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Chrystus Król Wszechświata
Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata ofiarujmy siebie, swoje życie i swoich bliskich.

Królestwo Boże na  całym świecie 
zaczyna się w  nas. Pokój Chrystuso-
wy, oparty na sprawiedliwości i miło-
ści w  stosunkach międzynarodowych 
i w poszczególnych narodach zaczyna 
się w naszym codziennym, domowym, 
sąsiedzkim i  społecznym współżyciu, 
w  czterech ścianach domu rodzinne-
go, w pracy, na ulicy, na miedzy, wszę-
dzie. I chociaż Królestwo Chrystusowe 

wokół bliźniego; to  panowanie przez 
pokorę, na kolanach, przy stopach na-
szych braci.

Chrystus Król na  kolanach przed 
Apostołami, którzy się Go za chwile za-
prą... myje i całuje im nogi. Zapamiętaj-
my sobie ten obraz. Taki jest Król nasz 
cichy. I takie jest Jego Królestwo.

ab
Rzecz znamienna – tylko Chrystus, 

którego królestwo nie jest z tego świa-
ta, radzi sobie z tym światem.

ab
Choćby upadły wszystkie królestwa, 

mocarstwa i potęgi tej ziemi, jedno tyl-
ko Królestwo Chrystusowe na pewno 
się utrzyma, bo jest wyrazem najwięk-
szych tęsknot i pragnień ludzkości.

ab
Naród polski przyzwyczaił się oglą-

dać swoich królów na kolanach przed 
Królem królów, umacniając w ten spo-
sób w poszanowaniu władzy tych, któ-
rzy sami umieli oddawać, co  jest Bo-
żego Bogu.

kard. Stefan Wyszyński,  
prymas Tysiąclecia

Książeczka do  nabożeństwa zaty-
tułowana „Kwiat Eucharystyczny” – 
brzegi jej kart są postrzępione. Niektó-
re kartki wypadły z całości. Pozwolenie 
na druk – tuż przed wybuchem II woj-
ny światowej, 28 VIII 1939  roku.  Wy-
dała ją Książęco-Metropolitalna Kuria 
Krakowska. Pozwolenie podpisali: kar-
dynał ADAM STEFAN (SAPIEHA) i X. 
Stefan Mazurek kanclerz.

Modlitewnik ten został ofiarowa-
ny: JEZUSOWI CHRYSTUSOWI 

KRÓLOWI NIEŚMIERTELNEMU, 
KTÓRY ŻYJE, PANUJE I  ZWYCIĘ-
ŻA W  NAJŚWIĘTSZYM SAKRA-
MENCIE. POWODOWANY ŻYWYM 
PRAGNIENIEM CHWAŁY JEZUSA 
CHRYSTUSA, KRÓLA W  EUCHA-
RYSTII, NA WIĘKSZĄ JEGO CZEŚĆ 
I  UWIELBIENIE. KRÓLOWI, KTÓ-
REMU WSZYSTKO CO  ŻYJE PÓJ-
DZIE POKŁONIĆ SIĘ.

Na jednej z  pierwszych kart ksią-
żeczki znajduje się hymn:

O Królu Chryste jedyny,
Baranku Boży bez winy,
Cnót źródło prawdziwe,
Światła ciało żywe!
Ofiaro Bóstwa świętego,
Błagalna Ojca wiecznego,
Wszechrzeczy Stworzycielu,
Świata Odkupicielu.
Ciałem nas Twoim chciej posilać
I Krwią Twą, którąś raczył wylać,
Obmyj sprośności win nieczyste.
Jezu Chryste! Amen

W 2010 roku Jezusowi Chrystusowi Królowi miasto Świebodzin ofiarowało po-
mnik. Ma on 36 metrów wysokości i jest prawdopodobnie najwyższy w świecie – 
wyższy niż figura Jezusa w Rio de Janeiro. Został zbudowany jako dziękczynie-
nie za dokonany przez bp. Adama Dyczkowskiego akt intronizacji Chrystusa Kró-
la. Mieszkańcy miasta i gmina zostali zawierzeni Jezusowi 26 listopada 2000 r.

Na Twojej Chryste świętej 
skroni
Korona Bóstwa sieje blask;
Berło Królewskie trzymasz w dłoni,
A w Sercu niesiesz skarby łask.
O króluj Chryste króluj nam,
Z nami po wszystkie zostań dni.,
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.
Ty jeden jesteś nam światłością,
Nadzieją pośród życia burz.
Ty jeden jesteś serc miłością,
Pokojem Bożym wszystkich dusz

nie jest z tego świata, my żyjemy na zie-
mi, jeden obok drugiego i  ciągle ktoś 
musi się nam usuwać, a my ciągle mu-
simy komuś z  drogi ustępować. Pa-
miętajmy, że  usposobienie człowieka 
Bożego, który dobrze zrozumiał proś-
bę „Przyjdź Królestwo Twoje” to  mi-
łość, życzliwość i dobroć, to ustępowa-
nie drugiemu i działanie zawsze na jego 
korzyść, to ciche, „na palcach” stąpanie 
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Bóg obdarzył Maryję największym 
miłosierdziem uwalniając Ją od grze-
chu pierworodnego i  wybierając 
na Matkę swego Syna, a później ca-
łego Kościoła. Stąd Maryję nazywa-
my Matką Bożą miłosierdzia. Tytuł 
ten posiada głęboki sens teologiczny. 
Bóg poprzez macierzyństwo Maryi 
okazał każdemu człowiekowi swoje 
serce i współczucie.

Prymas Tysiąclecia, Ksiądz Kardy-
nał Stefan Wyszyński rozważając 
w więziennej celi miłosierdzie Ma-
ryi napisał tak: Podążałaś za Synem 
wszędzie, by w porę podpowiadać: 
wina nie mają, chleba nie mają, 
miłości nie mają, łaski nie mają, 
serca szukają... Czy w Kanie, czy 
na Golgocie, czy dziś w niebie, Mi-
łosierdzie Twoje zawsze, uśmiecha 
się przez łzy. 

My, ludzie, taką miłosierną mi-
łość najłatwiej przyjmujemy przez 
pośrednictwo Maryi – Matki, dlate-
go jest Ona obecna nie tylko w ży-
ciu poszczególnych osób, ale i całych 
społeczności narodowych. 

Jako Polacy mamy tę pewność, że 
to sam Bóg już na początku naszych 
dziejów wskazał nam Bogarodzi-
cę jako Tę, która będzie niosła prze-
dziwną pomoc dla obrony polskie-
go narodu. Nasza historia stała się 
nawet podobna do Jej życia i może 
mieć miano białego męczennika. 
Ci  z  lewej i  prawej strony nie raz 
chcieli nas zniszczyć. Podawali sobie 
wielokrotnie ręce, aby wymazać nas 
z  mapy Europy. Nawet biało-czer-
wony kolor flagi tak dobrze obrazu-
je historię kraju, który był męczony, 
ale nie zwyciężony. 

Zawdzięczamy to na przestrzeni 
wieków Maryi, która w każdej na-
rodowej biedzie towarzyszyła nam 
jako wszechmoc na klęczkach. 

Polska przetrwała różne potopy, 
zbrojne i polityczne. Ich fale zalewa-
ły cały nasz kraj. Zawsze jednak za-
trzymywały się pod murami Jej tro-
nu na Jasnej Górze, który okazywał 
się swoistą arką ocalenia.

Obecnie jako Polacy przeżywamy 
inny potop, o  wiele tragiczniejszy 
od  poprzednich, bo  moralny. Spię-
trzyły się w nim fale ateizmu, ma-
terializmu, liberalizmu i hedonizmu. 
Siła ta  chce zalać naszą Ojczyznę, 
miasta i wsie, nasze rodziny. Odczu-
wamy wszyscy to realne zagrożenie. 
Stąd oczy nasze znów bardzo świa-
domie skierujmy ku Maryi i prośmy: 
Matko pomóż bo giniemy! Ty nie 
przestałaś być naszą Królową! 

Polska miała różne okresy. Była 
feudalna, sanacyjna, kapitalistycz-
na, a  także komunistyczna. Ustro-
je zmieniały się jak ludzkie stroje. 
Raz zielone, to znów granatowe czy 
czerwone. Jest jednak jedno okre-
ślenie wyjątkowo i trwale przypisa-
ne do Polski, które brzmi: maryjna. 
Ojczyzna nasza jako taka zaistnia-
ła i taką musi zostać, by była praw-
dziwie wolną. Można było orzełko-
wi odpiłować koronę, ale nie naszej 
Królowej Bogarodzicy. Musimy tego 
bronić, bo to jest sprawdzona i naj-
wyższa wartość! 

Gdzież my  o  Matko, ach gdzie 
pójdziemy i gdzie ratunku szukać 
będziemy?
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Królestwo... Miłości
Powiedział, że królestwo Jego nie jest 

z tego świata.
– A my chcemy, żeby pomagał nam 

w sprawach nieistotnych i przyziemnych.
Powiedział, że kto ma wiarę jak ziarn-

ko gorczycy, ten może góry przenosić.
– A  my  nie mamy nawet tak małej 

wiary...
Powiedział, że Jego brzemię jest lekkie.
– A dla nas i tak za ciężkie. My woli-

my cierpienia wynikające z grzechu
Powiedział, że Jego uczniowie uczy-

nią cuda większe nawet niż te, których 
dokonywał On sam.

– A my zamiast uwierzyć w to i prze-
jąć się Jego słowami... chodzimy do ener-
goterapeutów i wyznawców reiki.

Przestrzegał zdecydowanie przed bez-
dusznymi rytuałami.

– A  my  tak często niedzielną Mszę 
traktujemy jako obowiązek. Czynimy 
uprzejmość Panu Bogu, zapominając, 
że jest to spotkanie z Chrystusem – tak 
samo żywym jak my. Więcej – bo żywym 
życiem wiecznym.

Mówił, że przyszedł do grzeszników. 
Bo  grzesznicy to  ludzie, którzy cier-
pią. By  przestać cierpieć muszą prze-
stać grzeszyć.

– A my, zamiast im pomagać i leczyć, 
tak często ulegamy ich słabościom i przyj-
mujemy ich błędny punkt widzenia. Znaj-
dujemy nasze, ludzkie wytłumaczenie dla 
grzechu. Legalizujemy ich grzechy – sie-
jąc wokół coraz więcej cierpienia i doty-
kając nim coraz szersze kręgi..

Powiedział, że  większa jest radość 
w Niebie z nawróconego grzesznika. niż 
z 99 sprawiedliwych.

– A  my  popieramy grzeszników  – 
uniemożliwiając im nawrócenie i spra-
wiając, że  płacze Niebo  – a  przedtem 
my sami...

Nakazywał odchodzić od  tych, któ-
rzy zadeklarowali, że  nie przyjmą Jego 
nauki. Nie zalecał żeby się z nimi spie-
rać, wykłócać, przerzucać obelgami. Mó-
wił, żeby odejść i połączyć z tymi, którzy 
chcą być chrześcijanami.

– A  my  dyskutujemy, szukamy ar-
gumentów, jesteśmy naiwni, dajemy się 
oszukiwać, manipulować..

Zamienił wodę w wino i  rozmnażał 
chleb. Dawał to, co najistotniejsze dla ży-
cia: wino w krajach tropikalnych jest na-
pojem zdrowszym niż woda., a chleb jest 
wszędzie pożywieniem podstawowym. 

Nigdy nie zamienił niczego w złoto. Od-
wrotnie – kazał monety z wizerunkiem 
cezara oddawać cesarzowi.

– A my dzisiaj chcielibyśmy rozmna-
żać tylko pieniądze.

Każdego dnia możemy słuchać Jego 
słów: Oto Ciało Moje. Oto Moja Krew. 
Czyńcie to na Moją pamiątkę... Każdego 
dnia możemy brać udział w  Najświęt-
szej Eucharystii – Ostatniej Wieczerzy...

– A my zapominamy, że oprócz ma-
terii otacza nas to, co duchowe.

Wkrótce potem oddał za  nas swoje 
życie. Na krzyżu, w cierniowej koronie.

– A  my  wracając z  Ostatniej Wie-
czerzy, zamiast radować się, że On dał 
nam  – zupełnie jak wtedy, w  Jerozoli-
mie tamtym Dwunastu  – Swoje Ciało 
i Krew i zamiast żyć Jego mocą – wraca-
my do naszej zwykłej codziennej mało-
ści. Do swoich małych przywar, błędów, 
zaniedbań...

– A On – chociaż to wydaje się nie-
możliwe... nie przestaje nas kochać.

Anna Spich

Bóg jest miłością
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo mnie dziecię Swe.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Jezusa posłał wiernego Zbawcę,
Aby do nieba wprowadził mnie.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma...

I dał nam Matkę Swojego Syna,
Aby od złego chroniła nas.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma...

Kochany Jezu łzy nam ocierasz,
Gdy serce boli, utulasz żal.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma...

Cóż oddam Panu za wszystkie dary,
Którymi co dzień obdarza mnie?

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma...

Chcę Ciebie kochać miłością wielką,
Tak długo, póki tu będę żyć.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma...

Naszemu kochanemu księdzu proboszczowi 
Januszowi  

z okazji imienin
nieprzemijającej nigdy pogody ducha,
niezmąconego niczym pokoju serca,

nieustannie rozszerzającego się czasu 
potrzebnego na modlitwę i wypełnianie 

licznych obowiązków,
nieustającej opieki Maryi

i pomocy wstawienniczej naszego nowego 
świętego Stanisława Kazimierczyka – 

apostoła ubogich i cierpiących,
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień

w imieniu wszystkich parafian
życzy redakcja
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Minęła kolejna rocznica...
W październiku obchodziliśmy 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. A 4 listopada – we wspomnienie św. Karola Boromeusza – Jego imie-
niny. Były to okazje by „powspominać” papieża z Polski... który dla wszystkich 
stał się Janem Pawłem II.

Na samym początku 
swego pontyfikatu przypo-
mniał nam słowa Chrystusa 
„Nie lękajcie się!” A potem 
mówił i  wskazywał swoim 
życiem czego mamy się nie 
lękać...

– Mamy nie lękać się gło-
sić Ewangelii.

– Mamy nie lękać się na-
pominać braci, gdy błądzą.

– Mamy nie lękać się 
bronić rodziny przed wszel-
kimi atakami.

Całe swoje życie po-
święcił abyśmy zrozumieli 
i przyjęli do serca słowa Je-
zusa: Kto pożywa Moje Cia-
ło i pije Moją krew ma ży-
cie w sobie... Ma życie – nie 
to, biologiczne na  Ziemi. 
Ma  życie wieczne. A  życie 
wieczne, to nie jest fizycz-
ny dobrostan. To  nie bo-
gactwo, wielki dom, samochód i konto 
w banku...Sama znam kilka osób które 
mają to wszystko, a kiedy słucham ich 
zimnych słów i  opowieści o  ich czy-
nach to mam wrażenie, że rozmawiam 
z  osobą martwą wewnętrznie, jakimś 
ludzkim cyborgiem, który porusza się 
i mówi, ale życia w sobie nie ma!!!

Prosił, byśmy szerzyli w świecie cy-
wilizację miłości.

Cywilizacja Miłości jest potrzebna, 
aby nie umierać, nie ginąć w nieopano-
wanym egoizmie, w  ślepej znieczulicy 
na ból innych ludzi. Bracia i Siostry! Bu-
dujcie bez wytchnienia taką cywilizację. 
Oto moje gorące życzenie, które Wam 
dziś powierzam. Dla tego celu nie żałuj-
cie ani modlitwy, ani ofiary – powiedział 
w Rimini 29.08.1983 roku.

Co to  jest ta  Cywilizacja Miłości? 
To Ewangelia.

Mówi o  tym św. Paweł w  liście 
do Efezjan:

Niech Chrystus zamieszka przez wia-
rę w waszych sercach; abyście w miło-
ści wkorzenieni i  ugruntowani, wraz 
ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć 
duchem, czym jest Szerokość, Długość, 

Wysokość i Głębokość, i poznać miłość 
Chrystusa przewyższającą wszelką wie-
dzę, abyście zostali napełnieni całą Peł-
nią Bożą. (Ef.3, 17-19)

Tak samo jak św. Paweł i Jan Paweł 
II chciał, żebyśmy uwierzyli, że ta Mi-
łość może przewyższyć wszelką wiedzę! 
Że przez tę miłość stajemy się uczest-
nikami rzeczywistości ponadmaterial-
nej i  ponadczasowej. Napisał wiersz 
o tej miłości...
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego 
otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, 
nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która 
światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie 
osrebrzonych tchnie.
Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden 
z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Ojczyzno droga!
Tyle młodzieży Bogu oddali,
zanim Ojczyznę swą odzyskali.
Z wielką odwagą do boju stały,
Bo swoją Polskę odzyskać chciały.

Byłaś Ojczyzno taka skrwawiona,
od bolszewików tak umęczona.
Matka Najświętsza na to patrzyła,
w boju na pomoc do nas przybyła.

I Polska nasza nam zajaśniała
kiedy Maryja nad Wisłą stała
i za tę pomoc, co otrzymała
Królową polski Ciebie nazwała.

W swoich modlitwach do Cię wołamy,
żebyś czuwała zawsze nad nami.
Czemuż Polacy smutni stoicie?
I Marszałkowi nic nie mówicie?

Bo nasz Marszałek spoczywa w grobie,
nic nie zapyta i nic nie powie.
Sercem zbolałym Wy tu czuwacie,
kwiaty przecudne Jemu składacie.

Bo wy to wszyscy dobrze znacie,
że to od niego Ojczyznę macie!

Irena Bołądź

Każde Jego słowo, każdy krok, każda 
podróż apostolska do  najdalszych za-
kątków ziemi podejmowana była po to, 
żeby nam przekazać żar tej miłości.

Kiedy wreszcie odpowiemy? Miło-
ścią na Miłość!

