Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje,
przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Świata
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Słowo księdza proboszcza
Już niedługo, 11 czerwca, będziemy obchodzili
uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu po
Mszy św. o godz. 12:00 pójdziemy w procesji
eucharystycznej na wzgórzu kościelnym.
Uczyńmy wszystko, aby ten dzień, a następnie
oktawa Bożego Ciała były dla nas wielkim świętem
wiary. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa zapraszam na adorację Najświętszego
Sakramentu od godz. 17:00 do 18:00, a w czasie
oktawy na Msze św. o godz. 18:00. Liturgię
ubogacimy pięknymi śpiewami eucharystycznymi.
Każdego dnia w trakcie błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem wybrzmi sekwencja
św. Tomasza z Akwinu: Oto chleb Aniołów
błogi…, po błogosławieństwie uwielbimy naszego
Pana śpiewem: Niech będzie Bóg uwielbiony… .
Dla podkreślenia wagi uroczystości Bożego Ciała
krótko przedstawiam poniżej jej historię.
Uroczystość sięga początków XIII wieku
i związana jest z prywatnymi objawieniami św.
Julianny z Cornillion, żyjącej niedaleko Liege
w Belgii. W trakcie jednej z wizji zobaczyła, jak
wzdłuż średnicy księżyca biegła ciemna rysa.
Pan Jezus pomógł jej zrozumieć sens tego, co
widziała. Księżyc symbolizował życie Kościoła
na ziemi. Natomiast ciemna linia sygnalizowała
brak święta liturgicznego, w którego ustanowienie
Julianna miała się skutecznie zaangażować;
święta, podczas którego wierzący mogliby
adorować Eucharystię, by pogłębiać wiarę, czynić
postępy w praktykowaniu cnót i wynagradzać za
znieważanie Najświętszego Sakramentu.
Mistyczka zwierzyła się swemu spowiednikowi.
Ten jednak zareagował stwierdzeniem: „Po
co nowe święto? Ustanowienie Najświętszego
Sakramentu obchodzi się uroczyście w Wielki
Czwartek, a Eucharystia czczona jest codziennie
w odprawianych Mszach Świętych”. Po dwudziestu
latach, kiedy Julianna została przełożoną klasztoru,
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ponownie
przekazała
tę prośbę, tym razem
archidiakonowi katedry
w Liege – Jakubowi. Za
jego namową miejscowy
biskup Robert w roku 1246 ustanowił święto
Bożego Ciała dla swej diecezji. Opatrzność
sprawiła, że archidiakon Jakub z Liege został
w roku 1261 wybrany papieżem. Jako Urban IV
rządził Kościołem zaledwie 3 lata, ale pod koniec
pontyfikatu, 11 sierpnia 1264 r., bullą „Transiturus”
polecił obchodzić święto Bożego Ciała w całym
Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła
się wieść o cudzie, jaki zdarzył się w roku 1262
w miejscowości Bolsena, położonej 100 km na
północ od Rzymu, w sanktuarium św. Krystyny,
kiedy przez nieostrożność kapłana kilkanaście
konsekrowanych kropli wylało się na korporał
i zamieniło w krew. W 1264 r. przeniesiono
skrwawiony korporał w uroczystej procesji
z sanktuarium w Bolsenie do kaplicy w katedrze,
w odległym o 20 km mieście Orvieto (w tym
okresie rezydował tam przez kilka lat papież).
Korporał umieszczony w relikwiarzu można dziś
oglądać w kaplicy katedry w Orvieto. W Polsce
pierwsza procesja Bożego Ciała przeszła ulicami
Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym
samym roku lub niedługo potem, takie procesje
odbyły się w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu
i Płocku.
Na koniec bardzo proszę parafian o modlitwę za
dzieci pierwszokomunijne. W tym roku uroczystość
Pierwszej Komunii św. rozłożona jest na wiele dni,
począwszy od 6 czerwca, a skończywszy na 26
września. Nie widzę w tym trudu, lecz łaskę. To
wyjątkowa okazja, by w gronie rodziny i bliskich
przeżyć wielkie święto wiary, wiary w obecność
Chrystusa w Eucharystii.
ks. Marian Sikora
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Święty Jan Paweł II – na polskiej niwie
Tryptyku cz. II

Czas, gdy Karol Wojtyła kończył studia tego, właśnie Kościół, obok sił politycznych
teologiczne i przyjmował święcenia kapłańskie, i społecznych wywodzących się z Polski
był kolejnym momentem zwrotnym w dziejach przedwojennej, mógł się obawiać najgorszych
naszej Ojczyzny. Wprawdzie Polska była już ataków i represji ze strony nowej władzy. Ta zaś za
uwolniona spod okupacji niemieckiej, ale nic miała fakt, że została tu „zainstalowana” bez
w miejsce jednego zniewolenia nastało inne. jakiegokolwiek mandatu społecznego i od samego
Wskutek zawieruchy wojennej i przedziwnych początku rządziła jedynie przy użyciu przemocy,
losów II wojny światowej, wojska polskie były szybko rozbudowując aparat represji oraz system
rozproszone na różnych frontach tego konfliktu. prawny, który sankcjonował to bezprawie.
W efekcie, to nie armia polska wyparła Niemców
Śmiało więc można powiedzieć, że początek
z naszych ziem, lecz zrobiły to
życia
kapłańskiego
młodego
wojska sowieckie, które nieco
księdza,
Karola
Wojtyły
ponad 20 lat wcześniej próbowały
przypadł na bardzo trudny okres,
zająć Polskę, lecz zostały pobite
porównywalny
z
okupacją
przez Polaków na linii Wisły
hitlerowską, z czego sam kapłan
i Wieprza. Dowództwo i żołnierze
dobrze zdawał sobie sprawę.
armii
sowieckiej
traktowały
Przemoc stosowana przez nową
Polskę jak ziemie zdobyte, jak
władzę była tak powszechna, że
łup. Przejściu wojsk rosyjskich
niemal każdy był jej świadkiem
towarzyszyły
więc
grabieże,
lub wręcz ofiarą, co bardzo źle
gwałty
oraz
prześladowanie
rokowało w sprawach relacji
sił politycznych. Szczęśliwie,
między rządem a społeczeństwem.
z powodu międzynarodowych
Szczęśliwie, zaraz po święceniach
uwarunkowań, Stalin nie mógł
Karola, kardynał Sapieha wysłał
wcielić Polski do Związku
go na studia do Rzymu, gdzie
Karol Wojtyła przyjmuje
Sowieckiego, lecz był zmuszony
tenże młody kapłan, głodny
święcenia biskupie, 28.09.1958,
do utworzenia państwa, które
wiedzy i rozwoju intelektualnego,
katedra na Wawelu
formalnie pozostawało niezależne.
studiował na uczelni, której
Niestety, było to państwo całkowicie
patronował św. Tomasz z Akwinu,
zależne od Rosji, a przez pierwszą dekadę po mistrz teologii katolickiej. Podczas krótkiego, bo
wojnie Polska znajdowała się pod bezpośrednim trwającego zaledwie dwa lata, pobytu w Rzymie
zwierzchnictwem Rosjan, bądź też przeszkolonych ks. Wojtyła oddał się całkowicie nauce oraz
przez nich agentów reprezentujących w Polsce poszerzaniu swojej wiedzy o świecie zachodnim.
interesy Stalina, budujących także tutaj totalitarny Swój doktorat poświęcił duchowości św. Jana
reżim.
od Krzyża, XVI-wiecznego mistyka i świętego
Na nieszczęście dla Polski i Kościoła, system karmelitańskiego, którego dzieła spisane zostały
sowiecki zmierzający do całkowitej przebudowy w języku hiszpańskim. Mając duże uzdolnienia
ustroju społecznego i gospodarczego według lingwistyczne, Karol Wojtyła nauczył się
utopijnych zasad tzw. naukowego socjalizmu, był tego języka, a oprócz niego poznawał języki skrajnie ateistyczny i zmierzał do wykorzenienia włoski, francuski i angielski. Znajomość języka
religii z życia społecznego. W Polsce na niemieckiego wyniósł z okresu międzywojennego
jego celowniku znalazł się przede wszystkim i okupacji hitlerowskiej.
katolicyzm, który od okresu rozbiorów w XVIII w.
Studia teologiczne Karola w Rzymie zostały
był bardzo silnym wsparciem dla polskości. Wobec ukończone doktoratem obronionym na bardzo
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wysoką notę Summa cum laude w 1948, po
czym ks. Wojtyła wrócił do Polski i otrzymał
funkcję wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Niegowici,
niedaleko Krakowa. Wysłanie młodego i bardzo
zdolnego kapłana na taką wiejską placówkę było
podyktowane dwoma czynnikami. Po pierwsze,
w powojennej Polsce bardzo odczuwało się brak
kapłanów, toteż każde namaszczone dłonie były
bardzo potrzebne do pracy duszpasterskiej. Po
drugie, władze kościelne stosowały praktykę,
w myśl której każdy młody kapłan, także
o uzdolnieniach i ambicjach naukowych, powinien
poznać realia pracy u podstaw, zanim pójdzie wyżej

Karol Wojtyła podczas spotkania z Ojcem Świętym,
Pawłem VI

w swej „karierze”, bo nikt nie miał wątpliwości, że
Wojtyła ma przed sobą „obiecującą przyszłość”.
Praca w Niegowici udowodniła, że ks. Wojtyła
znakomicie radzi sobie w kontaktach z dziećmi
i młodzieżą, z którą chętnie wybierał się na
górskie wędrówki. Ponieważ sam był człowiekiem
pochodzącym
z
niezamożnych
kręgów
społecznych, nie potrzebował jakoś szczególnie
dostosowywać się do obcowania z nowymi
parafianami. Pobyt na tej placówce trwał krótko, bo
już latem 1949 roku ks. Wojtyła został przeniesiony
do pracy w parafii pw. św. Floriana w Krakowie,
gdzie rzucił się przede wszystkim w wir pracy
z młodzieżą, do czego czuł się najbardziej
predestynowany. Tam właśnie pokazał, że aby być
bliżej człowieka, zdolny jest do działań całkiem
niekonwencjonalnych. Ponieważ ówczesne władze
w celu utrudniania i kontroli pracy kapłanów
nakazywały rejestrowanie wszelkich wyjazdów
duchownych razem ze świeckimi, na które często
z absurdalnych powodów nie wyrażano zgody, ks.
Karol Wojtyła brał w nich udział bez sutanny i dla
4
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kamuflażu pozwalał, aby nazywano go „wujkiem”,
co stało się jego pseudonimem na długie lata.
Obok pracy duszpasterskiej z młodzieżą
ks. dr Wojtyła wykładał teologię moralną
w kilku krakowskich seminariach diecezjalnych
(krakowskim, katowickim i częstochowskim),
a następnie także na Wydziale Filozofii
KUL, przygotowując jednocześnie rozprawę
habilitacyjną poświęconą etyce chrześcijańskiej
w świetle pism Maksa Schelera. Niestety, w mroku
panującego stalinizmu, w czasie internowania
prymasa Wyszyńskiego, w grudniu 1953 roku,
mimo przyjęcia jednogłośnie obrony przez
Radę Wydziału Teologicznego UJ, ówczesne
Ministerstwo Oświaty odmówiło Wojtyle nadania
mu tytułu doktora habilitowanego. Był to pierwszy
tak mocny cios w karierę naukową ks. Wojtyły,
zadany przez ówczesny reżim. Mimo tego, w swojej
trosce o człowieka, Karol Wojtyła zawsze unikał
postawy potępiania czy walki, kładąc nacisk na to,
że Ewangelia, a więc rezygnacja z jakiejkolwiek
przemocy, jest dla każdego człowieka propozycją,
zaproszeniem, wezwaniem do lepszego życia. Jako
propagator nauczania Kościoła publikował liczne
artykuły o tematyce etycznej w czasopismach
takich jak Znak, czy Tygodnik Powszechny.
Ten ostatni był podówczas rzeczywiście wierny
nauczaniu Kościoła.
Wyjazdy i bliskie kontakty oraz rozmowy
z młodzieżą akademicką okazały się bardzo
inspirujące dla młodego duszpasterza, uczonego
i teologa. Co istotne, ks. Wojtyła nie unikał
w nich poruszania najtrudniejszych tematów,
a wśród nich także tych dotyczących seksualności
człowieka. Na kanwie tych rozmów powstała
jedna z jego najbardziej znanych i - na ówczesne
czasy - prawdziwie odkrywczych książek „Miłość
i odpowiedzialność”, opublikowana w 1960
roku, a później przetłumaczona także na niektóre
języki obce. W książce tej ks. Wojtyła dotyka
tematyki seksualności człowieka, wskazując
na jej znaczenie w Bożym zamyśle oraz na
konsekwencje, jakie rodzi podejmowanie życia
seksualnego. Ze względu na odwagę podejścia do
spraw dotychczas bardzo ostrożnie traktowanych
w kręgach teologów, książka ta przyniosła Wojtyle
duży rozgłos i uważa się, że wywarła wpływ także
na nauczanie Soboru Watykańskiego II, który
wkrótce został zwołany w Rzymie.
Praca w parafii św. Floriana, którą ks. Wojtyła

