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Pismo bezpłatne  

Zmartwychwstały Chrystus 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Z okazji świąt Zmartwychwstania Chrystusa 

składam wszystkim najlepsze życzenia.  

Niech ten piękny, ale w tym roku wyjątkowy 

i trudny czas napełni Państwa serca otuchą i 

nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć, z Bożą 

pomocą, nawet największe trudności, które 
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Karol Wojtyła urodził się 20 maja 1920 w małopolskim miasteczku Wa-

dowice, niedaleko Krakowa jako drugie z trójki dzieci Karola i Emilii Kaczo-

rowskiej. Dość szybko jednak rodzina bardzo zmalała, gdyż już we wczesnym 

dzieciństwie przeżył śmierć młodszej siostry, potem matki a w 1926 - starszego 

brata. Ojciec zmarł w 1940 r. w Krakowie. 

Przyszły papież rozpoczął w 1938 studia polonistyczne na UJ w Krakowie, prze-

rwane przez II wojnę światową, podczas której pracował zawodowo, a pod ko-

niec zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym, mieszczącym 

się w pokojach abp Adama Stefana Sapiehy w jego pałacu arcybiskupim. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 z jego rąk w katedrze wawelskiej i 

wkrótce potem wyjechał na dalsze studia do Rzymu. 

 Po powrocie do kraju w 1948 był przez pół roku wikarym w wiejskiej pa-

rafii w Niegowici, następnie zajmował podobne "stanowisko" w krakowskim 

kościele św. Floriana, by następnie osiąść na ul. Kanoniczej, gdzie przygotowy-

wał pracę habilitacyjną. 
 Przez cały ten czas, łącznie z wojną, żywo interesował się literaturą pięk-

ną i teatrem, a gdy jako kapłan działał w Krakowie, wiele uwagi poświęcał stu-

dentom, których otaczał szczególną opieką duszpasterską. Od 1954 pracował 

jako profesor akademicki na KUL-u i właśnie na obozie kajakowym na Mazu-

rach z grupą studentów z tej uczelni zastała go papieska nominacja z 4 lipca 19-

58 na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Sakrę przyjął 28 wrze-

śnia tegoż roku z rąk ówczesnego administratora apostolskiego w Krakowie abp 

Eugeniusza Baziaka. Gdy ten ostatni zmarł 15 czerwca 1962 w Warszawie, kapi-

tuła krakowska wybrała wikariuszem kapitulnym (tymczasowym rządcą) archi-

diecezji właśnie bp. Wojtyłę. 
 Decyzję tę potwierdził Paweł VI, mianując oficjalnie 13 stycznia 1964 

niespełna 44-letniego hierarchę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ten sam 

papież powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego 26 czerwca 1967 r. 

Jako pasterz Kościoła krakowskiego kard. Wojtyła żywo interesował się swą 
archidiecezją, wizytując parafie, zwołując synod itp., nie zaprzestając przy tym 

działalności naukowo-dydaktycznej jako profesor KUL-u. Brał też czynny 

udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, sporo jeździł po świe-

cie, odwiedzając przede wszystkim środowiska polonijne, ale także miejscowe 

wspólnoty kościelne. Wraz z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim zło-

żył we wrześniu 1978 historyczną rewizytę z ramienia episkopatu Polski w 

RFN, wysoko ocenioną na płaszczyźnie narodowej przez ówczesne władze PRL. 

 Papież 
16 października 1978 na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie 111 

zgromadzonych tam kardynałów wybrało 58-letniego arcybiskupa krakowskiego 

264. Biskupem Rzymu. Był pierwszym od 1523 r. nie-Włochem na tym urzędzie 

Jan Paweł II – życiorys 
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 Jednym z najbardziej znaczących jego wyznaczników jest niezwykła ruchliwość 
Ojca Świętego, który nie rozpoczął wprawdzie zwyczaju podróżowania przez 

papieży, ale ogromnie go rozwinął, wręcz "wyśrubował", ustanawiając trudne, 

jeśli nie niemożliwe do pobicia rekordy. 

a) podróże zagraniczne, włoskie, odwiedziny parafii rzymskich 
W ciągu 26 lat swego posługiwania w Kościele papież odbył 104 podróże zagra-

niczne, podczas których 205 razy odwiedził 129 krajów (nie licząc Włoch), a w 

nich 715 razy przebywał w 617 miejscowościach, wygłaszając łącznie 2382 

przemówienia oficjalne. Najwięcej wizyt złożył w Polsce - 8, a następnie we 

Francji i w Stanach Zjednoczonych - po 7. Podróże te trwały łącznie 543 dni i 55 

minut, czyli ponad 5,7 proc. czasu pontyfikatu, a Ojciec Święty przemierzył w 

tym czasie 1162615 km. 