AS
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BÓG Z TOBĄ POLSKO! 
ORAZ TARCZĄ KRZYŻA…
nam krzyża z serca żaden wróg nie 
wyrwie
i Polska będzie zawsze Chrystusowa
Siostry i Bracia przecież Bóg jest 
z nami
i nasza Matka – Ojczyzny Królowa !
nas nie zniewoli nigdy żadna gwiazda
żadna doktryna i podszept szatana
Bóg z Tobą Polsko ! oraz tarczą krzyża
i znak wierności – zadana Ci rana
niech więc odwaga będzie w nas 
i męstwo
i wielka wiara w czasach osaczenia
niech każde serce będzie nam redutą
wielką chorągwią krzyża i sumienia
w czasach pogardy dla Prawdy dla 
Boga
obyśmy Chryste nie zdradzili Krzyża
i wiary Ojców co była nam siłą
choć coraz częściej dziś nas świat 
poniża
pójdziemy Chryste z Tobą poprzez 
rany
niosąc modlitwy płomień i wołanie
dźwigając kamień niewoli z nadzieją
że przecież czeka na nas 
zmartwychwstanie !
więc daj nam Chryste! łaskę wielkiej 
wiary
i siłę ducha co zwycięży dzieje
Krzyż przecież zawsze prowadził 
do Boga
i dawał wolność miłość i nadzieję

Kazimierz J. Węgrzyn

11 Listopada
11 Listopada – Święto Niepodległości Wielkiego Narodu – to  słowa z Odezwy 
naszego wielkiego pisarza w latach 20. poprzedniego stulecia, Stefana Żerom-
skiego, kierowanej do Narodu Rzeczypospolitej – Wielonarodowej Polski mię-
dzywojennej. Znaliśmy na pamięć tę Odezwę – uczyliśmy się jej w V, a może 
w VI klasie szkoły podstawowej.

11  listopada 1918  roku był dniem 
rozpamiętywania przez społeczeństwo 
Cudu przywrócenia do życia Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej wbrew zaborczej 
pożądliwości państw sąsiadujących 
z Polską i naszej własnej, wewnętrznej 
słabości. W  tym Dniu, po  123  latach 
utraty niepodległości, Polska – Ojczy-
zna nasza dotąd rozdarta i uzależnio-
na od trzech zaborczych sąsiadów od-
zyskała Wolność i Suwerenność.

Naród spieszył do Świątyń, aby dzię-
kować Bogu za ten Cud Niepodległości 
i śpiewać radośnie „Ojczyznę wolną po-
błogosław Panie”.

Wspominając tysiące Ofiar ludzkich, 
które zginęły w powstaniach 1830 roku 
i 1863 roku, pamiętając o więzieniach, 
szubienicach i zsyłkach na Sybir wielu 
tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, wspo-
minając ofiarę krwi Polaków w czasie 
I Wojny Światowej, obchodziliśmy każ-
dego roku z radosną powagą ten Dzień 
Listopadowy.

Obchody zaczynały się już w przed-
dzień Święta. Odbywały się wtedy 

akademie z  udziałem przedstawicie-
li administracyjnych władz państwo-
wych, starostów, burmistrzów, dowód-
ców jednostek wojskowych stacjonar-
nych. Były przemówienia o  Cudzie 
Niepodległości, recytacje poezji pol-
skiej, występy chórów młodzieżowych, 
jak również koncerty muzyki polskich 
kompozytorów.

Wieczorem odbywały się capstrzy-
ki młodzieży, również harcerzy z  po-
chodniami. Śpiewano pieśni legiono-
we, a w szczególnej w zadumie słowa 
Pierwszej Brygady:

„Mówili, żeśmy stumanieni, nie wie-
rząc nam, że chcieć, to móc, lecz trwa-
liśmy osamotnieni, a  z nami był nasz 
drogi Wódz…”

Następnego dnia, po rannym nabo-
żeństwie odbywały się defilady ulica-
mi miast i miasteczek, skupiające rów-
nież na balkonach licznych dorosłych 
obywateli i dzieci. W defiladzie uczest-
niczyło wojsko z  miejscowych jedno-
stek, młodzież defilowała za  sztanda-
rami szkół, szli z proporcami harcerze 

i  organizacje niepodległościowe, ma-
szerowali również członkowie cechów.

Odzyskana wolność, chociaż nie ła-
twa była naszą dumą i radością. Po czy-
nie zbrojnym konieczny był czyn rze-
telnej pracy, wielkiej rozwagi i mądro-
ści Narodu.

Miłości, kochania Ojczyzny i  od-
powiedzialności za  Nią uczyli dzieci 
i  młodzież nasi rodzice, pamiętający 
czasy zaborów. Rzetelnej pracy uczy-
li nas wychowawcy w szkołach, orga-
nizacje młodzieżowe, no  i  naturalnie 
Kościół.

11 listopada dla nas, młodzieży Rze-
czypospolitej, międzywojennej, był je-
dyną w swoim rodzaju okazją, aby za-
śpiewać pełnym głosem, że

„Jeszcze Polska nie zginęła póki 
my żyjemy..”.

Beata Kisiel-Lubichowa
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Niepodległość to Marszałek

Wspomnienie Marszałka
Wodzu nasz kochany, Polskę ukochałeś,
żeby ją oswobodzić na nic nie 
patrzałeś.
Byłeś energiczny i Ducha wielkiego,
wyszedłeś do boju nic nie miałeś 
swego.

W butach byli dziury, na portkach łaty,
a szedłeś do boju na straszne armaty.
Nie patrzyłeś nigdy na żadne niedoli,
aby nie zabrakło w Polsce chleba ani 
soli.

Nie miał on bogactwa dla siebie 
żadnego,
tylko ta Kasztanka co była u niego,
I do jego śmierci ona mu służyła.
W ostatnią drogę go poprowadziła.

Byłeś dobrym Wodzem narodu 
Polskiego
Wszystkie swe trudności oddałeś dla 
niego,
Twe serce na Rossie, wodzu nasz 
kochany
od naszych Rodaków jest nie 
zapomniany.

Kwiaty Ci składają, znicze zapalają,
Modlitwy do Boga za Cię zalecają.
Bo my – Polacy o Cię pamiętamy
Spoczywaj spokojnie Wodzu nasz 
kochany.

Irena Bołądź
MATKA I SERCE SYNA – grobowiec matki Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie

cmentarzu  – Rossie. Przy grobie Jego 
matki, w którym złożono również Jego 
serce zawsze są wiązanki kwiatów bia-
ło-czerwonych i palą się znicze. A nie-
ustannie pamięć – legendę o Nim przy-
pomina i  podtrzymuje Irena Bołądź, 
drobna, przygarbiona, wiekowa już ko-
bieta, która w prostych rymach od kilku 
dziesiątków lat deklamuje strofy swoich 
wierszy dla Polaków, uczestników wie-
lu wycieczek, zwiedzających to  szcze-
gólnie drogie polskim sercom miejsce.
Sto dwadzieścia latek
Polski my nie miały
Po tej polskiej ziemi
Niemcy, Szwedy, Ruskie
wszystkie się szwendały.

A Józef Piłsudski
na Wileńszczyźnie rodzony
Był on bardzo mądry
i człowiek uczony...

A 11 listopada tak się cudnie stało,
niepodległość Polska nasza otrzymała
za tą drogą Polskę, którą my ją mamy.
Za to o Marszałku wszyscy pamiętamy.

Poezja to ludowa, zwykła, prosta, ale 
pełna szacunku, oddania, miłości, nie-
malże uwielbienia.

I dzisiaj potrzeba nam takich lu-
dzi  – prostych i  odważnych, wytrwa-
łych, wiernych, oddanych Bogu, Oj-
czyźnie i ludziom.
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Dzień 11 listopada dla 
nas, Polaków jest nieza-
pomnianą datą.

W naszym Klu-
bie Seniora z okazji tej 
rocznicy, która przy-
wodzi na  myśl donio-
słe dla narodu i państwa 
wydarzenia, odbył się 
capstrzyk wspomnie-
niowy. O długich dzie-
sięcioleciach ufnej wia-
ry w odrodzenie naszej 
państwowości, wspiera-
nej nadzieją, gdy rzesze 
ludzi  – młodych i  sta-
rych, uczonych i  pro-
stych  – modliły się. 
Czuło się wtedy wielkie 
zjednoczenie, wspólno-
tową dążność do jedne-
go upragnionego celu – 
wolności i niepodległo-

ści, przedstawianej w  symbolicznych, 
patriotycznych wizjach różnych ma-
larzy i  poetów. Jednoczyło Polaków 
wspólne wielkie myślenie o umiłowa-
nej Ojczyźnie, aby zostały zerwane kaj-
dany niewoli i zajaśniała jutrzenka wol-
ności – był to gorący patriotyzm.

A jeśli 11  listopada – to oczywiście 
postać naszego ukochanego Wodza  – 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego pa-
mięć czczona jest nie tylko przy krypcie 
na Wawelu, ale również na wileńskim 

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance, Wojciech Kossak, 1928
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Rozarium – moje rozważania o Różańcu
Każdy człowiek żyjący na tej ziemi – bogaty, czy biedny, wykształcony, czy analfabeta, miłujący Boga, czy syn marnotraw-
ny i wielki grzesznik, który z błędnej drogi dopiero chce powrócić do Boga – powinien, gdy tylko jest mu potrzebna po-
moc – prosić o wstawiennictwo Maryję, przesuwając w modlitwie paciorki różańca. Jeśli prosi szczerze o nawrócenie, czy 
w jakiejkolwiek innej zgodnej z planami Boga sprawie, to zawsze zostanie przez Maryję Różańcową wysłuchany i zbaw-
czą drogą poprowadzony do Pana Boga.

Nie żałujmy czasu na spotkanie z Pa-
nem Jezusem i Jego Matką w modlitwie 
różańcowej. Kształt tej modlitwy, od-
mawianej w Kościele przez kilka ostat-
nich wieków, został ustalony w XV wie-
ku przez dominikanina Alana de Rupe 
(lub del la Roche 1428-1475). Był żarli-
wym admiratorem Maryi, a Ona obja-
wiła się mu i poprosiła o pośrednictwo 
w  nauczaniu nowego Różańca. Wcze-
śniej odmawiano Psałterz Maryjny, czy-
li 150 Zdrowaś Maryjo, odpowiednio dla 
150 psalmów. Alan de Rupe w prosty spo-
sób odmawiającym tę modlitwę przybli-
żył wydarzenia związane z  wcieleniem 
Jezusa, Jego męką i śmiercią, a wreszcie 
z  chwałą Jego i  Maryi. Podzielił Róża-
niec na dziesiątki, przeplatając je modli-
twą, której nauczył nas sam Jezus – Ojcze 
Nasz. Dla rozpowszechnienia Różańca – 
zakładał bractwa różańcowe.

Modlitwa szybko stała się powszech-
na w całym Kościele, i w tym kształcie 
przetrwała do 16 października 2002 ro-
ku. Wtedy to, jak wiadomo, Jan Paweł II, 
papież Polak, w Liście Apostolskim „Ro-
sarium Virginis Mariae” do  modlitwy 
różańcowej dodał pięć „Tajemnic Świa-
tła” – wspominających czas Jezusowego 
nauczania na Ziemi. Przypomniał nam 
wówczas o ogromnej wartości tej mo-
dlitwy, ponieważ jest ona jakby stresz-
czeniem Ewangelii. Zaprosił do  niej 
młodzież, całe rodziny i każdego z nas, 
przypominając, że  Różaniec może po-
móc rozwiązywać najtrudniejsze na-
wet sprawy.

Naprawdę, Matka Boża, najbar-
dziej bliska Bogu ludzka istota jaka 

kiedykolwiek pojawiła się na Ziemi, naj-
lepiej rozumie Bożą Miłość, Boże Mi-
łosierdzie i  Boże współczucie dla za-
gubionego człowieka... Raduje się, gdy 
my i nasi bliscy jesteśmy na Bożej drodze 
i cierpi z nami, gdy dotykają nas skutki 
grzechu własnego lub innych ludzi. Gdy 
ludzkość wpada po raz kolejny w sidła 
i zasadzki szatana, Ona płacze prawdzi-
wymi łzami. Czyż objawienia w La Salet-
te, Lourdes, Gietrzwałdzie i innych miej-
scach, nie potwierdziły tego?

Wreszcie Fatima... Kolejne wezwanie 
Maryi do odmawiania różańca przeka-
zane dzieciom wobec nadchodzących 
strasznych wydarzeń...

13 października szliśmy i my w pro-
cesji światła, ulicami Sępolna i  Bisku-
pina, odmawiając Różaniec – na Jej we-
zwanie...

Pamiętajmy, że  modlitwy za wsta-
wiennictwem Matki Boga są przez Boga 
wysłuchane. Ocalą nas od potępienia.

Świat jest dzisiaj tak bardzo zagubio-
ny. Świadczą o  tym wydarzenia, które 
obserwujemy, w  których uczestniczy-
my, chcąc-nie chcąc, osobiście albo tylko 
emocjonalnie. Współczesny świat śmieje 
się z Maryjnych ostrzeżeń. Metafory ta-
kie jak płomienie ognia, czeluście piekła, 
wieczne męczarnie – wywołują pobłaż-
liwy uśmiech na licznych twarzach albo 
wręcz drwinę. A przecież chodzi o cier-
pienia wieczne, które przeżywać będzie-
my, gdy po tamtej stronie życia ujawni 
się nam cała prawda o złu, które rozsia-
liśmy – grzesząc...

Szkoda, że nasi duchowni tak niewie-
le nam o tym mówią, że najważniejszą 
sprawą naszego życia jest pokój duszy. 
Zwłaszcza przy końcu żywota.

Niech ten koniec zastanie nas z  ró-
żańcem w ręce i krzyżem Jezusa przed 
oczami. Wtedy to patron dobrej śmierci, 
przybrany Ojciec Jezusa, małżonek Ma-
ryi Panny, święty Józef dopomoże nam 
w przejściu do Domu Ojca.

Był w moim życiu czas, gdy bardzo 
często odwiedzałam chorych, którzy nie 
mogli opuszczać swych domów. Zanosi-
łam im dary z Kościoła, a później obiady 
z naszej parafialnej kuchni. Wielu z nich 

Dopowiedzenia
Szybkie i  niestaranne odmawianie 

Różańca powoduje czasem, że najcich-
sze i najmniej słyszalne staje się w nim 
imię Jezusa – a przecież Jego Osoba jest 
pierwszą przyczyną powstania i celem 
odmawiania Różańca!

Pisał o tym w swoim liście apostol-
skim „Rosarium Virginis Mariae” pa-
pież Jan Paweł II.

Centrum „Zdrowaś Maryjo”, ponie-
kąd zwornikiem między jego pierwszą 
a drugą częścią, jest imię Jezus. Czasami 
przy pośpiesznym odmawianiu to  cen-
trum uchodzi uwagi, a wraz z nim rów-
nież nawiązanie do misterium Chrystu-
sa, które jest kontemplowane. Ale to wła-
śnie akcent, jaki kładzie się na imieniu 
Jezus i na Jego misterium, znamionuje 
znaczące i owocne odmawianie różań-
ca. Już Paweł VI  przypominał w  Ad-
hortacji Marialis cultus praktykowany 
w pewnych regionach zwyczaj, by pod-
kreślać imię Chrystusa, dodając do nie-
go refren (tzw. dopowiedzenia) nawią-
zujący do rozważanej tajemnicy.

Jest to  zwyczaj godny pochwały, 
zwłaszcza przy publicznym odmawia-
niu różańca. Wyraża on  dobrze wiarę 
chrystologiczną, odnoszącą się do  róż-
nych momentów życia Odkupiciela. Jest 
to wyznanie wiary, a równocześnie po-
moc w medytacji, która pozwala przy-
swajać i przeżywać misterium Chrystu-
sa, w naturalny sposób związane z od-
mawianiem „Zdrowaś Maryjo”.

Dopowiedzenia, dodawane w „Zdro-
waś Maryjo” po Imieniu Jezusa powsta-
ły już w XV wieku. Podajemy przykła-
dy takich dopowiedzeń.

zapisałam do Jasnogórskiej Rodziny Ró-
żańcowej. Darowałam im przywiezione 
z Jasnej Góry maleńkie różańce – z jed-
nym Ojcze Nasz i 10 paciorkami Zdro-
waś Maryjo. Wielu z nich właśnie z tym 
różańcem w  dłoni odchodziło z  tego 
świata. Pamiętają o nich dotąd wieczy-
ste księgi Jasnogórskie i modlitwy żyją-
cych członków Żywego Różańca.

Eleonora Bober

fo
t. 

An
na

 D
ad

un
-S

ęk

Różaniec z ziaren łzawicy Hioba – zob. str.15

6 U ŚWIĘTEJ RODZINY październik  – listopad 2010

Królestwo Miłości



Na początku modlitwy
Jezus, który w nas pomnaża wiarę
Jezus, który wzmacnia nadzieję
Jezus, który pomnaża miłość

Tajemnice radosne
Jezus – któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła
Jezus – któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła
Jezus – któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła
Jezus – któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała
Jezus – któregoś Ty, o Panno, w świątyni odnalazła

Tajemnice Światła
Jezus – który przyszedł do Jana aby być przez niego 
ochrzczonym
Jezus – który w Kanie pierwszy cud uczynił
Jezus – który głosząc naukę o kościele uzdrawiał chorych 
i wypędzał duchy
Jezus – który rozmawiał na górze Tabor z Mojżeszem 
i Eliaszem
Jezus – który pozostał z nami pod postacią Chleba i Wina

Tajemnice Bolesne
Jezus – który za nas krwią się pocił
Jezus – który za nas był ubiczowany
Jezus – który za nas był cierniem koronowany
Jezus – który za nas ciężki krzyż dźwigał
Jezus – który za nas śmierć krzyżową poniósł

Tajemnice Chwalebne
Jezus – który za nas chwalebnie zmartwychwstał
Jezus – który do Nieba wstąpił,
Jezus – który nam Ducha Pocieszyciela zesłał
Jezus – który Ciebie, o Panno wziął do nieba
Jezus – który Ciebie, o Panno, w Niebie uhonorował

Jubilaci ze Wspólnoty 
Żywego Różańca

8 września odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji dzięk-
czynnej za  JUBILATÓW z  prośbą  o  dalsze Błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Najświętszej dla jubilatów oraz ich rodzin.

Jak co roku głównym celebransem był nasz drogi proboszcz, 
ks. Janusz Prejzner, a w koncelebrze towarzyszył opiekun naszej 
Wspólnoty – ks. Piotr Kijek oraz odbywający praktyki w naszej 
parafii diakon...

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy Modlitwą Różańcową przed 
Najświętszym Sakramentem. Każdy z jubilatów odmawiał po dwa 
„Zdrowaś Maryjo”.

Budującym, dziękczynnym Słowem, oraz piękną pąsową różą 
obdarował każdego z Jubilatów Ksiądz Proboszcz, za co z całego 
serca tą drogą wszyscy dziękują. Jak również za uroczystą Mszę 
św. z Bożym Błogosławieństwem składają Czcigodnym Kapła-
nom serdeczne Bóg zapłać.

Nasi Jubilaci to osoby w wieku od 102 – 30 lat (liczący: 30, 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... i więcej lat).

Michalina Bober urodziła się właśnie w tym dniu, kiedy świę-
tujemy narodziny Najświętszej Maryi Panny. Z wielką radością 
i  podziwem patrzę na  naszą najwcześniej urodzoną Jubilatkę, 
która w tym roku ukończyła 102 lata. Codziennie jest na Mszy 
św. niezależnie od pory roku i pogody, a na Msze św. dla jubila-
tów zawsze spieszy z wielką ochotą i bywa wiele przed czasem.

