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JEŻELI  
 Wypełnienie przykazań nie jest 
warunkiem otrzymania miłości Pana 
Boga. Jest pomocą, by w tej miłości 
nieustannie trwać. 
 W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus 
tłumaczy uczniom, w jaki sposób mają 
zachować z Nim więź, kiedy wróci do 
swojego Ojca. Pierwszym sposobem 
jest posłuszeństwo Jego Słowu (przypo-
wieść o winnym krzewie). Drugim sposo-
bem jest zachowanie Jego przykazań. 
 Podobnie jak dziecko nie musi spełniać 
żadnych obowiązków, by zasłużyć na mi-
łość rodziców, także chrześcijanin nie musi 
nic robić, by zasłużyć na miłość Boga. Ona 
jest bezwarunkowa. Bóg nie reglamentu-
je swojej łaski proporcjonalnie do na-
szego dobrego zachowania. Nie prowa-
dzi rachunku zysku i strat, nie przelicza, 
nie chce, byśmy, targując się z Nim, 
wpadli w nerwicę, balansując całe życie 
na granicy grzechu i łaski. 
 Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 
porównał taką religijność do życia żabki, 
która na chwilę wynurza się z błotka, by 
zaczerpnąć świeżego powietrza, a potem z 
powrotem: Spowiedź na święta, przyjęcie 
Komunii św., kilka dni życia w łasce, a po-

tem tygodnie i miesiące w grzechu. Oby 
śmierć zastała nas w łasce! 
 Spełnianie przykazań jest sposo-
bem, by dostępu do Miłości nie utracić. 
A istotą przykazań jest przekazywanie 
tej Miłości innym ludziom.  
 Zrozumiał to św. Piotr zaskoczony wy-
laniem Ducha Świętego w domu poganina 
(pierwsze czytanie).  
 Zrozumiał to św. Jan, zachęcając do 
miłości wzajemnej (drugie czytanie). Za 
miłość bowiem się nie dziękuje, ją się od-
wzajemnia! 
 Trzeba więc, byśmy oderwali się od 
dna, zaczęli przynosić trwałe owoce na-
szego poświęcenia, a wtedy nie bę-
dziemy drżeć o względy Pana, pewni, że 
On nam nigdy niczego nie odmówi. 
 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 
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 Kolekta Parafialna; Puszka – Katedra Opolska; 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: W intencji Łukasza i Leny Giercuszkiewicz z okazji urodzin 

9:30 Msza św.: Uroczystość pierwszej Komunii świętej: Ewy i Mateusza Łabuz 

11:00 Suma Uroczystość pierwszej Komunii świętej: Nadii Żurek i Krzysztofa Kochman 

10.05.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo majowe i procesja o dobre urodzaje 

Msza św.: Za †† Antoninę i Franciszka Bandrowskich (AJ). 

11.05.21 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo majowe i procesja o dobre urodzaje 

Msza św.: Za † Józefa Giercuszkiewicz i za † Bogdana Pasierbek. 

12.05.21 Środa – dzień powszedni.  
17:00 Nabożeństwo majowe i procesja o dobre urodzaje 

Msza św.: Za †† z rodzin Dyczkowski – Lampa. 

13.05.21 Czwartek – dzień powszedni.  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: Za †† w rodzinie Peno, Gurazdowski, Łucarz, Wojtowicz i Mrówczyński. 

18:00 Rozbieramy Ciemnicę i Boży Grób – zapraszam wieś Rogi 

14.05.21 Piątek – Święto św. Macieja Apostoła  
17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św.: Za †† Józefa Bąk i za Stanisława Bąk, za † Rafalinę i Ryszarda Jagi. 

15.05.21 Sobota – dzień powszedni.  
16:00 Msza św.: Za roczną Julię Wróbel, za jej Rodziców i Chrzestnych o zdrowie i Boże Błogosł. 

17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św. Niedzielna: Z okazji 50 urodzin Andrzeja Młot. 

18:00 Msza św.: Za † Zofię Urban. 

