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w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 
 
 
 

Maryjna droga do życia 
 

Maj już w tradycji praojców był miesiącem szczególnej pamięci o Matce 
Boskiej, był czasem rozważania Jej przywilejów w Litanii  Loretańskiej 
i czasem większego rozmiłowania w Niej. 

W tym miesiącu spontanicznie zwracamy się do Niepokalanej, pragnąc żyć 
w większej zażyłości z Nią i umacniać więzy,  które nas łączą. 

„Kiedy zrywają się wichry pokus — śpiewa św. Bernard - kiedy 
uderzasz o ostre kamienie dolegliwości, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryję 
- w niebezpieczeństwach, w uciskach, wątpliwościach. Myśl o Maryi, 
wzywaj Maryję. 

W Kościele Błogosławiona Dziewica jest nazywana Orędowniczką, 
Wspomożycielką, Pocieszycielką i Pośredniczką. 

Jak Dobra Matka wychodzi nam zawsze na spotkanie, aby zaprowadzić 
do swego syna i ułatwić drogę do świętości. Jak Kochająca Matka prosi: 
zróbcie wszystko co Syn wam powie. Syn, który jest Drogą, Prawdą 
i Życiem. 

Słuchajmy Maryję, idźmy dobrą drogą, drogą prowadzącą do poznania 
i miłowania Boga - drogą życia wiecznego. Uciekajmy się do Niej, biegnijmy 
do Jej stóp, jeśli chcemy być pewni naszego zbawienia. Zaufajmy Naszej 
Królowej Matce. 

Matko Boga i Matko nasza prowadź nas drogą Życia. 
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Papież: módlmy się na różańcu,  

aby skończyła się ta ciężka próba 
 
Papież skierował do wiernych na całym świecie specjalny list, w którym 

zachęca, aby w zbliżającym się miesiącu maju, w czasie szczególnie 
poświęconym Maryi, powrócić do modlitwy różańcowej i prosić, by Pan 
oddalił od nas pandemię koronawirusa.  

Franciszek podkreślił, że będzie to okazja do odkrycia na nowo piękna 
odmawiania różańca wspólnie albo samemu, w zależności od okoliczności. Do 
tradycji miesiąca maja należy bowiem rodzinna modlitwa różańcowa. Aby 
jednak to uczynić – zaznaczył Papież – potrzebna jest prostota. Dodał, że 
można to zrobić na różne sposoby, pomoc można znaleźć także w internecie. 
„Kontemplacja oblicza Chrystusa sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że 
będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże 
nam przezwyciężyć tę próbę” – pisze do wiernych całego świata Franciszek. 

Do listu Papież dołączył dwie modlitwy, które sam będzie odmawiał 
w maju w duchowej łączności z wszystkimi, którzy uczynią je swoimi. Prosi 
w nich, aby Matka Boża zwróciła Swe miłosierne oczy na nas i wybłagała 
u Ojca, aby ta ciężka próba zakończyła się i żeby powróciła perspektywa 
nadziei i pokoju. 

Modlitwa 1 

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia 
i nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża 
zostałaś złączona z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. 

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy 
pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie 
Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostroili się do woli Ojca 
i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem 
i dźwigał nasze boleści, aby nas prowadzić przez krzyż ku radości 
zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. 
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Modlitwa 2 

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko” W obecnej 
dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, 
wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją 
obronę. 

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii 
koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich 
zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, 
którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, aby zapobiec infekcji, nie 
mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu 
niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. 

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby 
ta ciężka próba zakończyła się i aby powróciła perspektywa nadziei i pokoju. 
Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, aby 
pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. 

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii 
frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich 
heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. 

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz 
kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym 
starają się pomagać i wspierać wszystkich. 

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, 
żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. Wspieraj 
przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, 
pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując 
rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością oraz w duchu 
solidarności. 

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na 
rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania 
odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie 
przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej 
wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą 



4 

w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, 
wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. 

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje 
niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką 
i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do 
normalnego biegu w spokoju.  

 

Zawierzamy się Tobie, która 
jaśniejesz na naszej drodze jako 
znak zbawienia i nadziei, 
o łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo! Amen. 

