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Kto pierwszy zapala światło w kościele? 
 W pewnej parafii pan kościelny przy-
chodził pierwszy do kościoła, jak to zwy-
kle bywa z racji służby i pracy. Pierwszy 
otwierał kościół i pierwszy zapalał świa-
tło. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie jego świadectwo modlitwy.  
 Każdego dnia spędzał pół godziny 
przed tabernakulum, zanim przyszli 
inni do świątyni. Jest to prawdziwe 
światło wiary, jakie pozostawił. Jego 
pogrzeb był niezwykle uroczysty. 
Przyszło wielu parafian, aby podzię-
kować Bogu za jego służbę, miłość 
do Boga i Kościoła Chrystusowego. 
 Kiedy otwieramy oczy po nocnym od-
poczynku, nabierają one blasku i świecą 
światłem otaczającego nas świata. W 
porannej modlitwie pozwalamy Bogu, 
aby opromienił nas blaskiem swego 
wiecznego światła. Ale od nas zależy, 
w jaki sposób w naszych oczach inni 
dostrzegą blask naszej dobroci i pro-
mień Bożego światła. 
 Święty Paweł zachęca nas do dobrego 
rachunku sumienia i stanięcia w prawdzie: 
„Niegdyś byliście ciemnością, lecz te-
raz jesteście światłością w Panu: po-
stępujcie jak dzieci światłości”.  

 To „teraz” zaczyna się dzisiaj. Niech to 
„teraz” trwa każdego dnia. 
 Pozwólmy Bogu, aby nasza dusza 
i serce były znakiem światłości Bo-
żej. Pan Jezus wskazuje nam drogę i 
daje obietnicę zbawienia. Przyjmijmy 
mocno do serca słowa Chrystusa: „Ja 
jestem światłością świata, kto idzie 
za Mną, będzie miał światło życia”. 
 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

19. 03.23 IV Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Diecezjalna 4/17 na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych 

8:00 Msza św.: Za †† Antoninę, Franciszka, Józefa, Jana i Pawła Bandrowskich, za 
† Katarzynę Pokorską, Zofię Kobyluch, za † Marię i Michała Nieckarz 
i za wszystkich †† z rodziny Andruchów. 

11:00 Suma: W intencj i  Stanisława i Natal i i  Łabuz  i  za Rodzinę.  

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym (4)  

20.03.23 Poniedziałek – Uroczystość Św. Józefa 

17:00 Msza św.: Za † Józefę Amorgowicz od brata Edwarda Cybulskiego z Rodziną. 

21.03.23 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † Augustyna Młynarczyk (rodzina: Strugowie) 

22.03.23 Środa – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † Adama Drożdż i za †† z rodziny. 

23.03.23 Czwartek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† Rodziców i za † Bratową z rodziny Bandrowskich. 

24.03.23 Piątek – dzień powszedni.          KRZYŻE !! 

17:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.   Dzień Misjonarzy Męczenników 

Msza św.: Za †† rodzicow Julię i Jana Szurgot, za † Stanisława i pokrewienstwo. 

25.03.23 Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

 Dzień Świętości Życia 

10:00  Konferencja Dekanalna - Niemodlin: Robert (09.04.1977) 

17:00 Msza św.: Za rodzine Hanny i Kazimierza Nieckarz, za dzieci i wnuki 

18:00 Msza św. Niedzielna: O zdrowie, Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Boże 
dla Stefanii Nieckarz, za dzieci, wnuki i prawnuki. 



26. 03.23 V Niedziela Wielkiego Postu. 
 Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
730 Okazja do Spowiedzi  

8:00 Msza św. z pierwszą nauką ogólną na rozpoczęcie Rekolekcji  

 1) Za † Józefę Amorgowicz. 

 2) Za †† rodziców Michała, Annę i Joannę Dżaluk, za † ich rodzeństwo, za † Ryszarda 
Jagi oraz za † Halinę Bąk. 

