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MAJ - MIESIĄC 
MARYJNY 

 

NABOŻEŃSTWA KU CZCI NMP  

ZE ŚPIEWEM LITANII LORETAŃSKIEJ 
CODZIENNIE  

O GODZ. 17.30 W KOŚCIELE 

O GODZ. 18.00 PRZED KAPLICZKĄ  

PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 
 

WAŻNE WYDARZENIA W MAJU: 

czwartek, 1 maja - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 
Z tej okazji Odpust i Bierzmowanie. Uroczystej Sumie o godz. 18.00 przewodniczyć 
będzie J.E. Ks. Abp Marian Gołębiewski 

piątek, 2 maja - wyjazd Scholi na Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA 2014  
do Piekar k. Krakowa 

sobota, 3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski - Msze św. według porządku 
niedzielnego 

czwartek, 8 maja - Imieniny Ks. Proboszcza Stanisława Basiuka CM. Msza święta  
w intencji Solenizanta o godz. 18.00 

niedziela, 11 maja - Rocznica I Komunii świętej o godz. 11.00 

wtorek, 13 maja - Procesja fatimska po Mszy świętej o godz. 18.00 

środa, 14 maja - Imieniny Ks. Macieja Mroczka CM. Msza święta w intencji 
Solenizanta o godz. 18.00 

niedziela, 18 maja - I Komunia święta o godz. 12.30 

czwartek, 22 maja - Pielgrzymka do Częstochowy 

niedziela, 25 maja - Rozpoczęcie Misji świętych (program na str. 2)
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MISJE ŚWIĘTE... 
 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 25 V – 1 VI 2-14 
 

Niedziela, 25 maja   ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 
Msze święte: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 
Nabożeństwo majowe: 17.30 
Poniedziałek, 26 maja   JEZUS CHRYSTUS NASZ ZBAWICIEL 
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną 
10.00 – Nauka dla dzieci (kl. 0-3) 
11.00 – Nauka dla dzieci (kl. 4-6) 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży 
Wtorek, 27 maja   CO BÓG ZŁĄCZYŁ – SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA   
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną i odnowieniem przysięgi małżeńskiej 
10.00 – Nauka dla dzieci (kl. 0-3) 
11.00 – Nauka dla dzieci (kl. 4-6) 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną i odnowieniem przysięgi małżeńskiej 
19.30 – Msza św. z nauką dla narzeczonych 
Środa, 28 maja   WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE 
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną z modlitwą za zmarłych 
10.00 – Msza św. dla dzieci (kl. 0-3) 
11.00 – Msza św. dla dzieci (kl. 4-6) 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną z modlitwą za zmarłych 
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży 
Czwartek, 29 maja   EUCHARYSTIA I KAPŁAŃSTWO 
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną i modlitwą o powołania kapłańskie 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną i modlitwą o powołania kapłańskie 
Piątek, 30 maja   DZIEŃ PRZEBŁAGANIA ZA GRZECHY PARAFII 
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną i nabożeństwem przebłagalnym za grzechy parafii 
10.00 – Msza św. z udziałem osób starszych i chorych  
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i wystawienie Najświętszego sakramentu 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną z nabożeństwem przebłagalnym za grzechy parafii 
Sobota, 31 maja RAZEM Z MARYJĄ, MATKĄ KOŚCIOŁA I NASZĄ 
  8.00 – Poranne modlitwy 
  8.30 – Msza św. z nauką ogólną 
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
19.30 - Czuwanie maryjne zakończone Apelem Jasnogórskim 
Niedziela, 1 czerwca   ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 
Msze święte: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30 
W niedzielę, 1 czerwca rozpoczęcie każdej Mszy św. przy Krzyżu misyjnym, 
następnie procesyjne przejście do kościoła 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: - codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą

 W związku ze zbliżającymi się Misjami parafialnymi został odnowiony Krzyż 
Misyjny. Prace wykonali: Ks. Proboszcz Stanisław Basiuk CM, P. Marian Jaskólski oraz 
P. Tadeusz Gładysiak. 
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NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...    
  3 V - J 19, 25-27 Oto Matka twoja 
  4 V - Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 
11 V - J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec 
18 V - J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem 
25 V - J 14, 15-21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.  
INTENCJA MISYJNA: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła głoszącego Chrystusa wszystkim 

