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A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do 
Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? 
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki 
moje! I znowu po raz drugi powiedział do 
niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje! 
Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, 
że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz 
Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 

niego Jezus: Paś owce moje!  
J  21, 15-17 
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WIZYTACJA PASTERSKA ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO... 
 
Czym jest wizytacja?  
 
 Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością 
apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem  
i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja 
stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów  
z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami 
modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. 
Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej 
parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej 
i pasterskiej. 
 Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej 
Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką 
wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym 
czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim 
rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z 
wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego 
posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa 
pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas 

swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy 
zagadnienia o charakterze administracyjnym innym 
delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o 
spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych 
kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża 
się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, 
uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc  
w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, 
radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować 
każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas 
nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim  
z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. 
Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia 
się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności 
Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” 
(Pastores gregis, nr 46”). 

 

Parę słów o Arcybiskupie Józefie Kupnym - naszym Pasterzu: 
 

 Metropolita Wrocławski 
 Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
 Dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, mgr lic. teologii, 

Komandor z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. 
 W Konferencji Episkopatu Polski: członek Rady Stałej KEP, 

przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, delegat KEP ds. Ruchów  
i Stowarzyszeń Katolickich. 

 Urodzony 23 lutego 1956 w Dąbrówce Wielkiej, święcenia kapłańskie 
przyjął 31 marca 1983 w Katowicach z rąk biskupa katowickiego 
Herberta Bednorza. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006 r. Uroczystej 
liturgii przewodniczył abp metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, 
konsekratorami byli: abp metropolita katowicki Damian Zimoń, biskup 
tarnowski Wiktor Skworc i biskup legnicki Stefan Cichy. 

 18 maja 2013 r. ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim, 
ingres do Katedry Wrocławskiej 16 czerwca 2013 r.  

(Informacje pochodzą ze strony: www.archidiecezja.wroc.pl) 
 

BISKUPI NASZEJ ARCHIDIECEZJI... 
 

     
 

Przeprowadzone wizytacje i udzielenie sakramentu bierzmowania w naszej parafii: 
 

Abp Józef Kupny - wizytacja i bierzmowanie 2015 
Bp Andrzej Siemieniewski -  
Abp senior Marian Gołębiewski - bierzmowanie 2010, 2012, 2014 
Kard. Henryk Gulbinowicz - wizytacja: 1977, 1987; bierzmowanie: 1987, 1995, 2008, 2009, 2011 
Bp senior Józef Pazdur bierzmowanie 1993, 1994, 2000, 2006 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...   
    1III - Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie 
   8 III - J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania 
15 III - J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony 
22 III - J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity 
29 III - Mk 14, 1 – 15, 47 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka 

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu 
dobru człowieka. 
INTENCJA MISYJNA:  Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła. 
 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 23, 33-46. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Rozpięty na drzewie Krzyża Boski Zbawiciel pragnie wszystkich, bez 
wyjątku, przygarnąć do Swego Serca, wszystkim pragnie udzielić owoców zbawienia. Słowa, które padają z Jego ust, 
są dla nas testamentem. Zdanie: Ojcze, przebacz im nakazuje nam kochać nieprzyjaciół, a więc znowu jest tu 
powtórzone przykazanie miłości bliźniego. Chrześcijaństwo głosi naukę o przebaczeniu. Apostoł maryjny – 
przybrane dziecko Maryi – zobowiązany jest do kierowania się biblijną zasadą: Zło dobrem zwyciężaj. Polskie, 
chrześcijańskie przysłowie mówi: Gdy ktoś na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem. 
Szerzmy wokół siebie te zasady. Wszystkie nasze sprawy niech dokonują się w miłości! – 
napisał św. Paweł w Liście do Koryntian. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MARZEC: W nawiązaniu do perykopy biblijnej propagowanie 
przebaczającej miłości, przeciwdziałanie, obojętności, niechęci, antypatii itp. (por. trzeci 
cel Apostolatu Maryjnego).  
PATRONKA MIESIĄCA MARCA:  Św. Ludwika de Marillac (15. marca) 
Św. Ludwika urodziła się 12. sierpnia 1591 r. w Paryżu. W 1613 r. wyszła za mąż za 
Antoniego Le Gras, który zmarł w 12 lat później, pozostawiając Ludwikę z nieletnim 
synem. Po śmierci męża (1625) pod kierownictwem św. Wincentego a Paulo  wspomagała 
ubogich i chorych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia. Była współzałożycielką (29. 
listopada 1633) i pierwszą przełożoną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zmarła w Paryżu 
15 marca 1660 r. Dnia 9 maja 1920 r. beatyfikowana, a 11 marca 1934 r. kanonizowana. 
Dnia 10 lutego 1960 r. papież Jan XXIII ustanowił ją patronką wszystkich dzieł 
charytatywnych. 

 

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY... 
Niech okres Wielkiego Postu będzie czasem uzdrowienia wewnętrznego poprzez pogłębioną modlitwę i sakrament 
pokuty. 

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
INTENCJE MODLITWY: O potrzebne łaski dla wszystkich spowiedników i kierowników duchowych. 

 
PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 

HISTORIA ŚW. RITY – 6 III godz. 19.00 
 We Włoszech bardziej popularny od św. Rity jest jedynie św. Antoni. Wierni widzą w niej skuteczną wstawienniczkę 
w trudnych sprawach życiowych, nawet tych beznadziejnych. Z dokumentu o świętej dowiemy się, kim naprawdę 
była Margherita św. Rita ?Dlaczego z prostej matki i żony stała się zakonnicą i świętą ? Dlaczego Kościół tak długo 
zwlekał z uznaniem jej kultu ? Czemu jej imię kojarzone jest z pszczołami i różami? Czas: 60 min. 
CAŁUN - Tajemnice płótna z Turynu – 13 III godz. 19.00 
Film Davida Rolfe przedstawia historię najnowszych badań Całunu, fascynującą historię wędrówki płótna na 
przestrzeni wieków z Edessy i Konstantynopola aż do Turynu. Centralny  punkt filmu stanowi wizualizacja Całunu w 
3D.  „Nowe i wiarygodne badania naukowe i historyczne, które przedstawiamy w filmie, uprawdopodabniają wersję, 
że Całun jest dokładnym odzwierciedleniem postaci Chrystusa po śmierci” – mówił Rolf w czasie prezentacji filmu. 
Czas: 50 min. 
ŚWIĘTY GRAAL – Tajemnica i legenda – 20 III godz. 19.00 
Film dokumentalny Andresa Garrigo,  przedstawia najbardziej prawdopodobną wersję historii Świętego Kielicha. 
Tradycja, archeologia i dokumenty historyczne mogą wskazywać, że kielich pochodzi z czasów Chrystusa. Film 
stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czym był Graal? Czy kielich, który pojawił się w średniowieczu w Walencji jest 
rzeczywiście tym z Ostatniej Wieczerzy? Dlaczego znalazł się w Walencji? Czy może jest to tylko jednym z wielu 
uważanych za prawdziwego Graala? Dlaczego kielich z Walencji nie tak się tak sławny jak Całun z Turynu? Czas: 60 
min. 
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PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH  (22-25 III 2015)... 
SOBOTA, 21 III 

Msza święte z nauką rekolekcyjną o godz. 18.00 
NIEDZIELA, 22 III 

Msze święte z nauką rekolekcyjną: 
 7.30; 9.30; 11.00 (dla dzieci); 12.30 i 18.00 (dla młodzieży) 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: 17.30 
Sakrament pokuty i pojednania: pół godziny przed każdą Mszą św. 