Po Mszy św. Nauka stanowa dla Róż Różańcowych 

10:30 Okazja do Spowiedzi  

11:00 Suma: z pierwszą nauką ogólną na rozpoczęcie Rekolekcji  

 1) Za † Barbare Łabuz 

 2) W intencji dzieci Renaty i Mariusza, Julii i Zbigniewa i za wnuki w rodzinie Szurgut 

Po Sumie Nauka stanowa dla Młodzieży (szkoła średnia i SP klasy 6, 7 i 8) 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z drugą nauka ogólną 

27.03.23 Poniedziałek – Drugi dzień Rekolekcji 
16:00 Nabożeństwo Eucharystyczne i nauka stanowa dla Dzieci Szkolnych 

17:15  Okazja do Spowiedzi  

18:00 Msza św. z trzecią nauką ogólną;  
 1) W intencji Anny Bawol z okazji 89 urodzin. 

 2) Za † Andrzeja Dumana, za †† Andrzeja Palica i za † Tadeusza Dumana. 

Po Mszy św. nauka stanowa dla Mężczyzn 

28.03.23 Wtorek – Trzeci dzień Rekolekcji 
16:00 Droga Krzyżowa i nauka stanowa dla Dzieci Szkolnych 

17:15  Okazja do Spowiedzi  

18:00 Msza św. z czwartą nauką ogólną;  
 1) Za †† rodziców Józefę i Mikołaja Szczerba i pokrewieństwo. Za †† z rodzin Marię, Marcina, Karola, Zofię, 

Grzegorza, Genowefę Niebylskich. Za †† rodziców Bronisławę, Franciszka Mikołajczyk i pokrewieństwo;  
Za †† Krzysztofa Taratutę, Roberta Kaczmarskiego i za †† z rodzin: Bobko, Puls, Polański i za † Romana Heins 

 2) Za †† z rodziny Filomenę, Franciszka i Marię Czarneckich, za †† z rodziny Kurek, Kusiak i Jankowski. 

Po Mszy św. nauka stanowa dla Kobiet 

29.03.23 Środa – Czwarty dzień Rekolekcji. 
16:00 Msza św. z nauką stanową dla Dzieci Szkolnych 

 1) Intencja wolna 

 2) Intencja wolna 

17:15  Okazja do Spowiedzi  

18:00 Msza św. z piątą nauką ogólną – zakończenie Rekolekcji; (Kolekta dla OO. Franciszkanów) 
 1) Za † matkę Genowefę Szurgut, za † ojca Franciszka Szurgut i za †† z pokr. z obu stron 

 2) Za † Janinę Staśkiewicz w rocznicę śmierci i za † Jana; za †† Urszulę i Jacka Dulskiego, 
za † Zbigniewa Staśkiewicz, za †† dziadków i za †† z rodzin Staśkiewicz i Musiał 



 

Czwarta niedziela wielkiego postu - 19 marca 2023 
1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu  różni się nieco od pozostałych. 
W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości . 
 Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie 
Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany 
serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. 
 

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odno-
wienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą 
miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. 
 Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i 
autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, 
sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miej-
scach pracy i w całym społeczeństwie. 
 Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie 
wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!  
 

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00 razem z 
Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 
14:00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich parafian zachę-
cam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. 
 

4. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość 
Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa.  
 Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami 
kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 ro-
ku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich.  
 Tego dnia, podczas Mszy św. przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny bę-
dziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie 
przez nich swojego powołania. 
 Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do 
godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta. Jó-
zef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego 
Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. 
 

5. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących 
Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 
1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, 
wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.  
 Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy 
w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym 
wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich ży-
dowskich bliźnich od zagłady. 



6. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi 
się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły.  
 Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeży-
wali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży 
wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. 
Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 17:00 i 18:00. 
 

7. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego do puszek zbie-
rane są ofiary na Fundusz Obrony Życia. 
 Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. 
Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy 
nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że 
zostaną nagle tego życia pozbawione. 
 Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie 
skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym 
podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, 
abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność oka-
zywać i przekazywać dalej. 
 

