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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób 
szczególny zachęcamy do modlitwy przy 
krzyżach znajdujących się przy skrzyżo-
waniu ulic: Wiertniczej i Obornickiej co-
dziennie o godz. 19.00. Przypominamy 
o zachowaniu zasad obowiązujących
w czasie epidemii.
Według nowego rozporządzenia od jutra,      
w naszym kościele jednocześnie będzie

mogło przebywać 60 osób, z czego w na-
wie głównej 27; w nawach bocznych po        
6; w kaplicy św. Anny 8; w kaplicy NM 
Panny 12; w przedsionku 1.

W poniedziałek, 18 maja br., przypada 
setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 
Z tej okazji, po Mszy św. o godz. 18.00, 
na terenie przy kościele zostanie posa-
dzony dąb, upamiętniający to wyda-
rzenie.

W piątek, 22 maja rozpoczynamy no-       
wennę do Ducha św. Zakończenie nowe-
nny w sobotę, 30 maja br. 

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malars-
twa p. Marty Piekut.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zacho-
wujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 
oczerniają wasze dobre postępowanie       
w Chrystusie, doznali zawstydzenia wła-
śnie przez to, co wam oszczerczo 
zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola 
Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle 
czyniąc. Chrystus bowiem również raz 
jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 
ale powołany do życia przez Ducha.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyj-
dziemy do niego.

EWANGELIA
J 14, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  do 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a inne-
go Parakleta da wam, aby z wami był na 
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila,     
a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy 
Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 
będzie-cie. W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja           
w was. Kto ma przykazania moje i je zacho-
wuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie».

Oto Słowo Pańskie

Wystawa malarstwa
p. Marty Piekut  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4

K O M E N T A R Z
 "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze" (J 14,16). Pan Jezus obiecuje 
uczniom, zmartwionym Jego odejściem, 
„innego Pocieszyciela”. Będzie nim Duch 
Święty. Już samo sformułowanie wskazuje 
na jedność Jezusa Chrystusa i Ducha 
Świętego. Skoro przyjdzie inny Pocieszyciel 
tzn., że pierwszy Pocieszyciel jest już           
z Apostołami i jest Nim sam Jezus. Duch 
Święty i Chrystus działają zawsze razem. 
Podczas swojej działalności na świecie 
Mesjasz był pełen Ducha Świętego. Kiedy           
zabraknie Jezusa na ziemi, będzie On 
obecny przez swojego Ducha, który jest
w Kościele, w sercach wierzących: "Ducha 
Prawdy, [da wam Ojciec] którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ  u 
was przebywa i w was będzie" (J 14,17). 
Ten Duch jest naszym Pocieszycielem po 
dziś dzień.    

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 8, 5-8. 14-17

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Filip przybył 
do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy 
słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, 
ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu 
bowiem opętanych wychodziły z donośnym 
krzykiem duchy nieczyste, wielu też 
sparaliżowanych i chromych zostało uzdro-
wionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym 
mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie 
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo 
Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy-
szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać 
Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich 
jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni       
w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali 
apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali 
Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

Niech cała ziemia chwali swego Pana
SZ radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, * 
opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu wspaniałą oddajcie. * 
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe 
dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa 
Tobie, * niech Twoje imię opiewa». 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił, * 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! * 
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, † 
którzy boicie się Boga, * 
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej 
prośby *  i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 3, 15-18

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła: 
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach 
waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi 
do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. 

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi, 
aby susza nie dotknęła 

naszego kraju, 
a ziemia wydała  

obfite plony.

cd. Św. Andrzej Bobola
męczennika nie kończy, ale zaczyna jego 
prawdziwą misję z Bożego nakazu. Pod-
czas procesu beatyfikacyjnego księdza 
Boboli członkowie Kongregacji do Spraw 
Obrzędów stwierdzili, iż nigdy dotąd nie 
było tak niesłychanego męczeństwa. 

16 kwietnia 1702 roku rektor kolegium 
jezuickiego w Pińsku, ojciec Marcin Gode-
bski, podczas długiej nocnej modlitwy – na 
jawie czy w półśnie? – ujrzał nieznanego 
jezuitę, który przedstawił mu się jako 
Andrzej Bobola i polecił odnalezienie jego 
ciała. Po wielu trudach odnaleziono trumnę 
Świętego. Kiedy ja otwarto, stwierdzono że 
ciało Męczennika pozostało nietknięte, 
mimo upływu 45 lat od jego śmierci. 
Zachowane zostały wszystkie ślady 
męczeństwa. Odtąd rozpoczął się kult księ-
dza Andrzeja; nie ustawały pielgrzymki do 
jego grobu. Zmierzali tam zarówno katolicy, 
jak i prawosławni. I wszyscy doznawali 
pocieszenia.  

Kolejna „peregrynację” odbyły relikwie 
Świętego, kiedy 29 stycznia 1808 roku 
przywieziono je do kolegium jezuickiego w 
Połocku. Miasto to stało się centrum jego 
kultu. Ojciec Andrzej Bobola pomagał nie 
tylko poszczególnym ludziom, ale opieko-
wał się także w sposób szczególny swoją 
ojczyzną: troszczył się o los kraju rozdar-
tego przez rozbiory. Przykładem tego niech 
będzie wizja ojca Alojzego Korzeniow-
skiego w klasztorze dominikanów w Wilnie 
w 1819 roku. Ujrzał on wydarzenia, które   
sto lat później doprowadziły do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ileż w tym 
proroctwie musiało być krzepiącej nadziei! 

Po 196 latach od śmierci ojca Andrzeja  
miała miejsce jego beatyfikacja dokonana 
przez papieża Piusa IX 30 października 
1853 roku. Natomiast na kanonizację bło-
gosławiony Andrzej Bobola oczekiwał 
jeszcze 85 lat. Odbyła się ona 17 kwietnia 
1938 roku w Bazylice w Watykanie i doko-
nana została przez papieża Piusa XI, bar-
dzo życzliwego Polsce i Polakom. Nastę-
pnie relikwie wróciły do Polski. W niezwy-
kle uroczysty sposób w dniach 9-11 czer-
wca przewieziono je specjalnym pociągiem 
przez Jugosławię, Węgry, Czechosłowa-
cję, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź do 
Warszawy. Tutaj spoczywają w kościele 
ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61, 
złożone w kryształowej trumnie.

W 1992 roku św. Andrzej Bobola zosta-
je ustanowiony Patronem Metropolii War-
szawskiej, a w 2002 roku Patronem Polski. 
W 2007 roku kościół pw. św. Andrzeja Boboli  
przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, decy-
zją Konferencji Episkopatu Polski, został pod-
niesiony do rangi Narodowego Sanktuarium 
Świętego, gdzie każdego roku 16 maja           
o godz. 18.00 sprawowana jest uroczysta 
Msza św. 

Danuta Szczerba

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

W kościele po Mszy św. 
o godz. 17.00

Codziennie godz. 19.00 Przy 
Krzyżu  - Skrzyżowanie ulic: 

Wiertniczej i Obornickiej
Codziennie godz. 18.00 

Kapliczka - Rondo Vogla 

6.

