Belgii pozwala mi z kolei odkrywać 
tamtejszy Kościół.

Trochę geografii

Moi teściowie mieszkają w Walonii 
czyli zachodniej, francuskojęzycznej czę-
ści Belgii. Rejon, w którym znajduje się 
ich dom leży tuż przy granicy francu-
skiej i nazywa się Hauts Pays („Wyżyny”) 
ze względu na liczne pagórki, czyli dosyć 
nietypowy krajobraz w równinnej Belgii. 
Okolice te należą do diecezji ze stolicą 
w Tournai, gdzie znajduje się sławna, wy-
budowana w XII w. katedra Najświętszej 
Maryi Panny. W Belgii jest siedem die-
cezji: cztery we Flandrii i trzy w Walonii 
oraz jedna archidiecezja: mecheleńsko-
brukselska (siedziba prymasa).

Mała trzódka

Zwykle w sobotę wieczorem uczest-
niczymy wszyscy w Eucharystii w para-
fialnym kościele w wiosce Baisieux. Mój 
teść żartuje, że gdy my wraz z dwójką 
naszych dzieci przychodzimy na Mszę, 

to wtedy gwałtownie zwiększa się fre-
kwencja i równie gwałtownie obniża 
się średnia wieku wiernych w koście-
le. Rzeczywiście, gdy jest się przyzwy-
czajonym do pełnych kościołów w Pol-
sce, to ze zdziwieniem patrzy się na bar-
dzo kameralne grono ludzi zebranych 
na niedzielnej Eucharystii. Zwykle jest 
około 30 osób.

Historia Belgii jest mocno związa-
na z Kościołem. Pierwsze ślady ewan-
gelizacji na tych terenach sięgają IV w. 
Obecne Królestwo Belgów powstało 
w 1830 roku, gdy od protestanckiej Ho-
landii odłączyła się ludność katolicka 
i utworzyła swoje własne państwo. Dzi-
siaj w Belgii jest jednak niewiele prak-
tykujących katolików (ok. 8%). Widać 
też dużą dechrystianizację życia pu-
blicznego, np. partia polityczna, daw-
niej nazywająca się „chrześcijańska” 
zmieniła nazwę na „humanistyczna”. 
Podobnie harcerze z nazwy swego sto-
warzyszenia usunęli przymiotnik „ka-
tolickie”. Coraz silniej też zaznacza się 
obecność wyznawców islamu. W ze-
szłym roku, w Brukseli imieniem naj-
częściej nadawanym noworodkom było 
„Mohamed”.

Sytuacja Kościoła jest może nieco 
odmienna w różnych częściach kraju. 
Na pewno spotkanie Taize organizo-
wane ostatnio w Brukseli było dla bel-
gijskiego Kościoła orzeźwiającym po-
wiewem wiosny. Ale rejon, w którym 
mieszkają moi teściowie sami Belgowie 
nazywają „duchową pustynią”. To stre-
fa, w której niegdyś były kopalnie wę-
gla, dziś już zamknięte. Tutaj zawsze 
duży wpływ miała partia socjalistycz-
na i cieszyły się popularnością lewicowe 
ideologie. Gdy coraz lepiej poznawałam 
sytuację społeczną i religijną w tej części 

Belgii, to zaczynałam z co-
raz większym podziwem 
patrzeć na tę „małą trzód-
kę” wiernych w kościele. 
Rzeczywiście w pełni zasłu-
giwali na określenie: „wier-
ni”. Pełna podziwu jestem 
też dla pracujących w tych 
warunkach duszpasterzy.

Zaangażowanie

Tym, co można też do-
strzec w czasie Euchary-
stii jest zaangażowanie jej 

uczestników. Nie zauważyłam twarzy 
ponurych czy znudzonych. Wiele osób 
bierze aktywny udział w przygotowa-
niu liturgii. Nie tylko modlitwa wier-
nych jest rzeczywiście modlitwą wier-
nych, ale także świeccy przygotowują 
akt pokutny, komentarze do czytań, 
nie mówiąc już o śpiewie, który, mimo 
skromnej liczby osób, brzmi gromko 
i radośnie. Wspólny śpiew ułatwiają 
rozdane wszystkim kartki z tekstami 
pieśni. Z drugiej strony kartek są tek-
sty czytań, za co jako cudzoziemka je-
stem zawsze bardzo wdzięczna. Mogę 
wtedy lepiej zrozumieć czytania, gdy 
nie tylko słyszę, ale też śledzę je wzro-
kiem.

Kameralność pozwala na bliskie 
i serdeczne kontakty. Bardzo serdeczny 
jest zawsze znak pokoju, widać, że lu-
dzie cieszą się wzajemnie swoją obecno-
ścią. Podobnie celebrans może pozwolić 
sobie na przywitanie każdej wchodzą-
cej osoby, stojąc w przedsionku kościo-
ła przed Eucharystią, w ten sam sposób 
też żegna się z wszystkimi po zakończe-
niu liturgii.

Wspólnota kapłańska także jest ka-
meralna. W całym dekanacie Dour, 
do którego należy parafia teściów, pra-
cuje trzech księży. Czasem pomaga-
ją im dwaj czarnoskórzy księża z Kon-
ga, którzy studiują w Belgii (żartuje-
my, że przyjechali do Europy na misje). 
Dekanat Dour obejmuje aż osiemna-
ście parafii. Takie kumulowanie parafii 
jest tutaj częstym zjawiskiem, wynika 
z małej liczby księży i wiernych. Powo-
łań też jest mało. W tym roku w kate-
drze w Tournai został wyświęcony tyl-
ko jeden kapłan.Grota Matki Boskiej przy kosciele w Montignies

Figura sw. Rocha w kosciele w Audregnies 
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Przy tak małej liczbie księży spraw-
ne funkcjonowanie parafii jest moż-
liwe dzięki szerokiej współpracy 
ze świeckimi i ich dużemu zaangażo-
waniu. Widać też bardzo dobrą orga-
nizację pracy i integrację działań w ca-
łym dekanacie. Świeccy zajmują się 
nie tylko sprawami administracyjny-
mi, ale też aktywnie uczestniczą w pra-
cach duszpasterskich. Przygotowanie 
do małżeństwa prowadzą małżeństwa, 
w przygotowanie do Pierwszej Komu-
nii zaangażowani są rodzice (Belgo-
wie są bardzo praktyczni, np. w więk-
szych parafiach działają wypożyczal-
nie alb pierwszokomunijnych, które 
służą kolejnym rocznikom dzieci. Uni-
ka się w ten sposób wydatków i „rewii 
mody”). Bardzo sprawnie i ofiarnie 
działa też duszpasterstwo ludzi cho-
rych i pomoc charytatywna. Wspól-
noty parafialne są niewielkie, ale tęt-
nią życiem.

Uroczystość Wniebowzięcia

W tym dniu cały dekanat Dour zbie-
ra się na wspólnej Eucharystii w koście-
le w Montignies sur Roc. Jest to wio-
ska malowniczo położona wśród pa-
górków. Pomiędzy domami, na tle lasu 
wznosi się sylwetka zabytkowego ko-
ścioła Najświętszej Maryi Panny. W ko-
ściele jest figurka Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, otoczona czcią nie tylko przez 
tutejszych parafian. Obok kościoła wy-
budowano grotę Matki Boskiej z Lour-
des. Takich grot z figurami Matki Bo-
skiej jest w Belgii wiele, widać je nie tyl-
ko obok kościołów, czasem po prostu 
przy drodze lub w parku.

15 sierpnia kościół 
w Montignies jest pełny, 
trudno znaleźć miejsce sie-
dzące. Mszę świętą kon-
celebrowaną odprawiają 
wszyscy kapłani pracują-
cy w tym dekanacie. Litur-
gia jest bardzo uroczysta 
z piękną oprawą muzycz-
ną. Po Eucharystii jest indy-
widualne błogosławieństwo 
dzieci przy grocie Matki 
Boskiej. Następnie baron, 
który mieszka w tej wiosce, 
zaprasza wszystkich wier-
nych do swoich ogrodów na lampkę 
wina. Większość osób korzysta z zapro-
szenia i uczestniczy w tej agapie.

Procesja na świętego Rocha

W Belgii, jak w sąsiedniej Francji, 
święty Roch jest bardzo znany, przede 
wszystkim jako patron chorych. O jego 
życiu jest niewiele pewnych informa-
cji. Wiadomo, że urodził się pod ko-
niec XIV w. we Francji, w Montpellier. 
Miał rozdać cały swój majątek ubogim 
i jako pielgrzym udać się pieszo do Rzy-
mu. Po drodze jednak zatrzymała go za-
raza. Święty Roch bardzo ofiarnie opie-
kował się chorymi na dżumę, narażając 
tym swoje życie. Za ten heroizm Pan 
Bóg miał go obdarzyć łaską uzdrawia-
nia. Podobno umarł w więzieniu, wzię-
ty omyłkowo za szpiega. Bardzo szyb-
ko zaczął się szerzyć jego kult, proszono 
go o wstawiennictwo przede wszystkim 
wtedy, gdy Europę nękały różne zarazy. 
Jego liturgiczne wspomnienie przypa-
da 16 sierpnia. Wtedy też organizowa-
ne są we Francji i Belgii procesje, rów-
nież w naszym dekanacie.

Uroczystość rozpoczyna się Mszą 
świętą w kościele w Audregnies. Na-
stępnie wyrusza procesja: niesie się reli-
kwiarz i figurę świętego Rocha, odmawia 
modlitwy w intencji chorych i śpiewa 
pieśń do świętego patrona. W uroczysto-
ści zwykle bierze udział około 50 osób, 
wśród których jest wielu chorych. Wszy-
scy z wielką ofiarnością starają się umoż-
liwić chorym udział w tej procesji, po-
magają iść, pchają wózki inwalidzkie, 
przewożą samochodami mniej spraw-
nych. Procesja kończy się przy kaplicy 
sióstr zakonnych, które w Audregnies 
prowadzą dom opieki dla osób star-
szych. Od lat pięćdziesiątych pracują tu-
taj siostry Chorwatki ze zgromadzenia 
Służebnic Dzieciątka Jezus.