bardzo pokochał, przyniosła niespodziewany ludności Małopolski i Podhala, aż po środowiska
zwrot w jego życiu. Prawdopodobnie z powodu robotnicze i inteligenckie z Krakowa i okolic.
jego bardzo owocnego zaangażowania w pracę Odwiedzał liczne parafie swojej metropolii,
duszpasterską i naukową, w lipcu 1958 roku nauczając w nowym duchu Soboru Watykańskiego
ks. dr Wojtyła otrzymał nominację na biskupa II. Oprócz tego przyjmował liczne delegacje
pomocniczego Krakowa. Nominacja bardzo środowisk
artystycznych,
naukowych
zaskoczyła księdza Wojtyłę, mającego wtedy i intelektualnych Krakowa. Wreszcie, jako biskup
zaledwie 38 lat, ale - jak uspokajał go prymas miejsca, Wojtyła zaangażował się w sprawę
Wyszyński – „młodość to przypadłość, z której budowy kościoła w Nowej Hucie, gdzie już od
nominat szybko się wyleczy”. To właśnie wtedy, roku 1957 tlił się konflikt między mieszkańcami
przyjmując sakrę biskupią, ks.
a lokalną władzą. W pierwotnych
Wojtyła zawierzył się całkowicie
planach budowy nowego miasta
Matce Bożej, wziąwszy jako
przewidziano
bowiem
taką
motto swojej posługi pasterskiej
inwestycję. Postanowiono jednak,
słowa „Totus Tuus” („Cały Twój”).
że zamiast kościoła w miejscu tym
Funkcja biskupa pomocniczego
powstanie szkoła. W odpowiedzi
otwierała Karolowi Wojtyle nowe
na to robotnicy postawili tam
możliwości. Po śmierci abp.
krzyż, przy którym modlono się.
Eugeniusza Baziaka w 1962 roku
Kiedy więc władze postanowiły
bp Wojtyła został mianowany
usunąć krzyż, mieszkańcy Nowej
metropolitą krakowskim. Warto
Huty stanęli w jego obronie.
zaznaczyć, że także i na tym
Arcybiskup Wojtyła, który
etapie posługi kapłańskiej spotkał
oczywiście
chciał
budowy
się on z szykanami władz,
świątyni
w
tym
miejscu,
które początkowo odmówiły
postanowił w swoim stylu
zatwierdzenia Karola Wojtyły Prymas Stefan Wyszyński oraz
zadziałać
niestandardowo.
na
stanowisku
arcybiskupa, kardynał Karol Wojtyła w czasie
Napięcie w relacjach między
a nastąpiło to dopiero w styczniu II Soboru Watykańskiego
Kościołem a komunistyczną
1964 roku. Tego typu działania
władzą było konsekwencją próby
ówczesnych władz były bardzo
podporządkowania
Kościoła
typowe dla tamtych czasów, toteż w żaden sposób komunistom, czego kulminacją było pamiętne
nie rzutowały one negatywnie na postrzeganie aresztowanie Prymasa Tysiąclecia. Odmienność
nowego arcybiskupa przez wiernych.
stanowisk władz państwowych i kościelnych
Wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła dotyczyła także organizacji obchodów 1000-lecia
powszechnego, w którym uczestniczył młody chrztu Polski. Komuniści upierali się, że w roku
arcybiskup krakowski był Sobór Watykański 966 Mieszko założył państwo polskie, a Kościół
II. Podczas jego obrad Wojtyła wielokrotnie obstawał przy fakcie, że konstytutywnym aktem
zabierał głos w sprawach etyki, w tym także był właśnie chrzest księcia Mieszka i jego
etyki małżeńskiej i seksualnej. Te wystąpienia otoczenia. Korzystając z okazji, niejako w geście
przyniosły mu duży rozgłos i zapewne temu należy dobrej woli, metropolita krakowski poprosił
przypisywać fakt, że bardzo wcześnie, bo w roku władze komunistyczne o pozwolenie na budowę
1967, nie mając nawet 50 lat został kardynałem. świątyni w Nowej Hucie. Krok ten wywołał
Z różnych źródeł wiadomo też, że już na początku pewną konsternację w episkopacie, bo sam prymas
lat 70. krakowskiego kardynała zaczęto postrzegać Wyszyński, aresztowany z powodów politycznych,
jako kandydata do objęcia w przyszłości Stolicy był sceptyczny co do dobrej woli władz. Jednak
Piotrowej.
lokalny I sekretarz PZPR wyraził zgodę na
Arcybiskup krakowski, Karol Wojtyła był inwestycję, mając nadzieję, że oto Wojtyła stanie
przede wszystkim duszpasterzem i chętnie się niejako sojusznikiem komunistów i pomoże
przyglądał się wszystkim środowiskom w swojej im podważyć pozycję prymasa Wyszyńskiego
archidiecezji, poczynając od prostej wiejskiej w polskim Kościele. Oczywiście, poza samym
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pozwoleniem na budowę władze komunistyczne
nie zamierzały umożliwić wzniesienia świątyni.
Inwestycja wymagała bowiem wielu dalszych
pozwoleń, przyłączy i materiałów budowlanych,
które podlegały reglamentacji. W efekcie,
w miejscu tym nie zbudowano świątyni (dopiero
w roku 1969 roku kard. Wojtyła wbudował kamień
węgielny pod budowę kościoła w Nowej Hucie,
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się dwa ważne fakty, bo gdy w roku 1972 papież
Paweł VI ciężko zachorował, wśród kardynałów
poważnie dyskutowano kandydaturę metropolity
krakowskiego na głowę Kościoła Powszechnego.
Bardzo to przestraszyło „opiekujących” się
nim krakowskich funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa, którzy alarmowali centralę
w Warszawie, że istnieje takie „niebezpieczeństwo”.
Jednak Warszawa zignorowała te ostrzeżenia
uznając, że jest to zupełnie bezpodstawne.
Drugie wydarzenie przenosi nas do roku 1976.
Wtedy to papież Paweł VI poprosił kard. Wojtyłę
o wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych dla kurii
rzymskiej, co świadczyło o tym, jak bardzo Ojciec
św. i jego otoczenie cenią duchowość i wiedzę
teologiczną krakowskiego metropolity. O tym
fakcie wiedziało niewiele osób, jednak była to
zapowiedź przyszłych przełomowych wydarzeń.
Kontakty polskich hierarchów ze Stolicą
Apostolską były dość nieregularne, a w dodatku
utrudniane, czemu winna była ówczesna władza
państwowa. Polscy biskupi i kardynałowie
potrzebowali
pozwoleń
paszportowych
i wizowych na wyjazdy do Rzymu. Szykany tego
typu dotykały zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego,
lecz nie tylko jego. W związku z tym Kościół
polski rzeczywiście odczuwał, że funkcjonuje za

osobowości spośród polskiego duchowieństwa.
Dzięki uczestnictwu w Soborze Watykańskim II,
znajomościom z hierarchami Europy Zachodniej
i wreszcie dzięki swoim uzdolnieniom językowym,
kard. Karol Wojtyła jako jedyny był w Rzymie
traktowany jak „swój”. Ponadto, zawdzięczając
to swej pracy naukowej oraz towarzyskiemu
usposobieniu, był on dość dobrze rozpoznawany
w kręgach hierarchów spoza Polski. Wiedziano,
że jest to człowiek, który dobrze zna i rozumie
zarówno Wschód, jak i Zachód, co w dobie
odprężenia i zbliżenia między „dwoma światami”
w latach 70. było bardzo ważne
Oba konklawe roku 1978 kardynał Wojtyła
przeżywał bardzo osobiście przede wszystkim
dlatego, że dobrze znał zmarłych papieży, Pawła
VI i Jana Pawła I, których śmierć odbierał jako
bolesną stratę dla Kościoła.
Osławione drugie głosowanie 16 października
wyniosło Karola Wojtyłę do godności następcy

Witold Tyborowski

Kompendium wiedzy o św. Janie Pawle II

ale już w innym miejscu). Krok arcybiskupa
Wojtyły pokazał, że potrafi on rozmawiać
i że chce wzajemnych relacji opartych na prawie.
W świetle tych wydarzeń wyraźnie ukazana została
nieuczciwość władzy.
Przez cały czas swej posługi jako biskup,
a następnie arcybiskup krakowski, Karol Wojtyła
wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
dokąd musiał dojeżdżać z Krakowa. Oddawał się
także swej pasji literackiej, którą pielęgnował
przez całe swoje życie.
Od roku 1969 kard. Wojtyła piastował urząd
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Funkcję tę sprawował do pamiętnego konklawe, na
którym został wybrany papieżem. Był to czas coraz
bliższych kontaktów z prymasem Wyszyńskim,
Lata 60. - Dolina Chochołowska - biskup Karol Wojtyła
którego Wojtyła poznawał i podziwiał. Na ten
z góralami, fot. Janusz Vogel
okres przypadło pewne ocieplenie w stosunkach
władza – Kościół, choć miały wówczas miejsce
poważne wstrząsy społeczne w latach 1970 i 1976. żelazną kurtyną. W Rzymie i - ogólnie mówiąc
W tym czasie z osobą kard. Karola Wojtyły wiążą - na Zachodzie nie znano niektórych wybitnych

W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, tj. 18
maja 2020 r., został uruchomiony i udostępniony
pod adresem jp2online.pl portal będący bogatą
bazą wiedzy o św. Janie Pawle II.
Okazuje się, że kilkanaście lat po śmierci
najbardziej znanego na świecie Polaka, wiele
materiałów archiwalnych dotyczących jego
życia i posługi pozostaje rozproszonych, często
niedostępnych i nie można z nich swobodnie
korzystać. Dlatego Centrum Myśli Jana Pawła
II podjęło się zadania zlokalizowania oraz
opracowania merytorycznego i technicznego
zbiorów związanych z Karolem Wojtyłą, by
udostępnić je internautom. Przedsięwzięcie jest
realizowane w partnerstwie z licznymi instytucjami
państwowymi i kościelnymi*, które przekazały
archiwalia z własnych zasobów. Centrum pragnie
zachować i rozpowszechniać spuściznę po Janie
Pawle II, będącą częścią polskiego dziedzictwa
narodowego. Przez ostatnie kilka lat zgromadzono
w jednym miejscu, opracowano i udostępniono
tysiące dokumentów, nagrania audio i video,
fotografie, teksty i opracowania dotyczące Jana
Pawła II. Portal oferuje m.in.:
- nowoczesną wyszukiwarkę multimediów,
dokumentów i tekstów papieskich,
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Czerwiec 1967 - ks. abp Karol Wojtyła w towarzystwie
ks. Stanisława Stycznia (z prawej) i ks. Stanisława Guły
przed gmachem KUL, fot. arch. KUL

św. Piotra. Papież elekt, gdy pojawił się na balkonie
Bazyliki św. Piotra, zaakcentował tę znamienną
prawdę, że to Chrystus, który jest Głową Kościoła,
wybrał go. To Jego wola, On wie, jak kierować
Łodzią Piotrową, więc nie ma się czego obawiać.
„Nie bójcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
W tych słowach oraz w kazaniu na inauguracji
pontyfikatu, 22 października 1978 roku, Jan Paweł
II obwieścił światu, że będzie niósł wszystkim
orędzie miłości Jezusa, który przychodzi do
dzisiejszego człowieka, zalęknionego i nieufnego,
po to, by napełnić go swoim pokojem, miłością
i ufnością. Wszystko zawierzał swojemu
Mistrzowi, który posiada „wszelką władzę na
niebie i na ziemi” oraz Jego Matce. Wkrótce
mogliśmy się przekonać, że owo zawierzenie nie
zawiodło Papieża Polaka i dla Kościoła, dla świata,
nastał prawdziwie błogosławiony czas. Cdn.

- multimedialny biogram Jana Pawła II,
- część zbiorów do pobrania i wykorzystania
w projektach niekomercyjnych,
- publikacje tematyczne poświęcone różnym
aspektom życia i nauczania Papieża,
- katalog materiałów papieskich znajdujących się
w archiwach instytucji państwowych i kościelnych,
organizacji papieskich oraz osób prywatnych.
*Partnerami projektu są: Archidiecezja Warszawska,
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowe w Krakowie,
Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Instytut
Pamięci Narodowej, Instytut Prymasowski Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, Instytut Tertio Millenio,
Klasztor
Braci
Mniejszych
Konwentualnych
w Niepokalanowie, Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Polskie Radio S.A., Zgromadzenie Księży
Sercanów.

źródło: https://www.centrumjp2.pl/nauka/jp2-online/
Podobnego przedsięwzięcia podjęła się Telewizja
Polska, która pod koniec maja br. udostępniła
wyjątkowy serwis internetowy jp2.tvp.pl. To
obszerna cyfrowa biblioteka materiałów o życiu
Jana Pawła II, która powstała dzięki unikalnym
zbiorom archiwalnym TVP. Obejmują one homilie,
zdjęcia, teksty publicystyczne i relacje ze spotkań
oraz ponad kilkaset materiałów filmowych ze
7
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wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Monet i Medali Jana Pawła II. Zostało
W serwisie znalazł się m.in.: zapis spotkania uroczyście otwarte i poświęcone 11 sierpnia
Papieża z Matką Teresą z Kalkuty w Warszawie 2011 r. przez abp. Stanisława Dziwisza. Jest
w 1987 r. oraz zapis Aktu Oddania Matce Bożej, ono największą tego typu placówką na świecie
którego Jan Paweł II dokonał na Jasnej Górze gromadzącą kilkunastokrotnie więcej artefaktów
w 1979 roku. Znani publicyści, dziennikarze oraz niż zbiory muzeów watykańskich. Posiada ponad
duchowni dzielą się własnymi refleksjami na temat dwa tysiące monet z wizerunkiem Jana Pawła
życia Ojca Świętego. Strona internetowa jp2.tvp. II. Do prawdziwych rarytasów zaliczyć można
pl to bogate źródło wiedzy o życiu Jana Pawła II, złotą monetę o nominale 200 tys. zł z roku 1987,
które możemy poznać z relacji jego najbliższych wydaną zaledwie w 5 egzemplarzach oraz monetę
przyjaciół, współpracowników z Krakowa pochodzącą z Haiti z 1983 r. Największe egzemplarze
i Watykanu, wiernych oraz
znajdujące się w zbiorach mają
ujrzeć je w kadrach fotografa
średnicę 140 mm, masę nawet
Arturo Mari. W serwisie
1000 g i wykonane są z różnych
dostępne są również filmy
kruszców.
Najmniejsze
dokumentalne, które odsłaniają
natomiast ważą zaledwie pół
mniej znane szczegóły z życia
grama i są wykonane ze złota.
Ojca Świętego. Wśród tych
W zbiorze tych najmniejszych
obrazów wymienić można:
znajduje
się
również
„Moje życie dla niego” o życiu
jednogramowa polska złota
osobistego fotografa, czy „Jan
moneta beatyfikacyjna.
Paweł II i jego przyjaciel”
Wśród medali na szczególną
o wieloletniej przyjaźni młodego
uwagę zasługują te wybite
Medal okolicznościowy
Lolka (późniejszego papieża)
z okazji kolejnych pielgrzymek
i żydowskiego kolegi, Jurka (Jerzego Klugera - i wręczane przez Jana Pawła II politykom,
emerytowanego inżyniera). Z kolei film Pauliny korpusowi dyplomatycznemu oraz ludziom
Guzik „Lubię patrzeć, jak wschodzi słońce” zasłużonym. Jedną z wielu ciekawostek muzeum
ukazuje fundament myśli i dorobek intelektualny jest zestaw medali rocznikowych, wydawanych
Jana Pawła II. Po zakończeniu obchodów 100. w celu upamiętnienia każdego roku pontyfikatu
rocznicy urodzin Jana Pawła II serwis jp2.tvp.pl urzędującego Papieża. Wydanych zostało 26 takich
będzie - jak zapewniają jego twórcy - uzupełniany medali. Ostatniej, dwudziestej siódmej edycji, Jan
o kolejne materiały, także nadsyłane przez Paweł II już nie doczekał. Wszystkie one, zgodnie
internautów.
z panującym zwyczajem, złożono w trumnie
Papieża tuż przed jej zamknięciem. W Muzeum
źródło: https://jp2.tvp.pl/
zobaczyć można również relikwie papieskie
Warto odnotować jeszcze dwie ciekawostki. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego
Jana Pawła II, Skarbnica Narodowa przygotowała źródło: http://www.jp2muzeum.pl/
bezpłatny medal jubileuszowy. Jest on dostępny
oprac. Grzegorz Zalewski
dla każdego, kto chce zachować pamięć o naszym
wielkim rodaku (należy jednak uwzględnić koszt
przesyłki medalu).
Z kolei w Częstochowie funkcjonuje Muzeum

Święci „z sąsiedztwa” - bliscy, zwyczajni
7 maja w bazylice Ofiarowania NMP oraz Karola Wojtyły seniora - rodziców św. Jana
w Wadowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie Pawła II.
procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sług
Wojtyłowie stanowili wyjątkową rodzinę, która
Bożych - Emilii Wojtyły z domu Kaczorowskiej jednocześnie była bardzo zwyczajna, której troski
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splatały się z prozaicznymi czynnościami dnia
codziennego. Emilia i Karol, jako małżonkowie,
stanowili dla siebie wsparcie, ale też byli do
końca oddani swym dzieciom. Dbali o ich
wykształcenie i wiarę. To Pan Bóg w tej rodzinie
był najważniejszy, a wszystkie sprawy, cierpienia,
trudy życia powierzano Jemu. Takiej właśnie
postawy nauczył się w domu rodzinnym św. Jan
Paweł II.

