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Pomnik Jana XXIII 

Wrocław › Ostrów Tumski › ul. Św. Marcina › 
Pomnik zbudowano w 1968 i przedstawia papieża Jana XXIII w szatach liturgicznych, 
wyciągającego prawą rękę w geście błogosławieństwa. Na cokole wykuty jest tytuł 
jednej z jego encyklik - Pacem in Terris ("Pokój na ziemi"). Jest to jedyny w Polsce 
pomnik tego papieża i jednocześnie jedyny w Polsce pomnik osoby duchownej 
ufundowany przez władze komunistyczne. Decyzja wynikała z nadinterpretacji słów 
papieża, zawartych we wspomnianej powyżej encyklice, mówiących o prawie Polski do 
"Ziem Odzyskanych",  która w interpretacji komunistów wpisywała się w tzw. 
pokojową politykę Zw. Radzieckiego. Był to argument propagandowy wielkiej wagi. 
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EWANGELIA NA V NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                                                J 14,1-12 
 
Ja jestem drogą, prawdą i życiem  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 
Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie 
było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę".  
Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 
znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".  
Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział 
mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie 
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła.  
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał 
tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca". 
 
 

 
   
Głównym celem przyjścia Zbawiciela na świat było zbawienie człowieka. Także 
Kościół obejmuje swoją troską nie tylko sprawy dotyczące zbawienia człowieka, ale 
poprzez działalność charytatywną przychodzi z pomocą ludziom również w 
wielorakich potrzebach materialnych.   O takiej działalności Kościoła jest mowa w 
dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Za radą Apostołów został utworzony 
pierwszy zespół charytatywny, do którego wezwano ludzi cieszących się dobrą sławą, 
pełnych Ducha i mądrości (Dz 6, 3). Zostali oni przedstawieni Apostołom i otrzymali 
od nich błogosławieństwo.  
Nasze dobre uczynki mają duże znaczenie u Boga, bo, jak wyraził się św. Piotr, Są to 
duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2, 5). Razem z Jezusem 
Chrystusem wielbimy więc Boga, składając Mu ofiary jako Jego kapłani. Kapłani? 
Tak, bo jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Kapłanem i wspólnie z Nim uczestniczymy w 
tak zwanym kapłaństwie powszechnym. Nie dziwmy się więc, że my, chrześcijanie, 
zostaliśmy nazwani wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym 
narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym (1 P 2, 9).   
 
 
 
  
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po Mszy św.  
    o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach. 
2. Zapraszam w najbliższy piątek, tj. 23 maja na kolejne spotkanie Kursu Przedmałż. 
3. Dzieci Rocznicowe z rodzicami zapraszam na spotkanie w niedzielę – 25 maja po 
    Mszy św. o godz. 9.00. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Bogdan Jędrychowicz – pokój jego duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Nauczycielka pyta dzieci:  
- Jakie warzywo sprawia, że oczy łzawią?  
- Rzepa, proszę pani - wyrywa się z odpowiadzią Jasiu.  
- Nie Jasiu, zapewne miałeś na myśli cebulę.  
- Nie proszę pani! Pani nigdy nie oberwała rzepą w czoło. 
 

