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1. Na czas wakacji pożegnaj się serdecznie 
z rodzicami i domownikami, ale nie z Panem 
Bogiem. Nie można robić sobie wakacji i urlo-
pów od niedzielnej i świątecznej Mszy św., od 
codziennej modlitwy, od dawania przykładu 
chrześcijańskiego życia.

2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książecz-
ki do nabożeństwa i różańca, na szyję nałóż 
łańcuszek z krzyżem i medalikiem, zabierz 
obrazek Pana Jezusa lub Maryi.

3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach 
doszedł do kościoła. Pamiętaj o zasadzie: 
W progi Boże, wchodź zawsze w godnym 
ubiorze! Ubiór powinien być zatem czysty, 
nienaruszający zasad skromności. 

4. Nigdzie nie śmieć – ani na postojach, 
a szczególnie nie zaśmiecaj grzechami swojej 
duszy i sumienia. 

5. Kieruj się kompasem swego czystego 
sumienia i codzienną modlitwą, a nigdy nie 
zbłądzisz. Chodząc po lasach i górach, nie zgub 
drogi do nieba. Nie przechodź obojętnie obok 
przydrożnych krzyży i kapliczek. Zatrzymaj się 
przy nich na chwilę, pomódl się i pomyśl, po 
co żyjesz, dokąd zmierzasz, czy wracasz dobrą 
drogą do Domu Ojca Niebieskiego.

6. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Pa-
nem Bogiem - módl się! Nie milcz - gdy trze-
ba krzyczeć; nie lękaj - gdy trzeba bronić; nie 
wstydź się i nie udawaj niewierzącego - gdy 
trzeba dać świadectwo wiary.

7. Nie wstydź się wiary! Wszędzie i zawsze 
daj piękne świadectwo chrześcijańskiego życia. 
Bądź znakiem sprzeciwu wobec zła, grzechu, 
kłamstwa i niemoralności. Broń Krzyża i Ewan-
gelii; broń przykazań Bożych i kościelnych; broń 
moralności, symboli i wartości chrześcijańskich.

8. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste 
serce - przystępuj do Komunii Świętej, abyś nie 
był głodny Boga, byś był Bogiem silny i nie ustał 
w drodze do nieba.

9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz 
uśmiechem. Nie przeklinaj i nie bluźnij. Bądź 
optymistą, uśmiechnięty, życzliwy, albowiem: 
Radosnego dawcę miłuję Pan. 

10. Na wakacjach niech nikt i nic nie za-
słoni ci Pana Boga i piękna stworzenia. Bądź 
człowiekiem mądrym i rozumnym, miej szeroko 
otwarte oczy i umysł na piękno otaczającej cię 
przyrody i całego wszechświata. Po wakacjach 
wróć zdrowy, lepszy, a nade wszystko: z czy-
stym sercem i sumieniem.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ NA WAKACJE
Gdy Bóg ukończył w szóstym dniu swoje dzieło, nad którym pracował,
odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (Rdz 2,2)

Tekst z plakatu z lat 70-tych, znaleziony w naszym parafialnym archiwum

fot. A. Worobiec
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Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, 
Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.

Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą, 
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.

Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, 
nade wszystko z panem bratem Słońcem, 

bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę. 
Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku. 
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy: 
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr 
i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę, 

którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę, 
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień, 
który rozświetla mroki nocy: 

piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię, 
która nas żywi i utrzymuje, 

wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, 
znosząc chorobę i niepowodzenia.

Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju, 
bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną, 
przed którą nikt z żyjących ujść nie może: 

biada umierającym w grzechu ciężkim; 
błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę, 

śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie, 
służcie mu w wielkiej pokorze.

Św. Franciszek z Asyżu, Pieśń stworzenia (Pieśń słoneczna)

fot. P. Szpunar
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WE WŁOChACh

O
d końca maja przy ul. ks. chroś-
cickiego 15 działa nowa kawiarnia 
co nieco cafe. jest to wspólne 

przedsięwzięcie Matyldy Gadomskiej, 
Sylwi romańczak i aleksandry chrzanow-
skiej-Purchla. wspaniałe menu i pyszna 
kawa przyciągają tłumnie mieszkańców 
naszej okolicy. kawiarnia pielęgnuje naj-
lepsze tradycje włochowskie i już stała się 
miejscem integracji mieszkańców. odbyły 
się w niej warszataty Drugie szycie i spot-
kanie wolontariuszy włochowskiej Gry 
(Pod)Miejskiej. Polecamy tekst pani Ma-
tyldy Gadomskiej, która w tym numerze 
pisze o włochowskich ogrodach. 

W
łochowska Gry (Pod)Miejska 
zawitała na teren naszego koś-
cioła. Tegoroczna edycja po-

święcona była dziejom naszej dzielnicy 
w czasie ii wojny światowej. w pobliżu 
dawnego szpitala rady Głównej opie-
kuńczej (obecnie dom księży i siedziba 
kancelarii) ulokowano stanowisko mające 

INtENCJE 
PAPIESKIE 
NA lIPIEC I SIERPIEŃ

W 
lipcu ojciec Święty Franciszek 
prosi o modlitwę w intencji 
ogólnej, aby uprawianie sportu 

było zawsze okazją do umacniania brater-
stwa i rozwoju ludzkiego oraz w intencji 
misyjnej, aby Duch Święty wspierał dzieło 
świeckich, którzy głoszą ewangelię w kra-
jach najuboższych. 

W 
sierpniu będziemy się modlić, aby 
uchodźcy, zmuszeni do opusz-
czenia swoich domów z powodu 

przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, 
i by ich prawa były chronione oraz za misje, 
aby chrześcijanie w oceanii głosili z radoś-
cią wiarę wszystkim ludom kontynentu.

WŁOChOWSKA gRA  
(POD)MIEJSKA

przypomnieć okupacyjne losy dzielnicy 
i ofiarną pomoc świadczoną potrzebują-
cym  przez caritas i parafię w czasie woj-
ny. Przypomniano postać księdza chroś-
cickiego, działalność włochowskiego od-
działu rGo i żeńskiej drużyny harcerskiej 
„Koniczyna”. W tegorocznej edycji Gry 
wzięło udział prawie 100 sób.  

wlochwska Gra Pod(Miejska) fot. archiwum „Uwierzyć”

fot. S. romańczak

Uwierzyć
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INDEKSY DlA KlAS SZÓStYCh

T
radycyjnie na zakończenie edukacji 
w szkole podstawowej uczniowie 
klas szóstych otrzymali indeksy 

nauki religii potwierdzające ukończenie 
pierwszego etapu katechizacji.  Gratulu-
jemy im wysokiego wyniku na egaminie 
szóstoklasisty i życzymy powodzenia 
w nowych szkołach! Pamiętamy szcze-
gólnie  o tych, którzy udzielali się w ra-
mach projektów związanych z katechezą 
w szkole i wydarzeniami w życiu parafii.

Zakończył się rok formacyjny bielanek. Dziewczęta, które chciałyby zostać bielankami, 
zapraszamy na spotkania już od września. 

Peregrynacja
rozpoczęta

O
d przywi-
tania iko-
ny przez 

ducho wieństwo 
rozpoczęła się 
14 czerwca pe-
regrynacja obra-
zu Matki bożej 
częstochowskiej 
w archidiecezji 
warszawskiej. To 
druga peregryna-
cja obrazu jasnogórskiego w archidiecezji 
warszawskiej, trzecia w samej Warszawie. 
Nawiedzenie obrazu Matki bożej często-
chowskiej po parafiach i kościołach archi-
diecezji potrwa do 7 czerwca 2015 roku. 
Nasza parafia przyjmie ikonę Matki bożej 
w listopadzie. o trwającej peregrynacji 
przypomina nam płonąca w kaplicy Matki 
bożej świeca.

fot. wiesław Sawicki

5NR 15/ 2014

KuRSY 
PRZEDMAŁŻEŃSKIE

O
d września kursy przedmałżeń-
skie prowadzone będą w zmie-
nionej formule czterech spotkań 

warsztatowych i jednej konferencji. Pro-
ponowane terminy do końca 2014 roku:  
warsztaty - 13 iX, 27 iX, 11 X, 8 Xi, 22 
Xi, 6 Xii, 20 Xii, 10 i; konferencja - 4 X, 
20 Xii. Szczegołowe informacje na stronie 
www oraz w kancelarii parafialnej.

