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 Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w Warszawie muzeum 
poświęcone naszemu Błogosławionemu męczennikowi Księdzu Je-
rzemu Popiełuszce. Za każdym razem wzruszenie było tak wielkie, 
że prowadziło do łez. Potwornie zeszpecona twarz tego łagodnego 
kapłana była podobna do ubiczowanego i upokorzonego oblicza 
ukrzyżowanego Chrystusa, które utraciło piękno i godność. Zakrwa-
wione usta tej umęczonej twarzy zdawały się powtarzać słowa Sługi 
Pańskiego: „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą-
cym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewaga-
mi i opluciem” (Iz 50, 6). 
Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy Ksiądz Jerzy był może 
przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ksiądz 

Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności ja-
ko sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i 
upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były pojęciami 
z g o d n y m i  z  i d e o l o g i ą  m a r k s i s t o w s k ą . 
To właśnie dlatego rozpętał się przeciw niemu niszczący gniew wielkiego kłamcy, nieprzy-
jaciela Boga i ciemiężcy ludzkości, tego, który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo. W 
tamtych latach, jak zdarzało się to niekiedy w historii, na dużym obszarze Europy, światło 
rozumu zostało przyćmione ciemnością, a dobro zastąpione złem. 
Prorocze sumienia ubiegłego wieku ostrzegały, że imperium zła może zrodzić tylko gorz-
kie i niestrawne „strąki” (Łk 15, 16), jak pokarm dla świń, którym chciał się posilić syn 
marnotrawny, porzuciwszy wpierw dom umiłowanego ojca.  
 Ksiądz Jerzy nie uległ pokusie, by żyć w tym obozie śmierci. Przy pomocy jedynie 
duchowych środków, takich jak prawda, sprawiedliwość oraz miłość, domagał się wolno-
ści sumienia obywatela i kapłana. Lecz zgubna ideologia nie znosiła światła prawdy i spra-
wiedliwości. Dlatego ten bezbronny kapłan był śledzony, prześladowany, aresztowany, 
torturowany a ostatecznie brutalnie związany i, choć jeszcze żył, został wrzucony do wo-
dy. Jego oprawcy, którzy nie mieli najmniejszego szacunku dla życia, z pogardą odnosili 
się nawet do śmierci. Porzucili go, jak niektórzy porzucają martwe zwierzę. Jego ciało zo-
stało odnalezione dopiero po dziesięciu dniach. 
 Nie wystarczyłoby łez wszystkich polskich matek, aby załagodzić taki ból i mękę. 
Wobec tortur zadanych mu przez oprawców, ksiądz Jerzy okazał się odważnym męczenni-
kiem Chrystusa: „Dręczono Go – pisze prorok – lecz sam dał się gnębić, nawet nie otwo-
rzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty […]. Zgładzono Go z 
krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53, 7-8). 
 Ofiara młodego kapłana nie była porażką. Jego oprawcy nie byli w stanie, nie mogli 
uśmiercić Prawdy. Tragiczna śmierć naszego męczennika była w rzeczywistości począt-
kiem powszechnego nawrócenia serc do Ewangelii. Śmierć męczenników jest istotnie      
posiewem chrześcijan. 
 Dzisiejsza beatyfikacja jest godnym zapamiętania dniem radości dla waszego naro-
du. Ksiądz Popiełuszko, uwielbiony, zostaje oddany w ramiona Matki Kościoła w tym sa-
mym geście, w jakim prorok Eliasz oddał wskrzeszone do życia dziecko jego matce: 
„Patrz! Twój syn żyje” (1 Krl 17,23). 
Poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Oj-
ciec Święty Benedykt XVI mówi do Kościoła w Polsce: „Patrz, oto syn twój żyje”. Jest to 
wielki dar dla wielkiego narodu, którego księga świętości wzbogaca się o kolejną szcze-
gólną kartę. 
 
 

 



Podczas gdy wspomnienie oprawców budzi zawsze dezaprobatę, pamięć o naszym Bło-
gosławionym lśni blaskiem wiecznego błogosławieństwa dla wszystkich. 
 Kto dał naszemu męczennikowi tak heroiczną siłę do przyjęcia męczeństwa? (…) 
Jezus wybrał młodego Jerzego, jeszcze w łonie jego matki, i powołał go swoją łaską do 
kapłaństwa, aby głosił Jego słowo prawdy i zbawienia „nowym poganom” swoich cza-
sów. Jezus Chrystus, obecny w Eucharystii, był jego mocą. W latach 1966-68 kleryk Je-
rzy Popiełuszko odbył służbę wojskową, która była dla niego czasem wielkiego cierpie-
nia, okresem licznych upokorzeń i ograniczenia wolności religijnej. Nie pozwalano mu 
uczestniczyć w Mszy św. i przyjmować Komunii św. W liście, który skierował do ks. Cze-
sława Miętka, swojego ojca duchownego w seminarium w Warszawie, jako młody kle-
ryk-żołnierz pisał: „Wczoraj poszedłem do miasta, podając jako pretekst konieczność 
wpłacenia pieniędzy do banku. Poszedłem do kościoła i po raz pierwszy od miesiąca 
przyjąłem Eucharystię”  
 W obliczu religijnych prześladowań, Eucharystia była dla niego boskim pokar-
mem, który umacniał go w dawaniu świadectwa wierze. Eucharystycznym był również 
jego ostatni życiowy czyn, celebracja Mszy św., odprawionej 19 października 1984 roku. 
Przy tej okazji nasz Błogosławiony zachęcał robotników, aby nie uciekali się do nienawi-
ści i zemsty, ale dążyli do zgody i pokoju: „Módlmy się – powiedział – byśmy byli 
wolni od lęku i zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemo-
cy”  
 Takie jest przesłanie, które nasz błogosławiony Męczennik przekazuje nam wła-
śnie dzisiaj. Chrześcijanin jest świadkiem dobra i prawdy. Chrześcijanin przeżywa jako 
„błogosławieństwo” ubóstwo, smutek, niesienie pokoju oraz prześladowania, ponieważ 
Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prze-
śladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5,10-12).  
 To wszystko było wiernie realizowane przez naszego Błogosławionego, mimo że 
zadawano gwałt jego kapłańskiemu sumieniu i prześladowano go aż do kresu jego życia. 
Ale Jezus nie pozostawił swego umiłowanego syna w objęciach zła i śmierci. Podobnie 
jak postąpił z dzieckiem wdowy z Nain (Łk 7,11-17), tak również dla tego wybranego 
syna Jezus przygotował chwałę w niebie, a teraz także i na ziemi. Dzisiaj Bóg zwraca się 
do Kościoła w Polsce i do Kościoła powszechnego, aby przestał płakać, ponieważ ten Je-
go syn żyje w chwale nieba. 
 Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem. On unicestwia śmierć i zepsu-
cie. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. 
 (…) Bardzo wzruszające jest świadectwo mamy naszego Błogosławionego, Pani 
Marianny Popiełuszko: „Mój syn, Ksiądz Jerzy, był przez całe życie człowiekiem głęboko 
wierzącym… Kiedy służył w wojsku, odmawiał różaniec pomimo zakazu dowódcy. Nigdy 
nie słyszałam, by żalił się na Pana Boga. Starał się przyjmować wyrządzane nieprzyjem-
ności w duchu wiary i z miłości do Pana Boga”. Ksiądz Popiełuszko, podobnie jak biblijny 
sprawiedliwy, żył wiarą i miłością: „W jego życiu – stwierdza kolejny świadek – nie za-
uważyłem antypatii w stosunku do osób czy nienawiści w odniesieniu do oprawców. W 
kazaniach wzywał do zgody. Jego dewizą były słowa św. Pawła: ‘Zło dobrem zwyciężaj’”. 
 (…) Moi drodzy, w obliczu odradzających się prześladowań skierowanych przeciw-
ko Ewangelii i Kościołowi, ponadczasowym przesłaniem, jakie musi rozbrzmiewać dzisiaj 
w naszych sercach, jest to, które wyraził Ojciec Święty Benedykt XVI, przedstawiając 
syntezę męczeńskiego świadectwa Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Papież mówi, 
że nowy Błogosławiony był kapłanem i męczennikiem, wytrwałym oraz niestrudzonym 
świadkiem Chrystusa: on zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi.  
 

Amen 
 
 

Homilia abpa Angelo Amato, 6 czerwca 2010r.  
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Niedziela, 6 czerwca 2010 r.  

 Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli za nim Jego uczniowie i 
tłum wielki. Gdy zbliżył się się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedy-
nego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok 
Pan użalił się na nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił i dotknął się mar, a ci, 
którzy je nieśli stanęli i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań” . Zmarły usiadł i za-
czął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: 
„Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” I rozeszła się ta 
wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

 

                               Łk 7,11-17 

zmiana nie jest już możliwa. Pan 
Bóg w swojej bezgranicznej Miło-
ści, pragnie mojego szczęścia. Po-
syła do mnie ludzi, poprzez któ-
rych podtrzymuje mnie na duchu, 
rozwesela, dodaje nadziei i poma-
ga zmienić moje życie. 
Czy ja także pragnę tej zmiany i 
czy pozwolę Mu działać? 
 

Katarzyna 

Pan Jezus ukazuje swoje bezgra-
niczne Miłosierdzie. Nie kazał się 
długo prosić widząc ogromny ból i 
smutek matki. Przywrócił do życia 
jej ukochanego syna. 
Pan Bóg tak dosłownie przemawia 
do mnie. Pokazuje, że ma moc 
dosłownie wskrzesić mnie ze 
zmarłych. 
Człowiek nigdy nie jest stracony, 
choć po ludzku może się wyda-
wać, że przegrał swoje życie a 

Niedziela, 13 czerwca 2010 r.  

 Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu fary-
zeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, 
dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olej-
ku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je 
wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który 
Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka 
jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: 
„Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”. „Pewien wierzyciel 
miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie 
mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?” Szy-
mon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł: „Słusznie osądzi-
łeś”. Potem zwrócił się do kobity i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twe-
go domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je 
otarła. Nie dałeś mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. 
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się od-
puszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbie-
siadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś 
rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.  

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. 
A było z nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, 
zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u 
Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

 

Łk 7,36 - 8,3 
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Chrystus nie przestaje pytać swoich uczniów: 
„A wy, za kogo Mnie uważacie?” Nie przestaje 
też pytać i ciebie. Staje na twojej drodze i 
cicho, delikatnie zadaje to samo pytanie. Każ-
dego dnia. Każdego dnia czeka na twoją od-
powiedź. Czeka na potwierdzenie twojego 
wyboru w modlitwie, słowach, życiu.  

Jednocześnie nie obiecuje, że jeśli powtórzysz 
za Piotrem słowa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga Żywego”, będzie ci łatwiej, lepiej, bez-
pieczniej.                

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech 
mnie naśladuje”.  

Czy potrafisz zdobyć się na odwagę, by cokol-
wiek w życiu stracić ze względu na Boga? Czy 
umiałbyś dla Niego zaryzykować całe swoje 
życie? 

 

Magdalena 

 

Jak bardzo kocha nas Pan Jezus! Nie odrzuca ni-
kogo nawet ludzi z marginesu społecznego. Im 
bardziej pogrążam się w grzechu, tym więcej wy-
chwalam Pana w sakramencie pokuty i pojedna-
nia za jego Dobroć i Przebaczenie. Wtedy przypo-
minam sobie, że Pan Bóg przychodzi „do tych co 
się  źle mają”. 
 
 
       

„Kiedym tylko siebie kochał, zgubiłem siebie, 
lecz gdym tylko Ciebie zaczął szukać i tylko 
Ciebie pokochał czystą miłością, odnalazłem i 
siebie, i Ciebie zarazem, a głębiej kochając, 
tym bardziej stałem się niczym. Bo Ty, Umiło-
wany, wszystko, co czynisz dla mnie, czynisz 
ponad wszelką moja zasługę, ponad to, czego 
ośmielam się oczekiwać lub o co prosić.” 
 

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa 

Niedziela, 20 czerwca 2010r.   

 

 Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za 
kogo uważają mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś za dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?” Piotr od-
powiedział: Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie 
mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów 
i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” Potem mówił do wszystkich: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je za-
chowa”.  
 

Łk 9, 18-24 

Niedziela, 27 czerwca 2010r.   

 

 Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał 
przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu 
przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub 
i Jan rzekli: „panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” Lecz On odwróciwszy 
się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za 
Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają norę i ptaki powietrzne gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś 
odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę 
do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 
 

Łk 9,51 - 62 
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Nie jest łatwo iść za Chrystusem. Od-
powiedź na Jego wezwanie wymaga 
radykalizmu i dyspozycyjności. Odda-
jąc Panu pierwszeństwo w naszym ży-
ciu, wszystko inne schodzi na drugi 
plan, ale jednocześnie dopiero wtedy 
wraca na właściwe miejsce.  

„Pójdź za Mną”. Chrystus zawsze po-
wołuje. Dziś te same słowa o powoła-
niu bez kompromisów skierowane są 
także do ciebie. To nie jest mało zobo-
wiązująca prośba, ale wyraźny nakaz. 
Jesteś powołany by głosić Ewangelię 
przede wszystkim przykładem własne-
go życia. Inaczej staniesz się umarły. 

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, 
a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do Królestwa Bożego”. Wszelkie 
przywiązania, zabezpieczenia, nie-
uporządkowana miłość własna, osła-
biają twoją wrażliwość na chrystuso-
we natchnienia. A On nie tylko uczy 
co należy opuścić, stracić, ale także 
dokąd trzeba się zwrócić. Odpowiedz 
na Jego: „Pójdź za Mną”. Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych, a 
ty idź i głoś Królestwo Boże. 

 

Magdalena  

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
Adam Chmielowski odznaczał się wybitnie franciszkańską duchowością. 
Heroicznie kochał Boga i bliźniego. Służbą na rzecz bezdomnych i nędza-
rzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.  

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, młody Alojzy 
spędzał wiele godzin na modlitwie. Pilnie zdobywał wiedzę w najlepszych 
szkołach. W zakonie odznaczał się gorliwością, a szczególnie umiłowa-
niem cnoty czystości.  

Narodzenie św. Jana Chrzciciela  

Św. Ireneusza , biskupa i męczennika, Kościół w Lyonie oddaje 
cześć św. Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła i swemu głównemu pa-
tronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną pa-
miątkę św. Ireneusza rozszerzył na cały Kościół. 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
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♦ Jezusie, Świadku sprawiedliwy, podnoś nas z naszych upadków i nie 

potępiaj, gdy my odwracamy się od Ciebie. Oświecaj nasze sumienia, byśmy 

potrafili odróżnić zamiary Judaszów między nami i chcieli za Piotrem powracać do 

Wieczernika. Wysłuchaj modlitwy prośby Twojego sługi, błogosławionego Księdza 

Jerzego, za nami, zdrajcami i pokutnikami, abyśmy nie rzucali kamieniem, zanim 

Ty sam nie objawisz sądu. 

 

♦ Jezusie, nasz Panie i Królu królów, wzywaj do stawania w prawdzie 

objawionej w Słowie Bożym i obecnej w prawych sumieniach ludzi tych, co 

obejmują władzę nad narodami i społecznościami. Chroń nas przed zakusami 

dyktatorów i tyranów, którzy nie chcą liczyć się z prawami człowieka i zasadami 

sprawiedliwości społecznej. Uczyń w naszych czasach błogosławionym ks. Jerzego świadka 

rozpoznawalnego i naśladowanego w życiu politycznym jego Ojczyzny i innych krajów, które nas 

otaczają.  

 

♦ Jezusie, Mesjaszu, Pomazańcze Boży, zmiłuj Się nad nami, Twoimi poddanymi. Dawaj sił w  

podejmowaniu obowiązków wobec rodziny i społeczności lokalnych, kościelnych i świeckich. 

Stawaj nam przed oczyma umysłu i duszy postać bł. Ks. Jerzego, który przecierpiał w pokorze 

liczne poniżenia godności jego kapłaństwa i patriotyzmu, zanim go zamordowano. Ucz nas 

znoszenia zniewag każdej propagandy, ale też pomagaj w dopominaniu sę szacunku dla każdego 

człowieka. 