W Domu Ojca

Jest wiele metafor próbujących od-
dać istotę i tajemnicę Kościoła. Ktoś 
kiedyś porównał Kościół do butelki 
z winem. Butelka może być ładniejsza 
lub brzydsza, bardziej lub mniej funk-
cjonalna, ale najważniejsze jest wino. 
W Kościele w Belgii są rzeczy, które 
mogą bardziej lub mniej się podobać, 
staram się jednak pamiętać, że najważ-
niejsze jest „wino”. Najpiękniejsze jest 
doświadczenie jedności i powszechno-
ści Kościoła. Doświadczam tego zresztą 
wszędzie, nie tylko w bliskiej mi Belgii, 
ale też w innych, zupełnie obcych kra-
jach. Kiedyś byłam na Mszy św. na Wę-
grzech. Jedyne słowa, które brzmia-
ły swojsko to było: alleluja i amen. Ale 
to była ta sama liturgia, ta sama jedy-
na Ofiara Chrystusa, składana w jed-
ności z papieżem, biskupami i całym 
Kościołem, pielgrzymującym i trium-
fującym...

Ale przecież, nie tylko Kościół w Bel-
gii jest moim Kościołem. Gdziekolwiek 
przekraczam progi świątyni, jestem 
u siebie, jestem w Domu mego Ojca.

Maria Chandry

Relikwiarz z relikwiami św. Rocha w koscie-
le w Audregnies

Grota Matki Boskiej przy drodze do Erquelines

Kochaj modlitwę
W ciągu dnia odczuwaj często 
potrzebę modlitwy
I podejmuj trud modlenia się.
Modlitwa powiększa serce tak, 
Iż potrafi objąć Boży dar, 
Którym jest On sam.
Proś i szukaj, 
a twoje serce będzie rosło, 
Aż stanie się tak wielkie, 
Aby móc Go przyjąć
I zatrzymać
Jako swoją własność.

Matka Teresa z Kalkuty
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Czas przyjaźni
Chciałabym wam opowiedzieć o pięknej przyjaźni, której doświadczam od listo-
pada 2008 roku. Pojechałam wówczas do szpitala w Poznaniu na operację wsz-
czepu ślimakowego. Dzień po operacji poznałam panią Jolę z sąsiedniej sali, któ-
ra była bardzo smutna i podłamana na duchu rozpoznaniem raka krtani. Za-
częłam z nią rozmawiać i w pewnym momencie stwierdziłam, że bardzo dobrze 
rozumiemy się. Jola w trakcie jednej z naszych rozmów zadała mi dość kłopotli-
we i trudne pytanie: „Czy ja umrę?”. 

Musiałam przemyśleć odpowiedź, 
żeby Jej nie zranić, by powiedzieć praw-
dę w bardzo delikatny sposób. Poszłam 
więc do swojego pokoju po pomoc, 
po Agendę Liturgiczną Maryi Niepoka-
lanej. Słowo Boże jest najlepszą pomocą 
w trudnych sytuacjach – doświadczyłam 
tego niejednokrotnie, że poprzez czyta-
nia z danego dnia uzyskuję w razie po-
trzeby właściwą odpowiedź na frapu-
jące mnie myśli. A Bóg, który jest mi-
łością poucza mnie zawsze w sposób 
bardzo delikatny.

Przeczytałam więc Joli czytania 
na dany dzień i jak się okazało – odpo-
wiedź na postawione przez nią wcześniej 
pytanie zawarta była właśnie w lectio-
narium tego dnia – Czytałam o śmier-
ci, zmartwychwstaniu i życiu wiecznym 
– widziałam w oczach Joli łzy. Wzięła 
ode mnie Agendę, przytuliła do piersi 
i napisała mi na kartce, że też chce taką 

mieć. Dała mi pieniądze i adres domo-
wy, prosząc by jej kupić i przysłać Agen-
dę. Kupiłam, wysłałam i po jakimś cza-
sie Jola zawiadomiła mnie sms-em, 
że Agenda doszła, i… że jest teraz bar-
dzo szczęśliwa.

Po dwóch miesiącach musiałam zno-
wu pojechać do Poznania i ponownie 
spotkałam tam Jolę. Przy jej łóżku... le-
żała Agenda. Jola powiedziała mi, że 
to wspaniała książka i że na miarę swo-
ich sił czyta ją, i że ta Agenda… trzy-
ma ją przy życiu. Była w znacznie lep-
szym stanie psychicznym – twierdzi-
ła, że moje modlitwy i Agenda bardzo 
jej pomagają.

Myślę, że można chorego wspierać 
dobrymi słowami, nawet na odległość 
– po prostu być „duchem’’ z tą osobą. 
Ludzie wierzący powinni zawsze pa-
miętać o sobie nawzajem w modlitwie – 
jest to prośba zanoszona bezpośrednio 

do Pana Boga, który przecież zapewniał 
nas, że wysłucha naszego „kołatania”.

Minęło już kilka miesięcy odkąd 
Joli nie widzę, ale utrzymujemy ze sobą 
kontakty sms-owe. Ja do niej piszę kil-
ka razy dziennie, a Ona na miarę swo-
ich sił mi odpisuje. Jola w dalszym ciągu 
bardzo cierpi, ale jest szczęśliwa, że ma 
ze mną kontakt. Piszę jej takie sms-y:, 
Jolu Pan Bóg Cię kocha i Ci błogosławi, 
On wie co jest dla Ciebie dobre, nie pod-
dawaj się, wspieram Cię modlitwą’’. 

Jola mimo swojej choroby jest bar-
dzo dzielna i pokorna. Wdzięczna, że – 
wspieram ją modlitwą. Dała mi wyraź-
ny znak, że jest jej ze mną dobrze nawet 
na odległość. Nigdy wcześniej nie spo-
tkałam człowieka tak bardzo pogodzo-
nego ze swoim ciężkim stanem. Nauczy-
łam się od niej doceniać życie.

Jestem przekonana, że Jola po swojej 
śmierci dostanie od Ojca Niebieskiego 
wielką nagrodę za to, że tak pokornie 
znosiła cierpienie. A ja będę Jolę bardzo 
długo pamiętać i bardzo ją kochać.

Moim najgłębszym marzeniem jest 
to – by Jola została uzdrowiona i mo-
gła wygłosić świadectwo o wielkiej Mi-
łości Bożej. Wierzę, że tak się stanie – 
Bóg jest Wszechmocny, a uzdrowienia 
są zawsze, gdy z wiarą o nie prosimy. 
Amen. Alleluja!

Asia Czech

Koncert dla Ani Hermanowicz
W dniu 24 czerwca uczestniczyłam, 

wraz z małżonkiem, w charytatywnym 
koncercie zorganizowanym przez stu-
dentów Politechniki dla Ani Hermano-
wicz – studentki Wydziału Budownictwa 
Lądowego i Wodnego. Koncert (3 Kaba-
rety + zespół Muzyczny) zgromadził nie-
zliczone tłumy ludzi. Klub Włodkowica 
21 pękał po prostu w szwach. Nie mia-
łam pojęcia, że mamy tak fantastyczne 
kabarety studenckie. W niczym nie ustę-
powały tym profesjonalnym. Do dzisiaj 
mnie boli przepona od śmiechu.

Koncert odbywał się pod Honoro-
wym patronatem JM Rektora prof. Ta-
deusza Więckowskiego, a uświetnili 
go swoją obecnością: prof. T. Zipser – 
były rektor PWr., dr Z. Sroka – prorek-
tor ds. studenckich, mgr J. Borowiec – 
pełnomocnik rektora ds. osób niepeł-
nosprawnych oraz kilku pracowników 
PWr. Zdecydowaną większość stanowi-
li studenci.

Przywitał nas student Ariel, który był 
dobrym duchem tej całej akcji, zresztą, 
nie on jedyny. Potem weszła na scenę, 
wielce stremowana Ania i przełykając 
łzy wzruszenia, dziękowała WSZYST-
KIM – także tym, którzy na Koncert 
z różnych powodów nie mogli przyjść, 
ale którzy nie pozostali obojętni na jej 
tragedię. Łzy płynęły z jej pięknych oczu, 
i nie tylko z jej…

Po występach kabaretów, rozpoczął 
się występ zespołu muzycznego. Gra-
li tak, że same nogi rwały się do tań-
ca. Gdyby nie mój wiek, to pewnie po-
szłabym potańczyć na parkiecie z mło-
dzieżą.

Obserwowałam uśmiech na obliczu 
Ani i jej Rodziców. Kiedy potem rozma-
wiałam z nimi, dowiedziałam się, że nie 
mają słów uznania dla tego wszystkie-
go, czego wczoraj i nie tylko wczoraj, 
doświadczyli od ludzi, zupełnie im ob-
cych. Próbowałam wlać w ich serca na-

dzieję i otuchę, że uda się wygrać z cho-
robą – mają taką dzielną, wspaniałą cór-
kę i muszą wierzyć, że wszystko będzie 
dobrze. Jako przykład dałam m.in. moją 
córkę, która od 2000r., po wypadku sa-
mochodowym, porusza się na wózku 
inwalidzkim.

Moi Drodzy, zachęcam do wejścia 
na stronę Ani www.aniahermanowicz.pl. 
Przeczytajcie i okażcie swoje serce i swo-
ją hojność. Liczy się każda, najmniej-
sza wpłata. Ważna jest również i pomoc 
duchowa – pomódlcie się w Jej intencji. 
Ważne są też optymistyczne słowa, do-
dające siły do walki z chorobą – moż-
na napisać do niej kilka słów, na pew-
no Ją to ucieszy: ania.hermanowicz@
gmail.com.

W ten właśnie sposób okażemy praw-
dziwą SOLIDARNOŚĆ.

Od siebie powiem Wam, że to pięk-
na dziewczyna, która tak bardzo, bar-
dzo chce żyć.

Czy brak pieniędzy ma stanąć na prze-
szkodzie jej marzeniom…?

Anna Kuczwara
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Życie
Gdy śpiew słowika usłyszysz wieczorem
Zatrzymaj się chwilkę w zachwycie.
Gdy wiatr zaszumi ponad ciemnym 

borem
Pomyśl, jak piękne jest życie.

Kwitnącą jabłoń ujrzysz w ogrodzie
I bzy w przepięknym rozkwicie, 
I małe rybki pluskające w wodzie, 
Pomyśl, jak piękne jest życie.

Widzisz jak słonko ogrzewa ziemię, 
Najbardziej grzeje w zenicie.
Wszystko wokoło raduje ciebie
Pomyśl, jak piękne jest życie.

Gdy wszystko ciebie raduje wokoło
Nawet wiatr halny na szczycie, 
Klęknij z pokorą, pochyl swe czoło, 
Podziękuj Bogu za życie!