MSZE ŚW. 
W OKRESIE 

WAKACYJNYM: 
W DNI POWSZEDNIE:  

8.00 i 18.00
NIEDZIElE I ŚWIĘtA:  

7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

gODZINY 
OtWARCIA 

KANCElARII 
W OKRESIE 

WAKACYJNYM:
PONIEDZIAŁEK: 18.00 – 19.30

WtOREK:  16.00 – 18.00
ŚRODA: 16.00 – 18.00

CZWARtEK: 18.00 – 19.30
PIątEK: 16.00 – 18.00

PIERWSZY PIątEK SIERPNIA 
(1.VIII)

9.00 – 11.00

NASZE BIElANKI
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14 
czerwca 2014 r. w bazylice archi-
katedralnej św. jana chrzcicie-
la ks. kardynał kazimierz Nycz 

promował 150 świeckich szafarzy, którzy 
w swoich parafiach służyć będą pomocą 
w udzielaniu komunii podczas mszy świę-

P
rezentacja i promocja książki „Para-
graf w sercu” autorstwa ks. jerzego ja-
strzębskiego miała miejsce 1 czerwca 

w kawiarence parafialnej. ks. jerzy przybliżył 
postać kardynała Stefana wyszyńskiego i je-
go posługi, która przypadła na trudne lata 
po zakończeniu drugiej wojny światowej. 
W takich niesprzyjających okolicznościach 
kardynał wyszyński występował w obronie 
tych, którzy sami nie mogli się bronić i mówił 
w imieniu osób, które musiały milczeć. 

wspominając o przyjaźni pomiędzy kar-
dynałem Stefanem wyszyńskim, papieżem 
janem XXiii i papieżem janem Pawłem ii, 
ks. jerzy przypomniał, że wszyscy oni po-
stępowali zgodnie z zasadami, które po-
winny obowiązywać w każdej prawidłowo 
funkcjonującej wspólnocie. Do najważniej-
szych z nich należą miłość i sprawiedliwość 
społeczna, bez których nie może istnieć 
żadna normalna rodzina ani społeczeństwo.

tych i zanoszeniu jej do chorych. Po raz 
pierwszy także nasza parafia zyskała nad-
zwyczajnych szafarzy komunii świętej. Są 
nimi: krzysztof Golachowski, Paweł Mi-
chałowski, Marcin Piotrowski, kazimierz 
Niemirowicz i Mariusz baran. 

PARAgRAf W SERCu
Msza z ustanowieniem szafarzy  fot j. Liman

W 
Niedzielę Miłosierdzia boże-
go 27.04 br. papież Franciszek 
ogłosił jana Pawła ii świętym. 

Moderator wydziałów Duszpasterskich 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ks. 
Tadeusz Sowa, zachęca, aby radość 
związana z tym wydarzeniem była in-
spiracją do czytania biblii pogłębionej 
papieskimi komentarzami.

wyjątkowe wydanie Pisma Świętego, 
w szczególny sposób dedykowane ro-
dzinom, ukazało się nakładem wydawni-
ctwa M. Dochód uzyskany ze sprzedaży 
tego pamiątkowego wydania biblii zosta-
nie przeznaczony na budowę centrum 
opatrzności bożej – wotum Narodu. 
Pismo Święte można zamówić za pośred-
nictwem kancelarii parafialnej do końca 
sierpnia. koszt – 160 zł. 

fot. A. Worobiec

Uwierzyć

NADWYCZAJNI  
SZAfARZE  

EuChARYStII
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C
hciałem wypowiedzieć słowo wielkiej radości serca, że 
dane mi było dołączyć do tej modlitwy i tego jubileuszu. 
Przywożę dzisiaj oddech podlaskiej ziemi i podlaskiej du-

szy, aby Tobie, księże Zygmuncie, czcigodny jubilacie przypo-
mnieć, że to jest źródło bardzo boże, bardzo chrzescijańskie, 
bardzo katolickie. Dzisiaj na kapłanów są mówione słowa bardzo 
różne, bardzo twarde, bardzo często nieprawdziwe, bardzo czę-
sto przekłamane, czy wyolbrzymione. Mówione są tylko po to, 
aby kapłana przedstawić w świetle negatywnym, tylko po to, by 
w sercach ludu bożego zasiać nieufność do kapłanow. Z Podlasia 
zawsze możemy otrzymać nową porcję zaufania do kapłanow. 
Tego zaufania do kapłanów uczył nas, gdy byliśmy młodymi kle-
rykami i młodymi księżmi, nasz proboszcz z rodzinnej parafii ks. 
prałat witold kobyliński. on nas tego zaufania uczył - szacunku 
do kapłaństwa i trwania przy kapłanach. Pamiętajcie o tym siostry 
i bracia, gdy na swoich kapłanów patrzycie! w czasie kapłańkich 
święceń w kapłanską dłoń jest wcierany olej krzyżma. To nie jest 
tylko znak zewnętrzy i znak formalny. Ten olej krzyżma wtar-
ty w czasie sakramentalnych święceń kapłańskich sprawia, że ile 
razy nad tobą wyciągają się kapłańskie dłonie, czy to w geście 
rozgrzeszenia, czy to w geście blogosławieństwa, czy przy innej 
modlitwie wstawienniczej, na przykład przy modlitwie uzdro-
wienia, ochrony, czy wsparcia, to wówczas nad tobą wyciąga się 
wtedy dłoń jak dłoń samego chrystusa z duchowymi stygmatami. 
kapłańska dłoń, w którą wniknął olej krzyżma to jest dłoń, w któ-
rej są duchowo obecne rany jezusa chrystusa. wielu ludziom te-
go świata bardzo zależy, aby ludzie się nie chcieli pod kapłańską 
dłoń poddać, by ich błogosławiła, rozgrzeszała i umacniała. wy 
się nigdy nie bójcie, tutaj, w tej świątyni, spraw waszego życia, 
waszych rodzin, młodzieży pod kapłańską dłoń poddawać!

czcigodny księże Zygmuncie! Niesiesz w sobie całą tę ogromną 
ewangeliczną dawkę nadziei, odwagi i radości. To jest jednocześnie 
i Evangelii Gaudium, radość ewangelii i potestas, moc. Śledzimy te-
raz pielgrzymkę ojca świętego Franciszka do Ziemi Świętej. Papież 
mowił tam o braterstwie kapłańskim i potrzebie jedności. To jest 
jedność, która jest jednością kapłanów. jezus chrystus modlił się 
na ostatniej wieczerzy: „Ojcze spraw, aby i oni byli jedno w nas, 
jak Ty we mnie, a ja w Tobie.” kapłani zostali zaproszeni w ten spo-
sób, a właściwie wezwani do jedności osób Trójcy Świętej, aby 
sami duchowo w tej jedności uczestnicząc, nieśli tę jedność na ca-
ły świat, aby tę jedność rozsiewali i umacniali. księże Zygmuncie, 
drogi jubilacie! bądź tutaj znakiem jezusa chrystusa! bądź znakiem 

siły ewangelii i życia ewangelią! bądź znakiem radości ewangelii!  
bądź znakiem nadziei dla rodzin, samotnych, starych, schorowa-
nych, smutnych i bezradnych! i błogosław, i rozgrzeszaj, i wstawiaj 
się za nimi do boga wyciągając swe ręce! a Pan bóg niech twych 
modlitw wysłucha i przez twoją modlitwę i przez twoje dłonie 
niech rozlewa obficie tutaj swą łaskę pod opieką świętej Tereski 
i twojego patrona świętego Zygmunta.

jubileusz nie bierze się ze zwykłej świeckiej ludzkiej tradycji. To 
jest bardzo dawna łaska, jaką bóg dał swojemu ludowi. w ducho-
wości hebrajskiej każdy okres siedmiu lat to jest okres święty. każ-
dy siódmy rok życia to jest rok małego jubileuszu. ale gdy przyj-
dzie siedem razy po siedem lat, gdy minie czterdzieści dziewięć 
lat, to wówczas pięćdziesiąty rok to jest wielki jubileusz. Dlatego 
mówimy złoty jubileusz. Do tych pięćdziesięciu lat jeszcze ci tro-
chę  brakuje, księże Zygmuncie, ale w naszej kulturze i w naszej 
duchowości i tradycji stajemy przed bogiem w małym jubilueszu, 
który jest połową tego czasu, dziękując za przeżyte dwudziesto-
pięciolecie kapłaństwa. chcę się i ja dziś modlić nad Tobą i chcę ci 
błogosławić:

bóg, przedwieczny ojciec, który cię ukształtował pod sercem 
Twojej Matki i sam przygotował drogę twego życia, niech cię nie-
ustannie obdarza potrzebnymi siłami ciała i mocą twego ducha. 
jezus chrystus, Syn boży, arcykapłan dóbr wszelkich, który cię 
wezwał na drogę kapłaństwa i uczynił swoim kapłanem, niech nie-
ustannie serce twoje napełnia swoją miłością i umacnia cię w co-
dziennym świadectwie wiary. Duch Święty, który przeniknął  twoje 
myśli i serce, i porwał cię na drogi boże niech cię obdarzy swą 
mocą i nieustanną radością świadectwa wiary. 

wszechmogący wieczny boże, wejrzyj na Twego sługę kapłana 
Zygmunta,  który w połowie wielkiego jubileuszu swojego kapłań-
stwa przed Tobą klęka, Tobie zawierzając na nowo całe swoje ży-
cie i wszystkie swoje kapłańskie dzieła. Udzielaj mu obficie  Twojej 
łaski, serce jego napełniaj miłością i prowadź go nieustannie mocą 
Twojego Ducha. Przez chrystusa, Pana naszego. amen.