narodom. 
 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 18, 1-14. Moc wytrwałej i pokornej modlitwy. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,  
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (Łk 18, 7). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Przykładem wytrwałości w modlitwie jest w przypowieści Jezusa kobieta-
wdowa, która wciąż przychodziła do sędziego i domagała się sprawiedliwości. Wiele razy udawała się do sędziego i prosiła 
o interwencję w swojej sprawie, zawsze jednak bezskutecznie. Sędzia występujący w przypowieści jest określony jako 
człowiek, który Boga się nie boi i nie liczy się z ludźmi, czyli jest surowy, oporny i niechętny do czynienia dobra. Wdowa, 
kobieta słaba, pozbawiona podpory rodziny i poparcia władz państwowych, czyli nie przedstawiająca żadnego znaczenia 
dla sędziego – użyła jedynego sposobu uzyskania sprawiedliwości: uparcie i wytrwale składała prośby do sędziego. 
Męczące nalegania, nękające wizyty i liczne skargi spowodowały, że sędzia wysłuchał prośby wdowy. Bóg, który kocha 
człowieka i pragnie jego dobra i szczęścia, tym bardziej wysłucha wołania i próśb o pomoc, wysłucha każdej modlitwy, 
szczególnie wytrwałej. W zakończeniu Jezus mówi: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go o Niego proszą! (…) Ojciec nieskończenie 
dobry nie będzie zwlekał z wysłuchaniem swoich wybranych, ale prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi? Brak wiary jest przyczyną nieskuteczności modlitwy. Wiara praktycznie wyraża się w modlitwie 
wytrwałej i pokornej na wzór modlitwy celnika. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MAJ: Wytrwała, pokorna modlitwa w intencjach za Kościół i Ojczyznę, o przemiany duchowe, 
nawrócenia, uzdrowienia, apostolska modlitwa o rozwój dzieła Maryjnego w kraju i wśród zagranicznej Polonii.  
PATRONKA MIESIĄCA MAJA:  Matka Boża Królowa Polski (3. maja) 
1. Patronką miesiąca maja jest Matka Boża Królowa Polski. W 1920 r. po cudzie nad Wisłą papież Benedykt XV ustalił 
liturgiczne święto Królowej Polski na dzień 3. maja. W 1946 r. cały naród polski poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi 
jako swej Królowej, a w roku 1956 na Jasnej Górze dokonano aktu ślubowania, który ponawia się corocznie. Królowanie 
Maryi jest natury duchowej i odbywa się w szczerej miłości wzajemnej, w sumiennej pracy dla wspólnego dobra. 
2. Królowanie Maryi jest natury duchowej. Tradycja głosi, że dzięki św. Wojciechowi przyszła do nas pieśń „Bogurodzica”. 
Nabożeństwa i stowarzyszenia szerzące cześć Niepokalanej zrosły się z naszym charakterem narodowym: w połowie XIII 
wieku dominikanie dali światu różaniec, w XIV wieku karmelici – szkaplerz, Jezuici w XVII w sodalicje mariańskie. Zakony 
powstałe na ziemiach polskich zawiązują się ku chwale Bogarodzicy lub noszą Jej imię. Profesorowie najstarszej polskiej 
uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego – obierają sobie Maryję za patronkę, twórcy dedykują swe dzieła, przywódcy 
narodowi nazywają siebie niewolnikami Bogarodzicy i oddają Jej opiece siebie i cały naród. Na całej polskiej ziemi są 
miejsca ze słynącymi łaskami wizerunkami Maryi. W 1920 r. papież Benedykt XV ustanowił w dniu 3. maja liturgiczne 
święto Królowej Polski. W 1946 r. cały nasz naród poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi jako swej Królowej, a w 1956 
r. na Jasnej Górze dokonał aktu ponawianych corocznie ślubów. 
3. W spojrzeniu na Matkę Bożą uznajemy Ją za Panią i Królową naszej Ojczyzny. Już od zarania państwowości polskiej 
naszym hymnem była „Bogurodzica” – pieśń maryjna, która stała się pierwszym narodowym katechizmem. Dominikanie 
dali nam różaniec, franciszkanie godzinki, karmelici w XIV w. szkaplerz. W XVII w. jezuici tworzą Sodalicję Mariańską. 
Zakony powstałe na ziemiach polskich zawiązują się ku chwale Matki Najświętszej lub noszą Jej imię. Królowie, hetmani, 
wodzowie, nazywają siebie niewolnikami Maryi. Na piersiach noszą Jej ryngrafy. Matka Najświętsza hojnie odpowiada na 
te przejawy szczególnej czci i przywiązania. Dowodem tego są liczne miejsca na całej polskiej ziemi ze słynącymi łaskami 
wizerunkami Maryi, z których wiele uroczyście koronowano za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej. Dowodem 
macierzyńskiej troski i opieki NMP nad polskim narodem są wydarzenia dziejowe znaczące naszą historię. W 1410 r. ze 
słowami pieśni „Bogurodzica” na ustach polskie wojska odnoszą pod Grunwaldem wspaniałe zwycięstwo nad Zakonem 
Krzyżackim. Przeor Kordecki broni Jasnej Góry przed najazdem szwedzkim. Król Jan III Sobieski, polecając się wraz  
z rycerstwem Matce Bożej w Częstochowie, w Krakowie, na Piaskach i w Piekarach Śląskich, odnosi zwycięstwo w odsieczy 
Wiednia rozsławiając waleczność rycerstwa polskiego. W 1920 r. po „Cudzie nad Wisłą” papież Benedykt XV ustalił 
liturgiczne święto Królowej Polski na dzień 3. maja. W 1946 r. cały naród polski poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi 
jako swej Królowej, a w 1956 r. na Jasnej Górze dokonano aktu ślubowania, który ponawiany jest corocznie. Królowanie 
Maryi jest natury duchowej i odbywa się w szczerej miłości wzajemnej. NMP oczekuje od nas współdziałania. Pragnie, 
abyśmy weszli z Nią w Jej intencje miłości bliźniego. Maryja króluje w życiu narodu i w sumieniu, we wzajemnej 
pożytecznej i rzetelnej pracy. Św. Maksymilian mówił: Niepokalana wszędzie musi być uznana Królową wszystkich  
i każdego z osobna w Polsce i na całym świecie. Ona widzi w każdym człowieku Jezusa żywego i zbliżając się do Niego  
z prawdziwym szacunkiem pragnie, abyśmy weszli w Jej służbę miłosierdzia wobec rozbitków ludzkiej społeczności. Taka 
właśnie jest nasza Królowa. 
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II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny...  
O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
 

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
PISMO ŚWIĘTE:  
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS który posyła 
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy umieli widzieć w Maryi Matkę wszelkiej dobroci i uczyć się od niej szacunku dla 
każdej matki, szczególnie dla tych, które całe swoje życie poświęcają niepełnosprawnym dzieciom. 
 

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM... 
 

THE HUMAN EXPERIENCE 9  V, godz. 18.30 
Historia grupy przyjaciół, udających się w podróż, która to na zawsze już odmieni ich życie.  
 Młodzi bohaterowie (Jeff i Michael) rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi na podstawowe 
pytania dotyczące każdego z nas: "Po co żyję?, Kim jest człowiek?" Wyruszają najpierw do 
środowisk bezdomnych w Nowym Jorku, gdzie to zamieszkują z nimi w slumsach. Podczas 
wielu godzin rozmów i wspólnie spędzonych dni na nowojorskich ulicach, doznają niezwykłego 
ciepła i życzliwości od ludzi, dla których właśnie ulica jest jedynym domem. Po tych 
doświadczeniach udają się do Peru, spotykając miejscową ludność. Wreszcie trafiają do Afryki, 
gdzie to pracując z chorymi na AIDS jak i z dziećmi ulicy, doświadczają czegoś niespotykanego. 
Ich życiowa wyprawa, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń lecz przede wszystkim podróż 
do własnego wnętrza powoduje, iż film porusza serca i umysły tysięcy widzów na całym 
świecie. Co więcej pokazuje, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Bowiem z odrobiną wiary 
w siebie i w innych ludzi możemy pokonać wszelkie losowe przeciwności i problemy. 90 min. 
 
ŚWIĘTY JÓZEF MOSCATI. LEKARZ UBOGICH cz. I 16 V, godz. 18.30; cz. II 23 V, godz. 18.30 
Lekarz ,naukowiec, który został świętym. Moscati  w interpretacji Fiorellego to postać pełna 
ciepła i dobroci, ale jednocześnie konsekwentna w realizacji swego chrześcijańskiego 
posłannictwa.  „Dziś pojąłem, że Jezus żyje w każdym chorym… Gdybym leczył tylko ich 
choroby, byłbym skazany na fiasko. Myślałbym o wszystkim, czego nie umie medycyna,  
i czułbym bezsilność…” – w tych zaczerpniętych z filmu i skierowanych do s. Helgi zdaniach 
wyjaśnia Moscatii sens swojego zawodowego powołania, które nie ogranicza się wyłącznie do 
leczenia ciała. Film mocno akcentuje głęboką wiarę Moscatiego. Nie słowami ale pokazując jak 
realizował ją w praktyce. W stosunku do chorych i do ludzi, którzy go otaczali. 
W 1987 roku Józef Moscati został kanonizowany przez Jan Pawła II. 16 listopada 1975 roku 
papież Paweł VI zaliczył go w poczet błogosławionych. Papież wtedy powiedział: „Mężczyzna, 
którego dzisiaj ogłosimy świętym Kościoła Powszechnego, przedstawia się nam jako konkretne 
spełnienie ideału chrześcijanina świeckiego. Giseppe Moscati – lekarz, ordynator oddziału 
szpitalnego, wybitny naukowiec, docent uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii 

fizjologicznej... Moscati tworzy przykład nie tylko do podziwiania, ale do naśladowania, przede wszystkim przez 
pracowników służby zdrowia. Przedstawia się on także jako przykład dla tego, który nie podziela jego wiary.” – powiedział 
w 1987 roku Jan Paweł II w czasie kanonizacji doktora ubogich.  cz. I 90 min.; cz. II 90 min. 