 

Błogosławiony męczennik Ks. Jerzy Popiełuszko 

UWAGA, SEKTY!!! 
Amulety (talizmany, energetyzatory) 

 
 
 Niewielkie przedmioty, naturalne bądź sztuczne, mające przynosić szczęście, chronić posiada-
cza przed chorobami, czarami, urokami, pechem lub złymi duchami. Najczęściej łatwe do noszenia przy 
sobie, umieszczane też w grobach osób zmarłych. Są to zwykle: kamyki, muszelki, monety, kolczyki, 
dzwonki, kwiaty, naszyjniki, pierścienie, wisiorki, łańcuchy, figurki, kawałki metalu, tabliczki, sznurki z 
węzełkami, kurze i królicze łapki. W polskich sklepach wysyłkowych z talizmanami i amuletami najczę-
ściej reklamowane są: pentagram z zaklęciem przeciwko złu, oko Horusa, pierścień Atlantów, krzyż 
egipski Ankh i pieczęć Salomona. Najbardziej znanym polskim twórcą amuletów i talizmanów 
(nazywanych energetyzatorami) jest Krzysztof Bułłyszko. Wiara w siłę sprawczą przedmiotów prze-
trwała do dziś w najpopularniejszej postaci maskotek, małpek w samochodzie czy podków wieszanych 
w mieszkaniu na szczęście.  
 Niewielkie przedmioty, naturalne bądź sztuczne, mające przynosić szczęście, chronić posiada-
cza przed chorobami, czarami, urokami, pechem lub złymi duchami. Najczęściej łatwe do noszenia przy 
sobie, umieszczane też w grobach osób zmarłych. Są to zwykle: kamyki, muszelki, monety, kolczyki, 
dzwonki, kwiaty, naszyjniki, pierścienie, wisiorki, łańcuchy, figurki, kawałki metalu, tabliczki, sznurki z 
węzełkami, kurze i królicze łapki. W polskich sklepach wysyłkowych z talizmanami i amuletami najczę-
ściej reklamowane są: pentagram z zaklęciem przeciwko złu, oko Horusa, pierścień Atlantów, krzyż 
egipski Ankh i pieczęć Salomona. Najbardziej znanym polskim twórcą amuletów i talizmanów 
(nazywanych energetyzatorami) jest Krzysztof Bułłyszko. Wiara w siłę sprawczą przedmiotów prze-
trwała do dziś w najpopularniejszej postaci maskotek, małpek w samochodzie czy podków wieszanych 
w mieszkaniu na szczęście. 
 

źródło: New Age, Sekty, Robert Tekieli 
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MATKA BOŻA Z GUADALUPE  - 
12 grudnia 2003 roku po raz pierwszy li-
turgia dopuszcza wspomnienie objawie-
nia z 1531 roku 
Kończył się rok ... 1531, w Meksyku Mat-
ka Boża objawiła się Indianinowi, Juano-
wi Diego.  
To najstarsze, uznane przez Kościół Powszech-
ny za autentyczne, prywatne objawienie ma-
ryjne przeżywa dziś swój renesans – jest co-
raz szerzej znane na całym świecie; Juana 
Diego nie tylko wyniesiono do chwały ołtarzy, 
ale już w kilka lat po beatyfikacji (1990) na-
stąpiła kanonizacja (2002). Co sprawia, że ob-
jawienie sprzed bez mała 500 lat staje się tak 
ważne, popularne ..... Jakie przesłanie dla 
nas, wielbicieli Czarnej Madonny ma Czarna 
Dziewica – bo tak nazywają ją Meksykanie? 
 W tym roku po raz pierwszy może-
my w liturgii obchodzić 12 grudnia wspo-

mnienie MB z Guadalupe... 

 
Historyczny wątek hiszpański: 
 

Jak głosi tradycja, papież, święty Grzegorz Wielki (590-604) podarował figurkę 
Matki Bożej świętemu Leandrowi, biskupowi Sewilli. Muzułmanie w 711 roku zajęli 
większość Półwyspu Iberyjskiego, pokonali ostatniego króla hiszpańskich Wizygo-
tów – Roderika – i w 719 roku dotarli aż pod Pireneje. Cofające się wojska chrze-
ścijańskie zabrały ze sobą figurę Matki Bożej. Rycerze uciekli w góry i tam zakopa-
li figurę w metalowej skrzyni, niestety – nie oznaczając miejsca. W połowie XIII 
wieku, za panowania króla Alfonsa X Mądrego, figura została cudownie odnalezio-
na i ponownie stała się przedmiotem publicznego kultu. Pasterzowi prowadzącemu 
stado krów na pastwisko ukazała się Matka Boża i poleciła kopać we wskazanym 
miejscu – miał tam znaleźć wizerunek Maryi a następnie wybudować kaplicę.  
 
 
 
 
 
 
Do opracowania niniejszego tekstu posłużyły następujące pozycje: 

 
1. K. Osiński, Autoportret z Guadalupe, Warszawa 1999. 
2. opr. zb., Ukryci w moich skrzyżowanych ramionach. Przesłanie z Guadalupe, 

Warszawa 2002. 
3. Miejsca Święte, nr 12 (82) 2003. 
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Pasterz wraz z przedstawicielami Kościoła zaczęli kopać i rzeczywiście odkopali skrzynię z 
figurką oraz notatką potwierdzającą autentyczność znaleziska.  

Zbudowano kaplicę, rozpoczęły się pielgrzymki .... od pobliskiej rzeki nazwano 
miejsce Guadalupe, co po arabsku oznacza „rzekę światła”. 

Do sanktuarium przybywały głowy koronowane (w 1340 Alfons XI, król kastylijski 
dziękował za zwycięstwo nad muzułmanami nad Salado), przybywała szlachta i wieśniacy, 
grzesznicy i święci. Izabela Hiszpańska wyprawiwszy Kolumba na poszukiwanie drogi do 
Indii właśnie w Guadalupe wraz z mężem Ferdynandem przez dwa tygodnie modliła się o 
pomyślność wyprawy i tam też złożyła swój testament. Kolumb także modlił się w Guada-
lupe i jedną z odkrytych w 1492 roku wysp nazwał na cześć Maryi Guadalupą. Kiedy zaś 
podczas rejsu powrotnego dowodzony przez Kolumba statek znalazł się w obszarze gwał-
townego sztormu – modlił się do MB z Guadalupe i zobowiązał się do odbycia pieszej piel-
grzymki jeśli ocali życie i wróci do Hiszpanii. Złożonej obietnicy solennie dotrzymał – szedł 
do sanktuarium boso i w worze pokutnym. Pragnął, aby po śmierci pochowano go 
w Guadalupe ....  

Również Hernan Cortez – inny z konkwistadorów – zabrał w 1519 roku do Meksyku 
kilkanaście figur Maryi z Dzieciątkiem – najprawdopodobniej właśnie kopii z Guadalupe. 
Od dzieciństwa był zresztą związany z Guadalupe – urodził się około 80 km. od sanktu-
arium, niejako w cieniu cudownej figury i często odwoływał się do wstawiennictwa Maryi. 

Również pierwszy biskup Meksyku – Juan de Zumarraga, postać bezpośrednio 
związana z objawieniami – modlił się przed opuszczeniem ojczyzny właśnie w tym sanktu-
arium. 

Guadalupe miało stać się jakby pomostem przerzuconym między Hiszpanią 
a Meksykiem. 

 
 
Historyczny wątek meksykański: 
 
Na początek kilka słów o rzeczywistości geograficzno - kulturowej.  
W początkach XVI wieku nieckę krateru wulkanicznego w Dolinie Meksykańskiej 

wypełniało płytkie jezioro o wodzie gorzkiej, niezdatnej do picia. Na jeziorze, o dźwięcznej 
nazwie Texcoco, znajdowały się liczne niewielkie wysepki, z których tylko dwie były zalud-
nione: Tenochtitlan i Tlatelolco, połączone mostami ze sobą i lądem stałym. Właściwie 
tworzyły jeden miejski organizm, stolicę imperium Azteków, gęsto zasiedloną ludnością 
aztecką – obok domostw pospolitego ludu  znajdowały się tu liczne i wspaniałe świątynie, 
pałace władców i siedziby możnych. W miejscu, gdzie jeden z mostów Tlatelolco dochodził 
do stałego lądu wznosiło się wzgórze Tepeyac ...  

Od momentu podboju obie wysepki były zasiedlane przez zwycięskich Hiszpanów – 
w szybkim tempie powstawało tu nowe miasto: Meksyk. 

Meksykanie w chwili podboju byli politeistami – krwawe kulty rodzimych bóstw za-
wierały jednak obok okrucieństwa pewne elementy przypominające religię katolicką: Az-
tekowie praktykowali rodzaj chrztu, dokonywanego zaraz po urodzeniu; małżeństwo za-
wierano w obecności kapłana i bardzo trudno było uzyskać rozwód; istniała pewna forma 
– powiedzielibyśmy – spowiedzi, którą praktykowano raz w życiu, gdy człowiek był już 
posunięty w latach, i  - co ciekawe – za wyznane grzechy nie mógł być ukarany przez 
władzę cywilną, jedynie kapłan mógł na niego nałożyć rodzaj pokuty; istniały dni świą-
teczne i postne; znano litanie i procesje ...  