Małżonkowie Emilia i Karol reprod. Adam Wojnar
www.gazetakrakowska.pl

Głęboka wiara i miłość do Boga przyszłego
papieża i świętego uformowała się w rodzinie,
dzięki wierze rodziców. Modlitwę do Ducha
Świętego, którą codziennie odmawiał Jan Paweł
II, nauczył go w dzieciństwie ojciec. To właśnie
jego najwięcej wspominał Papież podczas
swojego pontyfikatu. Uważał go za najlepszego
przyjaciela i powiernika. Często widywał ojca
w nocy klęczącego i modlącego się. Było to mocne
świadectwo, zwłaszcza że Karol Wojtyła senior
był wojskowym. Żołnierz, silny mężczyzna, który
wstaje w nocy, by się modlić do Boga… O matce
Jan Paweł II mówił mniej, gdyż mniej ją pamiętał.
Emilia Wojtyłowa umarła, gdy Lolek miał zaledwie
dziewięć lat.
Emilia Kaczorowska urodziła się 26 marca
1884 r. w Krakowie, w rodzinie rzemieślniczej,
					

szewsko-rymarskiej.
Była
córką
Feliksa
Kaczorowskiego i Marii Scholz. Miała ośmioro
rodzeństwa. Karol Wojtyła urodził się 18 lipca
1879 r. w Lipniku k. Białej, jako syn Macieja
Wojtyły i Anny Przeczek, w rodzinie krawieckiej.
W 1900 r. został powołany do zasadniczej służby
wojskowej w Wadowicach. Po roku dosłużył
się stopnia kaprala i skierowano go do Szkoły
Kadetów Piechoty we Lwowie. Po odbytej
służbie Karol pozostał w wojsku jako żołnierz
zawodowy w randze podoficera. W 1905 r. Emilia
i Karol poznali się i wzięli ślub 10 lutego 1906
r. Wojtyłowie mieli trojkę dzieci: Edmunda (ur.
1906 r.), Olgę, która zmarła wkrótce po urodzeniu
i chrzcie (1916 r.) i Karola (ur. 1920 r.).
Od 1913 r. rodzina mieszkała w Wadowicach,
gdzie Karol senior podjął pracę w Państwowej
Komisji Uzupełnień. Szczególnie bolesnym
w życiu Karola był rok 1916, kiedy zmarła jego
córka, a na froncie zginął przyrodni brat Józef.
Gdy jesienią 1919 r. Emilia po raz trzeci była
w stanie błogosławionym, lekarze uznali, że
ciąża zagraża jej życiu. Ona jednak nie wahała
się i postanowiła urodzić dziecko. 18 maja 1920
r. przyszedł na świat syn Karol. Był zdrowy,
natomiast matka zgodnie z prognozami lekarzy,
podupadła na zdrowiu. Czuła się coraz gorzej,
w miarę jak choroba postępowała. W 1924 r. Karol
senior został porucznikiem, a po trzech latach
z powodu postępującej choroby żony przeszedł
w stan spoczynku.
Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 r., po przyjęciu
ostatnich sakramentów w obecności czuwającego
przy łożu męża. Wkrótce, 25 maja, dziewięcioletni
Karol przystąpił do I Komunii Świętej.
Ojciec przyszłego papieża zajął się domem
i synami. W 1932 r. syn Edmund, od dwóch lat
lekarz medycyny pracujący w Szpitalu Miejskim
w Bielsku, zaraził się od pacjentki, której leczenia
podjął się dobrowolnie, i zmarł na szkarlatynę.
Po maturze Karola juniora w 1938 r. ojciec
przeprowadził się z nim do Krakowa. Gdy wybuchła
wojna, ojciec i syn podjęli próbę ewakuacji na
wschód kraju. Po inwazji wojsk sowieckich 17
września 1939 r., wrócili do Krakowa. Karol junior
w 1940 r. podjął pracę jako robotnik firmy Solvay
w kamieniołomie na Zakrzówku. Ojciec w zimie
z 1940 na 1941 zaczął poważnie chorować. Zmarł
18 lutego 1941 r. z powodu niewydolności serca.
Miał 63 lata.
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MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUG
BOŻYCH EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW

Młody Wojtyła z rodzicami Emilią z Kaczorowskich
Wojtyłową i Karolem Wojtyłą, fot. TTArchKrakowska

Małżonkowie Emilia i Karol Wojtyłowie mogą
stać się przykładem dla współczesnych rodzin,
a dla ludzi młodych, poszukujących sensu życia,
ich postawa jest świadectwem trwania przy
nieprzemijających wartościach, wśród których
są małżeństwo i rodzina. Pomimo tego, że
oboje żyli w ciężkich, okrutnych czasach wojen
światowych, a ich życie usłane było wieloma
trudami i cierpieniami, trwając przy Bogu,
dali życie i wychowali naszego największego
Polaka - papieża, który stał się przewodnikiem
i pocieszycielem dla wielu. Wierzymy, że za ich
wstawiennictwem możemy wypraszać obfitość
Bożych łask dla naszych rodzin.
Barbara Zacharzewska
Źródła: www.deon.pl, www.misyjne.pl

Boże, bogaty w miłosierdzie, dziękuję Ci
za Twoją służebnicę Emilię, którą obdarzyłeś
powołaniem żony i matki. Prowadzona Twoim
Duchem wiernie Ci służyła i dała świadectwo
gotowości oddania życia, aby poczęte dziecko
mogło się urodzić.
Dziękuję Ci za Twojego sługę Karola,
którego obdarzyłeś powołaniem męża i ojca. Zawsze
wierny Tobie i trwający na modlitwie, z miłością
spełniał swoją misję troszcząc się o codzienne
potrzeby rodziny i pamiętając o biednych.
Dziękuję Ci za miłość Emilii i Karola
uświęconą sakramentem małżeństwa i za ich dzieci
– owoc tej miłości, a szczególnie za św. Jana Pawła
II, któremu oni przekazali wiarę i prowadzili go do
Ciebie.
Wszechmogący Boże, otocz chwałą ołtarzy
tych, którzy gorliwie pełnili Twoją wolę. Pomóż
mi, dzięki świadectwu ich życia, ciągle na nowo
odkrywać świętość małżeństwa i rodziny, znaczenie
codziennej miłości i potrzebę niesienia pomocy
potrzebującym.
Racz przez wstawiennictwo Twoich sług,
Emilii i Karola, udzielić mi łaski, o którą z wiarą
i ufnością proszę (……). Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

Pokochać Mszę Świętą cz. IX
Modlitwa Eucharystyczna
Modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się
prefacją; jej centrum stanowi konsekracja,
a koniec - modlitwa dziękczynienia i uwielbienia,
która streszcza cel całej celebracji: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie […]”.
Jest to modlitwa kapłańska w pełnym tego
słowa znaczeniu: wiernie oddaje uczucia Jezusa
Chrystusa w chwili, w której dokonał On swojego
odkupieńczego dzieła. Prowadzi ona zarazem do
przyjęcia postawy całkowitego zdania się na Jego
pośrednictwo. Podczas modlitwy eucharystycznej
Kościół wyraża swoją wiarę w misterium
eucharystyczne i swoją głęboką wdzięczność
wobec Boga za wszystkie Jego dobrodziejstwa.
W tym miejscu ton liturgii staje się bardziej

uroczysty z racji wielkości misterium, które
właśnie jest uobecniane. Jest to ten sam ton,
w jakim sam Jezus Chrystus odmawiał modlitwę
podczas Ostatniej Wieczerzy.
Istnieje pięć zasadniczych wariantów modlitwy
eucharystycznej, których wybór zależy nie tylko
od celebransa, ale też jest uwarunkowany zasadami
zawartymi w przepisach liturgicznych. Każdy
z owych wariantów modlitwy eucharystycznej
kładzie nacisk na inne aspekty celebrowanego
misterium zbawienia i wypływające zeń motywy
dziękczynienia. Wszystkie jednak zawierają
te same zasadnicze elementy, które decydują
o strukturze i dynamice modlitwy eucharystycznej.

10									

Dialog przed prefacją
Po modlitwie nad darami wierni przyjmują
postawę stojącą. Kapłan prowadzi z wiernymi
krótki dialog przed modlitwą eucharystyczną. Może
on przyjąć formę mówioną lub śpiewaną. Kapłan
pozdrawia wiernych słowami: „Pan z wami”,
zaś wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”.
Kapłan zachęca wiernych do głębszej wiary:

„W górę serca”. Wierni odpowiadają: „Wznosimy
je do Pana”. Teraz celebrans nadaje ton modlitwie
eucharystycznej, mówiąc: „Dzięki składajmy Panu
Bogu naszemu”. Wierni odpowiadają: „Godne to
i sprawiedliwe”.

Zmiana postawy ciała i dialog kapłana
z wiernymi mają skupić uwagę zgromadzonych
na modlitwie eucharystycznej. Po raz trzeci kapłan
pozdrawia wiernych, aby pobudzić ich uważność
i zachęcić, aby zjednoczyli się z jego modlitwą.
Ciąg dalszy dialogu kapłana z wiernymi to
zaproszenie do modlitwy i nadanie odpowiedniego
tonu modlitwie eucharystycznej. Aby przyjąć
właściwą postawę, jesteśmy zaproszeni do
wykonania trzech kroków: wznieść serce w górę,
aby oderwać się od wszystkiego, co oddziela nas
od Boga; zwrócić serce do Boga i skoncentrować
się wyłącznie na Nim; oraz dziękować Bogu za
Jego dobrodziejstwa, ponieważ jest to „godne
i sprawiedliwe”. Godnym i sprawiedliwym jest
dziękować Bogu za bezmiar i darmowość Jego
dobrodziejstw i darów.
Zbliża się się kulminacyjny moment Mszy św.
Potrzeba, abyśmy uświadomili sobie, że za chwilę
będziemy uczestniczyli w ofierze Chrystusa.
Zwróćmy uwagę na piękno dialogu kapłana
z wiernymi i starajmy się zachować podniosły ton.
ks. Marian Sikora

Guadalupe. Wyjątkowe objawienie cz. IV
Do cudownego wizerunku Najświętszej Maryi
Panny z Guadalupe i tajemnic, które obraz w sobie
kryje powrócimy w następnym numerze „Naszego
Patrona”. W tym wydaniu przywołam trzy cudowne
wydarzenia przypisywane wstawiennictwu Matki
Bożej. Najpierw wydarzenie z 26 grudnia 1531
roku. Dokładnie dwa tygodnie po ukazaniu się
na tilmie* wizerunku Dziewicy Maryi, płaszcz
ten został przeniesiony w uroczystej procesji
z kaplicy biskupa do miejsca objawień pod
wzgórzem Tepeyac. W pochodzie, który przeszedł
przez miasto uczestniczyły tysiące Indian, w tym
przedstawiciele największych rodów azteckich.
Tubylcy bawili się, tańczyli i strzelali na wiwat
w górę z łuków. W pewnym momencie jedna
z wypuszczonych strzał przypadkowo trafiła
Indianina o imieniu Chickimeca. Raniła go
śmiertelnie, przebijając na wylot szyję. Ciało
zabitego przeniesiono pod obraz Matki Bożej
z Guadalupe, który chwilę wcześniej został
umieszczony przez biskupa nad ołtarzem w nowo
					

wybudowanej kaplicy. Zebrani zaczęli modlić się
o cud. Wyciągnięto strzałę z szyi nieboszczyka
i wtedy nastąpiło coś, co zdumiało wszystkich:
martwy ożył. Świadkami owego wydarzenia były
tysiące ludzi, a wieść o nim szybko rozeszła się po
okolicy.
Kilkanaście lat później doszło w Meksyku
do kolejnego wydarzenia, które umocniło kult
Matki Bożej z Guadalupe. W 1545 roku w stolicy
i jej okolicach wybuchła epidemia. Ofiarą zarazy
padli głównie Indianie, którzy nie byli odporni
na sprowadzone z Europy choroby zakaźne.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy zmarło około
12 tysięcy ludzi. Ponieważ lekarze byli bezradni,
franciszkanie postanowili zorganizować dziecięcą
procesję, która udała się do obrazu Matki Bożej
z Guadalupe, by błagać Ją o pomoc. Wkrótce
potem epidemia wygasła, co zostało powszechnie
odebrane jako interwencja Najświętszej Panienki.
W 1570 roku arcybiskup Meksyku, Alonso de
Montúfar nakazał sporządzenie kopii cudownego
11
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wizerunku Maryi,
który podarował
królowi Hiszpanii,
Filipowi II. Ten
z kolei przekazał
go
księciu
Giovanniemu
Andrei
Dorii,
j e d n e m u
z dowódców flotylli
chrześcijańskiej,
która
miała
stawić
czoło
armadzie tureckiej.
www.rosikonpress.com
W
tym
czasie
imperium osmańskie znajdowało się u szczytu
potęgi i zamierzało zbudować największą flotę
na świecie, by podbić kraje basenu Morza
Śródziemnomorskiego. Muzułmanie zapowiadali
buńczucznie, że zdobędą Rzym, a w Bazylice św.
Piotra urządzą stajnię dla swych koni. 7 października
1571 roku doszło pod Lepanto w Zatoce Korynckiej
do wielkiej bitwy morskiej, w której wzięło udział
ponad 200 okrętów. W obliczu zbliżającego się
starcia wojsk Pius V zarządził modlitwę różańcową
w intencji zwycięstwa chrześcijan. Mimo
przewagi liczebnej Turków batalia zakończyła się
zwycięstwem Ligi Świętej**. Na pamiątkę tego

wydarzenia Papież ustanowił dzień 7 października
świętem Matki Bożej Różańcowej. Załoga okrętu
genueńskiego admirała Giovanniego Andrei Dorii
przypisywała zwycięstwo nad muzułmanami
wstawiennictwu Matki Bożej z Guadalupe.
W krytycznym momencie, gdy ważyły się losy
bitwy, dowódca zszedł bowiem do swej kabiny,
by przed meksykańskim obrazem Maryi błagać
Ją na kolanach o pomoc. Wizerunek spod Lepanto
pozostawał własnością rodziny Doria do roku 1811,
kiedy to został podarowany mieszkańcom włoskiej
miejscowości Aveto nieopodal Genui. Do dziś
znajduje się w tamtejszym kościele św. Stefana.
W 1815 roku papież Pius VII podniósł to miejsce
do rangi sanktuarium. Od dwustu lat należy do
najpopularniejszych ośrodków pielgrzymkowych
Ligurii. cdn.
*Tilma jest wierzchnim odzieniem Indian, rodzajem
obszernego płaszcza utkanego z grubych i szorstkich włókien
agawy (kaktusa ayate). Kolorem przypomina surowe płótno
lniane.
**Liga Święta – związek państw katolickich organizowany
przez papieży w Europie w okresie od końca XV do początku
XVIII wieku przeciw niektórym państwom katolickim (np.
Francji), muzułmańskiej Turcji lub krajom protestanckim.

