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 W latach 1956-1958 byłem kapelanem Domu Diecezjalnego w Pewli Ma-
łej, w Beskidzie Żywieckim. Piękne miejsce nad Koszarawą, bystrą górską rze-
ką, wśród łagodnych wzniesień pokrytych lasem. Sam dom niewielki, ale pa-
kowny i gościnny, ściągał we wszystkich porach roku ludzi, którzy chcieli odpo-
cząć i duchowo się ubogacić. Ileż stąd było wycieczek na pobliską Kiczorę, na 
Pilsko, na Babią Górę; ile dyskusji przy ognisku na położonym opodal domu 
małym wzniesieniu, zwanym Olimpem; ile rekolekcji i dni skupienia dla rolni-
ków, nauczycieli, malarzy, prawników, dla mężczyzn, kobiet, młodzieży; ile 
kolonii dziecięcych, a nawet kursów językowych; ile wreszcie spotkań ze zna-
czącymi ludźmi zajmującymi się sprawami Kościoła! Duszą i organizatorką 
wszystkich imprez była kierowniczka Domu, pani Krystyna Popiel, zwana przez 
wszystkich mieszkańców i gości Babcią. 
 Tam to właśnie w lutym 1958 roku pierwszy raz spotkałem księdza Karo-
la Wojtyłę. Wpadł na parę dni z kilkoma studentami, by odetchnąć czystym po-
wietrzem i zjechać na nartach z Pilska. Pełen pogody, życzliwości i spokojnego 
uśmiechu. Bardzo bliski i „swój" od pierwszego spotkania, a jednocześnie jakby 
trochę nieobecny, a może inaczej — jakby głębiej obecny wśród ludzi i spraw. 
Posiłki w Domu Diecezjalnym jadało się w kuchni, w której okno było zamyka-
ne od wewnątrz taką wielką klapą-okiennicą dla ochrony przed złodziejami (byli 
już i wtedy). Na dzień podpierało się tę klapę solidnym drągiem. W ten sposób 
powstawał jakby daszek nad częścią stołu. Do dzisiaj pamiętam Wujka Karola, 
bo tak wszyscy o Nim mówili, siedzącego przy posiłkach pod tym 
„baldachimem", w cywilnym, sportowym ubraniu, uśmiechniętego i zamyślone-
go, więcej słuchającego niż mówiącego. 
 Do odprawiania Mszy świętej pożyczałem Wujkowi Karolowi swoją su-
tannę. Prosiłem raz, by zechciał przyjąć miejscową intencję mszalną, bo byłem 
tam jedynym stałym kapłanem, a wiernych, którzy chcieli, by im odprawić Mszę 
świętą, było wielu. Zgodził się chętnie, a ofiarę, którą Mu wręczyłem - było wte-
dy tego aż 50 złotych - wrzucił, jak zaobserwowali inni, do puszki z napisem 
„Na kaplicę".  
 Czasu przeznaczonego na odpoczynek nigdy nie spędzał sam. Zawsze był 
w towarzystwie młodych ludzi. Nie stronił też od starszych i słuchał ich z uwa-
gą. Umiał jednak zawsze wygospodarować chwilę dla siebie i, jak można się 
było domyślić, na spotkanie z Bogiem w swoim wnętrzu - przez oderwanie się 
od grupy, przyjście trochę później lub wyjście wcześniej, czy wreszcie przez to 
charakterystyczne zamyślenie, które można było dostrzec u Niego i wtedy, gdy 
był już Papieżem… 
 Głośne były wtedy „chodzone" rekolekcje Wujka Karola. Podczas wędró-
wek po Beskidach czy Tatrach stawiał przed uczestnikami problemy związane z 
wiarą, z postawą człowieka wobec Boga i dzisiejszego świata. Wędrówki odby-
wały się więc w charakterystyczny sposób: część czasu poświęcano na rozmowy 
i dzielenie się przemyśleniami, /c.d.s. 3/ 
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część zaś na medytację, rozważanie wielkich dzieł Bożych i osobistych proble-
mów. W ten sposób zbliżano się do Boga - wyraźniej odczuwanego w pięknie 
przyrody niż gdziekolwiek indziej. 