PONIEDZIAŁEK, 23 III  

  8.00 – Modlitwy poranne 
  8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
  9.45 – Nauka dla dzieci młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
10.45 – Nauka dla dzieci starszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
17.30 – Modlitwy wieczorne 
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną  
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży i osób pracujących  
Sakrament pokuty i pojednania:  
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–19.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 19.00–19.30  

WTOREK, 24 III 

  8.00 – Modlitwy poranne 
  8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
  9.45 – Nauka dla dzieci młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
10.45 – Nauka dla dzieci starszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Msza św. z nauką dla ludzi chorych (sakrament 
namaszczenia chorych) 
17.30 – Modlitwy wieczorne 
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną  
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży i osób pracujących  
Sakrament pokuty i pojednania:  
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–19.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 19.00–19.30  

ŚRODA,25 III Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

  8.00 – Modlitwy poranne 
  8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
  9.45 – Msza św. z nauką dla dzieci młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
10.45 – Msza św. z nauka dla dzieci starszych ze Szkoły Podstawowej nr 96 
17.30 – Modlitwy wieczorne 
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną  
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży i osób pracujących  
Sakrament pokuty i pojednania:  
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–19.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 19.00–19.30  
 

Podczas Mszy św. o godz. 8.30; 18.00 i 19.30  
obrzęd włączenia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Nauki misyjne wygłosi O. Krzysztof Kozik CMF 



5 
 

WIELKI POST... 
 

Droga krzyżowa w piątki o godz. 9.00; 17.00 (dla dzieci) i 18.30 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15 
 
 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy 
obchodzić Dzień świętości życia. W wielu parafiach w tym dniu podejmuje 
się dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w naszej wspólnocie od 
2011 roku. W związku z powyższym zapraszamy na Czuwanie modlitewne 
przed podjęciem się duchowej adopcji w środę, 18 marca (Msza święta  
o godz. 18.00 i następnie czuwanie). 
 
 Tradycyjnie w piąty piątek Wielkiego Postu, 27 marca 2015 r. 
zapraszamy na wyjątkową Drogę krzyżową ulicami naszej parafii. 
Rozpoczęcie o godz. 19.00 na rogu ulic: Kościuszki i Chudoby. Przynosimy 
świece.   

 
 

TRIDUUM PASCHALNE... 
 

WIELKI CZWARTEK, 2 IV 
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 21.00 
Spowiedź święta: 17.00 - 17.45 oraz po Liturgii  
 

 
WIELKI PIĄTEK, 3 IV 

7.00 – 17.45 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy 
10.00 – Droga Krzyżowa 
15.00 – Godzina Miłosierdzia (rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa) 
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 
Po Liturgii Gorzkie Żale  
Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 21.00  
Spowiedź święta: 10.00 - 10.30; 15.00 - 15.30; 17.00 - 17.45 oraz po Liturgii  

 

 
WIELKA SOBOTA, 4 IV 

7.00 – 18.45 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie 
9.00 – Wspólna Adoracja i Nowenna do Bożego Miłosierdzia                              
9.30 – 15.00 – Święcenie pokarmów  
19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece) 
Spowiedź święta: 9.30 - 15.00 oraz 18.00 - 18.45  
 

 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 5 IV 

6.00 – Msza święta z Procesją Rezurekcyjną 
Pozostałe Msze: 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 (nie ma Mszy o 7.30) 
17.30 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia  
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

APEL BISKUPÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE I ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW 
ZRZESZONYCH W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ O POSZANOWANIE I CHRZEŚCIJAŃSKIE 
ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI 
 

Warszawa, 20 stycznia 2015 r. 
 
Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 
Współwyznawcy Jezusa Chrystusa! 
 
Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem dotyczącym 
świętowania dnia Pańskiego – niedzieli. 
 
Fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara w Jezusa 
Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by nas zbawić. 
Dzięki Niemu otrzymaliśmy Ducha Świętego, by 
odziedziczyć błogosławione królestwo Ojca. Niedzielne 
liturgiczne wspomnienie tych wydarzeń, spotkanie ze 
słowem Bożym i modlitwa, pogłębia i umacnia tę wiarę. Co 
więcej, Pan Jezus zapewnił: „Gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)”. 
Niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 
powinna być zatem dniem modlitwy i świętowania. 
Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: 
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (por. Wj 20,8-11) – 
przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęć Bogu, sobie  
i bliźniemu; wypocznij fizycznie, intelektualnie, duchowo. 
 
Zauważamy jednak, że w naszym codziennym życiu 
niedziela traci swój wyjątkowy charakter. Staje się takim 
samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. Praca ponad 
miarę odbiera jej sakralny charakter. Coraz częściej 
chrześcijanie są zmuszani do rezygnowania z udziału  
w niedzielnych nabożeństwach. A przecież po wielodniowej 
pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale 
także – jako chrześcijan – do świętowania dnia Pańskiego 
zgodnie ze swoją wiarą. 
 
Dlatego apelujemy do wszystkich chrześcijan w Polsce, by 
na nowo odkryli wartość dnia Pańskiego jako dnia 
wspólnotowego świętowania w duchu wiary. Jego istotnym 
wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru 
Bożego Słowa oraz Sakramentu. Przypomnijmy sobie 
nawoływanie zawarte w Liście do Hebrajczyków: „Nie 
opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało 
zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem …” 
(Hbr 10,25a). 
 