16.05.21 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 Kolekta parafialna na prąd za maj 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: Za †† Marię i Eugeniusza Szeliga i za † Andrzeja Ptak. 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym:  Za † Ojca Franciszka Zajączkowskiego 



 
 

Szósta Niedziela Wielkanocy - 9 maja 2021 
 

1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego 
wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga 
naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na 
co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy. 
 

2. Gromadzimy się dzisiaj na Mszy Świętej w miesiącu, który w szczególny spo-
sób poświęcony jest Maryi. Cała przyroda i świat oddają Matce Boga i naszej Matce 
chwałę. Uczmy się od Maryi, jak sławić Pana Boga naszym życiem.  
 Niech Ona, Niewiasta Eucharystii, wyprasza nam potrzebne łaski, abyśmy w 
milczeniu i skupieniu mogli przeżywać Najświętszą Ofiarę, abyśmy z otwartym i 
czystym sercem słuchali słowa Bożego i przyjęli Pana Jezusa do swojego życia.  
 

3. Pan Bóg pragnie, abyśmy odpowiadali na Jego powołanie. Z fragmentu Dziejów 
Apostolskich usłyszymy o tym, że Piotrowi, który wraz z kilkoma Żydami, przychodzi do 
domu poganina Korneliusza. Pan Bóg chce obdarzyć łaską także pogan, bo udziela im 
takiej samej łaski. 
 Święty Jan mówi o Bożej miłości, która jest nieograniczona i nie ma względu 
na osoby. Pan Bóg wprowadza swoich wybranych w tajemnicę swojej niepojętej i 
ogarniającej wszystkich miłości. Słuchajmy zawsze słowa Bożego, abyśmy potrafili 
radować się naszym wybraniem przez Boga, który jest nieskończoną miłością. 
 

4. Przez cały maj codziennie, także dziś, o godz. 17:00 nabożeństwo majowe. Za-
praszam na tę modlitwę także w poszczególnych wioskach przy krzyżu. 
 

5. W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna 
rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r. 
 

6. W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.  
 Zachęcam do modlitwy w intencji młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

8. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w piątek 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich grona, za-
jął miejsce Judasza. 



9. Sprzątanie Kościoła – rozpoczyna wieś Góra.  
 

15.05.21 Stanisław Bachryj, Jadwiga Buczkowska, Łucja Giercuszkiewicz, Teresa Gurazdowska 
22.05.21 Kamila Giercuszkiewicz, Anna Habiak, Barbara Witek, Rozalia Książak 
29.05.21 Krystyna Nawarowska, Anna Szustak, Jolanta Śnieżek, Renata Mól, Elżbieta Bachryj 
02.06.21 Sprzątanie na Uroczystość Bożego Ciała: Kościół – Tarnica; Wokół - Roszkowice 
12.06.21 Pasek, Katarzyna Szczerba, Violetta Iszczenko, Magdalena Pasierbek, Alfreda Pasierbek 
19.06.21 Agnieszka Mesjasz, Piotr Mesjasz, Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik 
Mała Góra - Rodziny do sprzątania Kościoła 
26.06.21 Czesława Janik, Marek Jezierski, Iwona Trzmielewska, Danuta Łotocka 
 

10. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Przemysław Micun, syn Józefa; zamieszkały Roszkowice 5a Zapowiedź 

2 Elżbieta Dżaluk, córka Eugeniusza; zamieszkała Gracze, Kol. Robotnicza 24 
 

Jeśli Ktoś zna jakieś przeszkody, proszony jest o powiadomienie Kancelarii Parafialnej. 
 

11. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021, który realizowany jest co 10 lat.  
 Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane 
do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przy-
padku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 
lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego. W oparciu 
o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edu-
kacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także 
podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Po-
przez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w 
ich otoczeniu. 
 

12. Oferta programowa Radia Doxa. 
 W maju zachęcamy w Radiu Doxa do wysłuchania kolejnego audiobooka. To zapis 
poświęconej rodzinie konferencji wygłoszonej przez o. Adama Szustaka OP „Rodzinne 
pole minowe”. Rodzina postrzegana jest tu jako jedno z najniebezpieczniejszych pól, na 
których można trafić na minę grożącą wybuchem, konfliktem i zranieniami (które w kon-
sekwencji mogą prowadzić do rozpadu więzi rodzinnych).  
 Jak ich uniknąć? Podpowiedzi znaleźć można w ramach prezentacji audiobooka, w 
Radiu Doxa od poniedziałku do piątku o 19.45. Przypominamy, że Radia Doxa można 
słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na www.doxa.fm. Od niedawna 
dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS). 
 