MOC  
ChRYStuSOWEgO  

KAPŁAŃStWA
SŁOWO KSIĘDZA ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI, 

METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO, 
WYGŁOSZONE 25 MAJA W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ 

Z OKAZJI 25-LECIA KAPŁAŃSTWA NASZEGO KSIĘDZA 
PROBOSZCZA

fot. kuklińscy Photography

NR 15/ 2014NR 15/ 2014

2014_15_v8.indd   7 2014-07-07   22:59:20



JuBIlEuSZ
25-lECIA KAPŁAŃStWA

KS. PROBOSZCZA ZYgMuNtA 
NIEWĘgŁOWSKIEgO

fot. Kuklińscy Photography
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BÓg  
NIE NA ODlEgŁOŚĆ

Homilia księdza biskupa Rafała Markowskiego wygłoszona w czasie sprawowania 
sakramentu bierzmowania w naszej parafii 14 czerwca 2014 r.

C
ałe nasze życie religijne, całe nasze życie 
duchowe oznaczane jest co jakiś czas 
przez przyjmowanie kolejnych sakra-

mentów świętych. Tych sakramentów, które 
z jednej strony stanowią zewnętrzny piekny 
obrzęd, ale przede wszystkim kryje się w nich 
niewidzialne działanie łaski boga, który na na-
szych sercach i na naszych duszach pozostawia 
pieczęć.

każdy z sakramentów ma swoją ogromną 
rolę i wagę. Uchwycić i zrozumieć znacze-
nie każdego z tych sakramentów, również 
zrozumieć, na czym polega istota sakramen-
tu bierzmowania nie da się inaczej jak tylko 
w połączeniu z tą niezwykłą postacią jezusa 
z Nazaretu. jeżeli chcemy naprawdę zrozu-
mieć, po co przystępujemy do sakramentów, 
musimy cały czas widzieć - jakby w tle - tego 
jezusa z Nazaretu, który ponad dwa tysiące lat 
temu wkroczył w historię tego świata. Naro-
dził się z Dziewicy Maryi w betlejem za czasów 
cesarza augusta. jezus narodził się w wielkiej 
skromności, w wielkiej pokorze i wielkim ubó-
stwie - bóg, który wkroczył w historię tego 
świata. jest to niezwykłe, przerastające naszą 
wyobraźnię! bóg stwórca bierze na siebie na-
turę ludzką i wszelkie ograniczenia tej natury 
oprócz grzechu. bóg, który doznaje cierpienia, 
który doznaje zmęczenia, który doznaje głodu. 
Można zapytać: Po co? Tak bardzo pragnął być 
blisko nas, tak bardzo chciał wejść w ten krąg 
rodziny ludzkiej. chciał dokonać odkupienia, 
ale nie na odległość: chciał być między nami!

jezus z Nazaretu całe swoje dzieciństwo 
i całą swoją młodość spędził w ciszy domu na-
zaretańskiego przy józefie i Maryi. o tym czasie 
mówi się, że są to ukryte lata jezusa. Niektórzy 
mówią: zmarnowane lata. ale to nieprawda. 
jezus doświadczył dzieciństwa w kręgu i cieniu 
domu rodzinnego, w ten sposób przypominając 
nam czym jest dla każdego z nas rodzina; chcąc 
nam przypomnieć, że każda rodzina, nasze 
rodziny, to niezwykły dar, który otrzymaliśmy 
w życiu, dar, o który trzeba się niezwykle trosz-
czyć. Moi drodzy, sami przecież wiecie o tym. 
Gdzie człowiek może się nauczyć kochać, jeśli 
nie w rodzinie? Gdzie człowiek doświadcza po 
raz pierwszy ludzi kochających, jeżeli nie w ro-
dzinie? Gdzie człowiek zaczyna kochać, jeśli 
nie w rodzinie? Tylko rodzina daje niezwykłe 

wartości, kreuje całe nasze życie, przygotowu-
je nas do dorosłego życia. Gdzie znajdziemy 
prawdziwe poczucie bezpieczeństwa w tym 
szalonym, nieraz zwariowanym świecie, jeżeli 
nie w swoim domu rodzinnym? Gdzie dziecko, 
młodzieniec przygotowuje się do dojrzałego 
życia, jeśli nie w rodzinie? człowiek później 
podejmuje dorosłe życie i żyje tak, i kocha 
tak, i pracuje tak, jak nauczyła go tego rodzina. 
i żadne najlepsze przedszkole, żadna najlepsza 
szkoła, żaden kościół nie nadrobi tego, ani nie 
da człowiekowi tego, co daje naprawdę rodzi-
na. jezus nie bez powodu spędza dzieciństwo 
i młodość w kręgu rodzinnym u boku Maryi 
i józefa. bo w ten sposób uświęca nasze życie 
rodzinne i musimy tym mocniej o tym pamię-
tać, im bardziej próbuje się eksperymentować 
na rodzinie, im bardziej tłumaczy się, że jest to 
twór kulturowy, który można kształtować na 
różne sposoby. co można kształtować? Można 
zmieniać naturę człowieka?

jezus więc przede wszystkim przez ten 
czas spędzony w ciszy domu nazaretańskie-
go przypomina nam o godności i wartości 
każdej rodziny. Potem stanie nad jordanem, 
przyjmuje chrzest z rąk jana chrzciciela, 
i rozpoczyna swoją misję. Zaczyna głosić 
Dobrą Nowinę, czyli ewangelię. a przede 
wszystkim mówi o nadejściu zupełnie no-
wej wspólnoty. Wspólnoty, która nie niszczy 
żadnych innych wspólnot, ale przekracza 
wszelkie granice i bariery. Mówi o nadejściu 
królestwa bożego. Mówi o takiej wspólno-
cie, na czele której nie stoi prezydent, pre-
mier, rządy czy ministrowie, ale mówi o ta-
kiej wspólnocie, której jedynym królem rze-
czywiście jest bóg. Mówi o takiej wspólno-
cie, w której nie ma przemocy i zniewolenia. 
Mówi o takiej wspólnocie, w której powinna 
być zawsze prawda i uczciwość, sprawied-
liwość, i co ważne: bezinteresowna miłość. 
Zwróćcie uwagę, że chrystus tak mocno 
podkreśla potrzebę miłości bezinteresow-
nej. Mówi o takiej miłości, która nie rachuje, 
nie liczy, nie oczekuje na wzajemności, ale 
jest zawsze tą gotowością pójścia i niesie-
nia pomocy drugiemu człowiekowi. Miłość 
bezinteresowna. Tak mocno jezus podkreśla 
potrzebę tej miłości. Tak bardzo nas zachęca 
do tej bezinteresownej miłości.

jezus naucza jak ten, który ma władzę, 
a swoje słowa potwierdza niezwykłymi czyna-
mi: wskrzeszenie Łazarza, cudowne rozmno-
żenie chleba, uzdrawianie chorych, uwalnianie 
opętanych. jezus dokonuje znaków i cudów nie 
po to, żeby zachwycać, rzucać na kolana, tylko 
po to, żeby potwierdzić, dotrzeć do serca czło-
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wieka i przekonać go, że to co mówi, do czego 
zachęca, to o co prosi, to jest właśnie to, co jest 
człowiekowi najbardziej potrzebne.

i wreszcie przyszedł taki moment, kiedy je-
zus przestał nauczać. Przyszedł wielki czwar-
tek. klęknął przed każdym z apostołów i umył 
im nogi. Piotr się wzdrygał: Panie, nigdy. jezus 
mówi: Piotrze, bo nie będziesz miał ze mną 
udziału. Potem powiedział do nich: czy rozu-
miecie, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie 
Mistrzem i Panem, i nim jestem, ale jeżeli ja, 
wasz mistrz i nauczyciel służę wam, to jedno-
cześnie proszę: służcie sobie nawzajem.

i przyszedł wreszcie wielki Piątek, kiedy 
jezus wyciąga ręce po krzyż. krzyż, który niósł 
za sobą ogrom cierpienia, osamotnienia, bólu, 
krzyż, który był zgorszeniem dla Żydów, któ-
ry był pośmiewiskiem dla pogan. bierze krzyż 

gotowania do tej chwili. jak ksiądz Proboszcz 
wspomniał, dwa lata spotkań, pracy w grupach, 
spowiedzi, itd. To było ważne z pewnością. ale 
dzisiaj kiedy tutaj jesteście, kiedy tutaj czekacie 
na przyjęcie tego sakramentu bierzmowania, 
jedna rzecz jest absolutnie najważniejsza: co 
czujecie w swoich sercach i czy chcecie na-
prawdę przyjąć ten sakrament bierzmowania. 
czy w waszych sercach jest pragnienie przyję-
cia Ducha Świętego, jego światła i darów? czy 
jesteście na to wewnętrznie przygotowani, 
i czy naprawdę tego chcecie?

Mówię to nie bez powodu. Dlatego, że ży-
jemy w czasach, kiedy mówi się często o klery-
kalizacji, o tym krzyżu w Sejmie, którego nie-
którzy przeżyć nie mogą, niektórzy nie mogą 
się pogodzić z katechezą w szkole. Mówi się 
o obecności kościoła, który się pcha w jakoby 
każdą dziedzinę życia.  kościół jako instytucja 
ma prawo funkcjonować w życiu publicznym. 
Ale jedna rzecz jest podstawowa, o której mu-
sicie pamiętać: prawdziwe życie religijne jest 
tylko wtedy, gdy wykonuje się je w poczuciu 
wolności. Mówiąc inaczej: to wy tego musicie 
chcieć. Żaden krzyż w Sejmie, żadna katecheza 
odbywana nie wiadomo ile lat, nikogo do nicze-
go nie zmusi, jeżeli dorosły człowiek nie powie: 
Tak, wierzę w jezusa chrystusa; ufam Mu i na 
Nim buduję swoje życie.