 
 

Joanna 
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Komunikat Kurii Metropolitalnej Warszawskiej  
ws. ekshumacji i rozeznania relikwii z dnia 08.04.2010 

 
 Kuria Metropolitalna Warszawska, niniejszym informuje, że na mocy De-
kretu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszaw-
skiego, z dnia 22 marca 2010 r. (Nr 1071/AP/2010) w dniach 6 i 7 kwietnia br. 
w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, odbyła się ekshu-
macja i kanoniczne rozeznanie relikwii Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Jest to wymóg prawa kanonizacyjnego, który powinien nastąpić w 
czasie trwania procesu beatyfikacyjnego w diecezji lub przed beatyfikacją Sługi 
Bożego. Akt rekognicji odbył się zgonie z przepisami Dekretu i Instrukcji Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 5 lutego 2010 r. (Prot. N. 2137-19/10) 
oraz zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m. ST. 
Warszawy z 5 marca 2010. r. 
 
 
 Podczas rekognicji pobrano małe cząstki kości na relikwie do relikwiarzy 
dla kultu. Dokonano też gruntownej renowacji dotychczasowego grobu. Po za-
kończeniu kanonicznych czynności rekognicji doczesne szczątki Czcigodnego 
Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki złożono do nowej trumny i umieszczono 
w tym samym miejscu, gdzie spoczywał od dnia pogrzebu 3 listopada 1984 r. 
Grób Czcigodnego Sługi Bożego w ciągu 26 lat został nawiedzony przez ponad 
18 milionów ludzi oraz był i jest otaczany żarliwą modlitwą płynącą z serca 
wiernych. Ufam, że beatyfikacja ożywi jeszcze kult Męczennika. 

 
Ks. Grzegorz Kalwarczyk 

Kanclerz Kurii 

 
 
Ekshumacja –bliskość ze Świętym. Jeszcze ściślej błogosła-

wionym, czyli kult w ramach diecezji. 

        
  Był to wtorek w oktawie Wielka-
nocy. Tego właśnie  dnia uczestniczyłem 
w ekshumacji i kanonicznym rozpozna-
niu relikwii Czcigodnego Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki. 
          Zadanie dosyć trudne. Nikt nie 
potrafił jednoznacznie powiedzieć jak 
został zbudowany grób ks. Jerzego. Wy-
konaliśmy wykop przed pieczarą i zaczę-
ło się kucie bocznej ściany grobowca.  
O k a z a ł o 
się, że do 

pokonania mamy ponad 25 cm zbrojonego beto-
nu i mur z cegły grubości 25 cm.  W sumie 
otwór 70cm na 80 cm w przegrodzie grubości 
50-60 cm kuliśmy na zmianę przez 10 godzin, 
przy pomocy elektrycznych młotów. Ukazała 
nam się trumna ks. Jerzego, którą przenieśliśmy 
do przygotowanej sali.  



 Tam po odkryciu wieka uświadomiłem so-
bie, że można być świętym w każdym cza-
sie nawet w obliczu śmierci. Ks. Jerzy ubra-
ny był w szaty liturgiczne. W rękach trzy-
mał  duży krzyż. Dla mnie ten widok zosta-
nie głęboko w pamięci. W tym skatowanym 
ciele widać ZMARTWYCHWSTANIE, bo tylko 
tam może prowadzić KRZYŻ.  

Dalsze prace przejęli zaprzysiężeni lekarze. 
Każda czynność była staranie opisywana i fotografowana. Nad wszystkim czuwał 
promotor sprawiedliwości ojciec Gabriel. Doczesne szczątki ks. Jerzego wróciły w 
nowej trumnie do grobowca.  

Grzegorz O. 

 

 

 Błogosławionego przywitało słońce i ciepły powiew czerwcowego powietrza. W metrze peł-
no ludzi. Ktoś pyta, co się dzieje, dlaczego taki ruch? W jednym z wagonów grupa chłopców, może 

gimnazjalistów, każdy z kartą wstępu na beatyfikację ks. Je-
rzego Popiełuszki w dłoni. Kto z nimi jedzie? Kto zadbał o to, 
aby uczestniczyli prawdopodobnie w jednym z najważniejszych 
wydarzeń w życiu swoim, w życiu całego naszego narodu a 
nawet i świata? Pewnie ich rodzice, ale wygląda na to, że to-
warzyszy im nauczycielka. Mają szczęście, ktoś wspiera ich w 
poznawaniu prawdziwych wartości… 

Wyznaczone godziny wchodzenia do sektorów już minęły a lud 
wciąż się gromadzi. Dziś wyposażony głównie w składane 
krzesła, flagi, transparenty i coś „od słońca” ma nadzieję wziąć 
udział w wielkiej uroczystości. Niekiedy ulega pokusie przepy-
chania się w tłumie do przodu. Równowagę zapewniają jednak 

gesty życzliwości. Wierni podają sobie wodę, organizują pomoc dla omdlałych. Słychać prośby o 
wybaczenie krzywd przy przekazywaniu znaku pokoju. 

 Przemawia też, dynamiczna po części, sama sceneria 
ołtarza. Kołysany wiatrem wizerunek gołębicy nad euchary-
stycznym stołem budzi skojarzenie z ożywczym działaniem 
Ducha Świętego, którym z pewnością przepełniony jest dziś 
warszawski Plac Piłsudskiego. Tuż przed Mszą św. rozbrzmie-
wa przejmująca modlitwa różańcowa prowadzona przez ma-
mę beatyfikowanego prezbitera. W czasie obrzędu beatyfika-
cji śpiewamy nowo skomponowaną pieśń: „Nie daj się zwy-
ciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”. W połączeniu ze skoczną 
melodią jej słowa łatwo i przyjemnie wpadają w ucho. Oby 
zapadły głęboko i w serce… 

  Świąteczna atmosfera wypełnia pobliskie ulice. Po 
Eucharystii, pod przewodnictwem ordynariusza archidiecezji 
warszawskiej, rzesza tysięcy wiernych udaje się w uroczystej procesji do Wilanowa, aby złożyć reli-
kwie bł. ks. Jerzego w Świątyni Opatrzności Bożej. I śmiało powiedzieć można, że przewidział Pan 
takiego orędownika na dzisiejszy czas dla Polski i dla świata. Trzeba nam teraz prosić błogosławio-
nego Jerzego o wstawiennictwo a on już z Domu Ojca z pewnością będzie kontynuował swe dzieło. 
Mamy w Nim przecież sprawdzone oparcie. 

  6 czerwca 2010 – dziesiąta niedziela zwykła a jednak taka niezwykła, bo to Święto Dzięk-
czynienia i to dziękczynienia za co! Za to, że od dziś możemy oficjalnie powoływać się na cnoty, 
które praktykował odważny kapłan męczennik. Wyjątkowe przeżycie, 26 lat temu towarzyszenie 
księdzu Jerzemu w przejściu do Niebieskiej Ojczyzny a teraz udział w wyniesieniu go na ołtarze za 
wierne naśladowanie Chrystusa! Padły dzisiaj słowa o potrzebie troski o godność człowieka. Dajmy 
się i my ponieść temu wezwaniu! 

     Każdego roku pamiętajmy też o 19 października. Obchodząc tego dnia święto tego wielkiego 
Sługi Bożego z ufnością wypraszajmy za jego pośrednictwem potrzebne łaski. 

Anna T. 