8. Już dzisiaj zachęcam do zakupienia Świecy Paschalnej w cenie 12 zł – dochód ze sprze-
daży przeznaczony jest n potrzeby Caritas 
 

9. Sprzątanie Kościoła w njbliższym czasie: 
24.03.23 (Sprzątanie przed Rekolekcjami) Jolanta Juzwa, Elżbieta Wajman, Józef Micun,  
   Przemek Micun i Malwina Pawlus. 
01.04.23 (Palmy na ołtarzach) Ewa Młot, Lucyna Salera, Katarzyna Madej, Halina Kubas 
   i Agnieszka Krząstek 
05.04.23 Świąteczne sprzątanie Kościoła, Budowa Ciemnicy i Bożego Grobu :Góra i Mała Góra; 

Sprzątanie wokół Kościoła, sprzątanie w Wielką Sobotę, w czasie procesji:  
Paschał i Figura Zmartwychwstałego Chrystusa – Tarnica. 

 

10. Wielkopostne Rekolekcje Ruchu Czystych Serc.  
 Ks. Tadeusz Komorek, moderator Ruchu Czystych Serc w diecezji opolskiej, zaprasza do 
udziału w rekolekcjach wielkopostnych RCS. Rekolekcje pt. „Kościół w czasach niepokoju” odbędą 
się w dniach od 24 do 26 marca br. na Górze św. Anny. Koszt: 300 zł. Zgłoszenia za pośred-
nictwem strony internetowej. 
 

11. Dzień Otwartych Drzwi w szkołach diecezjalnych w Nysie. 
 W sobotę 25 marca 2023 r. od godz. 10.00 odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w 
Diecezjalnym Liceum Humanistycznym oraz Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie.   
 Tego dnia będzie można zapoznać się z ofe rtą edukacyjną szkoły podstawowej i 
liceum, spotkać się z dyrekcją szkoły, zapoznać się z kadrą nauczycielską, porozma-
wiać z uczniami, zwiedzić szkołę, dowiedzieć się o zasadach rekrutacji i warunkach 
przyjęcia do szkoły.  
 Diecezjalne szkoły, oparte na chrześcijańskim systemie wartości, gwarantują 
nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede wszystkim rodziną atmosferę i 
personalne podejście do ucznia.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew0L0Yxj5Yj87kMZTHpMV5OpyoXW8TquBRDEb9NUfpPdh1hQ/viewform


12. Spotkania z br. Maciejem z Taizé.  
 Duszpasterstwo Młodych Ławka zaprasza na spotkania z br. Maciejem z Taizé.  
► W piątek 24 marca br. o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie w Centrum Duszpasterstwa 
Młodych w Opolu (pl. Mickiewicza 1).  
► W sobotę 25 marca br. w Domu Duszpasterstwa Młodych tzw. Kurniku na Górze św. 
Anny (ul. Leśna 8) o godz. 19.00 rozpocznie się wspólna modlitwa z kanonami z Taizé.  
 Przed modlitwą (od godz. 17.30), jak i po niej będzie okazja do spotkania i rozmowy przy stole. 
 

13. Dzień Skupienia Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.  
 Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego zapraszają na wielkopostny dzień 
skupienia, który odbędzie się w sobotę 25 marca br. w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Opo-
lu-Winowie. W programie: spotkanie z siostrami Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, Msza św. z homilią, 
konferencja formacyjna, nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz siostrzane spotkanie przy kawie. 
 

14. Weekend dla zakochanych.  
 Pary rozeznające zawarcie sakramentu małżeństwa lub planujące ślub serdecznie zapraszam do 
udziału w kursie przedmałżeńskim pt. „Weekend dla zakochanych”, który jest organizowanym przez 
ruch Spotkań Małżeńskich. Odbędzie się w pomieszczeniach Duszpasterstwa Akademickiego Resur-
rexit w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. Zapisy za pośrednictwem formularza elektronicznego.  
 

15. Spotkanie z małżonkami w kryzysie.  
 Tegoroczne formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 26 
marca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Spotkanie poprowadzi bp Waldemar Musioł. 
 