Jako pasterze Kościołów w Polsce wspieramy wszelkie 
inicjatywy społeczne, które mają na celu zachowanie 
świątecznego wymiaru niedzieli, przywracanie  

w przestrzeni społecznej jej uroczystego charakteru oraz 
troskę o zgodne z chrześcijańskim duchem formy 
niedzielnego wypoczynku. Pragniemy przy tym podkreślić, 
że szanujemy inne rozumienie dnia świętego. Dlatego 
kierujemy nasz apel także do tych, od których zależy 
społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce: 
apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie 
podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej; 
apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość dnia 
Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli 
nie jest to bezwzględnie konieczne; 
apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie 
regulowania prawne, które uszanują w naszej ojczyźnie 
prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku  
i świętowania; 
apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony 
niedzieli, tak aby człowiek nie był traktowany jako 
narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze 
swoimi przekonaniami; 
apelujemy wreszcie do wszystkich ludzi dobrej woli  
o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny 
pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra 
naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa. 
 
Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie! 
Uwielbienie Boga za jego wspaniałość, pamięć o Jego 
dziełach i wdzięczność za Jego dobrodziejstwa, radość ze 
zmartwychwstania Chrystusa i z daru Ducha Świętego, 
modlitwa za siebie i za bliźnich są charakterystyczną cechą 
chrześcijańskiego świętowania niedzieli. Dlatego 
zachęcamy, by przeżywać dzień Pański jako czas łaski  
i umocnienia do nowego zaangażowania w głoszenie światu 
Ewangelii. Chrystus idzie z nami w drodze do domu Ojca. 
We wspólnocie Kościoła mocą Ducha Świętego wyjaśnia 
nam Boże słowo i karmi Chlebem Życia. Nie możemy nie 
dzielić się tak wielką radością! Pragniemy, by każdy 
usłyszał w swym sercu głos Ducha Świętego, spotkał Jezusa 
Chrystusa i przyjął miłość Ojca, który jest w niebie. 
 
w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski 
 
/ks. prezbiter Mateusz Wichary/ Przewodniczący Rady 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP 
/ks. bp Jerzy Samiec/ Biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP 
/ks. sup. Andrzej Malicki/ Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w RP 
/ks. bp Marek Izdebski/ Biskup Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w RP 
/ks. bp Wiktor Wysoczański/ Biskup Kościoła 
Polskokatolickiego w RP 
/ks. bp Ludwik Jabłoński/ Biskup Naczelny Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w RP 
/Metropolita Sawa/ Prawosławny Metropolita Warszawski  
i Całej Polski 
/ks. abp Stanisław Gądecki/ Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski 



7 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński 

SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 

Niebawem, bo już w czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu, 15 marca, 
ks. abp Józef Kupny Metropolita 
Wrocławski udzieli sakramentu 
bierzmowania, przygotowującej się  
w naszej parafii młodzieży. Bez 
wątpienia to ważny dzień nie tylko w 
życiu tych, którzy przyjmą ten 
sakrament, lecz także istotny dla życia 
całej naszej wspólnoty. 

Spytasz, dlaczego?  Powód jest 
prosty. Kościół, jako wspólnota 
potrzebuje sakramentu bierzmowania, 
gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej 
misji możliwe jest tylko na drodze 
osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej 
przez jego członków. Dlatego mówimy, 
że bierzmowanie jest dopełnieniem  

i umocnieniem tego, co zostało 
zapoczątkowane w życiu każdego z nas 
podczas sakramentu chrztu, czyli 
nowego życia, „z wody i Ducha 
Świętego”, życia we wspólnocie 
Kościoła Chrystusowego.  

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem  
i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego” (KKK 1285). Nazwa pochodzi od 
bierzma – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. 
Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy 
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podczas 
sprawowania tego sakramentu w sposób szczególny 
obecny jest Duch Święty, który zstępuje na zgromadzonych 
w Kościele proszących o Jego dary. To ten sam Duch Święty, 
który został wylany na uczniów Chrystusa w dniu 
Pięćdziesiątnicy, by wzmocnić ich wiarę i wspierać  
w dawaniu świadectwa o Chrystusie.  

Dlatego i my powinniśmy w tym dniu zgromadzić 
się wraz z kandydatami do bierzmowania w kościele na 
sprawowaniu Eucharystii, gdyż jak czytamy w Dziejach 
Apostolskich: „kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 
2, 1-11). Zgromadzenie Eucharystyczne ma nas wszystkich 
przygotować do tego ważnego wydarzenia, kiedy Duch 
Święty spocznie na każdym, a w sposób szczególny na 
przyjmujących sakrament bierzmowania, tak iż „wszyscy 
zostaniemy napełnieni Duchem Świętym”. Nie wiem czy 
będziemy tak jak Apostołowie „mówić obcymi językami”, 
ale jestem pewien, że każdy z nas otrzyma siłę by z jeszcze 
większą mocą świadczyć o Chrystusie, słowem i czynem. 
Albowiem bez pomocy Ducha Świętego, o czym poucza nas 
św. Paweł Apostoł w 1 Liście do Koryntian, nikt nie może 
powiedzieć: „Panem jest Jezus”. Dalej zaś dodaje: „różne są 
dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, 
drugiemu umiejętność poznawania według tego samego 
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu 

łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu 
dar czynienia cudów, innemu proroctwo, 
innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar 
języków i wreszcie innemu łaska 
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu 
tak, jak chce” (1 Kor 12, 1-11). W innym zaś 
miejscu Pisma Świętego, w Liście do Galatów  
św. Paweł  poucza nas o siedmiu darach Duch 
Świętego, którymi są: „miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). 

Moc Ducha Świętego, która działa w 
sercu bierzmowanego, wyciskając na jego 
duszy niezatarty znak Bożej Miłości, uzdalnia 
go do głoszenia i bronienia wiary, oraz 
zobowiązuje do świadczenia o Niej 
codziennym swym życiem. Przywołując 
słowa Ewangelii św. Mateusza można 
powiedzieć, że przyjmujący ten sakrament 
ma stać się „solą ziemi i światłem świata” (Mt 
5, 13-14).  

Na koniec kilka podstawowych 
informacji: 
1.    Co składa się na obrzęd bierzmowania? 
 namaszczenie olejem krzyżma czoła 
bierzmowanego,  
 nałożenie rąk biskupa na jego głowę,  
 i towarzyszące temu słowa: „Przyjmij znamię daru 
Ducha Świętego”. 
 
2.    Kto może bierzmować? 
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem 
bierzmowania jest biskup.  
W pewnych okolicznościach bierzmowania może udzielić 
kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne, tzw. 
infułat. 
  
3.   Jakie skutki sprawia bierzmowanie? 
 udoskonala łaskę chrztu,  
 głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,  
 ściślej jednoczy nas z Chrystusem,  
 pomnaża w nas dary Ducha Świętego,  
 udoskonala naszą więź z Kościołem,  
 umacnia do dawania świadectwa  wiary 
chrześcijańskiej słowem i czynem. 
 
