
 

 

 

 

 

 

100% MAŁŻEŃSTWA – POTRZEBA 

ŚWIADECTWA 
Enrichetta Beltrame-Quattrocchi, córka 

pierwszej błogosławionej pary małżeńskiej – 

Marii i Alojzego, z mocą napominała: „Bisogna 

testimoniare!” (Trzeba dać świadectwo!). 

Współczesny świat z wielką determinacją 

wytacza coraz nowe działa przeciw małżeństwu. 

Ignoruje się jego trwałość, depcze się świętość 

sakramentalnego związku małżeńskiego, 

kontestuje Boży porządek małżeńskiego 

związku, jako więzi kobiety i mężczyzny. W 

sukurs takim atakom pędzi genderowa ideologia, 

agitacja proaborcyjna, promocja rozwiązłości … 

i nie wiadomo co jeszcze. Można wobec takiego 

stanu rzeczy załamać ręce i jedynie pojękiwać, 

że kiedyś „za naszych czasów” to było lepiej, 

można też spojrzeć prawdzie w oczy i 

zrozumieć, że nasze czasy są teraz, kiedy żyjemy 

na ziemi, a naszym zadaniem jest dawać 

świadectwo, a nie utyskiwać, jak to nam jest źle. 

Naszym codziennym zadaniem jest dawanie 

świadectwa świętości małżeńskiej na wszelkie 

możliwe sposoby. Apelowała o to Enrichetta, jej 

rodzice dali najpiękniejszy przykład, jak należy 

wykorzystać dar sakramentu małżeństwa – jako 

drogi zbawienia. Świętej pamięci ks. Piotr 

Pawlukiewicz wołał z ambony do małżonków: 

„nie wejdziesz do Nieba sam, albo wejdziecie we 

dwoje, albo wcale”. Małżeństwo nie jest tylko 

życiowym epizodem, który można zakończyć w 

dowolnym momencie – ono trwa od momentu 

zawarcia do ostatniego oddechu. Ono jest szansą 

i zadaniem, jest drogą do zbawienia, jest 

zobowiązaniem do dawania świadectwa!! 

 

 

Modlitewna grupa wzajemnego 

wsparcia 
Podobnie jak w poprzednich latach, na ołtarzu 

św. Józefa (w lewej nawie) będzie wystawiona 

skrzyneczka, do której możemy włożyć kartkę z 

prośbą o modlitwę w jakiejś intencji. 

Jednocześnie zachęcamy do „wylosowania” z 

tejże skrzyneczki jakiejś intencji i otoczenie swą 

troską modlitewną w rodzinie, w małżeństwie, 

osobiście… tego, kto o modlitwę prosi. 

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
Przez czterdzieści lat Diecezjalnym 

Duszpasterzem Rodzin był ks. Stanisław 

Paszkowski, który od niespełna roku przeszedł na 

emeryturę. Jego miejsce zajął ks Przemysław 

Vogt, dotychczasowy wicerektor 

Metropolitalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego we Wrocławiu. Ksiądz Przemysław 

Vogt bardzo ochoczo przyjął nasze zaproszenie i 

ku naszej wielkiej radości  przybędzie do nas i w 

ramach VI Parafialnej Oktawy Małżeńskiej 

będzie sprawował Mszę świętą oraz wygłosi do 

nas Słowo Boże 

Kwiatowa promocja 
Podobnie jak w ubiegłym roku, kwiaciarnia u 

zbiegu ulicy Katowickiej i Opolskiej włączyła się 

w obchody Parafialnej Oktawy Małżeńskiej 

ogłaszając specjalną promocję na hasło. Chcąc 

skorzystać z 15% rabatu, należy przyjść i 

poprosić o „bukiet kwiatów dla kochanej żony”. 

Ważne, aby wypowiedzieć to hasło. Ważne, aby 

głośno świadczyć o naszej miłości małżeńskiej. 

 

Kalendarz rocznic 
Przypominamy o możliwości dopisania się do 

kalendarza rocznic małżeńskich. Kalendarz 

umieszczony będzie w tylnej części lewej nawy 

kościoła.  

 

Adoracja 
Zachęcamy do włączenia się w nocną adorację 

Pana Jezusa w intencji jedności małżeńskiej, 

szczególnie w małżeństwach przeżywających 

kryzys. Tę modlitwę adoracyjną podejmujemy 

parami, mąż i żona. Potrwa ona od godziny 19:00 

w piątek 1 czerwca do 8:00 dnia następnego.  

