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Wesoły nam dzień  
dziś nastał, 

Którego z nas  
każdy żądał. 

Tego dnia Chrystus 
zmartwychwstał. 
Alleluja, alleluja 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...   
    5IV - J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 
12 IV - J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
19 IV - Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma 
26 IV - J 10, 11-18 Ja jestem dobrym pasterzem 
 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. 
INTENCJA MISYJNA:  Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana  
i solidarność całego Kościoła. 
 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 6, 27-36. Miłość nieprzyjaciół. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Daj każdemu, kto cię prosi (Łk 6, 30). 
Komentarz do perykopy biblijnej: Całe kazanie na górze skoncentrowane jest na miłości drugiego człowieka. Należy 
miłować nieprzyjaciół, unikać obłudy, pełnić dobre czyny. Wstęp do kazania tworzą cztery błogosławieństwa  
i odpowiadające im cztery „biada”. Z czterech poleceń: miłujcie, dobrze czyńcie, błogosławcie i módlcie się – płynie 
nauka, że tylko tak należy odpowiadać nawet na zło, które spotyka nas ze strony otoczenia. Odpowiadać dobrem na 
dobro nie jest trudno. Przytoczone przykłady uczą, jak zachować się w ekstremalnych sytuacjach. Taką postawę 
trzeba umieć sobie wypracować, nie tylko znać zasady. Apostoł maryjny, żyjący na co dzień słowami Ewangelii, 
kieruje się wskazaniem, które w wersji św. Mateusza brzmi: Daj każdemu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto 
chce pożyczyć od ciebie. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA KWIECIEŃ: Życzliwe spełnianie próśb braci i sióstr (por. perykopa biblijna). 
PATRON MIESIĄCA KWIETNIA: Św. Wojciech (23. kwietnia) 
Biskup, męczennik, patron Polski. Urodził się ok. 956 r. w czeskich Libicach jako jeden z siedmiu synów w możnej 
rodzinie Sławnikowiców. Przeznaczony do stanu duchownego kształcił się w Magdeburgu. Jako 25-letni subdiakon 
wrócił do Czech. Mając 27 lat został konsekrowany na biskupa Pragi czeskiej. Zniechęcony trybem życia 
duchowieństwa rozdał wszystko, co posiadał i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na 
Awentynie. Po powrocie do Pragi zatarg z księciem Bolesławem II zmusił go do powtórnego opuszczenia kraju.  
W porozumieniu z cesarzem Ottonem III i Bolesławem Chrobrym 
udał się wiosną 997 r. do Prus. Gdzie dokładnie dotarł, nie wiemy, dość że rychło spotkał się z wrogością. Gdy mimo 
to próbował kontynuować misję, zabito go strzałami z łuku, a potem odcięto mu głowę i wbito na pal. Chrobry 
wykupił ciało i uroczyście pochował w Gnieźnie. W 999 roku pp Sylwester II wpisał go w poczet świętych. Obok 
Matki Boskiej Królowej Polski i św. Stanisława – św. Wojciech jest głównym patronem Polski. W Gnieźnie co roku na 
uroczystość św. Wojciecha zbiera się przy jego grobie Episkopat Polski. 

 

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY... 
Za katolików, aby z odwagą dawali świadectwo uczciwości i bezinteresowności w życiu publicznym naszego kraju. 
 

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
INTENCJE MODLITWY: O potrzebne łaski dla wszystkich spowiedników i kierowników duchowych. 
TEMAT SPOTKANIA: Żeby nie modlić się źle 

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
POD PŁASZCZEM GWIAZD – 10 IV godz. 18.45 
Po raz pierwszy zakłamywany przez lata temat prześladowań Kościoła w Hiszpanii w czasie wojny domowej zaistniał 
w filmie fabularnym. Ta prawdziwa, oparta na faktach opowieść wydarzyła się w 1936 roku w małym miasteczku 
Almagro na początku wojny domowej, gdzie republikanie zamordowali 20 dominikanów. Film porusza mało znany  
i omijany przez mainstreamowe media temat okrutnych prześladowań Kościoła Katolickiego w Hiszpanii w czasie 
wojny domowej w latach 1936-1939 r. Przesłaniem są miłość i przebaczenie na podstawie świadectwa wiary 
dominikanów. Wydarzenia zostały przedstawione w sposób zgodny z faktami, większość zdjęć zrealizowano  
w miejscach wydarzeń. Czas: 90 min. 
GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY – 17 IV godz. 18.45 
GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY to film zainspirowany młodzieńczymi latami życia Josemarii Escrivy, współczesnego 
świętego, twórcy Opus Dei, organizacji Kościoła katolickiego, uczącej, że codzienne życie może być drogą do 
świętości. Escrivá zmarł w 1975 roku, a w 2002 został ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II.Czas: 120 min. 
MATTEO – 24 IV godz. 18.45 
Matteo da Agnone – zakonnik i wielki egzorcysta. Zabójca, który ma zostać świętym. Człowiek o niezwyklej sile  
i pokorze, dzięki którym wypędzał demony. Za jego życia odnotowano kilkaset takich przypadków. Zmarł 31.10.1616 
r. lecz wciąż egzorcyzmuje, a przy jego grobie nawet teraz – 400 lat później – dochodzi do cudownych uzdrowień  
i uwolnień od dręczeń demonicznych. Niektóre z nich zostały pokazane w naszym filmie. 
”Czas: 50 min. 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