Źródło:  www.vativannews.va/pl 

 

 

 

Fatimska droga ocalenia świata 
 

 

„Jezus pragnie się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. 
Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. 

Matka Boża  Fatima  13 czerwca 1917 r. 

 

 

„Ofiarujcie się za grzeszników i módlcie często, zwłaszcza gdy będziecie 
ponosić ofiary: „ O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie 
grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi” 

Matka Boża   Fatima 13 lipca 1917 r. 
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„Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni 
ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. 
Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym, którzy w ciągu pięciu miesięcy, 
w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią część 
różańca i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic 
różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję 
przyjść im z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia (...)” 

Matka Boża Fatimska  10 grudzień 1925 

 

„Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie 
za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. 
W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem 
Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, 
które wam Bóg ześle". 

Anioł    Fatima 1916 

 
 

Modlitwa Anioła z Fatimy 

„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, 
kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię 
nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają". 

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię 
ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę 
i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich 
ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa 
i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego 
Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was 
o nawrócenie biednych grzeszników". 

 

 

Wybrała  Alicja 
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Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński – posłańcami 
paschalnej nadziei 

W tym roku w sposób szczególny wspominamy dwóch niezwykłych 
posłańców Dobrej Nowiny, którzy z mocą równą Piotrowej wzywali swój 
naród do odwagi w wyznawaniu wiary – napisał rektor KUL ks. prof. dr 
hab. Antoni Dębiński w słowie na uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego 2020 roku. Przywołał w nim św. Jana Pawła II i kard. Stefana 
Wyszyńskiego jako „posłańców  paschalnej nadziei i orędowników 
miłości do Ojczyzny. 

 W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II 
i beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym tegoroczne 
słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 
Wielkanoc poświęcone jest tym postaciom. „Obydwaj byli „mocarzami 
wiary”, danymi Ojczyźnie na czas trudnych przełomów i ważnych przemian. 
Obydwaj rozumieli swoje posłannictwo jako służbę Kościołowi i służbę 
narodowi równocześnie. Nauczali odważnie i bezustannie, że każdy człowiek 
ma godność dziecka Bożego, że jest członkiem wspólnoty Kościoła, ale 
zarazem jest dzieckiem swego narodu, który trwa i rozwija się w oparciu 
o własną kulturę, język, tradycję, historię i religię – czytamy w słowie. 
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Rektor KUL podkreślił, że na społeczności akademickiej KUL spoczywa 
zobowiązanie, aby przypominać nauczanie św. Jana Pawła II i kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Pisząc o beatyfikowanym wkrótce Prymasie Tysiąclecia, 
zwrócił uwagę na to, jak ważnym rozdziałem w jego nauczaniu i działalności 
był patriotyzm – miłość do własnego narodu i Ojczyzny. Przywołując słowa 
kard. Wyszyńskiego, napisał, że „swoje przywiązanie do ojczystego kraju 
wyrażał konsekwentnie, także wówczas gdy było to niepopularne czy 
krytykowane, odrzucając polityczne kalkulacje, a „dążąc do wzmocnienia 
więzi narodu jako wspólnoty, przypominał o jego chrześcijańskich korzeniach 
i roli Kościoła. Rektor KUL zwrócił też uwagę na to, że Prymas Tysiąclecia 
przywiązywał ogromną wagę do wychowania i edukacji w duchu 
patriotycznym i poczuciu szacunku dla dziejów własnego narodu oraz zabiegał 
o pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

Pisząc o św. Janie Pawle II i kard. Stefanie Wyszyńskim jako świadkach 
nadziei, ks. Dębiński zachęcił do tego, by w czasie epidemii, bardziej niż 
kiedykolwiek obudzić w sobie „radość z mocy zmartwychwstałego Pana”. 
„W tym wyjątkowym czasie oczekujemy jak nigdy wcześniej upragnionej 
łaski Bożego Miłosierdzia, pragniemy przejść z Chrystusem ze śmierci do 
życia, doznać choćby wyciszonej, przeżywanej w trudnych okolicznościach, 
ale nie mniej prawdziwej i głębokiej radości Zmartwychwstania – napisał 
Rektor KUL. Podkreślił też potrzebę „męstwa i odpowiedzialności, ofiarnego 
i wrażliwego bycia dla innych, wzajemnej życzliwości i solidarności. 

