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VI Niedziela Wielkanocy

eżeli Mnie 
miłujecie, będziecie 
zachowywać moje 
przykazania.  

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Parakleta da wam, aby z wami 
był na zawsze – Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie 
zna. Ale wy Go znacie, ponieważ 
u was przebywa i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już 
Mnie widział. Ale wy Mnie 
widzicie; ponieważ Ja żyję i wy 
żyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i je 
zachowuje, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, 
a również Ja będę go miłował 
i objawię mu siebie.   
(J 14, 15-21) Fragment ikony z Korony Misteryjnej. Kiko Argüello 2009

Nie zostawię was
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Od redakcji

Zrób coś
Jeśli masz do pomysły i czu-
jesz, że powinieneś się  nimi 
podzielić, to przyjdź na naj-
bliższe spotkanie redakcji. 
Zapraszamy osoby kreatywne 
i chętne do pracy zespołowej. 

Redakcja spotyka się raz w tygo-
dniu, w dni powszednie w Domu 
Katechetycznym. Informację 
o terminie najbliższego spotkania, 
a także kontakt z zespołem redak-
cyjnym uzyskasz wysyłając za-
pytanie na adres: gdomaniewska@
gmail.com. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na koncert Arytmiksu

Święci tygodnia

Urszula
św. Urszula Ledóchowska (29/5) 

Urodziła się 17 kwietnia 1865 r. 
w Loosdorf (Austria) w rodzinie 
z polskimi korzeniami, o silnych 
wartościach katolickich i patrio-
tycznych. Na chrzcie św. otrzyma-
ła imiona Julia Maria. Wzrastała 
wśród licznego rodzeństwa w 
atmosferze mądrej i wymagającej 
miłości swoich rodziców. Trój-
ka najstarszych dzieci została 
obdarzona powołaniem zakon-
nym: Urszula, jej siostra Maria 
Teresa (beatyfikowana w 1975, 
nazywana „matką Czarnej Afryki” 
była założycielką zgromadzenia 
klawerianek), młodszy brat św. 
Urszuli Włodzimierz (generał 
zakonu jezuitów). Przyszła święta 
wyróżniała się licznymi zdolno-
ściami. Miała wielką łatwość nauki 
języków, pociągało ją malarstwo 
i historia sztuki. Interesowała się 
problematyką społeczną. W latach 
1874–1883 kształciła się w Insty-
tucie Najświętszej Maryi Panny w 
Sankt Polten. Później jej rodzina 
przeniosła się do Lipnicy Muro-
wanej koło Bochni. W wieku 21 lat 
wstąpiła do urszulanek w Krako-
wie. „Obym tylko miłować umiała! 
Palić, spalać się miłością” – pisała w 
przeddzień złożenia ślubów za-
konnych. Przez wiele lat nauczała 
w gimnazjum, pracowała w inter-
nacie sióstr. Wrażliwa na potrzeby 

młodych w burzliwych czasach 
fermentu społecznego, przemian 
politycznych i obyczajowych, gdy 
kobiety mogły podejmować studia 
wyższe, Urszula założyła pierwszy 
w Polsce internat dla studentek. 
Następnie z błogosławieństwem 
papieża Piusa X wyjechała (w 
świeckim ubraniu, gdyż życie za-

konne w Rosji było zabronione) do 
Petersburga, aby tam prowadzić 
działalność wychowawczą. Po wy-
buchu I Wojny Światowej w 1914 r. 
została zmuszona do opuszcze-
nia Rosji. Kontynuowała pracę 
wychowawczą w krajach skandy-
nawskich. Uczestniczyła aktywnie 

w życiu miejscowego Kościoła, 
pomagając ofiarom wojny, angażu-
jąc się ekumenicznie, wygłaszając 
odczyty o Polsce, pisząc artykuły, 
wydając polskie książki. Zapytana 
jaką politykę prowadzi, odpowie-
działa: „moją polityką jest miłość”. 
Po wojnie wróciła do Polski, gdzie 
w Pniewach koło Poznania zało-