ks. Marian Sikora

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Najświętszego Serca Maryi.
Blisko nas

Czułe, przebogate w miłosierdzie i niezgłębione
Serce Jezusa, które cieszyło się wielką atencją
w całych dziejach Kościoła, przez pobożnych
czcicieli było traktowane jako ucieczka,
szczególnie w trudnych czasach. Krzewieniem
tego kultu zajmują się m.in. tzw. sercanie czarni,
a właściwie Zgromadzenie Księży Najświętszego
Serca Jezusowego. Sercanom patronuje św. Jan
Chrzciciel, bo to właśnie on pod natchnieniem Ducha
Świętego jako pierwszy rozpoznał i przedstawił
światu Mesjasza. Zgromadzenie to wielką wagę

przywiązuje do adoracji Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Adoracja ma charakter wynagradzający za
grzechy człowieka, a szerzenie kultu ma służyć
temu, by człowiek znajdował w Nim schronienie
przed złymi wpływami świata.
Założenie zgromadzenia było dziełem ks. Leona
Dehon. Miało to miejsce w latach 70. XIX wieku,
gdy na skutek tzw. rewolucji przemysłowej czyli
wielkiej industrializacji Europy oraz z powodu
szerzenia się zgubnych ideologii (komunizm,
anarchizm), ówczesny człowiek żył w świecie coraz
bardziej zlaicyzowanym i niepewnym. Poczynając
od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej z końca
XVIII wieku, zwodnicze ideologie prowadziły
do wybuchu rewolucji w różnych państwach
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Europy.
Pewnym
wstrząsem dla tzw.
Starego
Kontynentu
była Wiosna Ludów
z
lat
1848-49,
a następnie Komuna
Paryska (1871 r.),
które zakwestionowały
ówczesny
porządek
europejski i szerzyły
wrogość do Kościoła
i religii. Ksiądz Dehon
uważał, że ratunkiem
w obliczu tych przemian
Sługa Boży Kościoła, Leon
jest przebłaganie Serca
Gustav Dehon (1843-1925)
Jezusowego - ofensywa
duchowa i ucieczka do Jezusa, aby On umocnił
i ukazał drogę naprawy zagrożonego świata.
Wielki rozwój zgromadzenia nastąpił za czasów
pontyfikatu Leona XIII, który dostrzegł siłę oręża
księży sercanów. Warto nadmienić, że papież
ten znał zagrożenia współczesności, z którymi
zmierzył się w słynnej encyklice „Rerum Novarum”
(„O rzeczach nowych”). Autorytatywnie odniósł
się w niej do nowych ruchów i ideologii, które
okazywały się zwodnicze, zwłaszcza w stosunku

do ubogiej ludności rosnących aglomeracji
miejskich Europy i świata.
Obecnie księża sercanie pracują w ponad 40
krajach, a od roku 1929 są obecni także w Polsce.
Aktualnie liczba polskich sercanów przekracza 250
osób. Posługują m.in. w niedalekich Owińskach,
gdzie zajmują kompleks pocysterski. Z pewnością
warto mieć świadomość, że tak blisko nas działają
księża, których powołaniem jest oddawanie czci
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi: Misją
zgromadzenia jest kontemplować, żyć i głosić
całemu światu Miłość Boga wcielonego w Jezusie.
Maryja uczestniczyła w szczególny sposób
w tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem,
i w jego zbawczym dziele: wyraża się to poprzez
zjednoczenie Serca Jezusa i Serca Maryi. Szczerze
zachęcam, by odwiedzić przepiękny, zabytkowy
kościół pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany na
planie greckiego krzyża, zwieńczony majestatyczną
kopułą.
Niech, tak jak dla sługi bożego Leona Dehon,
cześć dla Najświętszych Serc Pana Jezusa i Matki
Bożej będzie dla nas wszystkich drogą do dobrego
życia i zbawienia.
Witold Tyborowski

Dwa serca – Jezusa i Maryi

Troszczysz się i niepokoisz o wiele a potrzeba mało, albo TYLKO JEDNEGO (Łk 10, 41-42).
Oddać się w pełni Maryi tak, jak uczynił to Jezus
oraz oddać się w pełni Jezusowi tak, jak uczyniła to Maryja.
W Maryi biją dwa serca - Jej serce i serce
Jezusa. Te dwa serca są naszym schronieniem, do
którego wchodzimy poprzez akt CAŁKOWITEGO
ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ. Przez akt
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
wchodzimy na drogę, która prowadzi do tego,
by kochać Maryję sercem Jezusa oraz by kochać
Jezusa sercem Maryi! Kiedy oddamy Maryi nasze
serce, Ona sprawi, że będziemy tak jak Ona kochać
Jezusa, że wypełnimy przykazanie miłości; uczyni
nas doskonałym pocieszeniem Jezusa, który jest
Miłością Ukrzyżowaną, to znaczy Miłością, która
nie jest kochana. Delikatnie, ale z wielką mocą
poprowadzi nas drogą dziecięctwa duchowego.
Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi,
pozwalamy Matce Bożej, aby nas chroniła. Często
mówimy, że Maryja prowadzi nas do Jezusa
i jest to prawdą. Im bardziej jednak zbliżamy się
					

do Jezusa, tym bardziej odkrywamy, że to działa
również w drugą stronę: Pan Jezus prowadzi nas
do Maryi. Nasz wielki, święty papież, Jan Paweł II
odkrył tę prawdę, gdy był jeszcze klerykiem. Tak
o tym pisał:(...) w okresie, w którym krystalizowała
się sprawa mojego powołania kapłańskiego,
a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego,
mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki
Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej
byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do
Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że
również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki
(„Dar i tajemnica”, s. 29).
Dzięki życiu i misji bł. Alexandriny Marii
da Costa, Bóg pozwala nam zrozumieć, że
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Objawia się
13
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tajemnica jedności serc Jezusa i Maryi. Jej misja
była podwójna: doprowadzić do poświęcenia
świata Niepokalanemu Sercu Maryi oraz rozpalić
na nowo w naszych sercach miłość do Jezusa
ukrytego w Eucharystii. Temu drugiemu celowi
służył cud, przejawiający się w tym, że przez
ostatnie 13 lat swojego życia Alexandrina nie
przyjmowała żadnych pokarmów ani napojów
poza Najświętszą Eucharystią. Sam Pan Jezus
wyjaśnił jej tę misję: Córko, umieściłem cię
w świecie i sprawiłem, że karmisz się tylko Mną,
aby udowodnić światu, co może Eucharystia, czym
jest Moje życie w duszach: światłem i zbawieniem
ludzkości.
Światło na tajemnicę dwóch Najświętszych
Serc rzuca nam także przesłanie z Fatimy oraz
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jedność w cierpieniu. Jest to dość niezwykłe,
ponieważ zazwyczaj serce Maryi otoczone bywa
liliami lub przebite mieczem.
Nowe nabożeństwo
W Paray-le-monial Jezus mówi św.
Małgorzacie, że pragnie ustanowienia nowego
nabożeństwa do swojego serca. W Fatimie
Maryja mówi, że Bóg chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
W Paray-le-monial Pan Jezus wyjaśnia, że przez
to nowe nabożeństwo chce być bardziej miłowany
oraz pragnie ratować dusze od zguby. W Fatimie
Maryja tłumaczy, że celem nabożeństwa do Jej
Niepokalanego Serca jest ratowanie grzeszników
oraz że Pan Jezus chce, aby była Ona bardziej
znana i miłowana.
Jedyny ratunek
W Paray-le-monial Pan Jezus oznajmia, że
nabożeństwo to: jest ostatnim wysiłkiem Mojej
Miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem
w ostatnich czasach. Siostra Łucja z Fatimy
podkreśla z kolei bardzo wyraźnie, że Bóg daje
dwa ostatnie środki ratunku dla świata: różaniec
święty i nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi.

podobieństwa łączące to objawienie z objawieniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa świętej
Małgorzacie Marii Alacoque we francuskim
Paray-le-monial. Pierwsze widzenie Małgorzaty
Marii miało miejsce 27 grudnia 1673 roku, w dniu
wspomnienia św. Jana Ewangelisty. Apostoł ten
wydaje się być łącznikiem między sercami
Jezusa i Maryi. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jan
spoczywa na piersi Jezusa, a dzień później razem
z Maryją kroczy drogą krzyżową. Podczas drogi
krzyżowej siłą Jana jest miłość Maryi do Jezusa.
Kiedy Jan słyszy testament z krzyża, przyjmuje go
niejako siłą miłości Jezusa do Maryi.
Między objawieniami serca Jezusa oraz serca
Maryi zachodzą niezwykłe i liczne podobieństwa przyjrzyjmy im się bliżej.
Serca otoczone cierniami
Zarówno serce Pana Jezusa objawione
św. Małgorzacie, jak i serce Maryi objawione
w Fatimie, są otoczone koroną cierniową. W obu
przypadkach jest to symbol ran zadawanych tym
sercom przez nasze grzechy. Takie objawienie
Najświętszych Serc wskazuje wyraźnie na ich
14

Jak słońce
Podczas jednego z objawień w Paray-lemonial Pan Jezus ukazał się jaśniejący chwałą,
ze stygmatami pięciu ran błyszczącymi jak słońce.
W Fatimie Maryja ukazuje się z kolei obleczona
w słońce. Korona cierniowa wokół serc Jezusa
i Maryi wskazywała na ich jedność w cierpieniu.
Blask jaśniejący jak słońce wskazuje na jedność
w chwale.
Wynagrodzenie, towarzyszenie i dobra śmierć
W Paray-le-monial Pan Jezus prosi
o przyjmowanie Komunii wynagradzającej
Jego sercu w każdy pierwszy piątek miesiąca.
W Fatimie Maryja nawołuje o przyjmowanie
Komunii wynagradzającej Jej sercu w każdą
pierwszą sobotę miesiąca. W Paray-le-monial
Pan Jezus prosi, aby każdej nocy z czwartku na
piątek, między godziną 23:00-24:00 towarzyszyć
Mu w pokornej modlitwie, jaką zanosił do Ojca
w Ogrodzie Oliwnym. W Fatimie Maryja zwraca
się do nas wierzących, abyśmy w każdą pierwszą
sobotę, rozważając wybraną tajemnicę różańca,
towarzyszyli Jej przez 15 minut. W Paray-le-

monial Pan Jezus zachęca do praktykowania 9
pierwszych piątków miesiąca, dając obietnicę
łaski w ostatniej chwili życia, w której serce
Jezusa stanie się bezpieczną ucieczką. W Fatimie
Maryja nawołuje do praktykowania pięciu
pierwszych sobót, dając obietnicę, że w chwili
śmierci przyjdzie do nas z łaskami potrzebnymi do
zbawienia. Do Małgorzaty Marii Pan Jezus mówi:
Ty przynajmniej staraj się Mi zadośćuczynić
o ile to będzie w twej mocy, za ich niewdzięczność.
Z kolei Maryja zwraca się z taką samą prośbą
do siostry Łucji: Spójrz moja córko, oto moje
serce otoczone cierniami, które niewdzięczni
ludzie wbijają mi nieustannie; czynią tak przez
bluźnierstwa i niewdzięczność. Chociaż ty postaraj
się mnie pocieszyć.

Wielką Rewolucję Francuską. Nie została też
spełniona prośba Maryi o poświęcenie Rosji
Jej Niepokalanemu Sercu. Konsekwencje tych
niewierności znamy dobrze z kart historii. Siostra
Łucja obawiała się, że współcześnie powtarza się
„historia króla Francji”. Bóg wskazuje nam ratunek
w poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi,
lecz my nadal nie podjęliśmy jeszcze w pełni tego
wezwania. Nadszedł czas, aby to wreszcie uczynić.
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
sprowadzi na nas, na nasze rodziny, Ojczyznę
i świat morze błogosławieństwa Bożego.
Testament małej Hiacynty
Krótko przed swoją śmiercią mała Hiacynta
z Fatimy wypowiedziała słowa, które wydają
się wyrażać istotę podobieństw między Parayle-monial i Fatimą. Młoda
wizjonerka
stwierdziła:
Opowiedz wszystkim, że Bóg
daje łaski przez Niepokalane
Serce Maryi. Powiedz, by prosili
Ją o łaski; i ŻE SERCE JEZUSA
CHCE BYĆ CZCZONE RAZEM
Z NIEPOKALANYM SERCEM
MARYI.