Po Włoszech odbył 146 podróży, odwiedzając 307 razy 259 miejscowości i wy-

głaszając tam 906 przemówień. Zajęło mu to 278 dni, 23 godziny i 35 minut, a 

łączna długość tych wyjazdów po Półwyspie Apenińskim wyniosła 84998 km. 

W sumie więc Jan Paweł II spędził poza Watykanem i swą letnią rezydencją w 

Castel Gandolfo 822 dni, 4 godziny i 30 minut, tzn. 8,65 proc. trwania pontyfi-

katu, przemierzył 1247613 km, 1022 razy odwiedził 876 miejsc i wygłosił 3288 

przemówień oficjalnych (a więc nie licząc wypowiedzi improwizowanych pod-

czas spotkań nieformalnych, np. z okien swych rezydencji, jak to się nieraz dzia-

ło choćby w Krakowie). 

Ponadto Ojciec Święty jako pierwszy w historii biskup Rzymu rozpoczął regu-

larne odwiedzanie parafii swej diecezji. Pierwszą była parafia św. Franciszka 

Ksawerego, do której przybył 3 grudnia 1978, a więc już w niespełna 7 tygodni 

po swym wyborze. Do końca 2004 r. odbył 308 takich wizytacji, nawiedzając 

łącznie 318 parafii (na 333 istniejące w Wiecznym Mieście), przy czym od 2003 

r., w związku z coraz bardziej postępującym unieruchomieniem, nie jeździł już 
do kościołów, ale to do niego przybywały delegacje poszczególnych parafii. 

b) błogosławieni i święci 
Jan Paweł II jest też absolutnym rekordzistą. Podczas 148 beatyfikacji ogłosił 

1343 błogosławionych a 51 kanonizacji pod jego przewodnictwem dało Kościo-

łowi 482 świętych. W tej liczbie jest prawie 160 błogosławionych Polek i Pola-

ków jest 11 świętych (10 kanonizacji) z naszego narodu. 

c) szafarz sakramentów 
Jan Paweł II był bodaj pierwszym papieżem, który łączył w praktyce spoczywa-

jące na nim (jak na każdym kapłanie i biskupie) różne funkcje duszpasterskie, 

udzielając różnych sakramentów. W ciągu pontyfikatu, udzielił sakramentu 

chrztu 1501 osobom. Trzy sakramenty: chrztu, komunii i bierzmowania przyjęło 

z rąk Ojca Świętego 11 osób. Później obrzędy chrztu odbywały się w różnych 

okolicznościach, nie tylko w bazylice watykańskiej, ale także w innych miej-

scach Watykanu (np. Kaplica Sykstyńska) i poza nim, m.in. podczas swych po-

dróży zagranicznych papież udzielał tych sakramentów w Akrze (Ghana), Naga-

saki (Japonia), Onitshy (Nigeria), Wilnie i wielu innych miejscach. /c.d.s. 5/ 

Jan Paweł II - życiorys 
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 Drodzy Bracia i Siostry, wesołych świąt 
wielkanocnych! 

Dzisiaj Kościół powtarza przepowiadanie pierw-

szych uczniów: «Jezus zmartwychwstał!» I z ust 

do ust, z serca do serca rozbrzmiewa zachęta do 

uwielbienia: «Alleluja!... Alleluja!». W ten pora-

nek wielkanocny, będący odwieczną młodością 
Kościoła i całej ludzkości, pragnę przekazać 
każdemu z was pierwsze słowa niedawnej adhor-

tacji apostolskiej poświęconej w szczególności 

młodzieży: «Chrystus żyje. On jest naszą nadzie-

ją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. 

Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje 

się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierw-

sze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: 
On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. 

Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok cie-

bie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z 

powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, 

aby na nowo dać ci siłę i nadzieję».  