16. Rekolekcje dla młodzieży «Ładowarka».  
 W dniach 31 marca - 2 kwietnia br. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbędą 
się rekolekcje pod nazwą Ładowarka dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania, a także młodzieży, która już ten sakrament przyjęła.  Rozpoczęcie w piątek 
kolacją o 17.30, a zakończenie w niedzielę (ok. 12.30) Mszą św. z udziałem rodziców 
uczestników i podsumowaniem. Koszt 180 zł.  
 Zapisy (grupowe i indywidualne) oraz szczegółowe informacje na stronie www.lawka.org. Grupom 
młodzieży z parafii muszą towarzyszyć dorośli opiekunowie (jeden w grupach do 15 osób, dwóch 
w grupach powyżej 15 osób). 
 

17. Spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.  
 Doroczne spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbędzie się w niedzielę 
2 kwietnia o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
 

18. Nabór do chóru dziecięco-młodzieżowego.  
 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłasza nabór do chóru dziecięco-
młodzieżowego. Próby odbywają się w każdy piątek o godz. 16.20 w budynku DIMK, przy ul. 
Grunwaldzkiej 7 w Opolu. Zajęcia są w pełni darmowe, a organizatorzy oferują: zespołowe 
muzykowanie z różnorodnym repertuarem, indywidualną i zbiorową emisję głosu, warsztaty i  
koncerty oraz wszechstronny rozwój talentu i osobowości dziecka . 
 

19. Weekendowe nauki przedmałżeńskie w Nysie.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych 
kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w terminie 20-21 maja 2023 r. 
w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: 
www.rodzinnanysa.pl  

 

https://forms.gle/ehVRrBW9WHkDQtdW7
http://www.lawka.org/
http://www.rodzinnanysa.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.edk.org.pl 
 
 
 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
Niemodlin - 31 marca 2023 

Godz. 20:00 Msza św. 
 



 
 

ŚŚWWIIĘĘTTYY  JJAANN  PPAAWWEEŁŁ  WWIIEELLKKII 
SSttaannoowwiisskkoo  KKoonnffeerreennccjjii  EEppiisskkooppaattuu  PPoollsskkii  

  

WW  oossttaattnniicchh  ddnniiaacchh  mmaammyy  ddoo  cczzyynniieenniiaa  zz  bbeezzpprreecceeddeennssoowwyymm  aattaakkiieemm  nnaa  oossoo--
bbęę  ii  wwiizzeerruunneekk  ŚŚwwiięętteeggoo  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII..  DDzziieejjee  ssiięę  ttoo  ww  OOjjcczzyyźźnniiee  PPaappiieeżżaa,,  kkttóórryy  jjaakk  
nniikktt  iinnnnyy  rroozzssłłaawwiiłł  iimmiięę  PPoollsskkii  nnaa  ccaałłyymm  śśwwiieecciiee..  „„PPaappiieeżż  JJaann  PPaawweełł  IIII  ––  ppiissaałł  bbuurr--
mmiissttrrzz  RRzzyymmuu  zz  ookkaazzjjii  jjeeggoo  bbeeaattyyffiikkaaccjjii  ––  zzoossttaawwiiłł  nniieezzaattaarrttyy  zznnaakk  nnaa  hhiissttoorriiii  cchhrrzzee--
śścciijjaańńssttwwaa  oorraazz  nnaa  hhiissttoorriiii  nnaarrooddóóww  EEuurrooppyy  ii  ccaałłeeggoo  śśwwiiaattaa..  OOjjcciieecc  ŚŚwwiięęttyy  WWoojjttyyłłaa  
ssttaałł  ssiięę  ssyymmbboolleemm,,  pprrzzeewwooddnniikkiieemm,,  zzaarróówwnnoo  ddllaa  oossóóbb  wwiieerrzząąccyycchh,,  jjaakk  ii  nniieewwiieerrzząą--
ccyycchh..  BByyłł  PPaappiieeżżeemm,,  kkttóórreeggoo  wwkkłłaadd  ookkaazzaałł  ssiięę  ddeeccyydduujjąąccyy  ddllaa  oobbaalleenniiaa  kkoommuunniizzmmuu  
oorraazz  ttyycchh  wwsszzyyssttkkiicchh  ddookkttrryynn,,  kkttóórree  zzmmiieerrzzaałłyy  ddoo  pprrzzeekkrreeśślleenniiaa  wwsszzeellkkiieejj  ggooddnnoośśccii  ii  
wwoollnnoośśccii  iissttoottyy  lluuddzzkkiieejj..  LLiicczznnee  nnaarrooddyy  ooddnnaallaazzłłyy  ww  nniimm  ppookkłłaaddyy  ooggrroommnneejj  ssiiłłyy,,  
zzddoollnneejj  ddoo  pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  ppiięękknnaa  wwiiaarryy  ii  wwaarrttoośśccii  zz  nniiąą  zzwwiiąązzaannyycchh..””  

