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W 2014 roku byliśmy świadkami kanonizacji papieża Polaka. 
Jako jego osobisty sekretarz, obecnie Metropolita Lwowski, w 
obecności kapłanów i całego ludu Bożego, pragnę uroczyście 
przekazać cząstkę świętych relikwii św. Jana Pawła II dla 
parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przygodzicach. Niech 
ich stała obecność w tej świątyni stanie się pieczęcią 
podkreślającą jedność Kościoła zgromadzonego i jedność w 
modlitwie. Księże Proboszczu! Przyjmij te relikwie, otaczaj je 
należną czcią i przekazuj do uczczenia wiernym. Niech 
wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i 
niech go naśladują w wierze i gorliwości. Św. Janie Pawle II 
módl się za nami! 

 
Powitanie przez ks. Proboszcza 

Czcigodny Księże Arcybiskupie! 
W imieniu Parafii i swoim własnym witam Księdza Arcybiskupa serdecznie w progach 
naszej świątyni i dziękuję za ten wielki dar, jaki w roku jubileuszu 100 rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II otrzymujemy dla naszej wspólnoty parafialnej. Relikwiarz czekał długo, 
kilka lat musiał czekać, żeby się wypełnić relikwiami. Ale znamienny ten rok jest w Bożej 
Opatrzności szczególnie nam dany, bo i 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II, 100-lecie 
jego urodzin i właściwie w tym takim święcie oktawy związanym z jego wspomnieniem 
liturgicznym, z Dniem Papieskim,   i 
dzisiejszy dzień wieńczący, a 
równocześnie ten Tydzień Misyjny - to 
są takie szczególne akcenty, które w 
jedno się łączą, abyśmy w św. Janie 
Pawle II widzieli tego wielkiego 
misjonarza świata i abyśmy tę jego 
misję umieli rozumieć i przyjmować, 
jako zadanie codziennego naszego 
chrześcijańskiego życia, że to, co głosił i 
w czym posługiwał Kościołowi i nam, 
jest drogowskazem, światłem na naszej 
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drodze pielgrzymowania do Ojca. Ten wielki pielgrzym, pielgrzym świata, pielgrzym 
Kościoła, uczy nas, jak postępować za Chrystusem. Dziękuję Bogu także i za to, że w roku 
wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, ja byłem wtedy już księdzem, 
neoprezbiterem, tak jak teraz nasz Ks. Mateusz i całe moje kapłańskie posługiwanie, od 
najmłodszych lat kapłańskiej służby, było związane ze św. Janem Pawłem II. Niech Bóg 
będzie uwielbiony w tym wielkim Polaku, wielkim papieżu, w naszym Świętym. Niech 
będzie Bóg uwielbiony także i w tej cząstce jego ciała, które otrzymaliśmy jako naszą 
własność, aby Jan Paweł II był konkretnie, duchowo i cieleśnie obecny w naszej Parafii 
 

Powitanie relikwii św. Jana Pawła II w imieniu Parafii 
(Sebastian i Malwina Juszczakowie z dziećmi: Aleksandrą, Aleksandrem i Hanną) 

 

Dziś przybywasz do naszej wspólnoty parafialnej i naszego kościoła w znaku 
relikwii, a relikwie, to fizyczna łączność ze świętym. 
W tym znaku chcemy Cię uczcić w naszym kościele i 
powitać jako opiekuna i orędownika. Chcemy 
pogłębiać duchową i modlitewną więź z Tobą oraz 
podjąć Twoje dziedzictwo, aby głosić je przyszłym 
pokoleniom 
w świadectwie chrześcijańskiego życia. Rodziny 
katolickie mają obowiązek przekazywać wiarę, 
wychowywać dzieci na chwałę Bożą 
i strzec wartości ewangelicznych, a to jest coraz 
trudniejsze we 
współczesnym świecie. Dlatego z wielką radością 
przyjmujemy od Księdza Arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego cząstkę Twego ciała, abyśmy czuli 
Twoją obecność i byli mocni Twoją opieką i 
modlitwą.    