Halina Trojanowska

Wakacyjne pejzaże

Piszmy listy z wakacji
Internetowe drogi porozumiewania się powodują niepokojące zjawisko zanika-
nie umiejętności korespondowania. Aby do tego nie doszło, z interesującą pro-
pozycją na wakacje od 10. lat wychodzi pracownia plastyczna „Reja 17” .

Inicjatywa sztuki pisania – Mail-Art-
School – to także traktowanie korespon-
dencji z oddali jako pleneru. Jak przy-
stało na SZTUKĘ POCZTY korespon-
dencja ta powinna być bogata w szatę 
graficzną. Nie przysyłaj więc kartek 
pocztowych kupionych w kiosku!

W Mail-Art-School liczą się nie tyl-
ko przekazywane myśli na zadany te-
mat (w tym roku „Okolice”), ale rów-
nież atrybuty pocztowe, takie jak ory-
ginalna koperta, niebanalne znaczki, 
okolicznościowe pieczęcie związane np. 
z miejscem nadania, daty, podpisy, li-
ternictwo itp. Po wakacjach powstanie 
z przysłanych korespondencji wspania-
ła wystawa – nasze wspólne dzieło.

Ja przygotowuję się do tej wystawy 
w ten sposób, że tworzę przez całe wa-
kacje prace plastyczne. Z myślą o Tobie! 
Tak, żeby potem ubrane w słowa móc 
wysłać je do Ciebie, na zwrotny adres 
korespondencji, jeśli go otrzymam.

Może z innego miejsca, w innym 
czasie uda się przekazać myśli, na które 
na co dzień ciągle nie ma sposobności. 
Zobaczymy, co powstanie pod wpły-
wem natchnienia chwili.

Narysuj, namaluj, napisz i wyślij 
na adres:
dr Grzegorz Bednarz
Pracownia Plastyczna „Reja17”
ul. M. Reja 17/2
50-354 Wrocław

Cofnąć czas
Jak cofnąć czas?
Jak spełnić marzenia?
Czas dziecięcych lat
Odległe wspomnienia.

Jak załatać smutne chwile
Zapamiętać-tylko miłe, 
Dom rodzinny, ciepły, dobry, 
Wpleść w odległy już krajobraz.

Będąc dzieckiem, nie widziałam
tak pięknego świata, 
Piękno ziemi mej kochanej, 
Widzę dziś na stare lata.

Jak cofnąć czas?
Jak spełnić marzenia
By znów być jak dawniej
Ze swymi bliskimi.

Cieszyć się wraz z nimi
Ciepłem wiosny, śpiewem 

ptaków
Was już nie ma razem ze mną
Czasu cofnąć-też nie sposób.

Pozostało w samotności
Słuchać rankiem śpiewu ptaków
Cieszyć oczy przepięknymi
Kolorami kwiatów.

Emilka Domowicz
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Parafialna pielgrzymka
Po raz trzeci z naszym ks. proboszczem Januszem Prejznerem – wyruszamy 
na pielgrzymkowy szlak. Program pielgrzymki zorganizowanej przez p. Ry-
szarda Podborowskiego był bardzo bogaty: Asyż, Rzym, Monte Cassino, Pie-
trelcina, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo Lanciano, Loretto, San 
Marino, pobyt nad morzem w Riminii. Pierwszy etap to przelot z Katowic 
do Forlii. Podczas naszego wędrowania (17-24 kwietnia 2009 r.) po włoskiej 
ziemi śladami świętych franciszkanów przeżyliśmy wspaniałe chwile, praw-
dziwe i realne.

Główny cel to: nawiedzenie i uczcze-
nie relikwii świętego Ojca Pio w 40. 
rocznicę Jego narodzin dla Nieba. Za-
bieramy ze sobą zapisane własne inten-
cje i od naszych przyjaciół i rodziny, 
które nasz przewodnik kładł codzien-
nie na ołtarzu.

W sobotę 18 kwietnia 2009, po śnia-
daniu wyruszamy do Asyżu.

Asyż – miejsce życia św. Francisz-
ka i św. Klary. Zwiedzamy klasztor, 
ogród z różami bez kolców, pierw-
szą szopkę bożonarodzeniową, ba-
zylikę z grobem Świętego, bazylikę 
MB Anielskiej, w niej kościółek tzw. 
porcjunkula, w którym modlił się św. 
Franciszek i gdzie można uzyskać od-
pust zupełny.

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem 
historii życia świętych, ich zawierze-
nia i odwagi w głoszeniu całemu świa-
tu wielkości Boga. Mamy okazję zwery-
fikować nasze podejście do modlitwy, 
która najczęściej jest prosząco-błagalną. 
Św. Franciszek głównie uwielbiał Boga 
i dziękował, a jeżeli prosił, to o pozna-
nie i wypełnienie woli Pana. 

Warto zastanowić się nad francisz-
kańskim zawołaniem: „Pokój i do-
bro”. Ale jak żyć, aby mieć pokój serca 
i świadczyć bliźniemu dobro? Najtrud-
niej nosić krzyż na swoich ramionach 
i człowiek najbardziej zainteresowany 
jest ściąganiem go. „Żyć w zachwycie 
nad Panem Bogiem i wszelkim Jego 
stworzeniem – oto recepta na prawdzi-
wą radość życia!”

Rzym – kolejny cel naszej piel-
grzymki. Niespodzianką jest spotka-
nie z Ojcem Świętym Benedyktem 
XVI w Castel Gandolfo. Audiencja ta 
na długo zostanie w naszej pamięci. 
Atmosfera była bardzo radosna. Piel-
grzymi jak zwykle entuzjastycznie od-
powiadali na pozdrowienia papieża. 
Najwięcej było Polaków. Ucieszyliśmy 
się, gdy usłyszeliśmy słowa skierowane 
do nas po polsku.

W Rzymie zwiedzamy: Bazylikę św. 
Pawła za Murami, św. Jana na Latera-
nie, Matki Bożej Większej, Muzeum 
i Ogrody Watykańskie, Bazylikę św. 
Piotra oraz starożytne miejsca jak: Fo-
rum Romanum, Coloseum, Fontanna 
di Trevi i Scho-
dy Hiszpań-
skie. Na kola-
nach weszliśmy 
na Święte Scho-
dy (Scala Sanc-
ta) – 28 stopni, 
po których, jak 
mówi tradycja, 
Chrystus szedł 
na sąd do domu 
Piłata, przywio-
zła je z Jerozoli-
my św. Helena, 
matka cesarza 
Konstantyna.

Ogromnym przeżyciem była dla nas 
wizyta u grobu ukochanego Jana Paw-
ła II i Msza św. sprawowana przez na-
szego duszpasterza w Kaplicy Polskiej 
MB Częstochowskiej. Każdy z nas, głę-
boko poruszony, w ciszy i modlitwie 
wyrażał Zmarłemu swoją pamięć, mi-
łość i wdzięczność.

Opuszczamy Rzym i udajemy się 
na południe. Po drodze zwiedzamy 
klasztor na Monte Cassino. Na cmen-
tarzu Żołnierzy Polskich przy polowym 
ołtarzu przeżywamy Mszę Świętą, pro-
simy Boga o szczęśliwą wieczność dla 
poległych na frontach II Wojny Świato-
wej, a szczególnie dla spoczywających 
na tym cmentarzu. Składamy kwiaty, 
zapalamy znicze na grobie Gen. Ander-
sa i ze wzruszeniem odczytujemy napi-
s:„Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy 
tu legli wierni w jej służbie”:

W końcu cel naszej pielgrzym-
ki – San Giovani Rotondo. Jestem 
tu pierwszy raz, a mam wrażenie, że już 
tu byłam. Oglądamy film ukazują-
cy życie i ostatnie chwile o. Pio, sceny 

z pogrzebu, moment otwarcia grobu 
w marcu 2008 roku. A potem schodzi-
my do Krypty, gdzie znajdują się wysta-
wione na widok publiczny do adoracji 
doczesne szczątki Świętego. Wygląda 
jakby przed chwilą zasnął...
Mój Kochany Ojcze, nie jest łatwo 
wyrazić w słowach wszystkie uczu-
cia i poruszenia serca związane z nie-
pokojem oczekiwania na spotkanie. 
Uśmiecham się więc do Ciebie ca-
łym moim sercem, przepełnionym 
wdzięcznością, że tu jestem przy To-
bie w tym szczególnym czasie. W gło-
wie mam jakiś nieznany mi jeszcze 
„wymiar”, nie potrafię się ani skupić, 
ani modlić ani znaleźć właściwe sło-
wa, co nawet wyrzucam sobie. Mój 

Drogi Ojcze, przyjmij mnie dziś taką, 
jaką jestem, od lat masz moje serce, 
żyję Twoją codzienną obecnością, Za-
mykam oczy i przytulam się do Cie-
bie bez słów, nie chcę słów, nie ma ta-
kich słów (...). Ty poznałeś i przyją-
łeś moje pragnienie serca, aby jakimś 
cudem tu być, dziękować Ci za urato-
wanie mojego Syna i prosić o zdrowie 
dla jego małego synka Jakuba, o ła-
skę zdrowienia. Przecież spotkanie 
z Tobą jest cudem, bo niewiele o Tobie 
wiedziałam i nie należałam do żad-
nej grupy. Jestem najlepszym przykła-
dem, że szukając przyjaźni z Tobą, to 
Ty bierzesz los w Swoje ręce i prowa-
dzisz do Boga i drugiego człowieka... 
Popatrz dziś na tych wspaniałych lu-
dzi, którzy z nami przyjechali. Dotknij 
ich swoją Ojcowską miłością, niech 
przez odkrywanie Twojej świętości od-
kryją obecność i miłość Boga w swo-
im życiu. Przedstaw Jezusowi Miło-
siernemu ich prośby, wspieraj nasze-
go księdza Proboszcza Janusza i Pana 
Ryszarda (...). Czy jesteś zadowolo-

W ogrodach Watykańskich
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ny z faktu wystawienia Twojej Oso-
by? Boję się, że nie (...) nigdy nie pra-
gnąłeś hołdów. Może nawet cierpisz 
z tego powodu (...). A my jesteśmy tyl-
ko dziećmi, spragnionymi widoku 
Ojca (...). Musisz to wytrzymać (...). 
Zobacz ile osób do Ciebie przycho-
dzi, ile osób dzięki Tobie pojednało się 
z Bogiem i bliźnim (...). Nie masz spo-
koju po śmierci, ale sam zapowiedzia-
łeś jeszcze za życia hałas i wrzawę, 
jaką zrobisz po swoim odejściu (...) 
To nieprawdopodobne, czego jesteśmy 
świadkami. Zatapiam się w błogim 
uczuciu jakiegoś dziwnego, świętego 
obcowania. Po jakimś czasie rozsądek 
nakazuje podjąć modlitwę. Wycią-
gam różaniec, Ojcze módl się razem 
ze mną (...), reszta niech pozostanie 
moją i Twoją tajemnicą (...).