Adoracja i różaniec
W
Paray-le-monial
Pan Jezus ukazuje się św.
Małgorzacie w chwili, kiedy ona
modli się przed tabernakulum.
W Fatimie Maryja ukazuje się
dzieciom w trakcie ich modlitwy
na różańcu. W ten sposób zostaje
nam ukazane, że adoracja
łączy nas w sposób szczególny
Pełnienie woli Bożej to
z sercem Jezusa, a modlitwa
Św. Małgorzata Maria Alacoque pierwsza i najważniejsza zasada
na różańcu łączy nas z sercem
apostołka Najświętszego Serca Pana życia duchowego. Taki jest cel
Maryi.
Jezusa
naszego oddania się Matce Bożej
Prośba o akt poświęcenia
- aby spełniła się w nas wola Boża tak, jak się
W Paray-le-monial Pan Jezus prosi spełniła w Maryi. Bóg jest Tym, który ocala,
o poświęcenie króla wraz z rodziną oraz całą dlatego pełniąc wolę Bożą, pozwalamy się ocalić.
Francją Jego Najświętszemu Sercu. Jednocześnie Drogi Czytelniku, zapraszam Cię do refleksji
daje obietnicę, że jeśli Francja będzie głosić i przyjrzenia się swojej codzienności. Czy możesz
kult serca Jezusowego także innym narodom, powiedzieć, że Twoje serce przylgnęło do DWÓCH
Bóg będzie błogosławił temu krajowi we SERC - serca Jezusa i serca Maryi? Niech nasze
wszystkich poczynaniach. W Fatimie Maryja rozważania zakończą słowa modlitwy Pierre’a de
prosi o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Berulle - francuskiego kardynała i mistyka:
Sercu, ostrzegając, że jeśli Jej prośba nie zostanie
O Serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez
wysłuchana, Rosja rozszerzy swoje błędy na Nią! O Serce Maryi żyjącej w Jezusie i przez
całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech
Kościoła.
będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który
Niewierność i jej konsekwencje
wspólnie jednoczy! Niechaj złączy każde z naszych
Niestety, Ludwik XIV nie spełnił pragnień serca serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te
Jezusowego. Francja, która miała być światłem dla trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej
całego świata, po odrzuceniu daru Bożego zaczęła jedności Trzech Osób Boskich. Amen
moralnie upadać i ostatecznie stała się kolebką
błędnych prądów zwalczających religię katolicką, źródło: http//ocalenie.info.pl
oprac. Magdalena Orczyńska
które przygotowały teoretyczne podwaliny pod
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Niepokalane Serce Maryi – historia zawierzenia Polski
Czerwiec to doskonała okazja, by pochylić
się nie tylko nad zagadnieniem Serca Jezusa,
ale również Serca Jego Matki. Trzy miesiące
temu, w dobie trwającej pandemii, miało miejsce
zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
Okazuje się, że nie jest to pierwszy raz, kiedy
takie wydarzenie miało miejsce. Aby dokładniej
opisać historię zawierzenia świata i naszej
Ojczyzny Sercu Matki Bożej, należałoby wpierw
zastanowić się nad najdawniejszymi śladami
kultu Serca Maryi. Warto poznać kolejne etapy
rozwoju tego nabożeństwa, następnie zagłębić się
w objawienia fatimskie, aby później przedstawić
akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej w świecie i w Polsce aż do współczesności.
Po raz pierwszy o Sercu Matki Bożej napisał
św. Łukasz w Ewangelii: „A wszyscy, którzy
to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie
te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk
2, 18-19); „Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu” (Łk 2, 51). W ramach komentarza do
przytoczonego słowa Bożego myślę, że bardzo
pasują tu myśli św. Jana Pawła II: „Maryja jest
kontemplacyjną pamięcią Kościoła, który żyje
pragnieniem ściślejszego zjednoczenia się ze
swym Oblubieńcem, by w większym stopniu
oddziaływać na społeczeństwo. W szkole Maryi
wierzący uczą się rozpoznawać w pozornym
milczeniu Boga słowo, które rozbrzmiewa w ciszy
dla naszego zbawienia”.
Kult Serca Matki Bożej rozkwitał wpierw
w epoce średniowiecza. Mówiło o nim wielu
świętych, m.in. św. Anzelm, św. Bernard, św.
Herman Józef, św. Bonawentura i św. Albert
Wielki. Szczególnie jednak do rozpowszechnienia
kultu przyczynił się w XVII w. św. Jan Eudes,
który odznaczał się wielkim nabożeństwem do
Serc Jezusa i Maryi, a także proboszcz Geretes,
który w XIX w. założył we Francji bractwo Matki
Bożej Zwycięskiej (w 1892 r. posiadało w swych
strukturach 20 mln członków), chcące nawracać
ludzi przez Serce Matki Jezusa. W 1830 r. miało
miejsce objawienie cudownego medalika z dwoma
Sercami i Matką Bożą, którego doświadczyła
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św. Katarzyna Labouré. Następnie, objawienia
fatimskie jeszcze bardziej pogłębiły kult
i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi.
Objawienia w Fatimie rozpoczęło ukazanie się
Maryi 13 maja 1917 r. trojgu dzieciom: Łucji de
Jesus (10 lat), Franciszkowi (9 lat) i Hiacyncie
Marto (7 lat). Maryja prosiła, aby przychodzili
na to miejsce przez sześć następnych miesięcy,
trzynastego dnia o tej samej porze. Spytała ich,
czy są chętni, by ofiarować swe cierpienia jako
zadośćuczynienie Bogu za grzechy. Gdy dzieci
zgodziły się, Matka Boża powiedziała: „A więc
będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska
Boża będzie waszą pociechą”. Miesiąc później
Matka Boża zgodnie z zapowiedzią objawiła
się po raz drugi. Tym razem prosiła o codzienne
odmawianie różańca i aby dzieci nauczyły się
czytać. Następnie w rozmowie z Łucją powiedziała
niezwykłe słowa: „Jezus chce posłużyć się tobą,
aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce
On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą,
obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie
Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego
tron”. Kiedy Łucja zapytała, czy zostanie sama,
Matka Boża odpowiedziała: „Nie, córko. Czy
bardzo cierpisz? Nie trać odwagi, nie opuszczę
cię nigdy. Moje Niepokalane Serce będzie twoją
ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do
Boga”. 13 lipca 1917 r. Maryja ponownie prosi
dzieci o przychodzenie co miesiąc i odmawianie
codziennie różańca na cześć Matki Bożej
Różańcowej w intencji pokoju na świecie i końca
wojny. Dodaje: „Ofiarujcie się za grzeszników
i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy
będziecie czynić jakąś ofiarę – »O Jezu, czynię
to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia
grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi«”.
W kolejnym miesiącu dzieci zostały uwięzione
w mieście Ourém, ponieważ chciano się od nich
siłą dowiedzieć o ich sekrecie. Maryja nie znalazła
małych wizjonerów na „zwykłym” miejscu, więc
pojawiła się kilka dni później, 19 sierpnia. Prosiła
nadal o codzienne odmawianie różańca. Mówiła
też: „Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie

ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz
idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się
za nie ofiarował i modlił”. 13 września Matka
Boża ponawiała prośbę o codzienne odmawianie
różańca.
Ostatnie objawienie miało miejsce 13
października 1917 r. Maryja przedstawiła się:
„Jestem Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie
w dalszym ciągu codziennie różaniec”. Następnie
dzieciom ukazała się Święta Rodzina (tajemnice
radosne), Jezus zmierzający na Kalwarię, Matka
Boża Bolesna (tajemnice bolesne) i Matka Boża
Karmelitańska z Dzieciątkiem, jako Królowa
nieba i ziemi (tajemnice chwalebne).
Matka Boża pokazała się Łucji ponownie 10
grudnia 1925 r., mówiąc: „Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj
się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu,
że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich,
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty
odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą,
odmówią jeden różaniec i przez piętnaście
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia”. Stąd wzięło się nabożeństwo
pierwszych pięciu sobót miesiąca.
W konsekwencji tych objawień wiele krajów
zaczęło powierzać swoje narody Niepokalanemu
Sercu Maryi. Najpierw uczyniła to Portugalia
13 maja 1931 r. Następnie 31 października
1942 r. papież Pius XII poświęcił cały świat Jej
Niepokalanemu Sercu. W 1946 r. uczyniła to
również Polska, w trzech etapach. Najpierw 7
lipca powierzono Jej Sercu wszystkie polskie
parafie, następnie 15 sierpnia aktu tego dokonano
w diecezjach, a na końcu - z udziałem ponad
miliona wiernych (fakt przemilczany przez
komunistyczne media) - zawierzono cały naród
8 września na Jasnej Górze. Dokonał tego kard.
August Hlond, prymas Polski, który na dzień przed
swoją śmiercią powiedział: „Zwycięstwo jeżeli
przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję”. Biskupi
przygotowując naszych rodaków na to wydarzenie
objaśniali: „Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem
naszych dziejów ani z ciążącym na nas długiem
wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów
nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską
					

Królową, dla której Naród ma odwieczną, serdeczną
i rodzinną cześć. Po szwedzkim potopie ślubował
Jej nową i gorącą służbę król Jan Kazimierz. Teraz
sam naród i kraj cały poświęca się uroczystym
aktem Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu
Sercu, obierając Ją znowu za Patronkę swoją
i państwa oraz oddając w Jej szczególną opiekę
Kościół i przyszłość Rzeczypospolitej…”.
To było niesamowicie podniosłe wydarzenie.
W tygodniku „Niedziela” z 1946 r. pisano: „Było
to milion serc, pałających miłością do Matki
Bożej, milion dusz, oddanych Panu Bogu, milion
mózgów, zatroskanych myślą o losach Ojczyzny
i szukających u swojej Matki i Królowej pociechy, ratunku i mocy wiary w nadejście dnia,
w którym zapanuje na świecie Sprawiedliwość,
Pokój i Miłość, i Prawda, i Dobro, i Piękno!
Taki milion ma swoją własną wymowę i własny
ciężar gatunkowy. Wartości takiego miliona nie
da się ani obliczyć, ani wymierzyć, ani nawet
sobie uzmysłowić! I kto na własne oczy oglądał
ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego
zapomnieć nie może!”.
W tekście zawierzenia na początku odnoszono
się do potopu szwedzkiego i aktu obrania Maryi
jako Królowej i Patronki Polski przez króla Jana
Kazimierza. Następnie padały słowa: „Tobie
i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy
siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą,
obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne
oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi
Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy
dochowanie wierności Jego nauce i prawu,
obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie
Jego królestwa”. W dalszej części zawierzenia
proszono o opiekę Maryi nad polską rodziną,
parafią i całym narodem. Polecano następnie
Papieża i Kościół. Dalej modlono się o nawrócenie
ludzi odłączonych od Kościoła i niewierzących,
a także za całą ludzkość i narody. Na końcu
wypowiedziano słowa: „Przyjmij naszą ofiarę
i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza.
Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego
Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego
świętym królestwem. Amen”.
Podobnych aktów dokonały także inne: kraje
Austria, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Włochy
i Szwajcaria. 7 lipca 1952 r. papież Paweł VI na
nowo zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu
Maryi i ponowił zawierzenie 21 listopada 1964 r.
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Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, również i on
w swoim pontyfikacie akcentował swoje oddanie
Matce Bożej. Zawierzenie Jej Niepokalanemu
Sercu całego świata obwieścił 13 maja 1982 r.
(dokładnie rok po zamachu na jego życie), a także
25 marca 1984 r. i 13 maja 1991 roku. Benedykt
XVI zawierzył kapłanów Niepokalanemu Sercu
Maryi 13 maja 2010 r. Rok później, 22 sierpnia,
Polska kolejny raz została poświęcona Sercu
Matki Jezusa. Dokonali tego górale, zawierzając
Jej Podhale i cały Naród Polski. Górale
w imieniu wszystkich Polaków modlili się: „Pani
i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się;
macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż
jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym
i pobożnością nasze Rodziny i całe Podhale;
ochraniaj nas od grzechów i nieszczęść, a Pasterzy
naszych parafii umacniaj i uświęcaj swymi łaskami.
Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze,
świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz
go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej
ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny
i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości
i wolności”. 13 października 2013 r. papież
Franciszek, po 7 miesiącach od rozpoczęcia swego
pontyfikatu, również ogłosił zawierzenie świata
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Cztery lata później, a dokładniej 6 czerwca
2017 r., w 100. rocznicę objawień fatimskich
miało miejsce Poświęcenie Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi. W liście episkopatu
Polski z okazji owego jubileuszu biskupi
zapowiedzieli to wydarzenie, informując, że chcą
wzorować się na zawierzeniu dokonanym w 1946
r. i że odbędzie się ono w „Polskiej Fatimie”,
tzn. w sanktuarium na Krzeptówkach. Podczas
tej uroczystości wymieniono obietnice składane
Maryi, które wszyscy wierni potwierdzali, mówiąc:
„Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!”.
Przyrzekano więc, że „pragniemy żyć w łasce
uświęcającej i stanowić jeden, nawracający się
nieustannie lud Boży”, że „chcemy bronić
godności kobiety i wspomagać małżonków
w wiernym wytrwaniu w świętym związku
sakramentalnym”. Dodawano: „Zobowiązujemy
się bronić związku małżeńskiego ustanowionego
przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom
złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania
wolności i do realizowania źle rozumianej
tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie
20
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objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci
i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte
zepsuciem moralnym”. Przyrzekano też dążenie
do wzmacniania Mistycznego Ciała Chrystusa
przez biskupów, dochowania wierności „Bogu,
Krzyżowi świętemu i Ewangelii” przez kapłanów
i realizację charyzmatów zakonnych przez osoby
życia konsekrowanego. Obiecywano również
dążenie do przyprowadzania do Boga „tych,
którzy odeszli z Owczarni Chrystusa”. Na końcu
oświadczono: „Przyrzekamy uczynić wszystko,
aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym,
narodowym i społecznym realizowała się nie
nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu,
pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą,
Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi
– jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na
wieki wieków. Amen”.