KOMUNIKAT Z 368. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
W dniach 11 i 12 marca 2015 r. biskupi zgromadzili się  
w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  
w Warszawie na 368. zebraniu plenarnym. Uczestniczył  
w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski  
w Polsce oraz zaproszeni goście  
z trzynastu konferencji biskupów. 
1. Zebranie plenarne Episkopatu 
odbywało się w przeddzień drugiej 
rocznicy wyboru papieża Franciszka 
na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty jest 
dla Kościoła darem i nadzieją. Jego 
wyrazista osobowość, styl 
duszpasterski i radykalizm 
ewangeliczny budzą autentyczny 
szacunek, który podzielają polscy 
biskupi. Pod przewodnictwem 
Nuncjusza Apostolskiego w Bazylice 
Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę 
Świętą w intencji Ojca Świętego. 
2. Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące 
przedmiotem prac legislacyjnych ministerialnych  
i parlamentarnych, które dotyczą ludzkiego życia  
w najwcześniejszych fazach jego istnienia. Obecnie – mimo 
poważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, 
wychowawczej i etycznej – forsowana jest ustawa  
o zapłodnieniu pozaustrojowym (in vitro) w formie 
skrajnie liberalnej. Prawodawca nie dostrzega wartości 
życia ludzkiego w okresie embrionalnym. Traktuje je 
przedmiotowo i instrumentalnie, tak w akcie powoływania 
do istnienia, jak i w akcie  pozbawiania życia z motywów 
utylitarnych. 
Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka 
poczętego w laboratorium. Naraża je na większe ryzyko 
wad rozwojowych i chorób wrodzonych, odmawiając mu 
też w niektórych sytuacjach prawa do poznania 
biologicznych rodziców. Dopuszczenie do tej procedury 
związków konkubenckich i innych par pozostających we 
wspólnym pożyciu – bez żadnych zobowiązań formalnych – 
nie gwarantuje wzrastania w stabilnej rodzinie. Biskupi 
przypominają, że zarówno nauka Kościoła, jak  
i autentyczne i obiektywne dobro człowieka wykluczają 
jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozaustrojowego. 
Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie 
bez ograniczeń środków wczesnoporonnych. Sprzedaż 
preparatów hormonalnych o silnym działaniu osobom 
biologicznie i psychologicznie niedojrzałym (od 15 roku 
życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona 
między innymi rezygnację z wychowania do 
wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi środkami 
przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do 
zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na 
wartość ludzkiego życia. 
3. W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem 
Biskupów w Rzymie biskupi podjęli refleksję dotyczącą 
małżeństwa i rodziny. Ukazała ona znaczenie rodziny  
w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawnej. Po raz 
kolejny wskazali na niezastąpione znaczenie sakramentu 
małżeństwa i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz 
wzrostu Kościoła. Podkreślono konieczność rozwijania 
duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych  

w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, 
pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety  
i mężczyzny. Z nauczania i tradycji Kościoła wynika, że 
osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają 

się możliwości przyjmowania 
Komunii świętej. Żyjącym  
w takich związkach należy 
zapewnić opiekę duszpasterską, 
aby mogli zachować wiarę  
i trwać we wspólnocie Kościoła. 
Pastoralna troska o związki 
niesakramentalne powinna także 
uwzględniać dzieci, które mają 
prawo do pełnego uczestnictwa 
w życiu i misji Kościoła. 
4. Nie możemy pozostać 
obojętnymi wobec narastającej 

fali prześladowań chrześcijan w różnych miejscach na 
świecie. Naszą odpowiedzią na przemoc powinna być 
solidarność z prześladowanymi i głośno wypowiedziany 
sprzeciw. Biskupi z uwagą wysłuchali relacji świadków  
i ofiar prześladowań w Iraku. Postanowili w odrębnym 
liście pasterskim szerzej przedstawić problem 
prześladowania chrześcijan, włącznie z przypomnieniem 
setnej rocznicy ludobójstwa Ormian. 
5. Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, 
biskupi apelują o modlitwę za naszych Braci Ukraińców  
i o pomoc dla nich. Pamiętamy, że kiedy my walczyliśmy  
o wolność, Europa nam pomagała. Dziś – pomagając 
Ukrainie – mamy okazję choć w części spłacić ów dług. 
Dużą pomoc potrzebującym na Ukrainie niesie już teraz 
Caritas Polska oraz Zespół Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. W tę pomoc może się włączyć każdy. Dlatego 
zwracamy się do polskich parafii o nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie: 
rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje 
między parafiami owocują wzajemnymi odwiedzinami  
i pomocą, według lokalnych możliwości. Piąta niedziela 
Wielkiego Postu, 22 marca br., obchodzona będzie jako 
Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. 
6. W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji  
z przygotowań do pielgrzymki duchowieństwa polskiego  
z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Dachau przez wojska amerykańskie. 
Odbędzie się ona 29 kwietnia br. W okresie II wojny 
światowej obóz ten był głównym miejscem więzienia 
duchownych z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich 
warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, 
zakonników i biskupów katolickich z Polski, wśród nich bł. 
bp Michał Kozal. Ponad połowa z nich zginęła w Dachau 
męczeńską śmiercią. W pielgrzymce weźmie udział około 
tysiąca księży, kleryków i świeckich z Polski i innych 
krajów. 
Biskupi zachęcają wszystkich do przemiany życia  
i błogosławią kapłanom i wiernym uczestniczącym  
w rekolekcjach oraz biorącym udział w nabożeństwach 
wielkopostnych. 
 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

Warszawa, 12 marca 2015 r. 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA 
 