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, 
wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość 
do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc 
pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień 
zbliżałeś się do świętości. Pragniemy prosić Cię o wstawiennictwo za naszą parafią. 
Oręduj za kapłanami posługującymi w naszej parafii, aby byli kapłanami według serca 
Bożego. Wstawiaj się za rodzinami, aby były Bogiem silne. Proś za dziećmi i młodzieżą, 
aby z wiarą i odwagą szli przez życie za Jezusem Chrystusem. Spojrzyj na chorych, 
cierpiących, osoby starsze i samotne, upraszaj im łaskę zdrowia i sił na kolejne dni ich 
życia. Popatrz także na tych, którzy przeżywają kłopoty, trudności, którzy nie wiedzą jak 
żyć, upraszaj im łaskę nadziei. Święty Janie Pawle II wierzymy w moc Twej apostolskiej i 
ojcowskiej modlitwy, dlatego prosimy otocz nas wszystkich swoim wstawiennictwem 
przed Bożym tronem. Pragniemy za Twoim przykładem zbliżać się do Boga i stawać się 
świętymi. 

 
Święty Janie Pawle II, Patronie rodziny, módl się za nami. 
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Wprowadzenie do Mszy św. 
 

Bardzo serdecznie dziękuję za słowa przywitania, jakie zostały skierowane do św. 
Jana Pawła II i do nas. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak pięknej i historycznej 
uroczystości dla waszej wspólnoty parafialnej i przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
wypraszać potrzebne łaski dla waszych duszpasterzy, dla ks. Proboszcza, dla ks. Dziekana, 
naszego księdza krajana, neoprezbitera, was tutaj zgromadzonych, całej wspólnoty 
parafialnej, prosząc, abyśmy wzrastali w wierze i świętości. 