4.   Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu? 
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być 
powtarzane ze względu na niezatarty „charakter” czyli 
znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. 
 
5. Dlaczego przy bierzmowaniu wybiera się imię? 
Imię z bierzmowania określa relację człowieka do Kościoła, 
jego miejsce w nim, zadania we wspólnocie ludu Bożego, 
charyzmat i dar, którymi służy wspólnocie. Dlatego wybór 
imienia nie powinien być czymś przypadkowym, lecz 
winien być owocem modlitwy, rozmów, pytań oraz 
własnych poszukiwań. 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
Bożena  

I ZNÓW ZASKOCZENIE I NIESPODZIANKA! 
 
 Tym razem spotkanie poetyckie zorganizował   
ks. Andrzej, który zaprosił do naszej kawiarenki panią 
Martę Grzebułę, z którą połączyła go jednakowa data, w 
której pożegnali swoje mamy. Jednocześnie oboje pracują w 
szpitalu im. T. Marciniaka przy ul. Traugutta, gdzie pani 
Marta pracuje jako pielęgniarka. 
 Pani Marta opowiadała nam, jak wielkie znaczenie ma 
dla Niej jej praca. Jak ukształtowała w Niej charakter 
służenia chorym ludziom. Jak być przy nich i z nimi. 
Opowiadała jak to się stało, kiedy w wieku 13 lat zaczęła 
pisać swoje wiersze. Jak ważne było dla Niej wsparcie ze 
strony mamy, mówiącej: Pisz! Pisz! 
 A później także ze strony męża i synów, zwłaszcza gdy 
wyręczali Ją niekiedy z obowiązków domowych, by mogła 
pisać swoje ukochane wiersze. Mówiła, jaką miała radość, 
kiedy koleżanki z pracy „rzucały hasło” a Ona tworzyła  
z tego wiersz. Jak pieściła każde słowo w wierszu. 
Jak marzyła o swej poezji i odkładała te marzenia do 
szuflady. Ale marzenia się spełniają, ja o tym wiem! 

 Zmobilizowana wydała swoją poezję i zdobyła pierwsze 
miejsce w konkursie „Młodego poety”. Słuchając uważnie, 
myślałam sobie, jak to Bóg obdarowała Ją talentem  
i wielkim sercem. 
Byłam zaczarowana tym spotkaniem. Choć starałam się to 
ukryć, łzy spływały mi po policzkach. Obydwie byłyśmy 
bardzo wzruszone.  
 Zobaczyłam w Niej odrobinę siebie, bo sama jestem 
opiekunką ludzi starszych. I też jestem obdarowana 
odrobiną talentu. I nie omieszkałam się pochwalić, że my, 
tu w kościele mamy założone koło rękodzieła. 
Zaprezentowałam nawet nasze pierwsze wiosenne prace. 
Była wzruszona i w zamian ofiarowała mi swój manuskrypt 
autorski z dedykacją. I tak rozentuzjazmowana wróciłam 
do domu. 
 Pani Marcie serdecznie dziękuję i życzę z całego serca by 
rozwijając się poetycko zdobyła jeszcze wiele nagród. 

 

  

  
Bożena 

 Z WIELKIM POSTEM, NOWE POSTANOWIENIA 
 
 I tak słyszałam w rozmowie między kolegami, że 
będą pić tylko po dwa piwa dziennie, a nie jak do tej pory, 
po kilka. 
 Inna pani postanowiła schudnąć 10 kg. A ja 
postanowiłam wspierać założone koło rękodzieła. Dlatego 
zapraszam wszystkich starszych i młodych. Wiek nie ma 
znaczenia. Karol – 12 lat, pani Ela – 80 lat, Emilia – 36 lat, ja 

– 60 lat. Niestety jest nas mało do pieczenia tego chleba, 
więc proszę wszystkich, starszych i młodych, by odłożyli na 
bok telefon, komputer, Internet i wyszli na spacer do nas, 
do salki parafialnej. Zapraszamy w każdy czwartek od 16 
do 18-ej. Przyjdźcie, zobaczcie co robimy i sami spróbujcie. 
 Pierwsze wiosenne prace można już podziwiać  
w naszej kawiarence. Proszę wpadnijcie. Czekamy. 
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Urszula Awdziej  
PIERWSZE URODZINY KAWIARENKI 

 
 Od 19 marca 2014 r., w każdą niedzielę po Mszach 
świętych zapraszamy do kawiarenki uRzemieślnika. 
Naszym celem było stworzenie przytulnego miejsca, gdzie 
będzie można się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy 
i przemyślenia, dlatego cieszy nas bardzo, że wierni, którzy 
przychodzą do kawiarenki tworzą jej klimat, żyją pasją  
i miłością do Boga. W tym przytulnym miejscu spędzają 
czas na budowaniu wzajemnych relacji i dzieleniu się z 
innymi słowem pociechy i zachęty. W miarę możliwości 
staramy się organizować w kawiarence spotkania z mniej 
lub bardziej znanymi osobami, które tworzą w zaciszu 
swoich mieszkań i pragną się tym dzielić z innymi. 
Organizowaliśmy już wiele uroczystości rodzinnych i nie 

tylko. W kawiarence serwuje się kawę, herbatę oraz pyszne 
słodkości pieczone i podawane przez Panie, które 
bezinteresownie, z dobrego serca oraz z wielką 
życzliwością i pogodą ducha pomagają w prowadzeniu 
naszego małego kącika. Zapraszamy do nas wszystkich, 
którzy nie znaleźli jeszcze swojego miejsca na ziemi.  
W kawiarence uRzemieślnika można bardzo miło spędzić 
czas, dlatego warto tu zaprosić rodzinę i znajomych. 
  Za ten rok chciejmy podziękować Paniom  
z kawiarenki, które z wielkim sercem i zaangażowaniem 
przygotowują nam rożne pyszności jak również za ich 
uśmiech, ciepło i okazywane dobro, uczestnicząc we Mszy 
świętej 23 marca o godz. 18.00.  