Na łamach dzisiejszej „katechezy dla dorosłych” 
chciałbym, abyśmy na chwilę pochylili się nad jednym  
z sakramentów pozostających w służbie Komunii – nad 
sakramentem kapłaństwa. Zanim jednak to uczynimy warto 
odpowiedzieć na pierwsze, zasadnicze pytanie: jakie 
sakramenty zaliczamy do tej grupy i dlaczego? Zajrzyjmy do 
Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), aby tam poszukać 
odpowiedzi. Wyjaśnienie, jakie tam znajdziemy, jest 
następujące: „święcenia (kapłaństwo)  
i małżeństwo są nastawione na zbawienie 
innych ludzi. Przez służbę innym 
przyczyniają się także do zbawienia 
osobistego. Udzielają one szczególnego 
posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu 
Bożego” (KKK 1534). Zatem te dwa 
sakramenty: kapłaństwo i małżeństwo  
w sposób szczególny, podkreślając 
niezwykłość Kościoła, służą w jego 
umocnieniu i uświęceniu. Dzięki 
pierwszemu, zostają ustanowieni kapłani, którzy „karmią 
Kościół słowem i łaską Bożą” (KK 11). To oni działając w 
imieniu Chrystusa, reprezentując Go wobec zgromadzenia 
wiernych, zanoszą do Boga modlitwę całego Kościoła, 
zwłaszcza podczas składania Ofiary eucharystycznej (KKK 
1552, KK 10). Sakrament małżeństwa zaś „umacnia i jakby 
konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków  
i godności ich stanu” (KDK 48). 
 Innym pytaniem, które może cisnąć się na nasze 
usta, jest to: dlaczego sakrament kapłaństwa nazywa się 
sakramentem święceń (ordinatio)? Odpowiedź znajdziemy 
zarówno w słowniku języka łacińskiego jak  
i w Katechizmie. Łacińskie słowo ordo oznacza stan, rangę 
lub urząd. A wczasach Imperium Rzymskiego używany był 
dla określenia tego, kto rządził i wprowadzał porządek, był 
synonimem zwierzchności i panowania. Łacińskie zaś 
słowo ordinatio, które znajdujemy w łacińskim tłumaczeniu 
Biblii (Wulgacie) oznacza włączenie kogoś do właściwego 
mu stanu (ordo). Podążająca za tym rozumieniem liturgia 
Kościoła mówi o ordo episcoporum (stanie biskupim), ordo 
presbiterorum (stanie kapłańskim), ordo diaconorum (stanie 
diakonatu). Także katechumeni, dziewice, małżonkowie czy 
wdowy otrzymują nazwę ordo. „Włączenie do jednego  
z tych stanów Kościoła dokonywało się na mocy obrzędu 
nazywanego ordinatio, który stanowił akt religijny  
i liturgiczny, będący konsekracją, błogosławieństwem lub 
sakramentem. Dzisiaj wyraz ordinatio jest zarezerwowany 
dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, 
prezbiterów i diakonów” (KKK 1538). Należy zatem dodać, 
że w Kościele istnieją trzy stopnie sakramentu święceń, 
które określają także trzy stopnie kapłaństwa urzędowego, 
czyli hierarchicznego: diakonat - ustanawiany „dla posługi”, 
prezbiterat (kapłaństwo) oraz biskupstwo. Już sama 
etymologia tych terminów naprowadza na ich właściwe 
znaczenie, obecne w jednym polskim słowie kapłan. 
Prezbiter (presbiteros) to „starszy”, a więc obdarzony 
autorytetem; diakon (diakonos) to „ten, który służy”,  
a biskup (episkopos) to „strażnik”, „opiekun”, „czuwający”.  
Zatem posługa, autorytet i duszpasterska czuwająca opieka 
to treść i istota kapłańskiej posługi.  

Ustanowienie kapłaństwa łączy się  
z ustanowieniem ofiary Eucharystycznej, których pamiątkę 
obchodzimy co roku w Wielki Czwartek, wspominając 
Ostatnią Wieczerzę i wynikający ze słów Chrystusa nakaz: 
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie 
na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).  

Jeśli Jezus chciał, by wierni byli świadkami Jego 
działania w sposób namacalny, aby we Mszy św. uobecniała 

się ofiara krzyża, to musiał powołać ludzi do 
udziału w swoim kapłaństwie. Ofiara krzyża 
jest jedyną prawdziwą ofiarą i złożył ją 
prawdziwy kapłan, więc odtworzenie tej 
ofiary musi być w mocy jedynie prawdziwych 
kapłanów „uczestniczących w jednym 
kapłaństwie Chrystusowym” (KK, 10).  

Na koniec przywołajmy słowa 
zawarte w Katechizmie by wskazać skutki, 
jakie niesie ze sobą przyjęcie sakramentu 
kapłaństwa. Po pierwsze, przyjęcie tego 

sakramentu upodabnia przyjmującego go do Chrystusa 
dzięki specjalnej udzielonej mu łasce Ducha Świętego, 
„czyniąc go narzędziem Chrystusa dla jego Kościoła. 
Świecenia uzdalniają go, by mógł działać jako 
przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej 
funkcji kapłana, proroka i króla” (KKK 1581). Po drugie, tak 
jak w przypadku chrztu czy bierzmowania sakrament ten 
pozostawia „niezatarty charakter duchowy” dlatego „nie 
może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas” 
(KKK 1582). I po trzecie, o czym wielu zapomina, przez 
pełniącego posługę święceń „działa i zbawia sam Chrystus” 
dlatego niegodność kapłana „nie jest przeszkodą dla 
działania Chrystusa” (KKK 1584). 
     Udzielanie sakramentu kapłaństwa ma zatem szczególne 
znaczenie dla życia Kościoła i powinno się odbywać  
z udziałem wielu wiernych. Trzy święcenia - biskupa, 
prezbitera i diakona - przebiegają w podobny sposób i są 
udzielane podczas liturgii eucharystycznej.  

