
którymi obdarza swoje 
dzieci. Wypowiadajmy czę-
sto słowa: Maryjo Wspomo-
Ŝenie Wiernych — módl się 
za nami. 

Redakcja 

 
Zakład Salezjański  

im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 
(widok z mostu) 

Takie pytanie z pewno-
ścią pojawiło się po wzięciu 
do ręki pierwszego egzem-
plarza naszego nowego pi-
sma parafialnego. Dla sale-
zjanów ta pochodząca z 
języka włoskiego nazwa 
„Casa Madre” kojarzy się 
jednoznacznie, to Dom Ma-
cierzysty, Dom Matka, czyli 
pierwsze miejsce, do które-
go przybyli z Włoch w 1898 
roku salezjanie. Z Oświęci-
mia dzieło salezjańskie roz-
przestrzeniło się na całą 
Polskę.  

Tutaj juŜ ponad 100 lat 
króluje Najświętsza Maryja 
Panna WspomoŜycielka 
Wiernych czczona w cu-
downym obrazie, wiernej 
kopii obrazu WspomoŜy-
cielki z Turynu, namalowa-
nym przez malarza z Oświę-
cimia Jana Szczęsnego Stan-
kiewicza (1860-1939). 

Dla salezjanów Sanktu-
arium Matki BoŜej Wspo-
moŜenia Wiernych jest więc 
nie tylko Casa Madre —
Domem Macierzystym, ale 
Domem, w którym mieszka 
nasza Matka Maryja, to 
Dom naszej Matki Maryi, 
która gromadzi swoje dzie-
ci. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe na 
polskiej ziemi powtórzył się 
sen św. Jana Bosko z roku 
1844, w którym ujrzał 
wspaniały Kościół roz-
brzmiewający wdzięcznymi 
śpiewami, w którego wnę-
trzu widniał napis: HIC DO-
MUS MEA — INDE GLO-
RIA MEA. TU STANĄĆ MA 
ŚWIĄTYNIA MOJA — 
STĄD MA SIĘ ROZEJŚĆ 
CHWAŁA MOJA. 

Wychwalajmy więc Ma-
ryję naszymi modlitwami, 
przychodźmy do Jej Sanktu-
arium i cieszmy się łaskami, 

„Dlaczego CASA MADRE”? 

BoŜe Ciało i WspomoŜycielka 
Uroczystość BoŜego 

Ciała tradycyjnie zgromadzi 
w naszej Ojczyźnie tłumy 
wiernych, którzy zaproszą 
Jezusa ukrytego w Najświęt-
szym Sakramencie, aby kro-
cząc ulicami miast i wsi  
zobaczył, jak się Jego dzie-

ciom powodzi. 
Naszą parafialną proce-

sję rozpoczniemy w kościele  

p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny o 
godzinie 9.00 i przejdziemy 
kolejno ulicami: Dąbrow-
skiego, Plac Kościuszki, 
Mickiewicza, Zaborska i  
Jagiełły. Zakończenie proce-
sji nastąpi przy kościele 
Matki BoŜej WspomoŜenia 
Wiernych na Placu św. Jac-
ka.  

Salezjanie i mieszkańcy 
naszego miasta powinni być 
szczególnie wdzięczni Bogu 
za tę Uroczystość, gdyŜ 
przed 115 laty w ostatni 
dzień Oktawy BoŜego Ciała 
miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie, o którym pisze 
w Kronikach jeden ze 
świadków:  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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CASA MADRE 
 

WaŜne tematy: 

• Co znaczy „Casa Madre” 

• BoŜe Ciało 

• 115 rocznica objawień 

• Eucharystia 

• Najświętsze Serce Jezusa 

W tym numerze: 

Dlaczego „Casa 
Madre”? 