 

______________________________________________________ 
 
 
 

ZBIÓRKA ZURZYTE 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

 I ELEKTRONICZNEGO 
NA PARKINGU 
PARAFIALNYM 

 W SOBOTĘ, 24 MAJA  
W GODZ. 9.00 - 13.00 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

KANONIZACJA JANA XXIII I JANA PAWŁA II: HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 
 
 W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej 
Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał 
poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się 
chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego. 
 Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się 
apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, 
w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie 
było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu, że widzieli 
Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie 
tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał 
się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był 
tam również Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego 
 i poprosił, by dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery 
człowiek, przyzwyczajony do osobistego 
sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powiedział: 
„Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28). 
 Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są 
również sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa 
Zmartwychwstałego rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż 
rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas i są 
niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć, że Bóg 
istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem 
i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do 
chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 
24; por. Iz 53, 5). 
 Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran 
Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego 
boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, 
Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 
58, 7), ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali 
Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji [szczerości] 
Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo 
dobroci Boga i Jego miłosierdzia. 
 Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego 
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. 
Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara  
w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; 
silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się 
w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska bliskość 
Maryi. 
 W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystusa 
i świadkach Jego miłosierdzia była “żywa nadzieja” wraz  
z “radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). 

Nadzieja i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje 
swoim uczniom i których nic i nikt nie może ich pozbawić. 
Paschalna nadzieja i radość, przeszedłszy przez tygiel 
odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami aż do 
końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto są 
nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali w 
darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali 
obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną. 
 Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota 
wierzących w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje 
Apostolskie (por. 2, 42-47). Jest to wspólnota, w której żyje 
się tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, 
miłosierdziem, w prostocie i braterstwie. 
 Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. 
Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, 
aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego 
obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie 
zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół 
naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, Jan 
XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, 
dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, 
przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była jego 
wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłuszeństwa 
Duchowi Świętemu. 
 W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był 
papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby 

zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to 
podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces 
synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na 
pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera. 
 Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego 
wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch 
lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi 
Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. 
Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami 
Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego 
Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze 
przebacza, bo zawsze miłuje. 
 

Tłumaczenie i foto: vatican.va 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
 

Jacek Zieliński 
NIE SPÓŹNI(A)J SIĘ… 

 
Pamiętam swoje zaskoczenie, gdy 

jako początkujący katecheta, prowadząc 
jedną z moich pierwszych lekcji religii  
w klasie szóstej na temat udziału  

w niedzielnej Eucharystii, usłyszałem pytanie: „Kiedy trzeba 
być już w kościele, żeby Msza była »zaliczona«?”. Uczeń 
widząc malujące się na mojej twarzy zdziwienie, jakby 
tłumacząc się, zaraz dodał: „Bo widzi Pan, ja słyszałem, że 
trzeba być od Ewangelii, żeby się nie spowiadać z grzechu 
opuszczenia Mszy.”  

Przyznam, iż nigdy wcześniej nie przyszłoby mi do 
głowy, że w ogóle w taki sposób 
można myśleć lub tak stawiać 
sprawę i być może nie 
wracałbym do tamtego 
wydarzenia, gdyby nie fakt, 
który miał miejsce jakiś czas 
temu. Uczestnicząc w niedzielnej 
Mszy Św., a wyjątkowo 
„siedziałem” w ostatniej ławce, 
zauważyłem wchodzącą do 
kościoła, podczas Podniesienia, 
osobę, która nie zważając ani na 
sytuację, ani na to, że wszyscy 
klęczą skierowała swe kroki do jednej z pierwszych ławek 
 i próbując zając wolne miejsce, spowodowała dość dużo 
zamieszania, przeszkadzając innym.  

Nie chodzi tu jednak o to, aby oceniać tę, czy inne 
osoby, którym zdarza się spóźniać na Mszę św. czy też inne 
Nabożeństwa. Problem pojawia się, gdy fakt ten staje się 
stałą praktyką. Jest to bowiem, brak szacunku dla innych  
a przede wszystkim w stosunku do Pana Boga, gdyż 
„sprawowanie Mszy świętej jest czynnością Chrystusa  
i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego” (OWMR16). 
Rozpoczęcie tej czynności powinno być zatem poprzedzone 
zgromadzeniem się wiernych, którzy mają w niej 
uczestniczyć. Podstawowym wymogiem, jaki uczestnicy 
Mszy świętej winni spełnić przed jej rozpoczęciem, jest 
punktualne przybycie na miejsce zgromadzenia. Wiedzieli  
o tym pierwsi chrześcijanie, o których mówi Ewangelista 
Łukasz, że przed rozpoczęciem sprawowania Eucharystii 
schodzili się razem w jedno miejsce (por. Dz 1,12-14). Na 
oznaczenie spoistości i harmonii tego zgromadzenia autor 
Dziejów Apostolskich używa dwóch greckich słów: 
homothymadon (od thymós – skłonność, pragnienie;  
wyrażenie to znaczy: jednomyślnie) i epi tou auto – razem,  
w tym samym miejscu (por. Dz 1,14-15; 2,44.46; 4,24; 
5,12). 

Problem spóźniania się nie dotyczy jednak tylko 
kościoła. Sam, paradoksalnie, doświadczam tego, że im 
więcej mam do dyspozycji środków pozwalających na 
szybkie przemieszczanie się i im bardziej dokładny 
posiadam zegarek, tym trudniej jest mi zdążyć „na czas”. 

Zdaję sobie także sprawę, jak wiele jest czynników, 
które czasami uniemożliwiają nam przyjście na 
wyznaczoną godzinę. Wiedzą o tym doskonale rodzice, 

                                                           
 Ogólne Wprowadzenie do Mszału  Rzymskiego. 

którzy mimo swych starań i zabiegów nie są w stanie 
przewidzieć wszystkiego; z dziećmi, szczególnie małymi, 
nigdy nic nie wiadomo. Przyjeżdżający do kościoła 
samochodem też nie są w stanie przewidzieć tego, co może 
zdarzyć się na drodze, ani tego czy znajdą miejsce na 
parkingu. Jeśli do tego dołączymy różne kłopoty zdrowotne 
i inne niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, okazuje się, 
że zawsze znajdą się osoby, które wejdą do kościoła po 
rozpoczęciu się Mszy św. Trudno ich wówczas nie 
usprawiedliwić.  