Święty Ojciec Pio jest moim do-
broczyńcą, wysłuchał mnie, gdy usil-
nie prosiłam o pomoc i opiekę w nie-
bezpieczeństwie dla mego syna. Ura-
tował mojego syna, a znakiem tego 
był wspaniały zapach fiołków w moim 
domu, gdy syn wszedł do mieszkania. 
Wiedziałam wtedy, że niebezpieczeń-
stwo minęło, a teraz z wielką wdzięcz-
nością patrzę na twarz mojego kocha-
nego Świętego.

W klasztorze, gdzie św. o. Pio spę-
dził 50 lat, zwiedzamy muzeum, w nim 
konfesjonał, w którym spowiadał, chór 
i klęcznik, gdzie modlił się do Mat-
ki Boskiej Łaskawej, celę klasztorną, 
w niej habit zakonny, kielichy i orna-
ty. Widzimy ślady krwi ze Stygmatów 
na obrusie ołtarza, na którym cele-
brował Najświętszą Ofiarę Pana Jezu-
sa. Zwiedzamy mały kościółek antycz-
ny, bazylikę małą i dużą, nawiedzamy 
nową bazylikę o. Pio oraz Szpital Ulgi 
w Cierpieniu. W kościele MB Łaska-
wej, gdzie nasz Święty odprawił ostat-
nią Eucharystię i my przeżywamy prze-
piękną Mszę św. Nasze serca, z oczywi-
stych względów, biją szybciej. Osobiście 
złożyliśmy Jemu hołd – klękając przed 
Jego ciałem kilka razy. Ciągle przed 
oczami mam Jego postać i twarz i my-
ślę, że z pokolenia na pokolenie idzie 
za nami dobro i zło a wielcy ludzie wy-
rastają często w małych miasteczkach 
i wioskach pod okiem skromnych, po-
bożnych rodziców, i dopiero dziecko 
pokazuje ich wielkość. Ojciec Pio bar-
dzo kochał swoją matkę.

Pielgrzymka zbliża się ku końcowi, 
jeszcze tylko dwa dni. Po tym spotkaniu 

ze Świętym o. Pio i żarliwej modlitwie 
błagalno-dziękczynnej o Jego wsta-
wiennictwo do Boga za nami – opusz-
czamy z żalem to piękne  miejsce.

Już wtedy wiedziałam, że będę 
za nim tęsknić.

Tymczasem autokar wspina się 
na szczyt, wijącą się drogą, w góry 
Gargano.

Monte San Angelo to niezwykłe 
miejsce kultu Świętego Michała Ar-
chanioła, gdzie już miliony pielgrzy-
mów odnalazły pokój ducha. Niezwy-
kła jest Grota św. Michała Archanio-
ła, nosząca tytuł Niebiańskiej Bazyliki, 
gdyż jako jedyna świątynia na świe-
cie nie była poświęcona ręką ludzką. 
Na przestrzeni wieków miały tu miej-
sce cztery objawienia. W trzecim obja-
wieniu (493r.) – biskupowi, św. Waw-
rzyńcowi, Archanioł oznajmił, że grota 
jest osobiście przez niego poświęcona. 
Pracują tu polscy Michaelici. Modlimy 
się przed Najświętszym Sakramentem, 
a potem wędrujemy po uliczkach tego 
szczególnego miasteczka, kupujemy 
pamiątki, chłoniemy atmosferę.

Stamtąd udajemy się do Lancia-
no. Tutaj, gdy osłabła wiara, wydarzył 
się cud (w VIII w.). Mnich bazyliański 
zwątpił w prawdziwość Przemienie-
nia. Po wypowiedzeniu słów konsekra-
cji, na jego oczach dokonała się prze-
miana bezpośrednia, całkowita i wi-
dzialna: hostii w Ciało, a wina w Krew 
Pana Jezusa. Świadectwa ustne, pisane 
i naukowe, a także wielokrotne wery-
fikacje wciąż potwierdzają autentycz-
ność tego cudu.
Eucharystia. Rzeczywistość jest za-
skakująca, a Eucharystia jest konkret-
ną rzeczywistością. To tajemnica wia-
ry, choć żaden cud wiary nie narzu-
ca. Godne przyjmowanie Ciała i Krwi 
Pańskiej zależy od stanu duchowe-
go człowieka. Świadectwa i cuda za-
praszają do dziękczynienia, bo świad-
czą o nieustannej dyspozycyjności 
Boga dla człowieka. A człowiek po-
winien otwierać oczy na prawdę o so-
bie i rozliczać własne życie. Kto klęka 
przed Bogiem, nie musi klękać przed 
człowiekiem. Czasami trzeba upaść 
na samo dno, aby przyjść do Boga 
na kolanach. Bóg potrafi zranić ser-
ce miłością. Eucharystia to tajemni-
ca obecności i miłości Boga wśród nas, 
pielgrzymów, zmierzających do Domu 
Ojca. To sakramentalne streszczenie 
wejścia Boga w życie człowieka: wczo-

raj, dziś, na wieki. Prawda o Bogu 
Żywym polega na tym, iż Bóg Oj-
ciec Jest, Chrystus żyje, a Duch Świę-
ty prowadzi.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
tego, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy.

Loretto, o którym się mówi, że jest 
„konfesjonałem” Włoch, to taka wło-
ska „Częstochowa”. Wnętrze przepięk-
nej Bazyliki stanowi Domek, którego 
trzy ściany zostały przywiezione z Na-
zaretu. Ołtarz zdobi wyjątkowej urody 
figura Czarnej Madonny w charaktery-
stycznej sukience. Kłaniamy się w tym 
świętym miejscu Matce Bożej i poleca-
my Jej macierzyńskiej opiece nasze ro-
dziny. Podziwiamy 25 kaplic poświęco-
nych różnym narodom, w tym polską 
z NMP jako Królową Polski, która od-
biera hołd od przedstawicieli polskiego 
narodu na przestrzeni różnych wieków, 
z Janem III Sobieskim na czele.

Myślę o mojej modlitwie w dom-
ku Maryi, myślę o pokucie, modlę się 
za całą rodzinę.
Pokuta jest potrzebą duszy, wyzwala 
i przywraca godność dziecka Bożego. 
Nie ma ona na celu poniżenie czło-
wieka, lecz podniesienie na duszy. 
Jest lekarstwem, przemianą wartości, 
dobrowolnym i radosnym naśladowa-
niem Chrystusa. Modlitwa to pierwszy 
owoc nawrócenia, otwarcie na świat 
duchowy i Boga.

Ostatni etap naszego pielgrzymowa-
nia to odpoczynek nad morzem w Ri-
mini oraz zwiedzanie San Marino, naj-
mniejszego państwa w Europie. Robi-
my fotografie, idziemy na małe jedzenie 
i zakupy – koniecznie trzeba tu kupić 
likier Amaretto – najlepszy i produko-
wany jedynie w San Marino.

Wracamy z poczuciem wielkiego 
święta w sercu – coś naprawdę wyjąt-
kowego, przytrafiło się nam przeżyć 
w bardzo szczególnym czasie. Traktu-
ję to jak łaskę, reszta niech będzie ta-
jemnicą mego serca (…).

Nasze rekolekcje „w drodze” spra-
wiły, że chcemy być lepszymi ucznia-
mi Jezusa Chrystusa. Niech dla każ-
dego z nas, naszych rodzin i parafii 
owoce pielgrzymowania będą błogo-
sławione!
Starajmy się żyć po franciszkańsku, 
z uśmiechem, radością, zachowując 
wewnętrzny pokój ducha. 
Pamiętajmy, Bóg jest Ojcem, pod wa-
runkiem, że człowiek jest dzieckiem.

Ludwika Sadowska
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Relaks seniorów
Tradycyjnie już od kilku lat członkowie Klubu Seniora wyjeżdżają na kilkuna-
stodniowy pobyt rekreacyjny do jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku.

W tym roku wybraliśmy Kudowę-
Zdrój. Bardzo dobre warunki miesz-
kaniowe, świetne położenie w blisko-
ści parku zdrojowego, przystępne jak 
na kieszeń emeryta możliwości finan-
sowe przyciągnęły nas tu już po raz dru-
gi. Dodatkowym, bardzo istotnym wa-
lorem pobytu było położenie naszego 
ośrodka w bliskości kościoła (ok.100 m 
). Jest to nowy kościół pw. Miłosierdzia 
Bożego, liczy zaledwie kilkanaście lat, 
stanowi ogromne ułatwienie dla miesz-
kańców tej części Kudowy no i oczywi-
ście dla osób czasowo przebywających 
w uzdrowisku – kuracjuszy i turystów. 
Byliśmy tu świadkami-uczestnikami 
miłej uroczystości. W niedzielę, 10 maja 
wieczorna Msza św. została odprawio-
na w intencji członków Klubu Szefów 
Kuchni. Okazuje się, że taki Klub w Pol-
sce istnieje, o czym nikt z nas nie wie-
dział. Ale podróże kształcą!

Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem do kościoła pocztu sztandaro-
wego Klubu. Poczet tworzyli przedstawi-
ciele Klubu ubrani w krótkie białe blu-
zy z błękitną lamówką i czarne spodnie, 
na głowach mieli charakterystyczne wy-
sokie, białe kucharskie czepce. Zaskocze-
niem dla nas było pojawienie się wśród 
szefów kuchni Greka, który brał udział 
w wielu programach TV z cyklu „Europa 
da się lubić”, a który jest w Polsce właści-
cielem i szefem lokalu gastronomiczne-
go. W tym towarzystwie znalazł się rów-
nież p. Okrasa, prowadzący w TV pro-
gram „Gotuj z Okrasą”. Koncelebrowanej 
Mszy św. przewodniczył ks. infułat Józef 
Strugarek ze Świdnicy. Wygłosił również 
okolicznościową homilię i udzielił spe-
cjalnego błogosławieństwa.