 I, co najważniejsze, nie było w tym wszystkim żadnego przymusu. Wujek 
Karol nigdy nikogo nie ciągnął na siłę. Po prostu był sobą - człowiekiem, który 
traktował na serio Boga i uznawał wartość każdego człowieka spotkanego na 
swej drodze. Był w tym wszystkim tak zwyczajny, że nie odstraszał, a jednocze-
śnie tak mocny i na swój sposób tajemniczy, że pociągał za sobą jak magnes 
wszystkich, którym zależało choć trochę na prawdziwym życiu. 
 Wiosną tegoż roku uczestniczyłem w Krakowie w konferencji dla księży, 
poświęconej zagadnieniom duszpasterstwa młodzieży, zwłaszcza młodzieży 
akademickiej. Wśród prelegentów, obok księdza Jana Pietraszki, późniejszego 
biskupa pomocniczego w Krakowie i wielkiego kaznodziei, zaznaczyła się wy-
raźnie osobowość księdza Wojtyły. W tym, co mówił, czuło się wielką miłość 
do młodych ludzi. Z wielkim zaangażowaniem uwrażliwiał nas na konieczność 
otworzenia się na potrzeby młodych ludzi, narażonych na utratę wiary, podlega-
jących coraz silniejszym naciskom kół politycznych, wrogich religii i patrioty-
zmowi. 
 Troska o uszanowanie godności drugiego 
człowieka była zawsze charakterystycznym rysem 
osobowości przyszłego Papieża. Pamiętam takie 
wydarzenie: do Domu Diecezjalnego w Pewli 
należał stojący obok poniemiecki barak. W owych 
czasach nie było mowy, żeby instytucja kościelna 
mogła wybudować coś nowego. Doprowadzono 
więc ów barak do porządku i w nim spożywano 
posiłki w lecie, organizowano wykłady i dyskusje 
oraz wieczorki humoru, jak to się dzisiaj w języku 
oazowym nazywa - pogodne wieczory. Kiedyś 
podczas zażartej dyskusji jedna z uczestniczek 
zaczęła się ze mną spierać, a wreszcie i trochę 
prześmiewać, jako że moje poglądy nie bardzo się 
zgadzały z jej sposobem myślenia. Prosiłem ją, by dała spokój, a skoro to nie 
pomogło, po stosownym ostrzeżeniu trzepnąłem ją po głowie jakimś dość gru-
bym modlitewnikiem, który akurat miałem w ręku. I nagle usłyszałem głos... 
Wujka Karola, który właśnie stał w pobliżu: 
- To i tak nieźle. Można było wziąć za włosy i wyciągać po tym baraku! 
Zrobiło mi się gorąco. Na całe życie zapamiętałem te słowa. 
Leon Knabit OSB - ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w la-
tach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został 
nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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 Pierwszy raz zestawienia imienia Jana Pawła II z tytułem „wielki” doko-
nał kardynał Angelo Scola w homilii wygłoszonej w czasie żałobnej Mszy na 
placu św. Piotra w niedzielę 3 kwietnia 2005 r. Warto przy tej okazji przypo-
mnieć, że tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przy-
domek.  
 Później odnalazłem go jeszcze na obrazie, który znajduje się w kościele 
Santa Maria del Popolo w Rzymie. Obraz został namalowany tuż po śmierci pa-
pieża Polaka i jest on dowodem na to, że nie tylko kardynał Scola dostrzegł tę 
wielkość, ale w taki sposób widzieli papieża ludzie. Istnienie powszechnego 
wręcz przekonania o świętości Jana Pawła II symbolicznie wyraził transparent z 
napisem „Santo subito”, który powiewał w dzień pogrzebu na placu św. Piotra. 
Stąd proces beatyfikacyjny, a później kanonizacyjny zamknęły się niezwykle 
szybko, bo trwały niecałe dziewięć lat. Jan XXIII, który został ogłoszony świę-