 
Homilia J.E. Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego 

Umiłowani Bracia i Siostry! 
Przyznaję się, że z wielką radością przyjąłem 
zaproszenie waszego księdza proboszcza Marcina, 
abym dzisiaj dokonał intronizacji  relikwii św. Jana 
Pawła II i tą drogą podzielił się wspomnieniami o 
Świętym, u boku którego miałem szczęście być przez 
ostatnich 10 lat Jego życia, jako Jego drugi osobisty 
sekretarz. Wspominając słowa Jana Pawła II: Święci 
nie proszą, aby ich chwalili, lecz naśladowali, 
dlatego w poczuciu obowiązku pytamy: Czego uczy 
nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusowego z 
XXI wieku? Kim on był i kim powinien być dla nas? 
Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Mimo że 
takim samym jak my, to jednocześnie innym, 
odróżniający się swoim zachowaniem, postawą, 
sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w 
przedziwny sposób promieniował, oddziaływał na innych. Stając przy Nim odczuwało się 
pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Skąd czerpał tyle sił, skąd u niego 
był ten szczególny charyzmat? Można powiedzieć, że do tego wszystkiego dorastał już od 
początku swego życia. Już od najmłodszych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby 
zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. Gdybyśmy 
mieli mówić o sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że to człowiek wiary,  
jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. 
Głęboko w serce zapadły mu słowa św. Anzelma: Karmię was tym, czym sam żyję. Jako 
kapłan miał świadomość, że posługa słowa jest objawieniem tego, co najpierw zostało 
przygotowane na modlitwie, że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte, muszą 
znaleźć się najpierw w przestrzeni modlitwy i medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu 
na modlitwę i zawsze musiał mieć go tyle ile uznał za stosowne. A czas ten był dla niego 
najważniejszy. Nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Jeszcze przed poranną 
toaletą, zaraz po powstaniu ze snu leżąc krzyżem  w swojej sypialni odmawiał cząstkę 
różańca świętego. Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. 
Wiemy, że Ojciec Święty był wielkim teologiem, można powiedzieć i mistykiem. Ale 
chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że każdego dnia modlił się w sposób bardzo prosty. 
Rozpoczynał swoje modlitwy od odmówienia całego pacierza katechizmowego, tego 
którego uczyliśmy się przystępując do I Komunii św. A więc rozpoczynał od Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, prawdy 
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wiary. Codziennie modlił się o dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał Ojcze 
nas, Zdrowaś Maryjo. Codziennie śpiewał Godzinki. Wiemy jak to robił, ponieważ do tego 
nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się słuchając nas. I w życiu modlitwy 
Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często do ludzi mówił: modlę się za 
ciebie, będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się w intencji tych, z którymi 
ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca świętego pisano listy z prośbą o modlitwę 
z  całego świata i na jego polecenie intencje te w poszczególnych sekcjach językowych w 
sekretariacie stanu były przepisywane na oddzielną kartkę i trafiały do jego apartamentu. 
Kartki te kładliśmy na klęczniku i ile razy przychodził do kaplicy brał je do ręki, czytał, 
często nad załączonym zdjęciem robił znak krzyża, raz w tygodniu w tych intencjach 
odprawiał Najświętszą Ofiarę. Być na kolanach przed Bogiem, to nade wszystko być na 
kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego Msza św. dla Świętego była sprawą 
najważniejszą i najświętszą, stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznaję, że 
jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania Najświętszej Ofiary. Zawsze Mszę św. 
odprawiał we wspólnocie, dlatego codziennie do swojej kaplicy zapraszał gości a po Mszy 
św. znajdował czas, by z każdym się przywitać i dać mu swój papieski różaniec. Jego 
umiłowanie Eucharystii wyrażało się w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w 
Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia bardzo wiele czasu spędzał w kaplicy, a w 
każdy czwartek, nie tylko w I czwartek miesiąca, odprawiał Godzinę świętą. I znowu 
swoje modlitwy przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie sam nucił 
albo śpiewał. Swoje medytacje przeplatał modlitwami z książeczki z modlitewnika jeszcze 
z lat seminaryjnych. Odmawiał wszystkie litanie. Nieraz myślałem , czy trzeba aż 
wszystkie. On to robił. I chcę, moi drodzy, nadmienić, że nigdy tej Godziny świętej 
podobnie i Drogi krzyżowej w piątek nie opuścił. Nawet podczas swoich pielgrzymek 
międzynarodowych, kiedy program był tak bardzo napięty, organizatorzy wiedzieli, że 
muszą wyznaczyć czas na jej odprawienie, bo inaczej opóźniał im program o całą godzinę. 
W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus Odkupiciel człowieka uobecnił swoją zbawczą 
ofiarę, którą złożył na ołtarzu Krzyża. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana 
Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnicę 
cierpienia Jezusa i Jego Matki jako kałan rozważał na dróżkach kalwaryjskich, a w każdy 
piątek, nie tylko w kresie wielkiego postu, budowaliśmy się swoim papieżem widząc go 
klęczącego na posadzce swojej kaplicy czy tarasu apostolskiego przed stacjami Drogi 
krzyżowej. W okresie wielkiego postu jednoczył się z cierpiącym Chrystusem śpiewając 
razem z nami w swojej kaplicy pieśni o Jego męce i Gorzkie żale. W świetle tego, co 
zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że Święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył 
Bogiem i dla Boga. Kto się z nim zetknął, od razu mógł zauważyć jego głębokie 
zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek zostawał niejako 
wciągnięty w tajemnicę Bożej obecności. Stąd wielu ludzi podkreślało, że od Ojca 
Świętego promieniowało jakieś światło, jakaś nadzwyczajna energia, moc, siła. Wielu 
odczuwało to jego głębokie spojrzenie, przejrzenie. To wszystko płynęło z jego modlitwy 
z Bogiem. On nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim 
modlił. Niektóre z praktyk religijnych w których Święty wypowiada swoją miłość do 
Chrystusa i Jego Matki zalicza się do tzw. pobożności ludowej. On człowiek wielkiego 
umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się nosić szkaplerza i tych prostych form 
pobożności. W Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP, w pieśniach ludowych, jak 
np. polskie kolędy na Boże Narodzenie, w Gorzkich żalach, umiał dostrzec głębię treści 
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teologicznej i biblijnej. W miesiącu maju i czerwcu zawsze po kolacji wychodziliśmy na 
taras, gdzie była kaplica Matki Boskiej Fatimskiej, i tam śpiewaliśmy majówki, a w 
czerwcu litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I wśród wielu form pobożności 
bliskie Ojcu Świętemu było także pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, które 
rozpoczęło się jeszcze w latach dziecięcych. A potem pamiętamy, jako papież w czasie 
swoich podróży zawsze starał się nawiedzać sanktuaria maryjne, często koronował obrazy 
wręczał złotą różę czy swój papieski różaniec. Pamiętamy, ile razy był w Polsce, to 
zawsze był na Jasnej Górze. Tylko podczas ostatniej pielgrzymki nie mógł już tam 
pojechać więc Ojcowie Paulini przywieźli cudowny Obraz do rezydencji arcybiskupów 
krakowskich. Do tego trudności i cierpienia, których w życiu mu nie brakowało, nie 
załamywały go, ale umacniały w oddaniu się Bogu w tym jego Totus Tuus (Cały Twój). 
Myślę, że większość z nas tutaj obecnych dobrze pamięta dzień 13 maja 1981 roku. Głos 
proroka naszych czasów miał być uciszony. Swoje ocalenie Ojciec Święty wiąże z Matką 
Boską Fatimską. Często mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mi darowane. Moi drodzy, 
dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa, pokora, ale chciałby podkreślić, że 
Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Ciągle myślał o drugim człowieku, był 
o niego zatroskany, stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, 
do solidarności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. 
Pamiętamy, że w jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Zawsze uważnie 
i cierpliwie każdego wysłuchał, nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma 
ważniejsze sprawy do załatwienia, nigdy nikogo nie krytykował, nie wydawał opinii o 
innej osobie w towarzystwie innych, nie żartował z innych. Można powiedzieć, że całe 
życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Każdą niedzielę, jeśli był w 
Watykanie, w godzinach wieczornych do Sali Klementyńskiej zapraszał pielgrzymów, 
najczęściej z Polski. I po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie Ojciec Święty podchodził 
do każdej grupy, aby z nimi zrobić zdjęcie pamiątkowe. Jednej niedzieli O. Hejmo 
przyprowadził trochę więcej pielgrzymów, więc Ojciec Święty musiał się jak gdyby 
między tymi grupami przeciskać. I po skończonej audiencji mówi do mnie: Mieciu, 
powiedz O. Hejmo niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż nie tak się z 
nią przywitałem. Oczywiście miałem problem, o kogo chodzi, ale O. Hejmo 
zidentyfikował osobę i kiedy z nią rozmawialiśmy, to wcale nie miała poczuciu, że nie 
została dostrzeżona przez Ojca Świętego, wręcz przeciwnie była uradowana i szczęśliwa, 
że mogła uścisnąć jego dłoń i ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i 
wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi, że nie jest to tylko powierzchowne, ale w 
każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Moi drodzy, jakże się cieszą  się nasze serca 
z tego, że świat nie zapomniał o Ojcu Świętym. Po jego kanonizacji wiele osób prosi o 
jego relikwie, o modlitwę przy jego ołtarzu. Powiedziałby, że Ojciec Święty jest nadal 
żywy, tyle że w nas. Myślimy o nim wiedzieni nakazem serca, pragnieniem bycia 
człowiekiem Bożym, tak jak był nim nasz Ojciec Święty, zarazem chcemy w ten sposób 
wyrazić dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem  dobrym i pięknym. 
Nadto w naszym wspominaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami mogli 
stawać się lepsi, by lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, 
rodacy, Ojczyzna i cały świat, aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas 
łasce Bożej. Naśladujmy więc św. Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć na czym 
polega kroczenie do świętości. Niech teraz ta bliskość Świętego zachęca i nas do świętego 
życia. Do uczestnictwa we Mszy św. do spowiedzi,  do Komunii Św., do codziennej 
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modlitwy. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są 
zakorzenieni w glebie świętości.  I nauczył nas prostej modlitwy o świętość: Panie, 
przyjmij mnie takim, jakim jestem z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym 
stał się takim, jak tego pragniesz. Dzisiaj co do skuteczności tej modlitwy nie możemy 
mieć żadnych wątpliwości. Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Moi drodzy, do 
takiego Świętego dzisiaj przyszliście i takiego wam zostawiam. Amen. 
 

