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Szlakiem dwóch polskich męczenników XX wieku 

Inspiracją dla organizacji tej pielgrzymki parafialnej było 
obejrzenie przeze mnie filmu pt.: „Dwie korony” w reżyserii 
Adama Woronowicza. Tytułowe dwie korony oznaczają czy-
stość i męczeństwo. Są też wspólnym mianownikiem dla bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i św. Maksymiliana Kol-
bego. I tak rankiem 30 kwietnia wyruszyliśmy na pielgrzymkę 
do klasztoru św. Maksymiliana Kolbe, do Niepokalanowa. 

Pięćdziesiąt osób wyruszyło autokarem, by bliżej poznać 
dzieło naszego patrona, oraz pomodlić się w miejscu, które 
stworzył święty i które stało się sercem apostolatu maryjne-
go. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice, pro-
wadzonej przez ojców Franciszkanów, wraz z nami modlił się 
nasz opiekun duchowy ks. Wojciech, który polecał Bogu nasze 
prośby i intencje. Niepokalanów to miejsce oddane Niepoka-
lanej na Jej wyłączna własność. W 1927 r. św. Maksymilian 
Maria Kolbe przybył tu wraz z grupką 20 braci. W szczerym 
polu postawił figurkę Niepokalanej. Takie były skromne po-
czątki wielkiego dzieła jakim jest obecnie Klasztor Niepokala-
nów. Dzisiaj można tu zobaczyć miejsca i przedmioty związa-
ne z życiem i działalnością o. Kolbego, a także współczesną 
kontynuację jego idei przez niepokalanowską wspólnotę. 
Można tu doświadczyć niezwykłej opieki Niepokalanej. Zwie-
dziliśmy wyjątkowe miejsca, które pozwoliły poznać św. Mak-
symiliana jak : Muzeum Świętego, pierwsza kaplica i cela. 
Ciekawe miejsca i duże wrażenie na uczestnikach pielgrzymki 
wywarła Panorama Tysiąclecia – to jest ruchoma szopka, któ-
ra przedstawia historię chrześcijaństwa, opartą na żywotach 
świętych. W Niepokalanowskim Sanktuarium istnieje niety-
powa Kalwaria, którą każdy przeżył głęboko, choć nikt nie 
udawał się po pątniczych ścieżkach, by rozważać mękę Pana 
Jezusa. Misterium Meki Pańskiej prezentowane jest w Sali 
teatralnej, gdzie oświetlone i ruchome figury przez 50 minut 
obrazują mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Na terenie klasztoru 
znajduje się interesująca ekspozycja – Muzeum Straży Pożar-
nej braci franciszkańskich, którzy od samego początku w Nie-
pokalanowie pomagali okolicznej ludności. Od paru lat na 
uwagę przyciąga również Muzeum Papieskie z dwoma samo-
chodami w środku, z których korzystał św. Jan Paweł II w cza-
sie pielgrzymki do Polski. Po duchowych przeżyciach nadszedł 
czas na zasłużoną obiadokolacje i wieczorny odpoczynek.  

Dzień drugi rozpoczęliśmy poranną mszą świętą, smacznym 
śniadaniem i przejazdem do Warszawy. Idąc śladami świętych 
i błogosławionych zwiedziliśmy Muzeum ks. Jerzego Popie-
łuszki, poszczególne sale pokazywały, jak wyglądała sytuacja  

 
 
