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 Niech wszystkie ludy s³awi¹ Ciebie, Bo¿e.

(ci¹g dalszy na str. 3)

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wielkie œwiêtowanie

Ostatnie tygodnie w naszej Oj-

czyŸnie s¹ pod znakiem wielkich,

patriotycznych œwi¹t. Prze¿ywamy

rocznice zwyciêstw i klêsk.

Niew¹tpliwie klêsk¹ zakoñczy³
siê lot 96 przedstawicieli naszego
pañstwa na obchody rocznicy
mordu katyñskiego. Tragiczny,
kwietniowy lot 2010 roku okry³
¿a³ob¹ ca³y naród. Pamiêtamy, jak

(ci¹g dalszy ze str. 7)

w jej miêdzynarodowym, polsko-
niemieckim sanktuarium. Piêkna
bazylika z gotyckimi i barokowy-
mi elementami wystroju robi du¿e
wra¿enie. Po przybyciu do Pozna-
nia zorientowaliœmy siê, ¿e wej-
œcie do Katedry jest tylko marze-
niem, a ca³oœæ uroczystoœæ obej-
rzeliœmy w telewizji, ³¹cznie
z Apelem Jasnogórskim, który
tego dnia prowadzony by³ z Po-
znania, sprzed Kopii obrazu Mat-

ki Bo¿ej Czêstochowskiej, piel-
grzymuj¹ce po diecezji p³oc-
kiej i na obchody 1050-lecia
Chrztu Polski przywiezionego
do Archikatedry Poznañskiej.
Ogl¹danie tych wydarzeñ w TV
by³o powodem pewnego niedo-
sytu, ale i wzmog³o „apetyt” na
to, czego spodziewaliœmy siê
w sobotê na stadionie INEA,
gdy¿ tam odbywa³y siê central-
ne uroczystoœci wspania³ej
rocznicy.  cdn Maria i Tadeusz

WoŸniakowie
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

z daru tego Ruchu. Impuls by³,
ale z chêci¹ wyjazdu by³o ró¿-
nie. Mno¿yliœmy sobie prze-
szkody: daleko, bêdzie t³ok,
niech jad¹ m³odsi, mo¿e padaæ,
nic nie zobaczymy, lepiej bêdzie
ogl¹daæ w TV, itp. Takie „czar-
nowidztwo” czêsto towarzyszy
naszym wyjazdom (rekolekcje,
dni skupienia, pielgrzymki)
zwi¹zanym z naszym ¿yciem
duchowym, nasz¹ wiar¹. Z³y nie
daje za wygran¹. W koñcu zada-
liœmy sobie pytanie: jeœli nie my,
od ponad 30-tu lat cz³onkowie
Ruchu, to kto (???) bêdzie œwiê-
towa³ to wydarzenie. Wydarze-
nie o niesamowitym wymiarze
religijnym – rocznica przyjêcie
Chrztu Œw., zmazania wszyst-
kich grzechów Mieszka, a w
konsekwencji naszych praoj-
ców, rocznica w³¹czenia narodu
do wspólnoty Koœcio³a. A rów-
nie¿ wydarzenia o ogromnym
wydŸwiêku politycznym – rocz-

nica pocz¹tku pañstwowoœci pol-
skiej. W masmediach pad³a wie-
lokrotnie teza „jeœli nie by³oby
tamtego Chrztu, nie by³oby i Pol-
ski, nie by³oby narodu polskie-
go”. W tej sytuacji nie mog³o nas
tam zabrakn¹æ. Decyzja o wyjeŸ-
dzie, o prze³amaniu niechêci
i obiekcji, o zwyciêstwie nad wy-
godnictwem, sta³a siê dla nas Ÿró-
d³em radoœci.

W pi¹tek, rankiem 15 kwietnia,
wyjechaliœmy do Poznania z na-
dziej¹, ¿e „za³apiemy siê” na uro-
czystoœci w Katedrze poznañ-
skiej. Po drodze odwiedziliœmy
Œw. Jadwigê Œl¹sk¹ w Trzebnicy,

Niedziela 8 maja
  6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
  7.30 Œp. Stanis³aw Kwarciak, ¿ona Stanis³awa,

syn Wies³aw
W int. Œwiatowych Dni M³odzie¿y

 9.00 Œp. Danuta i Stanis³aw Kruk
 9.00 Roków: Œp. Julia i Franciszek Nicieja oraz

rodzeñstwo Antoni Oko³ot - Józef i Anna

10.30 Œp. Kazimierz Górowski
12.00 Œp. Stanis³aw Str¹czek

Œp. Stanis³aw Kurek i zm. rodz. Rozalia
i Józef

13.30 Roczki

19.00 Œp. Michalina Baran

(ci¹g dalszy na str. 8)

1. Od dzisiejszej niedzieli do koñca
sierpnia wieczorne Msze œw. w nie-
dziele i œwiêta o godz. 19.00. Nabo-
¿eñstwa maryjne w dni powszednie po
Mszy œw. wieczornej, natomiast w nie-
dziele i œwiêta o godz. 18.30.