 

 

 

 
 Procedura „in vitro” mimo ukierunkowania na osiągnięcie szlachetnego celu, ja-
kim jest poczęcie i narodzenie dziecka, jest głęboko nieetyczna i sprzeczna z polskim 
prawem. W ramach tej procedury sztucznie, hormonalnie przyspiesza się dojrzewanie 
kilku, kilkunastu żeńskich komórek jajowych, pobiera się je i w probówce zapładnia mę-
skimi gametami. Zazwyczaj poczętych zostaje kilka, kilkanaście istot ludzkich; następ-
nie dokonuje się ich selekcji. Poczęte dzieci wykazujące wady niszczy się, a jedną lub 
kilka wybranych istot ludzkich transferuje się do łona matki celem umożliwienia im 
dalszego 
rozwoju i urodzenia. „Nadliczbowe” poczęte embriony ludzkie zamraża się dla ich 
ewentualnego, późniejszego wykorzystania. 
 Ogromna większość poczynanych w czasie procedury „in vitro” istot ludzkich 
ginie — według danych z różnych ośrodków od 60 do 80%: w czasie selekcji, transferu, 
zamrażania i odmrażania. 
Procedura „in vitro” narusza godność ludzką zarówno samych rodziców — eliminując ich 
personalistyczny, głęboko intymny akt małżeński i zastępując go działaniami techniczny-
mi, jak i godność człowieczą dziecka poczętego poprzez stosowanie wobec niego selek-
cji, transferu, procesu zamrażania i odmrażania oraz przetrzymywanie w bankach ludz-
kich embrionów. 
 Procedura „in vitro” narusza więc trzy artykuły Konstytucji RP: 
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych. 
Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. 
Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniża-
jącemu traktowaniu i karaniu. (...) 
A także stanowi naruszenie art. 157a kodeksu karnego: 
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający 
jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 
 
         dr inż. Antoni Zięba, Prezes 
 
 
 
 

„Naprotechnologia” pochodzi od anglojęzycznego terminu NaProTechnology — Natural 
Procreative Technology — Wsparcie Naturalnej Prokreacji. Termin ten został zapropono-
wany w Instytucie Papieskim Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych. 
Naprotechnologia to metoda rozpoznawania i leczenia niepłodności. Kluczowym narzę-
dziem jest tak zwanyModel Creightona, oparty na bardzo szczegółowej obserwacji orga-
nizmu kobiety podczas naturalnego cyklu miesięcznego. Naprotechnologia do diagnosty-
ki niepłodności używa również badań sonograficznych, hormonalnych, endoskopowych, 
natomiast do leczenia niepłodności — leków stymulujących jajeczkowanie, wspomagają-
cych prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego, a także metod chirurgicznych przywraca-
jących płodność. Naprotechnologia z powodzeniem czyni starania w kierunku podnosze-
nia zaburzonej płodności męskiej. 
Naprotechnologia umożliwia niepłodnym małżeństwom uzyskanie poczęcia dziecka z du-
żym prawdopodobieństwem— według twórcy tej metody sięgającym około 80 procent w 
czasie do 2 lat leczenia. Jest więc około 2–3 razy bardziej skuteczna niż procedura „in 
vitro”. 
Naprotechnologia to nie tylko leczenie niepłodności. To także sposób obserwacji niepra-
widłowości w organizmie każdej kobiety. Na tej podstawie można skutecznie rozpozna-
wać wczesne stadia chorób i odpowiednio wcześnie wdrażać leczenie wielu kobiecych 
schorzeń. 
Metoda ta odrzuca użycie programu „in vitro” i inseminacji. Zapewnia możliwość konty-
nuacji życia dla każdego istnienia ludzkiego od chwili poczęcia, szanując godność każde-
go człowieka. 

dr n. med. Rafał Michalik 
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  Bł. Pier Giorgio (czyli po polsku: Piotr Jerzy) 
Frassati urodził się w Turynie w Wielką Sobotę, 6 kwietnia 
1901 roku. Frassati to młody Włoch, który nie był bynajmniej 
uosobieniem doskonałości - miał kłopoty z nauką, palił fajkę i 
cygara. Na jednym ze zdjęć widzimy go jak ciągnie z kolegami 
beczkę wina! 
Jako zdrowy, wysportowany (czynnie uprawiał alpinizm, świet-
nie pływał, jeździł na rowerze, nartach i konno), przystojny 
student politechniki, był szczerze lubiany przez kolegów i kole-
żanki, których porywał na górskie wspinaczki w pobliskich Al-
pach, ale również do udziału w nabożeństwach kościelnych, 
procesjach i adoracjach (Jak przekazał jeden ze starych przy-
jaciół Ojca Świętego, podobno nasz Papież jeszcze w „czasach 
krakowskich” organizując wspólne wyjazdy z młodzieżą w gó-
ry, wzorował się właśnie na bł. Piotrze Jerzym!). 
W 1918 roku zapisuje się do AKCJI KATOLICKIEJ i Kongregacji 
Maryjnej, a także rozpoczyna działalność w Konferencji św. 
Wincentego a Paulo w Turynie – organizacji charytatywnej. 28 
maja 1922 r. wstępuje do III Zakonu św. Dominika (zakon 
świecki), przyjmując imię Girolamo (Hieronim) na cześć Savo-
naroli . 
 W 1924 r. zakłada z przyjaciółmi nieformalne „Stowa-
rzyszenie Ciemnych Typów” (Societa Tipi Loschi), którego ce-
lem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspól-

ne górskie wycieczki. 
W latach 1920-22 ojciec Piotra Jerzego był ambasadorem w Berlinie. W tym czasie Frassati często by-
wał w Niemczech i nawiązał kontakt z wieloma tamtejszymi katolikami, m. in. przyjaźnił się z później-
szym znanym teologiem – Karlem Rahnerem. Żywo interesował się problemami górników (m. in. w 
zagłębiu Ruhry ) i po ukończeniu studiów (Wydział Górniczy), chciał dzielić ich twarde życie: „[…] Będę 
inżynierem górnikiem, aby jeszcze więcej służyć Chrystusowi […]”. 
 Frassati miał jedyną siostrę, o półtora roku młodszą Lucianę, poprzez którą losy związały rodzi-
nę Frassatich z Polską. W styczniu 1925 roku Luciana wychodzi za mąż za młodego polskiego dyplo-
matę – Jana Gawrońskiego. Właśnie Luciana Frassati-Gawrońska przyczyniła się do popularyzacji wie-
dzy o swoim bracie pisząc wiele książek tłumaczonych na wiele języków w tym także na język polski. 
Dzisiaj to dzieło kontynuuje jej córka – Pani Wanda Gawrońska. 
W grudniu 1922 roku Frassati zwiedza kopalnie w Katowicach, a w drodze powrotnej spędza pół dnia 
we Wrocławiu. 
 Bł. Piotr Jerzy Frassati umiera w sobotę 4 lipca 1925 r., w wieku 24 lat na chorobę Heinemedi-
na, którą zaraził się od biednych, którym pomagał. Wyruszył w drogę: „[…] do naszej prawdziwej oj-
czyzny, by śpiewać na chwałę Boga”.(P. G. F.) 
 
 
Ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II 20 maja 1990 roku. Patron młodzieży 
i studentów oraz ludzi gór. Od 9 października 2002 r. patron studentów uczelni wrocław-
skich.  
 

źródło: www.frassati.pl 
 



 
 
 
 
 

 
W tradycji kościoła powszechnego miesiąc maj poświęcony jest 
Matce Bożej. Jednak Maryja – Pokorna Służebnica – nie zatrzy-
muje na sobie głównej uwagi, zawsze wskazuje na swojego syna 
Jezusa. Dlatego też miesiąc czerwiec poświęcony jest Chrystuso-
wi – Jego Najświętszemu Sercu. Tak przeplatają się ze sobą dwa 
serca: Serce Matki i Serce Jezusa Chrystusa. 
Kult Serca Jezusowego czerpie swoje korzenie już w okresie Śre-
dniowiecza. Na początku miał on formę tylko prywatną, z bie-
giem czasów przyjął on charakter publiczny. Mistyka Średnio-
wiecza łączyła kult Serca Pana Jezusa wraz z bardzo powszech-
nym w tamtych czasach nabożeństwem do Najświętszej Rany 

boku Jezusa (rany otwartej przez włócznię żołnierza), nabożeństwem zapoczątkowanym przez mnichów z 
Zakonu św. Dominika Guzmana. Wraz z nimi wielu późniejszych świętych i błogosławionych widziało w 
Sercu Jezusowym swoje źródło szczególnej radości i uświęcenia. Byli wśród nich: św. Mechtylda, św. Ger-
truda, św. Małgorzata z Kortony, św. Jan Eudes i inni. 
Jednak główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 
skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku 
i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku 
Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje 
Serce pełne ognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej 
utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednic-
twem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umie-
ścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała po-
cieszające słowa: "Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mo-
jego Serca". 
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje 
Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. "To nabożeństwo - pisze 
św. Małgorzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich cza-
sach". Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca. 
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego 
Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak 
słońce". Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał Serce swoje w pełni blasku. Zażądał, aby w za-
mian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze poboż-
ne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w 
duchu tegoż zgromadzenia odbywała się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna 
("godzina święta") oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była również ofiarowana w celu wy-
nagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.  

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. 
Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się 
jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczę-
dziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od więk-
szości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób 
obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po 
oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie 
Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce 
moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej 
rozszerzenia". 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca: 

       1.  Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 



 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
             12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w        
       pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość Mo  
       ja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje    
       będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 
 
 
Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. 
Jej początek miał miejsce w klasztorze sióstr francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego 
papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do Litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał 
odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. 