 

 
 

ZAPRASZAMY W NIEDZIELE PO MSZACH ŚWIĘTYCH O GODZ. 9.30, 11.00 I 12.30 
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Alicja Przybysławska 

 
CZAS DO NAMYSŁU 

 
 Czy masz jeszcze czas do namysłu? Czy są jeszcze 
w twoim życiu chwile ciszy, byś mógł o wszystkim 
pomyśleć? O sensie, przyczynie i celu wszystkiego?  
A może z wygody dajesz sobie co wieczór zalewać głowę 
informacjami z telewizji? Naprawdę potrzebujesz aż tyle 
czasu na sport i rozrywkę, na modę, makijaż i najnowsze 
trendy?  
 Bądź sobą! Postaraj się żyć własnym życiem. Nie 
pozwól obcym sterować twoimi myślami, nie dopuść do 
tego, by twój umysł opanowały media, filmy telewizyjne 
i sensacyjna prasa. Rusz głową i uaktywnij swoje szare 
komórki mózgowe. 
 Dwa tysiące lat temu przez ulice pewnego miasta 
szedł mężczyzna dźwigający krzyż, skazany na śmierć, 
wyszydzony i pobity. 
 A mimo to udawało mu się we wszystkich 
czasach, także dziś, skłonić ludzi do namysłu, do 
rozmyślań o głębokim sensie ich istnienia. 
 Spróbuj w tym okresie wielkopostnym znaleźć 
codziennie czas na chwilę ciszy i zastanowienia. 
Zobaczysz, jak to pomaga. Poczujesz się kimś więcej niż 
człowiekiem. 

 
 

ŚWIADECTWA PO FILMIE "ZIEMIA MARYI"... 
Józef Ressel  

KU POKRZEPIENIU SERC 
 
„
Ziemia Maryi” to film, który wywołał na mnie duże 

wrażenie. Skłania on do głębokiej refleksji i swego rodzaju 
rachunku sumienia, nawołuje do rozważań i przemyśleń nad 
tajemnicą naszej wiary oraz nad naszą postawą wierności. 

Jest to przepiękny film, który skłonił mnie do 
głębokich rozmyślań oraz silnie uzmysłowił mi, że Bóg kocha 
mnie takiego, jakim jestem. Film jest oparty na faktach 
autentycznych. Chociaż jego fabuła jest bardzo prosta, to 
jednak treść i sposób przekazu poruszają do głębi serca. Jest 
to prawdziwa opowieść niezwykle barwnie ukazująca 
cudotwórcze działanie Boga oraz pokazująca ludzi 
nawracających się i doznających uzdrowień tak ducha, jak i 
ciała. Film ten jest wyrazem świadectwa ludzi o Bożym 
Miłosierdziu i macierzyńskiej trosce i opiece Matki Bożej, 

stale obecnej i towarzyszącej Jezusowi, także dziś 
pochylającej się nad nami, żyjącymi współcześnie  
w niełatwych czasach dla naszej Ojczyzny i świata. 

Myślę, że „Ziemia Maryi” oraz inne filmy o podobnym 
przesłaniu, rozwijają nas, ponieważ nie tylko rozbudzają 
naszą wrażliwość, są realizowane z myślą: „ku pokrzepieniu 
serc”, ale również uczą, jak odpowiadać na Boże wezwanie 
oraz jak żyć nadzieją i obdarzać nią innych.  

Pragnę jeszcze dodać, że chociaż film ukazuje czasy 
biblijne, to zawiera wiele scen ciekawie wkomponowanych, 
posiadających elementy humorystyczne, przedstawiających 
zmaganie człowieka z przeciwnościami losu.  
Natomiast scena stworzenia człowieka wprost zachwyca.  
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Ewa Mazurek 
 

„ZIEMIA MARYI” 
 
 „Mary’s Land” to film dla poszukujących i takim też 
osobom jest on dedykowany na początku. Poszukującym 
szczęścia, pokoju, czegoś więcej. Poszukującym Boga.  
Na ten film nie udało mi się dostać do kina w zeszłym roku, 
dlatego z tym większą radością poszłam na jego projekcję  
w salce. Wiem, że cieszył się on wielotysięczną oglądalnością. 
 To piękny film przede wszystkim o Maryi. Jego 
głównym, choć fikcyjnym, bohaterem jest sam adwokat 
diabła, która przeprowadza śledztwo.  
 W jednej z pierwszych swoich rozmów słyszy: „Jeżeli 
chcesz poznać Boga zacznij Go szukać w swoim sercu”. Czy to 
w ogóle jest możliwe by adwokat diabła miał Boga w swoim 
sercu? Poszukuje więc dalej i w tym celu przeprowadza 
kolejne bardzo interesujące wywiady. Wszystkie prowadzą 
do ciekawych odkryć.  
 Mnie osobiście najbardziej poruszył wywiad z top 
modelką, która w swoim niełatwym życiu także poszukiwała 
czegoś co może dać jej szczęście i pokój. Choć miała wszystko 
i mogła mieć, to jednak czegoś jej brakowało. Nie była to 
jednak prosta droga. Podobna do wielu innych. Z jej ust 
(modelki)  padają mniej więcej takie słowa: „wtedy, kiedy 
byłam w ciąży, gdyby tylko znalazł się ktoś, kto by powiedział 
coś pozytywnego, miłego. Słuchaj, bycie matką nie jest złe. To 
błogosławieństwo, nie nieszczęście, jak przedstawia ją 
dzisiejsza kultura i świat, która bombarduje cię masą 
informacji: to cię zrujnuje, nie poradzisz sobie, twoje sprawy, 
twoje cele są najważniejsze. Nieliczne osoby, z którymi się 
spotykałam mówiły mi te wszystkie straszne rzeczy. Byłam 
przerażona. Nie powiedziałam nic moim rodzicom  
i postanowiłam pozbyć się mojego dziecka. Konsekwencje 
aborcji są bardzo poważne. Wymienię je wszystkie: rozdarcie 
macicy, krwawienia, anemia, bulimia i przeciwnie rozpacz  
i nagląca potrzeba jedzenia, głęboka depresja, pustka 
emocjonalna, koszmary. Miałam koszmary, słyszałam płacz 

niemowlęcia, śniły mi się dzieci. Zawsze gdy widziałam jakieś 
dziecko, zastanawiałam się ile lat miałby mój synek, gdybym 
pozwoliła mu żyć? Byłam drażliwa, wszystko mnie irytowało. 
Mój nastrój był niestabilny. Cały czas się zmieniał.” 
I tu pada pytanie ze strony rozmówcy: „I to wszystko 
przypisujesz aborcji?” 
 „Tak. Miałam okazję rozmawiać z wieloma kobietami, 
które miały aborcję i powiedziały mi, że takie właśnie są 
objawy. To przez to są te wszystkie myśli samobójcze, 
niektóre spełnione. Niestety wszystko to łączy się z aborcją,  
z tym jednym wydarzeniem. Po ostatniej aborcji zaczęłam 
wierzyć w wiele rzeczy, które nie mają sensu. (…) 
Zobaczyłam, że w gruncie rzeczy chodzi o szczęście istoty 
ludzkiej. Nie żeby ją stłamsić, ale żeby być naprawdę 
szczęśliwym. Biblia mówi „przyjdzie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i zmęczeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I to 
właśnie czuję.” 
Brzmi to wszystko drastycznie, ale bohaterce udaje się przy 
pomocy Maryi odnaleźć ukojenie i drogę do miłosiernych 
ramion Boga Ojca.  
 Pozwolę sobie wtrącić jeszcze jedną osobistą 
refleksję, która nasuwa mi się w tym momencie: dobrze, że 
mamy Duchową Adopcję dziecka poczętego, która rok roczne 
daje nam możliwość uratowania dziecka zagrożonego 
aborcją. 
Po tej rozmowie adwokat diabła udaje się na kolejne. Trafia 
do osób zachwyconych miłością Maryi i doświadczających Jej 
orędownictwa. I znów słyszy „jeśli Pan zwleka  
z wysłuchaniem ciebie, Maryja cię wysłucha”. I co w końcu  
robi adwokat diabła? Sprawdźcie sami. 
 Myślę, że jest to wystarczająca zachęta by obejrzeć 
film „Ziemia Maryi”, do czego wszystkich gorąco zachęcam.  