Zapraszamy do
odwiedzania dzwonnicy,

w której prezentujemy
wystawę malarstwa 
pani Marty Piekut

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II Papieża Polaka przypadającą 18 maja 2020 roku uczcimy modlitwą, nawiedzeniem
miejsc, gdzie bywał podczas pielgrzymek do Polski, koncertami, wspomnieniami ze spotkań pielgrzymkowych i osobistych. To bę-
dzie wielkie święto dla Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami. Trwa Rok św. Jana Pawła II ustanowiony przez Sejm RP.
   Jaka była droga życia Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała, która zaprowadziła Go na Papieski Tron, a w dniu pogrzebu 
tłumy zgromadzone na Placu św. Piotra wznosiły okrzyki SANTO SUBITO!

Ojciec Święty spotykał się też z dziećmi, a tak-
że z młodzieżą, która przybywała na te spot-
kania z potrzeby serca, aby wysłuchać kogoś, 
do kogo ma zaufanie, kto mówi prawdę i po-
trafi okazać ojcowska miłość. Wszystkich ko-
chał, wszystkich uspakajał, nie znał leku, da-
wał nadzieję, wskazywał drogę, niósł Dobrą 
Nowinę. On – Ojciec Święty, utrudzony ży-
ciem, z bagażem lat, cierpień i chorób, nie 
ustawał w swojej misji apostolskiej, podejmu-
jąc heroicznie trud posługiwania. Odwiedzał 
najbardziej odległe zakątki świata; bogatą 
Amerykę i biedną Afrykę, wszystkich nauczał 
o Chrystusie i powtarzał: „nie lękajcie się, 

przestańcie się lękać”. W dniu 13  czerwca 
1999 roku odwiedził również Wilanów. Przela-
tując helikopterem nad Polami Wilanowskimi 
pobłogosławił je jako teren pod budowę Świą-
tyni Opatrzności Bożej. Następnie podczas 
Mszy św. na Placu Piłsudskiego poświęcił 
Kamień Węgielny pod budowę Świątyni.

 Taki był nasz Papież -  Baca świata!

  W naszej pamięci pozostaje uśmiechnięty, 
spokojny, cierpliwy, wyrozumiały, kochający, 
ale też wymagający. Pozostają wspomnienia 
ze spotkań podczas pielgrzymek Papieża do 
Polski, z Akcją Katolicką w Castel Gandolfo i  
w Rzymie. Ojciec Święty uczył nas otwierać 
się na Boga, na drugiego człowieka, na 
prawdę, na pamięć historii, na potrzebę bycia 
„ludźmi sumienia”, na nadzieję.
   Przed Akcją Katolicką Ojciec Święty również 
postawił konkretne zadania. W przesłaniu 
wygłoszonym podczas spotkania w Auli Pawła 
VI w kwietniu 2003 roku powiedział miedzy 
innymi: „Macie obowiązek i prawo nieść 
Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla 
współczesnego człowieka i zapalać do wiary 
tych, którzy oddalają się od Boga”. Nauczanie 
Jana Pawła II jest jasne, proste i zrozumiałe. 
Wymaga jednak przemyśleń, refleksji i chęci, 
aby je przyjąć i stosować w naszej co-
dzienności.

Śmierć

   2 kwietnia 2005 roku świat pogrążył się        
w żałobie. Odszedł do Pana Ten, który był 
naszą ostoją – Papież Polak, Jan Paweł II. 
Podczas Mszy św. za duszę Jana Pawła II  
sprawowanej 3 kwietnia na placu marszałka 
Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył 
biskup Piotr Jarecki, w wygłoszonej homilii 
powiedział miedzy innymi: „Warszawa je-
dnoczy się w modlitwie w miejscu symbo-
licznym, z którego Jan Paweł II zapalił żagiew 
wolności, godności, solidarności człowieka, 
naszego narodu i Europy”. Natomiast podczas 
narodowej Mszy św. również na placu 
marszałka Józefa Piłsudskiego arcybiskup 
Józef Michalik powiedział: „zapłacz matko 
Polsko, zapłacz Ojczyzno, skoro odchodzi 
najznakomitszy z Twoich Synów… Człowiek, 
który jak sam o sobie mówił, wyrósł z polskiej 
chrześcijańskiej kultury, a który stylem swego 
życia ubogacił kulturę całego świata. On nie 
tylko czynił dobro, on umiał wydobywać je          
z innych, on uruchamiał dobro w ludziach. Po 
Bogu najbardziej kochał Polskę i za każdym 
razem podczas pielgrzymek całował jej 
ziemię, jak ręce matki”.
   Święty Papież Jan Paweł II nie tylko po-
został w naszej pamięci, On jest obecny          
w naszym życiu, w naszej codzienności i 
modlitwie. Jest obecny w naszych sercach. 

Opracowała: Elżbieta Olejnik

100-lecie urodzin Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II Wielki

      

Dzieciństwo
Karol Wojtyła urodził się we wtorek 18 

maja 1920 roku w Wadowicach. Był 
młodszym synem Karola i Emilii z domu 
Kaczorowskiej Wojtyłów.  Dzieciństwo Karo-
la i jego brata Edmunda upływało radośnie i 
szczęśliwie, ale  to szczęście  trwało krótko. 
W wieku lat 9 został osierocony przez 
matkę. Od tej pory jego duchową matką 
stała się Matka Boża Kalwaryjska. Trzy lata 
po śmierci ukochanej matki stracił brata 
Edmunda. Pozostał z ojcem, który stał się 
dla niego wzorem w osiąganiu dojrzałości, 
stawiania sobie wymagań i spełniania 
własnych obowiązków.  Młody Karol pobie-
rał nauki w szkołach i otrzymywał bardzo 
dobre oceny. W latach gimnazjalnych wiele 
uwagi poświęcał teatrowi, działając jako 
reżyser i aktor na dwu scenach: szkolnej      
w Sali Towarzystwa „Sokół” i parafialnej       
w Domu Katolickim. 

Młodość
  W późniejszych latach związał się z Tea-
trem Rapsodycznym, prowadzonym przez 
Mieczysława Kotlarczyka, z którym przyjaźnił 
się aż do śmierci artysty. Karol Wojtyła nie 
unikał sportu, zajmowała go też turystyka. 
Nad porządkiem wszystkich zajęć, które wy-
pełniały jego życie, panował umiejętnie. 
Trudny, ale w miarę spokojny czas przerwała 
druga wojna światowa. Kolejne lata Karola 
naznaczone były tułaczką, utratą przyjaciół, 
śmiercią ojca, tajnym nauczaniem, ciężką 
pracą w Solvayu. W takich okolicznościach 
życia zrodziła się myśl o służbie w winnicy 
Pańskiej.

Seminarium duchowne
Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła rozpo-

czął studia w konspiracyjnym seminarium 
duchownym w Krakowie. Święcenia kapłań-
skie przyjął 1 listopada 1944 r. z rąk  metro-
polity krakowskiego kard. Adama Sapiehy, 
w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franci-
szkańskiej 3. Kolejnym etapem życia mło-
dego kapłana były studia teologiczne              
w Wiecznym Mieście, skąd wrócił do 
Krakowa pod koniec czerwca 1948 r.