Pozostali jubilaci to: Władysława Pisarska, Genowefa Baran, 
Józefa Solska, Felicja Wilk, Emilia Dochniak, Józefa Hapon, Zofia 
Wróbel, Helena Bielawska, Irena Bieńkowska, Aniela Kozieradz-
ka, Kazimiera Szczepańska, Zofia Panek, Janina Ospa, Kazimie-
ra Grześkowiak, Anna Brzezińska, Katarzyna Pieczonka, Stani-
sława Popkiewicz, Zofia Grabińska, Wiktoria Maria Stacherzak, 
Jadwiga Ciesielska, Stefania Hrabczak, Leokadia Paluch, Marian-
na Orzeszek, Zofia Baran, Adolfina Niepogodzińska, Stefan Głu-

chowski, Alina Peryt, Jadwi-
ga Beszłej, Marianna Gilar-
ska, Irena Łoboda, Genowefa 
Adamczyk, Anna Grobelna, 
Maria Demczuk, Wiktoria 
Cieszkowska, Stefania Bere-
ziuk, Janina Marzec, Helena 
Sobecka, Krystyna Więsyk, 
Ziuta Ilczyszyn – Buchman, 
Stanisław Wańczyk, Graży-
na Budzińska, Dorota Wró-
blewska-Publicewicz, Elżbie-
ta Michałczyk, Anna Budziń-
ska, Roman Gajewski.

Składam serdeczne ży-
czenia wszystkim wyżej wy-
mienionym osobom, które 
uczestniczyły we Mszy świę-
tej i  równie serdeczne tym 
osobom, które z  różnych 
względów nie mogły przybyć.

Jubilatom życzę szczęść 
Boże!

Halina Pierścionek
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Seniorzy u Świętej Jadwigi
Miesiąc październik w naszym kraju 

to miesiąc Różańca. Łączy się on rów-
nież z  kultem św. Jadwigi, zwłaszcza 
na Dolnym Śląsku, który jest jego ko-
lebką. Tu, w Trzebnicy, Święta spędziła 
prawie całe swoje życie i tu zmarła. Jest 
bardzo popularną świętą. Dała się po-
znać jako nadzwyczajna żona i matka 
a przede wszystkim wpisała się na trwa-
le w  pamięci wiernych poprzez swo-
ją modlitwę, czyny pokutne i miłosier-
dzie okazywane potrzebującym, chorym 
i opuszczonym. Jest patronką chrześci-
jańskich małżeństw i rodzin, patronką 
pojednania i współpracy między naro-
dami a dodatkowo, co dla nas Polaków 
jest szczególnie ważne, jest patronką 

wyboru naszego Rodaka na Stolicę Pio-
trową. Do Trzebnicy w dniu Jej święta, 
16 października, zmierzają liczne piel-
grzymki z całego Dolnego Śląska, by od-
dać hołd i cześć Świętej a przede wszyst-
kim modlić się przy Jej grobie, prosząc 
o Jej pośrednictwo u Boga Ojca.

Również grupa członków nasze-
go Klubu Seniora odbyła do  Trzebni-
cy, na miarę swoich sił i kondycji, taką 
małą pielgrzymią wędrówkę śladami 
Świętej Księżnej. Swego rodzaju miłą 
atrakcję turystyczną stanowi przejazd 
szynobusem. Pociąg o  ładnej sylwetce 
„pędzi” z niewielką szybkością jedno-
torową boczną linią kolejową. Zwalnia, 
przecinając drogi dojazdowe do  mija-
nych osiedli, co  oznajmia donośnym, 
przeciągłym gwizdem. Atmosfera i sce-
neria trochę bajkowa.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy 
od  nawiedzenia przepięknej bazyliki 
pw. św. Jadwigi, modląc się przy Jej gro-
bie. Następnie wyruszyliśmy Jej śladami 
wzdłuż tzw. Dużej Ścieżki. Została ona 
utworzona z inicjatywy wielkiego czci-
ciela Świętej – ks. prof. Antoniego Kieł-
basy, zmarłego nagle w lipcu tego roku. 
Ścieżkę wyznacza siedem tzw. kamieni 
medytacyjnych – granitowych głazów, 
które zostały rozmieszczone na  tere-
nie miasta. Wyryte są na nich: książęca 
mitra z małym krzyżykiem oraz nazwa 
cnoty, jaka charakteryzowała Świętą 
i jaką realizowała w swoim życiu pełnym 
oddania Bogu i ludziom. Obok kamie-
ni zamontowane są tablice (w trzech ję-
zykach – polskim, niemieckim, angiel-
skim), opisujące każdą cnotę Świętej 
wraz z cytatem z Pisma Świętego.

I tak, pierwszy kamień medytacyj-
ny – „Wiara” umieszczony jest tuż przy 
wejściu do  Bazyliki, drugi  – „Nadzie-
ja” – na placu pielgrzymkowym, trzeci – 
„Miłość i miłosierdzie” – na dziedzińcu 
klasztoru ss. boromeuszek.

Czwarty kamień – „Sprawiedliwość’ 
usytuowany jest prawie na skraju mia-
sta  – w  tzw. Rotundzie Pięciu Stołów. 
Jest to  miejsce bardzo szczególne  – 
z okrągłą budowlą z XIII wieku o śred-
nicy ok. 30  m. Mury wysokości ok. 
4  m zbudowane zostały z  cegły i  brył 
rudy darniowej oraz z  granitu. Praw-
dopodobnie budowla ta była pierwotnie 
przykryta dachem i służyła jako miejsce 
odosobnienia dla chorych w czasie epi-
demii i dla trędowatych. Tradycja wią-
że to  miejsce z  działalnością charyta-
tywną św. Jadwigi, a w czasach później-
szych  – z  działalnością trzebnickiego 
klasztoru. Pośrodku Rotundy umiesz-
czony jest mały stół ołtarzowy z krzy-
żem oraz posąg św. Jadwigi. Tuż przy je-
dynym wejściu, zabezpieczonym kratą, 
ustawiony jest właśnie czwarty kamień 
medytacyjny.

Kolejny piąty kamień – „Skromność 
i prostota” usytuowany jest w Lesie Bu-
kowym przy pustelni koło kościoła pw. 
Czternastu Świętych Wspomożycie-
li. Kamień szósty – „Męstwo” znajdu-
je się daleko na pagórkowatym wznie-
sieniu poza miastem – w kaplicy Świę-
tej na  tzw. Kaplicznym Wzgórzu. Jest 
to miejsce, na którym często zatrzymy-
wała się św. Jadwiga podczas podróży 

po Dolnym Śląsku. Oba kamienie – pią-
ty i szósty – położone są daleko na pe-
ryferiach miasta i dla grupy seniorów, 
ze zrozumiałych względów, nieosiągal-
ne. Dlatego też nad cnotami wyryty-
mi w tych kamieniach medytowaliśmy 
w innych miejscach Ścieżki.

Ostatni siódmy kamień – „Roztrop-
ność” zamyka Ścieżkę przy kościele 
św.św. Piotra i  Pawła, który położony 
jest na wysokiej skarpie, prawie w cen-
trum miasta, tuż przy Rynku. Obecny 
kościół został wzniesiony na  miejscu 
dawnego drewnianego i  późniejszego 
murowanego  – zawiera jeszcze frag-
menty późnoromańskie z XIII wieku.

Przy poszczególnych kamieniach od-
czytywane były teksty z tablic informa-
cyjnych, następnie podawane były wła-
sne intencje modlitewne. Modliliśmy 
się m.in. o rychłą beatyfikację Jana Paw-
ła II, o głęboką wiarę dla nas i dla na-
szych rodzin, o  nadzieję dla chorych, 
cierpiących i zdesperowanych, a szcze-
gólnie za wszystkich ludzi dobrej woli 
niosących pomoc potrzebującym. Nie 
zabrakło również modlitw o mądrość, 
pokorę i  roztropność dla rządzących 
oraz o męstwo i odwagę dla nas, byśmy 
umieli w  każdej sytuacji bronić wia-
ry, zachowywać przykazania Dekalogu 
oraz przekazywać młodemu pokoleniu 
nasze religijno-patriotyczne tradycje.

Modlitwę przy poszczególnych ka-
mieniach kończyło wezwanie „Święta 
Jadwigo, módl się za nami”.

Na zakończenie pielgrzymki wszyscy 
otrzymali pamiątkowe obrazki z wize-
runkami św. Jadwigi wraz z modlitwą.

Anna Dadun-Sękfo
t. 
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Marta i Maria (Łk 10, 38-42)
Spotkania ze Słowem Bożym

Znana jest scena, gdy Jezus jest go-
ściem u  swych przyjaciół w  Betanii. 
Marta krząta się „pochłonięta licznymi 
posługami”, a Maria siedzi u stóp Jezu-
sa, wsłuchana w Jego słowa. Obie sio-
stry stały się symbolem dwóch różnych 
postaw: aktywności i kontemplacji.

Postawa Marii oceniana była zwykle 
jako coś lepszego, to ona miała obrać 
„lepszą cząstkę”. Jednak w  orygina-
le greckim nie ma porównywania czą-
stek. Jezus mówi, że Maria obrała do-
brą cząstkę (greckie: ten agathen meri-
da), a nie „lepszą” czy „najlepszą” jak 
błędnie sugeruje Wulgata, a za nią róż-
ne polskie przekłady. Zatem Marta nie 
wybrała „gorszej” cząstki. Jezus upomi-
na ją nie dlatego, że krząta się i usługu-
je gościom, lecz dlatego, że jest tą pra-
cą „pochłonięta” (greckie: periespato) 
oraz „martwi się i  niepokoi o  wiele”. 
W jej działanie wmieszany jest niepo-
kój i  zbytnia troska. Tak bardzo jest 

pochłonięta swymi licznymi posługa-
mi, że może „przegapić” wyjątkowość 
tej chwili, nie usłyszeć słów Jezusa…

Maria wybrała dobrą cząstkę, przyj-
mując postawę uczennicy wsłuchanej 
w słowa Mistrza, ale jest to tylko cząstka 
a nie całość. Postawy sióstr nawzajem 
się uzupełniają, dopiero razem połączo-
ne tworzą pełnię. Jak pisał Dom Helder 
Camara: „Ideałem jest mieć ręce Marty 
i serce Marii”.

Pomiędzy Martą i   Marią nie 
ma  sprzeczności. Jak nie może być 
sprzeczności pomiędzy miłością 
do  Boga i  do  bliźniego: muszą być 
ze sobą nierozdzielnie związane. Zresz-
tą we wcześniejszej perykopie tego roz-
działu jest przytoczone podwójne przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego (Łk 10, 
27). Połączone postawy obu sióstr, mogą 
być ilustracją tego przykazania.

Można więc całym sobą mocno 
przylgnąć do  Pana Boga, a  jednocze-
śnie ofiarnie służyć innym i  sumien-
nie wykonywać wszystkie swoje pra-
ce. Jeśli źródłem działania jest Pan 
Bóg, z którym jednoczymy się w głę-
bi naszej istoty, jeżeli wszystko stara-
my się naznaczyć miłością, wtedy cała 
aktywność, codzienne zwykłe zajęcia 
stają się liturgią wielbiącą Boga. Co-
dziennie, w  czasie modlitwy poran-
nej, można Panu Bogu dedykować roz-
poczynający się dzień i prosić o łaskę, 
by  wszystko, co  robimy, było na  Jego 
chwałę. A potem pracować, wypełniać 

Korespondencyjny Kurs 
Biblijny
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szko-
ły Filozoficzno-Pedagogicznej”Igna-
tianum” w Krakowie organizuje Ko-
respondencyjny Kurs Biblijny. Celem 
kursu jest ułatwienie poznania i zro-
zumienia treści ksiąg zarówno No-
wego jak i Starego Testamentu.
Uczestnikiem Korespondencyjnego 
Kursu Biblijnego może być każdy za-
interesowany Pismem św. Chętnym 
nie stawia się żadnych ograniczeń, 
np. wiek, wykształcenie itp.
Uczestnicy poza opłatą za materiały 
kursu oraz ich wysyłkę nie ponoszą 
żadnych innych kosztów.

W sobotę 20 listopada 2010 r. 
odbędą się uroczystości inau-
gurujące rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Boże-
go ks. prałata Aleksandra Zien-
kiewicza. O godz. 9.00 w ka-
tedrze wrocławskiej ks. abp 
Marian Gołębiewski odprawi 
Mszę św., a następnie odbę-
dzie się w auli PWT sesja na-
ukowa poświęcona naszemu 
niezapomnianemu Duszpaste-
rzowi Akademickiemu – „Wuj-
kowi”.

swe codzienne obowiązki, mieć ręce 
pełne praktycznej dobroci i co pewien 
czas, choć na  chwilę, schodzić w  głę-
bię swej duszy, by zanurzać się w Panu 
Bogu, uspokoić swe serce i zaczerpnąć 
siły do pracy.

Wzorem pełni miłości, wielbiącej 
Boga i służącej ludziom, może być dla 
nas Maryja. W wymowny sposób wy-
raża to tajemnica Nawiedzenia, o czym 
warto pamiętać zwłaszcza teraz, w paź-
dzierniku, gdy odmawiamy różaniec. 
Maryja, jak każda matka, cała jest sku-
piona na  swym nienarodzonym jesz-
cze Dziecku, Bogu w  Niej ukrytym. 
Doświadcza Jego obecności i  otacza 
Go czułą miłością, a jednocześnie spie-
szy z  pomocą swej krewnej Elżbiecie, 
gotowa ofiarnie jej służyć.

A potem życie Maryi, żony cie-
śli, w  Nazarecie. Tak proste, od  rana 
do  wieczora wypełnione zwykłymi 
kobiecymi pracami i  dobrocią wobec 
ludzi. Codzienność bez nadzwyczaj-
nych wydarzeń i  cudów. A  jednocze-
śnie całe Jej życie jest całkowicie zato-
pione w Bogu. Maryja całym swym ser-
cem jest zjednoczona z Bogiem, którego 
wielbi we wszystkim i poprzez wszyst-
ko. Jest wsłuchana w Słowo Boże, któ-
re rozważa w  swoim sercu, a  przede 
wszystkim ufa Bogu bezgranicznie i po-
słusznie wypełnia Jego wolę, co jest naj-
lepszym sprawdzianem miłości.

Maria Chantry
(refleksje ze spotkań biblijnych)

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem:
www.ignatianum.edu.pl/Wydział 
Pedagogiczny/Studia podyplomowe 
i kursy
Zgłoszenia uczestnictwa w Kore-
spondencyjnym Kursie Biblijnym na-
leży kierować na adres:
Zbigniew Marek SJ • ul. Zaskale 1 • 
30-250 Kraków • „Kurs Biblijny”.
e-mail: zmarek@ignatianum.edu.pl

Pod tym samym adresem moż-
na także otrzymać dodatkowe infor-
macje. Organizatorzy proszą w tym 
przypadku o dołączenie koperty 
z podanym adresem i nalepionym 
znaczkiem pocztowym.
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XXVI rocznica śmierci ks. Jerzego
19 października 2010 r. mija już 26. 

rocznica męczeńskiej śmierci Sługi 
Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
pierwsze wspomnienie księdza Jerze-
go, jako błogosławionego, wyniesione-
go do Chwały Ołtarzy przed czterema 
miesiącami.

Zgromadziliśmy się najpierw 
na  cmentarzu, o  godzinie 11.45  przy 

symbolicznym grobie poświeconym 
ks. Jerzemu i  innym pomordowanym 
kapłanom. Tu  przedstawiciel Zarzą-
du Regionu  p. Walenty Styrcz wyra-
ził wdzięczność tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tak ważne-
go miejsca na naszym cmentarzu.

Modlitwy dziękczynne za beatyfika-
cję prowadzili ks. Mirosław Drzewiecki 

i kapelan Solidarności ks. Sta-
nisław Pawlaczek. Po wspól-
nym śpiewie i złożeniu kwia-
tów udaliśmy się na uroczystą 
Mszę św. do naszego kościoła.

Głównym celebransem był 
ks. Stanisław Pawlaczek, ka-
znodzieją ks. Mirosław Drze-
wiecki

W koncelebrze towarzy-
szył nasz ks. proboszcz dr Ja-
nusz Prejzner i ks. Piotr Kijek..

Ksiądz Mirosław w  pięk-
nych słowach naświetlił syl-
wetkę  błogosławionego 

Księdza Jerzego Popiełuszki, jako wspa-
niały wzór dany nam wszystkim do na-
śladowania. Pod koniec Mszy św. mo-
dliliśmy się Litanią do bł. księdza Jerze-
go. Chór św. Rodziny swoim śpiewem 
uświetniał liturgię Mszy św. 

Za opiekę nad patriotycznymi mo-
numentami podziękował ks. Januszowi 
Prejznerowi p. Walenty Styrcz w imie-
niu Zarządu Regionu, a paniom eme-
rytkom opiekującym się miejscem pa-
mięci przekazał w  prezencie piękne 
albumy poświęcone życiu bł. księdza Je-
rzego. Tym obdarowaniem zostały wy-
różnione: Teresa Dancewicz, Stanisława 
Władyka i Stefania Bereziuk. Otrzymał 
je także ks. proboszcz Janusz Prejzner.

Wszystkim, którzy zaszczycili naszą 
uroczystość swoją obecnością, z  ser-
ca Bóg zapłać. Do zobaczenia za  rok. 
Na każdy dzień – Szczęść Boże.

W imieniu Koła emerytów z  Soli-
darności

Halina Pierścionek

O ks. Jerzym, o latach, gdy On żył 
wśród nas i o naszej dzisiejszej sytuacji
Homilia ks. Mirosława Drzewieckiego

Kiedy Go porwano, modliliśmy się 
nieustannie. Tak bardzo chcieliśmy, 
żeby powrócił! W  takich sytuacjach 
Bóg przychodzi z  pomocą. Daje moc 
ludziom, żeby chcieli, umieli, zaan-
gażowali się we  wspólną modlitwę  – 
i my wszyscy modliliśmy się aby został 
wypuszczony... Pamiętam tę serdeczną 
modlitwę która płynęła z Watykanu... 
Wreszcie powiedziano nam, że Jego cia-
ło wyłowiono z Wisły! Byliśmy wstrzą-
śnięci i  wołaliśmy do  Boga. W  całej 
Ojczyźnie podnosiliśmy ręce do Boga: 
ulituj się nad nami! Cały naród był zbio-
rowym Mojżeszem... A  Bóg widział. 
Boże spojrzenie oddalone... Bóg widzi 
wieczność.