 
Emilia Kwiryn 

OBEJRZYJCIE TEN FILM 
 
 Film "Ziemia Maryi" bardzo mi się spodobał. Dał mi 
dużo do myślenia. Polecam, obejrzyjcie ten wyjątkowy film.
 
 

 
ŚWIADECTWO... 

 
Barbara 

MOJE POWOŁANIE DO INSTYTUTU ŚWIECKIEGO 
  

Będąc bardzo młodą dziewczyną wyobrażałam sobie, 
że wyjdę za mąż i będę miała liczną rodzinę. Nigdy nie 
widziałam się w klasztorze - może dlatego, że w moich 
rodzinnych stronach nie posługiwało żadne zgromadzenie 
zakonne - a najpewniej dlatego, że po prostu nie miałam 
powołania do życia zakonnego. Z czasem skończyłam szkołę 
średnią, potem studia i ciągle nie potrafiłam zaangażować się 
uczuciowo na tyle by zdecydować się wyjść za mąż.  W końcu 

doszłam do wniosku, że małżeństwo też nie jest moim 
powołaniem, więc coraz intensywniej zaczęłam szukałam 
swojej drogi życia. Długo modliłam się do Ducha Świętego  
o światło, o wskazanie mi drogi, którą mam  iść. Aż pewnego 
dnia  czytając "Gościa Niedzielnego" zobaczyłam króciutką 
informację o Instytucie Świeckim Misjonarek Chrystusa. Do 
dziś pamiętam jak mocno zabiło mi serce, bo to jak mi się 
wydawało było TO czego szukałam. Wtedy nie wiedziałam 
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nic o Instytutach Świeckich. Nie miałam pojęcia, że istnieje  
w Kościele i z Jego aprobatą taka forma życia. Że można być 
osobą świecką, a jednocześnie poprzez śluby czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa całkowicie poświęconą Bogu. 
Napisałam na podany adres z prośbą o bliższe informacje. 
Otrzymałam odpowiedź i odpowiednią lekturę. Ponieważ 
zbliżał się sierpień, więc postanowiłam moje wstąpienie do 
Instytutu przemodlić na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 
Zaczynałam mieć wątpliwości, czy rzeczywiście mam 
powołanie do tego rodzaju życia - czy tylko bardzo chcę mieć. 
Co prawda Maryja nie dała mi żadnego "znaku", ale po 
powrocie z pielgrzymki napisałam prośbę o przyjęcie mnie 
jako kandydatki do Instytutu i złożyłam inne wymagane 
dokumenty. We wrześniu z bijącym sercem jechałam po raz 
pierwszy na dzień skupienia, gdzie miałam poznać "moją" 
wspólnotę. Wracając wiedziałam już na pewno, że znalazłam 
swoje właściwe miejsce w życiu. Jestem członkinią Instytutu 
już od 20 lat i nigdy mojej decyzji ani przez moment nie 
żałowałam. Bardzo kocham mój Instytut i moje współsiostry. 
Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za niczym nie zasłużony 
dar  powołania. Przynależność do Instytutu nie tylko 
pomogła mi poprzez odpowiednią formację lepiej poznać,  
a przez to pokochać Chrystusa i Jego Matkę, ale także 
poszerzyć swe serce, aby objąć nim możliwie jak najwięcej 
ludzi z ich problemami. Nie mając własnej rodziny, 
decydujemy się na macierzyństwo duchowe, którym 
obejmujemy tych wszystkich, których Pan postawi na naszej 
drodze. Przynależność do wspólnoty daje bardzo wiele. 
Człowiek nie pozostaje sam, nie musi samotnie borykać się  
z trudnymi często problemami życia, ma oparcie we 
wspólnocie osób, które otrzymały podobne powołanie. 
Zawsze z wielką radością i tęsknotą jadę na comiesięczny 
dzień skupienia. Ładuje tam moje "akumulatory", aby móc 
stawiać opór złu, które przecież wciąż mimo ustawicznej 
walki tkwi we mnie. Podobnie jest z rekolekcjami. Jest to 
piękny i bardzo owocny czas w roku.  

Życie świeckiego konsekrowanego jest piękną drogą, jeśli 
Chrystus specjalną łaską zaprosi na nią. Jest to droga łatwa  
i trudna - w zależności od tego jaka jest nasza miara miłości 
Boga i braci. Trzeba mieć mocny kręgosłup duchowy, bardzo 
kochać Pana Jezusa, sprawy Boże stawiać na pierwszym 
miejscu aby na niej wytrwać, oprzeć się każdej pokusie i nie 
pójść na żaden kompromis ze światem. Nie ma dzwonka 
wzywającego na modlitwę, trzeba więc umieć w naszym 
zabieganym świecie znaleźć czas na modlitwę, Eucharystię, 
adorację Najświętszego Sakramentu - bo bez tego będziemy 
pustą monstrancją. Najpiękniejsze słowa niewiele znaczą jeśli 
nie idzie za tym przykład własnego życia. Tak więc naszym 
podstawowym zadaniem jako członkiń Instytutu Świeckiego 
jest przepajać miłością Bożą świat, żyć Ewangelią na co dzień 
i swoim życiem potwierdzać, że Bóg jest miłością.  Czy to mi 
się udaje? Nie wiem. Każda członkini w chwilę przed 
złożeniem ślubów jest pytana przez kapłana "czy jesteś 
gotowa wypełniać całym sercem zadania twego powołania w 
tym Instytucie"? Profeska wówczas odpowiada: " wsparta 
łaską Bożą, ufna w pomoc Niepokalanej Matki i modlitwy 
współsióstr jestem gotowa". Ja również ufna w pomoc Bożą, 
orędownictwo Maryi i moich Patronów oraz będąc pewna 
modlitewnego wsparcia moich współsióstr codziennie na 
nowo staram się brać swój codzienny krzyż i iść za 
Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

 
MODLITWA... 