 Razem z Maryją uwielbiajmy Pana Boga za dar słowa Bożego i Ciała Pańskie-
go, które przyjęliśmy w czasie tej Eucharystii. Umocnieni spotkaniem z żywym Bo-
giem wyruszmy do naszych domów i dzielmy się wiarą i radością z bliźnimi. 
 

http://www.doxa.fm/
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DEKRET NA CZAS PANDEMII 
 

 W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę 
przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 4 do 
28 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. 
 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I ICH OTOCZENIA 
1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 
15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują. Informa-
cję o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu. 
2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie, nie krócej niż do 15 maja br., konieczność zasłania-
nia ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m. W związku z powyższym udzielam ogólnego 
zezwolenia na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza 
miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę. W przypadku odwołania restrykcji dotyczących zasłaniania ust i nosa 
na świeżym powietrzu, należy przyjąć i zachowywać zasady obowiązujące w danym czasie. 
3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religij-
nego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni 
celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. 
 

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ 
4. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w 
podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosła-
wiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożo-
ną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii. 
5. Zezwala się na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
6. Podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji 
Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 30 dni przed ich 
planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować 
Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu. 
7. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie ado-
racji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku para-
fiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka. 
8. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz 
do częstego śpiewu suplikacji. 
9. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycz-
nie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego 
po ich zakończeniu. 
10. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, 
gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy 
innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często 
wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie de-
zynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. 
Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj. 

 

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
11. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasło-
nięte usta i nos. 

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 
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12. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w po-
stawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do 
ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do 
ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, 
którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym. 
 

TROSKA O CHORYCH 
13. Z uwagi na okoliczność, że wielka grupa osób starszych i przewlekle chorych, a także kapłanów, została już za-
szczepiona przeciw SARS-CoV-2 należy przywrócić zwyczajowe odwiedziny chorych. Nawiedzając domy chorych, 
duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. 
14. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona spra-
wowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby, natomiast w przypadku 
chorych, przebywających w swoich mieszkaniach, posługa wobec nich odbywa się w ścisłym porozumieniu i 
współpracy ze stacjami opieki Caritas. 

 

INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE 
15. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej ma się odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
16. Wraz z powrotem młodzieży do szkół zostanie wznowione udzielanie sakramentu bierzmowania kandy-
datom z roku 2020. Stosowne informacje na ten temat zostaną przekazane właściwym dziekanom. 
17. Ewentualne rekolekcje, misje czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w parafiach, należy 
odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.  
18. Roztropnemu rozeznaniu dziekanów pozostawiam kwestię organizowania ogólnych spotkań kapłań-
skich. Zalecam zachować daleko idącą powściągliwość także w prywatnych spotkaniach kapłanów, które 
mają odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
19. Zachęcam do przesunięcia terminów tzw. zjazdów kursowych na późniejszy czas, gdy zostaną zluzo-
wane obostrzenia pandemiczne dotyczące zgromadzeń. 
20. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w takim trybie, w jakim 
prowadzone są zajęcia szkolne, a jeśli to niemożliwe, należy je odwołać. 
21. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują 
interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
22. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii 
Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb. 
23. Kuria Diecezjalna w Opolu jest czynna w trybie zwykłym, czyli od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00, poza 
wyjątkami, o których informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach. 
24. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem. 
25. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego 
Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału 
Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila. 
26. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi  