Podziękowanie Rady Parafialnej 
(Józef Kokot i Grzegorz Marciniak) 

 

Czcigodny Księże Arcybiskupie! 
Z dalekiego Lwowa, gdzie posługujesz jako apostoł Jezusa 
Chrystusa, przywozisz nam relikwie Świętego Jana Pawła 
II, bo miałeś ten wielki przywilej służyć Kościołowi u Jego 
boku i jesteś świadkiem Jego świętości. Jako 
przedstawiciele Rady Parafialnej, dziękujemy Ci w imieniu 
całej naszej wspólnoty za ten wielki i cenny depozyt 
bezpośrednio związany z osobą i działalnością Wielkiego 
Papieża i naszego Rodaka. Obiecujemy szerzyć Jego kult i 
podejmować nauczanie, aby stosować je na co dzień w 
życiu, mocą Jego wiary, słowa i świętości. 
 

 
 
Podziękowanie Ks. Proboszcza 
Kończymy nasza wielką uroczystość, chociaż w takich trudnych czasach. Ale dziękujemy 
Panu Bogu, żeśmy tego doczekali, że udało się to wszystko spiąć w wielką chwałę Bożą, 
Matce Bożej dla uczczenia, a w tym wszystkim dla tego, który był szczególnym znakiem 
wiary i czcicielem Matki Najświętszej św. Jana Pawła II. I cieszymy się, że te relikwie 

przywiózł do naszej parafii Ks. Abp Mieczysław 
Mokrzycki z Ukrainy, gdzie teraz posługuje, a gdzie 
właśnie też zawozi to świadectwo Jana Pawła II, aby 
tam odbudowywać Kościół Chrystusowy po wielkich 
zniszczeniach. Cieszymy się, Księże Arcybiskupie, z 
twojej obecności, że przychyliłeś się do naszej prośby i 
że sam osobiście przybyłeś, aby wręczyć nam ten wielki 
dar relikwii św. Jana Pawła II. Cieszymy się, że 
mogliśmy w tym, choć trudnym, ale jakże wymownym 
czasie, zawierzyć św. Janowi Pawłowi II nasze życie, 
nasze troski, nasze rodziny, nasze dzieci, naszą 
młodzież, że mogliśmy w tym dniu w szczególny sposób 
spojrzeć na niego jako na tego wyjątkowego  ojca, który 
troszczy się o nasz naród, troszczy się o nasze rodziny, 
naszą młodzież i o wiarę w naszych sercach. Bogu niech 
będą dzięki! 
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Słowo Arcybiskupa przed błogosławieństwem 
 