/Cd./ Święty Jan XXIII - Dobry Papie ż Jan 
Urodził się w górskiej wiosce niedaleko Bergamo w północnych Włoszech. Jego ojciec, 
mając do wykarmienia dziesięcioro dzieci, przez długi czas był jedynie dzierżawcą 
skrawka ziemi. "Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej, błogosławionej biedy, 
która ma bardzo małe wymagania" - wspominał papież. Doświadczenie to naznaczyło 
go na całe życie, w którym odznaczał się wielką prostotą. O kapłaństwie myślał od 
dziecka. Marzył o tym, by być wiejskim proboszczem... Studia teologiczne ukończył w 
rzymskim Seminarium św. Apolinarego i został prefektem u św. Apolinarego, nadal 
studiując, tym razem prawo kanoniczne. W 1905 r. biskup Bergamo mianował go 
swoim sekretarzem. Wkrótce zostaje redaktorem naczelnym " Życia diecezjalnego". 
Na zlecenie Stolicy Apostolskiej wyjeżdża do różnych krajów świata. Pierwsza wojna 
światowa oznaczała dla Roncallego przywdzianie munduru żołnierskiego. Jako 
kapelan w stopniu sierżanta, a potem porucznika posługiwał rannym w szpitalach. 
Bywało, że stawał się sanitariuszem, lekarzem, a nawet chirurgiem. Najpierw troszczył 
się o ratunek dla ich ciała, a gdy nie było już na to nadziei - dla ich duszy. Obrazy 
rannych konających w konwulsjach, rzucających się w gorączce, leżących w kałużach 
krwi i bez opatrunków, jeden przy drugim, żywi pośród umarłych - mocno wryły się w 
pamięć przyszłego papieża. 
Po powrocie  do Bergamo wykładał w seminarium, w którym został też ojcem 
duchownym i zajmował się młodzieżą. W 1925 r. ks. Roncalli przeszedł do pracy w 
dyplomacji watykańskiej. Pracował w Bułgarii, Grecji, Turcji. Gdy wybuchła II 
wojna światowa Roncalli przebywał w Grecji i pomagał uchodźcom, pośredniczył w 
przesyłaniu jeńcom wojennym listów od rodzin, a przede wszystkim organizował 
dostawy żywności i lekarstw dla setek tysięcy głodujących Greków. "Trzeba było 
okropności wojny, żeby nasze drogi się skrzyżowały" - powiedział mu prawosławny 
metropolita Damaskinos, gdy wspólnie wizytowali sierociniec. Gdy ambasador 
Niemiec chciał za pośrednictwem Roncallego wpłynąć na Piusa XII, by udzielił 
moralnego poparcia Rzeszy walczącej z ateistycznym ZSRR, arcybiskup odparł z  
 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  19. 05. 2014 
  9.00 Za +Przemysława Michalaka. 
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 18. 
                                                                     WTOREK 20. 05. 2014 
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 19; 
               +Stanisławę w 1 rocz. śmierci, Stefana, Mariana i Jana Piaskowskich oraz 
                 dziadków Piaskowskich i Pijanowskich. 
                                                          ŚRODA  21. 05. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Teresy Jankowskiej z okazji Dnia Mamy. 
          Za + Andrzeja Pawlaka – greg. 20; 
               +Mariusza Gieracha; 
               +Kazimierza Grzelkę /int. od syna Pawła z rodziną/; 
               +Zofię Sowik /int. popogrzebowa/; 
               +Henrykę Kwiatkowską /int. popogrzebowa/; 
               +Jarosława Pytel i Władysława Wojciechowskiego, Kamila Miniaka oraz 
                 Aleksandra i Jana Pytel; 
               +Stefana Kaczmarka i Józefa Kielana; 
               +Bogdana Jędrychowicza /int. od syna Roberta z rodziną/. 
                                                               CZWARTEK  22. 05. 2014 
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 21. 
                                                          PIĄTEK 23. 05. 2014 
18.00 Za + Andrzeja Pawlaka – greg. 22; 
               +Tadeusza Sosnowskiego w 10 rocz. śmierci, Józefa i Mirosława Grzelków 
                  oraz dziadków Pecynów i Grzelków. 
                                                  SOBOTA  24. 05. 2014 
17.00 Ślub – Paulina Szczur i Bartłomiej Sobolewski. 
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 23. 
                                                   NIEDZIELA 25. 05. 2014 
  9.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg.24. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony z racji 40 rocz. urodzin i imienin. 
18.00 Za +Annę, Władysława i Stanisława Pasików. 
gniewem: "A co z tymi milionami Żydów, których pańscy rodacy mordują w Polsce i 
w Niemczech?". Osobiście uratował tysiące uciekających z Europy dzieci żydowskich, 
wymuszając na władzach tureckich, by mogły swobodnie odpłynąć do Palestyny.  
W grudniu 1944 r. abp Roncalli przybył do Paryża jako nuncjusz apostolski. 
Wystarczyło kilka pierwszych godzin pobytu, aby "wiejski proboszcz, tak gruby, że 
nie mieścił się w swej sutannie" - jak go postrzegano - stał się prawdziwą osobistością i 
ulubieńcem salonów. W 1953 został mianowany kardynałem. 28 października 1958 r. 
kardynałowie wybrali go na papieża. Wiele ojcowskiej troski wykazał o "Kościół 
milczenia", prześladowany na różne sposoby w krajach rządzonych przez 
komunistów, m.in. w Polsce. Jako Jan XXIII ogłosił osiem encyklik, z których 
najważniejsze to "Mater et Magistra" /o współczesnych przemianach społecznych w 
świetle zasad nauki chrześcijańskej/ oraz "Pacem in terris" adresowana do 
"wszystkich ludzi dobrej woli", nawołuj ąca do pokoju między narodami całego 
świata. 