Tylko w poczuciu wolności dokonuje się 
prawdziwe życie religijne. człowiek musi tego 
chcieć. człowiek musi na to pozwolić, żeby 
bóg mógł w nim działać. kogo ja jestem wsta-
nie zmusić, żeby przyszedł na mszę świętą, do 
sakramentu pokuty, czy uczestniczył w eucha-
rystii i przyjął komunię Świętą. To wszystko do-
konuje się, kiedy człowiek wewnętrznie bogu 
mówi: Tak, chcę tego. i tylko wtedy mamy do 
czynienia z absolutnie autentycznym życiem 
religijnym. inaczej, jeśli ktoś mówi, że jest ka-
tolikiem, a żyje inaczej, to żyje w schizofrenii, 
gdzie człowiek mija się sam z sobą. Na to nigdy 
nie powinniśmy sobie pozwolić. człowiek mu-
si żyć w prawdzie dla samego siebie. Musi być 
prawdziwy dla samego siebie. Musi sam sobie 
powiedzieć, co jest dla niego najważniejsze, na 
czym chce budować swoje życie.

Moi drodzy! Doznacie działania Ducha 
Świętego. Tego działania, które nie będzie za-
uważalne dla ludzi wokół was. ale doznacie 
jego mocy pod jednym warunkiem: jeżeli tego 
autentycznie chcecie. wtedy dopiero Duch 
Święty uczyni was rzeczywistymi świadkami 
jezusa Zmartwychwstałego. Tak jak apostołów. 
wtedy będziecie w stanie żyć zgodnie z ewan-
gelią, przykazaniami i z sakramentami.

Życzę wam i sobie, abyśmy mieli w sobie 
tyle siły i odwagi, tyle pragnienia wewnętrzne-
go, aby nasze życie było prawdziwym świade-
ctwem o jezusie chrystusie Zmartwychwsta-
łym i jego ewangelii!

i umiera na nim godzinami dokonując najwięk-
szego swojego cudu jakim było odkupienie 
każdego człowieka. Nieraz można by zapytać, 
czy ten krzyż był konieczny? czy naprawdę 
konieczny był ten ból, to poniżenie? jezus ja-
ko bóg jednym słowem mógł zbawić i odkupić 
człowieka. a jednak decyduje się na okrutną 
śmierć. ale trzeba pamiętać o jego słowach: 
Nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś ży-
cie oddaje za przyjaciół swoich. Umiera w ten 
sposób, żeby nikt nie powiedział, że była to 
śmierć łatwa. Umiera w ten sposób i w takich 
okolicznościach, żeby jeszcze raz potwierdzić 
to, o czym mówił przez całe swoje lata, że tak 
bardzo szalenie ukochał każdego człowieka.

Moi drodzy! Potem jest Zmartwychwstanie 
i wniebowstąpienie, kiedy jezus zmartwych-
wstały powraca do ojca i mówi do apostołów: 
będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie 
bardzo rozumieli jeszcze, na czym to polega. 
Pytali, czy w tym czasie przywróci królestwo 
izraela. Myśleli zupełnie o czym innym. jezus 
ich karci: Nie wasza to rzecz znać czas i miej-
sce, które wyznaczył bóg. ale otrzymacie dary 
Ducha Świętego i będziecie mi świadkami aż 
po krańce świata.

jezus kończy swoją misję ziemskiego piel-
grzymowania. Powraca do ojca. ale nie koń-
czy się dzieło zbawiania tego świata. To dzieło 
składa teraz w ręce apostołów. Składa w ręce 
swoich uczniów mówiąc im wyraźnie: będzie-
cie świadkami moimi aż po krańce świata.

Przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy 
apostołowie doznają zstąpienia Ducha Świę-
tego. Doznają zstąpienia światła Ducha Świę-
tego, otrzymują dary Ducha Świętego. jaki 
jest tego efekt? ci, jeszcze pełni wątpliwości, 
zalęknieni ludzie, zamknięci w wieczerniku 
z obawy przed Żydami; ci sami ludzie, w mo-
mencie kiedy dostąpili zesłania Ducha Święte-
go wychodzą z Wieczernika i stają się rzeczy-
wistymi świadkami jezusa Zmartwychwsta-
łego. ruszają w świat, świadczą o chrystusie 
swoim słowem, swoją myślą, swoim czynem 
i wreszcie swoim życiem. każdy z nich odda-
je za jezusa Zmartwychwstałego swoje życie. 
czy to przypadek? Dwunastu dorosłych ludzi, 
którzy wiedzieli na czym polega życie oddali 
swoje życie za chrystusa Zmartwychwsta-
łego. czy to jakaś idée fixe? Nie moi drodzy. 
To tylko głębokie przeświadczenie, głęboka 
wiara, która jednocześnie została absolutnie 
oczyszczona z wątpliwości dzięki zstąpieniu 
Ducha Świętego. To działanie Ducha Świętego 
uczyniło ich prawdziwymi świadkami jezusa 
Zmartwychwstałego.

Moi drodzy! Za chwilę przystąpicie do sa-
kramentu bierzmowania. Podejdę do każdego 
z was, będę was namaszczał, wypowiadał sło-
wa o zstąpieniu Ducha Świętego – namaszcze-
niu Duchem Świętym. odbyliście długie przy-el Greco, Zesłanie Ducha Świętego  Muzeum Prado Madryt
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O
bchodząc niedzielę Trójcy Przenaj-
świętszej wielbimy boga. jednego 
boga, ale w jedności Trzech osób: 

ojca, i Syna, i Ducha Świętego. w ten sposób 
wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą.

Zaczynając mszę świętą dzisiejszą, i każ-
dą mszę świętą, zaczynamy ją wyznaniem 
wiary w Trójcę Świętą, kiedy mówimy: 
W imię ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

kiedy pierwszy raz wyznaliśmy tę wiarę 
w Trójcę Świętą? kiedy pierwszy raz prze-
żegnaliśmy się? czy pamiętamy? ja nie pa-
miętam. Pamiętam trochę, kiedy uczyłem 
się od mamy ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, 
a ucząc się tego już umiałem się przeżegnać. 
już wymieniałem Trzy osoby boskie: ojca, 
i Syna, i Ducha Świętego. Nauczyłem się 
tego w pierwszym momencie mojego świa-
domego życia, którego nie zapamiętałem. 
A więc od początku świadomego życia w ten 
sposób wyznaję wiarę, że bóg jest jeden, ale 
jest ojcem, i Synem, i Duchem Świętym.

Wiara w Trójcę Świętą, prawda o Trójcy 
Świętej jest tajemnicą w ścisłym sensie. To 
znaczy, że naszym rozumem nie możemy jej 
pojąć. Skąd więc wiemy, skąd więc znamy tę 
prawdę? Skąd wiemy, że jeden bóg to ojciec, 
Syn i Duch Święty? Powiedział nam Pan je-
zus, mówiąc o sobie, że jest Synem, modląc 
się do ojca, który jest w niebie, i obiecując 
zesłać nam Ducha Świętego Pocieszyciela. 
W ten sposób objawił nam prawdę o Trójcy 
Świętej. Gdyby nie on, nie poznalibyśmy tej 
prawdy. A ponieważ wszystkie słowa Pana 
jezusa są dla nas pewne i święte, dlatego te 
słowa, które mówią o bogu w Trójcy Świętej 
jedynym są prawdą.

Słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii: Tak 
bóg umiłował świat, bóg ojciec umiłował 
świat, że zesłał na świat swojego Syna – dru-
gą osobę boską – a Syn, jak mówi Pismo, 
umiłował mnie i wydał samego siebie za 
mnie. i wreszcie jezus chrystus, Syn boży, 

O RODZINĘ
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posyła nam obiecanego wcześniej Ducha 
Świętego, który jest Duchem miłości ojca 
i Syna. i w ten sposób to życie boże obja-
wione nam przez Pana jezusa, jest życiem 
trzech osób w miłości ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego. Nad każdym więc z nas, nad całą 
rodziną ludzką, nad całym światem, unosi się 
bóg, czyli miłość trzech osób: ojca, i Syna, 
i Ducha Świętego w świecie stworzonym 
przez boga, w świecie, nad którym wciąż 
niezmiennie i wiecznie unosi się miłość ojca, 
i Syna, i Ducha Świętego.

Nic więc dziwnego w tym świetle, że na-
sze ludzkie życie ma być podobne do życia 
w miłości trzech osób boskich; nic dziw-
nego więc, że i naszą podstawową zasadą 
chrześcijańskiego życia, mówiąc językiem bi-

blijnym, jest przykazanie miłości boga i czło-
wieka. Żyjemy w świetle boskiej miłości, 
i wobec tego chcemy w swoim życiu wypeł-
niać miłość do boga i bliźniego. i to jest isto-
ta chrześcijańskiego życia. w naszym życiu, 
w powołaniu, które wybraliśmy, czy to bę-
dzie powołanie do kapłaństwa, czy do życia 
zakonnego, czy jak najczęściej bywa do mał-
żeństwa, życia w rodzinie, i bez względu na 
to, jakie potem spełniamy zawody w obrębie 
tego naszego powołania, to w tych wszyst-
kich okolicznościach naszego życia naczelną 
zasadą jest miłość do boga i bliźniego.