Księże Proboszczu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo każda taka uroczystość 
jest dla mnie jest wielkim przeżyciem i wzruszeniem. Dziękuję wam, moi drodzy, za 
wspólną modlitwę, za to, że przyjęliście Świętego z tak głęboką czcią, miłością i głęboką 
wiarą. I cieszę się, że pozostaje tutaj z wami w cząstce swojego ciała, że przez jego 
orędownictwo będziecie mogli wypraszać sobie wiele, wiele potrzebnych łask. Razem z 
wami dziękujemy ks. Proboszczowi, że przygotował nam tak piękną uroczystość, a ks. 
Mateuszowi, że w wotum wdzięczności za dzisiejszą uroczystość, za świętość Jana Pawła 
II dla waszej parafii tutaj ofiarował ten ornat, w którym sprawowałem Najświętszą Ofiarę. 
Moi drodzy, pozwólcie, że jeszcze na koniec podzielę się takim krótkim wspomnieniem, 
które głęboko zapadło w moim sercu. Z pewnością pamiętamy homilię, którą wygłosił na 
pogrzebie Ojca Świętego ówczesny kardynał Josef Ratzinger, późniejszy Ojciec Święty 
Benedykt XVI. Między innymi powiedział takie jedno zdanie: Z pewnością teraz Ojciec 
Święty Jan Paweł II błogosławi nam z okna domu niebieskiego. Kiedy to mówił, nie 
wiedział jeszcze o tym, o czym chcę wam teraz opowiedzieć. Otóż na zakończenie 
każdego o g.22.30  Ojciec Święty udawał się jeszcze do swojej kaplicy, krótko się modlił, 
potem śpiewał Apel Jasnogórski i wracał do swojej sypialni. W ostatnich miesiącach już 
towarzyszyliśmy mu, więc mogliśmy zobaczyć jak to 
przebiegało. I kiedy wracaliśmy do sypialni, 
Podjeżdżaliśmy wózkiem do okna gasiliśmy światło, 
otwieraliśmy wewnętrzne okiennice, Ojciec Święty 
podnosił się, opierał się o parapet okna, krótko się 
modlił, a potem błogosławił. Błogosławił 
przechadzających się jeszcze po placu św. Piotra 
pielgrzymów, turystów, błogosławił Wieczne Miasto 
Rzym, błogosławił cały Kościół, cały świat. 
Błogosławił nas nie tylko w każdą niedzielę po Anioł 
Pański, jak to mogliśmy oglądać, czy podczas 
uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi na Boże 
Narodzenie czy  Wielkanoc, ale pamiętał o nas 
każdego dnia. I wierze, że od dziś obecny tutaj w swoich świętych relikwiach będzie 
błogosławił wam, waszej parafii i ty pięknym okolicom.   
 