PPaappiieeżż  FFrraanncciisszzeekk  zz  ookkaazzjjii  kkaannoonniizzaaccjjii  pprrzzyyppoommnniiaałł,,  żżee  KKaarrooll  WWoojjttyyłłaa  zzaanniimm  
wwyyrruusszzyyłł,,  bbyy  pprrzzeemmiieerrzzaaćć  ddrrooggii  śśwwiiaattaa,,  ddoorraassttaałł  ddoo  ssłłuużżbbyy  CChhrryyssttuussoowwii  ii  KKoośścciioołłoowwii  
ww  sswwoojjeejj  OOjjcczzyyźźnniiee,,  ww  PPoollssccee..  „„DDzziięękkuujjęę  nnaarrooddoowwii  ppoollsskkiieemmuu  ii  KKoośścciioołłoowwii  ww  PPoollssccee  
zzaa  ddaarr  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII””  ––  ppoowwiieeddzziiaałł  FFrraanncciisszzeekk  ii  ppooddkkrreeśślliiłł,,  żżee  PPaappiieeżż  PPoollaakk  nnaaddaall  iinn--
ssppiirruujjee  nnaass  ppoopprrzzeezz  ssłłoowwaa,,  ppiissmmaa,,  ggeessttyy,,  ssttyyll  ppoossłłuuggii,,  cciieerrppiieenniiee  pprrzzeeżżyywwaannee  zz  hheerroo--
iicczznnąą  nnaaddzziieejjąą..  „„IInnssppiirruujjee  nnaass  jjeeggoo  ccaałłkkoowwiittee  ppoowwiieerrzzeenniiee  ssiięę  CChhrryyssttuussoowwii,,  OOddkkuuppii--
cciieelloowwii  cczzłłoowwiieekkaa  ii  MMaattccee  BBoożżeejj..””  

ŚŚwwiięęttyy  JJaann  PPaawweełł  IIII  ttoo  jjeeddeenn  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  rrooddaakkóóww  ww  nnaasszzyycchh  ddzziieejjaacchh..  JJeesstt  
ttaakkżżee  oojjcceemm  nnaasszzeejj  wwoollnnoośśccii..  SSzzeeddłł  pprrzzeedd  nnaammii  jjaakk  MMoojjżżeesszz  ––  wwyypprroowwaaddzziiłł  zz  ddoommuu  
nniieewwoollii,,  pprrzzeepprroowwaaddzziiłł  pprrzzeezz  MMoorrzzee  CCzzeerrwwoonnee  ii  pprrzzyyppoommnniiaałł  nnaamm  ttaabblliiccee  BBoożżyycchh  
pprrzzyykkaazzaańń..  SSttaannąąłł  ww  sszzeerreegguu  wwiieellkkiicchh  pprroorrookkóóww,,  ppoottęężżnnyycchh  ww  ssłłoowwiiee  ii  cczzyynniiee..  
WWsskkaazzyywwaałł  ddrrooggęę,,  cchhrroonniiłł  pprrzzeedd  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm,,  pprrzzeessttrrzzeeggaałł  pprrzzeedd  uuwwiikkłłaa--
nniieemm  ww  cciieerrnniiee  zzłłaa  ii  ggrrzzeecchhuu..  BBrraałł  nnaass  nnaa  sswwoojjee  rraammiioonnaa  ii  zz  mmiiłłoośścciiąą  ooddnnoossiiłł  ddoo  
CChhrryyssttuussoowweejj  oowwcczzaarrnnii  