Nasz pobyt w Kudowie był bardzo 
urozmaicony, sprzyjała temu m.in. 
piękna pogoda. Nie ograniczał się tyl-
ko do spacerów i koncertów w pięknie 
zadbanym parku zdrojowym. Okoli-
ce Kudowy obfitują w liczne atrakcje 
turystyczno-krajoznawcze, z których 
staraliśmy się korzystać w miarę swo-
ich możliwości kondycyjnych i finan-
sowych.

Skansen wraz z Muzeum Regional-
nym w Kudowie-Pstrążnej, położony 
ok.10 km od centrum uzdrowiska jest 
przykładem zachowania resztek kultu-
ry ludowej Pogórza Sudeckiego. Poło-
żony na malowniczym stoku (590 m 
n.p.m.) zgromadził wiele drewnianych 
obiektów zabytkowych: wiejskie chału-
py, zajazd z wyposażeniem i sprzętem 
gospodarskim. Na szczycie ustawiono 
zrekonstruowany wiatrak-koźlak a po-
niżej amfiteatr, skąd rozciąga się pięk-

ny widok na okolicę a przy 
dobrej pogodzie można do-
strzec pasmo Karkonoszy 
i Śnieżkę. Na terenie skan-
senu znajduje się również 
wieżyczka strażacka z sygna-
turką oraz liczne kapliczki. 
W muzeum, oprócz sprzętów 
można zapoznać się z histo-
rią regionu.

Niewielki prywatny skan-
sen istnieje również od kil-
ku lat w Kudowie-Czermnej 

jako Szlak Ginących Zawodów. Można 
tu zapoznać się z techniką lepienia na-
czyń glinianych, obejrzeć hafty i prace 
szydełkowe, uczestniczyć przy wypieku 
pysznego wiejskiego chleba i degusto-
wać go ze smakowitym smalcem, zaj-
rzeć do minizoo.

W czasie naszego pobytu w Kudowie 
czynna była w Sali Koncertowej Pijalni 
Wód niezwykle ciekawa wystawa foto-
graficzna „Boże Młyny” autorstwa ks. 
prof. Tadeusza Fitycha. Wystawa pre-
zentowała krzyże i kapliczki przydroż-
ne pogranicza kudowsko-nachodskie-
go, gdzie zgromadzone są licznie te ma-
leńkie obiekty sakralne.

Warto wspomnieć, że w Kudowie, 
w bliskości parku zdrojowego istnieje 
przejście do Czech, co przy zniesieniu 

wszelkich barier granicznych stanowi 
dodatkową atrakcję spacerów.

Udało się nam również zwiedzić 
w Dusznikach jedyne w Polsce Muzeum 
Papiernictwa wraz z pokazem wyko-
nywania papieru czerpanego. W cen-
trum miasteczka, blisko Rynku, nieco 
na wzgórzu wznosi się kościół pw. św. 
św. Piotra i Pawła z oryginalną ambo-
ną w kształcie rozwartej paszczy wielo-
ryba, nawiązującej do biblijnej opowie-
ści o Jonaszu. W Dusznikach-Zdroju 
na uwagę zasługuje XIX-wieczny Dwo-
rek Chopina, w którym odbywają się 
Międzynarodowe Festiwale Chopi-
nowskie. Obok, w Domu Zdrojowym 
otwarto herbaciarnię z miłym ciepłym 
wystrojem w stylu retro.

Prawdziwie górską wyprawą był 
spacer w Rezerwacie Krajobrazowym 
– Błędne Skały. Oryginalny kompleks 
skalny z piaskowca tworzy unikatowy 
labirynt ścieżek. Ze względu na pod-
mokły teren ścieżki wyłożone są de-
skami umocowanymi nieco nad po-
wierzchnią. Bloki skalne uformowane 
są w fantastyczne kształty przypomi-
nające postacie zwierząt, roślin. Scene-
ria iście bajkowa! Tu, w takim miejscu 
człowiek zdaje sobie sprawę, że najpięk-
niejsze dzieła można spotkać na łonie 
natury, tu czuje się Potęgę i Wszech-
moc Boga!

Nie obyło się oczywiście bez degu-
stacji pysznego pstrąga nad stawem 
w obecności spacerujących obok dum-
nych pawi, demonstrujących swoje 
barwne rozłożone niby olbrzymie wa-
chlarze, ogony.

Na zakończenie naszego turnusu, 
już w drodze powrotnej zwiedziliśmy 
ogród japoński w maleńkiej miejsco-
wości Jarków k. Lewina Kłodzkiego. 
Jest własnością prywatną. Zorgani-
zowany na niewielkim terenie, pięk-
nie zagospodarowany, kolorowy z cha-
rakterystycznie prowadzoną roślinno-
ścią i elementami orientalnymi stanowi 
miły akcent okolicznych spacerów. Cie-
szy fakt, że w naszym kraju pojawia się 
coraz więcej ciekawych inicjatyw, które 
potrafią przyciągnąć turystę i przyspo-
rzyć mu estetycznych doznań. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że wstęp do ogrodu 
jest bezpłatny. Przy wyjściu jest jedy-
nie skarbonka na wolne datki.

Pełni wrażeń, nasyceni widokami 
krajobrazu i upojeni podgórskim po-
wietrzem powróciliśmy do swoich.

Anna Dadun-Sęk
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Wrocławskie „Noce Kościołów”
W dniach 19 i 20 czerwca odbyło się 

wspaniałe przedsięwzięcie kulturalno-
religijne pod nazwą NOCE KOŚCIO-
ŁÓW „Wrocław – miasto spotkań”. 
Zorganizowane przez Katolickie Radio 
Rodzina Rozgłośnię Archidiecezji Wro-
cławskiej i Diecezji Świdnickiej wspól-
nie z Polskim Stowarzyszeniem Estra-
dowym PSE „Polest” oraz z Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Patronat honorowy nad NOCAMI 
KOŚCIOŁÓW objęli:
– ks. abp Marian Gołębiewski – me-

tropolita wrocławski,
– Hans Gert Pottering – przewodni-

czący Parlamentu Europejskiego,
– Bogdan Zdrojewski – minister kul-

tury i dziedzictwa narodowego,
– Marek Łapiński – marszałek woje-

wództwa dolnośląskiego,
– Rafał Dutkiewicz – prezydent Wro-

cławia.
Do udziału w tym przedsięwzięciu za-

proszono wiele wybitnych postaci m.in.: 
ks. abp. Mariana Gołębiewskiego – me-
tropolitę wrocławskiego, ks. bp. Ryszar-
da Bogusza (Kościół ewangelicko-augs-
burski), prof. Jerzego Buzka – b. premie-
ra RP, Rafała Dutkiewicza – prezydenta 
Wrocławia, Władysława Stasiaka – mi-
nistra Kancelarii Prezydenta RP

W programie NOCE KOSCIOŁÓW 
udział wzięli m.in.:
– Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 

Dolnośląskiej,
– wybitne chóry: Chór Uniwersyte-

tu Wrocławskiego „Gaudium”, Chór 
Uniwersytetu Ekonomicznego „Ars 
Cantandi” oraz Chór Chłopięcy Ar-
chidiecezji Wrocławskiej,

– soliści: Aleksandra Kubas – Ope-
ra Wrocławska, Aleksandra Bu-
czek – Teatr Wielki (Warszawa), Ar-

nold Rutkowski – Opera Wrocławska, 
Bogdan Makal – Akademia Muzycz-
na we Wrocławiu, Ewelina Flinta oraz 
Tomek Kamiński;

– zespoły: Arka Noego oraz Vino.
W bazylice pw. św. Elżbiety odbyła się 

prapremiera światowa Kantaty Tumskiej 
„Wrocław – miasto spotkań” napisana 
przez Janusza Dariusza Telejko i skom-
ponowana przez Francesco Bottigliero, 

który też dyrygował tym 
dziełem dedykowanym 
w hołdzie mieszkańcom 
Wrocławia, metropoli-
cie wrocławskiemu – ks. 
abpowi Marianowi Go-
łębiewskiemu i Rafałowi 
Dutkiewiczowi – prezy-
dentowi Wrocławia.

W dyskusjach pane-
lowych – o Wrocławiu 
i chrześcijańskich korze-
niach naszego kontynen-
tu – udział wzięli m.in.: 

minister Władysław Stasiak, w dyskusji 
– o prof. Jerzy Buzek, a w rozmowach 
o chrześcijańskim dziedzictwie Europy 
Wschodniej i przemianach demokra-
tycznych – Angelika Borys oraz Krzysz-
tof Świderek – konsul RP (Białoruś).

W godzinach wieczornych 19 
i 20 czerw ca w wybranych świątyniach 
naszego miasta odbyły się liczne nabo-
żeństwa. Do późnych godzin trwała Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu i oka-
zja do Spowiedzi św.

Można było również zwiedzać obiek-
ty sakralne dotąd niedostępne dla zwie-
dzających:
– kaplice i krypty Katedry Wrocław-

skiej,
– Mauzoleum Piastów Śląskich,
– Metropolitalne Wyższe Seminarium 

Duchowne we Wro-
cławiu,

–  otwarte klauzur y 
dwóch klasztorów 
żeńskich (Siostry Elż-
bietanki i Marianki).
Na wszystkie impre-

zy: koncerty, spektakle 
teatralne, panele dysku-
syjne, wystawy, wstęp był 
bezpłatny. Uczestniczyła 
w nich całymi rodzina-
mi społeczność Wrocła-
wia i Dolnego Śląska.

NOCE KOŚCIOŁÓW u Sióstr 
Urszulanek

Przeżywałyśmy NOCE KOŚCIO-
ŁÓW po raz pierwszy w historii mia-
sta. Pragniemy podzielić się wiadomo-
ściami o tym, jak wyglądał ten wieczór 
– 19 czerwca – u wrocławskich urszula-
nek, a przeszedł on wszelkie nasze wy-
obrażenia i oczekiwania.

Już pół godziny przed „otwarciem 
drzwi klasztoru” na placu bpa Nankie-
ra zgromadziły się tłumy Wrocławian 
czekając cierpliwie na wejście, mimo 
deszczowej pogody – i tak było do godz. 
22.00.

Udostępniłyśmy zwiedzającym Mau-
zoleum Piastów Śląskich, kościół, kryp-
ty z grobami sióstr, opactwo i baroko-
wy wirydarz oświetlony pochodniami. 
Na korytarzu św. Klary można było obej-
rzeć urszulańską wystawę jubileuszową 
(150-lecie urszulanek Polsce) oraz filmo-
wy reportaż o wrocławskim klasztorze 
– m.in. ze zdjęciami z klauzury.