tym razem z Janem Pawłem II, musiał na to czekać 51 lat. Wydaje się więc natu-
ralną konsekwencją prośba, jaką w październiku 2019 r. skierował do papieża 
Franciszka abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski, aby Jana Pawła II ogłosić doktorem Kościoła i patronem Europy. 
 Skąd wielkość tego człowieka? Pewnie każdy będzie miał swoją odpo-
wiedź. Moją nosiłem głęboko w sobie i zaskoczyła mnie, gdy papież umarł: cały 
dzień płaczu. Pamiętam, że nie umiałem się opanować. Nie płakałem dotychczas 
tak mocno po niczyjej śmierci. Jan Paweł II był dla mnie ogromnym autoryte-
tem, ale też kimś bardzo bliskim, kimś kto mnie rozumie. Tak go postrzegałem, 
choć oczywiście nie miałem okazji poznać go osobiście. Spotkałem go zaledwie 
kilka razy. Była to zawsze najprostsza wymiana uścisku dłoni, jedno, dwa sło-
wa... i przyjęcie różańca. Każdy z nich podarowałem potem najbliższym w mo-
jej rodzinie. Na jednym modlę się sam. W ten sposób jakoś nadal z nim jestem, a 
on ze mną, z nami. 
 Zdaję sobie sprawę z możliwej tutaj obiekcji: jak można tak bardzo cenić 
Jana Pawła II i papieża Franciszka zarazem? Dla mnie odpowiedź jest oczywi-
sta: każdy z nich podjął się służby papieskiej w określonym czasie, a ten wyma-
gał adekwatnego i zarazem odmiennego podejścia. Kolejni papieże mogą więc, a 
nawet powinni, do pewnego stopnia różnić się między sobą. Te różnice między 
Wojtyłą i Bergoglio rzeczywiście dostrzegam. To jednak, co obu tych papieży 
łączy, to wyraźny prymat Boga, brak polegania na sobie i jakiegoś ludzkiego 
wyrachowania. . Łączy ich perspektywa świętości: obaj są przykładami ludzi 
skoncentrowanych na poznaniu i wypełnieniu woli Boga. Stąd obaj są również 
przykładami osób niezwykle rozmodlonych i kochających ludzi. W nich miłość 
do Boga i do drugiego człowieka zlewa się w całość, dając najlepszy dowód na 
to, czym jest nowość Ewangelii Chrystusa w ludzkiej historii. 
 Nowość Ewangelii polega bowiem na religijności, która nie potrafi od-
dzielać szacunku do Boga od szacunku do człowieka. „Kto nie miłuje brata swe-
go, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” — czytamy w 
Pierwszym Liście św. Jana. /c.d.s. 5/ 
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Chrześcijaństwo jest o tyle znakiem Boga w tym świecie, o ile daje świadectwo 
miłości bliźniego. Nie ma więc mowy o rzeczywistym chrześcijaństwie tam, 
gdzie człowiek jest niekochany, także ten grzeszny i słaby. Dlatego miłość prze-
jawia się zawsze przez szacunek do ludzkiego sumienia, do jego niezabliźnio-
nych ran, kruchych poszukiwań prawdy i ukrytych w nim najgłębszych pra-
gnień. 
 W sumieniu znajduję „ziemię świętą”, na której spotkają się obaj papieże. 
Obaj stąpają po niej delikatnie, z namysłem, z szacunkiem. I nawet jeśli ktoś 
wykaże istotne różnice w sposobie, w jaki każdy z nich tę ziemię kocha, a nawet 
całuje, ona jest dla nich — co całym swoim życiem i nauczaniem już pokazali 
— najdroższym skarbem Kościoła. Nie dlatego, że w Kościele ważniejszy od 
Boga jest człowiek, ale że w każdym człowieku mieszka Bóg i tylko takiemu, 
Wcielonemu Bogu, chrześcijanie chcą oddawać cześć. 
 Razem z o. Ziębą chciałbym więc zapytać, czy my tę ewangeliczną lekcję 
rzeczywiście w Polsce już odrobiliśmy? 