Dam wam pasterzy według mego serca (Jr 3,15) 
Drodzy Diecezjanie 
liturgia Słowa Bożego dzisiejszej VI Niedzieli Wielkanocnej przypomina, że Bóg objawił nam 

swą miłość i dał nam przykazanie miłości jako najważniejsze zadanie chrześcijańskiej egzystencji. 
Święty Jan Apostoł wyjaśnia jego sens i podkreśla doniosłość przykazania Jezusa skierowanego do 
uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. [...] 
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. Z dalszych słów Pana Jezusa wynika, że re-
alizacja przykazania miłości jest warunkiem tego, aby Jego radość w nas była i aby radość nasza 
była pełna. Tylko wtedy też jesteśmy Jego przyjaciółmi, możemy iść w Jego imię i przynosić spo-
dziewane owoce. Wówczas także owoc naszego życia może być trwały i Bóg Ojciec da nam 
wszystko, o cokolwiek Go poprosimy. 

To niezmiernie ważna nauka Pana Jezusa, która ze szczególną mocą wybrzmiewa w odniesie-
niu do tych, którzy przez sakrament święceń prezbiteratu, otrzymują szczególny dar uzdalniający ich 
i zobowiązujący do pełnienia posługi pasterskiej w Kościele w imieniu Chrystusa - Głowy i Pasterza. 
W tym roku to wielkie misterium obdarowania świętym posłannictwem w Kościele stanie się udzia-
łem trzech diakonów. 

W najbliższą niedzielę 16 maja br. w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogów-
ku święcenia prezbiteratu przyjmie diakon Dariusz Karbowski z parafii św. Anny w Grabowie Ko-
ścierskim w diecezji pelplińskiej, który jest absolwentem Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych 
Kandydatów do Kapłaństwa w Krakowie.  

Natomiast w sobotę 22 maja br. w katedrze opolskiej wyświęceni zostaną diakoni Michał Banaś 
z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach oraz Daniel Chudala z parafii św. Michała Archanioła w 
Rozmierzy - absolwenci naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. 

Patron wszystkich kapłanów św. Jan Maria Vianney często powtarzał, że kapłaństwo to miłość 
Najświętszego Serca Jezusowego, a dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym 
skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia. 
Zasadniczym bowiem zadaniem kapłana jest realizowanie przykazania miłości Boga wobec wier-
nych, którzy są powierzeni jego duszpasterskiej pieczy. Podczas obrzędu udzielania święceń ka-
płańskich biskup mówi do nowo wyświęconego księdza o jego zasadniczej misji: „Czy chcesz coraz 
ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za 
nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?”. 

Ponieważ Bóg jest miłością, a podstawową cechą miłości jest to, że miłość nie szuka swego, 
dlatego pasterze według Bożego serca, autentycznie zjednoczeni z Chrystusem, nie szukają wła-
snych korzyści. Tacy pasterze nie będą zabiegać o dobra materialne ani ludzką chwałę. Nie będą 
się starali podobać ludziom i robić dobrego wrażenia na innych, ale zamiast tego swoją postawą 
będą budować wiernych i prowadzić ich do Chrystusa. Taki kapłan, doświadczający miłości Boga w 
swoim życiu, żyjący miłością Jezusa, nie zatrzymuje niczego dla siebie. Zakorzeniony w głębokiej 
wspólnocie miłości z Bogiem poświęca czas i siły dla ludzi przychodzących ze swoimi problemami i 
grzechami. I właśnie tego typu świadków Bożej miłości stale potrzebuje Kościół i świat, nie tylko w 
dzisiejszych uwarunkowaniach życia. Świętych kapłanów poszukują wszystkie pokolenia. Dlatego 
trudno się dziwić, że wierni bardzo boleśnie odczuwają i przeżywają z wielkim smutkiem ujawniające 
się na zewnątrz różne formy lekceważenia przez kapłana powołania do świętości, tym bardziej 
wszelkie formy zgorszenia, których dopuszczają się kapłani. 

Oczywiście, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest sprostać zadaniu bycia re-
prezentantem Chrystusa i Kościoła na miarę Boskiego Pasterza, posługiwać z wrażliwością na wzór 
Boskiego Serca. Ludzkie siły nie wystarczą, bardzo potrzeba Bożego wsparcia i ciągłego upraszania 



Bożej pomocy. Dlatego wielkim zadaniem nas wszystkich, całej wspólnoty wiernych, jest nieustająca 
modlitwa o świętość życia i posługiwania kapłanów, której pięknym wyrazem są słowa znanej nam 
dobrze pieśni: „Najświętsze Serce, ustrzeż ich, we wszystkich życia chwilach złych. Niech czystym 
sercem służą Ci, Przez życia swego wszystkie dni”. 