Gdy jednak spóźniają się wciąż te same osoby 
sytuacja zaczyna przedstawiać się 
inaczej. Sam, co prawda niechętnie, ale 
posuwam się do pewnego zabiegu, 
który z pewnością nie spotyka się  
z aprobatą wszystkich moich 
studentów, szczególnie tych, którym 
zdarza się „nie zdążyć”. Niewpuszczeni 
na salę wykładową spóźnialscy 
podczas konsultacji muszą wykazać się 
wiedzą na temat tego, co było 
przedmiotem zajęć. Metoda jest 
skuteczna, bo już na następne zajęcia 
przychodzą przed czasem. Kościół to 

jednak nie sala wykładowa, dlatego by zaapelować do 
naszych sumień, przywołam słowa pewnego księdza, który 
podczas ogłoszeń parafialnych, powiedział: 

„Niektórzy zapewne zauważyli jak kilkukrotnie dziś 
zerkałem na zegarek... to nie dlatego, że się spieszę. 
Chciałem sprawdzić jak późno można się pojawić na Mszy 
Świętej. Okazuje się, że wchodzenie 15, 20 minut po jej 
rozpoczęciu to dla niektórych jest rzecz normalna. Byle się 
pojawić na chwilę i odfajkować. Mam apel do tych osób, 
którym się być może wydaje, że wchodzenie niemal  
w środku Mszy św. i wychodzenie jeszcze przed 
błogosławieństwem to nic takiego. Naprawdę, nie 
przychodźcie! Zostańcie lepiej w domu! To jest egoizm! 
Swoim zachowaniem przeszkadzacie tym, którzy tu 

przyszli by w skupieniu się pomodlić i przeżyć spotkanie  
z Bogiem… Myślę, że warto o tym pomyśleć, bo nic tak 
dobrze nam nie robi, jak świadome życie i spotkania, które 
mają początek i koniec. Gdyby ten początek Mszy św. nie 
był ważny, to by go nie było. Inna sprawa, że raczej nie 
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czujemy się dobrze, przychodząc na imprezę czy spotkanie, 
kiedy ono już od jakiegoś czasu trwa.” 

Na koniec chciałbym jeszcze przywołać kilka 
wypowiedzi internautów, które pozwalają zastanowić się  
i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego nie należy spóźniać się 
na Mszę Świętą? 

 
„Nie wolno się spóźniać na Mszę Św. Msza Św. jest 

jak autobus. Gdy się spóźnisz to tak jakby uciekł ci autobus  
i musisz czekać na następny. Tak samo nie możesz wyjść  
z kościoła w trakcie Mszy, ponieważ to znaczy, że 
wysiadasz z jadącego autobusu.” (AdeczKa) 

Nie spóźniaj się, bo Bóg nigdy się nie spóźni dla 
Ciebie.” (Chudy099) 

„Proszę Pana! Czy to tak ładnie spóźniać się na 
Mszę? Rozumiem, że ludzie są zapracowani, ale chociaż 
jeden raz w tygodniu powinno się w pełni oddać Bogu. On 
na nas czeka, przyjmuje nas do Swojej świątyni. Jesteś Jego 
gościem i nie powinieneś się spóźniać.” (Agalinho) 

„Nie należy się spóźniać. Apostołowie nie spóźnili 
się na Ostatnią Wieczerzę, Matka Boska nie spóźniła się pod 
Krzyż. I nie odeszli przed końcem Ofiary. Tylko jeden 
wyszedł w trakcie Ostatniej Wieczerzy – a był to Judasz. Nie 
wychodzimy z kościoła przed błogosławieństwem  
i rozesłaniem!” (ks. Gutter) 

Z ŻYCIA PARAFII... 
Kinga Bystrzycka 

PIELGRZYMKA DO BARDA ŚLĄSKIEGO 
 
 Dnia 3 kwietnia 2014 r., my, 
grupa młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania wybraliśmy się na 
wycieczkę do Barda Śląskiego. Skoro 
świt zebraliśmy się na Dworcu Głównym 
PKP. Wsiedliśmy do pociągu. Kiedy 

dojechaliśmy, przywitał nas piękny krajobraz Gór 
Bardzkich. Pierwszym celem, który sobie postawiliśmy było 
wspięcie się na Górę Kalwarię. Było bardzo ciężko, ale 
daliśmy radę. Na szczycie Ks. Maciej odprawił Mszę świętą 
przy ołtarzu, który sami zrobiliśmy. Następnym celem było 
nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej. Miejsce 
zrobiło niesamowite wrażenie nawet na najbardziej 
wybrednych. Zwiedziliśmy ruchomą szopkę i udaliśmy się 
do restauracji, w której podano nam pyszna pizzę.  
Do Wrocławia wszyscy wrócili zadowoleni, choć nieco 
zmęczeni.  

 
fot. Maciej Mroczek i Anna Bator 

 
Michał Możdżeń 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII 
 
 W piątek, 11 kwietnia 2014 r. 
odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej 
parafii. Wzięło w niej udział wielu parafian. 
podążając za krzyżem spostrzegliśmy także 
wielu "widzów", którzy przyglądali się nam 

z za okien. Dla bezpieczeństwa naszą procesję chronili 
policjanci, którzy na ten czas zamknęli ulice. Warto dodać, 

że Liturgiczna Służba Ołtarza dzielnie służyła niosąc krzyż, 
nagłośnienie, pochodnie i rozdając wiernym śpiewniki 
 i gazety. Droga Krzyżówa ulicami parafii to dobry sposób 
umocnienia się w  wierze. Wymownie ukazuje znaczenie 
Męki Chrystusa. Polecam ponowne wzięcie udziału w tym 
niezwykłym nabożeństwie w przyszłym roku. 
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Dominika Nowakowska 
 