Kapłaństwo
   8 lipca tegoż roku rozpoczął pracę dusz-
pasterską w starej podgórskiej parafii Nie-
gowić koło Bochni. 16 grudnia 1948 r. obronił 
pracę  doktorską. W ciągu kolejnych lat ka-
płańskiej posługi  zajmował się między in-
nymi duszpasterstwem akademickim. Orga-
nizował wycieczki z młodzieżą studencką, 
wyprawy górskie i kajakowe. Miał duży 
wpływ na ludzi młodych i utrzymywał z nimi 
bardzo dobre kontakty. Starał się, aby każda 
wycieczka stawała  się  również  lekcją  życia 

chrześcijańskiego. Był to nowy styl duszpa-
sterstwa. Nie zaniedbywał pracy naukowej, 
był wykładowcą – pisał pracę habilitacyjną   
z dziedziny etyki i filozofii.  Po zlikwidowaniu 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wykładał w krakowskim semi-
narium duchownym katolicką etykę społe-
czną oraz podstawy teologii moralnej.   
W 1954 r. rozpoczął pracę na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Był zawsze blisko 
młodzieży studenckiej. W listopadzie 1957 
roku Karol Wojtyła został docentem. Nigdy 
nie mianowano go profesorem, chociaż 
prawie ćwierć wieku wykładał na Uniwersy-
tecie, publikował prace naukowe, kierował 
jedną z katedr. Już jako docent zamierzał 
wyjechać za granicę, aby kontynuować pracę 
naukową. Chciał wyjechać do Francji i do 
Szwajcarii. Nie otrzymał jednak od władz 
komunistycznych paszportu.  Rozpoczął 
nowy cykl wykładów „Miłość i odpowie-
dzialność”.

Biskupstwo
 8 lipca 1958 r. podczas wakacyjnych wę-

drówek ze studentami w okolicach Świętej 
Lipki dowiedział się o nominacji biskupiej. 
Po audiencji  w Warszawskiej siedzibie 
Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego 
odwiedził dom Sióstr Urszulanek SJK przy 
ul. Wiślanej. W kaplicy sióstr pozostał przez 
kilka godzin leżąc krzyżem.  Konsekracja 
nowo mianowanego biskupa odbyła się 28 
września 1958 r. w katedrze wawelskiej; 
sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał z rąk 
arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Zano-
towano, że pastorał ufundowała biskupowi 
Wojtyle parafia wadowicka, infułę podaro-
wali benedyktyni tynieccy, szaty biskupie 
sprawili przyjaciele rapsodycy z dyrektorem 
Kotlarczykiem  na czele. Zamieszkał w mie-
szkaniu przy ul. Kanoniczej 21.  Od tej chwili 
czas bpa Karola Wojtyły wypełniały wi-
zytacje parafii, bierzmowanie, nauki reko-
lekcyjne, posiedzenia Episkopatu, praca
w Kurii.

15 czerwca 1962 r. w Warszawie zmarł na 
atak serca arcybiskup Baziak. W miesiąc 
później kanonicy krakowscy wybrali 42 
letniego bpa Karola Wojtyłę na wikariusza 
kapitulnego, który miał sprawować rządy
w Archidiecezji do czasu mianowania przez 
Stolicę Apostolską ordynariusza.  Wkrótce 
ordynariuszem został bp Karol Wojtyła. 
Sprawowanie tego urzędu wiązało się nie 
tylko z wypełnianiem  przypisanych 
obowiązków, ale też z nowymi wyzwaniami. 
Jednym z takich wyzwań było uczestnictwo 
w II Soborze Watykańskim, zwołanym przez 
papieża Jana XXIII w październiku 1962 
roku i zakończonym 7 grudnia 1965 roku. 
Abp Karol Wojtyła uczestniczył w pracach 
Soboru i miał duży wkład w tworzenie 
dokumentów soborowych.

Rok 1967 był dla Metropolity Krakowskiego 
nie tylko rokiem wytężonej pracy, ale też    
zaszczytów – w marcu został mianowany 
konsultorem Consilium de Laicis, natomiast 
26 czerwca 1967 roku, w Watykanie 
otrzymał dekret nominacyjny mówiący, że: 
„Rzym, w murach apostolskich Watykanu,         
przed dniem szóstym kalend lipcowych roku 
Pańskiego 1967 Paweł VI, papież, mianował 
i ogłosił księdzem kardynałem Świętego 
Kościoła Rzymskiego Karola Wojtyłę, 
którego też włączył do kolegium ojców 
purpuratów i obdarzył zaszczytami, życzli-
wością, mocą, szczególnymi uprawnieniami, 
nietykalnością, pierwszeństwem, przywileja-
mi, względami oraz ciężarami, jakie ojcom 
kardynałom są przydawane, oprócz konie-
cznych a stosowanych wyjątków” .
   Kolejne lata to czas wytężonej pracy dla 
kardynała Karola Wojtyły – wyjazdy zagra-
niczne, konferencje, obowiązki wynikające    
z funkcji w Episkopacie a także uroczystości 
i wydarzenia archidiecezjalne i krajo-we. 
Jednym z nich było zwołanie Synodu 
Krakowskiego 8 maja 1972 r.

Papież
   Przyszedł rok 1978, określany też rokiem 
trzech papieży. 6 sierpnia tegoż roku zmarł 
papież Paweł VI. 26 sierpnia 1978 r. 
kardynałowie zgromadzeni podczas konkla-
we dokonali wyboru nowego papieża. Był nim 
Włoch, Albino Luciani, który przybrał imię Jan 
Paweł I. Pontyfikat ten trwał zaledwie 33 dni. 
28 września 1978 r. umiera na atak serca 
papież Jan Paweł I. I znowu – konklawe. 
Nadszedł wielki dzień, historyczny  dla Polski 
i dla świata. 16 października 1978 roku.  
Zgromadzeni na konklawe kardynałowie 
wybrali nowego papieża. Został nim kardynał 
Karol Wojtyła, Polak, który przybrał imię Jan 
Paweł II.
   Trwający 27 lat pontyfikat Jana Pawła II z    
mienił bieg historii, zmienił oblicze świata.    
Już w swoim pierwszym wystąpieniu skie-
rowanym do wiernych w bazylice św. Piotra    
w Rzymie, Ojciec Święty powiedział: „nie 
lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Ten zwrot stał się jakby motywem prze-
wodnim całego pontyfikatu. Podczas 27 lat     
pełnienia misji apostolskiej Jan Paweł II 
odwiedzał kraje zamożne i ubogie, spotykał 
się z monarchami, ludźmi zajmującymi wy-
sokie stanowiska państwowe, ludźmi 
sławnymi, a także chorymi, cierpiącymi.          
W 1996 r. w Tours, spotkał się z ludźmi 
„zranionymi przez życie” i zwrócił się do nic 
słowami: ”drodzy przyjaciele, stoicie w pier-
wszych szeregach tych, których Bóg miłuje”. 
W Płocku, w 1991 roku,  podczas IV 
pielgrzymki  do Ojczyzny, spotkał się z więź-
niami i powiedział: „Nie bójcie się otworzyć 
waszych serc przed Nim, uwierzcie w gło-
szoną przez Niego miłość”.

Św. Andrzej Bobola - patron trudnych czasów
   16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim „narodził się dla nieba”  jeden z najwię-
kszych świętych męczenników polskich – zamordowany w okrutny sposób  przez 
fanatyków ogarniętych nienawiścią do Kościoła katolickiego i Rzeczypospolitej.  
Kim był Andrzej Bobola, kaplan – jezuita? Dlaczego „patron trudnych czasów”?