2. Pierwsza niedziela maja jest tzw.
„Niedziel¹ Rycersk¹”. Rycerstwo Nie-
pokalanej promuje  informacje o Ry-
cerstwie przez rozdawanie pakietów
informacyjnych, tj. folder, cudowny
medalik z ulotk¹ o jego historii. /Pa-
kiety umieszczone bêd¹ na rega³ach
z gazetami w Bazylice/.

3. We wtorek Uroczystoœæ Najœwiêtszej
Maryi Panny Królowej Polski. O godz.
12.00 msza œw. w intencji Ojczyzny.

4. Zapraszamy na spotkanie Rycer-
stwa Niepokalanej w œrodê 4 maja po
rannej nowennie do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy.

5. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ rano
od godz. 6.00 oraz po po³udniu od
godz. 16.00. W tym dniu spotkanie
kandydatów do bierzmowania z kl. I
gimnazjum po Mszy œw. wieczornej.
Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹-
tek nieczynna.

6. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy na
Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzimy cho-

rych i starszych z Komuni¹ Œw.
O godz. 17.30 Wieczór Jana Paw-
³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Pola-
ka. Prosimy przynieœæ œwiece.

7. W przysz³¹ niedzielê Uroczy-
stoœæ Wniebowst¹pienia Pañskie-
go. O godz. 7.30 zmianka ró¿añ-
cowa, a o 13.30 Msza œw. w inten-
cji rocznych dzieci. W tym dniu
w Krakowie procesja œw. Stanis³a-
wa BM z Wawelu na Ska³kê
o godz. 9.00. Szczególnej modlitwie
polecamy ks. kard. Stanis³awa Dzi-
wisza, który obchodzi imieniny.

8. W sobotê 11 czerwca bêdzie-
my pielgrzymowaæ do Strachociny
– miejsca urodzenie œw. Andrzeja
Boboli. Zwiedzimy muzeum
„Ulmów” w Markowej oraz pa³ac
w £añcucie. Wyjazd godz. 5.00.
Koszt przejazdu i biletów 120 z³.

9. Œwiêci tego tygodnia: w po-
niedzia³ek – wspomnienie œw. Ata-
nazego, biskupa i doktora Koœcio-
³a, w œrodê – wspomnienie œw. Flo-
riana, mêczennika, w czwartek –
wspomnienie œw. Stanis³awa Kazi-
mierczyka, prezbitera, w pi¹tek –
Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów Fili-
pa i Jakuba.
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Poniedzia³ek 2 maja
 6.00 Œp. Zofia Sordyl
 6.45 Œp. Michalina Baran
 7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon z rodzicami
18.00 Œp. Piotr Jucha

Œp. Filip i Karolina Zieliñscy -
12r.œm., synowie Mieczys³aw i Marian

Wtorek 3 maja
  6.00

  7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Maria Tyra³a

 9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 9.00 Roków: Œp. Maria Wójcik
10.30 Œp. Zofia i Aleksy Bojêœ
12.00 W intencji Ojczyzny
13.30 Œp. Barbara Pociêgiel
19.00 Z okazji 20 r. urodzin o b³. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej dla Aleksandry
Œp. Michalina Baran

Œroda  4 maja
 6.00 Œp. Czes³aw Palenica

Œp. Tomasz £obodziñski
 6.45 Œp. Michalina Baran
 7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 8.00 Œp. Janina Kundys
12.00 Œp. Edward Oleksy
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i opiekê MB Nieustaj¹cej
Pomocy dla El¿biety i jej rodziny
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski i dary Ducha œw. na
czas egzaminów maturalnych i rekrutacji na
studia dla Dominika Matuszewskiego
O pomyœlen zdanie egzaminów maturalnych
przez ̄ anetê
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Maria Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Seniciw - 1 r.œm.
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Jan Filek
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Barbara Cierpia³ek

Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Edward Maœlanka
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Maria Sty³a
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Maria Lelek
Czwartek 5 maja
 6.00 Œp. Michalina Baran
 6.45 Œp. Marian Piwowarczyk
 7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
 8.00 Œp. Edward Oleksy
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
18.00 Œp. Jerzy Godek

Œp. Anna, W³adys³w, Stanis³aw i zmarli
z rodziny WoŸniaków

Pi¹tek 6 maja
  6.00 Œp. Michalina Baran

Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 6.45 O b³. Bo¿e i zdrowie dla £ukasza
 7.30 Œp. Stanis³aw Nicieja, ¿ona Janina
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna, Andrzej i
Henryk Szeliga, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. Zdzis³aw Kowalski - 1 r. pogrzebu
O b³. Bo¿e i zdrowie dla Antosia -
1 r. urodzin, dla rodziców i Kubusia

Sobota  7 maja
 6.00 Œp. Michalina Baran
 6.45 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 7.30 O b³. Bo¿e dla ks. Stanis³awa Miki
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

17.00 Roków: O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB
dla cz³onków asysty kalwaryjskiej
i ks. Opiekuna

18.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Micha³ka Drozda w dniu
I Komunii œw. i rodziny Drozdów
Dziêkczynna za 25 lat ma³¿eñstwa
Lucyny i Paw³a z proœb¹ o b³. Bo¿e
i potrzebne ³aski

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

tamte smutne dni bardzo nas
zjednoczy³y. W narodowej mo-
dlitwie wzajemnie siê pociesza-
liœmy. Po tych tragicznych zda-
rzeniach, przez 6 lat bardzo ma³o
na ten temat mówiono, pisano
i przedstawiano.

Po 6 latach, w tym roku 10
kwietnia pamiêæ tamtych dni na
nowo o¿y³a. Sta³o siê to miêdzy
innymi tak¿e dziêki nag³oœnie-
niu przez prasê, radio i telewi-
zjê. Bogu dziêkujê, ¿e œrodki
spo³ecznego przekazu w ostat-
nich tygodniach zdo³a³y wy-
rwaæ siê z uciskaj¹cego, partyj-
nego pancerza. Obecnie media
te staraj¹ siê przedstawiæ rze-
czywistoœæ z wielu stron i z ró¿-
nych pozycji.

Intensywne prze¿ywanie tra-
gicznej katastrofy sprzed 6 lat –
znów zjednoczy³o du¿¹ czêœæ
naszego spo³eczeñstwa. W pod-
nios³y, rocznicowy nastrój nie-
potrzebnie wdar³a siê ludzka py-
cha – trzeba konieczne rozliczyæ
winnych straszliwego lotu. Dla
mnie te s³owa by³y bolesnym
zgrzytem w patriotycznej atmos-
ferze tego dnia. Uwa¿a³em, ¿e
nie by³ to ani sposobny czas, ani
w³aœciwe miejsce na prokurator-
skie oskar¿enia.

Uroczystoœæ 1050. rocznicy
chrztu Polski wla³a we mnie
dumê, i¿ jestem Polakiem i chrze-
œcijaninem. Prze¿ycia dni rocz-
nicowych bardzo wzbogaci³y
moj¹ wiedzê o pocz¹tku mojego
pañstwa. W mej œwiadomoœci po
raz pierwszy wybrzmia³a praw-
da historyczna, i¿ przyjêcie
chrztu przez Mieszka I mia³o
podwójne znaczenie, tak koœciel-
ne jak i narodowe. Boskie i ludz-
kie. Bóg w Trójcy jedyny przez
chrzest pierwszego w³adcy
wkroczy³ nie tylko w duszê
pierwszego Ksiêcia Polan, ale
i w dzieje tego narodu. Chrzest
sta³ siê fundamentem, na którym
zaczêto budowaæ dom, który bê-
dzie nazywa³ siê Polska. Noszê
wielk¹ wdziêcznoœæ dla ks. abp
G¹deckiego, ¿e zainicjowa³ ob-
chody z wielkim rozmachem –
koœcielnym i pañstwowym. Pre-
zydent, Rz¹d, Parlament, Episko-
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(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

pat razem. To moc ducha nasze-
go narodu. Cieszy³em siê, i¿ Pan
Prezydent w g³êbokim, histo-
rycznym przemówieniu z okazji
tej rocznicy przypomnia³ s³owa
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II wy-
powiedziane podczas pierwszej
pielgrzymki: „Historii narodu
polskiego nie mo¿na zrozumieæ
bez Chrystusa.” Modli³em siê by
równie¿ przysz³oœæ ka¿dego Po-
laka by³a oparta na Ewangelii.
Ona pomaga w pe³nym rozwoju
cz³owieka, a tak¿e Ojczyzny.