Bóg pozwolił, żeby się przeorało na-
sze sumienie. Żebyśmy znaleźli dro-
gę. Przecież mówili nam wtedy, że nie 
ma  innej drogi niż ich droga. Myśmy 
się nie zgadzali – wiedzieliśmy, że bez 
Boga nie można czynić dobra. I  On, 
ksiądz Jerzy zawsze nam za św. Pawłem 

powtarzał: „Zło dobrem zwyciężaj!”. 
Pytaliśmy sami siebie: „Jak ich zwycię-
żać dobrem? Jak kochać tych, którzy 
nas gnębią?”.

A oni grozili ks. Jerzemu... Przyjacie-
le radzili: „– Wyjedź”. Ale ks. Jerzy py-
tał: – „Mam zostawić tych, którzy zo-
stali mi powierzeni? Jak mógłbym ich 
zostawić?” I nie zostawił...

Dzisiaj ksiądz Jerzy jest błogosła-
wionym, ale przecież on  był świętym 
od  dawna. Już jako kilkuletni mini-
strant codziennie rano biegł kilka ki-
lometrów na  Mszę św. do  kościoła. 
Święty nie rodzi się, gdy to ogłaszają. 
Świętym jest się już tu, na ziemi. Świę-
tość, to często iść na przekór, ale – iść 
z Bogiem! I ks. Jerzy został nam dany 
na czas trudny.

Minęła okrągła rocznica powstania 
„Solidarności”. Czy cieszono się z tego? 
Nie. Wyśmiano i skłócano... Ale chwa-
ła i  cześć tym, którzy wytrwali! Cho-
ciaż jest zło – to przecież Bóg nie jest 

miłośnikiem zła! Bóg jest samą dobro-
cią! Dlatego chcemy dziękować Bogu 
za  wyniesienie na  ołtarze ks. Jerzego. 
Mamy teraz wzór.

Czego nam teraz trzeba? Trzeba po-
bożności, to znaczy – działania zawsze 
po bożemu! Trzeba siły moralnej. I ja-
sności umysłu. Trzeba konsekwencji.

Dzisiaj prawie wszystkie media rzu-
cają kamienie w księży, w duchownych, 
w Ojca Świętego... I to przynosi efekty.. 
Szedłem przez cmentarz. Jestem w su-
tannie. Ludzie przechodzili obok mnie 
jak przez powietrze!

Dzisiaj ludzie mówią: to jest prawda, 
co mnie odpowiada! Po co ci Bóg, czy 
ty nie możesz sam swoim życiem kiero-
wać? Sam jesteś sobie sterem, żeglarzem 
okrętem!… Do  supermarketu jedzie 
się w niedziele. Kiedy się temu dziwić, 
to mówią: „Ale ja pracuję, ja w  tygo-
dniu nie mam czasu!”. Dzisiaj znów sły-
szymy o aborcji. O in vitro! Mnożą się 
rozwody. Brakuje dobra.

Nie ma dobra, gdy nie ma Boga!
Wołamy – księże Jerzy, wspieraj nas! 

Abyśmy nigdy od Boga nie odeszli. Synu 
ubogich rolników! Wielki Polaku! Wsta-
wiaj się tam w niebie za nami u Boga!!!

notowała AS
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Jedenaście kobiet
Opowiem o jedenastu Polkach, o Polsce przepięknej, prostej i rozstrzelanej.

Wszystkie bohaterki dzisiejszej opo-
wieści giną w  Nowogródku (obecnie 
Białoruś), najbardziej znanym z  mło-
dości Mickiewicza. Są zakonnicami, na-
zaretankami. W lecie 1943 roku działa-
jąca w pobliżu miasteczka partyzantka 
radziecka na chwilę zajmuje osadę Iwa-
niec, następuje karna ekspedycja ge-
stapo, są egzekucje, palenie całych wsi, 
liczne aresztowania. W samym Nowo-
gródku 18 lipca 1943 roku zostaje uwię-
zionych sto dwadzieścia osób, w więk-
szości ojcowie rodzin i młodzież męska. 
Niemcy zapowiadają ich rozstrzelanie.

Pogodna, ciepła letnia noc. Wojna. 
Jedenaście Polek, kobiet i zakonnic, sie-
dzi w pokoju na komisariacie gestapo 
w Nowogródku. Wiedzą, że może jesz-
cze w nocy a może nad ranem, zosta-
ną rozstrzelane. Posądzane są o pomoc 
partyzantom. Modlą się, cicho popłaku-
ją, oddają życie w ręce Tego, Któremu 
zawierzyły wdziewając habity. Właści-
wie nie zginą, ale oddadzą życie za stu 
dwudziestu innych, którzy dzięki ich 
ofierze przeżyją. Oddadzą życie za in-
nych, ale i za Polskę.

Weronika była najmłodsza, miała 
tylko dwadzieścia siedem lat. Szlach-
cianka, ale „zaściankowa”, czyli bez ma-
jątku. Leokadia, najbardziej korpulent-
na, wzbudzała respekt i posturą i od-
wagą. W  czasie okupacji sowieckiej 
(1939-1941) została zmuszona do  roli 
służącej rosyjskiego dyrektora szkoły 
w Nowogródku. „Dlaczego ja?” – pro-
testowała. Przez niecałe dwa lata dopro-
wadziła do wiary całą dyrektorską ro-
dzinę. Dlatego pewnie ona.

Adela Mardosewicz (siostra Stella 
w zakonie), w jednej z rozmów deklaru-
je: „Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofia-
ra z życia, niech raczej nas rozstrzelają, 
aniżeli tych, którzy mają rodziny – mo-
dlimy się nawet o to”. Modlitwa zostanie 
wysłuchana za dwa tygodnie. Wcześniej, 
aresztowani mieszkańcy Nowogródka 
zostają deportowani do  przymusowej 
pracy na  terenie Rzeszy Niemieckiej, 
wrócą po wojnie wszyscy, żywi i ocalali. 
Siostra Stella słysząc o zagrożeniu życia 
księdza Aleksandra Zienkiewicza, kape-
lana klasztoru, ponawia swoją przedziw-
ną prośbę: „Boże, mój Boże, ksiądz ka-
pelan jest o wiele potrzebniejszy na tym 

świecie niż my, modlimy się teraz o to, 
aby Bóg raczej nas zabrał niż księdza, je-
śli jest potrzebna dalsza ofiara”. Ksiądz 
przetrwał okupację, potem został repa-
triowany na  tzw. „ziemie odzyskane” 
i dożył 95 lat w opinii świętości (zmarł 
w 1995 r.).

Modlitwa siostry Stelli szybko zo-
staje wypełniona. W  sobotę 31  lipca 
otrzymuje wezwanie, aby stawić się 
wieczorem w  komisariacie gestapo, 
wraz ze  wszystkimi siostrami. Stawi-
ły się o 19.30 po nabożeństwie różań-
cowym. Po godzinnej rozmowie z nie-
mieckim oficerem, podczas której pa-
dają zarzuty wspierania partyzantki, 
siostry zostają wywiezione w  kierun-
ku koszar. Wiedzą, że zginą. Nie wia-
domo, co wpłynęło na zmianę terminu 
egzekucji, jednak gestapo przewozi za-
konnice na noc z powrotem na poste-
runek. Noc, niczym tamta w Ogrójcu. 
Rankiem, w niedzielę 1 sierpnia, siostry 
zostają rozstrzelane w małym i młodym 
lesie, pięć kilometrów za  Nowogród-
kiem. Wokół brzózki i sosenki.

Eugenia była nauczycielką spod Su-
wałk, nosiła przydomek „Siostra Dys-
cyplina”. O  Paulinie mówiono, że  była 
„mało sprytna”, co wówczas uchodziło 
za  spory komplement. Helena „pierw-
sza do najcięższych robót, nieroztropna 
w  miłości siostrzanej, chce wszystkich 
wyręczać”. Julia, ledwo umiała czytać 
i pisać, ponieważ rodzice nie chcieli po-
syłać córki na lekcje z obawy przed szko-
dliwym wpływem zrusyfikowanej szko-
ły (początek XX wieku, zabór rosyjski). 
Józefa, najprawdopodobniej tylko ran-
na w  momencie egzekucji, ponieważ 
podczas ekshumacji (1945) znaleziono 
ją w postawie przykucniętej, przypusz-
cza się, że skonała przez uduszenie pod 
pryzmą piachu. Eleonora, „gdzie prze-
szła, tam był ład, skład i  porządek”. 

Anna, prócz zajęć stricte zakonnych, po-
trafiła prząść len i wełnę. Jadwiga, z roz-
targnienia przytachała kiedyś pewnemu 
wizytatorowi szkolnemu wraz z  drugą 
siostrą kanapę, choć przełożona prosiła 
tylko o … kanapkę. I Adela (Stella), tym-
czasowa przełożona klasztoru, obarczo-
na tą godnością po wyjeździe właściwej 
przełożonej, która wiedziała, że nie po-
doła w czasie prześladowań.

Polska, jedenaście kobiet. Życie od-
dane, ale nie utracone. Niepodległość, 
którą dziś mamy na  całego, zrodzo-
na z wielu ofiar, mało znanych jak ta, 
o  której wspominam dziś. Niepodle-
głość i wolność, z życia i męczeństwa 
jedenastu kobiet i tysięcy innych. Pol-
ska dla której trzeba było umierać. Pol-
ska dla której warto żyć. Jak najlepiej.

Męczenniczki nowogródzkie, 
rozstrzelane 1 sierpnia 1943 roku

s. Stella  – Adela Mardosewicz, lat 55, 
pochodząca z okolic Pińska;

s. Imelda – Jadwiga Żak, lat 51, z Oświę-
cimia;

s. Rajmunda – Anna Kukołowicz, Lat 
51, z Wileńszczyzny;

s. Daniela  – Eleonora Jóźwik, lat 48, 
z Podlasia;

s. Kanuta – Józefa Chrobot, lat 47, z zie-
mi Wieluńskiej;

s. Sergia  – Julia Rapiej, lat 43, z  oko-
lic Grodna

s. Gwidona – Helena Cierpka,, lat 43, 
z Poznańskiego;

s. Felicyta  – Paulina Borowik, lat 37, 
z Podlasia;

s. Heliodora – Leokadia Matuszewska, 
lat 37, z Pomorza;

s. Kanizja  – Eugenia Mackiewicz, lat 
39, z Suwałk;

s. Boromea – Weronika Narmontowicz, 
lat 27, z okolic Grodna.

Modlitwa za przyczyną Sióstr 
Męczenniczek z Nowogródka

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, 
powiedział, że  nie ma  większej miło-
ści niż oddać życie za  drugiego czło-
wieka. Siostra Stella i  jej współsiostry 
dobrowolnie wybrały śmierć, by  ra-
tować braci. Ty  przyjąłeś ich ofiarę. 
Przez wstawiennictwo Błogosławio-
nych Sióstr usłysz nasze prośby, które 
zanosimy do Ciebie w imię Jezusa, na-
szego Pana. Amen.

ks. Mieczysław Puzewicz
Słowo przed 92. rocznicą odzyskania 

Niepodległości
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Ich pamięci ocalony na zawsze ślad...

Ukazała się książka wzruszająca 
i niezwykła – przewodnik biograficzny 
po naszym cmentarzu parafialnym. Jej 
autorem i pomysłodawcą jest p. Andrzej 
Rumiński. Jak sam wyznaje we wstępie, 
o tej monografii myślał od dawna. Jed-
nak napisał ją dopiero dla swojej żony, 
Joanny, gdy tutaj została pochowana.

Książka niesie przesłania, które wy-
nikają z niej w sposób naturalny – i nie-
zamierzony chyba nawet przez Auto-
ra. Otóż przywraca czytelnikowi jedyny 
właściwy punkt widzenia, o którym tak 
często zapominamy  – zamiast grobów 
mamy znów przed sobą żywych ludzi. 
Zdawałoby się  – zwykłych, ale zawsze 
jedynych i  niepowtarzalnych  – a  teraz 
już niezapomnianych. Najczęściej tych, 
których historii nigdy i nigdzie – poza 
tą  książką  – nie opisano! Pamięć ich 

życia uwiecznili bliscy  – krewni albo 
przyjaciele. Przywołano wspomnienia 
z ich życia wydarzeń trudnych i drama-
tycznych, ale także  – zwykłej, mozol-
nej, codziennej pracy. Ujawniono fakty, 
o których kiedyś w ogóle nie wolno było 
mówić ani pisać – prześladowania, brze-
mienne w skutki decyzje. A chociaż je-
dynym powodem, dla którego losy tych 
osób poznaliśmy jest to, że oni umarli, 
to  przecież właśnie teraz stali się nam 
znajomi.

Jest więc ta książka wyrazem obco-
wania wiernych – nas, żyjących, z tymi, 
którzy znaleźli się już po  tamtej stro-
nie życia.

Tę duchową jedność, tak charakte-
ryzował francuski pisarz Jean Guitton: 
Kościół katolicki, tak zewsząd widzial-
ny, jedyny w swojej wierze apostolskiej, 
jest zaiste ojczyzną planetarną. Jest jed-
nocześnie cielesny i wieczny, łączy w so-
bie żywych i umarłych. To, co mija i to, 
co pozostaje. (…) czuję się bliski, bardzo 
bliski, nieskończenie bliski chrześcijan po-
czątków, Piotra, Pawła, Jana, Agnieszki, 
Cecylii, ale także Izajasza, Ozeasza, Je-
remiasza, a w kościele czuję się solidar-
ny z tymi, których jeszcze nie ma. Wiem, 
że będą wyznawali tę samą wiarę i będą 
mi zatem współcześni. Wyciągam do nich 
dłoń – choć ich nie ma.

Doprawdy, kto choćby tylko przejrzy 
tę  monografię inaczej spojrzy na  nasz 
cmentarz i na każdy inny – zobaczy tam 
nie kamienne płyty, ale – ciągłość naszej 
historii i wspólnotę pokoleń...

Książka ta – chociaż nie było to za-
mierzone – niesie przesłanie Bożego Mi-
łosierdzia. Jak wymagają zasady naszej 
łacińskiej, chrześcijańskiej cywilizacji – 
„de mortuis nihil nisi bene” – o zmar-
łych mówi się dobrze, albo wcale. Po-
wiedzenie to wyraża wiarę, że napraw-
dę wszystko kiedyś skończy się dobrze. 
Ponieważ taka jest prawda o naszym ży-
ciu – wszystko, co złe, jeśli tylko nie jest 
Boga odrzuceniem, zostanie nam kie-
dyś wybaczone i zapomniane... Tak oto 
książka o cmentarzu daje poczucie po-
nadczasowego dobra. Co więcej – przy-
wraca fundamentalną hierarchię war-
tości, którą dzisiaj ludzie usiłują pod-
ważać i  przypomina, że  one nigdy nie 
ulegają zmianie.

Wadą publikacji jest to, że wielu not 
biograficznych zabrakło. Mnie brakuje 

wspomnienia o  Krystynie i  Micha-
le Masiakach  – o  których mogłam 
sama napisać, ale tego nie zrobiłam – 
oraz o  prof. Edwardzie Kempie, któ-
ry do śmierci redagował nasze czaso-
pismo.

Nie wszyscy krewni i bliscy pocho-
wanych na  naszym cmentarzu osób 
odpowiedzieli na apel p. Andrzeja Ru-
mińskiego o dostarczenie notek biogra-
ficznych. Apel był – przypomnijmy – po-
nawiany wielokrotnie z ambony i w na-
szym czasopiśmie...

Panu Andrzejowi Rumińskiemu dzię-
kujemy za tę  pionierską publikację  – 
tak dzisiaj potrzebną, bo  odwołują-
cą się do  fundamentów naszej kultury 
chrześcijańskiej. Był to pomysł napraw-
dę opatrznościowy. I  mrówcza, kilku-
letnia praca.

Książka trafiła już do innych polskich 
miast, gdzie żyją krewni pochowanych 
tu osób, niosąc im radość, że ci, których 
kochali, którym tak wiele zawdzięczają, 
nie będą nigdy zapomniani. Mamy na-
dzieję, że powstaną podobne przewod-
niki po wszystkich wrocławskich – i pol-
skich cmentarzach. (AS)

Modlitwa
który mówiłeś głosami proroków
który zaklęty byłeś
w płomieniach
na pustyni
który mówiłeś głosami Sybil
schizofreników
histeryczek
o naznacz nas stygmatem
szaleństwa
któremu na imię miłość
oducz nas fałszu
uczul nas na mękę
miliona głodujących
Krasiński pytał
co by było
gdyby oszalał Bóg
a nam normalnym
a nam sytym
oczy przesłania
dziwny ogród
złocista ważka
baśń
nieprawda
co jest szaleństwem
co jest prawdą

Janina Nuckowska

Głęboki ślad w naszej pamięci pozo-
stawili PP. Krystyna i Michał Masia-
kowie. Zbliża się rocznica ich śmier-
ci. Oboje przez wiele lat czynnie 
uczestniczyli w życiu parafii i w róż-
ny sposób wspierali inicjatywy po-
dejmowane przez ks. proboszcza 
Stanisława Pikula. Profesor farmacji 
Michał Masiak pozostawił nam bar-
dzo trwały ślad – maść Linomag – 
nadal często stosowaną. Wynalazł 
ją wspólnie z prof. Józefem Kubi-
czem, dermatologiem (także po-
chowanym na naszym cmentarzu).
Pamiętajmy o nich w modlitwie!

Redakcja
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Pamięci moich przyjaciół
Michał nie żyje...
I Krystyna nie żyje...
Powtarzam sobie te słowa w myślach, 

a często także na głos i ciągle jeszcze nie 
dociera do  mojej świadomości, że  ich 
nie ma, że odeszli...

A może dla mnie jest to wyjątkowo 
trudne do uświadomienia sobie? Może 
bronię się przed tym, bo wraz z ich odej-
ściem zakończył się pewien etap moje-
go życia? Związanych z Krzysią wspo-
mnień z lat naszego dzieciństwa w Stry-
ju i  związanych z  obojgiem tych paru 
lat – po śmierci mojej Matki, kiedy przy-
jeżdżałam do Wrocławia na święta Bo-
żego Narodzenia i otoczona rodzinnym 
ciepłem ich domu zapominałam o sa-
motności, o odejściu bliskich, o smut-
ku, rzeczywistości.