 

źródło: www.brewiarz.pl 

Ewa Gwiazda 

 

 

 

 

 

⇒ 28 maja - nastąpiło poświęcenie kapliczki na skrzyżo-
waniu dróg Bolesławieckiej i Nadwiślańskiej; 

⇒ na terenie naszej Parafii zostały wybudowane stacje 
Drogi Krzyżowej oraz powstał pomnik upamiętniający 
wydarzenia z Katynia 1940 i Smoleńska 2010; 

⇒ 30 maja - odbył się koncert zespołu ewangelizacyjnego IMAS; 

 

 

⇒ 13 czerwca - RODZINNY FESTYN PARAFIALNY - oferujemy: 

• Wiele ciekawych stoisk (z wyrobami artystów, żywnością); 

• Stoiska gastronomiczne  

• Loterię fantową, w której każdy los wygrywa, a na koniec festynu zostaną wylosowane cen-
ne nagrody główne (m.in. DVD, aparaty fotograficzne); 

• Stoiska z badaniami medycznymi; 

• Występy ciekawych artystów (m.in. New Life’M, IMAS, Daniel Gałązka z zespołem; 
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20 czerwca godz. 11, Czuły Barbarzyńca  
„Czułe czytanki czułe śpiewanki”- wielki finał, spotkanie 
dla dzieci i ich rodziców podczas którego odbędzie się 
promocja książki wraz płytą CD Mazurek   
Wstęp wolny, zapisy pod numerem 22 58 64 237, więcej 
na www.mckis.waw.pl 

 

 

26 czerwca godz. 19, "Carmen" w Teatrze 

Wielkim 

bilety: 130 - 20 zł, wejściówki: 20 zł,  

więcej na www.teatrwielki.pl 

 

 

 

30 czerwca godz. 17, Muzeum Niepodle-
głości, al. Solidarności 62, wykład który 
jest częścią: Wystawa "Mazowsze w cza-

sach Chopina" w Muzeum Niepodległości 
wstęp wolny, więcej na: 

www.muzeumniepodleglosci.art.pl  

 

 

do 30 września 2010 wystawa Leonardo da Vinci – 

"Dama z gronostajem" i inne arcydzieła ze zbiorów 

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 
 (czynna: pn-pt 10.00-18.00; sb 10.00-20,00; nd 
11.00-20.00. Ostatnie wejście – na godzinę przed za-
mknięciem.) Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4 
Bilety : normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, więcej 
na :www.zamek-krolewski.pl 

 

 

 

Ewa Kacprzak - Krzysik 
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"Kobieta - dar i tajemnica" to hasło czternastego już spotkania młodych nad Lednicą, które 

odbyło się 5 czerwca. Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. lądowanie 96 spadochro-
niarzy w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, listy kobiet do kapłanów, tańce i śpiewy. 

 

Tematem przewodnim tegorocznego Spotkania była ko-
bieta. - Bierzemy w obronę wizerunek kobiety, któ-

ra jest wykorzystywana merkantylnie, propagan-

dowo, jako obrazek do rozbawienia, do robienia 

interesów. To jakiś sprzeciw przeciwko rzeczowemu 
traktowaniu kobiety, ale też wezwanie, by zobaczyć w 
kobiecie człowieka. By nauczyć się patrzeć na kobietę z 
podziwem i czułością, tak jak nas uczył ojciec św. Jan 
Paweł II - powiedział w środę na konferencji prasowej o. 
Jan Góra, organizator i pomysłodawca spotkań lednickich. 
 

Patronką wydarzenia jest błogosławiona Karolina 

Kózkówna, patronka życia w czystości, która w 

1914 r. jako 16-latka, została zamordowana, broniąc się przed gwałtem rosyjskiego żołnierza. 
  
W programie Spotkań przewidziano wiele atrakcji. Skok 96 spadochroniarzy bylo oddaniem hołdu ofiarom katastrofy 
smoleńskiej - uczestnicy obserwowali gow ciszy. Nastąpiło też "Błogosławieństwo rąk kobiecych", którego celem jest 
oddanie czci kobiecie, jej pracy, poświęceniu i służbie. W czasie błogosławieństwa kobiety wzniosły ręce ku górze, a 
mężczyźni przyklęknęli. Inną formą uczczenia kobiet - według organizatorów - był zlot wizerunków Matki Boskiej z 
całej Polski. 
  Uczestnicy Spotkania otrzymali książki dr Wandy Półtawskiej "Eros et iuventus!", napisaną na podstawie 
wieloletniej praktyki w poradni małżeńskiej i w Instytucie Teologii Rodziny. 
  
O. Jan Góra przekazał młodym ludziom symboliczny akt nadania ziemi lednickiej młodzieży polskiej, 

tak "aby każdy młody człowiek czuł, że jest to jego miejsce".  

 

Kobiety, które uczestniczyły w Spotkaniach, zostały poproszone o napisanie "Listu do kapłana" - jego forma i treść 
będzie zależeć od autorki. Listy trafią losowo do kapłanów, którzy będą obecni na Spotkaniach. Jak tłumaczył na kon-
ferencji o. Jan Góra, chodzi o to, by kapłani poczuli, że są ważni, że pełnią istotną rolę również w ewangelizowaniu 
kobiet. Ta inicjatywa jest związana z ogłoszonym przez papieża Rokiem Kapłańskim. 
  Nowo wyświęceni księża otrzymali w czasie spotkań lednickich dar w postaci specjalnych ornatów - czerwo-
nych, w formie stożka, nawiązujących do starożytnych i średniowiecznych strojów kapłańskich. Po założeniu i uniesie-
niu rąk układają się w fałdy - tego typu stroje noszą postaci na obrazach np. Witta Stwosza. 
  
Nieodłącznym punktem programu Spotkań jest modlitwa - "Wybór Chrystusa". Podczas niej młodzi 

ludzie deklarują, że chcą "żyć Nim każdego dnia". Po modlitwie następuje symboliczne przejście przez 

Bramę-Rybę. 
  
W trakcie wydarzenia nastąpiło nadanie imienia Jana Pawła II specjalnej odmianie tulipana. 45 tys. kwiatów właśnie 
tej odmiany będzie zdobić ołtarz lednicki. 
  
Lednica pokazuje integralną wizję człowieka. Dziś młodzi ludzie mogą nie wiedzieć, skąd czerpać inspi-

racje, propozycje na swoje życie. My wiemy, że chcemy zaoferować polskiej młodzieży integralną wizję 

społeczeństwa - zaznaczył o. Góra. 
 Spotkania młodzieży na polach nad jeziorem lednickim (na trasie między Gnieznem a Poznaniem, w okoli-
cach wsi Skrzetuszewo, Sławno, Lednogóra) odbywają się od 13 lat. Służą przede wszystkim wspólnej modlitwie mło-
dych ludzi. 
 

źrodło: www.deon.pl 
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SKŁADNIKI:                                                           

mix sałat 

ser feta 

czerwona papryka 

pomidorki cherry czerwone i pomarańczowe 

mała biała cebulka 

papryczka chilli 

 

Sposób przygotowania 

 Mix sałat myjemy, suszymy najlepiej w wirówce do sałat. Wrzucamy do dużej 
miski. Dodajemy fetę pokrojoną w drobną kostkę. Moja rada: kostkę sera feta warto 
wyciągnąć z lodówki 30 minut przez użyciem, wówczas nie będzie problemu z pokroje-
niem jej w kostkę. Polecam. - Czerwoną paprykę myjemy, osuszamy, oczyszczamy z 
gniazd nasiennych i kroimy w grubszą kostkę. Papryczkę chilli kroimy umytą i osuszoną 
w cienkie plasterki. Pomidorki myjemy, osuszamy i kroimy na ćwiartki. Warzywa doda-
jemy do sałat. Cebulkę kroimy w cienkie plasterki. Dodajemy do reszty. - W shakerze 
do dressingów mieszamy oliwę, miód, koperkowo-pietruszkowy delikat, sól, pieprz i 
chilli. Sałatę polewamy sosem, delikatnie mieszamy.  
 

