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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14). 
 
 

*** 
 

Przenikasz i znasz mnie, Panie, 
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.  
Z daleka spostrzegasz moje myśli,  
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,  
i znasz wszystkie moje drogi.  
 

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze 
i utkałeś mnie w łonie mej matki.  
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, 
godne podziwu są Twoje dzieła.  
 

I duszę moją znasz do głębi. 
Nie tajna Ci istota,  
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, 
utkany we wnętrzu ziemi. 

Z Psalmu 139 
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HYMN 

(na melodię Serdeczna Matko) 
 

W każdym strapieniu 
i o każdej porze 
czuwa nad nami 
Miłosierdzie Boże. 
Kto Miłosierdziu 
Bożemu zaufa, 
wesprze go Pan Bóg 
i modlitw wysłucha. 
Kto Miłosierdziu 
Bożemu zaufa, 
wesprze go Pan Bóg 
i modlitw wysłucha. 
A gdy nam ciężko 
jest w smutku godzinie, 
balsam pociechy 
wnet do serca spłynie. 
I choćby wszystko 
zdawało się klęską, 
uciemiężony 
stanie się zwycięzcą. 
Więc uwielbiajmy 
Miłosierdzie Boże 
w każdym strapieniu 
i o każdej porze. 

 



 
 
\\

największego mistrza rymów pol-
skich”. 
Jakże inaczej wyglądał ponowny po-
grzeb poety – po 78 latach, w ziemi 
ojczystej. Ekshumację na francuskim 
cmentarzu przeprowadzono rankiem 
14 czerwca 1927 roku. Solidna drew-
niana trumna, w której Słowacki zo-
stał pochowany, była zupełnie zbu-
twiała. W ziemi znaleziono czaszkę 
tak filigranową, że równie dobrze 
mogła ona należeć do dziecka. Za-
chowały się na niej włosy – pukle tak 
charakterystyczne dla poety. Obok 
czaszki leżała zaledwie garść kości – 
cienkich, wątłych – tak jakby i one 
należały kiedyś do dziecka lub kobie-
ty. 
Konsul Poznański, asystujący przy 
otwarciu paryskiego grobu, stwierdził, 
że wszystko, co pozostało po wiesz-
czu, dałoby się zawinąć w jedną zale-
dwie serwetkę. Do Ojczyzny szczątki 
poety przypłynęły na Okręcie Rze-
czypospolitej Polskiej Wilia. Podróż 
ta trwała dwa tygodnie. Powracają-
cemu Słowackiemu towarzyszył inny 
poeta i dyplomata – Jan Lechoń. 
Z Gdańska do Warszawy trumna pły-
nęła statkiem Mickiewicz. Ostatni etap 
podróży – do Krakowa – odbył się 
koleją. Z krakowskiego dworca trum-
nę poety przeniesiono na Barbakan 
i tam wystawiono na katafalku. 
28 czerwca 1927 roku kondukt żałob-
ny ruszył ulicami: Basztowa, Sław-
kowska, Rynek, św. Anny, Straszew-
skiego – na Wawel. Tam, na dzie-
dzińcu arkadowym Marszałek Józef 
Piłsudski wygłosił mowę pogrzebową. 
Powiedział m.in.: 
„Gdy szczątki Słowackiego wprowa-
dzamy do grobowców 
 

Dumka na 90. rocznicę 
wawelskiego pochówku poety 

 

Szuflami oto sypią w trumnę 
hebanową 

Grudy ziemi francuskiej, co jest twym 
popiołem, 

I tylko pukiel włosów nad kościanym 
czołem 

Ten sam jest, który lśnił się nad twą 
żywą głową. 

Patrzymy nań w milczeniu, bo żadna 
cię tkliwość 

Jak za życia i teraz po włosach 
nie gładzi. 

Lecz gdzie chciałeś, tam wracasz. 
Bierzemy cię bladzi 
I wiemy. Nie ma śmierci i jest 

sprawiedliwość. 
 

Jan Lechoń, Włosy Słowackiego 
 

Juliusz Słowacki zmarł 3 kwietnia 
1849 roku z dala od Ojczyzny, 
w Paryżu gdzie znalazł się na emigra-
cji po Powstaniu Listopadowym. Miał 
zaledwie czterdzieści lat. Umarł na 
rękach swego przyjaciela Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego. To właśnie 
późniejszy arcybiskup warszawski 
i święty Kościoła katolickiego, zwany 
przez Słowackiego po prostu Felu-
siem, zajął się po śmierci poety jego 
spuścizną literacką. On też powie-
dział, że oto umarł ten, którego stratę 
odczuje cała Polska. 
Pogrzeb Słowackiego odbył się dwa 
dni później na paryskim cmentarzu 
Montmartre. Zygmunt Krasiński 
wspominał: 
„Na pogrzebie 30 było ziomków, nikt 
głosu nie zabrał, nikt nie uczcił choć-
by słowem jednym pamięci 
 

Ogłoszenia 
Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
-- 
 
W każdy piątek, w godz. 20.00-21.00, 
trwa w naszym kościele adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
 

W pierwsze piątki miesiąca adoracja 
Najświętszego Sakramentu trwa 
w kaplicy ECCE HOMO od 15.00 
do Mszy Świętej wieczornej. 
 