Nigdy nie przypuszczałam, że te gru-
dniowe święta roku 1993 będą takie tra-
giczne! Że w krótkim czasie, w przecią-
gu dwóch tygodni zabraknie obojga: 
Michała, który był uosobieniem do-
broci, spokoju, życzliwości dla ludzi – 
i  Krystyny, która do  tych dwu pierw-
szych cech dołączyła jeszcze radość ży-
cia i  żywiołowość mobilizującą cały 
dom, przyjaciół, otoczenie. Jej wielka 
miłość do  naszych Kresów Wschod-
nich, Grodów Czerwieńskich, Ziemi 
Czerwieńskiej (te nazwy wyszły już chy-
ba dawno z użycia), do Stryja, w którym 
spędziła swe dzieciństwo, młodość, czę-
ściowo lata okupacji. Ta wielka miłość 

wciągnęła do współpracy wielu cieka-
wych ludzi w kraju i poza krajem, i za-
owocowała wydawanymi już od kilku lat 
biuletynami „Strzecha Stryjska”, w któ-
rej wszyscy współredagujący przybliża-
ją młodemu pokoleniu ojczyste strony, 
ich ojców i dziadów.

Dom Krystyny i Michała – miejsce, 
do którego garnęli się wszyscy po po-
moc, radę, serce, którego oboje nie ską-
pili nikomu.

I teraz dom ten stoi pusty, martwy – 
przestało w nim bić serce, a raczej dwa 
serca wspaniałych, szlachetnych ludzi.

A może tak właśnie miało być?
Może musieli odejść – jedno po dru-

gim, niemal natychmiast?
Może Michał czekał tam, przy furcie 

św. Piotra, by wejść z nią razem do kra-
iny wiecznej szczęśliwości?

Tak często myślę o nich, a w myślach 
staję nad ich świeżymi mogiłami i po-
wtarzam słowa wiersza Brandstaettera, 
które po śmierci mojej Matki głęboko 
zapadły mi w serce:
...nic się nie dzieje przedwcześnie,
i nic się nie dzieje za późno,
i wszystko się dzieje w swym czasie
Wszystko... wszystkie uczucia, spotkania,
odejścia, powroty, czyny, zamiary –
zawsze właściwą godzinę biją Boże 
zegary.

Zofia Patryn-Witkiewiczowa
(wspomnienie dla biuletynu„Stryjska Strzecha”, 

gdzie Krysia była naczelną redaktor)

Żałoba trwa
Dziś piątek  – 18  marca  – dokład-

nie trzy miesiące od śmierci Krysi. Ra-
niutko, o  7.30  ksiądz Czesław Podle-
ski, duszpasterz Apostolstwa Chorych, 
odprawił w  naszej katedrze Mszę św. 
w intencji Krysi i Michała, modląc się 
o wieczną dla nich obojga szczęśliwość. 
Ludzi o  tak wczesnej porze było nie-
wielu. Mała, boczna kaplica Najświęt-
szego Sakramentu stwarza nastrój ciszy 
i spokoju. Ksiądz Czesław znał ich obo-
je z moich opowiadań, więc poprowa-
dził tę Mszę tak bardzo osobiście, cie-
pło, serdecznie i tą nutką osobistą objął 
także i mnie. Wzruszył tym mnie do łez 
i  modlitwa moja za  nich była jeszcze 
bardziej pogłębiona i żarliwa.

Zaczyna już opadać ze  mnie smu-
tek i żałoba po ich śmierci. rozpoczy-
na się po  prostu nierówna walka pa-
mięci z  czasem, w  której czas zawsze 
wygrywa...

Chociaż...
Ciągle jeszcze wracam do  mego 

dwutygodniowego pobytu w  domu 
Krysi po jej odejściu. Dom staje się na-
gle pusty, a  równocześnie w  każdym 
najmniejszym nawet zakątku czuje się 
jeszcze ich niemal namacalną obec-
ność. Butki Krysi na schodkach, przy-
gotowane do  przebrania, gdy wró-
ci do domu; w łazience na wieszakach 
uprane przez nią bluzeczki, na jej noc-
nym stoliku otwarty notesik z  telefo-
nami i  adresami, Michała drobiazgi, 
płaszcz na  wieszaku...A na  fortepia-
nie w  salonie, oparty o  ścianę obraz 

Kalendarzyk
Te dni
Te lata
nieustających utrudnień
nieżyczliwych spojrzeń
szyderczych zmrużeń oka
odmownych odpowiedzi
bez uzasadnienia
dłoni zwiniętych w pięści
rąk wyciągniętych
i rąk spychających
uśmieszków politowania
milczenia wtajemniczonych
Te minuty
Te lata
oczekiwania
rozczarowań
uderzeń w serce
ciosów w miłość
To moje serce
granat
owoc
ociekający sokiem
To moje serce
granat
pocisk
co nie wybuchnie
bo niewypał
To moje serce
poszarpany
worek mięśniowy
Jeszcze bije

Janina Nuckowska

wielkości ołtarzowej – MB Kochawiń-
skiej. Miała go osobiście wraz z delega-
cją zawieźć do Kochawiny z początkiem 
nowego roku.

Kopia rzeczywiście wspaniała, rów-
nocześnie bardzo wierna oryginałowi, 
który jest w Gliwicach, w kościele św. 
Bartłomieja. Jak ona się tym obrazem 
cieszyła! Całe swoje serce oddała tej 
Matuchnie naszego dzieciństwa!

A teraz schroniła się już w promie-
niach Jej serca!

Koło mojej Kochawińskiej wisi 
różaniec Krysi  – bardzo stary i  bar-
dzo misterny. Wyjęła go  z  jej toreb-
ki i mnie dała Dorotka – i to jest mój 
sposób z Nią obcowania – w różańco-
wej modlitwie, która łamie bariery ży-
cia i śmierci.

Zosia
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Nasza wspólna droga
W listopadzie 1946 roku Uniwersytet 

Wrocławski rozpoczął swą pracę. Zgła-
szało się wielu kandydatów i kandyda-
tek na studia, ale nie mieli gdzie się po-
dziać, gdzie zamieszkać. Do furty klasz-
tornej Sióstr Urszulanek zapukała dnia 
26  listopada pierwsza polska student-
ka  – Joasia Urbańska. Została przy-
jęta, a  za  nią przyszło kilka dalszych. 
Rozpoczęło się nowe życie. Stopnio-
wo trzeba było spokojnie w urszulań-
skim, niemieckim klasztorze zdobywać 
dla naszych polskich studentek pokój 
po pokoju, które dotąd zajmowali nie-
mieccy wysiedleńcy, którzy urzędowo 
dostawali nakazy ewakuacji.

W uroczystość Świętej Rodziny 
1946 roku ks. administrator apostolski 
dr Karol Milik odprawił dla prawie 30. 
studentek w kaplicy maryjnej na par-
terze Mszę św. z  pierwszym polskim 
kazaniem.

Stanowiłyśmy zwartą grupę – wspól-
nie omawiałyśmy nasze trudności, 
wspólnie organizowałyśmy stołów-
kę, dzięki której mogły mieć studentki 
obiady na miejscu, a także skromne ko-
lacje. Po ciężkich latach wojennych stu-
dentki nasze znalazły swój dom, rodzi-
nę. Szukały wiedzy, nauki, spokoju, ale 
nade wszystko zrozumienia, serca, do-
broci i życzliwości.

Pierwsze studentki zorganizowa-
ły chór, który śpiewał w kościele aka-
demickim na  Mszach św. dla Pola-
ków. Rozpisywałyśmy na maszynie pie-
śni w  języku polskim i  rozdawałyśmy 
je  w  kościele. A  nasi Polacy skwapli-
wie zabierali te kartki i musiałyśmy je 
na nowo rozpisywać. Z każdą niedzie-
lą powiększała się liczba Polaków przy-
chodzących na  Mszę św. do  kościoła 
akademickiego pw. Imienia Jezus, wte-
dy popularnie nazywanego kościołem 
św. Macieja. To  zachęcało studentki 
do dalszych wysiłków i na codziennych 
Mszach św. w  kościele miały dyżury, 
aby dawnym zwyczajem ktoś po  pol-
sku mógł odmawiać 3 Zdrowaś Maryjo. 
Naszym Kapelanem był ks. dr Henryk 
Grzondziel, późniejszy biskup sufragan 
opolski. Pochodził z  Katowic-Panew-
nik, Jego siostra, nauczycielka, zginęła 
w Oświęcimiu za polskość i wiarę. Był 
Ojcem Duchownym Niemieckiego Se-
minarium, a po wysiedleniu kleryków 

w marcu 1946 roku – pozostał we Wro-
cławiu i był w  tych pierwszych latach 
naszym wspaniałym Kierownikiem Du-
chownym. Starał się mówić poprawnie 
po polsku. Pomagała mu w tym Mary-
sia Hoffman, polonistka.

4 listopada 1946 roku powstała szko-
ła – polskie liceum dla młodzieży żeń-
skiej. Pracowały w nim także mieszkanki 
internatu – Rysia (Ludwika Rychlewska) 
i Marysia Hoffman – obie już nieżyjące.

Życie studenckie obfitowało w różne, 
a czasem i nadzwyczajne wydarzenia. 
Były zakochania i były zawody miłosne, 
sytuacje poważne, a zarazem humory-
styczne. Były lęki przedegzaminacyjne, 
płacze i radości, ale przede wszystkim 
była atmosfera rodzinna sprzyjająca na-
uce, przygotowaniu do życia, do mał-
żeństwa i  do  dalszych życiowych wy-
borów. Każda otrzymywała na  drogę 
życia Ewangelię z życzeniem, by kiero-
wać się jej zasadami i dawać świadec-
two ewangelicznej prawdy, służąc z mi-
łością drugim.

Upłynęło wiele lat. Kontakty indy-
widualne – bezpośrednie czy korespon-
dencyjne – były podtrzymywane, zależ-
nie od możliwości.

W 30.  rocznicę otwarcia Internatu 
udało się zorganizować spotkanie by-
łych Akademiczek, których adresy zdo-
łano uzyskać. Było to bardzo wzruszają-
ce spotkanie. Mszę św. odprawił i kaza-
nie wygłosił wielki Przyjaciel Klasztoru 
i wielu rodzin naszych dawnych studen-
tek – obecnie już śp. ks. prałat dr Euge-
niusz Tomaszewski. Po Mszy św., w cza-
sie spotkania każda mówiła o swojej dro-
dze życiowej, wspominając łączące nas 
więzy w czasie studiów. Atmosfera była 
wspaniała, pełna szczerości i otwartości.

Odtąd już co roku spotykałyśmy się 
nie tylko na towarzyskie rozmowy, czy 
wspomnienia, ale dla duchowego po-
głębienia wiary, dla rozwiązywania in-
dywidualnych czy wspólnotowych pro-
blemów, dla formacji apostolskiej, aby 
wprowadzać ducha ewangelicznego 
w życie osobiste, rodzinne, zawodowe 
i swym przykładem dawać świadectwo 
przynależności do  Kościoła. Na  po-
czątku były to  jednodniowe spotka-
nia, tzw. Dni Skupienia lub Dni Mo-
dlitwy Urszulańskiej Grupy Byłych 
Studentek Wrocławskich. Odbywały 

się w klasztorze urszulańskim przy pl. 
Nankiera. Zawsze zaczynałyśmy Mszą 
św. Potem były wspólne oraz indywidu-
alne rozmowy, modlitwy, wspomnienia, 
itp. Byłyśmy całym sercem przyjmo-
wane w klasztorze. Okazało się jednak 
wkrótce, że jeden dzień nam nie wystar-
cza. Chciałyśmy się bardziej zżyć, mieć 
więcej czasu na modlitwę i skupienie, 
ale także na wzajemne rozmowy, wy-
mianę myśli i problemów, dzielenie się 
doświadczeniami życiowymi i  zawo-
dowymi. Stąd projekt spotkań w  róż-
nych sanktuariach Maryjnych, począw-
szy od Niepokalanowa, poprzez Bardo 
Śląskie, Piekary Śląskie, i przez kilka lat 
na Jasnej Górze.

Spotkanie w 1976 roku odbyło się po-
nownie pod przewodnictwem Ks. pra-
łata  E. Tomaszewskiego. Zawdzięcza-
my Mu rozpoczęcie odbudowy w na-
szym klasztorze kościoła św. Klary, 
który był w ruinie. On pierwszy zachę-
cił mnie do tego i od razu dał mi ofia-
rę pieniężną na ten cel. A budowałam, 
że tak powiem – „po cichu” – oczywi-
ście za zgodą Przełożonej Prowincjal-
nej. Podstawą był nakaz Konserwatora, 
by doprowadzić do porządku teren ko-
ścioła. I tak – z Bożą i ludzką pomocą – 
mimo różnego rodzaju przeciwności – 
rozpoczęta po kryjomu budowa ujrza-
ła potem światło dzienne.

Starałyśmy się utrzymać naszą więź 
przez odmówienie choćby jednego 
„Zdrowaś Maryjo” za siebie nawzajem. 
To nas jednoczy. A dziś tak bardzo po-
trzeba tej jedności serca!

Uważam to za wielką i szczególną ła-
skę daną nam przez Boga, że mogłyśmy 
spotykać się, modlić się wspólnie i być 
w  stałym kontakcie przez korespon-
dencję, wymianę myśli, modlitwę oso-
bistą, stanowiąc jakby jedną kochającą 
się Rodzinę, pod opieką Matki Bożej – 
w myśl i zachętę naszej Założycielki św. 
Anieli Merici.

s. Adela Łączka OSU

Od redakcji
Fragmenty wspomnień Siostry Ade-

li Łączki spisane w 1995 roku, tuż przed 
jej śmiercią, łączą się z naszą parafią po-
przez osobę ks. proboszcza Eugeniusza 
Tomaszewskiego, który był – jak sama 
określa – Wielkim Przyjacielem urszu-
lańskiego domu, Siostra Adela w pierw-
szych latach po wojnie opiekowała się 
internatem akademickim, a potem peł-
niła funkcję przełożonej klasztoru.
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Stopnica – nieznana historia
Stopnica-Kąty Stare leży w  południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego nad rzeką Stopniczanką, 
w połowie drogi między Tarnowem a Kielcami. Historia Stopnicy jest bardzo bogata. Jej początki jak również jej chrze-
ścijańskie korzenie sięgają czasów państwa Wiślan z IX wieku. Przyjmuje się bowiem, że chrześcijaństwo obrządku ła-
cińskiego dotarło na te ziemie jeszcze przed chrztem Polski. O Stopnicy pisał już pierwszy polski historyk bł. Wincen-
ty Kadłubek (XII/XIII w.)

Co pociąga turystę, podróżnika 
w Stopnicy? – Głównie przebogata hi-
storia miasta, kościoła, klasztoru, wspa-
niale udokumentowana. Ale przede 
wszystkim osoba o. Stanisława Dadeja, 
sercanina, który z niesamowitym znaw-
stwem, wspaniałą pamięcią, z wrodzo-
nym wdziękiem i  autentyczną pasją 
potrafi przekazać historię tego fascy-
nującego miejsca. Zwiedzając klasztor 
i jego pięknie zadbane otoczenie – ka-
pliczki, ogrody pełne ozdobnych krze-
wów i kolorowych kwiatów – i słucha-
jąc jego opowieści, które potrafi snuć 
niestrudzenie przez kilka godzin, czło-
wiek czuje się w centrum dziejów Pol-
ski, kultury, tradycji. Można śmiało po-
wiedzieć: tu jest Polska !

Stopnica związana jest z  wieloma 
wielkimi postaciami naszej historii m.
in. z  królem Kazimierzem Wielkim 
(XIV w.), który ufundował w tym mie-
ście kościół. Tu przebywał król Włady-
sław Jagiełło przed bitwą grunwaldzką, 
tu zatrzymał się król Stanisław August 
a w czasach nam bliższych klasztor od-
wiedzili: Wincenty Witos i  marszałek 
Józef Piłsudski.

Największy rozkwit Stopnicy przy-
pada na wiek XV i XVI. W tym czasie 
na terenach Ponidzia rozwijają się ru-
chy reformacyjne – luteranizm, kalwi-
nizm, arianizm, które znajdują wielu 
zwolenników wśród polskiej szlachty. 
Odpowiedzią na te tendencje stają się 
uchwały Soboru Trydenckiego (1545-
1563), który zapoczątkował ruch zwany 

kontrreformacją. Powstaje Zgromadze-
nie Ojców Reformatów, wywodzące się 
z franciszkanów, dla których Krzysztof 
Ossoliński, późniejszy wojewoda san-
domierski, buduje w Stopnicy klasztor. 
Ojcowie Reformaci działali w Stopni-
cy ponad trzy wieki. Klasztor był wte-
dy kolebką wiary, ośrodkiem kultu-
ry, kultywowania narodowych tradycji 
i patriotyzmu.

Sercanie

Po Reformatach klasztor przejęli 
Księża Najświętszego Serca Jezusowego, 
zwani sercanami. Ich założycielem był o. 
Leon Dehon (1843-1925), którego proces 
beatyfikacyjny trwa obecnie. Prowincja 
polska została erygowana w 1947 roku. 

Sercanie pracują jako dusz-
pasterze, stanowią kadrę 
wykładowców Wyższe-
go Seminarium Misyjnego 
Zgromadzenia oraz innych 
ośrodków naukowych kra-
ju  – KUL-u, UKSW, PAT, 
prowadzą działalność reko-
lekcyjno-misyjną w  wielu 
krajach Europy, Azji i Afry-
ki, pracują w środkach spo-
łecznego przekazu,  m.in. 
w polskiej sekcji Radia Wa-
tykańskiego, wydają własne 

czasopisma, podejmują wiele inicjatyw 
ewangelizacyjnych. Bardzo ważną dzie-
dziną działalności jest formacja kan-
dydatów na  księży i  braci zakonnych, 
od 1983 roku działa tu nowicjat.

Obecny klasztor i kościół są po ka-
pitalnym remoncie-odbudowie. Wiel-
kiego zniszczenia dokonali Niemcy 
w  1944  roku wysadzając kościół, któ-
rego resztki murów zachowano w ota-
czającym klasztor ogrodzie jako me-
mento dla przyszłych pokoleń. Klasz-
tor wraz z rozległym ogrodem i polami 
otoczony jest wysokim murem z  nie-
wielką bramą. We wnękach wewnętrz-
nej ściany muru okalającego plac ko-
ścielny od  strony północnej umiesz-
czone są  stacje drogi krzyżowej. 
W ścianę muru po stronie przeciwnej 

wkomponowane są natomiast fragmen-
ty zniszczonego kościoła, m.in. freski, 
ozdobne epitafia, a także wapienne lub 
żeliwne tablice herbowe fundatorów – 
członków znakomitych rodów szlachec-
kich. Upamiętnione są także na wmu-
rowanych tablicach ważne osoby, które 
nawiedziły klasztor na przestrzeni lat.

W klasztorze znajduje się niewiel-
kie muzeum misyjne, miejsce pamię-
ci Założyciela oraz zmarłych członków 
Zgromadzenia, gdzie pod zdjęciem 
każdego z  nich pali się lampka i  od-
prawiane są modlitwy w dniu roczni-
cy ich śmierci.