ZNALEŹĆ CHWILĘ DLA JEZUSA 
 
 W dzisiejszym świecie 
nieustannie gdzieś pędzimy, za czymś 
gonimy, jesteśmy zawsze spóźnieni. 
Otoczeni przez przeróżne "wypełniacze 
czasu",  z którymi tak trudno nam się 
rozstać, nie mamy czasu dla siebie, dla 

bliskich nam osób. Pan Bóg zostaje przeważnie odsunięty 
na dalszy plan, znalezienie dla Niego kilku, czy kilkunastu 
minut dziennie graniczy z niemożliwością. 
 W Waszyngtonie, na stacji metra, w godzinach 
szczytu stoi mężczyzna. Gra na skrzypcach. Obok niego 
przechodzą ludzie, tysiące ludzi. Ktoś wrzuca banknot, ktoś 
inny monetę, wszyscy nadzwyczaj się spieszą. Tylko dzieci 
wydają się zainteresowane muzyką płynącą z instrumentu. 
Skrzypek w ciągu 40 minut gry zebrał do futerału ponad 
trzydzieści dolarów. Tym "grajkiem" był Joshua Bell, jeden 
z największych i najbardziej utalentowanych skrzypków na 
świecie. W czasie koncertu, za minutę gry zarabia około 
1000 dolarów, jego skrzypce warte są przeszło 3,5 miliona 

dolarów. Joshua Bell zagrał na stacji metra w ramach 
eksperymentu socjologicznego. Wniosek płynący  
z przeprowadzonego doświadczenia jest następujący: 
"Jeżeli nie znajdujemy czasu, by zatrzymać się i posłuchać 
jak gra jeden z najlepszych muzyków świata, na jednym  
z najcenniejszych instrumentów muzycznych, to ile innych, 
wspaniałych rzeczy umyka nam w życiu..? Obok ilu 
wartościowych i interesujących osób przechodzimy, nie 
zwracając na nie uwagi, nie wkładając w ogóle wysiłku  
w to, by je poznać..?"  
  W wigilię Niedzieli Palmowej w naszej parafii 
miało miejsce wielkopostne czuwanie modlitewne. Adoracji 
Najświętszego Sakramentu towarzyszyły pieśni, czytania  
z Pisma Świętego, wspólna modlitwa, Apel Jasnogórski oraz 
przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Tak trudno jest nam 
znaleźć chwilę dla Jezusa, tak trudno oderwać się od 
telewizorka, komputera, i ciepłych kapci. Ale Miłość 
wymaga poświęceń. Wymaga nieustannej walki. Walki  
z wygodą, lenistwem, własnym egoizmem... 

fot. Patrycja Kowalczyk 

 
CZUWANIE PRZED KANONIZACJĄ JANA XXIII I JANA PAWŁA II 

fot. Jacek Zieliński 
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TRIDUUM PASCHALNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
fot. Patrycja Kowalczyk i Grzegorz Sobczak 
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Alicja Przybysławska 

SERCE KAŻDEJ RODZINY 
 
  Maj jest miesiącem wszystkich matek. Sklepy zachęcają 
nas do kupienia czegoś na Dzień Matki. Ale nigdy nie 
zapominajmy, że najpiękniejszym prezentem jest nasz 
szacunek, troska i dziecięca miłość do niej. Noś swą matkę 
na rękach. Prawdziwe matki są czymś cudownym. 
Rozumieją nas, pracują dla nas, troszczą się o nas, kochają 
nas, modlą się za nas. Jedynym smutkiem, jakiego 
doświadczamy jest to, że umierają i opuszczają nas. Jeśli 
masz matkę, szanuj ją. Nie czekaj ,aż umrze, by przynieść jej 
kwiaty. Bądź dla niej dobry, i to nie tylko w Dzień Matki. 

Kiedy twoja matka jest stara i ma kłopoty ze zdrowiem 
,troszcz się o nią w dwójnasób. Przeprawiła cię przez 
poranek życia, ty przepraw ją pełen miłości przez wieczór 
życia. Matka jest sercem każdej rodziny, węzłem, który 
wszystko trzyma, ogniem w sercu, który wszystko ogrzewa. 
Nieważne ile masz lat i jak narozrabiałeś, dla matki na 
zawsze pozostaniesz jej dzieckiem. Prawdziwe matki są 
zdolne z miłości do najbardziej nieprawdopodobnych 
 i najcudowniejszych rzeczy. Matki 
są jedyne niezastąpione.  

 
Teresa Szymczak  

MAJ – MIESIĄC MARYJNY 
 
      Matka Boża, wyraża swoją radość, a my razem z Nią, 
 w kantyku Magnificat i proroczym natchnieniu 
przepowiada cześć powszechną, jaką odbierać będzie  
w całym świecie. „Oto błogosławić mnie będą wszystkie 
narody” (Łk 1,48).  
    Pośród tych narodów wyróżnia się naród Polski i to od 
początku swego istnienia.  Ledwie wyłoniła się Polska  
z mroków dziejowych na arenie Europy, a już przylgnęła do 
swojej Pani i Matki. Pierwszym jej słowem, możemy tak 
powiedzieć – westchnieniem w kołysce dziejowej, jak  
u dziecka wyraz „mamo”, był hymn Bogurodzica. Hymn ten, 
jak utrzymuje tradycja, przyniesiony przez św. Wojciecha 
stał się pierwszym narodowym katechizmem.  
    W połowie XIII wieku dominikanie dali nam różaniec.  
W XIV wieku karmelici szkaplerz a franciszkanie godzinki. 
Zaś sodalicje mariańskie jezuici. Te nabożeństwa  
i stowarzyszenia tak się rozpowszechniły, że każdy chce do 
nich naleźć. Zakony, powstałe na ziemi polskiej, zawiązały 
się ku chwale Bogarodzicy lub noszą Jej imię.  
    Polscy święci i błogosławieni to wielcy czciciele 
Najświętszej Panny.  Profesorowie najstarszej uczelni 
Uniwersytetu Jagiellońskiego obrali sobie Maryję za 
Patronkę i złożyli przysięgę, że będą bronić Jej 
Niepokalanego poczęcia. Najwięksi poeci, pisarze  
i kompozytorzy złożyli i składają Jej swoje utwory i pieśni. 
     Matka Najświętsza hojnie odpowiada na przejawy 
szczególnej czci i przywiązania. Dowodem tego są liczne 
sanktuaria ze słynącymi łaskami wizerunkami Maryi. Wiele 
z nich koronowano za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej.  
Dowodem macierzyńskiej troski i opieki NMP nad polskim 
narodem są wydarzenia dziejowe znaczące naszą historię. 
Pod Grunwaldem w 1410 r. rycerze śpiewając Bogurodzicę 
zwyciężyli Krzyżaków. Pod natchnieniem Maryi przeor 
Kordecki z garstką rycerstwa nie poddał Szwedom Jasnej 