W każdą środę po Mszy Świętej wie-
czornej odprawiane jest nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. 
 
 
 

 
 
 
 
ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej. 
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie du-
chowe, zrobić coś dobrego dla innych 
– przyjdź do nas! 
 
Zapraszamy na spotkania w pierwsze 
środy miesiąca po Mszy Świętej wie-
czornej. 

 
 
 

Widząc chleb i wino 
oczyma cielesnymi, 

starajmy się dostrzegać 
i wierzmy mocno, 

że jest to Jego żywe i prawdziwe 
Najświętsze Ciało i Krew. 

 

św. Franciszek 
 
 
_________________________________ 
 

Intencja 
powierzona przez Ojca Świętego 

Apostolstwu Modlitwy 
na czerwiec 2017 

 

Powszechna: Aby odpowiedzialni za 
narody zdecydowanie dokładali sta-
rań, by położyć kres handlowi bronią, 
który jest przyczyną śmierci wielu 
niewinnych ofiar. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

Turniej szachowy 
 

28 maja Akcja Katolicka zorgani-
zowała, w ramach Majówki 
u Bernardynów, turniej szachowy. 
Zwyciężyli: Alicja Batiuk i Jan 
Ciszyński (oboje z Regulic), zdo-
bywając po 6 punktów z siedmiu 
partii. 
Kolejne miejsca zajęli: 
w kategorii kobiet: Nikola Ko-
mendołowicz (Chrzanów) 
i Zuzanna Jaśko (Regulice); 
w kategorii mężczyzn: Piotr Jaśko 
(Regulice) i Kacper Krause (Mi-
rów). 
Z mężczyzn z Alwerni najlepszym 
okazał się Dominik Kurek – zajął 
5 miejsce. Kamil Łytek był 8, Ma-
ciej Rdzak – 9, a Paweł Guła zajął 
12 miejsce. 
W turnieju nie zagrała niestety 
żadna pani z Alwerni. 
 

Bernard Kuś 
 
 

*** 
 

Fafik zauważył 
że pomiędzy „wszystko” a „nic” 

jest konkretne „coś”. 
 
 

 

Jak rozpoznać głos Boga? 
 

Jak pośród tysięcy głosów, które każ-
dego dnia słyszymy w naszym świe-
cie, możemy rozpoznać głos Boga? 
Powiedziałbym: Bóg rozmawia 
z nami na bardzo wiele sposobów. 
Mówi poprzez inne osoby, poprzez 
przyjaciół, rodziców, proboszcza, 
księży... Mówi przez wydarzenia na-
szego życia, w których możemy roz-
poznać Boże działanie. Mówi także 
poprzez przyrodę i stworzenie. Mówi 
też i przede wszystkim w swoim Sło-
wie, w Piśmie Świętym, czytanym we 
wspólnocie Kościoła i czytanym oso-
biście w rozmowie z Bogiem. 
Ważne jest czytać Pismo Święte [...] 
w sposób bardzo osobisty 
i prawdziwy; jak mówi św. Paweł, nie 
jako słowo ludzkie albo dokument 
z przeszłości – tak się czyta Homera 
czy Wergiliusza – ale jako Słowo 
Boga, które zawsze jest aktualne 
i które do nas mówi. Nauczyć się 
słyszeć w tekście, który pochodzi 
z przeszłości, żywe Słowo Boga zna-
czy tyle, co wejść w rzeczywistość 
modlitwy i w ten sposób uczynić czy-
tanie Słowa rozmową z Bogiem. 
Pan powoli otwiera przed nami drzwi. 
Powiedziałbym, że jest to kwestia 
ściśle powiązana z innymi: Pan osobi-
ście kieruje nami na naszej drodze, 
a równocześnie żyjemy w wielkim 
»my« Kościoła, gdzie żywe słowo 
Boże rzeczywiście jest żywe. 
 

Benedykt XVI 

królewskich, wiemy, że żyć będzie 
tak długo, aż murów Wawelu nie na-
ruszy czas, a skała, która nad Wisłą 
stoi, nie ulegnie śmierci”. 
Następnie wydał żołnierzom pamiętny 
rozkaz: 
„W imieniu rządu Rzeczypospolitej 
polecam panom odnieść trumnę do 
krypty królewskiej, by królom był 
równy”. 
Po egzekwiach, przy wtórze salw 
armatnich, Juliusz Słowacki spoczął 
w czarnym sarkofagu, projektu Adol-
fa Szyszko-Bohusza, obok Adama 
Mickiewicza. W niszy krypty wiesz-
czów znajduje się także urna z ziemią 
z Krzemieńca – z grobu matki poety. 
Na ścianie natomiast można oglądać – 
pochodzącą z końca XIX w. 
z weneckiej pracowni Antoniego Sa-
lvatiego – mozaikę przedstawiającą 
Matkę Boską Ostrobramską. 
 