 
Od Pierwszej niedzieli Wielkiego Postu odmawiamy w naszym 

kościele modlitwę do św. Michała Archanioła w czasie każdej Mszy 
świętej. jest to odpowiedź na szerzące się wokół nas zło. Warto 
nauczyć się jej na pamięć. 

 
 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas  
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego 
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich 
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do 
piekła. Amen. 
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TELEGRAM DO ŚW. JÓZEFA 
 
 Telegram do Świętego Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania 
szybkiego ratunku. Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano w południe i wieczorem. Jeśli jest to 
sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawiać to 
nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie. 

 
MODLITWA 

 
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie . Ofiaruję Ci też 
uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. 
Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej Świętej opiece. Błagam Cię 
dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę 
ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tą wielką łaskę... (tu 
wymienić intencje). Pośpiesz mi na ratunek, Święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym 
strapieniu. O Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. 
 
Ojcze nasz ...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu... 
 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego 
Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego 
Oblubieńca Świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego na wyjednanie łaski 
ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych a szczególnie tej ...dla NN... 
O Józefie, ratuj nas w życiu, śmierci, w każdy czas! 

 

 
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO... 

 
 Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". 
Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po 
urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do 
rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka 
poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o 
ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga 
Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres 
wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. 
 
 Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: 
modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa 
Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o 
pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz 
wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją 
dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. 
 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI 
 
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, 
wszyscy Aniołowie i Święci. 
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy 
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,  
że od dnia .................................... 
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,  
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,  
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,  
modlić się o uratowanie jego życia  
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen 

 
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi 
będą: 
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego 
  •  moje dobrowolne postanowienia 
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa 
"Panie Jezu",  
       którą teraz po raz pierwszy 
odmówię 
 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU" 
 
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 
która urodziła Cię z miłością oraz za 
wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka 
Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka 
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i 
które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom 
tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy 
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 
 
 
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy 
nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na 
przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i 
wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć 
spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je 
dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy 
Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając 
praktykę o ilość dni opuszczonych. 
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WYWIAD… 

 

ROZMOWA Z ZOFIĄ SABAT – 1/2 
 

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… 
 

W bieżących roku w Pani metryce przednia liczba 8 
zamieni się w 9… 
 Dokładnie 11-go kwietnia, a wszystko zaczęło się  
w roku 1925. Nie przypuszczałam, że dożyję tylu lat. To 
dla mnie wręcz niemożliwe. 
 
90 lat to dla Pani dużo czy mało? 
 Uważam, że wiek mnie nie dotyczy. Czuję się młodo. 
Może niekoniecznie na ciele, ale na duszy zdecydowanie. 
Kiedyś myślałam, że 90 lat to sędziwy wiek, dziś lat 
zupełnie nie liczę. 
 

POLSKO, OJCZYZNO NASZA 
 

Polsko, Ojczyzno Nasza… 
Któraś została Nam z Nieba dana, 
a już tyle razy mękami nękana… 

Dziś Naród Twój chce, 
abyś więcej ran wojny nie odnawiała… 
Rodaka-Polak na Tron Papieski dałaś, 

abyś w łączności z Nim dla świata 
wzorem pokoju została… 

 
Pani wciąż jest pełna energii! 
 Byłam, jestem i będę pełna energii. Nie lubię ślamazar. 
We mnie zawsze tętni życie, powodując, że mam siłę do 
wykonywania swoich misji. 
 
Jakie ma Pani misje do wykonania? 
 Mniej ważne i bardziej ważne, prywatne i publiczne. 
Przyznam szczerze, że wszystko, co się dzieje na przykład 
w państwie, jest potrzebne i ma jakiś zamysł, który należy 
docenić, ale mi się marzy pewne rzecz. Chciałabym, aby we 
Wrocławiu powstała Bazylika Pokoju Świata. Gdybym do 
tego doprowadziła, czułabym się chyba najbardziej 
spełnioną osobą na Ziemi. Czas jednak biegnie do przodu, 
a nie do tyłu. Pewne rzeczy już zrobiłam, pewne rzeczy 
jeszcze może zrobię. Może nie wielkie, ale liczą się 
wszystkie. 
 

ORZEŁ NARODU POLSKIEGO 
 

Orle Biały, Znaku Polski, 
Który ponownie przyjąłeś Koronę 

jako dowód pełne polskości. 
Wznieś się wysoko ponad przestworza, aż do Tronu 

Bożego. 
I złóż hołd uwielbienia od pojednanego Ludu Polskiego. 

 

Czyli uważa Pani, że w życiu jedne drzwi się zamykają, 
ale drugie otwierają? 
 Nieustannie potrzeba coś robić, bo nie stoimy  
w miejscu, albo idziemy do przodu, albo cofamy się do 
tyłu. Potrzeba więc robić rzeczy małe i wielkie oraz je 
uszanować i korzystać z nich. 
 

JASNOGÓRSKA MATKO, 
KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ 

 
Jasnogórska Matko, Królowo Korony Polskiej, 

do Ciebie przyzywamy i do Twych stóp padamy: 
Abyś wysłuchać nas raczyła 

i Polską  
Ojczyznę naszą wolną nam przywróciła. 

Godło obnażone Tobie powierzamy 
i o ukoronowanie Twojej pomocy wzywamy. 

Błaganie do Ciebie zanosimy, 
abyś nasz naród i inne narody 

od plagi nikotyny i alkoholu ratowała. 
Abyś nam zignorowane, odrzucone i podeptane 

10 Przykazań Bożych do realizacji w życie podała. 
Abyś ponownie powróciła do rządu i wszystkich miejsc, z 

których zostałaś z Twoim Synem usunięta. 
Abyś po naszej Ojczyźnie i po całym świecie 

w Koronie swobodnie peregrynowała 
i hołd należny odbierała. 

Abyś świat od zagłady i zniszczenia ratowała. 
Abyś rządzących państwami do Siebie przywołała 
i pod przewodnictwem Namiestnika Piotrowego, 

przysięgę rozbrojenia odebrała. 
Aby Ci cała ludzkość hołd uwielbienia 
jako Królowej Nieba i Ziemi składała. 

Jasnogórska Matka, Królowa Korony Polskiej 
– to Źródło, Które bije, a świat od zagłady ratuje. 

Wierny, oddany Ci lud, Solidarność. 

 
A swoje dotychczasowe życie uważa Pani za 
spełnione? 
 Nie do końca, a czasu pewnie też niewiele zostało, 
aczkolwiek czuję się szczęśliwa. 