 Źródło: Biuro Prasowe KEP 
 
 

Ksiądz Prymas kilka dni przed śmiercią odbył rozmowę telefoniczną 
z Papieżem. Czyja to była inicjatywa?  
Ojca Świętego. Przy czym, gdy Papież zadzwonił z Kliniki Gemelli po raz 
pierwszy, rozmowa nie doszła do skutku, gdyż przewód telefoniczny był za 
krótki, nie sięgał do łóżka Księdza Prymasa. Dopiero następnego dnia, gdy 
telefonista przedłużył kabel, kardynał mógł wziąć do ręki słuchawkę i odebrać 
telefon od Papieża. Była to bardzo trudna rozmowa - zresztą dla nich obu. 
Doskonale wiedzieli przecież, że na ziemi już nigdy się nie spotkają. Ksiądz 
Prymas prosił wtedy cichutko: "Ojcze, pobłogosław mi...". Za trzy dni odszedł 
do Pana.  
 

Barbara Dembińska - pracowała w Sekretariacie Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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13 Maja Święto Matki Bożej Fatimskiej 
 
W 1917 roku Maryja ukazuje się w Fatimie. Tam po raz kolejny ukazuje 

ludziom swe Niepokalane Serce. To właśnie w Fatimie Matka Najświętsza 
potwierdza niezwykłą rolę Jej Niepokalanego Serca w planach Bożych. 

Objawienia rozpoczęły się 13 maja 1917 roku. Kiedy podczas drugiego 
objawienia (13 czerwca) najstarsza z trojga wizjonerów poprosiła: 
„Chciałabym, żeby nas Pani zabrała do Nieba", usłyszała: „Tak. Hiacyntę 
i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus 
chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Pragnie On 
ustanowić nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. Kiedy zasmucona 
Łucja zapytała „Zostanę sama?" usłyszała słowa: „Nie, moja córko. Nigdy 
ciebie nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, 
która cię zaprowadzi do Boga". 

W czerwcowym objawieniu w Fatimie, po wypowiedzeniu cytowanych 
wyżej słów Maryja otworzyła dłonie, z których spłynęło światło. Po chwili 
przed prawą dłonią Maryi ukazało się serce, w które były wbite ciernie. Dzieci 
zrozumiały, że jest to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy 
ludzkości i żądające zadośćuczynienia. 

W lipcu Maryja zażądała wynagradzania za cierpienia Jej Serca. 
Powiedziała: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy 
będziecie ponosić ofiary – O Jezu, czynię to... jako zadośćuczynienie za 
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi". 

Ale najbardziej znane słowa o Sercu miały paść dopiero po ukazaniu dzieciom 
wizji piekła, kiedy Maryja zaczęła mówić o swym Niepokalanym Sercu jako 
ratunku dla całego współczesnego świata. „Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić 
na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego Serca (jest to druga część 
tajemnicy fatimskiej). Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed 
piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, 
ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI 
rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za 
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liczne jego zbrodnie. (Nadzwyczajny blask północny był widzialny w całej 
Europie w nocy z 25 na 26 stycznia 1938 r.). Będzie wojna, głód, 
prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby 
prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. 
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, 
Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy 
swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. 
Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia. 
Różne narody zginą. Na koniec moje Niepokalane serce zatriumfuje”. 

Wszystkie warunkowe zapowiedzi Matki Najświętszej spełniły się co do 
joty. Błędy Rosji rozniosły się po całym świecie, z map zniknęły narody, 
Ojciec Święty wiele cierpiał, Kościół był prześladowany, wybuchały wojny. 
Ta historyczna weryfikacja słów Matki Bożej Fatimskiej przyciągnęła do 
Niepokalanego Serca Maryi więcej czcicieli niż najgłębsza teologia. 
Dodatkowym motorem maryjnej pobożności jest oczekiwanie na 
zapowiedziane zwycięstwa Niepokalanego Serca. Ale musimy pamiętać, że 
czas tego triumfu można przyśpieszyć lub opóźnić. Wszystko zależy od nas, 
od naszego zaangażowania w wypełnianie próśb Matki Bożej z Fatimy. 

