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adoracji i pob³ogos³awi³ rozwijaj¹cy siê ruch. 
Dzieñ beatyfikacji Papie¿a Jana Paw³a II, czyli 1 maja 

2011r, Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego, przyjmujemy jako 
dzieñ powstania ruchu i jako jeden z owoców tego 
niezwyk³ego wydarzenia, jakim by³a beatyfikacja. Jest to ruch 
Jana Paw³a II.

Duchow¹ opiekê nad powsta³ym ruchem sprawuje 
Centrum Jana Paw³a II  Nie lêkajcie siê!  w Krakowie.

Powstanie Ruchu Adoremus
Pontyfikat b³. Jana Paw³a II przyczyni³ siê do ubogacenia 

modlitwy wielu ludzi. Papie¿ by³ jednym z wielkich inspiratorów 
rozwoju adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, która rozszerzy³a 
siê tak bardzo, i¿ jego nastêpca mówi³ o „wioœnie 
eucharystycznej”. W tym klimacie duchowym dojrzewa³a idea 
ruchu modlitewnego „Adoremus”.

Wœród zadañ, które Jan Pawe³ II stawia³ przed Koœcio³em, 
priorytet mia³a zawsze troska o zbli¿enie ludzi do Boga. Papie¿ 
pisa³: „Nasze chrzeœcijañskie wspólnoty winny zatem stawaæ 
siê prawdziwymi «szko³ami» modlitwy, w której spotkanie 
z Jezusem nie polega jedynie na b³aganiu Go o pomoc, 

ale wyra¿a siê te¿ przez dziêkczynienie, uwielbienie, adoracjê, kontemplacjê, 
s³uchanie, ¿arliwoœæ uczuæ a¿ po prawdziwe «urzeczenie» serca” (Novo millennio 
ineunte 33). Papie¿ wielokrotnie powtarza³, ¿e „chrzeœcijañstwo trzeciego 
tysi¹clecia powinno siê wyró¿niaæ przede wszystkim «sztuk¹ modlitwy»”. 

Wa¿n¹ rolê odgrywa³y wypowiedzi Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, który 
do tematu adoracji powraca³ bardzo czêsto.

„Chcia³bym stwierdziæ z radoœci¹, ¿e dziœ w Koœciele mamy «wiosnê 
eucharystyczn¹»: jak¿e wiele osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby 
zag³êbiæ siê w rozmowê mi³oœci z Jezusem! Cieszy to, ¿e tak wiele grup m³odych 
ludzi odkrywa na nowo piêkno modlitwy w czasie adoracji Najœwiêtszej 
Eucharystii. Modlê siê, aby ta «wiosna» eucharystyczna szerzy³a siê coraz 
bardziej we wszystkich parafiach”.

Dojrzewaj¹ca przez lata idea tego ruchu, zaczê³a siê konkretyzowaæ w grudniu 
2010 r., gdy og³oszono datê beatyfikacji Jan Paw³a II. Spoœród wielu sugestii 
wybrana zosta³a nazwa „Adoremus”. Jest to proste wezwanie: „Adorujmy”.

14 marca 2011 r. ks. kard. Stanis³aw Dziwisz w specjalnym liœcie poruszy³ temat 
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 9,18-24) 
Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich 

z zapytaniem: Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy? Oni odpowiedzieli: Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówi¹, ¿e któryœ z dawnych proroków 
zmartwychwsta³. Zapyta³ ich: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? Piotr odpowiedzia³: 
Za Mesjasza Bo¿ego. Wtedy surowo im przykaza³ i napomnia³ ich, ¿eby nikomu 
o tym nie mówili. I doda³: Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie odrzucony 
przez starszyznê, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; bêdzie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. Potem mówi³ do wszystkich: Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, 
niech siê zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy¿ swój i niech Mnie 
naœladuje! Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie 
z mego powodu, ten je zachowa.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZA KOGO MNIE UWA¯ASZ?

Rozmowa, jaka toczy siê pomiêdzy Jezusem, a Jego 
uczniami sk³ada siê z dwóch pytañ. Pierwsze jest 
ogólne i odnosi siê do otoczenia. Drugie, bardziej 
osobiste, skierowane jest do samych uczniów. 