To prawo zostało nam dane zanim Pan 
jezus przyszedł na świat. i zapisane w księ-
dze Słowa bożego. a Pan jezus powiedział, 
że to jest nowe przykazanie, że ogłasza je 
jako nowe przykazanie, jako swoje przyka-
zanie. Powiedział. Nie tylko powiedział, ale 
swoim życiem pokazał co to znaczy miłować 
boga i bliźniego. i tę miłość potwierdził ca-
łym swoim życiem. a na końcu potwierdził 
tę miłość swoją śmiercią na krzyżu.

W niedzielę Trójcy Świętej w tutejszym 
kościele dziękujemy bogu za Fundację imienia 
ks. prof. Ryszarda Rumianka. Fundacja, która 
była jego zamysłem, wyszła z jego inicjatywy, 
a podjęta została przez ks. Proboszcza.

Fundacja, która ma wspierać rodzinę, 
prowadzi różnoraką działalność, między in-
nymi wakacje dla najuboższych dzieci. choć-
by taki jeden piękny rys działalności tej Fun-
dacji: wakacje dla biednych dzieci. i to właś-
nie wszystko, jak i ta Fundacja, odbywa się 
w ramach tego, jest natchniona przez to, że 
bóg który żyje w miłości trzech osób, każe 
nam żyć w miłości boga i bliźniego. a ta mi-
łość boga i bliźniego pobudza do życia różne 
inicjatywy, różne działania wynikające właś-
nie z miłości dla boga i dla ludzi.

Znałem dobrze ks. prof. rumianka. 
był moim najbliższym współpracownikiem 
w warszawskim Seminarium Duchownym. 
Poznałem przez to jego rodzinę: była to 
dobra rodzina, piękna rodzina, kochająca 
się. i właśnie tak jest, że dobra rodzina nie 
zamyka się nigdy na siebie samą. Nigdy nie 
ogranicza się do samej siebie, ale że jest ot-
warta na to, żeby inne rodziny były dobrymi 
rodzinami, żeby innym rodzinom pomagać.

Niestety zdarza się w życiu, wszyscy 
o tym wiemy, mamy zapewne w pamięci 
takie bolesne przykłady, kiedy z dobrej ro-
dziny wychodzą ludzie, którzy, jak mówimy 
potocznie, zeszli na złą drogę. Dla dobrych 
rodziców to chyba jest największy ból, kie-
dy w dobrej rodzinie, kochającej się, ktoś 
w pewnym momencie odszedł w złą stro-
nę. Niestety tak się zdarza. ale przeważnie 
z dobrej rodziny wychodzą dobrzy ludzie. 
Miłości rodziny dziecko doświadcza od mo-

mentu swojej świadomości; ta miłość, która 
jest w rodzinie pozostaje na zawsze, działa 
zawsze w dzieciach, jest w nich obecna, i kie-
ruje ich dobrym życiem. i tak jest najczęściej. 
Z dobrych rodzin dobrzy ludzie. Dobrzy 
ludzie, którzy są dobrymi obywatelami pań-
stwa, członkami narodu, społeczeństwa. 
Dobrzy ludzie, którzy czczą boga w Trójcy 
Świętej jedynego.

Troska więc o rodzinę, żeby wszystkie 
rodziny miały takie możliwości dobrego 
rozwoju, żeby miały odpowiednie warunki 
do właściwego rozwoju jest wielką sprawą, 
wielkim dobrem. Takie dzieło podejmuje 
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumian-
ka, który sam wyszedł z dobrej kochającej 
się rodziny, zasiał inicjatywę, żeby zanieść 
wszystkim innym nadzieję oraz dzielić się 
wszystkim tym, co jest potrzebne do życia 
w rodzinie i rozwoju, żeby mogła wzrastać 
w miłości i pokoju.

Dziękujmy bogu za tę Fundację. jest 
ona dla nas wszystkich przypomnieniem, że 
wielka jest wartość rodziny najbliższej: ojca, 
matki i dzieci, a zwłaszcza większej rodziny 
w społeczeństwie, w państwie, w świecie. 
wobec tego w miarę naszych sił staramy się 
o to, żeby wspierać rodzinę w tym, co jest jej 
potrzebne do życia.

My, w ten dzień Fundacji im. ś.p. ks. prof. 
ryszarda rumianka, obchodzony w Uroczy-
stość Trójcy Przenajświętszej mamy pew-
ność, że ks. rumianek jest już, odszedłszy 
z tego świata, w stanie oglądania boga twarzą 
w twarz. i mamy przekonanie, że rzuciwszy 
pomysł Fundacji w tej parafii, Fundacji, wspo-
magającej rodzinę, wspiera ją w dalszym cią-
gu swoim wstawiennictwem u boga. Ufamy, 
że tak jest.

Zbierając się więc w dzień dzisiejszy, 
który w tutejszej parafii poświęcony jest tej 
Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, 
jest też dniem Uroczystości Trójcy Przenaj-
świętszej, łączymy się wszyscy tutaj obecni 
w pokornym uwielbieniu boga w Trójcy 
Świętej jedynego. boga, który jest obecny 
w tajemnicy Trójcy Świętej, w katechezie, 
w modlitwie, w tej najprostszej modlitwie, 
którą przygotowywaliśmy się do Pierwszej 
komunii Świętej, by dalej powtarzać tajem-
nicę Trójcy Świętej takimi słowami: bóg 
ojciec nas stworzył, Syn boży nas odkupił, 
Duch Święty nas uświęcił, a relacja między 
ojcem a Synem i Duchem Świętym jest re-
lacją miłości wzajemnej trzech osób. i ta 
miłość jest wymagana od nas, ale na mia-
rę naszych słabości, możliwości, mimo że 
słabi jesteśmy, żyjąc w płomieniach miłości 
Trójcy Świętej, która jest miłością trzech 
osób, starajmy się również żyć w miłości 
boga i bliźniego.fot. P. Szpunar
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PIKNIK 
PARAfIAlNY

fot. A. Worobiec
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Wszystkim Parafianom i Gościom serdecznie dziękujemy za liczny udział  
i dobrą zabawę w czasie ii Pikniku rodzinnego zorganizowanego 15 czerwca przez 

naszą parafię przy współudziale Fundacji im. ks. rumianka. Dziękujemy - że nie 
przestraszeni pogodą wytrwaliście Państwo tak licznie aż do końca imprezy. 

Dziękujemy za wspaniałe wypieki, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz inne 
pyszności. Za dostarczenie oraz obsługę grilla i kotła z pyszną grochówką. Za fanty na 
konkurs z nagrodami. Za wszelką pomoc organizacyjną i rzeczową wielu, wielu osób.

Podziękowania należą się też osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu 
oratorium na motywach dramatu karola wojtyły „brat naszego boga” oraz 
wszystkim, których występ uświetnił i uatrakcyjnił nasze wspólne spotkanie: 

Strażackiej orkiestrze Dętej oSP w kcyni, panu Stanisławowi Górce z zespołem, 
panu Grzegorzowi bożewiczowi, laureatom konkursu Sacro Song, zespołowi 

tańca irlandzkiego „inis an rince” oraz naszemu chórowi „anthemis”. Serdecznie 
dziękujemy za dostarczenie widzom radości i wzruszeń!

Naszą wdzięczność kierujemy również do sponsorów, którzy zechcieli mieć swój 
wkład w tegoroczny Piknik rodzinny. bez wsparcia finansowego i rzeczowego nasza 

impreza nie prezentowałaby się tak okazale. 
 

Sponsorami Pikniku Rodzinnego byli: SDM Development, firma MonaVie 
oraz wielu indywidualnych, anonimowych darczyńców. 

Dziękujemy wolontariuszom, którzy zorganizowali dzieciom zabawę 
w Miasteczku Dzieci: wolontariuszom Fundacji im. ks. rumianka oraz młodym 

wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. j. chrościckiego.  
bez was wszystkich nasza zabawa z pewnością nie byłaby taka udana!

Zapraszamy na kolejny Piknik Rodzinny. Do zobaczenia za rok! 
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PASChA
NA CO DZIEŃ

Z
apraszam, abyśmy w naszych domach urządzali Paschę, to 
znaczy przejście ze śmierci do życia. i każdy znak życzliwości 
jest przechodzeniem ze śmierci do życia. każdy czuły gest, 

każde dobre słowo, każde czekanie na domownika, każde witanie 
gościa, każde wychodzenie z domu po to, aby tę drogę przejść 
jest Paschą, jest przechodzeniem ze śmierci do życia. każde słowo 
przebaczenia, przepraszania, rozważanie słów Pisma Świętego, 
wspominanie przepięknych historii, które tworzą naszą kulturę. 
Historia Syna bożego, który chodził po naszej ziemi jest urządza-
niem Paschy, jest przechodzeniem ze śmierci do życia. chcemy ci, 
chryste, dziękować za wszelkie chwile, które w naszych domach 
były przechodzeniem ze śmierci do życia.