21 stycznia 1940 roku Siostra Łucja pisała; „Pan zsyła lekarstwo 
proporcjonalne do rany.  On wie dobrze, że jest jedynym lekarzem na ziemi". 

Jakie lekarstwo Jezus podaje światu? Prosi o poświęcenie Rosji 
Niepokalanemu, Sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze 
soboty, czyli o odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót. Możemy przyjąć 
lekarstwo lub nie, możemy wzbudzić w sobie wolę walki z chorobą lub się jej 
poddać, możemy współpracować z Lekarzem lub przeciwnie, odrzucić Jego 
radę. Tak należy rozumieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który w książce 
„Przekroczyć próg nadziei" pisze, że „Bóg zawierzył ludziom zbawienie 
ludzi”. 

W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się 
nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi od godz. 8:00 do 9:30 
Skorzystajmy z lekarstwa, które zsyła nam Bóg. 

Alicja 
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Święta Zofia- wdowa męczennica 
 
Święta, której postać postaram się przedstawić, żyła według różnych 

źródeł w wiekach pomiędzy II-IV naszej nowożytnej ery. Słowo greckie 
sophia oznacza „mądrość”. W wieku IV Konstantyn I Wielki wystawił 
w Konstantynopolu bazylikę ku czci Mądrości Bożej, którą w wieku VI cesarz 
Justynian (+565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do 
najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie Hagia 
Sophia (Święta Mądrość Boża) spopularyzowała imię Zofii. Dla ozdoby tej 
świątyni zwożono najlepsze marmury z Afryki i Azji. Na nie kładziono złoto, 
brąz i mozaiki. Całość okrywała ogromna kopuła. Zajęta przez Turków w 1453 
została zamieniona w meczet. Dzisiaj jest muzeum, ale daleko jej do dawnej 
świetności. 

 

Święta Zofia należy do najbardziej 
znanych świętych. Istnieje wiele jej 
żywotów w różnych językach. Są to jednak 
żywoty bardzo późne (wiek VII i VIII) 
i podają tak nieraz sprzeczne informacje, że 
trudno z nich coś konkretnego wydobyć. 
Według nich św. Zofia miała mieszkać 
w Rzymie. Była wdową i miała trzy córki: 
Pistis, Elpis, Agape (Wiarę, Nadzieję 
i Miłość). Namiestnik Antioch wezwał 
świętą, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu 
bogini   Diany.   Kiedy   zaś   ta   stanowczo  

odmówiła, wyprowadzono jej nieletnie córki i poddano na oczach matki 
wyszukanym torturom. Nie złamało to wszakże bohaterskiej matki. Wręcz 
przeciwnie, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania 
Zdumiony tym męstwem matki – namiestnik miał pozostawić św. Zofię przy 
życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami na ich grobie. Relikwie św. Zofii 
i jej córek znajdują się w krypcie kościoła św. Pankracego w Rzymie przy Via 
Aurelia. Inna wersja wspomina, że św. Zofia miała pochodzić z Mediolanu, 
Gdzie miała ponieść śmierć męczeńską .Ze wszystkich opisów wydaje się 
pewne, że żyła taka święta, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. 
Utwierdza nas w tym bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie kult tej świętej. Z imieniem i z dniem św. Zofii łączono 
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w Polsce wiele przysłów. W ludowej opowieści Święta ma trzech 
nieżyczliwych sąsiadów - zimnych świętych - po których wyrządzone szkody 
w ogrodach i na polach święta musi naprawiać: „święta Zofia kłosy rozwija”. 
Wspomnienie tej Świętej przypada 15 maja. Niewiastom noszącym te imię, 
życzę niezłomnej wiary, błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask Bożych 
na każdy dzień ich życia. 

Marian 

P.S. Dziękuję tym wszystkim, którzy w czasie mojej choroby modlili się o mój 
powrót do zdrowia. Jej obecność czułem w czasie tego trudnego dla mnie 
czasu każdego dnia. Niech Wszechmocny Bóg darzy ich zdrowiem oraz 
potrzebnymi Łaskami Bożymi, a Matka Boża opiekunka rodzaju ludzkiego 
wstawiała się za nimi u Bożego Syna a Pana naszego Jezusa Chrystusa.  