 Drodzy bracia i siostry, to orędzie jest skierowane zarówno do każdej oso-

by, jak i do świata. Zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem nowego życia 

dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, ponieważ prawdziwa odnowa zawsze 

zaczyna się od serca, od sumienia. Ale Wielkanoc jest także początkiem nowego 

świata, wyzwolonego z niewoli grzechu i śmierci: świata ostatecznie otwartego 

na królestwo Boże, królestwo miłości, pokoju i braterstwa.  

 Chrystus żyje i trwa z nami. Ukazuje On światło swojego oblicza Zmar-

twychwstałego i nie opuszcza tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, 

cierpienie i żałobę.  
 Niech w obliczu wielu cierpień naszych czasów Pan życia nie zastanie nas 

zimnymi i obojętnymi. Niech nas uczyni budowniczymi mostów, a nie murów. 

Niech On, który obdarza nas swoim pokojem, sprawi, że ucichnie szczęk broni, 

zarówno w sytuacjach wojny, jak i w naszych miastach, i natchnie przywódców 

narodów do pracy na rzecz zakończenia wyścigu zbrojeń i niepokojącego roz-

przestrzeniania się broni, zwłaszcza w krajach najbardziej rozwiniętych gospo-

darczo. Niech Zmartwychwstały, który otworzył na oścież bramy grobu, otwiera 

nasze serca na potrzeby cierpiących biedę, bezbronnych, ubogich, bezrobotnych, 

usuniętych na margines, osób pukających do naszych drzwi w poszukiwaniu 

chleba, schronienia i uznania swej 

godności.  

 Drodzy bracia i siostry, Chrystus żyje! On jest nadzieją i młodością dla 

każdego z nas i dla całego świata. Pozwólmy, by nas odnowił! Wesołych świąt 
wielkanocnych! 

Na podstawie www.opoka.org.pl M. Piotrowska  

Papież Franciszek, Orędzie «urbi et orbi» (fragment)  
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Od 1981 do 2003 panował zwyczaj udzielania chrztu dzieciom w Niedzielę 
Chrztu Pańskiego w styczniu kolejnego roku.  

 Ojciec Święty konsekrował też osobiście 321 mianowanych przez siebie 

biskupów. Pierwszym z nich był jego bezpośredni następca w Krakowie, kardy-

nał Franciszek Macharski. Ponadto podczas niektórych podróży zagranicznych 

(Afryka, Albania itp.). Z polskich biskupów sakrę z rąk Jana Pawła II przyjęło 

17 członków episkopatu oraz 12 hierarchów o polskich korzeniach za granicą (w 

tym 9 w Kurii Rzymskiej). 

d) konsystorze - kardynałowie 
Na 9 konsystorzach Ojciec Święty wyniósł do godności kardynalskiej 232 du-

chownych - najwyższą liczbę w dziejach Kościoła. W latach 1979-2001 papież 
zwołał też 6 zgromadzeń plenarnych Kolegium Kardynalskiego, czyli konsysto-

rzy nadzwyczajnych, dla omówienia bieżących ważnych zagadnień Kościoła. 

Jan Paweł II odnowił 2/3 składu światowego episkopatu, który dzisiaj liczy prze-

szło 4,5 tys. biskupów.  

d) różne dokumenty 
Dorobkiem tego pontyfikatu jest ogromna liczba różnych dokumentów, m.in. 14 

encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apo-

stolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio i idąca w tysiące liczba listów 

papieskich, przesyłanych do różnych odbiorców: Kościołów lokalnych, sanktu-

ariów, diecezji, kardynałów, biskupów itp. z okazji ich ważnych rocznic czy in-

nych doniosłych wydarzeń. 
Oryginalnym pomysłem Jana Pawła II były jego listy otwarte do różnych środo-

wisk: rodzin (2 II 1994), dzieci w Roku Rodziny (13 XII 1994), kobiet (29 VI 

1995), artystów (4 IV 1999) i osób w podeszłym wieku (1 X 1999).  

e) audiencje, spotkania z politykami 
Tu również obecny pontyfikat ma do odnotowania niezwykłe rekordy. Jan Pa-

weł II odbył 737 audiencji i spotkań z prezydentami, głowami koronowanymi, 

książętami i inni osobistościami oraz 245 audiencji i wizyt szefów rządów 

(premierów i ich odpowiedników). 