PPooeettaa  ii  mmyyśślliicciieell  cceenniiłł  ii  kkoocchhaałł  ppoollsskkąą  kkuullttuurręę,,  hhiissttoorriięę  ii  ttrraaddyyccjjęę..  WWiieellkkii  ii  wwyy--
mmaaggaajjąąccyy  nnaauucczzyycciieell  zzaattrroosskkaannyy  bbyyłł  oo  ddzziieeddzziiccttwwoo,,  kkttóórreemmuu  nnaa  iimmiięę  PPoollsskkaa..  OOnn  zz  ttee--
ggoo  ddzziieeddzziiccttwwaa  ssiięę  wwyywwooddzziiłł,,  ww  nniimm  ssiięę  wwyycchhoowwyywwaałł  ii  wwzzrraassttaałł,,  oonnoo  ggoo  uukksszzttaałłttoo--
wwaałłoo..  BByyłł  zz  tteeggoo  ddzziieeddzziiccttwwaa  dduummnnyy  ii  nniiee  wwssttyyddzziiłł  ssiięę  tteeggoo  wwyyzznnaaćć  pprrzzeedd  śśwwiiaatteemm..  AA  
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  bbyyłł  tteeggoo  śśwwiiaattaa  ppiieerrwwsszzyymm  oobbyywwaatteelleemm,,  sszzeeddłł  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  nnaarrooddóóww..  
OOkkaazzyywwaałł  sszzaaccuunneekk  ddllaa  kkaażżddeejj  kkuullttuurryy,,  hhiissttoorriiii  ii  ttrraaddyyccjjii..  AAppeelloowwaałł  oo  dduucchhoowwąą  jjeedd--
nnoośśćć  EEuurrooppyy,,  pprrzzyyppoommiinnaałł  jjeejj  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiiee  kkoorrzzeenniiee,,  zz  kkttóórryycchh  wwyyrraassttaa  nnaasszzaa  kkuull--
ttuurraa  ii  ccyywwiilliizzaaccjjaa..  

JJeeggoo  ppiieellggrrzzyymmkkii  ddoo  OOjjcczzyyzznnyy  bbyyłłyy  wwiieellkkiimmii  rreekkoolleekkccjjaammii  ddllaa  nnaarroodduu,,  mmiilloo--
wwyymmii  kkaammiieenniiaammii  nnaasszzeejj  hhiissttoorriiii,,  ttcchhnniieenniieemm  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo  ww  ssuummiieenniiaa  uummęęcczzoo--
nnyycchh  ii  zzddeezzoorriieennttoowwaannyycchh  rrooddaakkóóww..  WWyyppoowwiiaaddaałł  ssłłoowwaa  mmaajjąąccee  sspprraawwcczząą  mmoocc,,  
zzddoollnnee  ppcchhnnąąćć  hhiissttoorriięę  kkrraajjuu  ii  lloossyy  lluuddzzii  nnaa  nnoowwee  ttoorryy::    „„NNiieecchh  zzssttąąppii  DDuucchh  TTwwóójj””,,  
„„PPookkóójj  TToobbiiee  PPoollsskkoo,,  OOjjcczzyyzznnoo  mmoojjaa!!””  „„KKaażżddyy  ppoowwiinniieenn  mmiieećć  sswwoojjee  WWeesstteerrppllaattttee!!””  
„„NNiiee  llęękkaajjcciiee  ssiięę  bbyyćć  śśwwiięęttyymmii!!””  „„MMiieejjcciiee  wwyyoobbrraaźźnniięę  mmiiłłoossiieerrddzziiaa!!””..  