 

 

SARS-CoV-2 
 

Kiedy kończył się rok 2019, a zaczynał rok 2020, wszyscy żyli 
wydarzeniami - zarówno sportowymi oraz politycznymi, które miały się odbyć 
w tym roku - także w naszej ojczyźnie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że 
niewidoczny dla gołego oka wirus, może pokrzyżować te plany na całym 
świecie. Chodzi tutaj o wirus SARS-CoV-2 - zwany także koronawirusem, 
wywołującym chorobę COVID-19. W wyniku jego działania odwołano 
najważniejsze imprezy sportowe tego roku - Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej oraz najważniejszą dla sportowców imprezę Letnią Olimpiadę, która 
miała się odbyć w stolicy Japonii - Tokio. Trwają w laboratoriach całego 
świata prace nad znalezieniem skutecznego lekarstwa na tego 
śmiercionośnego wroga, który opanował cały świat. Do naszego kraju ten 
nieproszony gość zawitał na początku marca. Kiedy piszę ten artykuł, 
zanotowano ponad 8000 przypadków zakażenia, w tym ponad 300 osób 
przypłaciło to swoim życiem. Na całym świecie ta zaraza objęła ponad 200 
państw, a ilość zarażonych przekroczyła 2 miliony ludzi i ciągle rośnie. Na 
całym świecie z powodu tego wirusa straciło życie ponad 250 tysięcy osób. 
W naszym kraju tych zakażeń byłoby znacznie więcej, gdyby nie dotkliwe 
obostrzenie wprowadzone w drugim tygodniu tej epidemii przez ekipę 
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rządową. Dotkliwe zarówno dla obywateli, jak i dla gospodarki. O ich 
celowości i skuteczności tych obostrzeń świadczą  informacje, które docierają 
z krajów zachodniej Europy, gdzie zlekceważono tego śmiercionośnego wroga.  

W tym roku inaczej niż w poprzednich latach przeżywaliśmy 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, 
Gorzkich Żalów odbywały się w niemalże pustych kościołach. Dzięki mediom 
społecznościowych - telewizji i internetowi mogliśmy uczestniczyć w tych 
obrzędach - łącznie z liturgią Zmartwychwstania Pańskiego tylko w gronie 
najbliższej rodziny.  

Ten wirus zakłócił także wiele uroczystych rocznic, które zaplanowano 
w tym roku. Mija w tym roku 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II - 
wielkiego Polaka, którego nauka zmieniła nie tylko Polskę, ale także Świat. 
Odwołano także zaplanowane spotkania upamiętniające 15-lecie odejścia do 
Domu Ojca Jana Pawła II. Minie 25 lat od pielgrzymki tego Wielkiego Polaka 
w naszej Diecezji, gdzie wołał o ludzi sumienia. Ile z tej nauki zostało 
w naszych domach, pokaże niedaleka przyszłość. Skromnie obchodzono 
Uroczystości 10-lecia katastrofy Smoleńskiej, w której zginęło 96 osób na 
czele z parą prezydencką – Lechem i Marią Kaczyńskimi oraz ostatnim 
prezydentem na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim, którzy udawali się 
do Katynia, aby oddać hołd pomordowanym tam z rozkazu Stalina polskim 
oficerom. 

Zagrożenie tym wirusem starają się wykorzystać przeciwnicy obecnie 
rządzącej ekipy. Żądają przesunięcia wyborów prezydenckich poprzez 
wprowadzenie w kraju stanu nadzwyczajnego, który pociągnąłby za sobą 
ekonomiczne skutki tej decyzji. Mianowicie wszyscy przedsiębiorcy, 
a szczególnie zagraniczne korporacje mogłyby żądać wyrównania strat 
spowodowanych ograniczeniem ich swobód ekonomicznych. Decyzje obecnie 
rządzących zostały wprowadzone w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniom 
chorobom zakaźnym, która została uchwalona przez Sejm 5 grudnia 2008 roku. 
Kto wtedy rządził w naszym kraju niech każdy sobie przypomni. Jak długo 
będzie trwał stan epidemii tego nie wiemy. Mam nadzieję, że ten niewidoczny 
wróg zostanie  w krótkim czasie pokonany  