5/  f) dyplomacja 

Gdy Jan Paweł II obejmował swój urząd, Stolica Apostolska utrzymywała sto-

sunki dyplomatyczne z 96 krajami, obecnie jest ich 174, do których trzeba dodać 
stosunki z Unią Europejską i Zakonem Maltańskim oraz szczególne stosunki z 

Federacją Rosyjską i Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Ponadto Stolica Apo-

stolska lub Państwo Miasta Watykanu ma status członka, stałego obserwatora, 

obserwatora w ponad 40 organizacjach międzynarodowych, regionalnych, mię-
dzy- lub pozarządowych.  

g) różne inicjatywy duszpasterskie 
Papież zapoczątkował szereg ciekawych inicjatyw duszpasterskich o zasięgu 

ogólnokościelnym i międzynarodowym. Od 1986 obchodzone są Światowe Dni 

Młodzieży, co dwa lata (na ogół) - najczęściej latem - w różnych krajach odby-

wają się ogólnoświatowe zloty młodych ludzi pod przewodnictwem papieża. 

Jan Paweł II - życiorys 



6 

Nr 04/162 

/ze str. 5/  g) różne inicjatywy duszpasterskie 

Od 1993 obchodzony jest 11 lutego Światowy Dzień Chorego, co roku w innym 

sanktuarium maryjnym i na innym kontynencie. Od 1997 swój dzień mają osoby 

konsekrowane - przypada on zawsze w uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 

lutego. 

 W czasie swego pontyfikatu Ojciec Święty ogłosił kilka szczególnych lat. 

Od 25.03.1983 do 22.04.1984 trwał w całym Kościele Rok Odkupienia (z okazji 

1950. rocznicy ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa), od 7.06.1987 

do 15.08.1988 - Rok Maryjny, od 26.12.1993 do 30.12.1994 - Rok Rodziny, od 

24.12.1999 do 6.01.2001 cały Kościół obchodził Wielki Jubileusz Roku Święte-

go, od 16.10.2002 do 31.10. 2003 trwał Rok Różańca czy Rok Eucharystii.  

 Papież podjął także i twórczo rozwinął szereg inicjatyw Pawła VI, takich 

jak Światowe Dni: Pokoju, obchodzone co roku 1 stycznia (od 1968), Środków 

Społecznego Przekazu (od 1967 - różne terminy, najczęściej w maju), Modlitw o 

Powołania Kapłańskie (od 1964, najpierw II, potem IV Niedziela Wielkanocna) 

i ustanowione jeszcze przez Piusa XI w 1929 Niedziele Misyjne (w październi-

ku) a także Światowe Dni Migranta i Uchodźcy, obchodzone od 1972 z inicjaty-

wy ONZ (Stolica Apostolska włączyła się w nie w 1986). 

Z okazji tych Dni (i kilku innych, o których już nie wspomniano) Ojciec Święty 

co roku przygotowuje okolicznościowe orędzie. Jan Paweł II kontynuował rów-

nież zwoływanie średnio co dwa-trzy lata zgromadzeń Synodu Biskupów, przy 

czym rozwinął nawet tę instytucję, przywróconą w Kościele powszechnym w 

1965 przez Pawła VI, tworząc nowe formy, takie jak zgromadzenia specjalne 

Synodu dla różnych kontynentów, a nawet krajów (Liban). W sumie dotychczas 

odbyło się 10 posiedzeń zwyczajnych, z których Jan Paweł II zwołał i przewod-

niczył, 2 nadzwyczajne (jedno w obecnym pontyfikacie) oraz 7 specjalnych i 1 

Jan Paweł II - życiorys 

Kto ukształtował św. Jana Pawła II? 
Każdy człowiek świadomie lub mniej podlega wpływom innych osób. 

To nasze otoczenie w dużym stopniu warunkuje jacy jesteśmy i będziemy w 

przyszłości. Święty Jan Paweł II powiedział, że wiadomo, jak wiele dla rozwoju 

ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a 

potem młodzieńcze. Kto zatem ukształtował Karola Wojtyłę jako człowieka? 