 
polityczna Kościoła w czasach komunistycznych, z jaki-
mi problemami borykał się Kościół w Polsce i dlaczego 
działalność bł. Ks. Jerzego była trudna i niebezpieczna. 
O poszczególnych salach opowiedziała nam pięknie  
i wzruszająco pani przewodnik. Do obecnej chwili gro-
madzone są różne pamiątki i wota dziękczynne, które 
przynoszą ludzie z całego świata Hasło, które powtarzał 
wielki kapłan: Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem 
zwyciężaj - jest głównym mottem Muzeum. Przewod-
nik Paweł pokazał nam prawdziwą perełkę stolicy – 
Stare Miasto, jego rynek bardzo gwarny i tętniący ży-
ciem turystycznym. Na środku rynku pomnik warszaw-
skiej Syrenki Zamek Królewski, dalej przeszliśmy Trak-
tem Królewskim, aż na taras widokowy, trasę W-Z, 
Stadion Narodowy i Wisłę. W naszym programie była 
jeszcze Świątynia Opatrzności Bożej, gdzie o 15 godz. 
Nasza grupa odmówiła koronkę do Miłosierdzia Boże-
go.  Kościół ten jest wzniesiony w dzielnicy Wilanów  
i jest to wotum dziękczynne narodu polskiego, wiążące 
się z Konstytucją 3 Maja z 1791 roku. Architektura tej 
Świątyni ma kształt sześcianu z kopułą, w formę tego 
sześcianu wpisane jest okrągłe wnętrze, przypominają-
ce rzymski Panteon. W kościele dolnym stworzone 
zostało miejsce pochówku i upamiętnienia najbardziej 
zasłużonych polskich patriotów, oraz ludzi kultury  
i nauki. Dużą rolę w tym kościele odgrywa światło, któ-
re przenika od kopuły aż po posadzkę, ma ono wyrażać 
bezustanne czuwanie nad nami Bożej Opatrzności.  

Trochę zmęczeni, ale rozmodleni, rozśpiewani i ubo-
gaceni w nowe przeżycia wróciliśmy bezpiecznie do 
naszych domów. 

Teresa 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 16.05  

7:00 + Andrzej Jantoń 

16:30 
Wrocanka 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Przybyłów) 

18:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od 
brata Józefa z rodziną) 

+ Jadwiga Jakieła (int. od wnuczki 
Kasi z rodziną) 

Poza + Adam Buda (int. od Sanockich  
z Brzeziny Wrocanka) 

+ Edward Michna (int. od rodziny 
Kocków) 

+ Marian Pawluś (int. od przyjaciół 
syna: Patrycji i Rafała) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Urbaników z Gliniczka) 

+ Janina Wójcik (int. od Dubielów  
z Tarnowca z rodziną) 

Wtorek 17.05  

7:00 + Andrzej Czubik (int. od kuzynki 
Małgorzaty Świdrak z mamą) 

+ Jerzy Witkoś 

16:30 
Wrocanka 

+ Ewa Garbarz (int. od męża i 
syna Dominika) 

18:00 + Kazimierz Muller 

Poza + Edward Michna (int. od sąsia-
dów Łuszczów) 

+ Marian Pawluś (int. od przyja-
ciela syna Jarka) 

+ Maria Świątek (int. od sasiadki 
Piekarskiej) 

+ Janina Wójcik (int. od emery-
towanych koleżanek synowej 
Elżbiety z Przedszkola) 

+ Bożena Kubit 

Środa 18.05 

7:00 + Andrzej Czubik (int. od Sebstiana 
z żoną) 

16:30 
Wrocanka 

 

18:00 Za ofiarodawców 

Dziękczynna z a otrzymane łaski,  
z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
zdrowie dla Piotra i całej rodziny 

Poza + Edward Michna (int. od sąsiadów 
Dubielów) 

+ Maria Świątek (int. od Marty  
i Andrzeja Soboń) 

+ Janina Wójcik (int. od Skórów  
z rodziną) 

+ Bożena Kubit 

Czwartek 19.05 

7:00 
 

+ Jerzy Witkoś 

16:30 
Wrocanka 

+ Jadwiga i Adam Gancarz 

18:00 + Ewa Garbarz (int. od córki Moniki i 
Mateusza) 

+ Katarzyna i Jan Lepuccy 

Poza + Edward Michna (int. od pani Haj-
duk z Nowego Sącza) 

+ Maria Świątek (int. od Edyty  
i Damiana Gawlik) 

+ Janina Wójcik (int. od sąsiadów  
z ulicy) 

+ Bożena Kubit 

Piątek 20.05  

7:00 + Czesława i Karol Koszelnik 

16:30 
Wrocanka 

+ Ewa Garbarz (int. od córki Ga-
brysi i Pawła) 

18:00 + Piotr Skała 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
chrześnicy Sylwii z rodziną) 