Ciąg  dalszy na stronie nr 4

   Garnęli się do niego ludzie różnych stanów i 
różnego wieku, a nawet wyznania. Zyskał 
sobie miano duszo chwata, przyjmowane 
przez jednych z czcią i szacunkiem, przez 
innych z nienawiścią. Były to czasy bardzo 
trudne.
   Ówczesna Rzeczypospolita była nękana 
wojnami i waśniami religijnymi. Bunt  Chmiel-
nickiego i wojna z Rosją, „potop” szwedzki i 
wojny z Turcją sprawiły, iż kraj był zniszczo-
ny, a wschodnie obszary Polski były terenem 
nieustannych walk i pogromów. Na niepokoje 
społeczne i polityczne nakładały się podziały 
religijne, które umiejętnie podsycane przez 
siły wrogie Polsce, wywoływały nieustanne 
zamieszki. Watahy Kozaków przemieszczały 
się w okolicach Pińska rabując, paląc i 
mordując zwłaszcza Żydów i Polaków. 
Ludność prawosławna stawała najczęściej po 
stronie Kozaków i pomagała w ściganiu ka-
tolików. Księdza Bobolę  uznano za wielkiego 
szkodnika, który spowodował odstępstwo 
wielu wyznawców od prawosławia. 

Męczeństwo
   Kiedy przebywał we wsi Peredyl, ostrzeżo-
no go o zagrożeniu. Postanowił zbiec na 
zwykłym wiejskim wozie. Woźnica popędzał 
konie i mieli szansę ujść pogoni. Las był 
blisko. Ale wówczas ojciec Andrzej nieocze-
kiwanie poprosił chłopa, by zatrzymał wóz,      
a sam  ukrył się w najbliższych krzakach. 
Spokojnie oczekiwał oprawców. Oto nade-
szła jego godzina. Przyjmował wolę Boga i 
godził się z Jego wyrokiem. Może w tym tkwi 
tajemnica tego, że nie załamał się w chwilach  
największych tortur, gdy „nawracano” go na 
prawosławie. 
  Pojmanego Kozacy przywiązali do płotu i 
skatowali kijami. Bili po twarzy, wybili zęby.  
Związali mu ręce powrozem, przywiązali do 
dwóch koni i wlekli ojca Andrzeja około 40 km 
do Janowa Poleskiego, bijąc spisami i 
nahajkami. Tutaj rozegrał się dalszy ciąg 
dramatu. W rzeźni rzuconego  na stół przy-
palali ogniem, wbijali drzazgi za paznokcie, 
zdzierali skórę z rąk.  Na kształt ornatu zdarli 
skórę z głowy, piersi i pleców.  Wreszcie 
powiesili za nogi i szydzili: „Patrzcie jak Lach 
tańczy!”. 
   Te niewyobrażalne tortury mogły być przer-
wane w każdej chwili. Wystarczyłoby, że 
ksiądz wyrzeknie się wiary katolickiej i wyrazi 
gotowość przyjęcia prawosławia. Ale Andrzej 
Bobola pozostał nieugięty. „Chcę być wierny 
Bogu” – oświadczył. „Wierzę w jeden, święty i 
apostolski Kościół”. I dopóki mógł mówić, nim 
obcięto mu język, napominał i wzywał do 
pokuty. Kiedy po dwóch godzinach odcięto 
sznur, ksiądz Andrzej jeszcze żył. Dobito go      
dwoma cięciami szabli. Gdy wataha  Koza-
ków opuściła Janów, ubrane w habit  ciało 
męczennika przewieziono do Pińska i pocho-
wano w podziemiach kościoła Jezuitów.  
    Zapomniano o nim. Ale odtąd zaczęły się 
dziać    rzeczy    niezwykłe;   bowiem    śmierć  

   Dzieje ojca Andrzeja to niezwykły znak, jak 
wielkie są tajemnice Bożej Opatrzności i 
niezbadane Jej wyroki. Nic bowiem nie 
zapowiadało niezwykłości i tragiczności wy-
darzeń związanych z życiem, działalnością i 
męczeńską śmiercią świętego.
   Urodził się w 1591 roku w Strachocinie        
w pobliżu Sanoka.  Pochodził ze starego rodu 
Bobolów wywodzącego się ze Śląska – za-
liczali się do średniej szlachty. Nie wyróżniali 
się niczym szczególnym, ale niektórzy z Bo-
bolów zasłużyli się ojczyźnie walcząc w jej 
obronie. Pozostali wierni wierze katolickiej i 
nigdy nie ulegli reformacji.  W takiej rodzinie 
wzrastał Andrzej Bobola. Niczego nie wiado-
mo o jego dzieciństwie. 

Jezuita
   W roku 1606 rozpoczął naukę w szkole je-
zuickiej w Braniewie i tymże w roku 1608 zo-
stał członkiem Kongregacji Mariańskiej.          
W 1611 roku wstąpił do zakonu jezuitów         
w Wilnie. Spędził tam 5 lat, odbywając no-
wicjat, studia filozoficzne i teologiczne.            
W dwa lata po rozpoczęciu nowicjatu złożył 
śluby wieczyste ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa. Następnie przeniósł się do Kole-
gium Akademickiego, gdzie studiował filozo-
fię a następnie teologię. 12 marca 1622 roku 
przyjął święcenia kapłańskie.  Jego wiedzę 
oraz zdolności organizacyjne wykorzystali 
przełożeni zakonu, wysyłając ojca Andrzeja 
do pracy z młodzieżą w kolegiach jezuickich. 
W Płocku, Łomży a także w Pińsku pełnił 
obowiązki prefekta w szkołach prowadzo-
nych przez Jezuitów. Kolejnym miejscem 
duszpasterskiej posługi było znowu Wilno, 
gdzie z wielkim zaangażowaniem poświęcił 
się rozwijaniu ruchu Sodalicji Mariańskiej 
wśród mieszczan. Jednocześnie z ogro-
mnym  poświęceniem pełnił posługę duszpa-
sterską. Swoim przykładem oddziaływał na 
ludzi, którzy odchodzili od Kościoła  i od wiary 
katolickiej. Udzielał chrztu dorosłym, liczne 
pary łączył węzłem małżeńskim, pomagał 
odnaleźć drogę do Boga tym, którzy zbłądzili. 
Jednocześnie bardzo pracował nad sobą, 
próbując opanować gwałtowne usposobie-
nie i sprostać wymaganiom stawianym przez 
przełożonych. Profesję czterech ślubów zło-
żył ostatecznie 2 czerwca 1630 roku w ko-
ściele św. Kazimierza w Wilnie. Odtąd roz-
poczęła się wytrwała droga duszpasterska 
księdza Andrzeja Boboli, który wszędzie – 
gdzie go posłali przełożeni – swoją posługę 
wypełniał z oddaniem, budząc zaufanie i mi-
łość zarówno szlachty, jak i prostego ludu.      
W Pułtusku, w Bobrujsku nad Berezyną,        
w Płocku, w Łomży, w Warszawie a także      
w ostatnich latach życia w Pińsku i jego oko-
licy zasłynął jako...

kaznodzieja i misjonarz.