Informacji udzielały i dyżury pełni-
ły siostry i nauczyciele naszych szkół, 
a przebrane w stroje z epoki uczennice 
ubarwiały wieczór…!

Przygotowałyśmy dla zwiedzających 
foldery, obrazki ze św. Urszulą i „placek 
urszulański”.

Nie liczyłyśmy wszystkich gości, ale 
chyba możemy zaryzykować liczbę – 
około 2 tysiecy. Przybyli starsi i młodzi, 
studenci i całe rodziny z dziećmi, także 
spoza Wrocławia. Ludzie byli zacieka-
wieni, pytali o wiele szczegółów, słysza-
ło się głosy podziwu i słowa podzięko-
wania, sugestie – by częściej organizo-
wać tego rodzaju „drzwi otwarte” dla 
mniejszych grup. Wszyscy prezentowali 
wysoką kulturę, nie było żadnych zakłó-
ceń, mimo że przez klasztor przeszła tak 
duża liczba osób.

s. Zofia Cipkowska osu

Wejście do Mauzoleum Piastów i kościoła św. Klary

Opactwo z historycznymi pamiątkami klasztoru
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Doniosła rola rodziny
V Światowy Kongres Rodzin, kolejny, 

po Warszawie (11-13 maja 2007 r.)  od-
będzie się 10-12 sierpnia 2009 r. w Am-
sterdamie. Jego hasłem są słowa: ,,Ro-
dzina znaczy więcej niż każdy sam”. Jest 
to największe światowe spotkanie rodzin, 
liderów organizacji prorodzinnych, które 
będzie kontynuowało debatę o aktualnej 
sytuacji rodzin, zagrożeniach oraz osią-
gnięciach w budowaniu cywilizacji życia. 
Zainteresowanych zapraszamy na stronę 
www.worldcongress.pl.

Informujemy, że została wyda-
na książka Rodzina wiosną dla Euro-
py i świata, zawierająca ponad 100 wy-
kładów wygłoszonych na IV Świato-
wym Kongresie Rodzin i jest dostępna 
w sprzedaży.

Problemy rodziny omawiane były 
także podczas VI Światowych Spotkań 
Rodzin, które w dniach 13-18 stycznia 
odbyło się w stolicy Meksyku. Inicja-
torem tych spotkań był Sługa Boży Jan 
Paweł II. Pierwsze odbyło się w Rzymie 
w 1994 roku. Kolejne – co trzy lata: w Rio 
de Janeiro, w Manili i w Walencji. Hasło 

tegorocznego spotkania brzmiało: „Ro-
dzina szkołą wartości ludzkich i chrze-
ścijańskich”. Organizatorem były Papie-
ska Rada ds. Rodziny i Archidiecezja 
Meksyk. Znaczący w tym Spotkaniu był 
udział Polaków.

W obradach uczestniczyło ok. 9 ty-
sięcy osób, niemal ze stu krajów. Ko-
mentatorzy podkreślali doniosłość wy-
stąpienia prezydenta Meksyku – Felipe 
Calderóna Hinojosya, który przedsta-
wił zadania rodziny, jej prawa i obo-
wiązki oraz obowiązki państwa wobec 
rodziny. Prezydent Meksyku jest kato-
likiem i utożsamia się z chrześcijańską 
wizją rodziny, toteż jasno opowiada się 
za obroną życia.

Szczególnie serdecznie przyjęto prze-
mówienie o. Raniero Cantalamessa. Ka-
znodzieja domu papieskiego przypo-
mniał, że chrześcijanie powinni na nowo 
sięgnąć do biblijnego ideału małżeń-
stwa i rodziny, do tego zamysłu Stwórcy 
wobec mężczyzny i kobiety, odkrywać 
go i żyć nim w całej pełni, ukazując świa-
tu jako możliwy do realizacji wzorzec.

Bardzo dobrze odebrano wystąpienie 
dr Marii Smereczyńskiej – rzeczniczki 
Polskiej Federacji Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich, która wykazała fun-
damentalną rolę rodziny w budowaniu 
społecznej wspólnoty, państwa, a tak-
że podkreśliła obowiązki państwa wo-
bec rodziny. 

Z uwagą przyjęto wystąpienie dra 
inż. Antoniego Zięby z Krakowa, współ-
organizatora polskiej Krucjaty Modli-
twy w Obronie Poczętych Dzieci i Świa-
towej Krucjaty Modlitwy za Życie

VI Światowe Spotkanie Rodzin za-
kończyło się w Sanktuarium Matki Bo-
żej w Gwadalupe. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył ks. kard. Tarcisio 
Bertone w koncelebrze 29 księży kardy-
nałów i ponad 200 księży biskupów.

Uczestnicy Eucharystii z uwagą przy-
jęli orędzie Ojca Świętego Benedyk-
ta XVI przekazane drogą satelitarną, 
w którym Papież podkreślił koniecz-
ność obrony tożsamości rodziny, jej 
praw, w tym prawa do życia oraz zada-
nia rodziny w świecie współczesnym: 
propagowanie kultury i polityki sprzy-
jającej rodzinie. 

(za KAI)

Misja na Kaukazie
W ramach Diakonii Miłosierdzia 

Ruchu Światło – Życie będę realizować 
serię filmów dokumentalnych o dzia-
łalności tamtejszego Kościoła Katolic-
kiego (rytu łacińskiego i ormiańskiego). 
Sytuacja wiernych i kapłanów jest dosyć 
skomplikowana. Po wielu latach komu-
nizmu, dusze ludzkie, ich wiara i poczu-
cie własnej wartości są wypalone.

Praca kapłanów i sióstr jest bardzo 
trudna i ważna zarazem. Potrzebują sil-
nego wsparcia z zewnątrz.

Mieszkańcy Kaukazu nie są obję-
ci żadną państwową opieką medycz-
ną. Rodziny żyją w nędzy. W domach 
nie ma ogrzewania ani bieżącej wody. 
Wiele rodzin mieszka od czasu trzęsie-
nia ziemi w 1987 r. w metalowych, za-
rdzewiałych barakach bez żadnej in-
frastruktury.

Usłyszałam od biskupów, sióstr i ka-
płanów, którzy pracują bezpośrednio 
z ludźmi, ze tamtejsze kobiety dokonu-
ją średnio od 20 do 60 aborcji w swo-
im życiu. Nie wiem jak to jest możliwe 
z punktu widzenia medycyny i biolo-
gii? Większość z nich nie wie jak wy-

gląda ich dziecko w 12 tyg. życia. Trze-
ba dotrzeć do lekarzy, kobiet, nauczy-
cieli w ich domach i miejscach pracy, 
a tam docierają siostry i księża. Obie-
całam im materiały w jęz. rosyjskim 
i angielskim dot. aborcji i życia dziec-
ka od poczęcia do narodzin. Potrzebne 
są przede wszystkim fotografie, plaka-
ty, bilboardy, artykuły, świadectwa ko-
biet, coś, co można pokazać kobietom 
w szpitalu, kościele.

Apeluję do organizacji broniących 
życia w Polsce i za granicą o pomoc. 
Potrzebni są wolontariusze do pra-
cy z dziećmi i najuboższymi. Koniecz-
ny rosyjski i dobrze widziany angielski. 
Ofiary finansowe też są bardzo potrzeb-
ne. Ceny żywności są wyższe niż w Pol-
sce. Litr mleka kosztuje 6 zł. Nauczy-
cielka w szkole zarabia ok. 700 zł mie-
sięcznie, emerytura to 200 zł. 

Poszukuję też modlitwy różańco-
wej i koronki do Miłosierdzia Boże-
go w jęz. rosyjskim (coś w rodzaju „in-
struktarzu” jak odmawiać. W wielu 
miejscach jest obrazek Matki Bożej, Je-
zusa Miłosiernego czy nawet różaniec, 
ale ludzie nie wiedzą jak odmawiać).

Z góry dziękuję za gotowość pomo-
cy i wsparcie finansowe.

Ojcowie Dominikanie ze Służe-
wia udostępnili nam swoje konto, na 
któ re można dokonywać wpłat:
OO. DOMINIKANIE Klasztor św. Józefa
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa
nr 85 2130 0004 2001 0419 4064 0002
z dopiskiem „ofiara na potrzebujących 
na Kaukazie”.
Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska

A gdybym Ci powiedziała, 
że właśnie w tej chwili ktoś wybiera
czy masz żyć czy umrzesz?
A gdybym Ci powiedziała, 
że wybór ten nie jest
oparty na tym co potrafisz
lub czego nie potrafisz zrobić, 
co zrobiłeś w przeszłości lub
możesz zrobić w przyszłości?
A gdybym Ci powiedziała, 
że nie możesz nic na ten wybór poradzić?
Ktoś wybiera, nawet Ciebie nie znając, 
czy możesz żyć, czy masz umrzeć.
Tym kimś jest Twoja matka
A tym wyborem jest aborcja
5 tys. dzieci umiera w każdej godzinie.
Wszystkie te istnienia odchodzą, 
odchodzi wielki potencjał
i nadzieja na przyszłość.

12-letnia Lea z Toronto
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Kronika parafialna
Czerwiec 2009

1  czerwca – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Ko-
ścioła, drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Święte-
go. Tytuł „Matka Kościoła” nadawali Maryi teologowie już 
od początków dziejów Kościoła. Święto zostało wprowadzo-
ne do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez 
Konferencję Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI.

– Rozpoczęcie nabożeństw do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – codziennie o godz.17.30.

– Podczas spotkania modlitewnego wspólnoty „Płomień 
Pański” modlono się (razem z Maryją i Apostołami, jak w Wie-
czerniku) o dary Ducha Świętego dla Kościoła, by budować 
go stale – cegiełka po cegiełce, jaką jest każdy z nas. Razem 
tworzymy wspólnotę Kościoła, coraz mocniejszą poprzez ob-
darowanie Duchem Świętym. Tych, którzy Go przyjmują – 
stwarza On darem dla innych.

2 czerwca – w 30. rocznicę rozpoczęcia pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski odbyła się sesja naukowa 
w Sejmie RP i w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Tema-
tem jej był „Papież Wolności”.