Tak oto doszliśmy do najnowszego wydarzenia
z historii zawierzeń Polski Niepokalanemu
Sercu Maryi. Stało się to 25 marca 2020 r.,
kiedy Portugalia i Hiszpania w obliczu pandemii
koronawirusa zdecydowały się odnowić akt
zawierzenia Sercu naszej Najlepszej Matki. Na

prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, do tego
zawierzenia dołączyła także Polska. Ksiądz
arcybiskup informował: „Powierzając po raz
kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich
Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem
kardynała Manuela José Macário do Nascimento
Clemente,
przewodniczącego
Konferencji
Episkopatu Portugalii, aby włączył również
Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma
dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie 25
marca 2020 roku. W tym bardzo trudnym czasie
ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza
osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie
zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków
miłosiernych wobec osób potrzebujących”.
Arcybiskup Metropolita Poznański odmówił
modlitwę zawierzenia Sercom Jezusa i Maryi
we własnej kaplicy w duchowym zjednoczeniu
z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Oto
końcowy fragment zawierzenia dwom Sercom:
„Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich
dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki, której oddajemy
Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski
i tak wielu innych krajów, które od wieków są
Twoje, proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego
Kościoła. W świetle Twojego zmartwychwstania,
objawionym tu trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca,
poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu
Sercu i oddajemy Kościół w opiekę
Niepokalanemu Sercu Maryi. Przenajświętsza
Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla
uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem
Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi,
któremu się zawierzamy: w tej wyjątkowej
godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy
odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie
poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość.
Amen”.
Niepokalane Serce Maryi jest dla nas
wzorem miłości i wszelkich cnót w życiu
rodzinnym i osobistym. Święci podkreślali:
„Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje
nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca
Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to Serce”
(św. Hiacynta Marto);
„Syn Niepokalanego Serca Maryi jest
					

człowiekiem, który płonie miłością i zapala owym
płomieniem wszystko, dokądkolwiek się udaje.
O niczym nie myśli, jak tylko o tym, w jaki sposób
iść za Chrystusem i naśladować Go w modlitwie,
trudach i cierpieniach, w nieustannym i wyłącznym
szukaniu chwały Bożej i zbawienia ludzi” (św.
Antoni Maria Claret);
„W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie:
wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak
dzieci Boże. Jako najczulsza Matka, nieustannie
prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim uczyli się
pogłębiać swoją więź z Ojcem niebieskim” (św.
Jan Paweł II);
„Serce Maryi jest podzielone pomiędzy
Boskiego Syna, który jest w niebie i adoptowanych
synów, którzy są na ziemi” (św. Ojciec Pio).
Czyniąc zadość prośbom Bogarodzicy
i podążając za radą wielu świętych, poświęcajmy
się chętnie w swoich rodzinach i osobiście
Niepokalanemu Sercu Matki naszej. Moja
rodzina posłużyła się takim aktem zawierzenia
opublikowanym
na
stronie
internetowej,
odmawiając go wspólnie w domu w dniu
zawierzenia Polski Jej Sercu, 25 marca br. Wiele
osób z naszej parafii oddało się Matce Bożej niektórzy należą do róż różańcowych, bądź modlą
się w ramach duchowej adopcji dziecka poczętego
zagrożonego zagładą. Żyjmy wiernie duchowością
Maryjną i kochajmy Ją, gdyż Ona zawsze
poprowadzi nas właściwą ścieżką do Jezusa. Serce
Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za
nami!
Małgorzata Herman
Źródła:
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Jubileusz ks. Proboszcza – 30 lat kapłaństwa

Prorocze słowa Prymasa
W moim pokoju od wielu
lat stoi szkic portretu prymasa
Stefana
Wyszyńskiego,
opatrzony tekstem dwóch jego
wypowiedzi, które znam na
pamięć.
Wiemy, że nazywał sam
siebie niewolnikiem Maryi
i w oddaniu Jej narodu polskiego
w macierzyńską niewolę miłości
widział drogę do zachowania wiary i ocalenie od
wszelkiej nieprawości. Był pasterzem mądrym
i niezłomnym w trudnych czasach. Potrafił chronić
Bożą owczarnię przed najemnikami i wilkami,
które ją niszczą i rozpraszają. Znana jest jego
poniższa wypowiedź o przyszłości:
Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych
świateł, nowych mocy; Bóg je da w swoim czasie.

Pamiętajmy, że jak kardynał Hlond, tak i ja,
wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem,
że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się
zmieniali.
Drugą wypowiedź można potraktować jak
proroctwo. Są to zdania skierowane niedługo przed
śmiercią do redakcji Tygodnika Powszechnego:
Życzę Wam wielu świateł Bożych i mocy
wyznania Chrystusa przed ludźmi, gdyż tylko On
się ostoi w nadchodzących burzach, które idą na
świat. Trzeba niemal kosmicznej wiary, by przejść
przez te burze – niezniszczonym.
W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa
i w obliczu obecnej sytuacji Kościoła w Polsce i na
świecie, słowa te nabierają szczególnej wymowy.
Zenon Zbąszyniak

Maj i czerwiec to miesiące, w których zbiegają się trzy, tak popularne w Polsce, święta.
Można je chyba nazwać „świętami serdecznymi” – tyle w nich radości, uśmiechów,
przytulania i całusów.
Szczególnie w maju zastanawiamy się, czy potrafimy
dostatecznie podziękować naszym Mamom za ich miłość.
Czerwiec przynosi Dzień Dziecka, a w ostatnim swym
tygodniu kłania się z wdzięcznością Ojcom.
Kiedy się nieco zastanowimy, dojdziemy do wniosku,
że my – dorośli możemy być „bohaterami” wszystkich
tych świąt. Wszyscy wszak jesteśmy dziećmi naszych
rodziców i wielu z nas jest także rodzicami.
Najważniejszym jednak powodem do świętowania jest
fakt, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Ojca Niebieskiego,
a matką naszą jest Najświętsza Maryja Panna.
Celebrujmy więc owe święta z wdzięcznością Bogu za dar powołania nas do życia i to
do życia wiecznego.
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Trzydzieści lat dzisiaj mija od pełnej tajemnic chwili,
Gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem głowę w pokorze schylił.
A Biskup w imieniu Chrystusa wzniósł ręce nad skronie schylone
I dłonie Twoje namaścił, by były już poświęcone.
Włożył Ci ornat na barki... poczułeś wnet ciężar krzyża.
Ale podjąłeś go chętnie, bo on do Boga Cię zbliża.
I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz niepojętą,
By duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć, uczynić świętą!

W tym roku, 24
maja, nasz Proboszcz
obchodził piękny jubileusz - 30 lat kapłaństwa.
Zamieszczony poniżej
wywiad z ks. Marianem
Sikorą pozwoli czytelnikom „Naszego Patrona”
poznać bliżej osobę
gospodarza kicińskiej
parafii, który podzielił
się z nami swoimi wspomnieniami.
Rozpocznę od początków odkrywania drogi
powołania do kapłaństwa. Czy w przypadku
Księdza był to długi proces rozeznawania
i oswajania się z tą myślą? Jak on przebiegał?
Bezsporne i niezwykle istotne wydaje się być
wsparcie rodziny, aby młody chłopak mógł
rozpocząć drogę przygotowania do kapłaństwa.
Czy postawa najbliższej rodziny wpłynęła na
decyzję Księdza o przyjęciu woli Bożej?
Jeśli nawet już w latach dziecięcych (w wieku
6 lat, gdy zostałem ministrantem) myślałem
o zostaniu księdzem, to trudno jednak mówić, że
już wtedy byłem zdecydowany na „tak”. Ale być
może było to pierwsze wołanie Pana Boga. Myślę,
że ważna decyzja ku realizacji powołania do
kapłaństwa zapadła pod koniec ósmej klasy, gdy
wybrałem liceum ogólnokształcące, a nie liceum
zawodowe. Jednak dwa pierwsze lata liceum
były czasem zmagania się z wyborem, w którym
kierunku pójść. Bardzo fascynowała mnie historia,
z której zresztą zdawałem maturę. Chciałem
studiować historię na UAM w Poznaniu. Głos
Pana Boga był coraz silniejszy i coraz bardziej
przekonywujący. Ostatecznie decyzję o pójściu
					

do seminarium podjąłem w trakcie zdawania
egzaminów maturalnych. Jaki wpływ na wybór
drogi mieli moi najbliżsi, rodzice? Nie było
żadnych propozycji, tym bardziej nacisków
z ich strony w tym względzie. Oni po prostu
towarzyszyli mi modlitwą. Jestem wdzięczny
Panu Bogu za to, że postawił na mojej drodze ks.
Antoniego Śpikowskiego. To on przyjął mnie do
grona ministrantów, przez lata szkoły podstawowej
i średniej był moim katechetą i spowiednikiem.
Przyglądałem się jego gorliwej pracy kapłańskiej.
Miał zapewne wpływ na moją decyzję.
Rozpocząłem przygotowanie do kapłaństwa
w normalnym trybie, po maturze, mając 19 lat.
Czy w okresie formacji w seminarium miał
Ksiądz jakieś ulubione przedmioty, w których krótko mówiąc - Ksiądz „lepiej się czuł”?
Ogólnie rzecz ujmując, bliższe były mi traktaty
teologiczne. Jakkolwiek studia były dla mnie ważne,
to wielka fascynacja teologią nastąpiła dopiero po
święceniach, w trakcie studiów podyplomowych.
Tu wskazałbym na teologię biblijną, teologię
kapłaństwa, Ojców Kościoła czyli patrologię oraz
naukę o Kościele – eklezjologię. Rozczytuję się
w teologii kardynała Ratzingera – Benedykta XVI.
Msza św. prymicyjna – miejsce i dokładną
datę na pewno Ksiądz bardzo dobrze pamięta…
Może najpierw wspomnę, że święcenia
kapłańskie przyjąłem 24 maja 1990 roku w katedrze
poznańskiej z rąk abp. Jerzego Stroby. Msza św.
prymicyjna miała miejsce w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku,
w niedzielę 27 maja 1990 roku o godz. 12:00.
Jako osoba świecka zastanawiam się, czy
w posłudze kapłana obecne jest odczuwanie
tremy. Co dla prymicjanta stanowi szczególną
trudność
podczas
celebracji
pierwszej
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w życiu Mszy Świętej? Jak Ksiądz wspomina
przygotowanie do tej uroczystości i jej przebieg?
Kogo poprosił Ksiądz o głoszenie kazania?
Dla uściślenia powiem, że pierwszą Mszę św.
odprawiłem razem z moimi kolegami już podczas
samych święceń kapłańskich pod przewodnictwem
ks. Arcybiskupa. Msza św. prymicyjna jest pierwszą
uroczystą Mszą św. w parafii, z udziałem wiernych.
Jakkolwiek emocje towarzyszą temu wydarzeniu,
nie przypominam sobie, abym miał tremę. U boku
prymicjanta stoi zawsze tzw. „manductor” –
zwykle jest nim proboszcz rodzinnej parafii –
i wskazuje krok po kroku, co należy czynić; służą
klerycy i ministranci. To bardzo pomaga. Poza tym
wszyscy wierni są bardzo przejęci uroczystością.
O wygłoszenie kazania prymicyjnego poprosiłem
ks. Franciszka Drosta, ówczesnego proboszcza
w Górce Duchownej. Pochodzimy z jednej parafii.
Jesienią ubiegłego roku ks. Franciszek gościł u nas
w Kicinie.

Kolejne placówki po święceniach?
Po miesięcznym zastępstwie w lipcu
1990 r. w parafii pw. św. Jadwigi w Grodzisku
Wlkp rozpocząłem służbę kapłańską w Nekli,
w dekanacie kostrzyńskim. W tamtejszej parafii
przepracowałem zaledwie trzy miesiące. Od 22
października byłem już w Wolsztynie, parafii
blisko dwudziestotysięcznej. Tak szybka zmiana
była spowodowana potrzebami katechetycznymi.
Przypomnę, że w roku 1990 katecheza powróciła do
szkoły. W Wolsztynie spędziłem trzy lata. Uczyłem
w liceum ogólnokształcącym. W Wolsztynie
poznałem wielu oddanych Bogu i Kościołowi
ludzi. Z niektórymi kontakty utrzymuję do dziś.
Dobrze wspominam wspólnotę kapłańską, którą
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tam tworzyliśmy. Było nas czterech wikariuszy,
ks. proboszcz i ks. rezydent. Dziś o tak licznej
wspólnocie kapłańskiej w parafii można tylko
pomarzyć. 1 września 1993 roku rozpocząłem
pracę w parafii pw. Maryi Królowej na Rynku
Wildeckim w Poznaniu. Przeżyłem tam siedem
pięknych lat u boku ks. proboszcza Marcina
Węcławskiego, razem z ks. Marianem Ciesielskim.
Parafianie mówili o nas „księża Marianie”. Obok
zwykłej pracy parafialnej byłem odpowiedzialny
za młodzież. Obowiązków nie brakowało. Np.
w niedzielę mieliśmy dziewięć Mszy św., pierwszą
o 7:00, ostatnią o 21:00. O księdzu Proboszczu
mogę powiedzieć, że był (i ciągle takim jest)
bardzo dobrym „dowódcą” w parafii, wiedział kogo
jakim zadaniem obdarzyć, aby duszpasterstwo
zyskało, a ksiądz duchowo wzrastał. W 2000
roku zostałem skierowany na wikariat do parafii
pw. Matki Odkupiciela w Poznaniu na os.
Jagiełły (przy wieżach telewizyjnych). Przy
budującym się kościele, razem
z ks. proboszczem Mariuszem
Rybackim,
mieszkaliśmy
w skromnych warunkach. Za
to atmosfera probostwa była
bardzo rodzinna. W tej parafii
dwanaście lat wcześniej po raz
pierwszy – będąc na czwartym
roku studiów – rozdawałem
Komunię św. Wspominam to
wydarzenie, gdyż było ono
dla mnie wielkim duchowym
przeżyciem. Historia lubi
zataczać koło.
Przejdźmy teraz do
tematu zapewne bardzo interesującego naszych
czytelników, a mianowicie, posługi Księdza
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu. Czy uchyli Ksiądz rąbka
tajemnicy, na czym polegała Księdza praca
z seminarzystami przez czternaście lat?
1 lipca 2002 roku decyzją abp. Stanisława
Gądeckiego rozpocząłem pracę w naszym
poznańskim seminarium. Kim jest ojciec duchowny
w seminarium? Jego zadaniem jest przede
wszystkim posługa konfesjonału i towarzyszenie
duchowe czyli pomoc w rozeznaniu powołania do
kapłaństwa. Są to, obok zwykłego codziennego
życia seminaryjnego, godziny przeprowadzonych
rozmów, wygłoszone konferencje duchowe. Ojca