1 

BoŜe Ciało i Ma-
ryja WspomoŜy-
cielka 

1 

O Eucharystii 2 

„Lustro” - gazet-
ka szkolna 

3-
6 

Jezu cichy i po-
kornego serca 

7 

Kancelaria 8 

Migawki z Ŝycia 
parafii 

8 

TU STANĄĆ MA 
ŚWIĄTYNIA MOJA — 
STĄD MA SIĘ ROZEJŚĆ 
CHWAŁA MOJA. 

Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Procesja BoŜego 
Ciała 

11 czerwca 

Po Mszy świętej o 
godz. 9.00 



Działo się to 31 maja 1894 roku. Pro-

cesja z Przenajświętszym Sakramentem 

obeszła juŜ Rynek wokół i miała ruszyć od 

ostatniego ołtarza ustawionego przy domu 

Pana Mozera, a ksiądz prałat Knycz wła-

śnie po raz ostatni błogosławił miasto. Na 

Rynku zatłoczonym wiernymi, jedna z ko-

biet trzymała na ręku kilkuletnie dziecko, 

aby lepiej mogło widzieć procesję. I otóŜ 

właśnie w chwili błogosławieństwa, gdy 

cisza zaległa powszechnie, chłopczyk ów 

krzyknął:  

- Mamo! Mamo! Patrz no! Matka Bo-

ska na ruinach! 

Ze wszystkich stron zaczęto natych-

miast pytać: gdzie? co? I powstał wielki 

ruch. Wszystkie oczy zwracały się ku wska-

zanemu oknu. Ja teŜ patrzyłem. Niektórzy 

ruszyli niezwłocznie ku ruinom i to większa 

część ludu, reszta zaś poszła z procesją do 

kościoła. Ja widziałem nad oknem, pod 

którym teraz są drzwi przy pomniku ks. 

prałata i to od strony północnej Matkę 

Boską z Dzieciątkiem jakby to była matka 

Bosko RóŜańcowa bez berła. 

Miejscem objawienia się Matki Bo-
skiej było okno w północnej stronie pre-
zbiterium podominikańskiego kościoła. 
Obecnie jest to przedsionek nawy głów-
nej. Wchodząc do Kościoła wejściem od 
strony ul. Jagiełły, tuŜ obok drzwi spo-
strzegamy  popiersie Księdza Prałata Kny-
cza. Nad tymi drzwiami, znajduje się 
okno, w którym właśnie ukazywała się 
Matka Najświętsza wielu osobom, w 
owych szczęśliwych dla Oświęcimia 
dniach.  

Sam Ksiądz Prałat w kronice parafial-
nej napisał: Jeśli nie za cud, to za szcze-

gólną łaskę trzeba uwaŜać ten fakt tak 

niespodziewany — w następstwach swoich 

tak doniosły — rozumem zwyczajnym z 

trudnością wytłumaczyć się dający — Ŝeby 

lud wskutek niby objawienia się niektórym 

osobom Matki Boskiej — poczuł ciąŜący 

na nim obowiązek przywrócenia chwały 

BoŜej w tej zniszczonej zębem czasu i ludz-

kimi rękami świątyni.  
(ap) 

 

Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w 

pełni ogrom swej miłości…. 
Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. 

Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyŜ-
szym stopniu jest sakramentem tajemnicy 
paschalnej, stanowi centrum Ŝycia eklezjalne-
go…. „Łamanie chleba” oznacza właśnie 

Eucharystię  
Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywist-

niamy ten pierwotny obraz Kościoła…  
 

Z Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II  
O Eucharystii w Ŝyciu Kościoła  

Kościół Ŝyje dzięki  Eucharystii 
(Ecclesia de Eucharistia vivit).  