4 czerwca – W rocznicę pierwszych wolnych wyborów 
w powojennej Polsce w całym kraju odbywały się oficjalne 
uroczystości. We Wrocławiu uczczono tę rocznicę radośnie! 
Potrawy z 27 krajów Unii Europejskiej na rynku wrocławskim 
były serwowane za symboliczne 2 zł, a zebrane w ten sposób 
finanse przekazano do dyspozycji Zespołu Szkół Gastrono-
micznych z przeznaczeniem na stypendia dla jej najbardziej 
uzdolnionych uczniów. W programie biesiady „Europa na wi-
delcu” były m.in. pokazy kulinarne Roberta Makłowicza oraz 
szefów kuchni wrocławskich restauracji, którzy na scenie przy-
gotowywali specjalności kuchni europejskich. Kulminacją im-
prezy był poczęstunek 60-kilogramowym tortem w kształcie 
Europy – Rafał Dutkiewicz podzielił go między zgromadzo-
nych na Rynku mieszkańców i turystów. Gdy zapadł zmierzch, 
goście i mieszkańcy Wrocławia zostali zaproszeni na Pergolę 
przy Hali Stulecia, gdzie o godz. 22.00 uroczyście uruchomio-
no największą fontannę multimedialną w Europie.

5 czerwca – pierwszy piątek miesiąca, okazja do spowie-
dzi

6 czerwca – pierwsza sobota miesiąca – Spotkanie wspól-
noty Żywego Różańca w Domu Parafialnym o godz.16.00.

– W Warszawie odbyło się całodzienne czuwanie modlitew-
ne na Placu Piłsudskiego, gdzie poświęcono krzyż – pomnik 
upamiętniający wizytę Jana Pawła II 30 lat temu. W uroczy-
stościach tych uczestniczyli też nasi parafianie.

– W Lednicy kolejne spotkanie młodzieży organizowane 
przez o. Jana Górę, w tym roku na temat: „Rozpoznaj czas”.

7  czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy – Dzień 
Dziękczynienia, obchodzony odtąd corocznie w pierwszą nie-
dzielę czerwca. – o godz. 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia przy Alei Pracy we Wrocławiu odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza św. w intencji byłych internowanych, aresz-
towanych i więźniów politycznych w PRL. Obecne były pocz-
ty sztandarowe, m.in. z Politechniki Wrocławskiej oraz licznie 
przybyli wierni z różnych parafii Wrocławia, także naszej.

– W ramach ogólnopolskiej kwesty odbyła się zbiórka 
do puszek na Centrum Bożej Opatrzności w Wilanowie.

8 czerwca – wspomnienie św. Jadwigi Królowej – podczas 
spotkania modlitewnego wspólnoty „Płomień Pański” ks. Raj-
mund Pietkiewicz mówił na temat skuteczności ewangeliza-
cyjnej św. Pawła, który głosił to, co sam przeżył.

11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 9.00 nasi parafia-
nie dołączyli do procesji do czterech ołtarzy, która w tym roku 
wyruszyła z kościoła pw. św. Faustyny. Pierwszy ołtarz przygo-
towali parafianie św. Faustyny, drugi – parafianie Świętej Ro-
dziny, trzeci i czwarty – parafianie MB Pocieszenia. Podczas 
oktawy Bożego Ciała odbywały się procesje z Najświętszym 
Sakramentem wokół naszego kościoła o godz. 17.30.

13  czerwca – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, orę-
downika w poszukiwaniu zagubionych rzeczy – odprawione 
zostało nabożeństwo fatimskie wraz z procesją ze świecami 
wokół kościoła, a w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej 
Śmierci została odprawiona Msza św.

14  czerwca – wspomnienie bł. Michała Kozala, więźnia 
wielu obozów koncentracyjnych, zginął w Dachau, beatyfi-
kowany przez Jana Pawła II w 1987 r.

– W samo południe rozpoczęła się uroczystość jubileuszo-
wa z okazji 45-lecia kapłaństwa ks. prałata Stanisława Orze-
chowskiego, znanego charyzmatyka, kapelana Ludzi Pracy, 
Ojca Duchownego, człowieka Dialogu narzeczonych i mał-
żeństw, niestrudzonego organizatora pielgrzymek dla wielu 
środowisk (1 maja na Ślężę, w sierpniu na Jasną Górę, 16 paź-
dziernika do Trzebnicy), Duszpasterza Akademickiego, pro-
wadzącego wielu do kapłaństwa (patrz str. 6).

– Podczas Mszy św. o godz. 20.00 Seminarium Odnowy 
Wiary trwające od 19 kwietnia br zakończyło się uroczystością 
Chrztu św. 22-letniej Karoliny. Interesującą homilię wygłosił 
ks. Jacek Froniewski na temat przestrzeni wymiany darów, 
jaką stanowi Kościół. Człowiek Kościoła, szafarz nadzwyczaj-
ny, prof. Józef Łukaszewicz, były rektor Uniwersytetu Wro-
cławskiego dał świadectwo, jak przez Niego Kościół utwier-
dza się w wierze i miłości.

15 czerwca – w kaplicy Domu parafialnego została odpra-
wiona Msza św. w intencji członków Klubu Seniora.

– Podczas spotkania modlitewnego wspólnoty „Płomien 
Pański” ks. Jacek w podsumowaniu Seminarium mówił o kry-
zysie wiary, dając rady jak, biorąc przykład z Abrahama i Ma-
ryi, uczyć się zawierzenia Bogu, który wie, czego potrzebuje-
my i zna nasze słabości i dla Którego nie ma nic niemożliwe-
go. Prawda o Bogu uczy nas wolności. Prawda o nas uczy nas 
pokory. Każdy kryzys może być drogą rozwoju, może oczysz-
czać – kładzie do łóżka, jak gorączka – by szybciej wyzdro-
wieć. Wiara musi się rozwijać. Nie bój się ryzyka. Nie można 
być biernym. Daj z siebie wszystko. Jezus cierpi z powody ma-
łej wiary uczniów!

16 czerwca – w DOMU EDYTY STEIN przy ul. Nowo-
wiejskiej 38 odbył się spektakl młodzieżowej grupy teatral-
nej „POZA” z Gimnazjum nr 1 w Twardogórze pt. „Mu-
szę Wam o tym opowiedzieć...”. Scenariusz został napisany 
w oparciu o polską poezję wojenną takich autorów jak Anna 
Świrszczyńska, Krzysztof Kamil Baczyński, Władysław Bro-
niewski i inni.

17 czerwca – wspomnienie św. Alberta – Adama Chmie-
lowskiego, założyciela Zgromadzenia Braci i Sióstr Posługu-
jących Ubogim tzw. Albertynów. Kanonizowany przez Jana 
Pawła II w 1989 roku.
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19  czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
– Papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie Roku Kapłańskie-
go, który trwać będzie do czerwca 2010 r. Hasłem Roku jest: 
„Wierność Chrystusa, wierność kapłana” a patronuje mu św. 
Jan Maria Vianney, patron kapłanów. W roku bieżącym mija 
150 lat od jego śmierci. (patrz str. 2, 4).

– Wspomnienie św. Romualda, założyciela zakonu Ka-
medułów.

19-21 czerwca – rekolekcje „Boży pomysł na małżeństwo 
doskonałe” dla małżeństw Wielkiej Wyspy (i nie tylko) zor-
ganizowali Krystyna i Wiesław Bratkowie z Domowego Ko-
ścioła Ruchu Światło Życie

20 czerwca – Uroczystość Niepokalanego Serca NMP
20-21 czerwca odbyła się sesja dla liderów zorganizowa-

na przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Konferencje 
na temat posługi lidera we wspólnocie, rozeznawania indy-
widualnego i wspólnotowego oraz komunikacji we wspólno-
cie wygłosiła zaproszona z Częstochowy Małgorzata Topolska 
– Stuła. Omówiła też bardzo szczegółowo etapy duchowego 
rozwoju człowieka i etapy rozwoju wspólnoty.

21 czerwca – Prymicje ks. Mateusza Ciesielskiego i Macie-
ja Palecznego, którzy w naszej parafii odbywali praktyki przed 
święceniami kapłańskimi. (patrz str. 9)

– Równocześnie w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
przy ul. Kochanowskiego została odprawiona Msza św. z oka-
zji 45. lat Kapłaństwa Ks. Mirosława Drzewieckiego, znane-
go poety, opiekuna Twórców Wrocławskich, byłego dyrekto-
ra „Radia Rodzina” (str. 7).

– Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zorganizo-
wało spotkanie poprzedzone Mszą św. w kaplicy oo. salwato-
rianów przy ul. Matejki.

– Członkowie Klubu Seniora obejrzeli w Operze spektakl 
„Rigoletto” Verdiego.

22 czerwca – Podczas spotkania modlitewnego wspólnoty 
„Płomień Pański” wiele osób składało świadectwa o znacze-
niu przeżytego Seminarium Odnowy Wiary, o dotknięciu ła-
ską Bożą i uzdrowieniu wewnętrznym i fizycznym.

23 czerwca – Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijań-
skiej „Odrodzenie” zorganizowało spotkanie, które wypełnił 
film o Ziemi Świętej

24 czerwca – Uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela, 
patrona naszego miasta.

26 czerwca – Wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskie-
go, wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, którego 
relikwie znajdują się we Wrocławiu – w kościele św. Idzie-
go i NMP na Piasku oraz w Wambierzycach. Był twórcą wie-
lu inicjatyw charytatywnych, wychowawcą obdarzonym wy-
jątkowym charyzmatem duszpasterskim – beatyfikowany 
w 2001 r. przez Jana Pawła II a kanonizowany w 2005 r. przez 
Benedykta XVI.

27 czerwca – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
29 czerwca – Uroczystość św.św. Piotra i Pawła, zakończe-

nie Roku Pawłowego. – Wieczorna Msza św. została odpra-
wiona w intencji Ks. Piotra z okazji Jego imienin. Życzymy 
Księdzu wszelkich łask Bożych i błogosławieństwa na każdy 
dzień duszpasterzowania.

– Ostatnie przed wakacjami spotkanie modlitewne wspólno-
ty „Płomień Pański” zakończono Mszą św. i wspólną agapą.

– Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał swoją trzecią en-
cyklikę „Caritas in veritate”.