Obserwując Jego życie, śmierć i czas po śmierci widzimy, że dawano 

Mu bardzo dobry przykład tego, jakim człowiekiem być powinien. On sam nie 

krępował się mówić głośno, dzięki komu był taki, a nie inny, że starał się być 
dobrym, choć zapewne, jak zresztą wielu świętych, uważał że do doskonałości 

sporo Mu brakowało. My wiemy, że był wspaniały. Pierwszy przykład życia 

dają dzieciom rodzice. Mama Karola Wojtyły zmarła niestety wcześnie, gdy 
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łączy się przede wszystkim z postacią ojca. To Karol senior dawał przykład uf-

nej i pokornej modlitwy, to on, który sam od siebie wymagał, nauczył młodego 

Karola, że trzeba sobie samemu stawiać wymagania i przykładać się  
do spełniania własnych obowiązków. 

Papież wskazywał także na kapłanów, od których się uczył. Szczególną 
uwagę zwracał na wikariusza z Wadowic ks. Kazimierza Figlewicza, czy metro-

politę krakowskiego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehę. Nie zapominał o 

swoich nauczycielach, profesorach, ale również o zwykłych ludziach, których 

spotkał na swojej drodze. Inną postacią był Jan Tyranowski, krawiec, który za-

poznał go z dziełami św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa i dzięki któremu 

skonkretyzowała się sprawa powołania kapłańskiego młodego Karola.   

Na życie kapłańskie Karola Wojtyły duży wpływ miał kardynał Stefan 

Wyszyński. Papież często mówił o Prymasie: czuliśmy się bardzo blisko, rozu-

mieliśmy się jestem mu wdzięczny za to, co mi powiedział na początku pontyfika-

tu (…): Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. W innym miejscu po-

wiedział: Dziękuję Bożej Opatrzności (…), że dała nam tego prymasa, tego Mę-

ża Bożego, tego miłośnika Jasnogórskiej Bogarodzicy, tego nieustraszonego słu-

gę Kościoła i Ojczyzny. 

W szwajcarskiej klinice przebywał na leczeniu przyjaciel 

Papieża, bp Andrzej Deskur. Pewnego dnia Ojciec Święty 

postanowił do niego zadzwonić. Kiedy dodzwonił się do szpitala, poprosił 

o połączenie z pokojem księdza biskupa. Dociekliwa telefonistka zapytała: 

– A kto mówi? 

– Papież! – Padła krótka odpowiedź. Panienka na moment zaniemówiła, 

ale szybko pozbierała się i odpowiedziała rezolutnie: 

    Mariusz Misiak 

Śmieszne sceny z życia św. Jana Pawła II 

Cesarzowa chińska 

Podczas jednego ze spotkań z siostrami zakonnymi Papież 
stwierdził: – Bardzo was cenię i lubię, ale schodzę wam 

z drogi, bo wy najchętniej rozerwałybyście papieża na sztuki. A mnie się jesz-

cze do relikwiarza nie spieszy… Innym razem w hiszpańskiej Avili, gdy szum 

czyniony przez rozradowane zakonnice stawał się już wprost nie do zniesienia, 

Papież wypalił:  

Papież i zakonnice 

Podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych Polonia amerykańska 

wielokrotnie witała Papieża głośnym śpiewem „Sto lat”. Za którymś 
razem Papież stwierdził: – Jeżeli będziecie ciągle to śpiewali, to Amerykanie 

Hymn  
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 Zmartwychwstanie Chrystusa to naj-

ważniejsze święto chrześcijan, rangą wyż-
sze od Bożego Narodzenia. Okres wielka-

nocny, czyli czas świętowania powstania z 

grobu Jezusa trwa 50 dni. W tym czasie w 

Kościele śpiewamy pieśni przeznaczone na 

ten okres. Niektóre znamy bardzo dobrze 

np. Zwycięzca śmierci, czy Otrzyjcie już 
łzy, inne mniej. Śpiewniki liturgiczne poda-

ją ich kilkanaście, czasem więcej. Wśród tej 

niewielkiej, w porównaniu do kolęd, liczby 

pieśni znajduje się jedna, uważam szczegól-

na. Jest to Chrystus zmartwychwstan jest. 

Dlaczego warto  nad nią się zatrzymać? Już 
wyjaśniam. 