żyła zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusa Konającego, 
zwane urszulankami 
szarymi. 7 czerwca 
1920 r. zostało ono 
zatwierdzone przez 
papieża Benedyk-
ta XV, a następnie 
rozprzestrzeniło się 
po całej Polsce, a także 
we Francji. Urszula 
dużo podróżowała, 
wizytowała poszcze-
gólne domy, szerząc 
ducha ewangelicznej 
radosnej służby. „Służ-
ba Boża to miłość – 
najczystszy akt miłości, 
odważne spełnianie 
woli Bożej zawsze 
i wszędzie. – pisała 
św. Urszula – Musimy 
stać się świętymi, (...) 

świętość nie polega na 
nadzwyczajnych pokutach, na dłu-
gich modlitwach, świętość polega na 
cichym spełnianiu woli Bożej.”  
Matka Urszula zmarła 29 maja 
1939 r. w Rzymie. Jan Paweł 
II beatyfikował ją 20 czerwca 
1983 r., a następnie kanoni-
zował, 18 maja 2003 r. (JK)

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje 
przykazania” No właśnie: „Jeśli…” Z tego jasno wynika, że 
nie jest możliwe zachowywanie przykazań Boga, jeśli wpierw nie 

pokochamy Jego samego. Chrześcijaństwo nie jest wysiłkiem czło-
wieka, poszczgólnej jednostki, a nawet wspólnoty, jaką jest Koścół. 
Nie ma wymiaru jedynie etycznego. Nie jest „moralizmem”. Chrze-
ścijaństwo jest spontaniczną i dobrowolną odpowiedzią na miłość 
Boga do nas. Jest też odbiciem blasku miłości Boga. Tej miłości, 
która daje moc tak  wielką, że można za jej sprawą góry przenosić. 
Bo Ten właśnie Bóg daje nam za darmo swojego Świętego Ducha.

Św. Cyryl Aleksandryjski zauważa, że my chrześcijanie, jesteśmy 
nazywani „świątyniami Ducha Świętego”, a przecież żaden ze świę-
tych proroków nie był nigdy nazwany świątynią Bożą. Mimo iż 
my, grzesznicy, którzy tyle razy wyrzucaliśmy za drzwi samego 
Ducha Stworzyciela i Pocieszyciela, właśnie dzięki Chrystusowi 
możemy być domem nieskończonego, przedwiecznego Boga!

W księgach Starego Testamentu Bóg wielokrotnie zapewnia nas, że 
szczególnie drogi jest Mu los wdów, wędrowców, sierot. Jednym słowem 
wszystkich słabych, bezbronnych potrzebujących wsparcia i opieki. 

Teraz zaś wypełnia to w sposób doskonały. Abyśmy nie byli już 
sierotami duchowymi Pan chce posłać do naszych serc prawdzi-
wego Pocieszyciela. Tego, który da nam pełną gwarancję miło-
ści Boga; który zapewni o przebaczeniu naszych grzechów; który 
uzdolni nas do kochania nieprzyjaciół, do życia dla innych! 

Uchwyćmy się tej obietnicy i zróbmy Mu miejsce, zwłaszcza w tych zakąt-
kach naszego życia, do których do tej pory nie pozwalaliśmy Mu wejść!  
 (ks. Michał Orlicki)

Godziny

Msze św. / w niedziele i święta: 7:00, 8:30, 
10:00, 11:30, 13:00, 19:00, 21:00  
w dni powszednie: 7:00, 9:00, 19:00. 

Spowiedź Święta / w trakcie każdej mszy 
św. w dni powszednie i niedziele.  
W pierwszy piątek miesiąca księża spowia-
dają rano pół godziny przed mszą św., a po 
południu od godz. 18.00. 