Intencja misyjna Ojca Świętego

 Sierpień to miesiąc szczególnej modlitwy za Kościół 
prześladowany. Do modlitwy o należne prawa dla tych, 
którym są one ograniczane tylko dlatego, że są wy-
znawcami Jezusa, wezwał Ojciec Święty Benedykt XVI.: 
„Aby chrześcijanom dyskryminowanym i prześladowa-
nym w wielu krajach świata z powodu imienia Chrystu-
sa przyznano prawa ludzkie, równość i wolność religijną, 
by mogli żyć i wyznawać swoją wiarę w wolności”.
 Chrześcijanie poddawani są naciskom prawnym, psycho-
logicznym, kulturowym i obyczajowym, które są absolut-
nie sprzeczne z duchem Ewangelii. Ks. Piotrowski, dy-
rektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, za-
chęca do modlitwy: „Niech przez dar naszej modlitwy 
w papieskiej intencji misyjnej rodzi się w sercach prze-
śladowanych i dyskryminowanych nadzieja na wyznawa-
nie w całkowitej wolności imienia Chrystusa”.

Podziękowanie za solidarność z Ojcem św.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów 
za udzielenie na stronie internetowej www.tak-dla-bene-
dykta.pl osobistego poparcia dla „Deklaracji Solidarności 
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI”. Ma ono duże zna-
czenie będąc wsparciem dla papieża w jego tak trudnej 
misji oraz poparciem dla nauczania Kościoła katolickie-
go zawartego w Encyklice „Humanae vitae”. Deklarację 
podpisywano w 13 językach. Osoby wspierające repre-
zentują 131 krajów. Najwięcej było Polaków 24 743.

Ewa Kowalewska, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia 
Human Life International – Polska

Apel o dar krwi
„Bezinteresowny dar krwi jest wyrazem troski o życie 
osób poszkodowanych w wypadkach drogowych” – po-
wiedział krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi. 
Wyjaśnił, że centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa bo-
rykają się z brakiem krwi ponieważ wielu krwiodaw-
ców przebywa na urlopach. Apelujemy o zgłaszanie się 
do punktów krwiodawstwa i oddawanie krwi.

Apostolstwo Trzeźwości 
Pamiętajmy, że sierpień w Polsce jest miesiącem trzeź-
wości. W tym roku hasłem  jest: „Troska o trzeźwość – 
troską o życie”. Jeżeli idole masowej wyobraźni są wciąż 
przyłapywani na gorszącym zachowaniu pod wpływem alko-
holu, jeżeli w popularnych programach drwi się z trzeźwości, 
a pijaństwo przedstawia jako dobrą zabawę, to nie liczmy, 
że programy profilaktyczne prowadzone np. w szkołach przy-
niosą upragnione efekty – tłumaczy bp Tadeusz Bronakow-
ski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości 
Konferencji Episkopatu Polski. 

Zapraszamy do Internetu
www.filmedia.tv – strona o tematyce religijnej z życia 
kościoła naszej archidiecezji powstała staraniem fun-
dacji „Studium Culturae Ecclesiae” oraz firmy „Filmot”.
Polecamy dominikańskie „pogotowie modlitewne” 
radonie@dominikanie.pl.
Zapraszamy na kapłański blog: Hiacynthus.bloog.pl.
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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). 
Wznowiona od września.

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

„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. 

Z ksiąg parafialnych
W czerwcu 2009 r.
– sakrament chrztu św. przyjęli:
Julia Dorota Andrzejewska, Jarolina 
Dmowska, Łucja, Maria Drożdż, 
Maria Kobylańska, Małgorzata 
Mgiełka, Rosalieu Nessar, Oliwia 
Katarzyna Szulewska

– sakrament małżeństwa zawarli:
Michał Jan Dydyński i Patrycja Anna 

Chorążewska
Mirosław Jerzy Kłaczyński i Iwona 

Anna Mościńska
Grzegorz Jan Lempkowski 

i Magdalena Aleksandra Orłowska
Laurent Guyot i Magdalena Kulikjan

– odeszli do Pana
Leszek Badowski, Danuta Regina 
Baumann, Urszula Czepil, Marian 
Gromowicz, Jerzy Karol Janusz, 
Helena Józefiak, Mariusz Kapuśniak, 
Helena Kobiałka, Żaklina Franciszka 
Łaszkiewicz, Halina Majewska, 
Zofia Michalak, Stanisława Rudnik, 
Władysława Saluter, Andrzej Schwarz, 
Leokadia Tomasik, Helena Ubysz, 
Alicja Stefania Wardyńska, Halina 
Wądołkowska, Dawid Wiktorowski, 
Zenon Ryszard Woźniak, Julianna 
Zięba, Wojciech Czesław Zych

W lipcu 2009 r.
– sakrament chrztu św. przyjęli:
Jarosław Wiesław Dobrucki
Marcin Kazimierz Kolanek
Igor Remigiusz Sypniewski-Mogiła
Mikołaj Mateusz Żudrak

– sakrament małżeństwa zawarli:
Robert Marek Kmita i Anna Danuta 

Kukułka
Michał Andrzej Malczewski i Monika 

Aleksandra Biadacz
Piotr Łukasz Wieloch i Anna Marta 

Jarosz
Andrzej Kwiatkowski i Bogusława 

Maria Błachucińska

– odeszli do Pana
Andrzej Brej, Mieczysław Burda, 
Antoni Jaszczyński, Eugeniusz 
Koman, Jolanta Kowalczyk, Maria 
Kubica, Leopoldyna Malicka, Edmund 
Matwij, Władysław Palamar, Jerzy 
Sakson, Władysław Siudzik, Dariusz 
Spólny, Roman Środa, Barbara Walter, 
Kazimiera Walusińska, Jerzy Woźniak, 
Piotr Woźniak, Krystyna Wróbel, 
Janusz Ziemięcki, Zofia Zientarska
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MADONNY
Pod włoskim niebem kwitną madonn wirydarze,
Róże słodkiego wdzięku, lilie czół i dłoni,
Z duszą gwiazdy, łabędzia muzyki i woni,
Z Dzieciątkiem jak pąk róży wykwitłym od skroni...

Na tafli włoskich wiosen powietrzni malarze 
Pisali je pędzlami słonecznych pajęczyn, 
Ze wszystkich wód niebiosom odlśnionych wywdzięczyn 
Z hijacyntów z różami powstałych zaręczyn...

Nasz ciemnolicy Anioł, nasza Częstochowska
Ma twarz taka sczerniałą we łzach i posoce...
Dymy naszych pożarów ... nasze na niej noce...

Na twarzy rana, to miecz, który nas uśmierca.
Ciął Ja tym samym sztychem, co nam przeszył serca 
I to jest nie madonna, ale Matka Boska! 

Maria Grossek-Korycka (1868-1925)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
W swym chwalebnym wniebowzię-

ciu Maryja jest obrazem stworzenia 
powołanego przez zmartwychwstałe-
go Chrystusa do osiągnięciu przy koń-
cu dziejów pełnej komunii z Bogiem 
przez zmartwychwstanie do błogosła-
wionej wieczności.

Dla Kościoła, który często odczuwa 
ciężar dziejów i doświadcza ataków zła, 
Matka Chrystusa jest świetlanym obra-
zem ludzkości odkupionej i ogarniętej 
zbawczą łaską.

Osiągniemy ostateczny kres ludzkich 
dziejów, kiedy „Bóg będzie wszystkim 
we wszystkich” (por. 1 Kor 15, 28), oraz 
– jak zapowiada Apokalipsa – „morza 

już nie będzie” (por. Ap 21, 1), a za-
tem gdy znak niszczycielskiej siły cha-
osu i zła zostanie ostatecznie wyelimi-
nowany.

Kościół stanie wówczas przed Chry-
stusem jako „oblubienica zdobna w klej-
noty dla swego męża” (Ap 21, 2). Będzie 
to chwila wielkiej bliskości i bezgranicz-
nej bliskości.

Jednakże już teraz, wpatrując się 
we wniebowziętą Dziewicę, Kościół do-
świadcza radości, której zazna w pełni 
u kresu czasów.

Prośmy więc Boga, by pozwolił swo-
jemu Kościołowi być zawsze w historii 
stróżem nadziei, świetlanej jak Niewiasta 

z Apokalipsy, „obleczona w słońce i księ-
życ pod jej stopami, a na jej głowie wie-
niec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).

Śpiewajmy nasz hymn pochwalny 
na cześć Maryi, wizerunku odkupionej 
ludzkości, znaku Kościoła, który żyje 
w wierze i miłości, antycypując pełnię 
niebieskiego Jeruzalem. Niech obraz ten 
jaśnieje w sercu każdej wspólnoty ko-
ścielnej jako doskonałe odzwierciedle-
nie Chrystusa i niech będzie znakiem 
pośród narodów jako „miasto położo-
ne na górze” oraz „lampa umieszczona 
na świeczniku, aby świeciła wszystkim” 
(por. Mt 5, 14-15).

Jan Paweł II

Maryja

Święta w swym ciele, 
Piękna w swym duchu, 
Przejrzysta w swych myślach, 
Szczera w swej inteligencji, 
Doskonała w swych uczuciach, 
Wytrwała w swych postanowieniach, 
Niepokalana w swym sercu, 
Nadzwyczajna, 
Czysta, 
Pełna wszelkich cnót.

św. Efrem Syryjczyk

Zielna
Zamroczyło nam Pannę Nietkniętą
rozmarynem, maruną i miętą, 

od kadzideł i kwiatów, i zielska
zagorzała nam Panna Anielska!

Zachorzała chwalebnie przy święcie
na tęsknotę – sen – i wniebowzięcie, 

w kwietnym darze, w obciążeniu powiek, 
śmierć ze snem Ją naszły po połowie...

Nim Ją błękit kadzidłem podpłynął, 
z rąk nam parną zwisła zieleniną, 

z rąk Ją potem – żywą a umarłą –
srebrny poszum skrzydłami podgarnął...

Oczadziałą tak w kwiatach i pieśni, 
Śpiącą w niebo Anieli ponieśli...

Beata Obertyńska

U ŚWIĘTEJ RODZINY sierpień 2009
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Asyż Bazylika św. Pawła 
za Murami

Bazylika św. Jana 
na Lateranie

Monte Cassino

Bazylika św. Piotra 
w Watykanie

Cud Eucharystyczny 
w Lanciano

Santa Casa w Loretto

Sarkofag św. o. Pio



WYPEŁNIAJMY BOŻE PLANY
Rok Kapłaństwa

Rola rodziny

Parafialna 
pielgrzymka

Jubileusze 
kapłańskie

Noce Kościołów
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