W oryginale pieśń rozpoczyna się słowami 

Krystus z martwych wstał je. Jest to najstar-

szy znany zapis polskiego tekstu poetyckie-

go. Za najstarszą pieśń uważa się Boguro-

dzicę, jednak jej najdawniejsze zapisy po-

chodzą z lat 1408 – 1410, a utwór, który 

omawiamy został zapisany w 1356 roku 

przez Świętosława  

z Wilkowa w Graduale płockim (do czasów II wojny światowej Graduał był 

przechowywany w bibliotece Seminarium Duchownego w Płocku, lecz w wyni-

ku zawieruchy wojennej niestety zaginął). Ze średniowiecznych opisów rezurek-

cji z katedry płockiej wiemy, że pieśń owa była śpiewana już w połowie XIII 

wieku. 

Utwór jest zaliczany do tzw. tropów płockich, czyli pieśni, które były 

śpiewane przez wiernych podczas rezurekcji w katedrze płockiej ( są to: Krystus 

z martwych wstał je, Przez Twe święte z martwy wstanie oraz Wstał z martwych 

nasz krol – pisownia oryg.). Początkowo pieśń była jednozwrotkowa,  

ale od XV wieku zaczęto dopisywać kolejne strofy. Obecny tekst, już uwspół-

cześniony posiada ich kilkanaście. Nasi przodkowie, którzy zbierali się na mszy 

rezurekcyjnej w katedrze śpiewali tak:  

Krystus z martwych wstał je, 

Ludu przykład dał je, 

Eż nam z martwych wstaci, 

Z Bogiem krolewaci. 

Kyrie eleison.  
M. Misiak 
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Opowiem ci o Janie Pawle II, Papieżu – 

Polaku, którego pokochał cały świat. Od Europy aż 
po Australię wszyscy znają jego imię i pamiętają, 
ile dobrego uczynił dla ludzi. Ale zanim świat po-

znał go jako Jana Pawła II, dla nas, Polaków, był 

Karolem Wojtyłą. Opowie ci o jego życiu od cza-

sów, gdy był jeszcze małym chłopcem.  

Nieopodal Krakowa, nad rzeką Skawą, leżą 
Wadowice. Właśnie tam, dawno temu, żyła sobie 

rodzina państwa Wojtyłów – mama Emilia, tata Ka-

rol i ich 14-letni syn Edmund, uczeń gimnazjum. 

Zajmowali oni niewielkie mieszkanko tuż przy wa-

dowickim rynku, skąd wszędzie mieli blisko: tata 

do pracy w Urzędzie Powiatowym, Edmund do 

szkoły, a mama, która prowadziła dom – do sklepu i na pocztę. 
Wojtyłowie żyli skromnie, ale szczęśliwie. Bardzo się kochali i wzajem-

nie rozumieli. Wieczorami zawsze siadali przy stole i każdy opowiadał, co cie-

kawego przydarzyło mu się w ciągu dnia. Byli bardzo religijni i codziennie mo-

dlili się w pobliskim kościele. Często prosili Boga, by dał im jeszcze jednego 

potomka. Wiosną 1920 roku ich marzenia się spełniły. 

18 maja w domu państwa Wojtyłów rozległ się płacz nowo narodzone-

go dziecka. Pani Emilia urodziła ślicznego chłopca, któremu po ojcu dano na 

imię Karol. Nikt wtedy nie przypuszczał, że oto przyszedł na świat wielki czło-

wiek, który 58 lat później zostanie papieżem! 

Dla rodziny i sąsiadów był to po prostu Lolek – ukochany synek, roz-

brykany młodszy braciszek, wspaniały towarzysz zabaw. Mały Karol rósł jak na 

drożdżach. Był chłopcem bystrym, wesołym i ciekawym świata. Wszędzie go 

było pełno, wszystko musiał zobaczyć i wszystkiego dotknąć. Interesowało go 

mnóstwo rzeczy. Lolek wcześnie zaczął czytać i wkrótce książki stały się jego 

pasją. Z ich kart poznawał niesamowite przygody dzielnych bohaterów i podró-

żował wraz z nimi przez wszystkie kontynenty. Wiele przeczytanych historii 

opowiadał potem swoim kolegom, a oni słuchali go z zapartym tchem. 