   Wędrował przez poleskie błota, moczary i     
lasy, odwiedzając biedne chłopskie wsie.        
Z niespożytą energią i całkowitym oddaniem 
się misji odprawiał msze święte, spowiadał, 
nauczał, chrzcił.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II Papieża Polaka przypadającą 18 maja 2020 roku uczcimy modlitwą, nawiedzeniem
miejsc, gdzie bywał podczas pielgrzymek do Polski, koncertami, wspomnieniami ze spotkań pielgrzymkowych i osobistych. To bę-
dzie wielkie święto dla Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami. Trwa Rok św. Jana Pawła II ustanowiony przez Sejm RP.
   Jaka była droga życia Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała, która zaprowadziła Go na Papieski Tron, a w dniu pogrzebu 
tłumy zgromadzone na Placu św. Piotra wznosiły okrzyki SANTO SUBITO!

Ojciec Święty spotykał się też z dziećmi, a tak-
że z młodzieżą, która przybywała na te spot-
kania z potrzeby serca, aby wysłuchać kogoś, 
do kogo ma zaufanie, kto mówi prawdę i po-
trafi okazać ojcowska miłość. Wszystkich ko-
chał, wszystkich uspakajał, nie znał leku, da-
wał nadzieję, wskazywał drogę, niósł Dobrą 
Nowinę. On – Ojciec Święty, utrudzony ży-
ciem, z bagażem lat, cierpień i chorób, nie 
ustawał w swojej misji apostolskiej, podejmu-
jąc heroicznie trud posługiwania. Odwiedzał 
najbardziej odległe zakątki świata; bogatą 
Amerykę i biedną Afrykę, wszystkich nauczał 
o Chrystusie i powtarzał: „nie lękajcie się, 

przestańcie się lękać”. W dniu 13  czerwca 
1999 roku odwiedził również Wilanów. Przela-
tując helikopterem nad Polami Wilanowskimi 
pobłogosławił je jako teren pod budowę Świą-
tyni Opatrzności Bożej. Następnie podczas 
Mszy św. na Placu Piłsudskiego poświęcił 
Kamień Węgielny pod budowę Świątyni.

 Taki był nasz Papież -  Baca świata!

  W naszej pamięci pozostaje uśmiechnięty, 
spokojny, cierpliwy, wyrozumiały, kochający, 
ale też wymagający. Pozostają wspomnienia 
ze spotkań podczas pielgrzymek Papieża do 
Polski, z Akcją Katolicką w Castel Gandolfo i  
w Rzymie. Ojciec Święty uczył nas otwierać 
się na Boga, na drugiego człowieka, na 
prawdę, na pamięć historii, na potrzebę bycia 
„ludźmi sumienia”, na nadzieję.
   Przed Akcją Katolicką Ojciec Święty również 
postawił konkretne zadania. W przesłaniu 
wygłoszonym podczas spotkania w Auli Pawła 
VI w kwietniu 2003 roku powiedział miedzy 
innymi: „Macie obowiązek i prawo nieść 
Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla 
współczesnego człowieka i zapalać do wiary 
tych, którzy oddalają się od Boga”. Nauczanie 
Jana Pawła II jest jasne, proste i zrozumiałe. 
Wymaga jednak przemyśleń, refleksji i chęci, 
aby je przyjąć i stosować w naszej co-
dzienności.

Śmierć

   2 kwietnia 2005 roku świat pogrążył się        
w żałobie. Odszedł do Pana Ten, który był 
naszą ostoją – Papież Polak, Jan Paweł II. 
Podczas Mszy św. za duszę Jana Pawła II  
sprawowanej 3 kwietnia na placu marszałka 
Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył 
biskup Piotr Jarecki, w wygłoszonej homilii 
powiedział miedzy innymi: „Warszawa je-
dnoczy się w modlitwie w miejscu symbo-
licznym, z którego Jan Paweł II zapalił żagiew 
wolności, godności, solidarności człowieka, 
naszego narodu i Europy”. Natomiast podczas 
narodowej Mszy św. również na placu 
marszałka Józefa Piłsudskiego arcybiskup 
Józef Michalik powiedział: „zapłacz matko 
Polsko, zapłacz Ojczyzno, skoro odchodzi 
najznakomitszy z Twoich Synów… Człowiek, 
który jak sam o sobie mówił, wyrósł z polskiej 
chrześcijańskiej kultury, a który stylem swego 
życia ubogacił kulturę całego świata. On nie 
tylko czynił dobro, on umiał wydobywać je          
z innych, on uruchamiał dobro w ludziach. Po 
Bogu najbardziej kochał Polskę i za każdym 
razem podczas pielgrzymek całował jej 
ziemię, jak ręce matki”.
   Święty Papież Jan Paweł II nie tylko po-
został w naszej pamięci, On jest obecny          
w naszym życiu, w naszej codzienności i 
modlitwie. Jest obecny w naszych sercach. 

Opracowała: Elżbieta Olejnik

100-lecie urodzin Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II Wielki

      

Dzieciństwo
Karol Wojtyła urodził się we wtorek 18 

maja 1920 roku w Wadowicach. Był 
młodszym synem Karola i Emilii z domu 
Kaczorowskiej Wojtyłów.  Dzieciństwo Karo-
la i jego brata Edmunda upływało radośnie i 
szczęśliwie, ale  to szczęście  trwało krótko. 
W wieku lat 9 został osierocony przez 
matkę. Od tej pory jego duchową matką 
stała się Matka Boża Kalwaryjska. Trzy lata 
po śmierci ukochanej matki stracił brata 
Edmunda. Pozostał z ojcem, który stał się 
dla niego wzorem w osiąganiu dojrzałości, 
stawiania sobie wymagań i spełniania 
własnych obowiązków.  Młody Karol pobie-
rał nauki w szkołach i otrzymywał bardzo 
dobre oceny. W latach gimnazjalnych wiele 
uwagi poświęcał teatrowi, działając jako 
reżyser i aktor na dwu scenach: szkolnej      
w Sali Towarzystwa „Sokół” i parafialnej       
w Domu Katolickim. 

Młodość
  W późniejszych latach związał się z Tea-
trem Rapsodycznym, prowadzonym przez 
Mieczysława Kotlarczyka, z którym przyjaźnił 
się aż do śmierci artysty. Karol Wojtyła nie 
unikał sportu, zajmowała go też turystyka. 
Nad porządkiem wszystkich zajęć, które wy-
pełniały jego życie, panował umiejętnie. 
Trudny, ale w miarę spokojny czas przerwała 
druga wojna światowa. Kolejne lata Karola 
naznaczone były tułaczką, utratą przyjaciół, 
śmiercią ojca, tajnym nauczaniem, ciężką 
pracą w Solvayu. W takich okolicznościach 
życia zrodziła się myśl o służbie w winnicy 
Pańskiej.

Seminarium duchowne
Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła rozpo-

czął studia w konspiracyjnym seminarium 
duchownym w Krakowie. Święcenia kapłań-
skie przyjął 1 listopada 1944 r. z rąk  metro-
polity krakowskiego kard. Adama Sapiehy, 
w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franci-
szkańskiej 3. Kolejnym etapem życia mło-
dego kapłana były studia teologiczne              
w Wiecznym Mieście, skąd wrócił do 
Krakowa pod koniec czerwca 1948 r.