źródło: www.gotujmy.pl 

  

 

SKŁADNIKI: 
 

szklanka drobno zmielonych orzechów włoskich 
 

szklanka bułki tartej 
 

150 g cukru 
 

1/2 szklanki stopionego masła 
 

proszek do pieczenia 
 

szczypta roztartych goździków 
 

1 1/2 łyżki cynamonu 
 

skórka otarta z pomarańczy 
 

4 jajka 

SYROP: sok z 1 pomarańczy, cukier, woda 
 
Sposób przygotowania 
 Wsypać do miski zmielone orzechy, bułkę tartą, cukier, goździki i cynamon. 
Dodać skórkę otartą z pomarańczy. Wlać stopione masło, wymieszać. Wbić jajka, wy-
mieszać. Ciasto przełożyć do wysmarowanej masłem foremki. Piec w gorącym piekarni-
ku 45 minut. Po wyjęciu jeszcze ciepłe ponakłuwać patyczkiem i polać syropem. Ciasto 
ma być nasączone syropem. Odstawić do wystygnięcia. Podawać udekorowane cząstka-
mi pomarańczy. Syrop: Do rondelka wlać sok z pomarańczy, wodę, wsypać cukier, do-
dać łyżkę brandy. Mieszając, doprowadzić na średnim ogniu do wrzenia, zmniejszyć 
płomień i pogotować kolejne 5 minut. Odstawić do wystygnięcia. 
 

źródło: www.zpierwszegotłoczenia.pl 
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  Bernard: — Pracowałem w szpitalu dla trędowatych w północnym Kamerunie. 
Była to szkoła radości! Robert, umierając, powiedział mi: „Zobaczyć Boga to  
jest Szczęście” Miał dwadzieścia cztery lata, rozumiesz? 
Ale po co to wszystko! Kropla wody w oceanie nędzy! 
Stefan: — Nie! Iskra! Wystarczy, aby wybuchł pożar! Zacząłem wspominać zeszłoroczne 
lato - ani jałowiec, ani lawenda nie zakwitły. Pożar wszystko  
spopielił. W czarnej trawie pozostały tylko białe kamienie. Jednak, to dziwne, ogień 
ujawnił wszystkie ścieżki, od dawna zatarte... Jak odnaleźć zagubione ścieżki serca? 
Po co je odnaleźć? Czy potrzebny jest ogień? jaki ogień? 
 
NOC PIERWSZA 
Po dwudziestu kilometrach skrzyżowanie: Świtanie, to tędy. Wysadzają nas na poboczu. 
Przechodzimy przez tartak. Wspinamy się pod górę. Postój na kanapki, które dał nam 
Stefan. Szukając scyzoryka natrafiam na list Sylwii. Otwieram go gorączkowo i czytam 
półgłosem. On jest obok mnie. Może wszystko  
usłyszeć. Od czasu do czasu przyglądam mu się ukradkiem. Zamyka oczy…  
„...Życie? Co to znaczy? To znaczy coś dla tych, którym się udało - szczęście, fart, 
a dla reszty, dla spisanych na straty - banał. To tak już jest, jedni się rodzą pod 
szczęśliwą  gwiazdą, a inni nie. Nic się na  
to nie poradzi, ślepy traf i tyle! Śmierć? Co to znaczy? To znaczy coś dla tych, któ-
rym się udało: Strach przez duże S, mają przed nią okropnego pietra (co mnie zresztą 
bardzo śmieszy), a dla innych, dla spisanych na straty - to już mniej banalne, na 
pewno jakieś rozwiązanie. To prawda, tak  
sobie właśnie myślę rano, kiedy czuję się zawiedziona, że słońce znów wzeszło, i mó-
wię sobie, że jeśli śmierć chce wejść do mnie, do mojego domu,  
otworzę jej szeroko drzwi. To już wiele tygodni, wiele miesięcy jak o niej myślę, jak 
jej pragnę, jak na nią czekam. Ale od ciągłego wpatrywania się w  
horyzont, na którym nic nie widać przychodzi mi myśl, żeby zwinąć manatki i wyjść jej 
naprzeciw. 
 
ŚWITANIE 
W końcu tak jest szybciej, no i przecież nietrudno ją znaleźć, istnieje tysiąc dróg. 
Na razie to tylko myśl, bo jeszcze nawet nie wyruszyłam w drogę i nie zwinęłam swoich 
manatków. Jednak myślę o tym i za każdym razem, gdy cierpienie zadaje jeden cios wię-
cej w moje rany, płynie krew krzywdy i  
buntu, potęgując pragnienie śmierci.Życie, a raczej czas, wyżłobiło w moim sercu jak 
uderzeniami dłuta niezatarte słowa: STRACH PUSTKA, NIENAWIŚĆ, NIC. .. i wiele podob-
nych. To słowa proste, bez większego znaczenia, kiedy widzi się je ot tak, czarno na 
białym. Jednak są straszne, kiedy się je  
przeżywa, kiedy trzeba je znosić. Boję się jutra. Jakie upokorzenia będę jeszcze mu-
siała znieść? Z jaką samotnością będę się jeszcze musiała zmierzyć? Czy jutro będzie 
gorsze niż dzisiaj? Albo czy będzie  
lepsze? BOJĘ SIĘ. 
Kiedy dla nikogo się nie liczysz, kiedy nikt nie ma do ciebie zaufania, kiedy masz 
rodziców, których uważasz za mocnych, a okazuje się, że są słabsi od ciebie... kiedy 
masz ojca kruchego jak gliniana doniczka, kiedy twoi rodzice mieszają przeszłość i 
teraźniejszość, kiedy nie masz przyjaciół, kiedy ciągle ktoś cię objeżdża, czy to w 
szkole, czy w domu, kiedy twojej klasie jest wszystko jedno, czy jesteś, czy cię  
nie ma, kiedy żadne czułe spojrzenie nie spotka się z twoim, kiedy rzucasz wezwania 
SOS, które spadają ci na nos, bo nikt nie chce ich pochwycić, kiedy nie ma się na 
czym oprzeć... wtedy wzbiera rozpacz, która  
cię pochłania. Przy każdym niepowodzeniu, przy każdym upokorzeniu, pustce, kolejna 
kropla rozpaczy dołącza do pozostałych, by cię zatopić. 
Ale to nie ja wybrałam sobie życie! To nie ja powiedziałam: „Chcę się urodzić!” A 
więc dlaczego? Dlaczego mimo wszystko żyję? Dlaczego, kiedy przestaję oddychać, po 
chwili odruch nad którym nie panuję, każe mi  
nabrać powietrza? Dlaczego życie jest chwilami takie uporczywe i dlaczego jest takie 
okrutne, takie podłe? Dlaczego świat jest tak bardzo zepsuty? Dlaczego trudno jest 
zrobić sobie miejsce na ziemi i dlaczego mi się to nie udaje? 
 

CDN… 
„Zraniony Pasterz”, Daniel Andge 

 



„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich 
bowiem należy Królestwo Boże (…)  

(Mk 10, 14) 



 

 

 

 

   Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród 
niekończących się, rozgrzanych słońcem piachów. Był już u kresu sił. Niespo-
dziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę krawatów. Nie miał on przy sobie nic 
innego - jedynie mnóstwo krawatów. I natychmiast próbował sprzedać jeden 
z nich człowiekowi umierającemu z pragnienia.     
 Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony: 
czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowiekowi 
łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszyl 
w dalszą drogę.          
 Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem 
poruszający zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał: znajdował się przed 
elegancką restauracją, obok której stał szereg samochodów! Budynek był 
okazały, a dookoła niego rozciągała się pustynia. Z trudem dowlókł się do 
drzwi restauracji i prawie mdlejąc z pragnienia wyszeptał: - Litości, wody!      
- Przykro mi, proszę pana , - rzekł ze współczuciem uprzejmy szwajcar - nie 
przyjmujemy gości bez krawatów. 

Są osoby przemierzające pustynię swego życia z ogromnym pragnieniem 
przyjemnych doznań. Za głupców uważając tych, którzy chcą zapoznać ich z 
Ewangelią. Jest to posłanie zbyt zaskakujące na ich pustyni!             
 Lecz kiedy zapragną wejść do „Hotelu Pana”, zostanie im powiedziane: 
„Przykro mi, tutaj nie można wstąpić bez odnowionego serca” 

źródło: Bruno Ferraro, 40 opowiadań na pustyni 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
       Jan Maria Vianney będzie patronem wszystkich księży 
         
           Benedykt XVI 11 czerwca ogłosił św. Jana Maria Vianneya patronem                      
 wszystkich księży. Papież dokonał tego aktu podczas Mszy kończącej 
 Rok Kapłański.    
  
        Święci i błogosławieni jeszcze w tym roku 
 
         W Watykanie podano uaktualnioną listę tegorocznych uroczystości beatyfikacyjnych i ka-
nonizacyjnych. Na wrzesień przewidziano trzy beatyfikacje, m.in. Hiszpańskiej zakonnicy Marii 
od Niepokalanego Poczęcia - Marii Izabeli Salvaty Romero - 18 września, w Sewilli. 
 