Homilia na 11 listopada 
            Dzisiejsza Ewangelia zdaje się wyraźnie zarysowywać obraz współczesnego 
świata, obraz Europy, ale też, ostatnimi czasy może coraz bardziej, obraz naszej Ojczyzny. 
            Do Jezusa przychodzi dziesięciu trędowatych i proszą Go, aby przywrócił im 
zdrowie. Tak naprawdę były to osoby z marginesu społecznego, bo od osób obarczonych 
trądem wszyscy się izolowali, nikt nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Tymczasem 
Jezus zachowuje się zupełnie inaczej niż wszyscy. Nie tylko nie izoluje się od nich, ale też 
spełnia ich prośbę – przywraca im zdrowie. Niestety po uzdrowieniu, tylko jeden spośród 
tych dziesięciu powraca do Jezusa, aby podziękować Mu za przywrócone zdrowie. 
            W naszym życiu dzieje się podobnie. Kiedy spotykają nas jakieś problemy, które 
nas przerastają, kiedy widzimy, że sami już nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, wtedy 
znamy drogę, do kogo mamy iść. Potrafimy podjąć wiele wyrzeczeń, złożyć Panu Bogu 
mnóstwo deklaracji, byleby tylko spełnił to, o co Go prosimy. I Pan Bóg często 
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wysłuchuje naszych próśb. Obdarza nas wieloma łaskami, często nawet takimi, o które 
wcale nie prosiliśmy i których nawet nie dostrzegliśmy, że Bóg nas nimi obdarzył. A gdy 
wszystko wraca do normy, kiedy burza na oceanie życia cichnie, wtedy znów zapominamy 
o Panu Bogu i nie widzimy nic innego, jak tylko czubek własnego nosa. Ale tylko do 
czasu… 
            W naszej Ojczyźnie większość Polaków jest ochrzczona, nawet deklaruje się jako 
osoby wierzące. Jednakże nie jest trudno być osobą wierzącą, kiedy wszystko idzie po 
naszej myśli, kiedy cieszymy się zdrowiem, dobrobytem czy życiowym powodzeniem. 
Prawdziwym sprawdzianem dla naszej wiary są życiowe doświadczenia, w których jasno 
musimy się opowiedzieć za Bogiem lub przeciwko Niemu. 
            Dziś świętujmy kolejną już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako 
Naród mamy Panu Bogu za co dziękować. Jednakże coraz częściej przestajemy być wierni 
naszym chrześcijańskim korzeniom i tym wartościom, za które nasi przodkowie oddawali 
swoje życie. Kiedy przeżywaliśmy różnego rodzaju wojny i konflikty, potrafiliśmy się 
zjednoczyć i siłą wiary i solidarności pokonać niejednego wroga. Teraz, kiedy naprawdę 
możemy cieszyć się wolnością, rozsiewamy wokół siebie  nienawiść, jawnie walczymy z 
naszą wiarą i to jeszcze w imię wolności. A przecież nie ma wolności bez Boga, bo 
właśnie największą wolność otrzymaliśmy od Niego. 
            Bóg, honor i Ojczyzna – trzy wartości, które były sztandarowym hasłem naszych 
przodków, wartości, o które nasi przodkowie walczyli i którym pozostawali wierni. Czy 
one dla nas, Polaków XXI wieku, jeszcze coś oznaczają? 

 Ks. Mateusz Paprocki 
Książeczka do nabożeństwa 

Pomimo pandemii staramy się, aby uczniowie klasy III kontynuowali 
przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. Kolejnym krokiem 
było poświęcenie książeczek do nabożeństwa. Dla bezpieczeństwa uczniowie zostali 
podzieleni na dwie grupy. W środę – 19 listopada na godzinę 18.00 do kościoła przyszli 
uczniowie klasy III a, zaś w czwartek – 20 listopada – uczniowie klasy III b. Uczniom 
towarzyszyli rodzice, którzy przekazali swym dzieciom poświęcone i pobłogosławione 
książeczki. W czasie Mszy Świętej otoczyliśmy modlitwą wszystkie obecne dzieci, aby 
wspierać je w przygotowaniach do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Ksiądz proboszcz 
w czasie homilii nawiązał do zalet korzystania z książeczki do nabożeństwa, zachęcił 
rodziców do zainteresowania dzieci zawartymi tam modlitwami, pieśniami, litaniami. 
Zwrócił też uwagę na fakt, iż coraz rzadziej możemy spotkać w kościele osoby 
korzystające z modlitewnika. Jednak czasem warto zajrzeć do książeczki, odmówić 
zapomniane modlitwy lub rzadko odmawiane litanie. Książeczka do nabożeństwa ma być 
dla nas podręcznikiem, który pomoże nam w rozmowie z Bogiem czyli w modlitwie. W 
piątek, po szkolnej Mszy św. odbyły się dla dzieci z klasy III ćwiczenia w posługiwaniu 
się książeczką do nabożeństwa. Ksiądz proboszcz wskazywał im sposoby wyszukiwania 
modlitw, pieśni oraz litanii. Pomagał posługiwać się spisem treści, aby było łatwiej 
odnaleźć daną pieśń czy modlitwę. 

 Donata Mróz 
 

 Redagują członkowie Rady Parafialnej 
 Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt 