 

MATKA 
 

Matko Najświętsza, Niepokalanie Poczęta. 
Prosimy, abyś łaską i pokojem świat okryła. 

Od terroru, wojny i kataklizmu świat broniła. 
Matko Najświętsza, Niepokalanie Poczęta. 

Prosimy, abyś Miasto Wrocław błogosławiła. 
Od wszelkich nieszczęść broniła. 
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Łaskami swoimi napełniła. 
Lud Wrocławia prosi serdecznie, 

abyś wysłuchać i spojrzeć raczyła. 
Matko Najświętsza Niepokalana, 

Polska cała błaga, abyś świat pokojem ratowała. 

 

Czym zajmowała się Pani w swoim życiu? 
 Człowiek powinien żyć z innymi ludźmi. Mi przypadła 
samotność, bo tak się złożyło, że nie założyłam rodziny. 
Poświęciłam się za to jeszcze bardziej sferze zawodowej. 
Mało w życiu mówiłam, za to bardzo dużo pisałam, bo 
zajmowałam się maszynopisem. Oprócz tego nie mogę 
pominąć, iż działałam w Solidarności. To wielkie czasy. 
Choć wokół działo się tyle zła, to z zapałem walczyło się  
o dobro. 
 
 
Od 1946 roku mieszka pani na Przedmieściu 
Oławskim – czy mocno związała się Pani z tą dzielnicą? 
 Z Krępy, koło Sandomierza, gdzie się urodziłam, 
przyjechałam z najbliższymi członkami rodziny najpierw 
na chwilę pod Legnicę, a następnie do znanego i lubianego, 
nadodrzańskiego miasta, Wrocławia, które okazało się 
miastem mojego życia. Od początku zamieszkałam na tzw. 
Trójkącie Bermudzkim, czyli Przedmieściu Oławskim. To 
piękna dzielnica, która wiele przeszła i na której trzeba 
wiele zrobić, jednak nie wyobrażam sobie żyć w innym 
miejscu. Przecież znam je, wiem jak tu jest, mam je 
poniekąd już we krwi. 
 

GENIUSZ BOŻY 
 

Ojciec Święty, Jan Paweł II, 
Geniusz Boży, Błogosławiony. 

Swoimi pielgrzymkami rozsławił Polskę, 
Ojczyznę naszą w świecie. 
Ojciec Święty, Jan Paweł II, 

interesował się każdą dziedziną życia. 
Ojciec  Święty, Jan Paweł II, 

zostawił nam swoją mądrość, 
z której możemy korzystać. 

 

 
Na Przedmieściu Oławskim znajduje się Kościół, do 
którego od lat uczęszcza Pani na Msze i Nabożeństwa – 
co podoba się Pani w nim najbardziej? 
 Nie wiem dlaczego, ale wiem, że powinnam właśnie do 
niego chodzić. To jak przeznaczenie. Czuję się małą, ale 
ważną częścią tej dużej całości, jaką stanowi nasza Parafia. 
W samej świątyni najbardziej podobają mi się ludzie, bo 
choćby budowla miała jak najwznioślejszą architekturę, to 
czym by była bez człowieka. Oprócz osób podobają mi się 
również stacje drogi krzyżowej, zresztą podobnie jak 
figura Jezusa Chrystusa zawieszona na Krzyżu wspartym 
na Hostii. Ich kamienność, masywność i nietuzinkowość 
robi wrażenie. Piękność w prostocie.  
 

Rozmowę z Zofią Sabat 
przeprowadził Grzegorz Sobczak 

 
W następnym wydaniu ciąg dalszy wywiadu… 
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POCZET ŚWIĘTYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ  3/24… 
 W latach 2015-2016 zapraszamy na ostatnią stronę gazety parafialnej, na której znajdziemy pasjonujący 
cykl poświęcony życiu, działalności i śmierci świętych osób związanych ze Zgromadzeniem Misji… 
 

Jadwiga Sobczak 
 

 Misjonarze działali również w Chinach, zwanych Niebiańskim Imperium – to 
właśnie tam wielu, a wśród nich św. Franciszek Regis Clet, poświęcało swoje życie 

głoszeniu Słowa Jezusa Chrystusa i ponosiło za to męczeńską śmierć. 
 

ŚW. FRANCISZEK REGIS CLET 
Wspomnienie św. Franciszka Regisa Cleta – 18 lutego 

 

 Franciszek Regis Clet urodził się w 1748 roku, 
w Grenoble, w głęboko wierzącej rodzinie. W 
 1769 roku wstąpił do Zgromadzenia Misji, gdzie 
pilnie studiował filozofię i teologię, zdobywając 

przydomek Żywej Biblioteki. Święcenia przyjął w 1773 roku, a w roku 
1788 uczestniczył w konwencie generalnym Zgromadzenia Misji, zostając 
mianowanym dyrektorem Seminarium Internum. Rok 1791 okazał się 
dla niego szczęśliwy, bo wyruszył na misje do Chin, czego od wielu lat 
pragnął. Franciszek poznawał język chiński i miejscowe zwyczaje, 
odbywając długie piesze wędrówki i zmagając się z samotnością, aż 
dotarł do Nanc'hang, stolicy prowincji Kiangsi, gdzie pod imieniem Lieou 
hu tzu, troszczył się o duchownych i świeckich w regionie Hukuang. W 
tym czasie, w Niebiańskim Imperium, cesarz Qianlong wydał dekret 
zakazujący szerzenia się chrześcijaństwa – i choć wiele osób w Chinach 
próbowało zwalczyć rządy cesarza, to z równą zaciekłością próbowało 
też zwalczyć katolicyzm. Franciszek Regis Clet wielokrotnie niemal 
cudem unikał aresztowania, wreszcie zdradzony, pojmany i torturowany, 
w 1820 roku, w pobliżu miejscowości Wu-ch'ang, zawisnął na szubienicy 
w kształcie krzyża i został uduszony. 
 Życie, męka i śmierć Franciszka Regisa Cleta to żywe świadectwo. 
Święty ten ukazuje na czym polega posłannictwo misyjne. Ukazuje On 
też, że płaci się za to nieraz najwyższą cenę. 
 

Przesłanie św. Franciszka Regisa Cleta: 
 Posłannictwo misyjne jako umacnianie chrześcijan. 
 Pełne oddanie się działalności misyjnej jako świadectwo chrześcijanina. 
 Troska o wszystkie osoby – zamożne, ale przede wszystkim ubogie. 

 

„Wiem, że pozostając w Europie mogłem zostać męczennikiem, ale przybywając do Azji, ofiarowuję Bogu wszystkie moje 
słabości i jeżeli On zechce dać mi udział w męczeństwie, to zapewne znajdzie ku temu sposobność”. 

(św. Franciszek Regis Clet) 
  

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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