Ta prawda wyraŜa nie tylko codzienne 
doświadczenia wiary, ale zawiera w sobie isto-
tę tajemnicy Kościoła. Na róŜne sposoby ko-
ściół doświadcza z radością, Ŝe nieustannie 
urzeczywistnia się obietnica: „A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia 
świata” (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej Eucha-
rystii, w której następuje przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obec-
nością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania 
Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud No-
wego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymo-
wanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy 
Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, 

wypełniając je ufną nadzieją. 
Słusznie Sobór Watykański II określił, Ŝe 

Ofiara eucharystyczna jest „źródłem i zarazem 
szczytem całego Ŝycia chrześcijańskiego”. „W 
Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem 
całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam 
Chrystus, nasza Pascha i Chleb Ŝywy, który 
przez swoje oŜywione przez Ducha Świętego i 

oŜywiające Ciało daje Ŝycie ludziom”. 
Dlatego teŜ Kościół nieustannie zwraca 

swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w 

BoŜe Ciało i WspomoŜycielka 

O Eucharystii 

NaboŜeństwa 

czerwcowe w 

naszym 

Sanktuarium 

w dni 

powszednie 

o godz. 17.30 

w niedziele o 

godz. 18.00 
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Maryjo WspomoŜenie 
Wiernych - módl się 

za nami 

Zjazd BWS 2009 
Niedziela 
7 czerwca  

Godz. 10.00 

Zjazd BWS 2008 



Jezu cichy i pokornego serca 

Serce, które tak bardzo uko-
chało ludzi, Ŝe w niczym nie 
oszczędzając siebie, całkowi-
cie się wyniszczyło i ofiarowa-
ło, aby im okazać swoją mi-
łość. Przeto Ŝądam od ciebie, 
aby w pierwszy piątek po 
oktawie BoŜego Ciała zostało 
ustanowione święto — szcze-
gólnie po to, by uczcić Moje 
Serce przez Komunię Świętą 
i uroczyste akty przebłagania, 
w celu wynagrodzenia Mu za 
zniewagi doznane w czasie 
wystawienia na ołtarzach. 
Obiecuję, Ŝe Moje Serce 
otworzy się, aby spłynęły z 
niego Strumienie Jego Boskiej 
Miłości na tych, którzy Mu tę 
cześć okaŜą i zatroszczą się 
o to, by inni Mu ją okazywali. 

Po wielu trudnościach i 
przeciwnościach nadszedł 
rok 1765, kiedy to papieŜ 
Klemens XIII zatwierdził 
święto i naboŜeństwo do 
Najświętszego Serca, a w 
1856 r. Pius IX rozciągnął 
je na cały Kościół po-
wszechny. Leon XIII w  
1899 roku  poświęcił całą 
ludzkość Sercu Jezusowe-

mu, a papieŜ Pius XI w  
1928 roku polecił obcho-
dzić to święto z oktawą i 
nakazał po Mszy lub nie-
szporach odmówić Akt 
wynagrodzenia Najświęt-
szemu Sercu Jezusowemu 
(PapieŜ Pius XII, dekretem 
z dnia 23 marca 1955 r. 
zniósł oktawę po uroczy-
stości). 

 
C y t  z a  h t t p : / /

www.sercejezusa.kom.pl 

 

Nie moŜesz okazać mi 
większej miłości, jak tylko 
wypełniając to, czego juŜ 
wielokrotnie od ciebie Ŝąda-
łem — powiedział Pan Jezus 
do Małgorzaty Marii Ala-
coque pogrąŜonej w głębo-
kiej modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. 
Bóg wybrał ją jako narzę-
dzie do realizacji swoich 
wielkich planów. Podczas 
jednego z Objawień, jakie 
miało miejsce16 czerwca 
1675 roku w Paray-le-
Monial, ukazał jej Swoje 
Boskie Serce mówiąc: Oto 