Kapłaństwo
   8 lipca tegoż roku rozpoczął pracę dusz-
pasterską w starej podgórskiej parafii Nie-
gowić koło Bochni. 16 grudnia 1948 r. obronił 
pracę  doktorską. W ciągu kolejnych lat ka-
płańskiej posługi  zajmował się między in-
nymi duszpasterstwem akademickim. Orga-
nizował wycieczki z młodzieżą studencką, 
wyprawy górskie i kajakowe. Miał duży 
wpływ na ludzi młodych i utrzymywał z nimi 
bardzo dobre kontakty. Starał się, aby każda 
wycieczka stawała  się  również  lekcją  życia 

chrześcijańskiego. Był to nowy styl duszpa-
sterstwa. Nie zaniedbywał pracy naukowej, 
był wykładowcą – pisał pracę habilitacyjną   
z dziedziny etyki i filozofii.  Po zlikwidowaniu 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wykładał w krakowskim semi-
narium duchownym katolicką etykę społe-
czną oraz podstawy teologii moralnej.   
W 1954 r. rozpoczął pracę na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Był zawsze blisko 
młodzieży studenckiej. W listopadzie 1957 
roku Karol Wojtyła został docentem. Nigdy 
nie mianowano go profesorem, chociaż 
prawie ćwierć wieku wykładał na Uniwersy-
tecie, publikował prace naukowe, kierował 
jedną z katedr. Już jako docent zamierzał 
wyjechać za granicę, aby kontynuować pracę 
naukową. Chciał wyjechać do Francji i do 
Szwajcarii. Nie otrzymał jednak od władz 
komunistycznych paszportu.  Rozpoczął 
nowy cykl wykładów „Miłość i odpowie-
dzialność”.

Biskupstwo
 8 lipca 1958 r. podczas wakacyjnych wę-

drówek ze studentami w okolicach Świętej 
Lipki dowiedział się o nominacji biskupiej. 
Po audiencji  w Warszawskiej siedzibie 
Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego 
odwiedził dom Sióstr Urszulanek SJK przy 
ul. Wiślanej. W kaplicy sióstr pozostał przez 
kilka godzin leżąc krzyżem.  Konsekracja 
nowo mianowanego biskupa odbyła się 28 
września 1958 r. w katedrze wawelskiej; 
sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał z rąk 
arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Zano-
towano, że pastorał ufundowała biskupowi 
Wojtyle parafia wadowicka, infułę podaro-
wali benedyktyni tynieccy, szaty biskupie 
sprawili przyjaciele rapsodycy z dyrektorem 
Kotlarczykiem  na czele. Zamieszkał w mie-
szkaniu przy ul. Kanoniczej 21.  Od tej chwili 
czas bpa Karola Wojtyły wypełniały wi-
zytacje parafii, bierzmowanie, nauki reko-
lekcyjne, posiedzenia Episkopatu, praca
w Kurii.

15 czerwca 1962 r. w Warszawie zmarł na 
atak serca arcybiskup Baziak. W miesiąc 
później kanonicy krakowscy wybrali 42 
letniego bpa Karola Wojtyłę na wikariusza 
kapitulnego, który miał sprawować rządy
w Archidiecezji do czasu mianowania przez 
Stolicę Apostolską ordynariusza.  Wkrótce 
ordynariuszem został bp Karol Wojtyła. 
Sprawowanie tego urzędu wiązało się nie 
tylko z wypełnianiem  przypisanych 
obowiązków, ale też z nowymi wyzwaniami. 
Jednym z takich wyzwań było uczestnictwo 
w II Soborze Watykańskim, zwołanym przez 
papieża Jana XXIII w październiku 1962 
roku i zakończonym 7 grudnia 1965 roku. 
Abp Karol Wojtyła uczestniczył w pracach 
Soboru i miał duży wkład w tworzenie 
dokumentów soborowych.

Rok 1967 był dla Metropolity Krakowskiego 
nie tylko rokiem wytężonej pracy, ale też    
zaszczytów – w marcu został mianowany 
konsultorem Consilium de Laicis, natomiast 
26 czerwca 1967 roku, w Watykanie 
otrzymał dekret nominacyjny mówiący, że: 
„Rzym, w murach apostolskich Watykanu,         
przed dniem szóstym kalend lipcowych roku 
Pańskiego 1967 Paweł VI, papież, mianował 
i ogłosił księdzem kardynałem Świętego 
Kościoła Rzymskiego Karola Wojtyłę, 
którego też włączył do kolegium ojców 
purpuratów i obdarzył zaszczytami, życzli-
wością, mocą, szczególnymi uprawnieniami, 
nietykalnością, pierwszeństwem, przywileja-
mi, względami oraz ciężarami, jakie ojcom 
kardynałom są przydawane, oprócz konie-
cznych a stosowanych wyjątków” .
   Kolejne lata to czas wytężonej pracy dla 
kardynała Karola Wojtyły – wyjazdy zagra-
niczne, konferencje, obowiązki wynikające    
z funkcji w Episkopacie a także uroczystości 
i wydarzenia archidiecezjalne i krajo-we. 
Jednym z nich było zwołanie Synodu 
Krakowskiego 8 maja 1972 r.

Papież
   Przyszedł rok 1978, określany też rokiem 
trzech papieży. 6 sierpnia tegoż roku zmarł 
papież Paweł VI. 26 sierpnia 1978 r. 
kardynałowie zgromadzeni podczas konkla-
we dokonali wyboru nowego papieża. Był nim 
Włoch, Albino Luciani, który przybrał imię Jan 
Paweł I. Pontyfikat ten trwał zaledwie 33 dni. 
28 września 1978 r. umiera na atak serca 
papież Jan Paweł I. I znowu – konklawe. 
Nadszedł wielki dzień, historyczny  dla Polski 
i dla świata. 16 października 1978 roku.  
Zgromadzeni na konklawe kardynałowie 
wybrali nowego papieża. Został nim kardynał 
Karol Wojtyła, Polak, który przybrał imię Jan 
Paweł II.
   Trwający 27 lat pontyfikat Jana Pawła II z    
mienił bieg historii, zmienił oblicze świata.    
Już w swoim pierwszym wystąpieniu skie-
rowanym do wiernych w bazylice św. Piotra    
w Rzymie, Ojciec Święty powiedział: „nie 
lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Ten zwrot stał się jakby motywem prze-
wodnim całego pontyfikatu. Podczas 27 lat     
pełnienia misji apostolskiej Jan Paweł II 
odwiedzał kraje zamożne i ubogie, spotykał 
się z monarchami, ludźmi zajmującymi wy-
sokie stanowiska państwowe, ludźmi 
sławnymi, a także chorymi, cierpiącymi.          
W 1996 r. w Tours, spotkał się z ludźmi 
„zranionymi przez życie” i zwrócił się do nic 
słowami: ”drodzy przyjaciele, stoicie w pier-
wszych szeregach tych, których Bóg miłuje”. 
W Płocku, w 1991 roku,  podczas IV 
pielgrzymki  do Ojczyzny, spotkał się z więź-
niami i powiedział: „Nie bójcie się otworzyć 
waszych serc przed Nim, uwierzcie w gło-
szoną przez Niego miłość”.

Św. Andrzej Bobola - patron trudnych czasów
   16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim „narodził się dla nieba”  jeden z najwię-
kszych świętych męczenników polskich – zamordowany w okrutny sposób  przez 
fanatyków ogarniętych nienawiścią do Kościoła katolickiego i Rzeczypospolitej.  
Kim był Andrzej Bobola, kaplan – jezuita? Dlaczego „patron trudnych czasów”?