duchownego obowiązuje milczenie; oznacza
to, że nie podejmuje on decyzji zewnętrznych,
gdy chodzi o posługi i święcenia. Opinię dla ks.
arcybiskupa o danym kandydacie przygotowują
tzw. przełożeni zewnętrzni czyli ks. rektor i księża
prefekci. Ojciec duchowny swoje zdanie wyraża
w indywidualnej rozmowie z kandydatem do
święceń. To sam seminarzysta ma obowiązek
przedstawić opinię ojca duchownego przełożonym
zewnętrznym. Praca z kandydatami do kapłaństwa
była pięknym doświadczeniem
duszpasterskim. Młodzi uczą
się od starszych, ale i starsi tak
wiele czerpią od młodych. Tego
w seminarium doświadczyłem.
Dziś z wieloma wychowankami
spotykam się w ramach stałej
formacji duchowej, niektórzy
z nich przyjeżdżają na dni
skupienia do naszej „przystani
kapłańskiej” w Kicinie. Wiążą
nas dobre kapłańskie relacje,
dotąd zwracają się do mnie
słowem „ojcze”. To dobry znak
tamtego czasu. Co do lat pobytu
w seminarium, to razem jest ich
dwadzieścia: sześć lat studiów i czternaście lat
pracy.
Niezwykle ważna data w życiu naszej
parafii to 30 czerwca 2016 roku. Wtedy to, po
Eucharystii koncelebrowanej przez dwóch
proboszczów - „starego” i „nowego”, rozpoczął
Ksiądz „pod okiem” św. Józefa posługę
duszpasterską w Kicinie. Jakie doświadczenia
(np. z innych parafii) pomogły Księdzu wdrażać
się w nowy rodzaj posługiwania po wielu latach
pracy w zupełnie innych realiach? Czy ktoś
odegrał szczególną rolę w „przedzieraniu się”
przez rozmaite gospodarczo-organizacyjne
zadania, którym musiał Ksiądz sprostać jako
proboszcz?
To prawda, że praca w seminarium była
dość specyficznym odcinkiem duszpasterskim.
W seminarium każdy z wychowawców ma ściśle
określone zadanie - ks. rektor czuwa nad całością,
wspomagają go księża prefekci, ojcowie duchowni
zajmują się formacją duchową, jest też ks. ekonom
odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. Do
bycia proboszczem przygotowywałem się na
placówkach wikariuszowskich. Ponadto przez
					

dwanaście lat pracy w seminarium miałem stały
kontakt z duszpasterstwem parafialnym. Prawdą
jest, że przejście na probostwo było dla mnie nie
lada wyzwaniem. Z każdym rokiem, miesiącem
nabieram doświadczenia. Niektóre sprawy,
decyzje konsultuję z kolegami proboszczami. Poza
tym korzystam z doświadczenia wielu życzliwych
i oddanych mi parafian. Towarzyszy mi też
przekonanie, że to Pan Bóg mnie tutaj postawił. Nie
dawno odkryłem piękną myśl św. Teresy z Ávila:
„Ja i Pan Bóg stanowimy
większość”.
Jeśli
zatem
podejmuję zadania wyznaczone
mi przez Opatrzność, czego
się lękać? Często powracam
do słów jednej z naszych
parafianek, które usłyszałem
na początku pobytu w Kicinie:
„Ciekawe, co Pan Bóg chce
nam powiedzieć przez to, że
przysłał Księdza do nas i co
chce Księdzu powiedzieć przez
nas?”. Od 3 lipca 2016 roku
(pierwszej niedzieli pobytu
w Kicinie) proszę Matkę
Najświętszą o żywą wiarę, św.
Józefa o cierpliwość, a św. Stanisława o odwagę.
Teraz pytanie „lżejsze”. Czy pamięta
Ksiądz jakieś zabawne sytuacje z seminarium
lub z poprzednich parafii, a może już związane
z naszą parafią?
Opowiem wydarzenie z czasu, gdy byłem
wikariuszem. Czas kolędy. Zwykle ministranci idą
przed księdzem i informują o wizycie. Zdarzyło
się, że do jednego z mieszkań weszliśmy bez
wcześniejszej zapowiedzi. I co widzę? Ojciec zbiera
odkurzaczem śmieci wokół ławy. Zaskoczony
naszym nagłym wejściem mówi: „Czy mógłby
ksiądz przyjść do nas za chwilę? Mamy młodego
psa, pogryzł nam kropidło i wychłeptał wodę
święconą”. Nawet gdy powróciliśmy po około
dwudziestu minutach, trudno było nam się modlić.
Jak by określił Ksiądz swoją duchowość?
Duchowość w zasadzie jest jedna ewangelijna, aczkolwiek ma swoje różne odcienie.
Jeśli miałbym mówić o sobie, to powiedziałbym
tak: lubię tradycję, prostotę. Interesuje mnie to,
by uświęcać się przez codzienną posługę, przez
wyznaczone mi przez Boga zadania. To motywuje
do bycia gorliwym.
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Na zakończenie poproszę Księdza o SŁOWO
Może jeszcze zadam pytanie o ulubioną
formę wypoczynku – o ile proboszcz ma w ogóle JAKO DROGOWSKAZ dla czytelników,
„czas wolny” w natłoku obowiązków - i jak to abyśmy w tym czasie zamętu medialnego
i zobojętnienia religijnego nie pogubili się
wygląda obecnie w czasie pandemii?
w chaosie dzisiejszego świata.
Bardzo ważne jest, abyśmy nie zaniedbywali
modlitwy, abyśmy w modlitwie nie ustawali
i modlili się dobrze. Nasza rozmowa z Bogiem to
przede wszystkim słuchanie Boga. Bóg naprawdę
do nas mówi. Jego głos możemy usłyszeć,
gdy oddamy Mu nasze radości i smutki, lęki
i oczekiwania; gdy będziemy Mu posłuszni, gotowi
pełnić Jego wolę. To On musi przejąć inicjatywę
w naszym życiu. Z takiej modlitwy zrodzi się wiele
gorliwych powołań kapłańskich, taka modlitwa
pozwoli małżonkom wzrastać w świętości, taka
modlitwa będzie chroniła nas wszystkich przed
Pandemia pandemią, a jak trzeba dbać złymi wyborami i decyzjami życiowymi. Proszę
o ducha, tak i o ciało. „W zdrowym ciele zdrowy moich parafian i wszystkich, którzy przybywają na
duch”. Staram się mieć czas na codzienny „spacer nasze wzgórze: bądźmy (ja wraz z Wami) ludźmi
różańcowy”. Gdy chodzi o sport, lubię wyprawy modlitwy!
Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę i życzę
rowerowe, ale lubię też i pobiegać. Czasem
zagram w piłkę nożną. Swego czasu część wakacji dalszego nieustannego trwania w obecności
spędzałem w górach. Bardzo odpowiada mi ta Bożej.
forma odpoczynku.
Rozmawiała Magdalena Orczyńska

Ziemia Maryi w Sławienku
Sławienko jest maleńką wsią położoną
w gminie Oborniki. Mieszka tu nieco powyżej
stu mieszkańców. Za zakrętem drogi, na końcu
wsi, stoi nieduży biały domek, a obok niej znajduje się kaplica. To Ziemia Maryi – 3 hektary
„niebiańskiego” spokoju, użyczone Stowarzyszeniu Osób Poświęconych Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. Prawowitym właścicielem tej
wiejskiej posiadłości jest Zgromadzenie Sióstr
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Pasjonistek z Warszawy. Siostry otrzymały ją
w spadku od pewnego dyplomaty, który planował
powrócić do kraju i pod koniec swego życia
osiedlić się w Sławienku. To właśnie dla pasjonistek ów starszy pan rozpoczął budowę kaplicy,
którą przerwała jego przedwczesna śmierć.
Siostry początkowo przyjeżdżały do Sławienka
na wypoczynek, aż do czasu pewnych rekolekcji
w 2018 roku, na których poznały świeżo powstałe
Stowarzyszenie Osób Poświęconych Jezusowi
przez Niepokalane Serce Maryi. W ten sposób
stowarzyszenie zyskało swój tętniący życiem
dom. Tutaj odbywają się rekolekcje, dni skupienia;
tu sprawowane są Msze św. wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi w każdą pierwszą
sobotę miesiąca. Do tego domku na krótki
wypoczynek
przyjeżdżają
m.in.
klerycy
i siostry zakonne. Małżeństwo Agnieszka i Michał
Garsteccy oraz ks. Mateusz Szkudlarek z parafii
Miłosierdzia Bożego w Obornikach zawiadują tym
miejscem. Ich misją jest przygotowywanie ludzi do

poświęcenia się Jezusowi przez Serce Maryi, według wskazań
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, przez konferencje
głoszone w parafiach. W zeszłym roku państwo Garsteccy
prowadzili konferencję zawierzenia w Kicinie.
Osób konsekrowanych (zawierzonych Maryi) przybywa.
Tutaj w Sławienku, na Ziemi Maryi, wszyscy chętni (w tym
także ci, którzy dokonali już aktu zawierzenia) mogą pogłębiać
swoją wiarę i poznawać innych, czerpiąc radość ze wspólnych
spotkań z ludźmi oddanymi Matce Bożej.
2 maja 2020 roku grupa konsekrowanych i przyjaciół
z Kicina uczestniczyła tam w niecodziennym wydarzeniu.
Tomasz Wojciechowski – kiciński stolarz i artysta, ofiarował
stowarzyszeniu rzeźbę z drewna lipowego - figurę Maryi, jako
votum dziękczynne za łaski otrzymane za Jej pośrednictwem.
Poświęcenia figury dokonał ks. Mateusz Szkudlarek, po czym
wszyscy uczestniczyliśmy w pięknej Mszy św. wynagradzającej
Sercu Maryi.
Stowarzyszenie zachęca nas do podjęcia aktu zawierzenia,
ale również zaprasza do korzystania z dobrodziejstw Ziemi
Maryi w Sławienku. Domek można wynająć na zjazdy rekolekcyjne, spotkania oazowe, mini-konferencje
oraz pikniki. Chętnych zapraszam do odwiedzenia strony www.konsekrowani.com.
Barbara Kołecka-Herman
fot. aut.

Nowa sytuacja
W połowie marca nasza rzeczywistość zmieniła
się o 180 stopni. Nowa choroba i stan zagrożenia
z nią związany spowodowały, że rzeczywistość,
do której byliśmy przyzwyczajeni przestała
obowiązywać. Z dnia na dzień musieliśmy
zmienić nasze przyzwyczajenia i zostać w domu.
Z punktu widzenia przedsiębiorców, sytuację
taką nazywamy słowem „VUCA”*. Oznacza ono
zarządzanie zmianą i adaptację przedsiębiorstwa
do szybko zmieniającej się, nowej rzeczywistości.
Dla mnie ta sytuacja była jak kolejny dzień
w pracy. Bardzo często pracuję z domu, więc praca
zdalna nie była dla mnie niczym nowym. Często
jestem zaskakiwany jakimś wyzwaniem, zwykle
„na wczoraj”, dlatego zmiana i szybka adaptacja
to dla mnie codzienność. Zostałem poproszony
o opisanie sytuacji, która nas zastała, opiszę więc,
co zaobserwowałem wokół siebie.
Dla wielu z nas było to coś nowego. Trochę
przerażające na początku, lecz z drugiej strony
przyjemne, gdyż można było zostać przez jakiś
czas z najbliższymi i wzmocnić relacje rodzinne.
Natomiast z biegiem dni poziom napięcia wzrastał.
Jesteśmy różni, natomiast wszyscy potrzebujemy
					

kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego brak
możliwości wyjścia z domu spowodował bardzo
szybki rozwój spotkań on-line. Codzienne
telekonferencje spowodowały przegrzewanie
łącz internetowych, co skutkowało urywaniem
się rozmów i wymuszało ponowne logowanie.
Każdy z nas jednak pragnął zobaczyć drugą osobę
i porozmawiać. Prywatnie również - rozmowy
telefoniczne zamieniły się w telekontakty z wizją.
Dzieci dzwoniły do babci nie tylko po to, aby z nią
porozmawiać, ale także by ją zobaczyć. Słyszałem
nawet o grach w statki, szachy, warcaby… zdalnie,
przez telefon.
Drugim wyzwaniem, z którym musieliśmy się
zmierzyć była szkoła. Jak zorganizować lekcje
dzieciom, gdy w domu jest jeden komputer, a do
tego trzeba na nim jeszcze pracować? Wielu z nas
zadawało sobie takie pytanie. Do tego na portal
szkoły nie było można się zalogować, a ilość zadań,
które nauczyciele przekazywali do zrobienia, była
znaczna. Moje dzieci siedziały bardzo długo przed
komputerem i nie były w stanie odrobić lekcji.
Każdy z nas, również nauczyciele, potrzebowali
czasu, aby się dostosować i zrozumieć nowe
27

Czerwiec 2020

Czerwiec 2020

warunki. Z dnia na dzień sytuacja się poprawiała,
a ilość zadań i ich forma były dostosowane do
okoliczności i możliwości dzieci.
„Spacer z kotem”. Do dziś pamiętam, jak mój
szef mi to opowiedział. Codziennie wychodzi na
spacer ze swym psem i tu się nic nie zmieniło.
Jednak w pierwszych dniach obostrzeń dotyczących
przemieszczania się, można było spotkać
dziesiątki spacerowiczów z kotami na smyczy.
Zwykle chodziły one same, bez właściciela. Nagle,
z dnia na dzień miłość do zwierząt nabrała innego
znaczenia.
Świat się zmienia. Nigdy już nie będziemy
tacy sami. Natomiast wierzę, że ta sytuacja
wzmocni w nas serdeczność wobec drugiego
człowieka. Izolacja spowodowała brak możliwości
bezpośrednich kontaktów z wieloma osobami,
nawet z bliskimi. To jest znak, abyśmy przypomnieli
sobie, co jest w życiu ważne. Jesteśmy narodem
szczególnie chronionym przez Maryję. Niedzielne
Msze Święte były m.in. transmitowane z Jasnej
Góry. To szczególne miejsce przypomina nam,
że będzie dobrze, gdyż Matka Boska nas ochroni.

Dlatego dziś dobrze przeanalizujmy to, co nas
spotkało. Z uśmiechem i otwartością na drugiego
człowieka rozpoczynajmy kolejny dzień.
*Termin VUCA został wymyślony przez amerykańską
armię, by opisywać specyfikę rzeczywistości podczas wojny.
Żołnierze mają wyznaczone cele, ale nie mogą planować
długofalowo. Nie są w stanie przewidzieć, co się wydarzy.
Ważne jest, żeby umieli wnikliwie obserwować bieżącą
sytuację i reagować na nią. VUCA to świat zmienności,
niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Od kilku lat
to określenie funkcjonuje również w biznesie i w obszarze
rozwoju osobistego.
Volatility (zmienność),
Uncertainty (niepewność),
Complexity (złożoność),
Ambiguity (niejednoznaczność).