Człowiek, ziemia święta  

Ks. Mirosław Tykler, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” 

Bez Santo subito  
 Od 13 maja 1981 r. Prymas prosił, aby wszystkie modlitwy zanoszone 
były w intencji papieża przebywającego w szpitalu po zamachu na jego życie. 
W ostatniej rozmowie telefonicznej z Janem Pawłem II mówił spokojnie, że jest 
słaby i że odchodzi. 
 Kult mojego Prymasa zaczął się od dnia jego ziemskiej śmierci. Dnia jak-
że symbolicznego – 28 maja 1981r. przypadała Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Z jakiegoś powodu mieliśmy w tym czasie w seminarium duchow-
nym dni rektorskie i rozjechaliśmy się do domów. O śmierci Księdza Prymasa 
dowiedziałem się dopiero w południe. Nie była jednak zaskoczeniem. Wiedzia-
łem, jak wszyscy, o ciężkim stanie Prymasa i o jego heroicznym poświęceniu 
własnego życia w intencji ocalenia Jana Pawła II. Od 13 maja 1981 r. Prymas 
prosił, aby wszystkie modlitwy zanoszone były w intencji papieża przebywają-
cego w szpitalu po zamachu na jego życie. W ostatniej rozmowie telefonicznej z 
Janem Pawłem II mówił spokojnie, że jest słaby i że odchodzi. To wszystko 
sprawiało ów brak zaskoczenia. Bo jakiż dzień byłby właściwszy na przejście 
takiego człowieka do nieba niż dzień Chrystusowego Wniebowstąpienia? 
Szybko wróciłem do seminarium. Musiałem być przy moim Prymasie. Byłem 
przecież wraz z kilku kolegami w jego pontyfikalnej asyście. Towarzyszyliśmy 
Prymasowi podczas największych uroczystości kościelnych. Dawało to wyjąt-
kową okazję do jeszcze bliższego poznania tego niezwykłego człowieka. Zna-
łem go od dzieciństwa, o czym pisałem już na tych łamach, miałem z nim kon-
takt dzięki Ruchowi Pomocników Matki Kościoła oraz paniom z Instytutu Pry-
masowskiego. Ale te spotkania w katedralnej zakrystii były niezwykłe, kiedy 
Ksiądz Prymas przychodził wcześniej i zagadywał nas jakimś /c.d.s. 7/ 
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 Ewangelista Łukasz opowiada o odwiedzinach Jezusa w domu Marty i 
Marii, sióstr Łazarza (Łk 10, 38-42). Przyjmują Go, a Maria siada u Jego stóp, 
żeby Go słuchać; zostawia to, czym się zajmowała, żeby być blisko Jezusa — 
nie chce stracić ani jednego Jego słowa. Trzeba wszystko odłożyć na bok, bo-
wiem kiedy On przychodzi nas nawiedzić w naszym życiu, Jego obecność i Jego 
słowa mają pierwszeństwo przed wszystkim. Pan zawsze nas zaskakuje — kiedy 
zaczynamy naprawdę Go słuchać, chmury się rozpraszają, wątpliwości ustępują 
miejsca prawdzie, obawy — pogodzie ducha, a rozmaite sytuacje życia zajmują 
właściwe miejsce. Pan zawsze, kiedy przychodzi, porządkuje sprawy, także na-
sze. 
 W scenie przedstawiającej Marię z Betanii u stóp Jezusa św. Łukasz uka-
zuje modlitewną postawę człowieka wierzącego, który umie trwać w obecności 
Nauczyciela, aby Go słuchać i dostroić się do Niego. Chodzi o to, by zatrzymać 
się w ciągu dnia, skupić się w milczeniu przez parę minut, żeby zrobić miejsce 
Panu, który «przechodzi», i zdobyć się na odwagę pozostania przez jakiś czas 
«na uboczu» z Nim, żeby potem powrócić z pogodą ducha i skutecznie do spraw 
codziennych. Chwaląc postawę Marii, która «obrała najlepszą cząstkę» (w. 42), 
Jezus zdaje się powtarzać każdemu z nas: «Nie daj się pochłonąć rzeczom, które 
masz zrobić, ale posłuchaj przede wszystkim głosu Pana, aby dobrze wykonać 
zadania, które wyznacza ci życie». 
 Jest też druga siostra, Marta. Św. Łukasz mówi, że to ona przyjęła Jezusa 
(por. w. 38). Może Marta była starszą z sióstr, tego nie wiemy, ale z pewnością 
ta kobieta miała charyzmat gościnności. Podczas gdy Maria słucha Jezusa, ona 
jest bowiem całkowicie pochłonięta licznymi posługami. Dlatego Jezus mówi do 
niej: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele» (w. 41). Mówiąc te sło-
wa, nie chce On oczywiście potępić postawy służby, ale raczej frasunek, z jakim 
niekiedy się do niej podchodzi. My także podzielamy zatroskanie św. Marty i za 
jej przykładem postanawiamy starać się o to, aby w naszych rodzinach i w na-
szych wspólnotach żyło się w poczuciu gościnności, braterstwa, żeby każdy 
mógł czuć się «jak u siebie», zwłaszcza mali i ubodzy, kiedy pukają do drzwi. 
 Tak więc Ewangelia przypomina nam, że mądrość serca polega właśnie 
na umiejętności łączenia tych dwóch elementów — kontemplacji i działania. 
Marta i Maria wskazują nam drogę. Jeżeli chcemy smakować życie z radością, 
musimy połączyć te dwie postawy — z jednej strony «trwanie u stóp» Jezusa, 
żeby Go słuchać, kiedy nam odsłania sekret wszystkiego; z drugiej — gorliwie i 
z gotowością okazywać gościnność, kiedy On przechodzi i puka do naszych 
drzwi, z obliczem przyjaciela, który potrzebuje chwili pokrzepienia i braterstwa. 
Potrzebna jest ta gościnność. 
 Oby Najświętsza Maryja, Matka Kościoła, dała nam łaskę miłowania Bo-
ga i braci oraz służenia Bogu i braciom rękami Marty i sercem Marii, abyśmy 
wsłuchując się wciąż w Chrystusa, mogli być twórcami pokoju i nadziei. A to 
jest interesujące — dzięki tym dwóm postawom będziemy twórcami pokoju i 
nadziei.  