Nabożeństwa / Całodzienna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu: we wszystkie 
czwartki  po mszy św. od godz. 7.00 rano 
do mszy św. o godz. 19.00. 
Różaniec z Adoracją Najświętszego  
Sakramentu: / codziennie o godz. 18.00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego / 
w czwartki i  w piątki o godz. 15.00 
Majowe / Litania do Matki Boskiej  
Loretańskiej codziennie o godz. 18.30 
Nabożeństwo Fatimskie: I sobotę miesiąca 
po mszy o  9.00

Serdecznie

Pragniemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność 
Panu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II oraz 
przygotować się na spotkanie z Benedyktem XVI 
w Madrycie w sierpniu tego roku. 
W tym celu będziemy prosić o wsparcie 
modlitewne i finansowe. Bóg zapłać!

który odBędzIe sIę W nIedzIelę  
5 czerwca Po Mszy śW. o 19 00 

na koncert naSzego 
zesPołu

zapraSzamy,
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Duży Otwarty Multimedialny t y g O d n i K  P A R A f i A L n n y

Temat tygodnia

Stefan Wyszyński urodził się  
03.08.1901 r. w Zuzeli 
nad Bugiem. Po otrzyma-

niu święceń kapłańskich w 1924 
r. pracował jako duszpasterz, 
dziennikarz, działacz chrze-
ścijańsko-społeczny i profe-
sor seminarium duchownego 
we Włocławku. Studiował na 
KUL. Był członkiem Rady 
Społecznej przy Pryma-
sie Polski. 12.05.1946 r. 
otrzymał sakrę biskupa 
lubelskiego. 12.11.1948 r. 
został natomiast mia-
nowany arcybiskupem 
gnieźnieńskim i war-
szawskim oraz prymasem Polski, a nominację kardynal-
ską otrzymał 12.01.1953 r. (jednak ze względu na represje 
mógł odebrać ją z rąk Piusa XII dopiero 18.05.1957 r.).

Mądrość, siła spokoju, wiara w opiekę Boga i Maryi, którymi cechował 
się Prymas Wyszyński były tarczą, której nie potrafiły złamać komu-
nistyczne władze. Był autorem m.in. memoriału biskupów polskich do 
Bolesława Bieruta, w którym sprzeciwiali się oni decydowaniu władz 
państwowych o obsadzaniu stanowisk kościelnych zawierając w nim 
słynne zdanie: „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. 
Non possumus!”. Prawie cztery miesiące później Prymas Polski został 
aresztowany i był przetrzymywany kolejno w: Rywałdzie (25.09.1953–
12.10.1953 r.), Stoczku Warmińskim (12.10.1953–6.10.1954 r.), Prudniku 
(6.10.1954–27.10.1955), oraz w Komańczy (27.10.1955–26.10.1956 r.), 
gdzie, 16.05.1956 r., napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-
skiego. Miały być one odnowieniem królewskich ślubów lwowskich 
Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. 26.08.1956 r. odczytał je 
na Jasnej Górze w imieniu kard. Wyszyńskiego bp Michał Klepacz. 
Po uwolnieniu w latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia 
Chrztu Polski. W 1958 r., doprowadził do obniżenia rangi dyplomatycz-
nej ambasady polskiego rządu emigracyjnego przy Stolicy Apostolskiej.

Kardynał Wyszyński w 1965 r. był jednym z inicjatorów wystosowania 
orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich o powojennym 
pojednaniu. Wspierał działania posłów środowisk katolickich w Sejmie, 
konsultując z nimi wiele ważnych decyzji. W 1972 r. dzięki jego długo-
letnim staraniom Watykan ostatecznie uznał granice zachodnie PRL 
i zawiesił stosunki dyplomatyczne z polskimi władzami na emigracji. 

Prymas brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II oraz cztero-
krotnie w konklawe. Łączyły go także przyjazne relacje z kard. Karolem 
Wojtyłą (mimo podejmowanych przez władze PRL licznych prób poróż-
nienia duchownych). Ich wymowny wyraz dał Jan Paweł II w czasie in-
auguracji swojego pontyfikatu (22.10.1978 r.). Gdy Prymas podszedł do 
papieża, by zgodnie ze zwyczajem oddać mu hołd, ten na znak szacun-
ku dla swojego przyjaciela wstał by go uściskać. Ojciec Święty wspomi-
nał prymasa w swoim duchowym testamencie słowami: „Kiedy w dniu 
16.10.1978 r. konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie: «Zadaniem nowego papieża bę-
dzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie» (...) Byłem świadkiem Jego po-
słannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa”. 