Dzisiejsza niedziela wypada
1 maja. Jakie¿ wielkie brzemiê
niesie w sobie ten dzieñ. Przez
ostatnie lata kroczy za mn¹
wspomnienie zwi¹zane z tym
dniem. Pochodzê z ma³ej wioski
pod Luboniem, nosz¹cej nazwê
Glisne. Dawniej z takich wiosek
ma³o kto szed³ na wy¿sze uczel-
nie. Wielkim wydarzeniem by³o
pójœcie do gimnazjum, a póŸniej

na Uniwersytet Jagielloñski na
prawo mojego starszego kolegi.
Staszek tak siê uczy³, a jego ro-
dzina by³a zdolna mu pomóc, ¿e
skoñczy³ szko³ê œredni¹ i zda³ na
studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Jagielloñskim. Przeszed³
przez ró¿ne stopnie kariery s¹-
dowej. Jako dojrza³y prawnik
zosta³ mianowany na Prezesa
Sadu Rejonowego w Zakopa-
nem. Ja skoñczy³em szko³ê œred-
ni¹ w Rabce. Zapuka³em do Se-
minarium krakowskiego. Po
œwiêceniach kap³añskich by³em
na dwóch ró¿nych parafiach,
a w roku 1970 zosta³em przez
ks. kard. Wojty³ê skierowany na
wikariusza do Zakopanego. Wte-
dy tam by³a tylko jedna parafia
– ta na Krupówkach. W mieœcie
pod Œpi¹cym Rycerzem spotka-
³em mego dawnego s¹siada. On
jako Prezes S¹du by³ wysoko
partyjny. Lêka³ siê spotkañ ze
mn¹. Ja mu siê nie narzuca³em.
Co roku, 1 maja, pochód pierw-
szomajowy koñczy³ siê pod
Wielk¹ Krokwi¹. Poniewa¿ ten
dzieñ by³ wielkim œwiêtem
w naszym pañstwie – mia³em
du¿o czasu, by przypatrywaæ siê
pochodowi pierwszomajowemu,
a póŸniej, siedz¹c na ³awkach
pod skoczni¹, wpatrywaæ siê

w partyjnych dzia³aczy stoj¹-
cych na trybunie. Wœród nich
by³ oczywiœcie mój znajomy.
W wyg³oszonych przemówie-
niach uwidacznia³a siê potêga
klasy robotniczej, niebywa³y
rozwój Polski Ludowej, m¹droœæ
PZPR’u i trwa³a przyjaŸñ
z ZSRR. Patrzy³em, s³ucha³em
i myœla³em.

Na trzeci dzieñ od rozdêtych
igrzysk pierwszomajowych ob-
chodziliœmy 3 maja Œwiêto Kró-
lowej Polski. W koœciele zako-
piañskim by³o t³oczno. Wszyst-
kie flagi z ulicy musia³y byæ po-
œci¹gane. Ten dzieñ by³ w tam-
tych czasach bardzo t³amszony.

Po 15 latach od tamtych wyda-
rzeñ, mój starszy kolega – Pre-
zes S¹du, przed czasem maj¹c 60

lat zmar³ na raka. Nie mia³em
z nim bliskiego kontaktu. On

wci¹¿ siê mnie ba³. Znajomoœæ
z ksiêdzem dla jego kariery by³a

niebezpieczna.
Koñczê te wspomnienia s³owa-

mi Henryka Sienkiewicza z Quo
vadis: „I tak min¹³ Nero, jak mija

wicher, burza, po¿ar, wojna lub
mór, a bazylika Piotra panuje

dot¹d i z wy¿yn watykañskich
b³ogos³awi miastu i œwiatu.”

„Przemija chwa³a tego œwiata.”

1050 lat Chrztu Polski  - Wielkie wydarzenie

W dniach 14-16 kwietnia
w GnieŸnie i Poznaniu odby³y
siê centralne uroczystoœci 1050-
lecia Chrztu Polski. Ks. Abp. Sta-
nis³aw G¹decki zachêci³ Ruch
Domowy Koœció³, który co roku

pielgrzymuje do Kalisza, do Œw.
Józefa, aby tym razem da³ wy³om
tradycji i przyby³ do Poznania. To
by³ decyduj¹cy impuls dla nas,
od ponad 30 lat korzystaj¹cych