Marian 
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ADORACJA 

-  

 

 

Co znaczy adorować i czy 
potrafimy właściwie to robić? 
Papież Franciszek w swojej 
homilii tak mówił: „Adorować, to 
znaczy spotykać Jezusa bez listy 
próśb, ale z jedyną prośbą – aby 
z Nim przebywać. To odkrycie że  

radość i pokój rosną wraz z uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy 
adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas uleczyć i zmieniać. Adorując 
dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia 
naszych ciemności, dania nam sił w słabości i odwagi w trudnych 
doświadczeniach. Adorować – to znaczy docierać do tego, co 
najistotniejsze. To sposób na odzwyczajenie się od wielu rzeczy 
bezużytecznych, od uzależnień, które znieczulają serce i zaciemniają umysł. 
Adorując, uczymy się odrzucania tego, czego nie należy czcić; bożka 

pieniędzy, bożka konsumpcji, bożka przyjemności, bożka naszego ego. 
Adorować – to czynić siebie małym w obliczu Najwyższego, aby przed 
Nim odkrywać, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na 
miłowaniu. Adorować - to odkrywać, że jesteśmy braćmi i siostrami 
w obliczu misterium miłości, która przekracza wszelkie dystanse. To 
zaczerpnąć dobra ze źródła, znaleźć, w Bogu bliskim odwagę, by zbliżyć 
się do innych. Adorować – to umieć milczeć w obliczu Bożego Słowa, 
by uczyć się wypowiadania słów, które nie ranią, ale dają pocieszenie”. 

Adorować można samotnie, grupowo, na głos lub w ciszy. Do 
adoracji – w ciszy, jesteśmy zachęcani często w naszej parafii, przez 
naszych pasterzy.   

Przypomniał -Waldemar  
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SAMOTNY  PROTEST 
 

Jedną z medialnych bohaterek ostatnich tygodni stała szwedzka nastolatka, 
Greta Thunberg. Ta szesnastoletnia aktywistka ekologiczna od września 2018 r. 
opuszczała w każdy piątek zajęcia szkolne, by w ramach samotnej pikiety pod 
szwedzkim parlamentem domagać się podjęcia zdecydowanych środków 
w celu zatrzymania zmian klimatycznych, zmniejszenia emisji CO2 
i zatrzymania procesu wymierania gatunków. Na forum szczytu 
klimatycznego zwróciła się do przywódców państw słowami: „Ukradliście 
moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami (...)! Jak 
śmieliście?” wzbudzając burzę oklasków adresatów i jednocześnie spotkała 
się z ogólnoświatowym zrozumieniem, podziwem i aprobatą. 

Ważne, by nie pozostać obojętnym na to co dzieje się wkoło nas. Żadne 
nieszczęście spotykające ludzi nie przychodzi  znikąd i nagle, ale zaczyna się 
od drobnych złych zdarzeń, by w końcu przybrać rozmiary holokaustu, 
epidemii czy dewastacji ekologicznej świata. 

Ks. prof. Marian Machnik MSF tak pisze: „Wśród transparentów 
niesionych przez młodych ludzi w czasie wrześniowego Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego, w jednym z polskich miast wisiał napis: „Chcemy żyć 
naturalnie”. Można i trzeba zapytać, co to może dla dzisiejszej młodzieży 
znaczyć? Czy pokolenia mediów społecznościowych, fast foodów, 
i markowych ubrań będzie w ogóle potrafiło żyć naturalnie? Czy współczesna 
młodzież, żyjąca powszechnie bardziej w wirtualnym - niż realnym świecie, 
będzie w stanie kiedyś ograniczyć używanie urządzeń elektronicznych, 
których produkcja, dystrybucja i eksploatacja konsumuje ogromne ilości 
energii? Czy nadchodzące pokolenia wykonają zdecydowany krok w kierunku 
zmniejszenia konsumpcji, uproszczenia życia, a przede wszystkim w kierunku 
bardziej sprawiedliwego dostępu do dóbr naszej planety? Czy inicjatywa 
szwedzkiej nastolatki jest zapowiedzią nowych pokoleń, które wyzbędą się 
iluzji o niepohamowanym wzroście gospodarczym i nie będą oczekiwały 
rozwiązania wszystkich problemów społecznych i gospodarczych jedynie 
dzięki coraz to bardziej wyrafinowanej technice? 