Wiêkszoœæ z nas ¿yje wœród ludzi, którzy uwa¿aj¹ siê 
za chrzeœcijan. Zostaliœmy w dzieciñstwie ochrzczeni, 
w wieku szkolnym przyst¹piliœmy do pierwszej 

                   Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Chrzeœcijanin to cz³owiek, który rozszerza serce dziêki tej wielkodusznoœci, albowiem 

ma wszystko, to znaczy Jezusa Chrystusa. Wszystko inne jest niczym. Owszem, to rzeczy 
dobre, które s³u¿¹, ale w chwili konfrontacji chrzeœcijanin wybiera zawsze owo «wszystko» 
z t¹ pokor¹, która jest znakiem uczniów Jezusa. A wiêc pokora i wielkodusznoœæ. A ¿yæ 
w ten sposób nie jest ³atwo, bo naprawdê bêd¹ ciê policzkowaæ i to z obu stron. 
Ale chrzeœcijanin jest cichy i wielkoduszny: rozszerza swe serce. A jeœli spotykamy 
chrzeœcijan o sercu œciœniêtym, zmala³ym, to nie jest to chrzeœcijañstwo: to jest egoizm 
zamaskowany chrzeœcijañstwem”.      (papie¿ Franciszek)

Komunii œwiêtej, byliœmy u bierzmowania. W tamtym okresie znacz¹c¹ rolê 
w kszta³towaniu naszej wiary odegra³o otoczenie. Byli to rodzice, najbli¿si krewni, 
katecheci. To od nich us³yszeliœmy o Jezusie. 

Jednak, aby tak naprawdê staæ siê uczniem Chrystusa, trzeba odpowiedzieæ 
sobie na to samo pytanie, jakie postawi³ On Aposto³om: A wy za kogo Mnie 
uwa¿acie? Tutaj ju¿ nie wystarczy samo chrzeœcijañskie wychowanie i wiedza 
katechizmowa. 

W ¿yciu ka¿dego cz³owieka nadchodzi chwila, gdy staje on przed podobnym 
pytaniem. Byæ mo¿e, bêdzie to mia³o miejsce w sytuacji krañcowej albo wtedy, gdy 
bêdziemy musieli dokonaæ wa¿nego moralnego wyboru. Mo¿liwe, ¿e nasza 
odpowiedŸ doprowadzi do utraty popularnoœci i aprobaty w otoczeniu, a nasze 
konto bankowe nie wzroœnie. Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e Jezus nie obiecuje 
tym, którzy chc¹ pójœæ za Nim, ³atwego ¿ycia. Obiecuje krzy¿. Krzy¿ jednak nie jest 
ju¿ narzêdziem tortury, ale przynosi cz³owiekowi odkupienie i ¿ycie. Dlatego, 
jak zapewnia Jezus, ka¿dy kto bêdzie mia³ odwagê wzi¹æ krzy¿ i opowiedzieæ siê 
za Nim, otrzyma w zamian ¿ycie wieczne.
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Cele ruchu „Adoremus” 

G³ównym celem ruchu modlitewnego 
"Adoremus" jest o¿ywienie adoracji 

Najœwiêtszego Sakramentu 
w ¿yciu indywidualnym i wspólnotowym 

cz³onków Koœcio³a. 
Cel ten konkretyzuje siê w podejmowaniu 

bardziej szczegó³owych zadañ: 

Przypomnienie o obecnoœci Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie
- Ruch jest przypomnieniem prawdy, ¿e Pan Jezus jest nieustannie obecny w Najœwiêtszym 
Sakramencie, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Cz³owiek, jako Zbawiciel zapraszaj¹cy tych, 
którzy potrzebuj¹ zbawienia. Jeœli jedynym uczynkiem, przez który ktoœ wyznaje tê wiarê jest 
przyklêkniêcie (lub dygniêcie) po przyjœciu do koœcio³a i wyjœciu z niego, to wiara ta ma 
minimalny wp³yw na ¿ycie. Sytuacja siê zmienia, gdy cz³owiek zaczyna przychodziæ 
do Jezusa, który na niego czeka i który chce mu ofiarowaæ swoj¹ Obecnoœæ, a wraz z ni¹ 
niezliczone dary.

Ubogacenie swojego ¿ycia modlitw¹ Jana Paw³a II
- Ruch jest pomoc¹ dla osób i wspólnot, które chc¹ ubogacaæ swoj¹ modlitwê niezwyk³ym 
rozmodleniem Jana Paw³a II. 
Ruch mo¿e pomóc w podjêciu tego wymiaru dziedzictwa tego pontyfikatu. Nie mo¿na go 
bowiem zagubiæ ani wspominaæ o nim tylko przy okazji innych tematów. Temat ten zas³uguje na 
osobne, przemyœlane i d³ugofalowe dzia³anie. W tym w³aœnie chce pomóc ruch „Adoremus”.

Wspieranie modlitw¹ wszystkich potrzebuj¹cych pomocy
- Ruch jest wsparciem dla wszystkich, którzy zmagaj¹ siê z w³asnymi s³aboœciami, broni¹ 
innych ludzi przed z³em i nios¹ orêdzie Ewangelii ca³emu œwiatu. Osoby trwaj¹ce na modlitwie 
przed Najœwiêtszym Sakramentem w szczególny sposób spe³niaj¹ pos³ugê Moj¿esza, 
który wyszed³ na górê, aby siê modliæ, podczas gdy Jozue walczy³ z przeciwnikiem na dole. 
Rêce modl¹cych siê dziœ wiernych, tak jak kiedyœ, rêce Moj¿esza, nie mog¹ zostaæ 
opuszczone, gdy¿ w przeciwnym razie nieprzyjaciel zwyciê¿a, z³o tryumfuje, k³amstwo 
siê panoszy, a œmieræ zbiera obfite ¿niwo.