JEDNOŚĆ JAKO ODPOWIEDŹ NA DRAMAT ROZDARCIA
Słowa o jedności nie są ozdobnikiem, nie są zaproszeniem do 
ckliwej wspólnoty. Słowa o jedności nazywają dramat, w którym 
obecnie żyjemy. jezus pokazuje, że albo jest jedność, albo jest po-
dział; albo jest zgoda, albo jest wrogość; albo jest wspólne życie, 
albo jest zabijanie siebie w sposób być może bardzo ukryty.

Słowa te wypowiada jezus z ogromną mocą, bo wie, że sami 
nie jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Pęknięcie, które jest w każ-
dym z nas spowoduje, że jest ono między nami. jest to pęknię-
cie, jakie wywołało dziwne zdarzenie nazywane w katechizmach 
grzechem pierworodnym. Nie jesteśmy w stanie zjednoczyć się 
bez boga. a bez jedności nie jesteśmy w stanie żyć. Duch podziału 
wdziera się między nas do tego stopnia, że czasami zwalczamy się 
pod pozorem troski o wspólne dobro, wspólne sprawy: o dzielni-
cę, o ojczyznę, a czasami o parafię, o kościół, o liturgię, o boga. To 
bardzo smutne i bardzo głębokie.

eucharystia jest znakiem jedności, jest znakiem nadziei, że 
możemy przezwyciężyć ten straszny dramat wpisany w naszą rze-
czywistość. Że możemy się jednoczyć i w końcu zjednoczyć. bo 
chociaż czasami żywimy do siebie urazę, to tak w głębi serca jeste-
śmy braćmi i siostrami, jesteśmy powołani do jedności. i jesteśmy 
z jednego ojca.

TRWAŁA OBECNOŚĆ
kończy się nasza procesja. kończy się ten znak obecności boga 
na naszych ulicach, przy naszych domach, między nami. kończy 
się procesja, ale nie kończy się obecność boga w tym świecie. jak 
przed procesją, w trakcie, tak i po jezus nadal będzie dyskretnie 
przechadzał się po naszych ulicach, będzie przenikał ściany na-
szych domów, dyskretnie będzie do nas dołączał, i dyskretnie bę-
dzie w nas dokonywał cudu zjednoczenia. będziemy jednoczyć się 
między sobą, w sobie, a przede wszystkim będziemy się stawać 
jednym ciałem, mistycznym ciałem boga.

Ks. Wiesław Błaszczak SAC

SŁOWO Z PROCESJI BOŻEgO CIAŁA

fot. D. bronz

18 Uwierzyć
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fot. M. Goszcz

fot. D. bronz
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BOŻE  
CIAŁO

fot. D. bronz
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BOŻE  
CIAŁO
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W PROMIENIACh 
ŚWIĘtYCh

P
ielgrzymowanie to czas szczególnej 
łaski – nasza góra Tabor. Zostawia-
jąc na dole codzienne sprawy i te-

lewizyjną paplaninę,  z sercami przepeł-
nionymi wdzięcznością oraz sprawami 
bliźnich i naszymi, stajemy przed bo-
giem  i jest nam bardzo dobrze. chcąc 
zatrzymać ten klimat i odświeżyć obrazy 
i treści 31maja spotkaliśmy się na mszy 
św., by podziękować bogu za otrzymane 
łaski. Spotkanie przy kawie i wspaniałej 
prezentacji zdjęć pozwoliło jeszcze raz 
powędrować pielgrzymkowym szlakiem

oczami wyobraźni znów zatrzyma-
liśmy się w Padwie przy  relikwiach św. 
antoniego. któż nie wzywał jego pomocy, 
gdy coś zgubił? Ten święty strzeże nie tylko 
rzeczy materialne, ale i duchowe. 

asyż zauroczył nas pięknym krajobra-
zem i szczególną atmosferą w miasteczku – 
jakby się zatrzymał czas. Święty Franciszek 
zaś przypomniał, że bogactwem chrześcija-
nina jest ubóstwo.

Upragniony rzym. Napięcie rośnie 
– za parę godzin będziemy uczestnika-
mi kanonizacji jana XXiii i jana Pawła ii. 
jeden - papieżem mojego dzieciństwa 
i soborowych czuwań na jasnej Górze. 
Drugi - papieżem mojego dorosłego ży-
cia. Z nim rozpoczynałam moją pracę po 
studiach, a pierwsze kwiaty, na zakończe-
nie roku szkolnego, przywiozłam dla jana 
Pawła ii na powitanie w stolicy, w czasie 
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Na-
sza parafia też ma z papieżem szczegól-
ny związek. Po wyborze podjęła prośbę 
o modlitwę. każdego 16. dnia miesiąca 
od 1978r.  wspierała ojca św. Mszą św. 
o godz. 18.00  w jego intencji za życia i po 
śmierci. Nasza radość i ufność jest teraz 
tym większa, bo mamy Świętego orę-
downika.

Mamy Świętego! - Gaude Mater Polo-
nia! Mamy Świętych!

Dziś wielka radość i euforia, a od jutra 
wielkie zobowiązanie, aby poznać ich i kro-
czyć za nimi drogą do nieba.

W poniedziałek 28.iV Polacy zapełnili 
plac św. Piotra,  by dziękować  za kano-
nizację jana Pawła ii. kard. angelo coma-
stri w homilii powiedział: jan Paweł ii miał 
odwagę otwarcie wyrażać wiarę w jezusa 
w epoce „milczącej apostazji” człowieka 
sytego, który żyje tak, jakby bóg nie istniał 
(...)Niech będzie pochwalony jezus chry-
stus!  było to wołanie jego wiary, to był 
cel jego życia, były to pierwsze słowa jego 
pontyfikatu.

Z radością znowu  nawiedzaliśmy czte-
ry bazyliki większe, wyznając wiarę przy 

grobach apostolskich. Najważniejsza jed-
nak audiencja u świętego rodaka. Przy jego 
relikwiach jak przy grobie rodziców, moż-
na było zawierzyć wszystkie sprawy – ra-
dości i cierpienia – sukcesy i porażki. Tutaj 
serce otwierało się szerzej. Przecież tyle 
osób prosiło o pamięć, byliśmy  tutaj rów-
nież w ich imieniu. Tutaj też pamiętaliśmy 
o tych, którzy nas nie  prosili o modlitwę, 
którzy nam nie zawsze dobrze życzą. jan 
Paweł ii objął  wszystkie modlitwy i zanosił 
przed tron Najwyższego, a w nasze serca 
spłynął pokój i siły do dalszego życia. 

Rzym, po kanonizacji.  

rzym, msza dziękczynna za kanonizację.  

Uwierzyć
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W 70. rocznicę zwycięstwa pod Monte 
cassino mogliśmy modlić się, na tej szcze-
gólnej ziemi, przesiąkniętej krwią Polaków. 
Tu doświadczyliśmy, że miłości do ojczyzny 
nie można oddzielić od miłości boga. Naj-
pierw nawiedziliśmy klasztor, w czasie walk 
zupełnie zniszczony, pozostał tylko grób 
św. benedykta i jego siostry św. Scholastyki 
oraz mały obraz Matki bożej. Dziś klasz-
tor pięknie odnowiony. już w krużgankach 
piękna mozaika. w klasztorze św. Marcina 
ściany ozdobione kolorowymi marmura-
mi. benedyktyni prowadzą w klasztorze 
szkołę dla chłopców, najlepszą we wło-
szech. Dowiedzieliśmy się, że specyfiką 
benedyktynów jest  to, że  wstępują nie do 
zakonu, ale konkretnego klasztoru, gdzie 
modlą się i pracują przez całe życie,  zgod-

nie z zasadą  zostawioną przez ojca bene-
dykta „ora et labora”. Na cmentarzu Msza 
św. za tych, którzy ofiarą z życia otworzyli 
aliantom drogę na rzym. Po Mszy św. apel 
poległych. Z dumą śpiewaliśmy nasz Hymn 
Legiony to..., czerwone Maki czy Polskie 
kwiaty. Słuchaliśmy też wiersza Lechonia 
i Hemara, który rok przed śmiercią pisał:

„oni jedni wiedzą, co to znaczy.
oni jedni mają prawo rzec,
że nie można było inaczej,
Tylko trupem na tym szczycie lec.(...)
ale ci, co tu wstaną na Sąd,
będą mogli bogu spojrzeć w oczy.”

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
dopełniło ten szczególny moment.

Wraz z kamerzystą pielgrzymujemy 
dalej, przez świętą górę Monte San ange-
lo do San Giovanni rotondo z relikwiami 
świętego ojca Pio. To święty naszych cza-

sów, szczególnie umiłowany przez boga 
i doświadczany przez diabła, obdarzony 
stygmatami na 50 lat, sprawujący Mszę św. 
przez kilka godzin, niewolnik konfesjona-
łu, czytający w ludzkich sumieniach, ma-
jący zdolność bilokacji, czynienia cudów 
i przepowiadający przyszłość. Pochowany 
w podziemiach kościoła. Trumnę otwo-
rzono po 50 latach – ciało pozostało nie 
zmienione. Przez rok w szklanej trumnie, 
potem w zakrytej przeniesione do pięknej 
nowej bazyliki obecnie znowu w szklanej 
trumnie.

Msza św. na polskim cmentarzu w Monte cassino.  