W szkole Karolek był jednym z najlepszych uczniów. Pilnie przygoto-

wywał się do każdej lekcji i później chętnie brał w niej udział, często ratując 

honor całej klasy, gdy jako jedyny zgłaszał się do odpowiedzi. Nigdy nie 

„ściągał”, raczej nie uznawał podpowiadania i odpisywania, ale był tolerancyj-

ny, gdy któryś z kolegów zerkał w trakcie klasówki na jego kartkę. A gdy któryś 
z nich nie był przygotowany do lekcji i dostał złą ocenę na twarzy Lolka poja-

Wybrała z książki J.Majewskiej Opowiem ci o Janie Pawle II B.Kapowicka 
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MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-

sie letnim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-

nej mszy św. ok. 1830,  

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  

(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni środa miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie 

polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na pra-
Złote myśli 

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 

ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 

Nie mam srebra ani złota. Nie mam gotowych odpowiedzi na ważne pytania  
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Zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa Katarzyny i Michała Ol-

kuskich o przekazanie 1% swojego podatku na leczenie i terapię syna Piotr-

ka. Piotrek od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środki w dużym stopniu 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Parafianom i Przyjaciołom naszej 

parafii za przekazanie 1% ze swojego podatku na rzecz naszej parafii w kwo-

cie 9720 PLN. Bóg zapłać za Państwa dobre serce i troskę. Serdecznie zachę-
cam Państwa do przekazania tegorocznego podatku na rzecz parafii. Więcej 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego, ul. 

Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Zgodnie z decyzją władz kościelnych diecezjalnych o terminie I komunii św. i 

Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń ze chrztu poinformuję w terminie póź-
niejszym i ustalimy wspólnie z rodzicami termin formę. Stroje komunijne tez 

poczekają. Bardzo proszę o cierpliwe i spokojne poczekanie. Bardzo proszę  nie 

proponować różnych rozwiązań. Zawsze wszystko omawiam z rodzicami na 

spotkaniu w kościele. Takie ustalenia są ostateczne i obowiązujące, a ktoś kto 

nie był na spotkaniu powinien podporządkować się większości. Takie uroczysto-

ści są bardzo ważne, ale poczekajmy na rozwój epidemii. Raczej zachęcam do 

Zgodnie z decyzją księdza biskupa P. Libery Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

odbędą się, ale bez udziału wiernych. Błogosławieństwo pokarmów każda rodzi-

na dokona sama w poranek wielkanocny /niedziela/. Treść modlitwy jest na stro-

nie internetowej parafii.  Ją wydrukować i w tej szczególnej sytuacji wykorzy-

Ogłoszenia parafialne i różne aktualne informacje ukazują się na stronie interne-

towej parafii. Zachęcam do regularnego korzystania z niej. Zachęcam do uczest-

niczenia w nabożeństwach za pomocą transmisji z różnych świątyń w Polsce. W 

tych trudnych czasach niech nas wspólna modlitwa jednoczy. Dbajmy wspólnie 
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Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Śr.-So. 1-4   1800 Msze św.  

Pi. 3  /I PIĄTEK MIESIĄCA/  1700 DROGA KRZYŻOWA  

1800 Msza św.  

Nd. 5 NIEDZIELA 

PALMOWA 

   930  Msza św.   

1130 Msza św.  

Po.-Śr. 6-8    

Cz. 9  WIELKI  

CZWARTEK 

1800 MSZA WIECZERZY 

PAŃSKIEJ  

Pi. 10  WIELKI PIĄTEK 1800 LITURGIA MĘKI PAŃ-

SKIEJ 

So. 11  WIELKA  

SOBOTA 

1800 WIGILIA PASCHALNA 

Z WIELKĄ NOCĄ 

Nd. 12 NIEDZIELA 

ZMARTWYCH-

WSTANIA  

PAŃSKIEGO 

 600 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po. 13 PONIEDZIAŁEK 

W OKTAWIE 

WIELKANOCY 

 930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po.-So. 14-18   1800 Msze św.  

Nd. 19 II NIEDZIELA 

WIELKANOCY - 

MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 

 930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po.-So. 20-25   1800 Msze św.  

Śr. 22  NABOŻEŃSTWO  

DO MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

1800 Msza św.  

Nd. 26 III NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

 930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po.-Cz. 27-30   1800 Msze św. 