W czasie polskiego Sierpnia 1980, w trosce o pokój i dobro narodu, Pry-
mas Tysiąclecia ustawicznie wzywał do rozwagi odpowiedzialności oraz 
pośredniczył w rozmowach między władzami PRL, a Solidarnością.

W połowie marca 1981 r. ujawniła się choroba nowotworowa, która 
mimo starań lekarzy doprowadziła do śmierci 28 maja 1981 r., w uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego (dwa tygodnie po zamachu na Jana 
Pawła II). Z inicjatywy Jana Pawła II 29.05.1989 r. rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Jego diecezjalny etap zakończył się 
06.02.2001 r. W tym miesiącu przypada 30 rocznica jego śmierci. (MB)

Prymas  
Tysiąclecia

Wiara i medycyna. Grzegorz Kojro

W poprzednim artyku-
le opisałem etyczną 
stronę antykoncepcji 

hormonalnej, obecnie przed-
stawię stanowisko Kościoła.

W odpowiedzi na pojawienie się 
tabletki antykoncepcyjnej i na ocze-
kiwania wiernych, którzy pragnęli 
poznać stanowisko Kościoła wobec 
nowej metody, Papież Jan XXIII 
powołał w 1963 r. komisję, której 
członkami byli specjaliści z różnych 
dziedzin m.in. medycyny, etyki, 
wiary, a także pary małżeńskie. 
Celem powołania było zgro-
madzenie opinii i postulatów 
dotyczących życia mał-
żeńskiego, a szczególnie 
etycznej regulacji poczęć. 
Komisja jednakże nie 
osiągnęła pełnej zgody, 
dlatego papież Paweł VI 
wydał encyklikę Humane 
Vitae O Zasadach Moral-
nych w Dziedzinie Przeka-
zywania Życia Ludzkiego.

Dokument papieski stał się jednak 
przyczyną konfliktu w Kościele, 
gdyż część środowisk nie zgadzała 
się z postulatami zamieszczonymi 
w encyklice, szczególnie z tymi 
dotyczącymi pigułek antykoncep-
cyjnych. Na szczęście nie doszło do 
rozłamu w Kościele, a Humane Vitae 
jest nadal drogowskazem dla każ-
dego katolickiego małżeństwa. Te 
same wskazówki można znaleźć w 
„Miłości i Odpowiedzialności” Karola 
Wojtyły. Myśli zawarte przez na-

Antypoczęcie (cz. 2)
Antykoncepcja – wielkie osiągnięcie cywilizacji czy jej 
śmiertelne zagrożenie?

szego przyszłego papieża doskonale 
uzupełniają treść encykliki Pawła VI.

O „Humane Vitae” 

Paweł VI rozpoczyna encyklikę 
od podkreślenia szczególnej roli 
instytucji małżeństwa ustanowionej 
przez Boga: „Bóg stwórca ustanowił 
je (...), aby urzeczywistniać w ludziach 
swój plan miłości”. Następnie autor 
dokumentu wymie-

nia cechy 
miłości małżeńskiej, która: „Jest to 
przede wszystkim miłość na wskroś 
ludzka, a więc zarazem zmysłowa i 
duchowa”. Oznacza to, że miłość mał-
żeńska nie jest tylko biologicznym 
pragnieniem, ale jest przede wszyst-
kim: „Aktem wolnej woli, zmierzają-
cym do tego, aby miłość ta w radościach 
i trudach codziennego życia nie tylko 
trwała, lecz jeszcze wzrastała, tak 
ażeby małżonkowie stawali się niejako 

jednym sercem i jedną duszą, i razem 
osiągali swą ludzką doskonałość”. Mi-
łość ta jest bogatsza „o tę szczególną 
formę przyjaźni, poprzez którą mał-
żonkowie wielkodusznie dzielą między 
sobą wszystko, bez niesprawiedliwych 
wyjątków i egoistycznych rachub.” Mi-
łość ta jest wierna i wyłączna, aż do 
końca życia, miłość jest też płodna, 
„Nie wyczerpuje się we wspólnocie 
małżonków, ale zmierza również ku 
swemu przedłużenia i wzbudzeniu 
nowego życia (...) Dzieci są też najcen-
niejszym darem małżeństwa i samym 
rodzicom przynoszą najwięcej dobra”.