Łzawica Hioba

Księża sercanie prowadzą własne go-
spodarstwo przyklasztorne m.in. upra-
wy warzyw, zbóż; zajmują się sadownic-
twem, hodowlą zwierząt domowych, 
ryb w przyległym stawie.

Koniecznie zatrzymać się trzeba 
nad uprawianą tu ciekawą rośliną Jest 
to łzawica Hioba – lacrima hiobi – ro-
ślina dość niepozorna, przypominają-
ca w pierwszych dniach wzrostu liście 
zbóż, trochę kukurydzy. W wieku bar-
dziej dojrzałym pojawia się rodzaj kło-
sków-kiści, których małe zielone na-
sionka mają kształt zbliżony do kropli 
wody. W pełni dojrzałe ziarenka przy-
bierają kolor szarawy, mozaikowy. Sta-
ją się twarde i  służą do... wyrobu ró-
żańców(!), które można tu nabyć i po-
święcić  – jako miłą pamiątkę pobytu 
w stopnickim klasztorze.

Kilkuosobową grupą seniorów od-
wiedziliśmy Stopnicę i  otrzymaliśmy 
po kilka ziarenek łzawicy. Udało mi się 
wyhodować dwie roślinki, na których 
pojawiły się już kłosy-kiście z zielony-
mi ziarenkami. Ciekawe, czy dojrzeją, 
bo posadzone zostały dopiero w czerw-
cu a  powinny rozpocząć wegetację 
w kwietniu. Ale mimo to fakt powsta-
nia roślinek cieszy.

Anna Dadun-Sęk
(Dane historyczne zaczerpnięto  
z książki ks. Jacka Szczygła SCJ  

„Klasztor w Stopnicy-Kątach Starych”)

fo
t. 

An
na

 D
ad

un
-S

ęk

U ŚWIĘTEJ RODZINY 15październik  – listopad 2010

Królestwo Miłości



Światowe czuwanie modlitewne w intencji życia
27 listopada podczas liturgii rozpoczynającej Adwent – czas radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa – Ojciec 
Święty Benedykt XVI rozpocznie modlitewne czuwanie w Bazylice św. Piotra na Watykanie w intencji każdego poczy-
nającego się ludzkiego życia. Papież po raz pierwszy wzywa cały Kościół do przyłączenia się do tej modlitwy. Modlitwa 
w intencji obrony poczętego życia w jedności Kościoła jest naszym obowiązkiem i budzi wielką nadzieję, że z Bożą po-
mocą zwycięży cywilizacja życia i miłości.

Osobistą deklarację przyłączenia 
się do tej modlitwy oraz podziękowa-
nie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 
można złożyć na stronie internetowej:
www.tak-dla-benedykta.pl
w innych językach niż polski: 
www.yes-for-benedict.net

List z deklaracją modlitwy oraz po-
dziękowaniem z  załączoną imienną 

listą osób, które go podpisały, zostanie 
przekazany do rąk Ojca Świętego Be-
nedykta XVI.

Jest to wspólna inicjatywa między-
narodowych ruchów pro-life, pro-
wadzona przez Human Life Inter-
national. Obecnie deklarację można 
podpisać w  następujących językach: 
polski, angielski, niemiecki, francuski, 

włoski, portugalski, ukraiński i rosyjski. 
W przygotowaniu: język hiszpański, li-
tewski, czeski, słowacki i inne.

Bardzo prosimy o przekazywanie tej 
informacji swoim przyjaciołom na ca-
łym świecie.

Ewa H. Kowalewska, Human Life 
International – Polska

XXX-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Zwycięstwo przez modlitwę 
stu tysięcy osób

12 października minęło 30 lat od roz-
poczęcia Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczętych Dzieci. Krucjaty, która dopro-
wadziła do cywilizacyjnego przełomu – 
bezprecedensowego przejścia w warun-
kach demokratycznych od „legalności” 
aborcji do prawnej ochrony nienarodzo-
nych dzieci (7 I 1993). „To czytelny znak 
skuteczności modlitwy” – tak skomento-
wał tę rocznicę ks. prof. dr hab. Edward 
Staniek, duchowy opiekun Krucjaty.

Uroczystości rocznicowe w  kościele 
ss. Felicjanek przy ul. Smoleńsk 6 w Kra-
kowie zgromadziły kilkaset wiernych.

Krucjata założona została w 1980 r. 
przez katolików świeckich. Kilka osób 
współpracowało z Instytutem Rodziny 
przy Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie oraz Kurią Metropoli-
talną w Krakowie – m.in. dr hab. Jani-
na Palus, Halina i Czesław Chytrowie, 
dr Rafał Michalik i dr inż. Adam Kisiel.

Organizatorzy za pierwszy cel Kru-
cjaty obrali „przebudzenie świadomo-
ści społecznej odnośnie do  proble-
mu zabijania nie narodzonych dzieci”. 
Jako drugi cel sformułowali: „modli-
twę w intencji doprowadzenia do anu-
lowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku 
o tzw. przerywaniu ciąży i uznania pra-
wa do życia każdego poczętego dziecka”.

Inspiracją do założenia krucjaty mo-
dlitewnej były słowa Jana Pawła II: 
„proste i zasadnicze papieskie wezwa-
nie do  modlitwy. A  jest to  wezwanie 
najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” 
oraz „I życzę, i modlę się o to stale, aże-
by rodzina polska dawała życie; żeby 
była wierna świętemu prawu życia”.

Zapraszamy do udziału w Krucjacie 
i do wspólnej modlitwy za życie!

Zapraszamy też do  lektury referatu 
wygłoszonego w Rzymie na V Świato-
wym Modlitewnym Kongresie dla Życia.

dr inż. Antoni Zięba
współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie 

Poczętych Dzieci
www.krucjata.org

Niesprawiedliwe ustawy nie obowiązują
„Ustawy, które nie chronią życia 

lub są mu przeciwne nie są godne sza-
cunku. Kiedy ustawa cywilna uznaje 
aborcję lub eutanazję za zgodne z pra-
wem, to przestaje być prawdziwą usta-
wą cywilną moralnie wiążącą. Nie je-
steśmy zobowiązani do  zachowywania 
praw, które są niesprawiedliwe. Nie jest 
to „nieposłuszeństwo obywatelskie, ale 

zwyczajna obrona społeczeństwa. Abor-
cja jest jedną z największych niesprawie-
dliwości. Podobnie jak dzisiaj wstydzi-
my się za czasy niewolnictwa, to nadej-
dą dni, kiedy będziemy żałowali tych 
milionów aborcji, dokonanych w opar-
ciu o antyludzkie i antyspołeczne usta-
wy. Społeczeństwo okryje się wówczas 
wielkim wstydem z  powodu prawnie 

ustanowionej kultury śmierci... Naród, 
który zabija swoje własne dzieci jest na-
rodem bez przyszłości” – Prefekt Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów – kard. Antonio Cañizares 
przypomniał z  obrzydzeniem oklaski, 
jakie rozległy się w hiszpańskim parla-
mencie po  przyjęciu ustawy o  aborcji. 
„Jak można oklaskiwać ustawę, która 
zezwala na zabijanie?” – pyta Kardynał.

za IDK

List Matki Teresy do Polaków
Bóg chce, abym zwróciła się do was 

w imieniu nienarodzonych dzieci. Ży-
cie jest najpiękniejszym darem Boga. 
Nie wolno nam niszczyć ani ingero-
wać w ten piękny Boży dar. Dlaczego 

dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? 
Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej 
komfortowe życie. Bać się należy jedy-
nie łamania Bożych praw. Jak wielo-
krotnie mówiłam, tym, co najbardziej 

niszczy pokój, jest aborcja – ponieważ 
jeżeli matka może zabić swoje dziec-
ko, co może powstrzymać ciebie i mnie 
od  zabijania się nawzajem? Ofiaruję 
wszystkie swoje cierpienia, abyście wy-
bierali życie!

bł. Teresa z Kalkuty – 1996 r.
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Pomóż, jeśli możesz

Jestem niepełnosprawną dziewczy-
ną, mam porażenie kończyn dolnych 
po  złamaniu kręgosłupa i przerwa-
niu rdzenia kręgowego. Zakochałam 
się w kolarstwie niepełnosprawnych. 
Chciałabym napisać kilka zdań o so-
bie, gdyż jestem w ogromnej potrze-
bie z uwagi na to, co robię w życiu.
Należę do  klubu sportowego hand-
cycling.pl od września tego roku. Klub 
udostępnia mi handbike’a, rower ręcz-
ny na czas zawodów.
To jednak za  mało, ja  bardzo bym 
chciała trenować na własnym sprzę-
cie. No  i  tutaj pojawia się problem, 
ponieważ tak po prostu i zwyczajnie 
nie stać mnie na kupno tego roweru. 
Koszt handbike’a to 21 tys. zł, myślę, 
że dla każdego to cena z bajki, koszt, 
który przerasta jego budżet.
Dlatego wpadłam na  pomysł, aby 
utworzyć subkonto w  Fundacji „Po-
móż i  Ty”, żeby pomalutku zbierać 
pieniądze na ten cel, czyli na mój wła-
sny rower. Zbieram je od 9 paździer-
nika. Zwracam się do  każdego, kto 
może spełnić moje marzenie o  wła-
snym sprzęcie, żeby wpłacił symbo-
liczne 1 zł na moje konto.
Wiem, że moja prośba jest kosmiczna, 
ale wierzę, że uda mi się uzbierać oko-
ło 20 tys. ludzi o wielkim sercu i wte-
dy może kupię wymarzonego własne-
go handbike’a.
Nie przejmuję się kalectwem – tym, 
że jest mi ciężko, że jestem chora itd. 
Wystarczy, że wsiadam na handbike-
’a i wszystkie problemy znikają. Ści-
gam się od dwóch lat i wiem, że to nie 
chwilowe zauroczenie, ja o niczym in-
nym nie marzę. To prawdziwa miłość 
do sportu. Marzą mi się starty za gra-
nicą. Marzy mi się wygrana z najlep-
szymi zawodniczkami w Polsce. Uwiel-
biam trenować.
Pomożecie mi spełnić moje marzenie?
Tu jest mój apel: 
http://ewanahandbikeu2.bloog.pl
Gdyby ktoś zechciał pomóc... oto nu-
mer subkonta: 
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych 
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, 
nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
koniecznie z dopiskiem: 
„Rehabilitacja Ewy Kaczmarczyk”.

Ewa Kaczmarczyk
e-mail: ewa.kacz@wp.pl, tel. 798 278 319

Wielodzietni Solidarni

Żyje wśród nas milion rodzin wie-
lodzietnych, wychowujących ponad 
4 miliony dzieci, czyli co trzecie pol-
skie dziecko.
Fundacja Mamy i Taty podjęła współ-
pracę ze  Związkiem Dużych Rodzin 
3+ i wspomaga wspólnie z CARITAS 
Polska i serwis www.familion.pl akcję 
„Wielodzietni Solidarni”.
Zależy nam na Państwa bezpośredniej 
pomocy rodzina – rodzinie. Na stro-
nie www.familion.pl mogą Państwo 
poznać sytuację konkretnej rodziny, 
dowiedzieć się, czego dokładnie po-
trzebuje i  zdecydować, jakiej pomo-
cy udzielić.
Dla osób, które wolą udzielić wsparcia 
finansowego, istnieje możliwość wpła-
ty na konto Caritas: 
http://caritas.pl/platnosci 
zaznaczając w  tytule wpłaty „Wielo-
dzietni Solidarni”.
Wszystkich, a  szczególnie tych, któ-
rzy nie mogą udzielić wsparcia pro-
simy o  polecanie tej inicjatywy swo-
im znajomym.

Pomoc dla Świdrów

1 listopada 2010 r. w tragicznym wy-
padku samochodowym zmarła Domi-
nika Świder, uczennica kl. 1m w Ze-
spole Szkół nr 9 we Wrocławiu. Pozo-
stali członkowie 7-osobowej rodziny, 
poszkodowanej w wypadku, wymaga-
ją długotrwałej rehabilitacji i pomocy 
finansowej.
Osoby, które chciałyby wesprzeć ro-
dzinę w tej trudnej sytuacji mogą do-
konać wpłat na konto:
Stowarzyszenie „Hallelu Jah”,  
53-328 Wrocław, ul. Pretficza 5/4,
nr 31 1370 1301 0000 1701 4969 3000 
z dopiskiem: POMOC DLA ŚWIDRÓW.

Koncert na rzecz powodzian

Fundacja „Polskie Gniazdo”zaprasza 
na koncert pop-Oratorium „Miłosier-
dzie Boże” do  Hali Stulecia w  dniu 
29  listopada 2010  roku (poniedzia-
łek) o godz. 19.00. Dochód z koncer-
tu przeznaczony zostanie na rzecz ak-
cji dobroczynnej: „Dolnoślązacy po-
magają powodzianom”.

Dla Czadu
Czadowa Tablica znów działa! 
www.czadowatablica.pl
Po raz drugi zbieramy pieniądze dla 
potrzebujących w Afryce. Tym razem 
chcemy wyposażyć CENTRUM MŁO-
DZIEŻY im. św. Elżbiety w Moundou 
w Czadzie. 
Pracuje tam nasz brat kapucyn An-
drzej Barszcz. 
Budynki Centrum już zostały wybu-
dowane, teraz musimy je wyposażyć. 
Brakuje wszystkiego: instalacji, me-
bli, pomocy szkolnych. Nie ma  prą-
du i wody.
Dając niewiele – możesz pomóc wielu!
Pieniądze można wpłacać przez stro-
nę internetową lub na konto:
Sekretariat Misyjny  
Braci Mniejszych Kapucynów,  
30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 16,  
82 1020 2892 0000 5602 0409 7614
Przekaż, proszę, tę informację swoim 
znajomym, niech wszyscy się dowie-
dzą o naszej akcji! W podziękowaniu 
za ofiarę otrzymasz autentyczne zdję-
cie z Afryki.

o. Benedykt Pączka
dyr. Sekretariatu Misyjnego Prowincji Krakow-

skiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
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Z kroniki ks. proboszcza Stanisława
31 X 1989 – wtorek. Dobrze, że  jest tak ciepło. Dziś 

całe popołudnie wywoziliśmy śmieci z  cmentarza. Wy-
wieziono ich 17  samochodów, zapłaciłem 406  000  zło-
tych. Poprzednie sprzątanie było we wrześniu. Po Wszyst-
kich Świętych, gdy tylko mróz zetnie kwiaty, trzeba będzie 
je znowu wywozić.

Ale dzisiaj wieczorem cmentarz bardzo ładnie wyglądał..
1 XI 1989 – środa. Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Msze święte dzisiaj jak w każdą niedzielę. Nie było tylko 
tej o 16.00 – dla małych dzieci.

O godzinie 15.00  zgromadziliśmy się na  cmentarzu. 
Od pomnika AK, przy którym była pierwsza stacja wyru-
szyła procesja z  modlitwą różańcową. Druga stacja była 
przy krzyżu księdza Jerzego Popiełuszki, znajdującym się 
przy głównej alei za kaplicą. Przy tej okazji odbyło się po-
święcenie tego krzyża. Po zamordowaniu ks. Jerzego Popie-
łuszki w 1984 roku w tym miejscu wierni postawili drewnia-
ny krzyż, na którym obok zdjęcia ks. Jerzego stale wpisy-
wano nazwiska innych pomordowanych przez UB w stanie 
wojennym i w latach 70-tych. Początkowo UB zakazywało, 
później – niszczyło tablicę. Dwa razy krzyż został zniszczo-
ny, wreszcie zostawiono go w spokoju. Po pewnym czasie 
krzyż się złamał – ze starości, tak ja przynajmniej myślę, ale 
niektórzy są innego zdania...Wtedy p. inżynier Mieczysław 
Szatański zrobił bardzo solidny, duży, 4 – metrowy krzyż 
metalowy. W ostatnim tygodniu przed Wszystkimi Świę-
tymi został on w tym miejscu ustawiony i zabetonowany. 
Dziś w czasie procesji – poświęcony.

Stacja III była na polu 14 przy nowych grobach. IV – 
obok krzyża przy placu, gdzie będzie zbudowany pomnik 
ORLĄT LWOWSKICH. V – na głównej alei przy polu 12.

Mszę św. sprawował ks. proboszcz Stanisław Pikul. Kon-
celebransami byli dwaj ojcowie Redemptoryści z ul Wittiga. 
Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. Wiesław Haczkie-
wicz. Było chłodno, mglisto i wilgotno. Wiernych na cmen-
tarzu jakby trochę mniej.

Po raz pierwszy w  tym roku podczas Mszy świętej 
na  cmentarzu była udzielana komunia św. Wieczorem 
w kościele o 18.30 i o 20.00 były odprawione Msze święte.

11 XI 1989 – sobota. Obchodzimy 71. rocznicę 0dzyska-
nia Niepodległości. Po raz pierwszy od 51 lat jako Święto 
Narodowe – i dzień wolny od pracy...

W kościele Msze święte zostały odprawione tak jak 
a w dni półświąteczne, to znaczy o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 9.00. Nie było Mszy św. o 16.00.

O godz. 18.00  różaniec za  zmarłych i  wypominki 
i o 20.00 Msza święta.

Dzisiaj była uroczysta Msza św. o 15.00 na cmentarzu – 
obok pomnika ORLĄT LWOWSKICH

Już od godz. 14.00 przy pomniku wartę honorową pełnił 
pluton Wojska Polskiego z Wrocławskiej szkoły Wojsk Zme-
chanizowanych – aż do zakończenia Mszy i całej uroczystości.

Harcerze z  79  Wrocławskiej Środowiskowej Drużyny 
Harcerskiej „Lwów” i  Harcerze z  innych drużyn miasta 
Wrocławia pełnili wartę honorową w ciągu dnia.

Mszę św. o 15.00 odprawił ks. dziekan Stanisław Pikul – 
proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny. Po Mszy św. złożo-
no wieńce. Chór parafii św. Rodziny pod dyrekcją pana 
Tadeusza Chołoniewskiego śpiewał przed Mszą św. pieśni 
patriotyczne, kilka pieśni liturgicznych w czasie Mszy św. 
i po złożeniu wieńców – trzy pieśni.

Zakończono odśpiewaniem Roty.
Wszystkim podziękował Rektor Politechniki Wrocław-

skiej, P. prof. Jan Kmita. W czasie Mszy św. zebrano składkę 
na budowę pomnika – 436 960 zł i 5 dolarów kanadyjskich.

W uroczystości na cmentarzu wzięło udział około 700-
800 osób.

Po Mszy św. wielu ludzi podchodziło do mnie z podzię-
kowaniem za przygotowanie tej uroczystości.