Ciąg  dalszy na stronie nr 4

   Garnęli się do niego ludzie różnych stanów i 
różnego wieku, a nawet wyznania. Zyskał 
sobie miano duszo chwata, przyjmowane 
przez jednych z czcią i szacunkiem, przez 
innych z nienawiścią. Były to czasy bardzo 
trudne.
   Ówczesna Rzeczypospolita była nękana 
wojnami i waśniami religijnymi. Bunt  Chmiel-
nickiego i wojna z Rosją, „potop” szwedzki i 
wojny z Turcją sprawiły, iż kraj był zniszczo-
ny, a wschodnie obszary Polski były terenem 
nieustannych walk i pogromów. Na niepokoje 
społeczne i polityczne nakładały się podziały 
religijne, które umiejętnie podsycane przez 
siły wrogie Polsce, wywoływały nieustanne 
zamieszki. Watahy Kozaków przemieszczały 
się w okolicach Pińska rabując, paląc i 
mordując zwłaszcza Żydów i Polaków. 
Ludność prawosławna stawała najczęściej po 
stronie Kozaków i pomagała w ściganiu ka-
tolików. Księdza Bobolę  uznano za wielkiego 
szkodnika, który spowodował odstępstwo 
wielu wyznawców od prawosławia. 

Męczeństwo
   Kiedy przebywał we wsi Peredyl, ostrzeżo-
no go o zagrożeniu. Postanowił zbiec na 
zwykłym wiejskim wozie. Woźnica popędzał 
konie i mieli szansę ujść pogoni. Las był 
blisko. Ale wówczas ojciec Andrzej nieocze-
kiwanie poprosił chłopa, by zatrzymał wóz,      
a sam  ukrył się w najbliższych krzakach. 
Spokojnie oczekiwał oprawców. Oto nade-
szła jego godzina. Przyjmował wolę Boga i 
godził się z Jego wyrokiem. Może w tym tkwi 
tajemnica tego, że nie załamał się w chwilach  
największych tortur, gdy „nawracano” go na 
prawosławie. 
  Pojmanego Kozacy przywiązali do płotu i 
skatowali kijami. Bili po twarzy, wybili zęby.  
Związali mu ręce powrozem, przywiązali do 
dwóch koni i wlekli ojca Andrzeja około 40 km 
do Janowa Poleskiego, bijąc spisami i 
nahajkami. Tutaj rozegrał się dalszy ciąg 
dramatu. W rzeźni rzuconego  na stół przy-
palali ogniem, wbijali drzazgi za paznokcie, 
zdzierali skórę z rąk.  Na kształt ornatu zdarli 
skórę z głowy, piersi i pleców.  Wreszcie 
powiesili za nogi i szydzili: „Patrzcie jak Lach 
tańczy!”. 
   Te niewyobrażalne tortury mogły być przer-
wane w każdej chwili. Wystarczyłoby, że 
ksiądz wyrzeknie się wiary katolickiej i wyrazi 
gotowość przyjęcia prawosławia. Ale Andrzej 
Bobola pozostał nieugięty. „Chcę być wierny 
Bogu” – oświadczył. „Wierzę w jeden, święty i 
apostolski Kościół”. I dopóki mógł mówić, nim 
obcięto mu język, napominał i wzywał do 
pokuty. Kiedy po dwóch godzinach odcięto 
sznur, ksiądz Andrzej jeszcze żył. Dobito go      
dwoma cięciami szabli. Gdy wataha  Koza-
ków opuściła Janów, ubrane w habit  ciało 
męczennika przewieziono do Pińska i pocho-
wano w podziemiach kościoła Jezuitów.  
    Zapomniano o nim. Ale odtąd zaczęły się 
dziać    rzeczy    niezwykłe;   bowiem    śmierć  

   Dzieje ojca Andrzeja to niezwykły znak, jak 
wielkie są tajemnice Bożej Opatrzności i 
niezbadane Jej wyroki. Nic bowiem nie 
zapowiadało niezwykłości i tragiczności wy-
darzeń związanych z życiem, działalnością i 
męczeńską śmiercią świętego.
   Urodził się w 1591 roku w Strachocinie        
w pobliżu Sanoka.  Pochodził ze starego rodu 
Bobolów wywodzącego się ze Śląska – za-
liczali się do średniej szlachty. Nie wyróżniali 
się niczym szczególnym, ale niektórzy z Bo-
bolów zasłużyli się ojczyźnie walcząc w jej 
obronie. Pozostali wierni wierze katolickiej i 
nigdy nie ulegli reformacji.  W takiej rodzinie 
wzrastał Andrzej Bobola. Niczego nie wiado-
mo o jego dzieciństwie. 

Jezuita
   W roku 1606 rozpoczął naukę w szkole je-
zuickiej w Braniewie i tymże w roku 1608 zo-
stał członkiem Kongregacji Mariańskiej.          
W 1611 roku wstąpił do zakonu jezuitów         
w Wilnie. Spędził tam 5 lat, odbywając no-
wicjat, studia filozoficzne i teologiczne.            
W dwa lata po rozpoczęciu nowicjatu złożył 
śluby wieczyste ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa. Następnie przeniósł się do Kole-
gium Akademickiego, gdzie studiował filozo-
fię a następnie teologię. 12 marca 1622 roku 
przyjął święcenia kapłańskie.  Jego wiedzę 
oraz zdolności organizacyjne wykorzystali 
przełożeni zakonu, wysyłając ojca Andrzeja 
do pracy z młodzieżą w kolegiach jezuickich. 
W Płocku, Łomży a także w Pińsku pełnił 
obowiązki prefekta w szkołach prowadzo-
nych przez Jezuitów. Kolejnym miejscem 
duszpasterskiej posługi było znowu Wilno, 
gdzie z wielkim zaangażowaniem poświęcił 
się rozwijaniu ruchu Sodalicji Mariańskiej 
wśród mieszczan. Jednocześnie z ogro-
mnym  poświęceniem pełnił posługę duszpa-
sterską. Swoim przykładem oddziaływał na 
ludzi, którzy odchodzili od Kościoła  i od wiary 
katolickiej. Udzielał chrztu dorosłym, liczne 
pary łączył węzłem małżeńskim, pomagał 
odnaleźć drogę do Boga tym, którzy zbłądzili. 
Jednocześnie bardzo pracował nad sobą, 
próbując opanować gwałtowne usposobie-
nie i sprostać wymaganiom stawianym przez 
przełożonych. Profesję czterech ślubów zło-
żył ostatecznie 2 czerwca 1630 roku w ko-
ściele św. Kazimierza w Wilnie. Odtąd roz-
poczęła się wytrwała droga duszpasterska 
księdza Andrzeja Boboli, który wszędzie – 
gdzie go posłali przełożeni – swoją posługę 
wypełniał z oddaniem, budząc zaufanie i mi-
łość zarówno szlachty, jak i prostego ludu.      
W Pułtusku, w Bobrujsku nad Berezyną,        
w Płocku, w Łomży, w Warszawie a także      
w ostatnich latach życia w Pińsku i jego oko-
licy zasłynął jako...

kaznodzieja i misjonarz.