Góry. Pod Wiedniem, w 1683 r. Jan 
III Sobieski zdobył światową sławę 
broniąc zachodniej cywilizacji. 
Przedtem, modlił się i polecał 
wyprawę Maryi na Jasnej Górze,  
w Piekarach Śląskich, w Krakowie 
na Piasku. Podczas rozbiorów, kult Matki Bożej dodawał 
otuchy i nadzieję na rychłe odzyskanie wolności i 
niezawisłości narodowej. W czasie I i II Wojny Światowej 
oczy umęczonych Polaków zwracały się do Matki i Królowej 
w poszukiwaniu odwagi, siły ducha i pomocy dla 
przetrwania narodowej niedoli. 
    Naród Polski serdecznie czci NMP, że nie można sobie 
wyobrazić, jak mógłby obejść się bez Niej. W roku 1920 
papież Benedykt XV ustanowił liturgiczne święto Królowej 
Polski, w dniu 3 maja. W roku 1946 cały Naród Polski 
poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi, jako swej 
Królowej, a w 1956r na Jasnej Górze dokonano aktu 
ślubowań, które ponawia się corocznie, by realizować 
zobowiązania Narodu Polskiego wobec swej Królowej. 
Królowanie Maryi jest natury duchowej. Odnosi się to do 
całego kraju, narodu, ale i do poszczególnych osób. Naród i 
każdy obywatel winien kochać i szanować to, co szlachetne, 
dobre, sprawiedliwe, piękne – potępiać zaś to, co 
nieuczciwe, fałszywe, niemoralne i złe. Królować winna 
Maryja w życiu obywateli w ich sumieniach dobrze 
uformowanych, prawych. Królować ma w szczerej miłości 
wzajemnej, w sumiennej pracy dla dobra wspólnego, w 
wychowaniu dzieci i młodzieży, słowem – wszędzie. Święty 
Maksymilian Kolbe mówił: „Niepokalana wszędzie musi być 
uznana Królową wszystkich i każdego z osobna w Polsce 
i na całym świecie i to jak najprędzej – oto nasze hasło, dla 
którego warto żyć, pracować, cierpieć i umrzeć!!!”. 

 
Genowefa Śpiewak 

ODPOWIEDŹ NA KULINARIA 
 

 Powinnam się pochwalić, że dwa razy 
zrobiłam risotto według przepisu 
Księdza Proboszcza Stanisława Basiuka. 
Dodałam prawdziwego ryżu do risotto, 
tuńczyka w oleju i pozostałe składniki. 
Zgodnie z zaleceniami zamiast kaparów 

użyłam podsmażonej na oliwie cukinii. Risotto okazało 
się bardzo smaczne. W związku z tym serdecznie 
dziękuję Księdzu Proboszczowi i w imieniu parafian 
proszę o dalsze przekazywanie w naszej gazetce swoich 
wyśmienitych przepisów kulinarnych. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O ŚW. JANIE PAWLE II... 
 

ŚWIADECTWA: 
Barbara 

SPOTKANIE Z KAROLEM WOJTYŁĄ 
 
 Kardynał Karol Wojtyła przyjechał do Wrocławia  
w 1978 roku na pogrzeb biskupa Marka. Odprawił 
wówczas Eucharystię, w której uczestniczyła duża liczba 
duchownych i świeckich. Również uczestniczyłam w tej 
ostatniej drodze biskupa Marka, w związku z tym, że 
pracowałam w szpitalu razem z siostrami elżbietankami. 
Kardynał Wojtyła rozmawiał z zakonnicami, a jedna z nich 
żartobliwie poskarżyła się na mnie. Kardynał Wojtyła 
zwrócił się do mnie, aby chwilę porozmawiać, aż wreszcie 
pogrozić mi palcem wskazującym: Basiu, Basiu, pamiętaj… – 

tak się skończyła nasza rozmowa. W październiku tego 
samego roku został na konklawe wybrany papieżem, czym 
uradował się zwłaszcza nasz kraj. To spotkanie                                  
z kardynałem Wojtyłą zachowam w swoim sercu do końca 
życia. Zawsze jak widzę lub słyszę go w telewizji, albo 
dostrzegam na obrazku, czy na zdjęciu, modlę się do niego, 
jak również wtedy, kiedy proszę o jakieś łaski dla siebie lub 
dla innych osób. 

 

Grażyna Kuropatnicka 
 

KAROL WOJTYŁA – WIELKA OSOBOWOŚĆ 
 
Na konklawe w roku kardynał Karol 
Wojtyła został wybrany papieżem. To 
pierwszy papież pochodzący z tak mało 
znanego w ówczesnych latach państwa 
jak Polska. Szybko podbił on serca 

większości ludzi na świecie. Zawsze uśmiechnięty  
i potrafiący żartować, szczególnie upodobał sobie młodzież, 
do której starał się dostrzec, zdając sobie sprawę, iż to od 
młodych osób zależą w dużej mirze dalsze losy świata. 
Dawał nam wskazówki jak powinniśmy żyć. Jako papież 
potrafił w niezwykły sposób jednoczyć się z nami na 
licznych spotkaniach, które poświęcił tylko dla nas. To dla 
mnie osoba godna naśladowania i przede wszystkim 
nauczyciel i wychowawca życia. Ojciec Święty jako teolog, 
filozof i artysta nie potrafił obojętnie przejść obok 
cierpiącego. Widok ludzi zmagających się z bólem budzi 
wzruszenie i żal, dlatego zawsze gorąco ich błogosławił,  
a także modlił się w ich intencji. Szanował wiernych, jak też 
innych wyznawców. Wszystkich traktował jednakowo  
i potrafił ich jednoczyć. Za najważniejsze uznawał serce 

człowieka. Samą wiarę traktował bardzo poważnie. Uważał, 
że wiara i rozum to dwa skrzydła unoszące nas ku jednej 
prawdzie. Mottem jego pontyfikatu uczynił zawołanie: 
Totus Tuus – oddając się tym pod opiekę Matki Bożej. To dla 
mnie osobowość współczesnych czasów, świadek nadziei, 
znak przemian i miłości, niepodważalny autorytet wielkiej 
myśli i czynu. Dla wielu osób pozostanie on drogowskazem 
życia. Bez obaw można stwierdzić, że postrzega się go jako 
ojca. 

Papież pozostawił po tym, co mówił, wiele 
spisanych i niespisanych dzieł. Wszystkie wygłoszone 
homilie i orędzia oraz wydane encykliki i książki wciąż się 
czyta. Osoby różnych narodów chcą słuchać słów papieża, 
który już do nas na żywo nie przemówi. Po jego śmierci, 
jeden z dziennikarzy, który robił reportaż, skomentował to 
następująco: Kiedy on zamilkł, my zaczęliśmy go słuchać. 
Liczę, że nigdy nie zapomnimy tak wielkiej osoby jak on. 
Powinniśmy zachować go na zawsze w sercu, bo przecież 
tak wiele dla nas zrobił. 

 
WIERSZE: 

Alicja 
Hej góry nasze góry, i małe góreczki,  

nie przyjedziesz Ojcze do naszej wioseczki, 
do naszej wioseczki, do naszego miasta 

już na Ciebie nie czeka Polska piękna ojczyzna nasza. 
 

Hej góry nasze góry, i małe łoneczki, 
nie będziemy Ci śpiewać góralskiej piosneczki 

hej góry nasze góry, i małe góreczki, 
nie czekają na Ciebie Tatry i całe Mazury. 

 
Hej góry nasze góry, nie przyjedziesz Ojcze  

do swojego miasta, do swojej rodziny,  
hej góry nasze góry, i małe strumyki,  

tu na Ciebie czekały kremówki i małe oscypki. 
 