Papież Franciszek, Mądrość serca  

Na podstawie www.opoka.org.pl M. Piotrowska  
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żartem czy życzliwym słowem. Większość z nich pamiętam do dzisiaj. 
Na wieczorne przeniesienie trumny z ciałem Prymasa z rezydencji na Miodowej 
do kościoła seminaryjnego wyszła prawie cała Warszawa. Był to czas pierwszej 
„Solidarności”. Tłum rzucał kwiaty na trumnę. Potem w kościele seminaryjnym 
rozpoczęło się trzydniowe czuwanie przy ciele Prymasa. Tysiące ludzi dzień i 
noc stały w długiej kolejce, by przyklęknąć przez nim na chwilę modlitwy. Nie 
było okrzyków: Santo subito, ale były postawy i gesty, które wyrażały to samo. 
Powszechne było podawanie nam – czuwającym przy ciele Prymasa – różańców 
i innych dewocjonaliów z prośbą, aby nimi dotknąć jego trumny. Bo ludzie od 
początku wierzyli w jego świętość! Dlatego chcieli mieć choć takie relikwie. 
 Potem był królewski pogrzeb w niedzielę, 31 maja na jakże symbolicz-
nym placu Zwycięstwa w Warszawie. W tym samym miejscu, w którym nie-
spełna dwa lata wcześniej Jan Paweł II odprawiał Eucharystię i wzywał Ducha 
Świętego nad Polską. Nad trumną Prymasa stanął ten sam papieski krzyż z 2 
czerwca 1979 r. Przebywającego ciągle w szpitalu Jana Pawła II reprezentował 
drugi w watykańskiej hierarchii kard. Agostino Casaroli. Specjalny list Ojca 
Świętego odczytał kard. Franciszek Macharski. Ludzi na placu i w otaczających 
go ulicach było nie mniej niż podczas spotkania z papieżem. Droga między pla-
cem i archikatedrą warszawską, gdzie spoczęło ciało Prymasa, znów cała była 
usłana kwiatami. Na trasie procesji pojawiły się jakże wymowne transparenty: 
„Niekoronowanemu królowi Polski – rodacy” oraz: „Takiego Ojca, pasterza i 
Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”. 
 Jan Paweł II, klękając w 1983 r. przy sarkofagu Prymasa, powiedział, że 
„Opatrzność Boża oszczędziła mu bolesnych wydarzeń, które łączą się z datą 13 
grudnia 1981 r.”. Ale nie dane mu było także doczekać wolnej Polski i wolności 
Kościoła w ojczyźnie. W tym znaczeniu jakże podobny był Prymas do Jana 
Chrzciciela, którego głowę na misie Prymas umieścił w swoim herbie. A pryma-
sowskie Soli Deo czyż nie współbrzmiało z Janowym „Trzeba, aby On wzrastał, 
a ja żebym się umniejszał”? Prymas też był więziony za obronę prawa Bożego i 
za sławne Non possumus. To on nad Wisłą przygotował drogę dla zastępcy 
Chrystusa na ziemi. Potwierdził to Jan Paweł II, mówiąc do Prymasa nazajutrz 
po inauguracji pontyfikatu: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Pola-
ka (…), gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cier-
pieniem”. 
 Być może ta analogia idzie dalej? Chrystus, mimo iż nazwał Chrzciciela 
„największym spośród narodzonych z niewiasty”, nie ogłosił go świętym. Prze-
ciwnie, zapewnił, że „najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. 
Ale nie ogłosił również świętą swojej Matki, choć słyszał wolanie z tłumu: 
„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał”. Oficjalne wyniesie-
nie na ołtarze Matki Bożej i Jana Chrzciciela nie było potrzebne. Kościół hierar-
chiczny uznał ich świętość na mocy powszechnej wiary ludu. Może taka jest 
również droga mojego Prymasa? (…)  ks. Henryk Zieliński  
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 W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja 2020 r., powstał w 
Rzymie Instytut Kultury imienia naszego świętego. Będzie on częścią Wydziału 
Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza — Angelicum, na której to 
uczelni w latach 1946-1948 studiował 
młody ks. Karol Wojtyła i gdzie obro-
nił doktorat poświęcony nauce św. Jana 
od Krzyża o wierze. 
 Nowo powstały Instytut Kultury 
będzie prowadził badania interdyscy-
plinarne, inspirowane myślą i dziedzic-