Sakrament święceń dla wszystkich trzech stopni 
udzielany jest przez gest włożenie rąk na głowę 
wyświęconego, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa 
konsekracyjna. Modlitwa ta jest prośbą do Boga o wylanie 
Ducha Świętego i udzielenie darów dostosowanych do 
posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Szafarzami 
sakramentu kapłaństwa, wszystkich trzech stopni, są 
biskupi ważnie wyświęceni, czyli włączeni w sukcesję 
apostolską. A osobą przyjmującą kapłaństwo może być 
tylko ochrzczony mężczyzna. 
     W Kościele łacińskim do kapłaństwa, z wyjątkiem stałych 
diakonów, wybierani są mężczyźni, którzy chcą zachować 
celibat, czyli stan bezżeństwa, oddając się całkowicie Bogu 
 i ludziom. W Kościołach wschodnich trwa od wieków już 
przyjęta praktyka, że biskupi są wybierani spośród 
celibatariuszy, a mężczyźni żonaci mogą otrzymywać 
święcenia diakonatu i prezbiteratu. Zarówno w praktyce 
Kościołów wschodnich, jak i zachodnich, nie może się żenić 
ten, kto już przyjął sakrament święceń. Kapłan jest tym, 
który oddaje swe życie do dyspozycji i poświęca pracy "dla 
Królestwa Bożego" (Mt 19,12).  
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ŚWIADECTWO... 
Ks. Maciej Mroczek CM 

KILKA MYŚLI O KAPŁAŃSTWIE  
 

Cztery lata temu zostałem kapłanem. 
Pomyślałem wówczas: to za dużo jak na jeden dzień. To 
za dużo jak na jedna osobę. Ale jest jeszcze wiara, że to 
Bóg mnie stworzył, wybrał, powołał i udzielił święceń 
kapłańskich. Kilka dni przed pamiętnym 28 maja 2011 r. 
w czasie rekolekcji przed święceniami w swoim zeszycie 
zapisków duchowych napisałem osobistą modlitwę: 
 

Mój Boże! Skoro wołam do Ciebie, znaczy to, że wierzę. 
Zatem dziękuję za wiarę w to, że Ty jesteś 

w niebie i na ziemi; 
we mnie i w drugim człowieku; 

w Kościele, który uczy mnie wiary; 
w sakramentach, w których moc także wierzę. 

I proszę: 
przymnóż mi wiary, 

w Boga, którym Ty jesteś; 
w Kościół, który Ty powołałeś; 

w człowieka, który odzwierciedla Ciebie; 
w Miłosierdzie, którym Ty sam jesteś; 

i ośmielę się powiedzieć: 
we mnie – Twoje stworzenie, które kochasz 

i wiesz, że ono Ciebie prawdziwie kocha. Amen. 
 

I to dowód na to, że prawdziwie osobistą 
modlitwę Bóg wysłuchuje. Bo w chwili święceń, kiedy to 
biskup Paweł Socha nakładał na moją głowę swoje 

kapłańskie i biskupie ręce, choć byłem napełniony 
lękiem, przerażeniem, strachem to jednak wierzyłem. 
Czułem, że coś się zmienia. I przeszedłem z  pochyloną 
głową wzdłuż kolegium kapłanów, którzy mnie przyjęli 
do grona świętych szafarzy. Wiedziałem, że to nie jest 
pusty obrzęd, lecz widzialny znak niewidzialnej łaski.  
I oto chwilę później stanąłem ubrany w ornacie przy 
ołtarzu. Uwierzyłem. Byłem napełniony radością płynącą 
od Boga. Jednak nie było mnie stać na głębsze 
rozważania tajemnicy kapłaństwa, której uczestnikiem 
stałem się. Potrzebowałem czasu, spokoju, ochłonięcia. 
Jednak na ochłonięcie nie mogłem sobie pozwolić, bo 
następnego dnia miałem prymicje. Po krótkiej nocy 
(spałem maksymalnie 2 godziny) przyszedł upragniony 
dzień świętowania mojego kapłaństwa. Szedłem do 
ołtarza w rodzinnej parafii. W głowie było wiele myśli. 
Pragnąłem, aby wszystko dobrze wyszło. Wiedziałem, że 
ludziom, którzy przybyli, aby wraz ze mną świętować 
pragną tego samego. Ich cieszyła już moja obecność  
w sutannie, komży, stule. Później w ornacie.  
Ja potrzebowałem spójności pomiędzy tym, co 
zewnętrzne a wewnętrzne. Wiara i modlitwa. Wiara w 
to, że to Bóg działa. Modlitwa, aby wystarczyło mi Bożej 
łaski. 

 I tak minął zachwyt pięknem święceń, prymicji. 
Zaczęła się praca. Pojawił się trud. Pozostała modlitwa, 
aby wiary nie stracić.  
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MODLITWA... 
MODLITWA ZA KAPŁANÓW 

 
 Matka Ludwika Małgorzata Claret de la Touche  
w swojej książce pisanej pod natchnieniem Ducha 
Świętego „Najświętsze Serce Jezusa a kapłaństwo” 
napisała m.in.: „Kapłan to drugi Chrystus. Naznaczony 
stygmatem wiecznego Kapłaństwa przechodzi pośród 
ludzi, góruje nad nimi wzniosłością swej iście boskiej 
godności a zarazem miłosiernie się zniża do największej 
nędzy. Przechodzi przez świat jak przechodził Jezus, 
dobrze czyniąc. Przechodzi jak Jezus, bo jest na świecie, 
choć nie jest ze świata. Styka się z brudem i błotem lecz 
sam pozostaje czysty; widzi dokoła siebie wiele zła  
i nienawiści, ale sam zostaje dobry. Przechodzi nie 
oglądając się poza siebie i nie gromadząc nic ziemskiego 
na przyszłość. Żyjąc teraźniejszością, co tylko ma 
najlepszego w duszy oddaje z miłości najsłabszym 
 i najnieszczęśliwszym. On przechodzi, ale czyny Jego 
zostają”. 
I my mamy takich właśnie kapłanów. By tak pozostało  
i zawsze było proponuję codzienną modlitwę w  intencji 

kapłanów a także za powołanych do kapłaństwa 
(księdza Paschalisa SDS). 
 O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś 
kapłanom, jako Twoim następcom, całe dzieło 
odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci 
wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia 
dnia dzisiejszego, przez ręce Twej Najświętszej Matki,  
w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu 
kapłańskiego. Daj nam prawdziwie świętych kapłanów, 
pałających ogniem Twojej Boskiej miłości, którzy by 
szukali jedynie Twojej większej czci i zbawienia naszych 
dusz, a ochraniaj ich szczególnie od tego, co zagraża ich 
cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej. A Ty  
o Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich  
w niebezpieczeństwach grożących ich świętemu 
powołaniu i przyprowadź do Dobrego Pasterza także 
tych, którzy zbłądzili i sprzeniewierzyli się przyjętym na 
siebie obowiązkom. 
Jezu, Zbawicielu świata, uświęć kapłanów i kandydatów 
do kapłaństwa. Amen. 