   Wędrował przez poleskie błota, moczary i     
lasy, odwiedzając biedne chłopskie wsie.        
Z niespożytą energią i całkowitym oddaniem 
się misji odprawiał msze święte, spowiadał, 
nauczał, chrzcił.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Oto Słowo Pańskie
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Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne  o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób 
szczególny zachęcamy do modlitwy przy 
krzyżach znajdujących się przy skrzyżo-
waniu ulic: Wiertniczej i Obornickiej co-
dziennie o godz. 19.00. Przypominamy 
o zachowaniu zasad obowiązujących
w czasie epidemii.
Według nowego rozporządzenia od jutra,      
w naszym kościele jednocześnie będzie

mogło przebywać 60 osób, z czego w na-
wie głównej 27; w nawach bocznych po        
6; w kaplicy św. Anny 8; w kaplicy NM 
Panny 12; w przedsionku 1.

W poniedziałek, 18 maja br., przypada 
setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 
Z tej okazji, po Mszy św. o godz. 18.00, 
na terenie przy kościele zostanie posa-
dzony dąb, upamiętniający to wyda-
rzenie.

W piątek, 22 maja rozpoczynamy no-       
wennę do Ducha św. Zakończenie nowe-
nny w sobotę, 30 maja br. 

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malars-
twa p. Marty Piekut.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zacho-
wujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 
oczerniają wasze dobre postępowanie       
w Chrystusie, doznali zawstydzenia wła-
śnie przez to, co wam oszczerczo 
zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola 
Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle 
czyniąc. Chrystus bowiem również raz 
jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 
ale powołany do życia przez Ducha.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyj-
dziemy do niego.

EWANGELIA
J 14, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: do 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a inne-
go Parakleta da wam, aby z wami był na 
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila,     
a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy 
Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 
będzie-cie. W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja
w was. Kto ma przykazania moje i je zacho-
wuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
"Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze" (J 14,16). Pan Jezus obiecuje 
uczniom, zmartwionym Jego odejściem, 
„innego Pocieszyciela”. Będzie nim Duch 
Święty. Już samo sformułowanie wskazuje 
na jedność Jezusa Chrystusa i Ducha 
Świętego. Skoro przyjdzie inny Pocieszyciel 
tzn., że pierwszy Pocieszyciel jest już           
z Apostołami i jest Nim sam Jezus. Duch 
Święty i Chrystus działają zawsze razem. 
Podczas swojej działalności na świecie 
Mesjasz był pełen Ducha Świętego. Kiedy           
zabraknie Jezusa na ziemi, będzie On 
obecny przez swojego Ducha, który jest
w Kościele, w sercach wierzących: "Ducha 
Prawdy, [da wam Ojciec] którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ  u 
was przebywa i w was będzie" (J 14,17). 
Ten Duch jest naszym Pocieszycielem po 
dziś dzień.    

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 8, 5-8. 14-17

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Filip przybył 
do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy 
słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, 
ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu 
bowiem opętanych wychodziły z donośnym 
krzykiem duchy nieczyste, wielu też 
sparaliżowanych i chromych zostało uzdro-
wionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym 
mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie 
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo 
Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy-
szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać 
Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich 
jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni       
w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali 
apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali 
Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

Niech cała ziemia chwali swego Pana
SZ radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, * 
opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu wspaniałą oddajcie. * 
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe 
dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa 
Tobie, * niech Twoje imię opiewa». 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił, * 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! * 
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, † 
którzy boicie się Boga, * 
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej 
prośby * i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 3, 15-18

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła: 
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach 
waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi 
do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. 

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi,
aby susza nie dotknęła

naszego kraju,
a ziemia wydała

obfite plony.

cd. Św. Andrzej Bobola
męczennika nie kończy, ale zaczyna jego 
prawdziwą misję z Bożego nakazu.  Pod-
czas procesu beatyfikacyjnego księdza 
Boboli członkowie Kongregacji do Spraw 
Obrzędów stwierdzili, iż nigdy dotąd nie 
było tak niesłychanego męczeństwa. 
   16 kwietnia 1702 roku rektor kolegium 
jezuickiego w Pińsku, ojciec Marcin Gode-
bski, podczas długiej nocnej modlitwy – na 
jawie czy w półśnie? – ujrzał nieznanego 
jezuitę, który przedstawił mu się jako 
Andrzej Bobola i polecił odnalezienie jego 
ciała. Po wielu trudach odnaleziono trumnę 
Świętego.  Kiedy ja otwarto, stwierdzono że 
ciało Męczennika pozostało nietknięte, 
mimo upływu 45 lat od jego śmierci. 
Zachowane zostały wszystkie ślady 
męczeństwa. Odtąd rozpoczął się kult księ-
dza Andrzeja; nie ustawały pielgrzymki do 
jego grobu. Zmierzali tam zarówno katolicy, 
jak i prawosławni. I wszyscy doznawali 
pocieszenia.  
   Kolejna „peregrynację” odbyły relikwie 
Świętego, kiedy 29 stycznia 1808 roku 
przywieziono je do kolegium jezuickiego w 
Połocku. Miasto to stało się centrum jego 
kultu. Ojciec Andrzej Bobola pomagał nie 
tylko poszczególnym ludziom, ale opieko-
wał się także w sposób szczególny  swoją 
ojczyzną: troszczył się o los kraju  rozdar-
tego  przez rozbiory. Przykładem tego niech 
będzie wizja ojca Alojzego Korzeniow-
skiego w klasztorze dominikanów w Wilnie 
w 1819 roku. Ujrzał on wydarzenia, które   
sto lat później doprowadziły  do  odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ileż w tym 
proroctwie musiało być krzepiącej nadziei! 
   Po 196 latach od śmierci ojca Andrzeja  
miała miejsce jego beatyfikacja dokonana 
przez papieża Piusa IX 30 października 
1853 roku. Natomiast na kanonizację bło-
gosławiony Andrzej Bobola oczekiwał 
jeszcze 85 lat.  Odbyła się ona  17 kwietnia 
1938 roku w Bazylice w Watykanie i doko-
nana została przez papieża Piusa XI, bar-
dzo życzliwego Polsce i Polakom.  Nastę-
pnie relikwie wróciły do Polski.  W niezwy-
kle uroczysty sposób w dniach 9-11 czer-
wca przewieziono je specjalnym pociągiem 
przez Jugosławię, Węgry, Czechosłowa-
cję, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź do 
Warszawy. Tutaj spoczywają w kościele 
ojców Jezuitów  przy ul. Rakowieckiej 61, 
złożone w kryształowej trumnie.
    W 1992 roku  św. Andrzej Bobola  zosta-
je ustanowiony Patronem Metropolii War-
szawskiej, a w 2002 roku  Patronem Polski. 
W 2007 roku kościół pw. św. Andrzeja Boboli  
przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, decy-
zją Konferencji Episkopatu Polski, został pod-
niesiony do rangi Narodowego Sanktuarium 
Świętego, gdzie każdego roku 16 maja           
o godz. 18.00 sprawowana jest uroczysta 
Msza św. 

Danuta Szczerba

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

W kościele po Mszy św. 
o godz. 17.00

Codziennie godz. 19.00 Przy 
Krzyżu  - Skrzyżowanie ulic: 

Wiertniczej i Obornickiej
Codziennie godz. 18.00 

Kapliczka - Rondo Vogla 

6.

Zapraszamy do 
odwiedzania dzwonnicy, 

w której prezentujemy 
wystawę malarstwa 
pani Marty Piekut

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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