JJeeggoo  ppaappiieesskkiiee  pprrzzeeppoowwiiaaddaanniiee,,  aappoossttoollsskkiiee  wwiizzyyttyy,,  aa  ttaakkżżee  wwyyssiiłłkkii  ddyypplloommaa--
ttyycczznnee  pprrzzyycczzyynniiłłyy  ssiięę  ddoo  wwzzrroossttuu  dduucchhoowweeggoo  mmiilliioonnóóww  lluuddzzii  nnaa  ccaałłyymm  śśwwiieecciiee..  DDllaa  



nniicchh  PPaappiieeżż  PPoollaakk  bbyyłł  ii  ppoozzoossttaajjee  mmoorraallnnyymm  ppuunnkktteemm  ooddnniieessiieenniiaa,,  nnaauucczzyycciieelleemm  
wwiiaarryy,,  aa  ttaakkżżee  oorręęddoowwnniikkiieemm  ww  nniieebbiiee..    

WWoobbeecc  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  oossttaattnniioo  nnaa  sszzeerrookkąą  sskkaallęę  pprróóbb  zzddyysskkrreeddyyttoowwaanniiaa  
oossoobbyy  ii  ddzziieełłaa  śśww..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII,,  rraazz  jjeesszzcczzee  aappeelluujjeemmyy  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  oo  uusszzaannoowwaanniiee  
ppaammiięęccii  jjeeddnneeggoo  zz  nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyycchh  nnaasszzyycchh  rrooddaakkóóww..  PPrrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  pprroocceess  kkaa--
nnoonniizzaaccyyjjnnyy,,  aa  ww  ttyymm,,  ddooggłłęębbnnaa,,  nnaauukkoowwaa  aannaalliizzaa  hhiissttoorryycczznnaa,,  nniiee  ppoozzoossttaawwiiaa  wwąątt--
pplliiwwoośśccii  ooddnnoośśnniiee  ddoo  śśwwiięęttoośśccii  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII..    

CCzzyy  ppoozzwwoolliimmyy  ooddeebbrraaćć  ssoobbiiee  tteenn  sskkaarrbb  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ddzziieennnniikkaarrsskkiieeggoo  oommóó--
wwiieenniiaa  mmaatteerriiaałłóóww,,  wwyyttwwoorrzzoonnyycchh  pprrzzeezz  kkoommuunniissttyycczznnąą  SSłłuużżbbęę  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa??  
ZZoossttaałłoo  oonnoo  ddookkoonnaannee  zz  ppoommiinniięęcciieemm  wwaarrsszzttaattuu  nnaauukkoowweeggoo,,  ww  ssppoossóóbb  ssttrroonnnniicczzyy,,  
cczzęęssttoo  aahhiissttoorryycczznnyy,,  bbeezz  zznnaajjoommoośśccii  kkoonntteekkssttuu,,  iinnnnyycchh  iissttnniieejjąąccyycchh  ddookkuummeennttóóww,,  
rraappoorrttóóww  cczzyy  oopprraaccoowwaańń..  MMaatteerriiaałłyy  SSBB  uukkaazzuujjąą  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  sskkaallęę  iinnwwiiggiillaaccjjii  
oossoobbyy  kkaarrddyynnaałłaa  KKaarroollaa  WWoojjttyyłłyy..  NNiiee  mmoożżeemmyy  ddooppuuśścciićć  ddoo  ssyyttuuaaccjjii,,  ww  kkttóórreejj  wwssttyy--
ddzziićć  ssiięę  ii  ttłłuummaacczzyyćć  mmuussiieelliibbyy  ccii,,  kkttóórrzzyy  sspprrzzeecciiwwiiaallii  ssiięę  kkoommuunniissttyycczznneejj  ddyykkttaattuurrzzee,,  
aa  nniiee  ccii,,  kkttóórrzzyy  iinnwwiiggiilloowwaallii  oobbyywwaatteellii,,  ppiissaallii  ddoonnoossyy,,  wwssppóółłpprraaccoowwaallii  zz  kkoommuunnii--
ssttyycczznnyymm  rreeżżiimmeemm,,  pprrzzeeśśllaaddoowwaallii  wwiieerrzząąccyycchh  ii  łłaammaallii  lluuddzzkkiiee  ssuummiieenniiaa..  