Prosili, aby również w przyszłości odprawiać tu Mszę św. 
O to prosił również w swoim podziękowaniu prof. J. Kmi-
ta, rektor Politechniki Wrocławskiej.
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Pozytywny skutek oglądania TV
Całe zamieszanie się wzięło z oglą-

dania telewizji.
10  sierpnia 2010 – w święto patro-

na przewodników i  ratowników su-
deckich św. Wawrzyńca we  Mszy św. 
na  Śnieżce wzięli udział prezyden-
ci RP  i  Czech. Oglądając tę  relację, 
w  jednej z  migawek, wśród twarzy 
znanych z  telewizyjnego okienka kil-
ka osób dostrzegło kogoś 
bardzo znanego ale tylko 
dla nich. Obok biskupa 
legnickiego oraz pryma-
sa Czech stał kapłan do-
brze im znany i rozpozna-
walny zawsze i wszędzie. 
Dzisiaj proboszcz para-
fii w Karpaczu ks. Zenon 
Stoń. To nasz ks. Zenek – 
przed laty wikariusz w na-
szej świątyni. Po kilku te-
lefonach wśród tych, któ-
rzy do  dzisiaj mieszkają 
na  Sępolnie zakiełkował 
prosty i  śmiały pomysł. 
Spotkajmy się z ks. Zeno-
nem u nas w parafii, zaprośmy po  la-
tach – przecież to może być cudowne. 
Ktoś powiedział, że realizacja własnych 
małych marzeń to  okruchy wielkie-
go szczęścia. Rozdzwoniły się telefony, 
kto kogo zna i z kim można jakoś pro-
sto nawiązać kontakt.

I poleciało jak lawina.
Grupa „młodzieży” z roku 1980 zatę-

skniła do tak serdecznych wspomnień, 
nabrała wigoru. Ks. Olek jest w Boga-
tyni, tam była wielka woda, jest pro-
boszczem, jak on się stamtąd wyrwie? 
Odpowiedział, że  będzie  – na  pewno 
przyjedzie.

Ustalona data – 18.10. Spotkamy się 
na Mszy św. o 18.00, a potem pójdzie-
my do Sali w Domu Parafialnym. Ks. 
Proboszcz Janusz zaproponował nam 
na  spotkanie salę Klubu Seniora. Jak 
to, młodzież chce się spotkać ze swo-
im ks. Zenkiem, a tutaj taki zimny ku-
beł wody – SENIORZY. Powiało bun-
tem. Jednak był to  bunt wewnętrzny, 
a  wiek seniorów jednak przypomniał 
nam o sobie. Tak – jesteśmy już „była 
młodzież” – a dzisiaj szanowni Państwo, 
Panie i Panowie.

Gdy szedłem do kościoła spotkałem 
Stasia i Ryśka a ze schodów domu para-
fialnego wyszedł ks. Zenon. I do swoich 

dawnych ministrantów po  chwili po-
wiedział: „jak to wy chłopaki nie idzie-
cie do ołtarza?”

Jednego zachęciła małżonka – 
no  idź – i  ćwierć tony w  trzech chło-
pach pomaszerowało do zakrystii, przez 
chwilę z nadzieją, że może siostra za-
krystianka nie znajdzie komży w roz-
miarze XXX…

Ale tam spotkaliśmy swoich rówie-
śników – kapłanów – wychowanków x. 
Zenona, a  dla nas wciąż bliskich ko-
legów: Edka, Stasia, Sławka, o  i  Olek 
przyjechał, Grzesiu, Jacek, Adam. Był 
jeszcze ktoś, kto się chyba cieszył naj-
bardziej  – ks. prałat Stanisław. Daw-
no nie widzieliśmy tak radośnie roz-
bieganych oczu ks. Stanisława i uśmie-
chu z takim dawnym blaskiem. Modlił 
się z  nami, był wśród nas. I  w  duchu 
tak jakby czas się cofnął – daty wędro-
wały jak chciały. A potem dziewczyny 
z ławki, te same które na tych samych 
ministrantów przed laty oczekiwały 
pod wieżą – z uśmiechem zażartowa-
ły: i znowu te same twarze przy ołtarzu.

Modliliśmy się za  wszystkich, któ-
r ych pamiętal iśmy : 
za tych, którzy przyszli, 
za  tych, którzy być nie 
mogli i za tych, do któ-
rych się nie udało do-
trzeć.

Wywodziliśmy się 
z  grupy ministrantów, 
grup ruchu Światło  – 
Życie – oaz, początków 
młodzieżowego para-
fialnego zespołu chary-
tatywnego. Ale gdzieś 

tam w  każdym życiorysie było kilka 
dni, które zarejestrowaliśmy jako te, 
w których coś ważnego się wydarzyło 
w związku z ks. Zenonem.

O 22.00. dzwonił zegar na kościelnej 
wieży  – wtedy dopiero zgasło światło 
w Sali Klubu Seniora. Siedzę sobie dzi-
siaj i zastanawiam się: co dało mi to spo-
tkanie? Ksiądz Zenon powiedział w kil-

ku słowach od  ołtarza 
„że nie był to dzień przy-
padkowy, że  nic się nie 
wydarzyło w  tym czasie 
od kiedy się spotkaliśmy 
po  raz pierwszy do  dzi-
siaj przypadkowo, tylko 
jest to wszystko zamierzo-
ne od wieków w wielkim 
planie Boga dla każdego 
człowieka. Zamierzone!”

Spotkałem twarze in-
nych, oglądaliśmy czar-
nobiałe zdjęcia sprzed lat. 
Patrzyliśmy na swoje twa-
rze  – jakby takie same, 
ale jedna trochę inne. 

Na chłopców – niby podobnych, tylko 
trochę wydawało się, jakby cięższych. 
Spotkanie się zakończyło. Oczywiście 
chcemy je kontynuować, spotkać się po-
nownie, bo z wieloma o wielu sprawach 
nie udało się porozmawiać. A  ja  do-
strzegłem nowa perspektywę. Zakoń-
czył się czas młodzieży, oj  definityw-
nie  – zadebiutowaliśmy spotkaniem 
w Klubie Seniora. Czy to wielka radość? 
Oby!, bo radością na zawsze będzie to 
co było i jakie było wspaniałe. A nasz 
ks. Zenon pożegnał się z  nami takim 
spostrzeżeniem: Pamiętajcie, że polski 
prezydent przyjechał najpierw do  mo-
jej parafii – a dopiero potem wybrał się 
do Watykanu!

Tadeusz Pałasz
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O Wspólnocie i Przymierzu
Na wspólnotowej Mszy Św. ks. Woj-

ciech Jaśkiewicz wygłosił katechezę, 
której streszczenie podajemy poniżej.

Popatrzmy na  naszą Wspólnotę. 
Kim jesteśmy? Tak jak słyszeliśmy 
w Psalmie – na pewno jesteśmy ludem 
wiernym szukającym Boga.

Co to  jest przymierze? Pierwotnie 
przymierze było zawierane pomiędzy 
dwoma stronami: słabszą i  silniejszą. 
Strona słabsza coś obiecywała, przyrze-
kała, a w zamian strona silniejsza zobo-
wiązywała się do ochrony. Często przy-
mierzu towarzyszyło przekleństwo  – 
na wypadek niedotrzymania warunków 
przymierza.

Jak to jest z Przymierzem w naszej 
Wspólnocie...?

Jesteśmy cząstką Kościoła. Bóg prze-
widział istnienie Płomienia Pańskiego. 
Musimy więc widzieć siebie w kontek-
ście całego Kościoła.

Można wyróżnić 3  etapy istnienia 
wspólnot:
1. Człowiek, poszczególne osoby – pra-

gną bardziej odkrywać Pana Boga.
2. Grupa ludzi spotyka się, aby wspól-

nie realizować ten cel. Tworzy się 
Wspólnota.

3. Wspólnota zobowiązuje się do cze-
goś. Powstaje Przymierze.
Jan Paweł II bardzo mocno podkre-

ślał ogromną rolę wspólnot świeckich 
w dzisiejszych czasach. Wspólnota jest 
jedynym dobrym miejscem do wzrasta-
nia w Bogu, jest środowiskiem do bu-
dowania nowych relacji i  realizowa-
nia wzrostu we  wzajemnej miłości. 
Nie można pogłębiać wiary w  Jezusa 
Chrystusa, jeżeli nie jest się w  relacji 
we wspólnocie.

Wspólnota powinna należeć do Ru-
chu – tak jak nasza należy do Odnowy 
w Duchu Świętym. Aby być zakorzenio-

ną w szerszej rzeczywistości, aby się nie 
zagubić, nie zamknąć, nie obumrzeć.

Można Wspólnoty podzielić w  za-
leżności od „stopnia całościowości”:
1. Całkowita – np. zakonna.
2. Ograniczona – członkowie mają ja-

kąś część wspólną.
3. Pełna – członkowie chcą coraz wię-

cej czasu poświęcać Wspólnocie. 
To już można nazwać Przymierzem. 
Tu  czekam na  powtórne przyjście 
Pana Jezusa lub na przejście do Nie-
go. Tu  chcemy służyć. Tu  – w  ja-
kimś sensie – jest nasz dom. Utoż-
samiamy się z  tym środowiskiem. 
Chcemy nawiązywać więzi przyjaź-
ni, żeby bardziej służyć. Nie dlate-
go, że  jesteśmy lepssi, ale dlatego, 
że Pan nas powołuje. Zobowiązuje-
my się do przestrzegania reguł i za-
sad i chcemy służyć.

Notował ZZ

Do czego Pan mnie powołuje?
Właśnie to  pytanie zadawaliśmy 

podczas adoracji w Dniu Wspólnoty, 
będąc goszczeni w niedzielę 24 wrze-
śnia przez ks. Wojciecha Jaśkiewicza, 
w  jego parafii NMP Bolesnej. Zada-
waliśmy je kontemplując oblicze Boga 
w  Najświętszym Sakramencie. Przy-
gotowani do kontemplacji zostaliśmy 
przez słowo wprowadzające wygło-
szone przez Adama Urygę. Zanoto-
wałam: Bóg nas powołuje i  kształtu-
je tak, jak nas wymyślił. Dajemy się 
Mu  prowadzić poprzez naszą decyzję 
pójścia za  Nim na  Górę Objawienia, 
tak jak chce On sam nas tam zaprowa-
dzić. Wiąże się to  z  wysiłkiem, z  tru-
dem, ale warto popatrzeć z góry, ma-
jąc inną perspektywę, piękną i rozległą, 
prawdziwą, widzianą z innej proporcji. 
Na dole toczy się walka – widać z góry 
lepiej dystans między dołem a górą. Sta-
jąc na  górze doświadczamy spokoju, 
cierpliwości. Wejść na tę górę musimy 
osobno. Trzeba zostawić swoje sprawy 
codziennie, emocje, być wolnym, pójść 
i stanąć osobno. Bywanie razem – wy-
maga bywania osobno z Panem Jezu-
sem. Jesteśmy zbudowani na wzór świą-
tyni – prawdziwe nasze życie toczy się 
w naszym wnętrzu, zarezerwowanym 

tylko dla Boga i przez Niego zazdrośnie 
strzeżonym. Górę Przemienienia trze-
ba zobaczyć w sobie. Gdy objawia się 
chwała Boża – nie jesteśmy w stanie jej 
poznać – jak Apostołowie, którzy pada-
ją na twarz przed Bogiem Nieznanym, 
Największym. Jezus mówi: WSTAŃ-
CIE! Jak zatem mamy wejść na naszą 
Górę Przemienienia, która znajduje się 
w naszym wnętrzu? Nie zapewni tego 
żadna wiedza ani umiejętności. Stanąć 
trzeba przed Bogiem ubogim, w  peł-
nym zaufaniu, ogołoconym ze wszyst-
kiego, zupełnie obojętnym na  rzeczy-
wistość materialną. Nie jest istotą ży-
cia konto, opinia, dom, jego urządzenie. 
Ubogim staję przed Panem – stworze-
nie przed Stwórcą.
By czas nie był stracony – konieczne są:
– decyzja,
– dyscyplina,
– bezinteresowność,
–  wiara – mieć pewność, że Boże obiet-

nice są prawdziwe,
–  wolność – nie musimy obmyślać, szu-

kać słów – Duch Święty pouczy nas 
o wszystkim,

–  zgoda na poddanie się temu, co przyj-
dzie – nawet, gdy będzie to bolesne.

Notowała MW

Jest na Sępolnie
takie miejsce
cudownie bezpieczne
gdzie Duch Święty
swą mocą
rozpala Płomień Pański

Są spotkania u progu
radością znaczone
i drzwi Miłości Bożej
szeroko otwarte
w której możemy
się schronić i leczyć rany

Jest Kapłan
nasz przewodnik
byśmy w drodze
do Boga
w miłości i służbie
nie ustali

Są Odpowiedzialni
umacniający powołanych
aby słowem Bożym żyli
aby świadczyli
aby się odważyli

Jest diakonia Uwielbienia
wspomagająca zebranych
w wielbieniu śpiewem i muzyką
Boga Trójjedynego

I lud Boży
zgromadzony
w Imię Pańskie
by swój maleńki czas
podnieść z Ziemi
i unieść do Nieba

Irena Kubiak
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Osiedlowa Biesiada Rocznicowa
10  listopada, w  przeddzień świę-

ta Niepodległości, Rada Osie-
dla Biskupin-Sępolno-Dą-
bie-Bartoszowice zorgani-
zowała w teatrze VERSUS 
na  terenie stadionu Ślęży 
biesiadę rocznicową.

W udekorowanej sali 
przy długich stołach, przy 
świecach, słodkościach, 
owocach rozpoczęło się radosne 
biesiadowanie. Zainaugurował je uro-
czysty toast pysznym grzańcem za po-
myślność i rozwój naszej małej ojczy-
zny. Następnie uczniowie XI  Liceum 
zaprezentowali scenkę historyczną  – 
Obiady Czwartkowe. Były więc znane 
postacie (w oryginalnych strojach!) m.

in.: król Stanisław August, ks. Stanisław 
Konarski, Adam Naruszewicz, 

ks. bp Ignacy Krasicki.
Druga część spotkania 

to wspólne śpiewanie pie-
śni niepodległościowych, 
patriotycznych. Nie zabra-
kło więc: „Pierwszej Bry-
gady”, „O mój rozmarynie”, 

„Wojenko, wojenko” i  wielu 
innych z tamtego okresu.

Podczas Biesiady przedstawiona zo-
stała grupa uczniów ze szkół z terenu 
naszej Rady Osiedla, która brała udział 
w  rozgrywkach sportowych  – piłce 
nożnej w ramach Turnieju o Nagrodę 
Komendanta Policji Dzielnicy Śród-
mieście. Uczniowie zdobyli I  miejsce 

i zostali dodatkowo obdarowani przez 
Radę Osiedla drobnymi gadżetami i ko-
szulkami z logo Rady.

Była to  już druga biesiada poświę-
cona listopadowej rocznicy. Inicjaty-
wa Rady Osiedla organizowania tego 
rodzaju spotkań jest godna wielkiego 
uznania. Sprzyja nie tylko integracji 
naszego małego środowiska ale przede 
wszystkim staje się lekcją historii dla 
młodego pokolenia, umacnia postawy 
patriotyczne oraz podtrzymuje naro-
dowe tradycje i naszą tożsamość. War-
to w przyszłości pomyśleć by ta piękna 
inicjatywa była udziałem wszystkich 
mieszkańców naszej dzielnicy. Infor-
macja o takim spotkaniu, również np. 
w postaci plakatów, winna być podawa-
na w różnych naszych wspólnotach – 
szkołach, instytucjach, kościołach. 

ADS

Patronalne święto  
pracowników służby zdrowia

Jak co roku w Katedrze Wrocławskiej 
spotkaliśmy się z okazji przypadające-
go w dniu 18 października wspomnie-
nia św. Łukasza Ewangelisty – patrona 
lekarzy, malarzy i złotników.

O godz. 18.00  została odprawiona 
Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. bpa Edwarda Janiaka 
z  udziałem ks. dra Janusza Prejznera, 
asystenta kościelnego Katolickiego Sto-
warzyszenia Lekarzy Polskich oraz ks. 
prał. Kazimierza Sroki – diecezjalnego 
duszpasterza środowiska służby zdro-
wia. Homilię wygłosił ks. bp  Edward 
Janiak.

Byli obecni: JM  rektor AM, dy-
rektorzy szpitali, lekarze i  lekarze 

stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniar-
ki, laboranci, ratownicy medyczni 
oraz kapelani szpitalni. Modliliśmy się 
w naszych osobistych intencjach oraz 
za  zmarłych w  bieżącym roku pra-
cowników służby zdrowia, zwłaszcza 
za profesorów: Zbigniewa Knapika, Ta-
deusza Chruściela, Jerzego Czernika, 
Jakuba Kuźniara i Wiktora Bednarza.

Na zakończenie dr n. med. Grażyna 
Słopecka-Borejko  – prezes Oddziału 
Dolnośląskiego KSLP wygłosiła lauda-
cję i wręczyła prof. dr hab. Ludwice Sa-
dowskiej dyplom Honorowego Członka 
KSLP przyznany Jej w uznaniu zasług 
przez Walne Zgromadzenie na  Jasnej 
Górze w maju 2010 roku.

Po Mszy św. w auli 
Papieskiego Wydziału 
Teologicznego ucznio-
wie Szkoły Muzycznej 
im. Grażyny Bacewicz 
dali wspaniały kon-
cert. Skrzypkowie: Kaja 
i  Tomek, wioloncze-
listka Ania oraz Ola – 
flet poprzeczny wraz 
ze  swoimi pedagoga-
mi zagrali z wdziękiem 
i talentem znane utwo-
ry, począwszy od „Ave 
Maria” Szuberta przez 

„Pieśni Polskie” po „Balladę dla Adeli-
ne”. Było to piękne preludium do kon-
ferencji formacyjno-szkoleniowej, któ-
rą prowadził  JM Rektor AM  R. An-
drzejak

Wygłoszone zostały następujące re-
feraty: „Czy pacjent jest jeszcze oso-
bą?“ – w zastępstwie ks. prof. dra hab. 
Waldemara Irka przedstawił go ks. prof. 
Kazimierz Lubowicki, „Naprotechnolo-
gia” – dr n. med. Urszula Sieradzka oraz 
„Mobbing – terror psychiczny w służ-
bie zdrowia, aspekty społeczne, praw-
ne i etyczne” – prof. dr hab. Ludwika 
Sadowska.

W kuluarach i podczas agapy długo 
dyskutowano...

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewka

Bp Edward Janiak sprawuje Eucharystię 
dla lekarzy

Ludwika Sadowska i Grażyna Słopecka-Borejko

fo
t. 

jb
og
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Senioralia we Wrocławiu
W dniach 8-9 października 2010 ro-

ku zorganizowane zostały już po raz ko-
lejny Wrocławskie Dni Seniora  – Se-
nioralia. Impreza zgromadziła wielu 
uczestników  – seniorów, którzy zrze-
szeni są  w  licznych Klubach działają-
cych przy parafiach, Radach Osiedli, 
zakładach pracy.