 
„Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech 
moc miłosierdzia Twego towarzyszy …............................................................................. (imię i nazwisko księdza) 
wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę. Niechaj 
moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tego 
kapłana, bo Ty wszystko możesz”. Amen. 

Po tej modlitwie należy odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW BŁ. PAWŁA VI 
 
      O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe 
ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie 
świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, 
wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do 
nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, 
by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego 
Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, 
zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, 
taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, 
kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem 
ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, 
chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, 
serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni. 
O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły 
 i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie 
małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce 
wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić  
w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne 
wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem 
wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne 
i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim 
pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, 
wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, 
cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty 
powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś  
z sobą. W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej 

miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć 
 i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym 
Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. Amen. 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
Robert Dobosiewicz 
 

DNI SKUPIENIA U MISJONARZY. KRAKÓW, 20-22 MARCA 2015 
 
DZIEŃ I 
 Dziś opiszę ,,Dni skupienia u Misjonarzy” w jakich udało 
mi się wziąć udział wraz z sześcioma kolegami z naszej 
Parafii. Dzień zaczęliśmy wczesnym rankiem, ponieważ 
autobus do Krakowa ruszał już o godzinie 6:00. 
 Po zajęciu miejsc ruszyliśmy w parogodzinną, lecz nie 
męczącą, podróż do tego pięknego miasta … 
 Od razu po przyjeździe, udaliśmy się w stronę 
seminarium, zwanego przez jego mieszkańców ,,Domem”. 
 Gdy już tam dotarliśmy, zostawiliśmy torby i plecaki w 
tzw. pokoju spotkań, po czym udaliśmy się na wędrówkę po 
Krakowie (z najlepszym przewodnikiem - Ks. Maciejem). 
Spacerem doszliśmy do ,,Okrąglaka” na Kazimierzu, gdzie 
posililiśmy się bezmięsnymi zapiekankami, ponieważ był to 
piątek. 
 Udaliśmy się przez Wisłę w stronę Kopca Kraka. Po 
drodze wstąpiliśmy do pięknego kościoła p.w. Św. Józefa, 
aby następnie, po obejrzeniu cytadeli, udać się na 
wspomniane wzniesienie. Panorama była ciekawa, lecz nad 
Krakowem unosi się smog, który psuje piękne widoki. 
Później zwiedzanie kamieniołomu, wieży telewizyjnej  
i skałek Twardowskiego. Powrót, wzdłuż rzeki, przez 
Wawel, do wspomnianego Domu. 
 W środku ugoszczono nas kolacją, a zaraz po niej 
udaliśmy się na Adorację. Następnie, od razu, do łóżek na 
zasłużony odpoczynek.  
 Z okien mojego pokoju widać było pięknie oświetloną 
bryłę Zamku na Wawelu. 
 
 
 

DZIEŃ II  
 Zbiórka o 7:15. Cały dzień spędziliśmy blisko Jezusa - 
podczas Mszy świętej, Adoracji, Jutrzni i Nieszporów. 
 Braliśmy też udział w pracach w grupach, gdzie 
zdobywaliśmy wiedzę na temat miłości: Eros, Caritas  
i Agape. Był to temat rozległy dlatego spędziliśmy nad nim 
większość dnia. Następnie obejrzeliśmy i omówiliśmy film 
pod tytułem ,,Bruce Wszechmogący”. 
 Tego dnia miało miejsce jeszcze spotkanie z Księdzem 
Wizytatorem, po którym udaliśmy się na spoczynek. 
 
DZIEŃ III 
 Tym razem zbiórka o 6:50. 
 Najpierw wspólna Jutrznia i Adoracja, następnie 
śniadanie, Msza święta i obiad. 
 Pakowanie plecaków, ostatnie rozmowy z klerykami  
i pożegnania. Tym razem, już w deszczu, spacerkiem 
szliśmy na dworzec autobusowy, po raz ostatni podziwiając 
miasto i jego zabytki. Wieczorem dojechaliśmy do naszego 
ukochanego miasta. 
 Serdecznie pozdrawiam wszystkich Księży i Kleryków, 
których poznałem podczas wyjazdu. To weseli, inteligentni 
i całkiem normalni ludzie. Różni ich od nas tylko to, że 
poczuli kiedyś powołanie. Przeczą wszystkim negatywnym 
stereotypom na ich temat. 
 W szczególności chciałbym pozdrowić ks. Jacka 
Piotrowskiego i kleryka Artura Wojcieszaka (który był 
liderem mojej grupy, podczas debaty o miłości). 
 Na koniec chcę podkreślić, iż dni te zmieniły mój, i mam 
nadzieję, też innych uczestników „Dni Skupienia”, pogląd na 
religię, konwenanse, miłość (bądź jej brak) i miłosierdzie. 