Monte cassino. apel poległych 

 San Giovanni rotondo, relikwie św. ojca Pio
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Droga krzyżowa tam odprawiona była czasem 
refleksji nad naszym życiem. 

Znaleźliśmy również naszą patronkę Znajome obrazy poprowadziły nas przed 
oblicze chrystusa w Manopello 

i oczy Matki bożej w Loreto oraz na  
cmentarz z grobami Polaków poległych 
przy zdobywaniu Ankony i Loreto. 

Droga krzyżowa w San Giovanni rotondo  

Święta Teresa od Dzieciątka jezus, mozaika w San Giovanni rotondo  

Manopello – cudowne oblicze chrystusa

Uwierzyć
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odżyły też wspomnienia Mszy św.  
w różnych miejscach – na tarasie hotelu 
w Tarvisio, późnym wieczorem, w Padwie 
z rodakami,  Placu św. Piotra,  campin-
gu,  Monte cassino, u o. Pio, Matki bo-
żej Loretańskiej czy w maleńkiej kapliczce 
w alpach. Ze szczególnym sentymentem 
wszyscy wspominali Mszę św. odprawianą 
przy wschodzie słońca na plaży w Rimini. 

 były też konferencje w drodze. jedna 
z nich poświęcona modlitwie. ksiądz Prze-
wodnik ukazał różnice między pacierzem 
a modlitwą. Modlitwa jest osobistym kon-
taktem, z moim osobowym bogiem, dlate-
go nie może modlić się człowiek niewierzą-
cy.  aby prowadzić z bogiem dialog, trze-
ba boga usłyszeć, dlatego ważny jest czas 
i miejsce modlitwy. Praktyczne rady – dzień 
zaczynać od znaku krzyża, pod koniec dnia 
znaleźć czas na modlitwę. Dobrze, aby 
modlitwa była wspólna z rodziną, w ciszy, 
w miejscu do tego przeznaczonym. oby 
dobre ziarno posiane w naszych sercach 
z bożą pomocą i wstawiennictwem świę-
tych wzrastało i przynosilo dobre owoce.  

Danuta Jaguś

Zdjęcia pochodzą z archiwum Autorki.

Loreto – figura Maryi

Monte cassino. apel poległych. 

cmentarz Polski w Loreto. 

Msza święta na plaży w rimini.
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W tym roku na kolonie letnie z caritas 
wyjeżdza czternaścioro dzieci. Dzie-
sięcioro z nich jedzie dzięki wsparciu 
caritas, przy wkładzie własnym ro-
dziców i dofinansowaniu caritas aw. 
czworo z nich jedzie do jastrzębiej 
Góry, dwójka do Murzasichle i ośmio-
ro do chomiąży Szlacheckiej. Dzię-
kujemy za wsparcie naszych najmłod-
szych podopiecznych! 

Parafialny Zespół caritas wraz z Fundacją ks. rumianka przygotowuje wyprawki 
szkolne dla potrzebujących dzieci z naszej parafii. Fundusze na ten cel pocho-
dzą z Pikniku rodzinnego oraz bieżącej działalności caritas i Fundacji. W sierpniu 
będzie również przeprowadzona zbiórka na ten cel. To, ilu dzieciom będziemy 
w stanie pomóc, będzie zależało od ilości zebranych funduszy. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na okładce oraz na plakatach.

od 16 czerwca rodziny wielodzietne 
w Polsce mogą starać się o kartę Dużej 
rodziny. jest ona przyznawana rodzinie, 
która utrzymuje przynajmniej trójkę 
dzieci. Dotyczy to także rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów  dziecka. 
karta przyznawana jest każdemu człon-
kowi rodziny. Dochód rodziny nie jest 
kryterium przyznania karty. karta Du-
żej rodziny przyznawana jest dzieciom 
do ukończenia 18. lub 25. roku życia, 
jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiu-
ją. rodzice mogą korzystać z karty do-
żywotnio. osobom niepełnosprawnym 
karta wydawana jest na czas obowią-
zywania orzeczenia o niepełnospraw-
ności. aby ją otrzymać należy złożyć 
wniosek w gminie odpowiadającej miej-
scu zamieszkania. W urzędzie gminy bę-
dzie podana informacja o instytucjach, 
które zajmują się wydawaniem karty 
– tam należy złożyć wniosek. wniosek, 
w imieniu rodziny, może złożyć każdy 
pełnoletni jej członek. karta Dużej ro-
dziny wydawana jest bezpłatnie, każdej 
osobie zgłoszonej we wniosku. karta 

Dużej rodziny uprawnia do zniżek, któ-
re oferowane są zarówno przez insty-
tucje państwowe, jak i firmy prywatne. 
obejmują zniżki w muzeach, środkach 
transportu (PKP) i sklepach. Miejsca, 
w których przysługują zniżki oznaczone 
są specjalnym znakiem „Tu honorujemy 
kartę Dużej rodziny”. aby skorzystać 
ze zniżki należy w punkcie zakupu bile-
tu wstępu okazać kartę. Z karty każdy 
jej posiadacz może korzystać w dowol-
nym czasie. oznacza to, że aby skorzy-
stać z karty nie trzeba być całą rodziną 
w jednym miejscu.  więcje informacji na 
www.rodzina.gov.pl.

KOlONIE CARItAS

AKCJA WYPRAWKA

OgÓlNOPOlSKA KARtA DuŻEJ RODZINY

Uwierzyć
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W czasie spotkania Parafialnego Zespołu caritas zrodził się pomysł rozprowadze-
nia wśród naszych parafian MoDLiTewNika Za wSTawieNNicTweM Świę-
TeGo jaNa PawŁa ii, pierwszego zatwierdzonego przez kościół zbioru mod-
litw do upraszania łask za przyczyną świętego papieża-Polaka. Dzięki życzliwości 
wydawnictwa rafael udało nam się otrzymać wysoki rabat i w szybkim czasie 
zamówić książeczki, które sprzedawane były po cenie niższej niż w księgarniach. 
Dochód z ich sprzedaży postanowiliśmy przeznaczyć na wsparcie dzieci wyjeż-
dżających na kolonie pod opieką caritas. Modlitewniki zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez naszych parafian.  rozprowadziliśmy ich ponad 300. Udało nam 
się zebrać dzięki temu ponad 1700 PLN. Dziękujemy za wsparcie! cieszymy się 
jednak przede wszystkim z tego, że tak wiele osób jest  zainteresowanych mod-
litwą za wstawiennictwem św. jana Pawła ii. Ufamy, że orędownictwo świętego 
Papieża będzie wam wypraszać potrzebne łaski, a nasza parafia stanie się jeszcze 
bardziej rozmodlona!

20 września 2014 roku odbędzie się uroczystość jubileuszu 25-lecia caritas archidiecezji warszawskiej. 
kościół katolicki w Polsce podjął zadanie usystematyzowania prowadzonej w jego ramach działalności charytatywnej powołując 
w roku 1929 instytut caritas w Poznaniu. W okresie międzywojennym instytut caritas koordynował działalność sukcesywnie 
powstających Diecezjalnych Związków caritas. caritas diecezjalne, w tym caritas warszawska rozbudowywały sieć placówek 
pomocy najuboższym tworząc sierocińce, kuchnie, domy starców, bursy.  Działalność dobroczynna była kontynuowana pomimo 
okupacyjnego terroru, a w pierwszych latach powojennych nastąpił powtórnie jej dynamiczny rozwój. Dyktatura stalinowska nie 
byłą jednak w stanie tolerować obecności kościoła w życiu społecznym. w roku 1950 zlikwidowano caritas kościelną powołując 
w jej miejsce reżimowe, nie uznawane przez polski episkopat, Zrzeszenie katolików „caritas”. Pełny powrót caritas kościelnej do 
życia umożliwiła dopiero ustawa o stosunku państwa do kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r. caritas archidiecezji warszawskiej 
została ustanowiona na nowo dekretem Prymasa józefa Glempa z 14 grudnia 1989 roku. Terytorialnie caritas aw objęła obszar 
archidiecezji warszawskiej, czyli lewobrzeżną warszawę i jej okolice. od 21 stycznia 2015 r. caritas a.w. jest organizacją Pożytku 
Publicznego (krS 0000225750). Pracą caritas archidiecezji warszawskiej kieruje dwuosobowy Zarząd z pomocą biura central-
nego. Placówki caritas warszawskiej, rozsiane po całym terytorium archidiecezji, podlegają bezpośrednio Zarządowi, a w jego 
ramach poszczególnym członkom według właściwości.  Pracę charytatywną na poziomie parafii prowadzą Parafialne Zespoły 
caritas, w stosunku do których Zarząd caw sprawuje funkcję koordynacyjną i formacyjną. 

MODlItEWNIK PAPIESKI

JuBIlEuSZ 25-lECIA CARItAS 
ARChIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

W maju wolontariusze Parafialnych Zespołów caritas 
uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych organizowanych 
w ramach przygotowań do jubileuszu 25-lecia caritas ar-
chidiecezji warszawskiej. Spotkania, które poprowadził o. 
Dezyderiusz Pol, poświęcone były budowaniu pozytyw-
nych kontaktów z ludźmi oraz wypaleniu zawodowemu, 
którego często doświadczają wolontariusze podczas swo-
jej posługi w parafii.  o. Dezyderiusz dzielił się także swo-
im doświadczeniem wolontariusza, które zdobył pracując 
wśród więźniów. oprócz celów formacyjnych wspólne 
spotkania mają za zadanie integrację wolontariuszy caritas 
z terenu archidiecezji.