Hej doliny, hej łoneczki, tu na Ciebie czekały 
ptaki i wszystkie owieczki. 

hej bystre strumyki, hej szum jedliny 
zostałeś pochowany na Watykanie, nie w kraju rodzinnym. 
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Bolesław Dobrowolski  

 
PIEŚŃ O ŚWIĘTYM 

 
 
 

Było to w Wadowicach, 
w mieście schludnym należycie, 
przy wierzących tu rodzicach 
zaczęło się nowe życie. 
 
A gdy dobra, czuła mama, 
swego synka kołysała, 
nie wiedziała nawet sama, 
kogo ludziom świata dała. 
 
I zaniosła do świątyni, 
w urodziny po dniu drugim, 
bo gdy nawet tydzień minie, 
to na chrzest już czas za długi. 
 
Rósł Karolek między swymi, 
był szczęśliwy i radosny, 
z rodzicami pobożnymi, 
co raz większy każdej wiosny. 
 
A gdy bawił na placyku, 
zawsze wstąpił do Kościoła, 
z pobożności czy nawyku, 
Słyszał Boży głos Go woła. 
 
A gdy podrósł trochę duży, 
zobaczyli jego ludzie, 
jak w kościele do mszy służy, 
w pobożności podziw budzi. 
 
Siedem latek przebył w szkole, 
miał zdolności artystyczne, 
do teatrów pisał role, 
i ciekawe też logiczne. 
 
A gdy miał lat siedemnaście, 
wystąpiła przemoc zbrojna, 
było dobrze a tu nagle, 
zaczęła się krwawa wojna. 
 
Do niewoli Polskie chaty, 
cały naród został wzięty, 
przez bagnety i armaty, 
zaczął władać szkop nadęty. 
 
I wybrana jedna rasa, 
tylko ona przeżyć chciała, 
a ta reszta szara masa, 
już wyginąć wkrótce miała. 
 
Przymusowo bez ich woli, 
zabierali na obczyzny, 
tam poznali jak to boli, 
kiedy braknie swej ojczyzny. 
 
 

Ludzie ciężko pracowali, 
bez zapłaty i nagrody, 
ponad siły harowali, 
bez spoczynku i ochłody. 
 
Wyżywienie bardzo martwe, 
czerpak zupy bez okrasy, 
trocinowy chlebek czarny, 
aby umrzeć już przed czasem. 
 
Do obozów lud pędzili, 
tych w pasiaki ubierali, 
zabijali i palili, 
proch po polach rozrzucali. 
 
Karolowi żyć nie dali, 
i zabrali go od mamy, 
do kamieni go wepchali, 
zasunęli za nim bramy. 
 
Były to kamieniołomy, 
gór kamieni granitowe, 
w nich robiono tu wyłomy, 
budowano rzeczy nowe. 
 
Wykuwano wielkie sztolnie, 
korytarze, mocne, schrony, 
bo przydadzą się na wojnie, 
do napaści i obrony. 
 
Karol ciosał tam kamienie, 
uzyskane przez wybuchy, 
zdany na kata sumienie, 
co na prośby zawsze głuchy. 
 
I pracował też w tunelu, 
czy na ścianie, czy na przodku, 
tam ginęło ludzi wielu, 
od zawaleń i upadku. 
 
Były tam też i głębiny, 
kto tam upadł stracił życie. 
Tak ginęli Polskie syny, 
Śmierć zbierała plon obfity. 
 
A gdy człowiek swojej męce, 
stracił siły już w połowie, 
kat miał pałkę w swojej ręce, 
i uderzał go po głowie. 
 
Dla nazistów była gratka, 
o jednego mniej Polaka, 
zginął tylko człowiek- szmatka, 
jest teoria nasza taka. 
 
 

Do Karola z Nieba siły, 
aby ulżyć swojej doli, 
boże myśli przychodziły, 
jak to wyrwać się z niewoli. 
 
Nagle podjął się ryzyka, 
by ofiarę zrobić z siebie, 
i postawił na kleryka, 
taka była wola w Niebie. 
 
I studiował w seminarium, 
nielegalnym bardzo skrycie, 
i się modlił: „Święta Mario”, 
obroń proszę moje życie. 
 
I zachował się po męsku, 
wspomagany bożej mocy, 
w dzień pracował bardzo ciężko, 
uczył się tylko w nocy. 
 
Ale przyszła druga siła, 
i te pierwszą pokonała, 
dla Polaków choć niemiła, 
łyk swobody obiecała. 
 
Okupacja się skończyła, 
i z niewoli powrócili, 
garstka ludzi co przeżyła, 
swoje gniazda odnowili. 
 
Karol został wnet kapłanem, 
ubrany w kapłańskie szaty, 
i z Jezusem swoim Panem, 
błogosławił polskie chaty. 
 
A pokrótce z całej siły, 
cała Polska zaklaskała, 
bo z Karola x. Wojtyły, 
mamy swego kardynała 
 
Dla Kościoła trudne czasy, 
jedna partia przewodziła, 
i zwodziła ludzkie masy, 
aby w Boga nie wierzyła. 
 
Gdy sprawował urząd ważny, 
bronił Kościół kiedy trzeba, 
nie ugięty i odważny, 
lud prowadził swój do Nieba. 
 
Choć grozili mu więzieniem, 
nie zgiął przed nimi kolana, 
rzucał słowa jak kamienie, 
zawsze ufny w Boga Pana. 
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Nie za długo w Watykanie, 
gdy zabrakło już pasterza, 
trzeba zrobić głosowanie, 
na nowego już papieża. 
 
I konklawe się zebrało, 
a rzuciwszy swoje losy, 
to wybrali kardynała, 
co z Polski przyszedł bosy. 
 
I za chwilę w czas niedługi, 
już konklawe ogłosiło, 
że papieżem Pawłem Drugim, 
został ksiądz Karol Wojtyła. 
 
A gdy objął pontyfikat, 
herb potwierdzał zawsze swój, 
śpiewał z ludem „magnificat”, 
Matko Boża cały Twój. 
 
Aby ludziom przynieść Boga, 
podróżował w świata strony, 
gdzie wstąpiła jego noga, 
lud był bardzo rozmodlony. 
 
Wszędzie czule był witany, 
w każdym kraju w każdej ziemi, 
i przez wszystkich był kochany, 
zawsze modlił się za nimi. 
 

I z młodzieżą zjednoczony, 
że przebrał się już miarka, 
razem z nimi rozmodlony, 
i śpiewali: Barka, Barka. 
 
A gdy został już papieżem, 
był już sługą wszystkich sług, 
w swej godności mocnej wierze, 
wykonywał to co mógł. 
 
I nie przestał być Polakiem, 
Jako wierny Polak prawy, 
pod papieski swoim znakiem, 
zawsze bronił polskiej sprawy. 
 
A gdy w Polsce zaistniały, 
czas żałoby- czarna wstęga, 
jego usta powiedziały, 
niecha zejdzie ta potęga. 
 