Ktoś to powiedział, że gdyby się 
słowa 

Mogły stać nagle indywiduami, 
Gdyby ojczyzną był język i mowa, 
Posąg by mój stał, stworzony 

głoskami, 
Z napisem: Patri Patriae. 
 

Juliusz Słowacki, Beniowski 
 

Monika Bachowska  
 
 
 

 

10 sekretów najlepszych ojców 
 

1. Okazuj szacunek matce swych 
dzieci. 
2. Daj dzieciom swój czas. 
3. Zapracuj na autorytet. 
4. Wymagaj z miłości. 
5. Bądź wzorem. 
6. Bądź nauczycielem. 
7. Dbaj o wspólne, rodzinne posił-
ki. 
8. Czytaj dzieciom. 
9. Okazuj uczucia. 
10. Rola ojca nigdy się nie kończy. 
 
 
 

*** 
 
Warto wiedzieć: 
 

– 17 czerwca 1834 roku w Paryżu, 
w drukarni A. Pinarda, zakończono 
prace nad ostatnim arkuszem pierwo-
druku epopei Adama Mickiewicza 
Pan Tadeusz. Wydanie utworu sfinan-
sował były uczestnik powstania listo-
padowego Aleksander Jałowiecki. 
Sprzedaż utworu zaczęła się jednak 
dwa miesiące później, gdy pierwsze 
egzemplarze dotarły do znajdującej 
się pod zaborami Polski. 
 

– 15 czerwca 1794 roku, podczas 
Powstania Kościuszkowskiego, gen. 
mjr Ignacy Wieniawski, komendant 
Krakowa, wbrew rozkazom Naczelni-
ka Tadeusza Kościuszki skapitulował 
przed wojskiem pruskim. Prusacy 
splądrowali skarbiec królewski na 
Wawelu i skradli polskie insygnia 
koronacyjne; później wywieźli je 
z Polski i przetopili. 



-dziw 
 

Koronka 
do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
 

(odmawiał ją codziennie św. Ojciec Pio) 
 
O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Za-
prawdę powiadam wam: proście, 
a otrzymacie, szukajcie, 
a znajdziecie, pukajcie, a będzie 
wam otworzone”; wysłuchaj mnie, 
gdyż pukam, szukam i proszę 
o łaskę... 
 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś, Maryjo... 
Chwała Ojcu... 
 

Słodkie Serce Jezusa, 
w Tobie pokładam nadzieję. 
 

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Za-
prawdę powiadam wam: 
o cokolwiek prosić będziecie Ojca 
w imię moje, da wam”; wysłuchaj 
mnie, gdyż proszę Ojca w imię 
Twoje o łaskę... 
 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś, Maryjo... 
Chwała Ojcu... 
 

Słodkie Serce Jezusa, 
w Tobie pokładam nadzieję. 
 

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Za-
prawdę powiadam wam: niebo 
i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą”; wysłuchaj mnie, 
gdyż zachęcony Twoimi słowami 
proszę o łaskę... 

 
 

św. Jan Paweł II 
 
 

Wzywam zatem wszystkich 
wiernych, aby nadal gorliwie 
pielęgnowali kult Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, przysto-
sowując go do naszych czasów, 
ażeby dzięki temu mogli, nie-
ustannie czerpać z jego nie-
zgłębionych bogactw i umieli 
z radością na nie odpowiadać, 
miłując Boga i braci, znajdując 
pokój, wchodząc na drogę po-
jednania i umacniając swą na-
dzieję, że kiedyś będą żyć pełnią 
Boga we wspólnocie ze wszyst-
kimi świętymi. 
Prośmy gorąco Serce Boże, 
„w którym są wszystkie skarby 
mądrości i umiejętności”, aby 
było Ono natchnieniem 
i światłem dla ludzkości”. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś, Maryjo... 
Chwała Ojcu... 
 

Słodkie Serce Jezusa, 
w Tobie pokładam nadzieję. 
 
O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie 
tylko jedno jest niemożliwe: nie 
mieć litości dla strapionych; okaż 
litość nam, biednym grzesznikom, 
i udziel nam łaski, o którą Cię pro-
simy przez bolesne i Niepokalane 
Serce Maryi, Twojej i naszej czułej 
Matki. Amen. 
 
Witaj, Królowo, Matko Miłosier-
dzia, życie słodyczy i nadziejo 
nasza, witaj. 
Do Ciebie wołamy, wygnańcy 
synowie Ewy, do Ciebie wzdy-
chamy jęcząc i płacząc na tym łez 
padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, one 
miłosierne oczy swoje na nas 
zwróć. 
A Jezusa, błogosławiony Owoc 
Żywota Twojego po tym wygnaniu 
nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo. 
 
Święty Józefie, Ojcze przybrany 
Jezusa Chrystusa, módl się za na-
mi. 

Modlitwa dla dzieci 
 

Kochany Panie Jezu, 

Tobie oddaję moje serce. 

Nie jest ono wielkie, 

ale bardzo pragnie Cię kochać. 

Weź je, Panie Jezu, 

i spraw, aby było dobre, 

wolne od grzechu, 

i aby stawało się 

coraz bardziej podobne 

do Twego Najświętszego Serca. 

Amen. 

 
 
 

 