Już za dwie lub trzy dekady pokolenie Grety Thunberg zacznie 
decydować o losach świata i otrzyma szansę by żyć bardziej naturalnie. Nie 
ma podstaw, by wątpić w dobre intencje dzisiejszej młodzieży, choć na razie 
nie ma także przekonywujących powodów do optymizmu w tej kwestii ”. 

Waldemar 
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ANIOŁ NA DZISIEJSZE CZASY 
 

Żadna inna cecha nie jest dzisiaj tak potrzebna jak cierpliwość. Wszystkie 
ograniczenia, gwałtowna potrzeba uczenia się posługiwania różnymi 
komunikatorami elektronicznymi, powszechna niepewność, trudności 
z przeciążonymi liniami telefonicznymi i parę jeszcze inne rzeczy stanowi 
o tym, że im człowiek starszy tym tej cierpliwości więcej potrzebuje. 

Samo słowo cierpliwość, pochodzi ze staroniemieckiego i łączy się 
z łacińskim słowem tolerare- czyli tolerować, znosić, wytrwać, wytrzymać. 
Czekać cierpliwie – w dzisiejszych  czasach to wyszło z mody. Wszystko  
miało być już, jak najszybciej, dużo i niekoniecznie najwyższej  jakości. 
Dzisiejsza sytuacja  zdaje się uczyć nas cierpliwości od nowa. 

Poeta napisał : 
„Błogosławieni czekający 
Obok nich pędzi ze świstem kula ziemska 
Najatrakcyjniejszy kawał świata 
Nie odwraca ich spojrzenia od obranego kierunku.” 

Anioł cierpliwości ukazuje coś z tego błogosławieństwa, uczy że do 
cierpliwych należy  Królestwo  Niebieskie. Człowiek w ostatnich czasach 
często uważał, że cierpliwość to  postawa zbyt bierna. A tymczasem już 
w Piśmie Świętym zawsze chwalona była postawa cierpliwości, która łączyła 
się z wytrwałością i wiernością. 

Dziś cierpliwość nie jest biernym znoszeniem, ale czynnym 
wytrzymywaniem wszelkich ataków z zewnątrz. Ten kto posiada wielkie 
męstwo, wielki umysł i szerokie serce ten potrafi  czekać. Gdy mówimy 
o cierpliwości trzeba pamiętać jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa czas. 
Żeby mogło się coś zmienić,  musimy  dać czas sobie i innym. W cierpliwości 
tkwi siła, aby pracować  w kierunku zmiany i przeobrażenia. Cierpliwie znosić 
cierpienie i niewygodę. Wytrwać mimo bólu  i osamotnienia, to są cnoty coraz 
rzadsze, chociaż bardzo potrzebne by rozsądnie kierować naszym życiem 
i mieć nadzieję pomyślnego rozwiązania problemów naszego świata. 

Anioł cierpliwości niech nas nauczy wytrwałości i czekania. Życzę wam, 
drodzy czytelnicy dobrych kontaktów z Aniołem Cierpliwości, abyśmy nie 
rezygnowali w czasach kiedy stajemy wobec trudności tego świata,  gdy 
sytuacja wydaje się beznadziejna  

Barbara 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 

W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 zamiast 
o 12:30) 

tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, które 
złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 

Obecnie dodatkowe Msze św. w sobotę o 19:00  oraz w niedzielę o 17:00  oraz  o  18:00 
 

Nabożeństwa: 
 

W maju nabożeństwo majowe w tygodniu o 17:30 a w niedziele o 15:30 
W środy o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji o ustanie epidemii. 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne. 
Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych 
z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. Michała 
Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci Miłosierdzia 
Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 15 min. 
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. wieczornej 
o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą sobotę 

miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka dla 

rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
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