Wsparcie dzie³a ewangelizacyjnego Koœcio³a 
- Diecezje i parafie podejmuj¹ dziœ ogromny trud ewangelizacyjny i formacyjny. Dynamizm 
tego dzia³ania jest taki, jaka jest modlitwa kap³anów i katechetów, rodziców i dzieci, 
poszczególnych grup i ca³ej wspólnoty. Jeœli ktoœ chcia³by w tê bogat¹ rzeczywistoœæ wnieœæ 
coœ nowego, musi najpierw zatroszczyæ siê o now¹ jakoœæ modlitwy. Bez pog³êbienia ¿ycia 
modlitewnego ewangelizacja nie bêdzie mia³a najwa¿niejszej cechy nowoœci, czyli nowej g³êbi 
zjednoczenia cz³owieka z Chrystusem i wiêkszej umiejêtnoœci dzia³ania w mocy Ducha 
Œwiêtego. Bez tych cech, ewangelizacyjne dzia³ania bêd¹ mia³y tak¹ skutecznoœæ, jak¹ maj¹ 
dzisiaj. Przynosz¹ one ludziom wiele dobra, ale trudno im przeciwstawiæ siê zalewaj¹cej nas 
fali laicyzacji. Jeœli pragniemy nowej ewangelizacji, musimy na nowo uwierzyæ w moc modlitwy 
i zatroszczyæ siê o jej pog³êbienie.

W³¹czenie siê w ogólnokoœcielny ruch adoracyjny
- Ruch „Adoremus” jest w³¹czeniem siê w szerszy ruch modlitewny, który Duch Œwiêty 
wzbudzi³ w ca³ym Koœciele, a którego cech¹ charakterystyczn¹ jest „postawienie w centrum 
adoracji eucharystycznej, rozci¹gniêtej na dwadzieœcia cztery godziny”. Chce on równie¿ 
przyczyniæ siê do rozkwitu w ¿yciu poszczególnych osób i wspólnot „wiosny eucharystycznej”, 
o której mówi³ Ojciec Œwiêty Benedykt XVI. Ruch taki by³by pomoc¹ dla poszczególnych osób 
i wspólnot w ich d¹¿eniu do odnowienia i pog³êbienia ¿ycia duchowego. Wa¿nym zadaniem 
cz³onków ruchu jest bowiem formacja. Wszyscy mog¹ we wspólnocie znaleŸæ oparcie 
i pomoc, aby systematycznie przychodziæ na adoracjê.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 ;    

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Trwa czerwiec – miesi¹c naszej szczególnej modlitwy do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Przez udzia³ w nabo¿eñstwach czerwcowych wynagradzamy Bo¿emu Sercu grzechy nasze 
i bliŸnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziêkujemy za Bo¿e mi³osierdzie i prosimy 
o wytchnienie oraz pociechê w codziennych troskach. Pamiêtajmy, ¿e Serce Jezusowe jest 
jedynym Ÿród³em mi³oœæ Boga i bliŸniego.  
2. Dzisiaj obchodzimy te¿ Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców 
z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje obowi¹zki 
w codziennych staraniach o w³asne rodziny.
3. W poniedzia³ek, 24 czerwca, przypada uroczystoœæ Narodzenia Œwiêtego Jana Chrzciciela, 
który przygotowa³ drogê Panu Jezusowi. Ciesz¹c siê narodzinami œwiêtego Jana Chrzciciela, 
warto zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem, nad zgodnoœci¹ naszych czynów, s³ów i postaw 
z wyznawan¹ przez nas wiar¹ i pobo¿noœci¹. Czy jako chrzeœcijanie mo¿emy powiedzieæ 
o sobie, ¿e jesteœmy sol¹ dla ziemi? Warto sobie na to pytanie w cichoœci serca odpowiedzieæ!
4. W sobotê, 29 czerwca, przypada uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 
W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo s¹ dwoma wielkimi filarami, na których 
wsparty jest Koœció³ rzymski. Tradycja g³osi, ¿e ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ tego samego dnia. 
Ich wstawiennictwu bêdziemy polecaæ Bo¿ej opiece wszystkich wierz¹cych, zw³aszcza 
pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy równie¿ papie¿a 
Franciszka – Piotra naszych czasów. 
5. U progu czasu wakacyjnego pamiêtajmy, ¿e od Boga i Jego przykazañ nie ma wakacji, 
a na urlop warto zabraæ ze sob¹ ró¿aniec, modlitewnik i Pismo Œwiête. Nie zapominajmy te¿, 
¿e ka¿da niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu ³atwo siê 
zagubiæ, a szatan nie odpoczywa, w wakacje ¿niwuje.
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