Jakub Perz

XXXIX Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu
po rocznej batalii zostało wpisane do rejestru szkół publicznych
Liceum Sióstr Urszulanek przez lata
funkcjonowało jako szkoła niepubliczna. W maju
ub.r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało
zgodę na utworzenie publicznego liceum, jednak
Prezydent Miasta Poznania odmawiał dokonania
wpisu Szkoły do Rejestru Szkół i Placówek
Oświatowych. W rezultacie Szkoła prowadzona
przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek nie
mogła uzyskać subwencji oświatowej, wyrobić
państwowej pieczęci i wydawać zgodnych z
przepisami prawa świadectw. W ten sposób
uczniowie zostali pozbawieni konstytucyjnych

praw. 29 maja br. dzięki rozporządzeniu wydanemu
przez Ministra Edukacji Narodowej jeszcze tego
samego dnia szkoła została wpisana do rejestru.
Z dniem 1 czerwca br. rozpoczyna się rekrutacja do
XXXIX Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Poznaniu. W roku szkolnym 2020/2021
planowane jest otwarcie dwóch klas akademickich:
o profilu humanistycznym i prawniczym oraz
biotechnologicznym i medycznym. Szczegóły
rekrutacji na stronie www.urszulanki.poznan.pl
oraz na www.facebook.com/losu.poz

Warto przeczytać
„Z głębi naszych serc”
W bieżącym roku ukazała się przełożona na
język polski i wydana przez Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, pod wieloma względami wyjątkowa
książka pt. „Z głębi naszych serc”. Autorami tej
niezbyt obszernej, bo liczącej 149 stron, ale za to
niezwykle bogatej w treści książki, są Benedykt
XVI oraz kardynał Robert Sarah – prefekt

Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów.
Benedykt XVI, rzadko wypowiadający się
publicznie od 2013 roku, teraz razem ze swoim
przyjacielem, kardynałem Sarahem, postanowił
zabrać głos. Obaj hierarchowie zostali przynagleni
miłością do Kościoła i przekonaniem, że celibat
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kapłański „chroni jego tajemnicę”, a „biada temu,
kto będzie milczał”. Książka zawiera znamienną
dedykację: „Księżom całego świata w hołdzie”. Jak
napisali autorzy, ich kapłańskie serce zapragnęło
pocieszyć braci kapłanów i dodać im odwagi w
trudnych, współczesnych czasach.
W recenzjach można przeczytać, że to ważny
dwugłos w obronie celibatu kapłańskiego w
czasie, gdy „kapłaństwo przechodzi przez czas
ciemności”. Moim zdaniem, książka ta jest czymś
więcej - jest analizą istoty kapłańskiego powołania
jako Bożego daru. Dla części czytelników to
przypomnienie, dla innych klarowne wyjaśnienie,
kim jest kapłan w Kościele Jezusa Chrystusa, na
czym polega jego powołanie, jego „stan życia”.
Tekst wprowadzenia „Czemu bojaźliwi
jesteście?” i podsumowania „W
cieniu Krzyża” napisał kard.
Sarah. Został on „przeczytany i
zaaprobowany przez Benedykta
XVI”.
Po
wprowadzeniu
znajdujemy studium „Kapłaństwo
katolickie”, w którym papież
Benedykt XVI we właściwym
sobie stylu analizuje „podstawową
strukturę egzegetyczną, która
umożliwia właściwą teologię
kapłaństwa” i stosuje ją w
interpretacji
trzech
tekstów
biblijnych. Pisze między innymi:
(…) kapłan ma być tym, który czuwa.
Musi być czujny, gdy narastają
siły zła. Musi czuwać, żeby świat był wrażliwy
na Boga. Musi być tym, który stoi: niezłomny w
obliczu nurtów epoki. Nieugięty w prawdzie.
Nieugięty w czynieniu dobra. Zdaniem Benedykta
XVI, u podłoża kryzysu kapłaństwa „tkwi błąd
metodologiczny: odejście od przyjmowania Pisma
Świętego jako słowa Bożego”. Jezus objawia
nam w sobie pełnię kapłaństwa – z miłości składa
samego siebie w ofierze. Studium kończy się
osobistym wyznaniem tego, co oznacza bycie
wyświęconym na kapłana: Nieustannie musimy
być oczyszczani i zdobywani przez Chrystusa, aby
to On w nas mówił i działał, a my sami coraz mniej.
Stało się dla mnie jasne, że proces ten, polegający
na stawaniu się jedno z Nim i na wyrzekaniu się
tego, co należy tylko do nas, trwa przez całe życie
i nieustannie zawiera w sobie bolesne uwolnienia
i odrodzenia.
					

W drugiej części książki, zatytułowanej
„Umiłować do końca. Eklezjologiczne i pastoralne
spojrzenie na celibat” kardynał Robert Sarah
wpisuje swoją refleksję w kontekst omawianej
na Synodzie o Amazonii, prowadzonej dziś
ewangelizacji, Tradycji Kościoła i panującego
zamętu
eklezjologicznego.
Przedstawiając
ontologiczny związek między kapłaństwem a
celibatem, podaje merytoryczne argumenty na rzecz
utrzymania celibatu kapłańskiego i powrotu do
radykalizmu Ewangelii. Argumenty te warto znać
i przywołać w dyskusjach, w których podważany
jest sens kapłańskiego celibatu, toczonych niestety
także we wnętrzu Kościoła.
Kapłaństwo „zakłada absolutny dar z
siebie złożony Bogu i całkowity dar z siebie
złożony braciom”. Książka jest
niezwykle poruszającym osobistym
świadectwem obu autorów, którzy
piszą o tym, o czym świadczą
swoim życiem, bowiem „istotą
kapłaństwa jest być przyjaciółmi
Jezusa Chrystusa”, czyli być ludźmi
modlitwy.
Teksty napisane z mocą, w duchu
ewangelicznego radykalizmu (czyli
sięgania do źródeł, istoty, korzeni),
z
mądrością,
wyrazistością,
jednoznacznością. Tytuł książki
przywołuje skojarzenia z innym
wołaniem z głębi, gdy św. Jan Paweł
II w 1979 roku na ówczesnym placu
Zwycięstwa przyzywał Ducha Świętego: Wołam,
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II,
papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Ta
książka również jest wołaniem o odnowę naszego
myślenia o sakramencie kapłaństwa, wołaniem
o powrót do traktowania kapłanów i kapłaństwa
zgodnie z Bożym zamysłem wyrażonym w Piśmie
Świętym i przekazywanym w Tradycji Kościoła.
Jak napisano na okładce, książka ta „pod
wieloma
względami
jest
niepowtarzalna.
I z pewnością przejdzie do historii”. Warto ją
zatem przeczytać i rozważać, Bogu dziękując
za kapłanów oraz prosząc, by posyłał licznych,
nowych robotników na swoje żniwo.
Karolina Appelt
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Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do
soboty codziennie po Mszy św., w niedziele
po Koronce do Miłosierdzia Bożego o 15.00.

i 18.00; po Mszy św. o 12.00 procesja
Bożego Ciała na wzgórzu kościelnym;
od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji uświęcenia
01.06. (poniedziałek), święto NMP Matki
kapłanów i nowych powołań;
Kościoła;
12-19. 06. oktawa Bożego Ciała; Msze św. w dni
04.06. święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
powszednie o 18.00.;
i Wiecznego Kapłana; pierwszy czwartek
13.06 (sobota) o 21.00 różaniec fatimski
miesiąca; od 17.00 do18.00 adoracja
w kościele;
Najświętszego Sakramentu w intencji
18.06. (czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
uświęcenia Kapłanów i nowych powołań;
Najświętszego Sakramentu w intencji
Msza św. w intencji nowych powołań
uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
i Służby Liturgicznej Ołtarza;
19.06. (piątek), uroczystość Najświętszego
05.06. pierwszy piątek miesiąca:
Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień
odwiedziny chorych z posługą
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów; o 18.00
sakramentalną od 8.30; spowiedź św.
Msza św.; z racji uroczystości nie
od 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00;
obowiązuje wstrzemięźliwość
Msza św. o 17.00 i 18.00.;
od pokarmów mięsnych;
06.06. pierwsza sobota miesiąca: nabożeństwo
24.06. (środa) uroczystość Narodzenia
wynagradzające Niepokalanemu Sercu
św. Jana Chrzciciela; o 18.00 Msza
Maryi; od 8.00 okazja do spowiedzi,
św. ze szczególnym udziałem osób,
o 8.30 różaniec, o 9.00 Msza św.;
które podjęły duchową adopcję dziecka
07.06. (niedziela) uroczystość Najświętszej Trójcy;
poczętego zagrożonego zagładą;
po Mszy św. o 8.00 zebranie członków
29.06. (poniedziałek), uroczystość Świętych
Wspólnoty Żywego Różańca;
Apostołów Piotra i Pawła. Po Mszy św.
11.06. (czwartek) uroczystość Najświętszego
różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
Msze św. w kościele o 8.00, 10.00, 12.00
ks. Marian Sikora

INTENCJE MSZALNE – CZERWIEC 2020
01.06. święto NMP Matki Kościoła
18.00 1) † Waleria Gronowska – od bratowej 		
Jadwigi Lesiczka z córką Elżbietą
2) † Maria Orłowska w 20. r. śmierci oraz 		
zmarli z rodziny
02.06.
8.00 w intencji Parafian
03.06.
18.00
04.06.
18.00

05.06.
17.00
18.00
06.06.
9.00

† Fortunata i Czesław Szantyr
święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
1) † Franciszek Greguła i zmarli z rodziny
2) w intencji powołań kapłańskich i Służby
Liturgicznej Ołtarza
† Michał Kłos w 1. r. śmierci
† Maria i Wojciech Cierżniak
oraz Monika i Edward Głowacz
intencja wynagradzająca Niepokalanemu 		
Sercu Maryi

18.00

07.06.
8.00
10.00
12.00
18.00
08.06.
18.00
09.06.
8.00
10.06.
18.00

1) † Zofia, Tomasz, Andrzej, Ryszard oraz 		
zmarli z rodzin Banachów, Borowców
i Krzyżańskich
2) † Sabina Pabich
uroczystość Najświętszej Trójcy
† w 40. r. śmierci Krzysztofa Tomaszewskiego
1) † Stanisław Lewandowski w 24. r. śmierci
– od żony i córek
2) w intencji Domowego Kościoła
w intencji Jadwigi
† Alicja Fajfer – od Elizy i Oli z rodzinami
† Kazimierz Dyguda – od Mirosława Nowaka
z rodziną i od rodziny Zielewiczów
w intencji Parafian
w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii

11.06. ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 † Wojciech Świątek
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10.00
12.00
18.00
12.06.
18.00

13.06.
18.00
14.06.
8.00
10.00
12.00
18.00

1) w intencji Wojciecha w rocznicę chrztu św.
2) † Zofia Wawrzyniak – od rodziny Prusaków
i Filipińskich
intencja dziękczynna za dar chrztu św.
Magdaleny
w intencji Parafian
1) † ks. kan. Zbigniew Pawlak –
od m. z ul. Rolnej
2) † Czesław Błażejewski w 80. r. urodzin – 		
od żony z rodziną
w intencji mieszkańców Klin
† Władysław Żurek oraz zmarli z rodziny
† Andrzej Leczkowski – od Renaty Leczkowskiej
1) † Władysława i Józef Matuszewscy oraz 		
zmarli z rodziny
2) † Henryk Plonder – od sąsiadów
† Franciszka i Władysław Błażejewscy

15.06.
18.00 w intencji Eryka w 20. r. urodzin o potrzebne łaski
16.06.
18.00
17.06.
18.00

† Alicja Jęcz w 4. r. śmierci
1) † Zofia Wawrzyniak – od Zofii Skawińskiej
2) w intencji Alberta z okazji imienin

18.06.
18.00 w intencji mieszkańców Janikowa
19.06. ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1) † Paweł Zielewicz oraz zmarli z rodziny
2) † Janina Wysocka
20.06.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 1) † Helena oraz zmarli z rodzin Drozdowskich
i Doboszów
2) † Michał Mizgalski
21.06.
8.00

12.00
18.00

1) † Franciszka, Władysław i Edward
Błażejewscy
2) † Sebastian Wawrzyniak
1) † Jan oraz zmarli z rodzin Krugiołków
i Gajewskich
2) † Agnieszka, Władysław, Zygfryd, Cecylia,
Mariusz Klaczkowscy
† Stanisław Jaskot oraz zmarli z rodziny
† Ryszard Pawlak

22.06.
18.00

† Mirosława Sobańska

10.00

					

23.06.
8.00

† Wanda Gajewska

24.06. ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
18.00 † Jan i Wiktoria Kiełbasa
25.06.
Msza św. zbiorowa
18.00 1) † Eleonora Lewandowska –
od ZP Z. Czuby
2) † Bogumiła Jürndt – od mamy i sióstr
z rodzinami
3) † Jerzy Stachowiak – od Haliny
i Zbigniewa Ostrowskich
4) † Franciszek Gaca – od rodziny Dubińskich
5) † Józefa Hryniewska – od sąsiadów
z ul. Rolnej
6) † Zofia i Franciszek oraz Wanda, Krystyna,
Adam i Marek Sobańscy
7) † Janina i Jan Biela
8) † Kazimiera Nowak – od m. z ul. Rolnej
9) † Wojciech Niewiadomski – od Małgorzaty
Łukasik
10) † Zofia Wawrzyniak – od Wandy
Błażejewskiej z rodziną
11) † Wojciech i Leszek Czubaj
– od m. Janikowa
12) † Adam Madziara – od współpracowników:
Józefa, Antoniego i Kazimierza
13) † Henryk Plonder – od rodziny Norberczaków
26.06.
18.00 1) † Stanisław Stafecki w 28. r. śmierci oraz
zmarli z rodziny
2) † Anna Merda – od męża
27.06.
18.00 1) w intencji Piotra z okazji imienin
2) † Jerzy
28.06.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Władysław Kubacki
† Jerzy Stachowiak – od córki Moniki
z mężem
† w intencji Pawła
† Adam Sobański

29.06. uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
18.00 1) w rocznicę ślubu
2) † Zofia Wawrzyniak – od rodziny
Węclewskich
30.06.
8.00 w 30. r. ślubu Anny i Sławomira
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1. Niedziela jubileuszy małżenskich, 24 maja,
2. Makieta przyszłego kościoła pw. MB z Guadalupe,
3. Krzyż w Kicinie na Nowym Osiedlu,
4. Krzyż papieski na stokach Dziewiczej Góry,

5-6. Jubileusz 47. lat kapłaństwa ks. kan. Jerzesgo Stachowiaka oraz
30. lat kapłaństwa ks. Mariana Sikory
7. Po górach, dolinach... 27 maja.