Poza + Edward Michna (int. od swato-
wej Zofii) 

+ Maria Świątek (int. od Eweliny  
i Pawła Piękoś) 

+ Janina Wójcik (int. od sąsiadów  
z ulicy) 

+ Bożena Kubit 

Sobota 21.05 

7:00 + Wanda i Ludwik Osolińscy 

16:30 
Wrocanka 

 

18:00 + Danuta i Bolesław Świdrak 

+ Wacław Bożek (18. rocz. śm.) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Lubasiów) 

+ Maria Świątek (int. od Róży św. 
Agnieszki) 

+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Wiatrów) 

+ Adela Orzechowicz (int. od ro-
dziny Dłuskich) 

Niedziela 22.05 

7:00 + Stanisława i Stanisław Wójcik (z 
okazji imienin) 

8:30 
Wrocanka 

+ Ewa Garbarz (int. od bratanicy z 
rodziną) 

10:00 + Julia i Władysław Dubiel 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Drozdów i Pelców z Lubatówki) 

+ Maria Świątek (int. od alicji i 
Daniela Fuk) 

+ Janina Wójcik (int. od koleżanek 
synowej Elżbiety z Przedszkola) 

+ Adela Orzechowicz (int. od 
Barbary Kosińskiej) 

11:30 Za parafian 

W int. Ireny, Sławka, Jarka wraz z 
rodzinami i w int. wnuków: 
Przemka, Bartka, Elizy o Dary 
Ducha Świętego i zdrowie 

16:30 + Julia i Józef Gancarz 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 14,21b-27   Ps 145    

Ap 21,1-5a   J 13,31-33a.34-35 

 
Żyjemy w świecie, w którym 

wiele mówi się o miłości. Często 
jednak pokazuje się ją w sposób 
bardzo zawężony. Dwa tysiące 
lat temu pojęcie miłości było 
jeszcze bardziej ograniczone. 

Jezus przynosi zupełną nowość, 
którą wyraża w słowach: „Przy-
kazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem”. Spróbuj 
zatrzymać się na swojej modli-
twie nad trzema sprawami:  
1. Miłość staje się przykazaniem 
– uczeń Jezusa nie może nie kie-
rować się miłością;  
2. Miłość nasz ma być na wzór 
Jezusa – pomyśl jak Jezus nas 
umiłował?;  
3. Ma to być miłość wzajemna – 
co to oznacza? 
 
 

 

3. Dziś Pierwsza Komunia Święta. 
W ciągu tygodnia do piątku za-
praszamy dzieci do uczestnictwa 
w Białym Tygodniu – w nabożeń-
stwach majowych i Mszy świętej. 
W sobotę o godz. 6:30 wyjazd do 
Wadowic i Inwałdu zgłoszonych 
dzieci komunijnych wraz z rodzi-
cami.  
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło 
biblijne na plebanii, a o 20:00 
próba scholi w domu pielgrzyma.  
5. W czwartek o godz. 20:00 
dodatkowa Msza święta. Po niej 
adoracja, która kończy się w pią-
tek o godz. 14:30. 6. 
W piątek po Mszy spotkanie 
KSM, w sobotę o godz. 10:00 
scholi dziecięcej. 
7. Dziękujemy dzieciom, które 
złożyły ofiary w skarbonkach 
wielkopostnych. Zebrano 800 zł.  
8. Dziękujemy za sprzątanie  
i ofiary w minionym tygodniu.  
W tym tygodniu zapraszamy gr. 
4. i 5. z Tarnowca. 
9. Wszystkie ogłoszenia w gazet-
ce, w gablotce i na stronie para-
fii.  
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W tym tygodniu wypada w ponie-
działek święto św. Andrzeja Boboli – 
Patrona Polski. 
2. Nabożeństwa majowe w dni po-
wszednie o godz. 16:00 we Wrocan-
ce (z Mszą św. o godz. 16:30)  
i o 17:30 w Tarnowcu, w niedziele  
i święta o godz. 16:00 w Tarnowcu. 
W sobotę w ramach Nabożeństwa 
modlitwa w intencji obrony życia 
oraz za rodziców oczekujących po-
tomstwa. 

 