Tegoroczne Dni Seniora zawiera-
ły bardzo interesujący program i mia-
ły bogatą oprawę. Były sympozja, wy-
kłady, spotkania dyskusyjne na tematy 
najbardziej interesujące osoby starsze, 
wystawy prezentujące dorobek Klubów, 
imprezy plenerowe  – marsze, pikni-
ki, wystawy artystyczne, warsztaty pla-
styczne, spotkania przy muzyce, tańcu 
i wiele, wiele innych. Zajęcia odbywały 
się na  terenie całego Wrocławia m.in. 
w  Ratuszu, w  Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich, Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych, w Bibliotekach, Ośrod-
kach Kultury, wielu Klubach, w Ogro-
dzie Botanicznym. Głównym organi-
zatorem było Wrocławskie Centrum 
Seniora oraz wiele instytucji – sponso-
rów działających na rzecz seniorów m.
in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku.

W wybranych imprezach uczestni-
czyli również członkowie naszego Klu-
bu Seniora.

Dni Seniora rozpoczął Marsz Ka-
peluszy. Seniorzy zebrani koło fontan-
ny przy kościele św. Marii Magdaleny 

ubrani w oryginalne nakrycia głowy – 
fantazyjnie zdobione kapelusze, bere-
ty, cylindry, meloniki, zawoje – przeszli 
w barwnym korowodzie na Plac Gołę-
bi koło Ratusza. Tam na zaimprowizo-
wanej scenie odbyły się występy arty-
styczne – recytacje, śpiewy. W trakcie 
imprezy zostali wybrani: król i królowa 
seniorów, którym Prezydent Wrocławia 
wręczył symboliczne klucze do miasta, 
powierzając tym samym władzę w na-
szym grodzie seniorom – na dwa dni. 
Uczestnicy Marszu Kapeluszy otrzy-
mali drobne upominki  m.in. koloro-
we baloniki.

Ciekawa była tematyka IV  Forum 
Seniora w Ossolineum. Przewodniczą-
ca Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, 
dr Walentyna Wnuk przedstawiła pro-
blemy, jakie niesie ze sobą starzenie się 
społeczeństwa. W chwili obecnej licz-
bę osób starszych  – seniorów szacu-
je się we Wrocławiu na ok. 100  tysię-
cy, co stanowi jedną szóstą wszystkich 
mieszkańców miasta. Władze miasta 
dostrzegają potencjał osób starszych, 
mających za  sobą ogromne doświad-
czenie życiowe, wiedzę i autorytet. Se-
niorzy mają wiele do zaoferowania in-
nym, a przede wszystkim chcą działać. 
W  związku z  tym Rada stawia sobie 
jako główne cele działania: wzmocnie-
nie roli wielopokoleniowej rodziny, in-
tegrację pokoleń, aktywizację osób star-
szych oraz przeciwdziałanie ich spo-
łecznemu wykluczeniu.

W zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbyło się Forum Naukowe „Sta-
rość w perspektywie regionalnej”. Mó-
wiono o  potrzebach ludzi starszych 
i możliwościach zaspakajania ich ocze-
kiwań w  obecnym systemie pomocy 

społecznej, o problemach 
i pracy w Domach Pomo-
cy Społecznej.

W sali sesyjnej Rady 
Miejskiej w Ratuszu mia-
ło miejsce bardzo ciekawe 
sympozjum naukowe pt. 
„Nie daj się nabrać – o ma-
nipulacji wobec senio-
rów”. Głównym organi-
zatorem był Dominikań-
ski Ośrodek Informacji 
o  Nowych Ruchach Re-
ligijnych i  Sektach przy 

współpracy Wydziału Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego, Komen-
dy Policji i  Straży Miejskiej. Modera-
torem spotkania był  o. Paweł Pobuta, 
dominikanin..

W swoich wystąpieniach – psycho-
log, pedagog, przedstawiciele policji 
i  straży miejskiej  – poruszyli bardzo 
istotne problemy psychomanipulacji 
ludzi starszych. Osoby w wieku pode-
szłym, najczęściej samotne, potrzebu-
jące towarzystwa, współczucia, ufne, 
stają się bardzo łatwym łupem różne-
go rodzaju oszustów, naciągaczy i zło-
dziei. Stąd koniecznością staje się zapo-
bieganie tego rodzaju niebezpiecznym 
procederom. Wymaga to odpowiedniej 
informacji i  działania ze  strony służb 
specjalnych, odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo obywateli. Prelegenci mó-
wili o  konieczności szybkiego reago-
wania na podejrzane zachowania osób 
trzecich, dziwne rozmowy telefonicz-
ne itp. Swoje wypowiedzi ilustrowali 
codziennymi przykładami osób, któ-
re padły ofiarą takich manipulacji oraz 
smutną statystyką.

Dni Seniora są  imprezą dobrze 
przyjmowaną przez ludzi starszych. 
Wyjście z domu, spotkanie z osobami 
o podobnych problemach i zaintereso-
waniach, być może poznanie nowych 
ludzi, wysłuchanie interesującego wy-
kładu, dobrej muzyki, udział w cieka-
wych zajęciach, prowadzone dyskusje 
pozwalają choć na kilka godzin zapo-
mnieć o  własnych problemach, cho-
robie, osamotnieniu, tak często bar-
dzo dotkliwie odczuwanym. Seniorzy 
uświadamiają sobie, że  stanowią in-
tegralną część społeczności, że są do-
strzegani, potrzebni, czują się dowarto-
ściowani. I mimo, że niektóre imprezy 
senioralne miały w sobie trochę z ele-
mentów zabaw dziecięcych, to  udział 
w  nich pozostawia miłe wspomnie-
nia. A  ponadto może wyzwalać ini-
cjatywy do nowych wyzwań, ujawniać 
ukryte dotąd talenty, może spowodo-
wać bardziej optymistyczne spojrzenie 
na  swoje dotychczasowe życie i może 
stać się inspiracją do podjęcia działań 
na rzecz innych. Bo jak powiedział To-
masz Mann „...kunszt sędziwego wieku 
polega na tym aby w każdej chwili życia 
wydobywać nowe wartości”.

Oby tak się działo!
Karolina Stawska, Łucja 

Mielnikiewicz, Anna Dadun-Sęk
z Klubu Seniora „U Świętej Rodziny”
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Kuźnia talentów – „Reja 17”
Wtorek, czwartek, piątek, sobota. I tak 
od  30  lat trwa nasz edukacyjny rejs. 
Zajmujemy się klasyczną nauką rysun-
ku i malarstwa. Nie zliczę ile w  tym 
czasie podjęliśmy różnych akcji arty-
stycznych biorących początek zawsze 
w  sercach i  pięknych umysłach mo-
ich uczniów. Każ-
dy dzień w  pra-
cowni „Reja17” 
był cudownie na-
znaczony wyjątko-
wością. Nie tylko 
wnętrze pracowni 
odróżnia ją od  in-
nych. Już na wstę-
pie czujemy się jak 
w domu.
Witam młodych 
i  na  progu mó-
wię, że są  w  ka-
mienicy dziewięt-
n a s t o w i e c z n e j 
z 1897 roku, ja  je-
stem z  dwudzie-
stego wieku a  oni 
już z  dwudzie-
stego pierwsze-
go. Pod tak roz-
piętym parasolem 
czasu czujemy 

przeszłość, mamy sza-
cunek do  tradycji, uczy-
my się tolerancji. Patrzy-
my w  przyszłość przez 
pryzmat celów. Najczę-
ściej młodzi przygotowu-
ją się tutaj do egzaminów 
na Akademię Sztuk Pięk-
nych, Architekturę, a jesz-

cze młodsi 
do  liceów 
plastycz-
n y c h . 
M a m y 
tu sprzęt 
do  malowania i  ry-
sowania. Dopraco-
waliśmy się własne-
go programu eduka-
cji plastycznej. Soboty 
przeznaczone są na ry-
sowanie postaci. Zaję-
cia rozpoczynają się 
już o  ósmej rano. Ci, 
k tórzy  będą mie-
li na  egzaminach ry-
sunek studyjny posta-
ci czy aktu, doskonale 
wiedzą, że warto wcze-
śnie wstać i ćwiczyć.
Najmłodszy pomysł 
p rogramowy  pra -
cowni to  spotkania 

warsztatowe z cyklu „Muzyka za Szki-
ce”. Zapraszam muzyków, którzy sto-
jąc w  głównym pomieszczeniu pra-
cowni „ogrywają” instrumenty: ćwi-
czą, stroją, improwizują  – a  w  tym 
czasie moi uczniowie intensywnie ry-
sują ich. Są to szybkie szkice postaci 
w ruchu. Nasi goście mają prawo wy-
brać sobie potem na pamiątkę z wyko-
nanych szkiców te, jakie chcą.
Oto dni naszych spotkań w  jednym 
miejscu: wtorek, czwartek i  piątek 
od godziny 14. do 17. i w soboty od go-
dziny 8. do  12. Czekam na  swoich 
uczniów dawnych, obecnych i  przy-
szłych.
Tak od wielu lat, dzięki Bogu.

dr Grzegorz Bednarz

Jak u mamy
Kolejne warsztaty poświęcone pie-

czeniu chleba za nami. Były to bardzo 
pracowite i owocne spotkania. Wszyscy 
uczestnicy, tj. dorośli oraz dzieci mogli 
własnoręcznie wykonać i  upiec przy-
gotowany przez siebie chleb i  bułecz-
ki, a zapach jaki rozniósł się po całym 
Domu Parafialnym przyciągną zacieka-
wionych i zadziwionych ludzi.

Ten zapach przypomniał mi  moje 
lata dziecinne kiedy to w każdą sobotę 

moja mama piekła ciasto 
na  niedzielne świętowa-
nie, a  zapach, który się 
roznosił wszystkim do-
mownikom mówił, że już 
czas wolny, czas wypo-
czynku i wspólnego bycia 
razem. Piękne są to chwi-
le i  wspomnienia, któ-
re na  zawsze pozostają 
w naszych sercach.

Pani Katarzyna Bo-
chenek, która prowadziła zajęcia w bar-
dzo interesujący sposób przekazywała 
swoją wiedzę dotyczącą całego procesu 

powstawania chleba po-
cząwszy od tego skąd się 
bierze mąka, jakie są jej 
rodzaje, jak się robi za-
kwas, jakie można do-
dać pozostałe składniki, 
a w końcu jak i w czym 
można piec nasz chleb. 
Mogliśmy zobaczyć 
i   spróbować różne 

rodzaje mąki. Dzieci miały wiele rado-
ści z procesu, , napowietrzania” ciasta 
rzucając je do swoich misek, a później 
z wielką cierpliwością czekały na rezul-
tat swojej pracy: przepyszne i  piękne 
bułeczki. Na koniec każdy z uczestni-
ków dostał kawałek upieczonego chleb-
ka i bułeczki oraz przepisy. Na pewno 
takie warsztaty będziemy powtarzać 
wielokrotnie.

Zapraszamy na  zajęcia do  naszej 
Księgarni!

Urszula Bukowska Majkut
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Kronika parafialna
Wrzesień 2010 r.

1  września  – 71 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Ogólnopolski Okręg Lwowski Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej we Wrocławiu zorganizował mani-
festację, w której uczestniczyli także nasi parafianie i pocz-
ty sztandarowe . Po  Mszy św. odprawionej o  godz. 15-tej 
w Kościele Garnizonowym w intencji poległych, pomordo-
wanych i o pomyślność Ojczyzny nastąpił przemarsz przez 
Rynek, ul Świdnicką, pod pomnik B. Chrobrego, gdzie śpie-
wano pieśni patriotyczne i miały miejsce wystąpienia wybit-
nych osób życia publicznego.

3 września – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pa-
pieża (VI/VIIw).

6 września – w intencji członków Klubu Seniora zosta-
ła odprawiona o godz. 10.30 Msza św. w kaplicy Domu Pa-
rafialnego, a o godz. 19.00 – w intencji wspólnoty „Płomień 
Pański” – rozpoczęcie powakacyjnych spotkań wspólnoto-
wych – agapą.

7 września – wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, 
kapłana, męczennika (XVI/XVII w.).

8 września – uroczystość Narodzenia NMP – MB Siew-
nej, w Polsce zwyczaj święcenia ziarna do siewu. W inten-
cji dziękczynnej za Jubilatów ze wspólnoty Żywego Różań-
ca została odprawiona Msza św. z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo Boże i  opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów 
oraz ich rodzin.

11-17 września – kilka osób z Klubu Seniora przebywało 
na turnusie wypoczynkowym w Kudowie Zdroju.

12 września – uroczystość Najświętszego Imienia Maryi – 
ustanowiona przez papieża Innocentego XI na prośbę króla 
Jana Sobieskiego po wiktorii wiedeńskiej.

13 września – nabożeństwo fatimskie z procesją wokół 
kościoła; poniedziałkowe spotkanie modlitewne wspólno-
ty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański”. Modlitwę 

prowadził ks. Wojciech Jaśkiewicz, a katechezę na temat mo-
dlitwy uwielbienia – ks. Rajmund Pietkiewicz. Po modlitwie 
odbyło się spotkanie Lidera i animatorów grup młodzieżo-
wych z młodzieżą, na którym omawiano plany na nowy rok 
modlitewny.

14 września – święto podwyższenia Krzyża Świętego – 
ustanowione na  pamiątkę odnalezienia Krzyża Świętego 
przez św. Helenę (IV w.)

15 września – wspomnienie MB Bolesnej.
19 września – wspomnienie MB z La Salette.
20  września  – poniedziałkowe spotkanie modlitewne 

wspólnoty Odnowy w  Duchu Świętym „Płomień Pański. 
Konferencję na temat „Rola seniorów we wspólnocie” wygło-
sił ks. Wojciech Jaśkiewicz. Po spotkaniu odbyły się wybory 
przedstawiciela młodzieży w Radzie Wspólnoty.

23 września – wspomnienie św. Ojca Pio – zakonnika, 
kapłana, stygmatyka (XIX/XX w).

25 września – diecezjalny dzień wspólnoty Domowego 
Kościoła odbył się w Henrykowie. Uczestniczyli w nim tak-
że nasi parafianie.

26  września  – spotkanie odpowiedzialnych wspólnoty 
Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański.

27 września – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, ka-
płana, założyciele Zgromadzenia Księży Misjonarzy (XVI/
XVII w). Opiekował się biednymi i chorymi; poniedziałkowe 
spotkanie modlitewne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
„Płomień Pański”. Konferencję na temat modlitwa uwielbie-
nia – cz. 2, wygłosił ks. Rajmund Pietkiewicz, po czym po-
prowadził modlitwę uwielbienia, również z prośbą o uzdro-
wienie osób z chorobami nowotworowymi.

28 września – wspomnienie św. Wacława, głównego pa-
trona Czech.

29 września – święto Świętych Archaniołów – Michała, 
Gabriela, Rafała.

30 września – wspomnienie św. Hieronima, kapłana, au-
tora pierwszego przekładu Pisma Świętego na język łaciń-
ski – Wulgata (IV w.).

Próby naszego chóru
Próby odbywają się w poniedziałki 
o godz. 18.00 w Domu Parafialnym. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Próba scholii
Zapraszamy dzieci na próbę scholii 
w piątek o godz. 16.30 do pomiesz-
czenia księgarni Pociąg do bajeczki 
w Domu Parafialnym.

Od redakcji
Wszystkie teksty ks. Jacka Bałemby 
SDB, zamieszczone we wrześniu 
w numerze 6 (75) naszego para-
fialnego pisma „U Świętej Rodzi-
ny”, pochodzą z jego blogu: 
http://novushiacynthus.blogspot.com.
Za błędne podanie adresu interneto-
wego P.T. Czytelników i Autora prze-
praszamy.

Podziękowania od ks. Aleksandra z parafii 
św. Marii Magdaleny w Bogatyni
Parafianie Wspólnoty Świętej Rodziny We Wrocławiu!
W imieniu własnym oraz mieszkańców Bogatyni, którzy tak bar-
dzo ucierpieli w trakcie minionej powodzi w dniu 7 sierpnia, chciał-
bym bardzo podziękować za okazane serce. Tak wielu parafian Świę-
tej Rodziny pośpieszyło z bezinteresowną pomocą przekazując m.in. 
proszki do prania, artykuły spożywcze, przybory szkolne, odzież dla 
dzieci i dorosłych, pościel i inne rzeczy. Osobiście jest mi tym bardziej 
miło, że w kościele na Sępolnie przyjąłem sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego i odprawiłem swoją Mszę Św. prymicyjną. Dziękuję 
więc szczególnie gorąco moim „krajanom” za pamięć i dobroć oka-
zaną moim parafianom i innym mieszkańcom Bogatyni.
Z wyrazami należnego szacunku i modlitewną pamięcią

ks. Aleksander M. Leszczyński
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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 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 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

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. 

„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.

Z ksiąg parafialnych
We wrześniu 2010 r.

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Karolina Joanna Klima
Tymon Kułakowski
Maciej Łoboda
Patrycja Łukasińska
Przemysław Henryk Mazan
Oliwier Krzysztof Młynarek
Alicja Zofia Olejniczak
Lilianna Maja Witkowska

Sakrament małżeństwa zawarli:

Bartłomiej Piotr Walory  
i Marta Alicja Domowicz

Shane Karl Connaughton  
i Maria Magdalena Musiał

Przemysław Bartłomiej Kątny  
i Agata Olga Siedlecka

Michał Broda i Laurencja 
Klimaszewska

Mateusz Paweł Grzędziński  
i Sonia Ewa Tabęcka

Odeszli do Pana: 

Henryka Adamska
Tomasz Afeltowicz
Franciszek Dałkowski
Jadwiga Dziewięcka
Bogusława Kaznowska
Jan Kamiński
Aleksander Łompik
Piotr Miszczyk
Jadwiga Piasecka
Bogusław Zabierowski
Marian Zaleski
Agrypina Zembik

Niech na Ziemi zapanuje 
pokój
Miej zaufanie do tego, że jesteś 
dokładnie tam, gdzie powinnaś być. 
Nie zapominaj o nieograniczonych 
możliwościach, które rodzą się z wiary.
Używaj darów, które otrzymałaś, 
i dziel się miłością, która została Ci
ofiarowana.
Bądź szczęśliwa wiedząc, jesteś 
dzieckiem Boga.
Niech ta obecność zagości głęboko 
w Tobie, pozwól swojej duszy śpiewać 
i tańczyć z radości, a także kochać.
Miłości wystarczy dla każdego z nas.

św. Teresa z Avila
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