I Świętego wezwał Ducha, 
aby zszedł na tą ziemię, 
i dla ludu strudzonego, 
los okrutny w dobry zmienił. 
 
I odwiedzał swą ojczyznę, 
aby modlić się za nami, 
przeminęły rany, blizny, 
został tylko Bóg nad nami. 
 

Gdy wykonał Boże sprawy, 
aż do końca należycie, 
wtedy z Nieba Bóg łaskawy, 
obdarował go obficie. 
 
I zabrał go Bóg do Nieba, 
aby razem z Aniołami, 
bo tam takich też potrzeba, 
aby modlić się za nami. 
 
I nasz Karol wniebowzięty, 
ogłoszony za Świętego, 
zawsze będzie naszym Świętym, 
będziem modlić się do Niego. 
 
I już dzisiaj jednym głosem, 
niech zaśpiewa Polska cała, 
by nad naszym ziemski losem, 
Boża łaska królowała, 
 
I przez wieki z Aniołami, 
miłym głosem zaśpiewamy, 
Jezu zmiłuj się nad nami, 
Ciebie Boga wysławiamy. 
 

Ten wiersz ma 3 części  
jak w Różańcu:  

Radosna,  Bolesna i Chwalebna. 

 

RYSUNKI: 
 

Dominika Kawa                                      Krystian Bałaciński 
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OD REDAKCJI... 
 
Patrycja Kowalczyk 

OTWARTE SPOTKANIE REDAKCJI 
 

Dnia 7 kwietnia odbyło się kolejne 
otwarte spotkanie redakcji gazetki 
„Święty Józef Rzemieślnik” z parafianami. 
Przybyli parafianie wyrazili swoje słowa 

wdzięczności dla członków redakcji za dotychczasową 
pracę włożoną w przygotowanie każdego numeru. 
Padły również propozycje co mogłoby wzbogacić każdy 
numer: 

● Pani Urszula zaproponowała cykl wywiadów  
z parafianami angażującymi się w życie parafii. 

● Pan Bolesław chciałby więcej czytać o naszym 
patronie św. Józefie. 

● Pani Emilia chciałaby, żeby od czasu do czasu 
dołączać nowe pieśni. 

● Pani Basia poprosiła o kontynuację przepisów  
ks. Proboszcza. 

● Kuba, ministrant, chciałby stworzenia słowniczka 
trudnych pojęć religijnych. 

 
 Zaproponowano również stworzenie działu 
informującego co miesiąc o tym co się dzieje w parafii, a w 
szczególności o udzielonych chrztach, zawartych 
małżeństwach i odejściu do wieczności parafian. 
W związku z tym, że parafianie chcieliby, aby gazetka była 
dostępna także w kolorze, Pani Elżbieta i Pan Roman wyszli   

 
inicjatywą prenumeraty z odbiorem w parafialnej 
kawiarence „uRzemieślnika”. 
 Każda z uwag i propozycji jest dla nas cenną 
wskazówką na przyszłość. Zachęcamy również parafian do 
dzielenia się ze wspólnotą, swoimi przemyśleniami, 
poprzez karty naszej gazetki. Dziękujemy za wszystkie 
słowa kierowane pod adresem redakcji. 

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA... 

 
fot. Patrycja Kowalczyk 
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EUROPEJSKIE  DNI  DZIEDZICTWA 

NOCE  KOŚCIOŁÓW 
 

20/21 czerwca 2014 
 

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika 
przy Domu Zgromadzenia Misji Św. Wincentego a Paulo 

 

Wrocław, ulica Krakowska 44/46, 
jeden przystanek za skrzyżowaniem ulic: 

 Traugutta, Kościuszki, Na Niskich Łąkach, Krakowskiej. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Słynne, coroczne wydarzenie Nocy Kościołów 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 

odbywające się w Polsce, w Czechach oraz na Ukrainie, 
zrodziło się w 2010 roku na wzór Nocy Muzeów… 

 
W kościele Św. Józefa Rzemieślnika 

inauguracyjna I Noc Kościołów odbyła się w 2013 roku, z 21 na 22 czerwca, 
a nadchodząca II Noc Kościołów odbędzie się w roku 2014, z 20 na 21 czerwca… 

 

ZAPRASZAMY 
 

Projekt Europejskie Dni Dziedzictwa – Noce Kościołów 
odbywa się w wielu kościołach na Dolnym Śląsku 

 
W naszym kościele program Nocy Kościołów 
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rozpocznie się 20-go czerwca o 21;30, a zakończy się Mszą Świętą o 00:00 
PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ  

DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 5/12 
 

 Kościoły to nie tylko miejsca odprawiania mszy i nabożeństw, to także miejsca kryjące dzieła sztuki. Kontynuując 
poznawczą wędrówkę 2013 roku, w którym poznaliśmy bliżej nasz kościół, w roku 2014 poznamy ciekawe lub cenne dzieła 
sztuki z naszego kościoła i kościołów nas otaczających, ukazując że w pięknie natury i kultury bije blask Piękna Niebiańskiego. 
W tym celu zapraszamy w bieżącym roku na ostatnią stronę każdego numeru gazety parafialnej. 
 

Grzegorz Sobczak  
  

Maryja w chmurach to dość znane i lubiane przedstawianie Maryi na obrazach, a jednym z nich może 
poszczycić się gotycko-barokowy kościół Św. Jadwigi w Leśnicy. 
 

 
OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CHMURACH 
ZE ŚW. JADWIGĄ ŚLĄSKĄ I HENRYKIEM BRODATYM  

 

 
W ikonografii Jadwigę, jedną z najsłynniejszych świętych                

i patronkę Dolnego Śląska, przedstawia się jako piękną kobietę 
w habicie cysterskim z koroną i berłem oraz modelem klasztoru, 
zdarza się niekiedy, że stoi lub klęczy ona przed Jezusem 
Chrystusem wiszącym na Krzyżu. Na obrazie w kościele Św. 
Jadwigi w Leśnicy postawionym w barkowym stylu  
z elementami o gotyckiej manierze, Jadwiga Śląska klęczy  
w towarzystwie księcia śląskiego, Henryka Brodatego, przed 
Maryją, Która stoi                 w chmurach. Namalowany na płótnie 
w mistycznym tonie obraz Najświętszej Maryi Panny  
w chmurach ze Świętą Jadwigą Śląską i Henrykiem Brodatym to 
doskonałe połączenie słynnego przedstawienia Maryi  
z patronką kościoła, w którym się mieści. 

 

fot. Grzegorz Sobczak 

 
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;  

Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00 
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 

Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą 
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  

 

Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek, Jacek Zieliński, Patrycja Kowalczyk 
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46   tel. 71 342 69 71   e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl 

Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

HD-PRINT  STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 
tel. 71 337 58 75,  513 072 100 studio@hd-print.pl 

 
ZAPRASZAMY:  

od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 - 18.00 