 

 



10 
 

Arleta Gosławska 
BIERZMOWANIE 

 
 Sakrament Bierzmowania jest bardzo ważne  
w życiu chrześcijanina, ponieważ umacnia w wierze oraz 
zsyła Ducha Świętego. W naszej parafii odbył się on 15 
marca podczas wizytacji Arcybiskupa Józefa Kupnego. 
Młodzież była przygotowywana dwa lata przez Księdza 

Macieja. Każdy wybrał patrona, który będzie się nim 
opiekował do końca życia, świadka, który będzie 
wspierał w wierze, a na koniec z godnością przyjął dary 
Ducha Świętego. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

  
Rekolekcje wygłosił O. Tobiasz Fiećko OMF  
Pomagali Klerycy: Jerzy Rutkowski i Krzysztof Górski z seminarium Księży Misjonarzy 
 

KONCERT KOLA NAUKOWEGO MUZYKI DAWNEJ 

 

 
Koncert zorganizowała nasza organistka - p. Agata Ranz 

 
PIERWSZE URODZINY KAWIARENKI uRZEMIEŚLNIKA 

 

 
 

Oto dowód, że pomysł Kawiarenki był strzałem w dziesiątkę 
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Sebastian Stawiarz
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII 

  
W piątek 27 marca o godzinie 19 rozpoczęła się Droga 
krzyżowa ulicami naszej parafii. Uczestniczyła w niej 
duża grupa naszych parafian, którzy w skupieniu i w 
modlitwie przeszli ulicami: Chudoby, Brzeską i 
Więckowskiego, niosąc Krzyż. Był to czas wyznania 
swojej wiary i pogłębienia jej, powierzenia swoich 
prywatne intencji Bogu oraz słuchania rozważań na 
temat męki i śmierci Jezusa Chrystusa, które, moim 

zdaniem, zmuszały do refleksji  i zastanowienia się nad 
własnym życiem. Podczas uroczystości można było 
dostrzec, że każdy na swój sposób przeżywał tę drogę 
cierpienia jaką przeszedł sam Jezus Chrystus ponad 
2000 lat temu. Mam nadzieje, że ta uroczystość Drogi 
Krzyżowej przygotuje nas do przeżycia zbliżających się 
Świąt a przede wszystkim obchodów Triduum 
Paschalnego. 
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Alicja Przybysławska  

KTO WIERZY W ZMARTWYCHWSTANIE 
 

                  Wielkanoc jest świętem zmartwychwstania 
świętem młodości świętem życia wiecznego. 
Kto wierzy w zmartwychwstanie nigdy się nie zestarzeje 
może wciąż zaczynać na nowo, 
po najciemniejszej nocy zawsze zastanie promienny 
poranek. 
Kto wierzy w zmartwychwstanie nie musi bać się życia, 
nie musi wpadać w rozpacz z powodu cierpienia  
i śmierci. 
Kto wierzy w zmartwychwstaniecie będzie obrzydzał  
i zatruwał sobie życia i nie zaplącze się w misterną sieć 
problemów nie do rozwiązania, 
które stają się jeszcze bardziej skomplikowane jeśli się 
chce człowieka całkowicie pogrzebać duszą i duchem ze 
wszystkim. 

Wierzę w zmartwychwstanie. 
wierzę w życie. Wierzę  
w odpuszczenie grzechów i że 
źli ludzie jeśli tacy są, staną 
się ponownie dobrymi ludźmi. 
Wierzę w miłość jako siłę 
absolutną, która kieruje 
wszystkimi ludźmi, światem  
i całym kosmosem. 
Wierzę w Boga, który jest 
miłością. 

 

Bolesław Dobrowolski 
O ŚWIĘTYM PAWLE 

 
Jednym z największych świętych w Kościele 

Katolickim jest święty Paweł. Jego listy napisane  
w początkach chrześcijaństwa czytane są w kościołach do 
dnia dzisiejszego i uważane za teksty natchnione (słowa 
Boże). Św. Paweł był obdarzony szczególną mądrością  
i odznaczał się umiejętnością rozumienia praw Bożych. Był 
to człowiek starannie wykształcony – studiował  
u Gamaliela, który w owym czasie był największym 
uczonym  w tamtejszej okolicy.  

W tym miejscu zrobimy pewną 
dygresję o mądrości Bożej, którą 
obdarzeni byli wybrani ludzie Starego 
Testamentu, a których naśladowcą mógł 
być również św. Paweł. Otóż, mędrcy 
Starego Testamentu wnikliwie 
analizowali ówczesny świat  
i doszukiwali się w nim działania Pana 
Boga. Jednym z takich natchnionych 
badaczy był Kohelet,  
który w swojej Księdze (Księdze 
Koheleta czyli Eklezjastesa) napisał:  
„I postanowiłem sobie poznać mądrość  
i wiedzę, szaleństwo i głupotę”,  
a następnie stwierdził, że wszelka 
mądrość pochodzi od Pana Boga. Nie 
sposób również pominąć Syracydesa – 
natchnionego autora Księgi Mądrości czy trzech mędrców 
ze Wschodu, zwanych Trzema Królami, podążających za 
przepowiadaną w proroctwach gwiazdą. Dlatego, 
obchodząc święto Objawienia Pańskiego powinniśmy mieć 
na uwadze jego przesłanie i odnieść je do naszego życia 
duchowego. Pan Bóg objawia ludziom swoje istnienie, 
wskazuje na ich powołanie, obdarza potrzebną wiedzą 
wszystkich tych, którzy Go szukają, o czym zapewnia Jezus 
mówiąc  „Szukajcie a znajdziecie”. Dlatego też człowiek 

mądry na podstawie obserwacji świata rozpozna Boga  
i Jego dzieła.  

Wpatrując się w postać świętego Pawła możemy 
być pewni, że to, czego dokonał w życiu, po swoim 
nawróceniu, jest działaniem Bożej Łaski. Jako rabin, 
Szaweł był głęboko wierzący w Boga i wierny żydowskim 
praktykom religijnym. Nauka Jezusa Chrystusa nie była dla 
niego obojętna, usilnie starał się dociec prawdy o niej. 