Rzecz jasna, nie możemy też ustawać w modlitwie za nasze Międzydiecezjalne Seminarium 
Duchowne oraz w ciągłym podejmowaniu wołania o nowe powołania kapłańskie i do życia konse-
krowanego. Chciejmy to czynić ze szczególnym zaangażowaniem w ramach nabożeństw czerwco-
wych odprawianych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W tym roku, Drodzy Diecezjanie, gorąco Was wszystkich zachęcam do udziału w tych nabożeń-
stwach także i z tego powodu, że chcemy się jak najlepiej przygotować do odnowienia aktu poświęcenia 
Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Miał on miejsce 100 lat temu. Wówczas, 27 lipca 1920 roku, 
w obliczu wielkiego zagrożenia spowodowanego bolszewicką inwazją, biskupi polscy zebrani na Jasnej 
Górze poświęcili naród polski i całą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali 
Matkę Bożą Królową Polski. 11 czerwca br., w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, biskupi polscy 
i wszystkie parafie ponownie dokonają takiego aktu. Będzie to wspaniała okazja do zawierzenia Boże-
mu Sercu siebie, swoich bliskich, naszego społeczeństwa i Kościoła oraz najbardziej pilnych spraw tych 
dni, które przeżywamy z wielkim niepokojem, wielokroć bezradni i bezsilni. W związku z tym, trzeba by-
śmy podjęli trud odnowienia naszych serc i naszego życia, zwłaszcza duchowego. Biorąc udział w na-
bożeństwach czerwcowych (mamy nadzieję, że będziemy mogli już liczniej gromadzić się w świąty-
niach), chciejmy szczególnie polecać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszystkich chorujących i całą 
służbę zdrowia, personel medyczny, służby sanepidu i wolontariuszy. 

Natomiast teraz, w tych dniach majowych, módlmy się wiele o duchowe zdrowie młodego pokole-
nia, o żywą wiarę w sercach dzieci i młodzieży. Wstawiennictwu Bożej Rodzicielki szczególnie polecaj-
my tegorocznych maturzystów, prosząc dla nich o światło Ducha Świętego na czas egzaminów, a także 
o łaskę dobrego rozeznania dalszej drogi życia. Prośmy o to, aby nasza młodzież w tym trudnym dziele 
rozeznawania nie lekceważyła Bożego wołania i nie bała się podjąć tego, do czego Bóg wzywa i co 
podpowiada. Módlmy się także za nasze rodziny, o miłość i zgodę w rodzinach, rozwój Bożego życia 
oraz o potrzebne łaski dla rodziców na trudy wychowania dzieci, zwłaszcza w wierze. 

Podobnie jak w zeszłym roku, ze względu na epidemię, nie mogę Was zaprosić w uroczystość 
Bożego Ciała na „Koncert Uwielbienia”. Zapraszam Was jednak w tym dniu do godzinnej adoracji w 
naszych kościołach, która rozpocznie się o 19.30. 

Na koniec raz jeszcze bardzo Was proszę, Siostry i Bracia, o usilną modlitwę w intencji tego-
rocznych neoprezbiterów, także w intencji wczoraj wyświęconych dziewięciu nowych diakonów oraz 
o świętość wszystkich kapłanów naszej diecezji i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, 
do sakramentalnego małżeństwa i do różnorakich posług w Kościele. Nie ustawajmy też w modlitwie 
o ustanie pandemii i o dobre radzenie sobie z jej wielorakimi następstwami. 

W całym tym dziele gorliwej i wytrwałej modlitwy, niech Wam stale towarzyszy i będzie Wam 
wsparciem obfite błogosławieństwo Boże, którego wszystkim z radością udzielam. Niech Was bło-
gosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. 
 

 Wasz biskup 