OOrrzzeecczzeenniiee  KKoośścciioołłaa  oo  śśwwiięęttoośśccii  cczzłłoowwiieekkaa  nniiee  jjeesstt  wwyyddaawwaannee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  
jjeeggoo  ppoojjeeddyynncczzyycchh  ddeeccyyzzjjii  lluubb  iicchh  bbrraakkuu..  BBiieerrzzee  ssiięę  ppoodd  uuwwaaggęę  ccaałłoośśćć  żżyycciiaa  ii  ddzziiaałłaall--
nnoośśccii  oorraazz  zzrrooddzzoonnee  zz  nniicchh  oowwooccee..  

JJaakkoo  ppaappiieeżż,,  śśww..  JJaann  PPaawweełł  IIII,,  zzaalliicczzyyłł  kkrrzzyywwddęę  wwyyrrzząąddzzaannąą  ddzziieecckkuu  ww  ssffeerrzzee  
sseekkssuuaallnneejj  ddoo  nnaajjcciięężżsszzyycchh  pprrzzeessttęęppssttww..  ZZoobboowwiiąązzaałł  wwsszzyyssttkkiiee  eeppiisskkooppaattyy  śśwwiiaattaa  ddoo  
wwpprroowwaaddzzeenniiaa  sszzcczzeeggóółłoowwyycchh  nnoorrmm  ppoossttęęppoowwaanniiaa  ww  ttaakkiicchh  pprrzzyyppaaddkkaacchh..  WWiieerrnnii  
jjeeggoo  wwsskkaazzaanniioomm,,  ppooddeejjmmuujjeemmyy  ddzziissiiaajj  ttrroosskkęę  oo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  mmłłooddyycchh  ww  ssttrruukk--
ttuurraacchh  kkoośścciieellnnyycchh..  CCzzuujjeemmyy  ssiięę  zzoobboowwiiąązzaannii,,  aabbyy  wwsszzyyssttkkiicchh  zzrraanniioonnyycchh  ppoopprrzzeezz  
lluuddzzii  KKoośścciioołłaa  wwyyssłłuucchhaaćć  ii  pprrzzyyjjśśćć  iimm  zz  kkoonnkkrreettnnąą  ppoommooccąą..  
  DDzziięękkuujjeemmyy  wwsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  zz  wwiieellkkąą  ooddwwaaggąą  ii  ssttaannoowwcczzoośścciiąą  bbrroonniiąą  ddoobbrreeggoo  
iimmiieenniiaa  ŚŚwwiięętteeggoo  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII..  AAppeelluujjeemmyy,,  aabbyy  nniiee  wwyykkoorrzzyyssttyywwaaćć  oossoobbyy  PPaappiieeżżaa  
PPoollaakkaa  ddoo  cceellóóww  bbiieeżżąącceejj  ppoolliittyykkii..  ZZaacchhęęccaammyy  ddoo  mmooddlliittwwyy  zzaa  wwssttaawwiieennnniiccttwweemm  
ŚŚwwiięętteeggoo  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  zzaa  nnaasszząą  wwssppóóllnnoottęę  kkoośścciieellnnąą  ii  nnaarrooddoowwąą..  NNiiee  ppoozzwwóóllmmyy  
ooddeebbrraaćć  ssoobbiiee  ppoocczzuucciiaa  dduummyy  ii  rraaddoośśccii  zz  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  CChhrryyssttuussoowweeggoo  KKoośścciioo--
łłaa..  NNiiee  ddaajjmmyy  ssiięę  ppooddzziieelliićć,,  bbrroońńmmyy  wwssppóóllnniiee  nnaasszzyycchh  nnaajjcceennnniieejjsszzyycchh  wwaarrttoośśccii..  
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