 



Czas to MIŁOŚĆ !! 
Współczesny świat krzyczy do nas „Czas to 

pieniądz!”, „Musisz mieć!!”, natomiast Anna i 

Łukasz Koteccy – małżonkowie, rodzice, 

„wychowankowie Orzecha” pragną nam całym 

sercem powiedzieć, że CZAS TO MIŁOŚĆ.  

Podczas pierwszej Parafialnej Oktawy 

Małżeńskiej, inaugurowanej przez Ojca 

Mieczysłąwa Rećko gościliśmy ks. Stanisława 

Orzechowskiego „Orzecha”. Dzisiaj minął już 

rok od odejścia „Orzecha” do Domu Ojca, gdzie 

O. Mieczysław został powołany już cztery lata 

temu. I dzisiaj właśnie stają przed nami 

wychowankowie ze słynnych „Wawrzynów”, a 

tym samym również żywo świadczą o owocach 

posługi tego niezwykłego kapłana. 

 

Wieczór randkowy 
Nie macie jeszcze pomysłu jak można 

romantycznie spędzić jeden z czerwcowych 

wieczorów? Nie wiecie, gdzie wybrać się na 

randkę? Przyjdźcie do salki parafialnej (a 

wcześniej na mszę) we wtorek o 19:00. Będzie 

miła muzyka, wspaniała kolacja. Wystarczy 

zgłosić wcześniej chęć udziału w zakrystii i 

przyjść. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy 

serdecznie. 

 

Przez covid do Miłosierdzia 
Bardzo znana „mądrość ludowa” mówi, że przez 

żołądek możemy trafić do serca, ponoć w 

szczególności – do męskiego. Nasz środowy gość 

– Wojciech Wojnicz doświadczył zupełnie 

niezwykłego, poruszającego przeżycia 

dotykającego Bożego Miłosierdzia poprzez 

doświadczenie ciężko przebytego covidu. Jak 

powiada, nie sposób w słowach ująć tego co 

przeżył, ale szczerze pragnie o tym zaświadczyć i 

się z nami tym podzielić. 

 

Program 
 29.maja (niedziela) – uroczyste 
rozpoczęcie Drugiej Parafialnej Oktawy 
Małżeoskiej – 12:00 Msza święta i Słowo 
Boże – O. prowincjał Wojciech Kotowski 
SSCC  
30.maja (poniedziałek)– 18:00 Msza święta 
– „Czas to Miłośd” świadectwo Anny i 
Łukasza Koteckich  

31.maja (wtorek) – 18:00 Msza święta pod 
przewodnictwem oraz ze Słowem Bozym 
ks. Przemysława Vogta  
1.czerwca (środa) – 18:00 Msza święta, 
„Przez covid do Miłosierdzia” świadectwo 
Wojciecha Wojnicza  
2. czerwca (czwartek) –18:00 Msza święta, 
ze Słowem Bożym o tematyce małżeoskiej 
po niej wieczór randkowy, czyli 
romantyczna kolacja przy świecach dla 
małżeostw w specjalnie zaaranżowanej sali 
parafialnej (obowiązuje wcześniejsze 
zgłoszenie) 
3.czerwca (piątek) – dzieo pojednania – 
pierwszy piątek miesiąca – okazja do 
spowiedzi oraz całonocna adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu przez 
małżeostwa (od 19:00 do 8:00)  
4. czerwca (sobota)– 18:00 Msza święta, ze 
Słowem Bożym o tematyce małżeoskiej, po 
Mszy świętej rodzinne grillowanie, a przy 
kiepskiej pogodzie – wieczór filmowy  
5. czerwca (niedziela) – zakooczenie 
Parafialnej Oktawy Małżeoskiej z 
możliwością odnowienia przyrzeczeo 
małżeoskich podczas uroczystej Mszy 
świętej o 12:00 pod przewodnictwem Ojca 
Biskupa Jacka Kicioskiego (Msza święta z 
sakramentem Bierzmowania) oraz na 
każdej Mszy świętej  
Każdego dnia na zakooczenie Mszy świętej 
modlitwa w intencji małżeostw za 
wstawiennictwem błogosławionych 
małżonków, Marii i Alojzego (Luigiego) 

Beltarme-
Quattrocchi.  

Serdecznie 
zapraszamy 

 
 

 

Błogosławieni 

małżonkowie, Mario i 

Alojzy … 

 



… - módlcie się za nami? 