twem św. Jana Pawła II. W dobie ideo-
wego zamieszania, wątpliwości odno-
śnie do najbardziej fundamentalnych 
prawd, a więc myślowego nihilizmu i 
relatywizmu, istnieje potrzeba promo-
wania poważnego myślenia i artykuło-
wania zasad chrześcijańskiej kultury. 
Umiejscowienie Instytutu na domini-
kańskim uniwersytecie, mającym uni-
wersalny zasięg, w którym pielęgnuje 
się myśl teologiczną i filozoficzną św. 
Tomasza z Akwinu, dobrze wróży 
przyszłości tej nowej inicjatywy. 
 W świetle intuicji i prac św. Jana 
Pawła II planowane są projekty badawcze mające na celu zgłębianie współcze-
snego znaczenia takich zagadnień, jak kultura duchowa, solidarność, miłosier-
dzie, sprawiedliwość, demokracja, sztuka chrześcijańska, aktualne ideologie, 
miejsce Kościoła we współczesnym świecie oraz kryzys duchowy Europy. W 
Instytucie tym będą się odbywały publiczne wykłady profesorów zapraszanych z 
całego świata, szersze międzynarodowe konferencje, a także seminaria dla wą-
skiego grona wybitnych uczonych, wzorowane na spotkaniach organizowanych 
swego czasu przez św. Jana Pawła ii w Castel Gandolfo. Instytut będzie także 
fundował stypendia dla doktorantów z Polski, będzie finansował publikacje i 
wyjazdy studentów Angelicum do Polski, aby zapoznali się z ojczyzną św. Jana 
Pawła II. 
 Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie jest miejscem szczególnie 
predysponowanym do tego, by właśnie tu działał Instytut Kultury. Na Angeli-
cum kształcą się studenci z ponad stu krajów — księża, klerycy, siostry zakonne 
oraz świeccy. Aktualnie wiele amerykańskich diecezji posyła swych najlepszych 
studentów na studia do Rzymu, aby poznając na tej dominikańskiej uczelni do-
robek św. Tomasza, przygotowali się do kapłaństwa czy też — jak młody ks. 
Wojtyła — podejmowali studia uzupełniające. Ponadto, studenci z krajów afry-
kańskich, z Indii czy Ameryki Łacińskiej, w tym liczne siostry zakonne i świec-
cy, otrzymują tutaj wykształcenie o uniwersalnym oddechu. /c.d.s. 9/ 
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Wśród absolwentów Angelicum jest wielu kardynałów, biskupów, a także liczni 
świeccy z krajów rozwijają-
cych się, którzy po powro-
cie do domu angażują się w 
życie publiczne i nauczają 
w szkołach i uniwersyte-
tach. 
 Ten rzymski uniwer-
sytet papieski, mający czte-
ry wydziały: teologii, filo-
zofii, prawa kanonicznego 
oraz nauk społecznych, na 
którym wykładają profeso-
rowie z kilkunastu krajów, 
w dużej mierze dominika-
nie, jest miejscem kontak-
tów, wymiany doświadczeń 
i myśli oraz rozszerzania 
horyzontów, a zarazem jest 
szkołą zakorzenioną w 
wielkiej intelektualnej tra-
dycji Kościoła. Rektorem 
Angelicum jest obecnie pol-
ski dominikanin, o. Michał 
Paluch. 
Instytut Kultury św. Jana 
Pawła II rozpoczyna swą 
działalność skromnie, na 
razie z planem na lata 2020-
2025. Jego powstanie stało 
się możliwe dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu dwóch prywatnych 
instytucji z Polski, Fundacji Świętego Mikołaja oraz Fundacji Futura — Iuventa. 
Obie te fundacje, działające na bazie osobistej ofiarności ludzi, a więc niezależ-
ne od państwowych subwencji, mają dorobek i doświadczenie w promowaniu 
chrześcijańskiej kultury w Polsce i istnieją już od ponad dwudziestu lat. Teraz, 
poprzez nową rzymską inicjatywę, pragną rozszerzyć swą ofiarność, tak aby do-
robek myślowy świętego Papieża z Polski nie poszedł w zapomnienie i nadal 
zapładniał kulturę katolicką o zasięgu powszechnym. 
 Podczas inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II — która z powo-
du pandemii odbywała się on line — odczytane zostało przesłanie Papieża Fran-
ciszka oraz wysłuchano wykładu francuskiego historyka, filozofa i laureata Na-
grody Ratzingera, prof. Rémiego 