Niestety, ta gorliwość wyrażała się  
w nienawiści do wyznawców Chrystusa, 
czego owocem były prześladowania 
pierwszych chrześcijan i męczeńska 
śmierć św. Szczepana. Należy jednak 
podkreślić, że nawrócony Paweł nie 
usprawiedliwiał się ze swojej 
przeszłości, ale świadomie i otwarcie 
uznał swoje przewinienia. W Dziejach 
Apostolskich czytamy o spotkaniu 
Szawła z Jezusem w drodze do 
Damaszku, które zupełnie przemieniło 
jego życie. Szaweł oślepiony 
Chrystusowym światłem zostaje 
obdarzony łaską nawrócenia. Przez 
posługę Ananiasza doznaje on 
uzdrowienia na duszy i ciele „(…)Pan 
Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą 

szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony 
Duchem Świętym”. Od tej pory, Paweł – nawrócony 
Szaweł, umocniony Duchem Świętym, zaczął gorliwie  
i otwarcie głosić, że Jezus jest Synem Bożym i całe swoje 
życie poświecił Bogu. 

Po dzień dzisiejszy treści listów św. Pawła są 
aktualne, a płynąca z nich mądrość stale umacnia nas  
w podążaniu za Bożym powołaniem do świętości  
i pokonywaniu trudności życiowych. 
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WYWIAD… 
 

ROZMOWA Z ZOFIĄ SABAT – 2/2 
 

Zofia Sabat– jedna z najstarszych i najdłużej mieszkających na Przedmieściu Oławskim Parafianek, znana na 
łamach gazety parafialnej jako etatowa artystka za sprawą swoich wierszy ukazujących się w wielu numerach 

gazety parafialnej, 11-go kwietnia kończy 90 lat… 
 

Parafianie znają Panią jako etatową artystkę 
parafii, a wszystko przez to, że od trzech lat  
w wielu numerach gazety parafialnej ukazują się 
Pani wiersze…  
 Wyrażam za to wielką wdzięczność ówczesnej 
Redakcji, czyli Księdzu Maciej Mroczkowi, Pani Ewie 
Mazurek, Pani Patrycji Kowalczyk oraz Panu Jackowi 
Zielińskiemu, którzy zauważyli moją twórczość  
i przeznaczyli dla niej miejsce w naszym magazynie. 
Czytelnikom wiersze chyba też przypadły do gustu, bo 
o ile się nie mylę Pijaczek-Polaczek stał się sławny. 
Cieszę się, że to, co w młodości rodziło się w mojej 
głowie, na stare lata zostało wydane. 
 

POLSKA CAŁA, OBOLAŁA 
 

Tu Pijaczek, tu Polaczek, 
Tu rozwiązły Nieboraczek… 

Polsko cała obolała! 
Czyżbyś skutecznego leku na swój ból nie miała? 

Polsko cała, obolała! 
Jak długo w swym letargu będziesz trwała? 

I swój Naród marnowała? 
Polsko cała, obolała! 

 
Kolejna szansa na rozgłos o Pani to Europejskie 
Dni Dziedzictwa – Noce Kościołów, podczas 
których występowała Pani ze swoim wierszami… 
 Przeżywałam to, bo w końcu zostałam zaproszona 
na nie byle jakie wydarzenie i występowałam nie obok 
byle jakich osobistości, a wiersze, które dotąd  
z emocjami pisałam, z jeszcze większymi emocjami 
powiedziałam przed publicznością. Wyrażam 
wdzięczność organizującemu to Panu Grzegorzowi 
Sobczakowi, który zaprosił mnie do zespołu 
prelegentów i pomógł mi w występie. Cieszę, że 
mogłam wystąpić w pierwszej, nieco próbnej edycji 
tego wydarzenia, które coraz prężniej rozwija się na 
Dolnym Śląsku i w naszej parafii, o czym świadczyła 
druga edycja i pewnie zaświadczy edycja nadchodząca.  

NASZ DOM 
 

Wrocławska świątynia Św. Józefa Rzemieślnika, 
do serc naszych z nadzieją i miłością wnika. 

Budowla ta ma już 80 lat, 
z jej piękna i rozwoju parafialnie są rad. 

W Jezusie Chrystusie ciąż oni trwają, 
ze Świętymi: 

Józefem, Wincentym, Maryją Niepokalaną, 
Którzy na ziemi każdemu człowiekowi pomagają, 
a ludziom dobrej woli bramy niebios otwierają. 

Dlaczego zajęła się Pani w wolnych chwilach 
zajęciem artystycznym, jakie stanowi tworzenie 
wierszy? 
 Wszystko zaczęło się na Jasnej Górze w 1984 roku. 
Poczułam wówczas, że potrzebuję tego. Doszedł 
również fakt, iż zajmowałam się zawodowo pisaniem 
na maszynie, a więc mogłam, a nawet musiałam, 
przenosić swoje myśli za pomocą maszyny na papier. 
 
Skąd pomysły na taką tematykę religijną, etyczną 
 i patriotyczną, przepełniającą Pani wiersze? 
 Zależy mi na zdrowiu i rdzenności narodu 
polskiego. Narodu, który słynąłby nie z ubytków, ale 
 z przybytków. A taki naród, naród katolicki, powinien 
udowadniać, że zna swoje judeochrześcijańskie 
korzenie. To dla mnie najważniejsze w życiu. 

 
Zofia Sabat występuje podczas 

Europejskich Dni Dziedzictwa – Nocy Kościołów 
[fot.: Archiwum Parafii] 

 
Kolejne pytanie brzmiało – Co uważa Pani za 
najważniejsze w życiu – ale chyba już udzieliła 
Pani odpowiedzi na nie… 
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 Dokładnie. Solidarność życia i godne życie. To 
bardzo ważne. 
 

STWORZYCIEL I ZBAWICIEL 
 

Boże, 
Który dla Odkupienia świata chciałeś się narodzić. 

Zostałeś obrzezany. 
Przez zdrajcę Judasza wydany. 

Jako niewinny Baranek na ofiarę wiedziony. 
Przed Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda stawiony. 

Przez fałszywych świadków oskarżany. 
Biczowany, cierniowany, wyszydzany, opluwany. 