Kolejnym tematem jest odpowie-
dzialne rodzicielstwo, czyli: „Zna-
jomość i poszanowanie właściwych 
im funkcji (...). Gdy chodzi o wrodzone 
popędy i namiętności, to odpowiedzial-
ne rodzicielstwo oznacza konieczność 
opanowania ich przez rozum i wolę”. 
Paweł VI odpowiada w encyklice na 

najczęściej powtarzany postulat 
zwolenników regulacji poczęć, 

czyli argument o sytuacji 
ekonomicznej „nie mogę mieć 
więcej dzieci, bo mnie na 
to nie stać”. Papież pisze: 
„Jeżeli zaś z kolei uwzględ-
nimy warunki fizyczne, 
ekonomiczne, psychologiczne 
i społeczne, należy uznać, że Ci 

małżonkowie realizują odpo-
wiedzialne rodzicielstwo, którzy 

kierując się roztropnym namysłem 
i wielkodusznością, decydują się na 
przyjęcie liczniejszego potomstwa, 
albo też, dla ważnych przyczyn i przy 
poszanowaniu nakazów moralnych, 
postanawiają okresowo lub nawet na 
czas nieograniczony, unikać zrodzenia 
dalszego dziecka”. Co to znaczy na 
prawdę? Postaram się to wyjaśnić 
w następnym artykule z cyklu.

O autorze: Grzegorz Kojro, magister far-
macji, młodszy specjalista ds. rejestracji 
leków, specjalista farmaceutyczny.

Ministranci

Służba i drużba
Obecnie w naszej parafii 

jest grupa 30 chłopców, 
którzy pełnią posługę 

na mszach świętych i nabożeń-
stwach. Swoją przygodę ze służbą 
przy ołtarzu rozpoczynają od 
stopnia kandydata, następnie 
ministranta, później choralisty, 
ministranta światła, ministranta 
Księgi oraz ministranta ołtarza. 
Kolejnym etapem jest stopień 
lektora, a na końcu ministratu-
ry jest funkcja ceremoniarza.

„Służbę przy ołtarzu zacząłem 
w wieku 10 lat. Ministrantami 
opiekował się wówczas ks. Mar-
cos. Pamiętam, jak bardzo prze-
żywałem pierwszą mszę św. 

Razem z innymi ministrantami 
tworzymy wspólnotę, której aktual-
nymi opiekunami są ks. Hilario i ks. 
Abdel. Co tydzień spotykamy się 
w naszej sali. Co pewien czas chodzi-
my do kina, na kręgle lub na pizzę. 
Ponadto co roku latem wyjeżdzamy 
na obóz. Fundusze na twn wyjazd 
pozyskujemy z przygotowanego na 
Boże Narodzenie sianka, czy wody 
święconej na Wielkanoc. W tym 
roku pojedziemy nad morze.” (AD)

R E K L A M A

Księgarnia: ul. rolna 191/193 • tel. 22 843 37 23

www.oficyna-adam.com.pl

OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA

40 spotkań autora z Karolem Wojtyłą.  
Od roku 1958, aż po ostatnie  
lata pontyfikatu Jana Pawła II.
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W DRODZE NA OŁTARZE
Zenon Ziółkowski 

Książka, która przygotowuje czytelnika do 
przeżywania oczekiwanego wyniesienia  
na ołtarze Jana Pawła Wielkiego.
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DROGA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
Zenon Ziółkowski 
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