 
        Papież: Świat potrzebuje Jezusa  

   
         Papież wezwał wiernych, by podejmowali dzieło ewangelizacji, gdyż Kościół 
ze swej natury jest i musi być misyjny. 
„Jezus jest prawdziwym i jedynym skarbem, jaki możemy dać ludzkości. 
Ludzie naszych czasów odczuwają tęsknotę za Chrystusem, chociaż cza-
sem Go ignorują lub odrzucają. To Jego tak bardzo potrzebują społeczeń-
stwa, w którym żyjemy, Europa i cały świat”. 
 
 

 
 

 
 
 Ojciec Święty pozdrowił młodzież zebraną nad Lednicą 
 
 (…) Myśląc o kobiecie nie można zapomnieć o Maryi, Matce naszego Pana, o Marii Magdalenie, 
apostołce Zmartwychwstania , czy o Weronice patronce odważnych i ofiarnych kobiet miłosier-
dzia. Trzeba, abyście o nich pamiętali, gdy pragniecie rozważać powołanie kobiety nowoczesnej, 
wykształconej, zaangażowanej w życie społeczne; powołanie żony i matki, wychowującej dziec-
ko i kształtującej mężczyznę, czy też kobiet konsekrowanych 
 
 19 października - bł ks. Jerzego Popiełuszki 
 
W dniu 19 października będzie obchodzone wspomnienie liturgiczne ks. Jerzego Popiełuszki, 
prezbitera i męczennika.  
 

 
 

 
 
 Pierwsza po wojnie procesja Bożego Ciała we Lwowie 
 
Z okazji uroczystości Bożego Ciała na Ukrainie, po raz pierwszy historii Lwowa, przeszła proce-
sja ulicami miasta 
 
 Cypryjskie media nadzwyczajnie pozytywnie oceniają papieską wizytę 
 



 
 

 
 Ks. Jerzy Popiełuszko to postać, która nie powinna zniknąć z naszej 
świadomości, ponieważ był on wymownym znakiem tego, co kapłan katolicki 
pragnie uczynić dla dobra swoich braci i jaką cenę jest gotów za to zapłacić  
                                                                                       Jan Paweł II 
 
...dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam dołożyć swojego cierpienia  
   
Ostatnio prokuratura rozesłała wiadomości po komórkach partyjnych w swojej 
prasie wewnętrznej, że wszczęła śledztwo przeciwko mnie za nadużywanie wol-
ności sumienia i wyznania. Jak można nadużywać wolności sumienia? Wolność 
sumienia można ograniczyć, ale nigdy nie można jej nadużyć - to jest niemożli-
we! Dlatego bzdurne są te oskarżenia, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że za 
prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, odpowie-
dzialność jakąś - byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, jako ksiądz, nie 
mam również dołożyć swojego cierpienia - liczę się z tym jak najbardziej. Były 
takie próby, bardzo prymitywne, dokuczenia, jak na przykład z 13 na 14 grudnia 
o godzinie drugiej w nocy, kiedy ze zmęczenia już padałem rzeczywiście, bo 
robiłem paczuszki dla dzieci w szpitalu, na gwiazdkę, ponieważ zabrakło pienię-
dzy w ministerstwie, żeby dzieciom, które chore zostały na święta w szpitalu, 

zrobić jakieś paczki, dać słodycze. Miałem możliwość taką i robiłem paczuszki dla jednego ze szpitali dziecięcych. O 
drugiej w nocy dzwonek do drzwi, na szczęście nie wstałem. Za chwilę - wybuch. Do mieszkania wpadła cegła z ma-
teriałem wybuchowym, wywaliło dwa okna, była zima. Dwukrotnie malowano samochód białą farbą. Dwukrotnie 
było upozorowanie włamania, ciągła inwigilacja.  
[Fragment wywiadu ks. Jerzego dla korespondenta BBC; za: "Bóg i Ojczyzna". Biuletyn poświęcony słudze Bożemu 
ks. Jerzemu Popiełuszce, 2001]  
   
Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy  
   
Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, 
które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Odnawiać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bo-
żego, o godność swoją, ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno! Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o 
godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przera-
sta mądrość całego świata. (...) Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w 
życiu sprawiedliwością. (...) Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni spra-
wiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. (...) Aby zło dobrem 
zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. (...) "Solidarność" dlatego tak szybko zadzi-
wiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku. Przy polowych ołtarzach upominała się o 
godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. 
(...) Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.  
[Fragment rozważań różańcowych - ostatnie kazanie ks. Jerzego, 19 października 1984, Bydgoszcz; za: Peter Raina, 
"Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik za wiarę i ojczyznę"]  
 
Doczekam beatyfikacji...  
   
Trwała trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, 14 czerwca 1987 r. (...) Gdy tylko Papież pojawił się przed 
kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, wokoło rozległ się śpiew dobrze znanej z Mszy św. za Ojczyznę pieśni 
"Ojczyzno ma". Po krótkiej modlitwie w kościele Ojciec Święty skierował się w stronę grobu księdza Jerzego. Przygo-
towany był dla niego klęcznik, ale Jan Paweł II go ominął. przekroczył łańcuch i energicznym krokiem podszedł do 
płyty grobowca. Na grobie złożył wiązankę biało-czerwonych róż i na oba kolana ukląkł na ziemi. Objął rękami i uca-
łował kamienną płytę grobowca. Po chwili wstał. Długo tak trwał w zamyśleniu. Jeszcze raz klęknął. Modlił się. Za 
Ojcem Świętym klęczeli rodzice księdza Jerzego.  
- Matko, dałaś nam wielkiego syna - powiedział Jan Paweł II do Marianny Popiełuszko.  
- Ojcze Święty, nie ja dałam, ale Bóg dał przeze mnie światu - odparła matka księdza Jerzego.  
Papież przytulił ją, pocałował w głowę, a potem mocno przygarnął do siebie stojącego obok ojca ks. Popiełuszki.  
- Błogosławię. Błogosławię i tych, którzy zostali w domu - usłyszeli jeszcze od Ojca Świętego.  
- Do końca życia będę pamiętać tę chwilę - wyznaje pani Marianna. I dodaje z lekkim uśmiechem, który przebija się 
z pooranej zmarszczkami twarzy: - Jestem z tego rocznika co Papież: 1920. Ale jak Pan Bóg zechce, jeśli taka będzie 
Jego wola, to może doczekam beatyfikacji księdza Jerzego...  
[Fragment książki Mileny Kindziuk pt. "Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem"]  
   
 
 



 

 
 

MSZA ŚWIĘTA  
dla rodzin, młodych małżeństw, 

studentów  
w każdą ŚRODĘ 

 
o godz. 20:00 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU  

 
Dla młodzieży pracującej, studen-

tów, młodych małżeństw  
 

CZWARTEK 
godz. 20:00 - 21:00  

SPOTKANIA 
 

♦ SINGLE - w środy, godz. 19:15 
 
♦ MŁODE MAŁŻEŃSTWA - w 2 i 4 niedzielę 

miesiąca, godz. 16:00 
 
♦ MAŁŻEŃSTWA Z DŁUŻSZYM STAŻEM -  

w poniedziałki, godz. 19:15 
 
♦ STUDENCI - w piątki, godz. 20:00 
 
♦ LICEALIŚCI - w soboty, godz. 19:30 
 

WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W 
DOMU KATECHETYCZNYM 

 
W każdy  

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA  
zapraszamy na 

WIECZORY FILMOWE, 
 

start, godz. 20:00  
 

Herbaciarnia 
 „u PANA BOGA za piecem” 

W A K A C J E  Z   P A N E M  B O G I E M  
 

Stowarzyszenie „Dom na Skale” organizuje:  
 
1. W dniach od 23 - 31 lipca „wakacje pod żaglami”, 

na które zapraszamy młodzież, studentów i młode 
małżeństwa 

 
Organizowany jest również wyjazd dla rodzin, studentów, 
młodzieży na wypoczynek połączony z rekolekcjami w Ma-
łym Cichym od 2 - 10 lipca. 

Jeżeli umiesz śpiewać, grasz na ja-
kimś instrumencie, zapraszamy do 
udziału w próbach SCHOLI, które 

odbywają się w każdą ŚRODĘ o 
godz. 21:00 w Domu Katechetycz-

nym. 
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Następny numer miesięcznika  
„POD PRĄD” ukaże się  

w sierpniu. 