Wojciech Giertych OP - rektor Uniwersytetu 
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Msze święte: 
Niedziela: godz. 930, 1030, 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.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie 
większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. " "Tylko miłość 
może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. " "Uzdrówcie rany prze-
szłości miłością.  
"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie."  
"Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. "  
 Św. Jan Pawseł II 

Złote myśli 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne – Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 W tym roku ze względu na pandemię  z wielu imprez, które zawsze  dzień po-
wołania parafii i konsekracji . W następnym roku mam nadziej, że bez przeszkód 
zorganizujemy kolejny Dzień Parafii.  

OGŁOSZENIA 

Ks. J. Wiśniewski 

Zapraszam do udziału w XXXIX PIESZEJ PIELGRZYMCE Z PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ w dniach 6 – 15 sierpnia. Zapisy w kancelarii, więcej in-
formacji w gablocie parafialnej lub na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.  

Dziękuję serdecznie za ofiary pieniężne, które Państwo przekazujecie na konto 
lub podczas mszy św. w świątyni. Bóg zapłać.  

Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała. 

A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, 
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, 
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa 

i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie. 
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść, 

oswobodzony od wiatru, 
już się nie troskam o żaden z upadających dni, 

gdy wiem, że wszystkie upadną. 

Miłość mi wszystko wyjaśniła...  

Z wolna słowom odbieram blask...  
Z wolna słowom odbieram blask, 
spędzam myśli jak gromadę cieni, 
- z wolna wszystko napełniam nicością, 
która czeka na dzień stworzenia.  

To dlatego, by otworzyć przestrzeń 
dla wyciągniętych Twych rąk, 
to dlatego, by przybliżyć wieczność, 
w którą byś tchnął.  

Nie nasycony jednym dniem stworzenia, 
coraz większej pożądam nicości, 
aby serce nakłonić do tchnienia 
Twojej Miłości.  św. Jan Paweł II 
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Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-So. 1-4   1800 msze św.  

Pi. 3  I PIĄTEK  1700 ADORACJA NAJŚWIĘT-
SZEGO SAKRAMENTU  
1800 msza św.  

Nd. 5 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

   930 msza św.,  
1030 msza św., 
1130 msza św.  

Po.-So. 6-11   1800 msze św.  

So. 11  ŚW. BENEDYKTA, PA-
TRONA EUROPY 

1800 msza św.  

Nd. 12 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

   930 msza św.,  
1030 msza św., 
1130 msza św.  

Po. 13  ŚW. PUSTELNIKÓW 
ANDRZEJA I BENEDYK-

TA, PIERWSZYCH 
ŚWIĘTYCH POLSKICH  

1800 msza św.  

Wt.-So. 14-18   1800 msze św. 

Nd. 19 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

   930 msza św.,  
1030 msza św., 
1130 msza św.  

Po.-So. 20-25   1800 msze św. 

Śr. 22  NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

1800 msza św.  

So. 25  ŚW. KRZYSZTOFA 1800 msza św.  

Nd. 26 XVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

   930 msza św.,  
1030 msza św., 
1130 msza św.  

Po.-Cz. 27-30   1800 msze św.  

Pt.  31  WSPOMNIENIE ŚW. 
IGNACEGO Z LOYOLI 

1800 msza św.  

26 lipca br. po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów: dwukoło-
wych i czterokołowych oraz  specjalna modlitwa w intencji użytkowników ru-
chu: kierowców, rowerzystów, motocyklistów i pieszych z okazji święta św. 
Krzysztofa.  Zapraszam serdecznie wszystkich parafian.   