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2697 
Modlitwa jest Ŝyciem nowego serca. Powinna 
oŜywiać nas w kaŜdej chwili. Tymczasem zapo-
minamy o Tym, który jest naszym śyciem i na-
szym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie Ŝycia 
duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzone-
go Prawa i Proroków, kładą nacisk na modlitwę 
jako "pamięć o Bogu", częste budzenie "pamięci 
serca": "Trzeba przypominać sobie o Bogu czę-
ściej, niŜ oddychamy". Nie moŜna jednak modlić 
się "w kaŜdym czasie", jeśli pragnąc takiej modli-
twy, nie modlimy się w pewnych chwilach: są to 
szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej, 
jeśli chodzi o intensywność i trwanie. 
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Zachęcamy do lektu-
ry pogłębiającej wiarę 

i wiedzę religijną 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 
 
 O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u 
stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie naleŜeć chcemy. Oto dzisiaj 
kaŜdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjed-
noczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy 
przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij 
wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, któ-
rzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, 
aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, 
których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przy-
stani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. UŜycz 
Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. 
Spraw, Ŝeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bo-
Ŝemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen 



ul. Jagiełły 10 
32-600 Oświęcim 

 

Tel.: (33) 844 34 64 
Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne moŜna zamawiać w kancelarii parafialnej lub kance-
larii Zakładu Salezjańskiego. 

• Msze święte w Sanktuarium Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 
W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  
• Msze święte Wieczyste – za Ŝywych i zmarłych. W kaŜdym miesiącu odpra-

wiamy dwie Msze św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak 
długo będzie istniało Dzieło Salezjańskie w Oświęcimiu) 
• Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

• Msze święte za Ŝywych i zmarłych w terminie według Ŝyczenia ofiarodawcy  
 

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  

IM. KS. BOSKO  
W OŚWIĘCIMIU  

 

maryjne czuwania. W  cało-
nocnej modlitwie u stóp 
WspomoŜycielki wzięli udział 
przedstawiciele młodzieŜy, 
parafii i Rodziny Salezjańskiej. 
JuŜ dzisiaj zapraszamy na na-
stępne czuwanie, które odbę-

dzie się 10-11 października. 

•W parafii do Pierwszej 
Komunii świętej przystąpiło 

54. dzieci. 

•PrzeŜyliśmy Odpust para-
fialny ku czci Matki BoŜej 
WspomoŜenia Wiernych, 
któremu przewodniczył były 

•Minął juŜ ponad miesiąc od 
śmierci dwóch salezjanów: 
księdza Józefa Grzyba (80 lat) i 
koadiutora Stanisława śukow-
skiego (97 lat), ciągle jeszcze 
Ŝyją w naszej pamięci i są 

obecni w naszych modlitwach. 

•4 maja to dzień, na który 
oczekiwało wiele tysięcy mło-
dzieŜy w całej Polsce. W na-
szej szkole do egzaminu matu-
ralnego przystąpiło 128 absol-

wentów. 

•23 maja o godz. 21.00 roz-
poczęliśmy po latach przerwy 

proboszcz ks. Aleksander 
Karkoszka obchodzący Złoty 
Jubileusz Kapłaństwa. Czcigod-
nemu Jubilatowi Ŝyczymy wie-
lu łask BoŜych i opieki Wspo-
moŜycielki Wiernych na dalsze   

lata posługi kapłańskiej. 

• Będąc w kościele zwróć-
my uwagę na jeden z witraŜy, 
który przedstawia objawienie 
się Matki BoŜej na ruinach 
naszego kościoła. Wchodząc 
do kościoła skierujmy wzrok 
na prawo na witraŜ nad 
drzwiami bocznymi przy po-

piersiu ks. Prałata Knycza. 

Migawki z Ŝycia parafii 

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.pl 

Rekrutacja na rok szkolny 2009/2010 
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 

Rozmowa wstępna dla kandydatów - 22.06.2009 roku godzina 
10:00 - 13:00 sala 29 i 34  

Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika, szkoły zawodowe) 
 szkoła prowadzi nabór elektroniczny  
http://www.malopolska.edu.com.pl 

 
 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja: M. Krawczyk, ks. 
Z. Latawiec, ks. A. Paszek 

(red. nacz.), ks. S. Zdoliński 