Trzciną uderzany. 
Przez zakrycie twarzy znieważany. 

Z szat obdarty. 
Do Krzyża przybity. 

Na Krzyżu podniesiony. 
Żółcią z octem napawany i włócznią przebity. 

Jezu Chryste, my, niegodni, Twój Krzyż przeżywamy. 
Wybaw nas od mąk piekielnych. 

I zaprowadź nas tam, 
gdzie zaprowadziłeś łotra z Tobą ukrzyżowanego. 

Gdzie z Ojcem i Duchem Świętym 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

 
Nie można nie zauważyć, że odznacza się Pani 
wysoką kulturą! 
 Kultura to bardzo ważna rzecz w życiu, choć 
niestety coraz bardziej zapominana. Aby żyć  
w kulturze trzeba żyć zgodnie ze swoją naturą, a co za 
tym idzie, według Przykazań Bożych. Jezus Chrystus 
pokazał nam to w nakazach i zakazach, a przede 
wszystkim swoim życiem. 
 

PANIE JEZU CHRYSTE 
TRYUMFALNIE ZMARTWYCHWSTAŁY 

 
Panie Jezu Chryste, 

tryumfalnie Zmartwychwstały, 
ludzkość świata, hołd Tobie w uwielbieniu składa. 

 
Nasza wiara jest nam z nieba nam dana 

i z radością ma zostać przeżywana. 
Panie Jezu Chryste, tryumfalnie Zmartwychwstały. 

Prosimy, spraw, aby Polska wraz ze światem 
dla pokoju i pojednania powstała. 

Pokój i Pojednanie. 

 
Co najbardziej Pani wspomina? 
 Najbardziej wspominam te momenty, w których 
unikałam pokus, którym mogłam ulec. 
 
O czym Pani najbardziej marzy? 
 Najbardziej marzę o tym, aby moje ciągłe tęsknoty 
zostały spełnione. 

 
Zofia Sabat w Kościele na Mszy Świętej 

[fot.: Archiwum Parafii] 
 

ARMIA 
 

Gdy Szatan zasadzkę znów zastawił, 
Bóg w gotowości swoją Armię postawił: 

Faustynę z orędziem miłosierdzia 
I Ojca Pio jako Odkupienia narzędzia, 
Maksymiliana z misją sprawiedliwą 
I Teresę na ulicach Kalkuty gorliwą, 

Uśmiechniętego Jana Pawła Pierwszego 
I prowadzącego lud Jana Pawła Drugiego, 

Alberta, który miłość niósł w chlebie 
I każdego z nas, aby świadczył na ziemi o niebie. 

 
W imieniu Redakcji, Czytelników oraz własnym 
życzę Zofii Sabat z okazji Jej Jubileuszu życia 
przysłowiową pełną piersią! Czy życzyłaby sobie 
Ona czegoś jeszcze? 
 Oprócz życia pełną piersią życzyłabym sobie tego, 
aby nadal iść ścieżką dobra, a unikać ścieżki zła – po 
prostu, aby dożyć godnie swojego czasu. Ten wywiad 
to dla mnie niezwykły zaszczyt. Pozdrawiam 
serdecznie wszystkich Parafian. 
 

 
 
 
 

Rozmowę z Zofią Sabat  
przeprowadził Grzegorz Sobczak 
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POCZET ŚWIĘTYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ  4/24… 
 W latach 2015-2016 zapraszamy na ostatnią stronę gazeki parafialnej, na której znajdziemy pasjonujący 
cykl poświęcony życiu, działalności i śmierci świętych osób związanych ze Zgromadzeniem Misji… 
 

Jadwiga Sobczak 
 

Podczas działalności misyjnej, niejednokrotnie przelewa się męczeńską krew,  
a przykład na to stanowi misjonarz-męczennik, św. Jan Gabriel Perboyre. 
 

ŚW. JAN GABRIEL PERBOYRE 
Wspomnienie św. Jana Gabriela Perboyre – 11 września 

 

 Urodził się w 1802 roku, w Puech de Montgesty. Swoje powołanie do kapłaństwa 
odkrył, gdy pojechał do seminarium, aby 
zaopiekować się swoim młodszym bratem. 
W roku 1826, w Paryżu, po ośmiu latach 

przygotowania, otrzymał święcenia kapłańskie. Z rodziny 
Perboyre oprócz Jana Gabriela, pochodzi dwóch innych 
misjonarzy, dwie siostry miłosierdzia i jedna siostra 
karmelitanka. Gdy jego brat, Ludwik, zmarł na malarię jadąc na 
misję do Chin, Jan Gabriel postanowił go zastąpić. W latach 1836-
1839 postępował za Jezusem Chrystusem głosząc ubogim Słowo 
Boże. Swoją działalność zwieńczył tragicznie w 1940 roku,  
w Wuchang, stając się poprzez to jednym z katolickich 
męczenników. 
 Życie, męka i śmierć Jana Gabriela Perboyre przypominały 
życie, mękę i śmierć samego Jezusa Chrystusa. Głosił Słowo Boże 
ubogim, został aresztowany i torturowany, zawisnął na 
szubienicy w kształcie krzyża, na której uduszono go sznurem. 
Podczas męki nie zdradził ani swojego Pana, Jezusa Chrystusa, 
ani żadnego chrześcijanina. 
 

Przesłanie św. Jana Gabriela Perboyre: 
 Pragnienie świętości, którą może osiągnąć każdy 

człowiek. 
 Troska o Bożą chwałę i odkupienie ludzi. 
 Myśl chrześcijanina o możliwym męczeństwie. 
 

„Święci, którzy na ziemi postępowali za Jezusem Chrystusem, 
upokorzonym i cierpiącym dla spełnienia posłannictwa Ojca, 

w niebie uczestniczą w Jego zmartwychwstaniu i chwale”. 
(św. Jan Gabriel Perboyre) 

  
  

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 

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  
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