SPOtKANIE fORMACYJNE

Trwa akcja pomocy poszkodowanym przez powódź na bał-
kanach. raporty z caritas Serbia i caritas bośnia i Hercego-
wina szacują liczbę poszkodowanych na ponad 1mln 500 tys. 
osób. Z powodu wysokich temperatur rośnie zagrożenie 
epidemiologiczne. Groźne są także występujące masowo 
osuwiska ziemi. Do pomocy poszkodowanym w powodzi 
na bałkanach wezwał wiernych podczas audiencji w dniu 21 
maja papież Franciszek: „Zachęcam was do przyłączenia się 
do mojej modlitwy za ofiary i za wszystkie osoby dotknięte 
tym kataklizmem. (…) Niech naszym braciom nie zabraknie 
naszej solidarności i konkretnego wsparcia ze strony wspól-
noty międzynarodowej”. akcję pomocy koordynuje caritas 
Polska. ogólnopolska zbiórka odbyła się 8 czerwca. Solidar-
ność z poszkodowanymi wyrazili też nasi parafianie wrzuca-
jąc do puszek 1128,34 PLN. Dziękujemy!

POWODŹ NA BAŁKANACh

NR 15/ 2014NR 15/ 2014

2014_15_v8.indd   27 2014-07-07   23:02:16



W StRONĘ  
WSPÓlNOtY MISYJNEJ 

ODWAŻNIE O KOŚCIElE

U
kazało się niedawno polskie tłu-
maczenie Dokumentu końcowego 
V konferencji ogólnej episkopatu 

ameryki Łacińskiej i Karaibów w Apare-
cidzie z 2007 r. (znanego jako Dokument 
z aparecidy), który wytyczył aktualny pro-
gram pastoralny dla kościoła w Ameryce 
Południowej i Środkowej. jednym z zasad-
niczych jego tematów jest kwestia nawró-
cenia duszpasterskiego. 

Tematowi temu poświęcony jest w ca-
łości podrozdział 7.2: Nawrócenie duszpa-
sterskie i misyjna odnowa wspólnot. W po-
wstaniu tekstu brał udział kard. bergoglio 
i jako papież Franciszek wielokrotnie od-
woływał się do niego w swoim nauczaniu. 

Zasadnicza teza Dokumentu z Apare-
cidy głosi, że nawrócenie duszpasterskie 
wymaga od naszych wspólnot przejścia 
z duszpasterstwa czysto zachowawczego 
do duszpasterstwa zdecydowanie misyj-
nego, tzn. nie wystarcza już zwykłe sa-
kramentalne duszpasterstwo, konieczne 
jest misyjne zwrócenie się na zewnątrz, 
w kierunku oddalonych od kościoła. Misje 
nie są przywilejem wybranych, a normal-
nym działaniem każdego ochrzczonego. 
wspólnota kościoła przywołuje do wiary 
nie mocą nakazów, prawa, egzekwowania 
zwyczajów i tradycji, a siłą ewangelicznego 
świadectwa i żywym doświadczeniem re-
lacji z chrystusem. jak tłumaczył kardyał 
Maradiaga: Zbyt wiele osób postrzega Koś-
ciół jedynie jako zbiór norm, praw, zakazów. 
Musimy szczerze odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czym jest Kościół: instytucją, która 
przyjmuje interesantów, czy też Matką, któ-
ra szuka zagubionej owcy? 

Czy potrafimy pociągać miłością, która 
przeobraża w ucznia Chrystusa? Być może 
koncentrujemy się jedynie na doktrynie, dy-
scyplinie eklezjalnej, kwestiach moralnych? 
Czy w praktyce duszpasterskiej dążymy 
jedynie do tego, aby ludzie zmieniali swoje 
postępowanie, czy też rzeczywiście staramy 
się zaszczepić w nich pasję do Królestwa Bo-

żego? To pasja czyni człowieka gotowym do 
poświęceń. Jeżeli w sercu człowieka płonie 
ogień, to z radością i bezinteresownie może 
podjąć się on realizacji najtrudniejszych za-
dań. Czy potrafimy czynić z nowo ochrzczo-
nych gorliwych misjonarzy? Każdy chrześci-
janin musi poczuć się współodpowiedzialny 
za wzrost Bożego Królestwa. Osoby wierzące 
liczą też na autentyczne nawrócenie swoich 
duszpasterzy. Jako biskupi i kapłani musimy 
rozbudzić w sobie tęsknotę do duszpaster-
skiej bliskości. 

Nowo mianowanym proboszczom 
przypominał o tym niedawno kardynał 
Nycz: Nie zapominajcie, że na pierwszym 
miejscu są sprawy duszpasterskie, a dopie-
ro na drugim administracyjne. Zachowajcie 
te proporcje. Jesteście 
posłani przede wszystkim 
jako kapłani Jezusa Chry-
stusa, by głosić Ewangelię, 
przyprowadzać ludzi do 
Kościoła, prowadzić ich do 
zbawiania, które jest nie 
waszym darem, ale darem 
Boga. 

Z tej racji potrzebne 
jest nowe duszpaster-
stwo, ukierunkowane 
misyjnie. Dokument pod-
kreśla też rolę inicjacji 
chrześcijańskiej, w jej za-
niedbaniu (stała się ubo-
ga i fragmentaryczna, 
obejmując często jedynie 
bezpośrednie przygoto-
wanie do sakramentów) 
upatrując przyczynę 
wielu odejść od kościo-
ła. Stwierdza wprost, 
że bycie uczniem to dar, 
który winien być rozwi-
jany przez stałą formację 
katechetyczną. często 
zapominamy o tym, ale 
to właśnie stała kateche-

za dorosłych jest podstawowym dziełem 
w obszarze nauczycielskiej misji koscioła! 
Taka formacja jest możliwa jedynie poprzez 
doświadczenie wspólnoty, w której kon-
kretnym osobom przekazywany jest dar 
bożego życia przez słuchanie Słowa, cele-
browanie sakramentów i praktykowanie 
caritas, i w której konsekwentnie zachodzą 
poszczegolne etapy stawania się uczniem 
jezusa: spotkanie z bogiem, nawrócenie, 
bycie uczniem, komunia i misja. Tylko tak 
człowiek może nawiązać żywą relację z je-
zusem chrystusem, ludzkim obliczem bo-
ga i boskim obliczem człowieka, by wejść 
we wspólnotę z bogiem i innymi ludźmi tak 
przemieniającą życie, że zachęcającą innych 
do wkroczenia na drogi ewangelii.

Uwierzyć
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MISJA
NA PlACACh

W 
adhortacji Evangelii Gaudium 
papież Franciszek napisał, że 
jest sprawą żywotną, aby Kościół, 

przyjmując wiernie wzór Mistrza,  wycho-
dził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim lu-
dziom, w każdym miejscu, przy każdej oka-
zji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw 
(eG, 23).  W jedności z ojcem Świętym, 
Droga Neokatechumenalna zoorganizo-
wała w okresie wielkanocnym na całym 
świecie ewangelizację na placach. w wy-
branych miastach, przez pięć niedziel 
okresu wielkanocnego, odbywały się 
spotkania ewangelizacyjne. każde spot-
kanie miało swój temat.  Połączone było 
z modlitwą, śpiewem i dawaniem świa-
dectw. Po świadectwach głoszona była 
katecheza na konkretny temat: Kim jest 
Bóg dla ciebie? – Kim jesteś? Po co żyjesz? 
– Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie 
Chrystusie – Co to jest Kościół? Jakie jest 
twoje doświadczenie Kościoła? była to też 
okazja do dziękczynienia za kanonizację 
jana Pawła ii, który jako pierwszy wezwał 
do nowej ewangelizacji. 11 maja w czasie 
modlitwy regina coeli papież Franciszek 
zwrócił się do zaangażowanych w misje 
na placach: Pozdrawiam wspólnoty neo-
katechumenalne, które w niedziele wiel-
kanocne głosić będą orędzie Jezusa zmar-
twychwstałego na stu placach Rzymu oraz 
w wielu miastach na całym świecie. Niech 
Pan obdarzy Was radością Ewangelii! Idźcie 
naprzód z odwagą! Także w Warszawie 
z błogosławieństwem księdza kardyna-
ła kazimierza Nycza prowadzona była 
ewangelizacja w wybranych miejscach 
stolicy i archidiecezji. wspólnoty z naszej 
parafii wraz ze wspólnotami z innych pa-
rafii z dzielnicy włochy ewangelizowały 
przez wszystkie niedziele maja w Parku 
Szczęśliwickim. 

NR 15/ 2014
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IŚĆ Z DOBRą NOWINą 
M I Ę D Z Y N A R O D O W E  S P O t KA N I E  P O W O Ł A N I O W E  

D R O g I  N E O KAt E C h u M E N A l N E J  
W  WA R S Z AW I E

18 
maja 2014 roku w hali „Tor-
war” w warszawie odbyło się 
Międzynarodowe Spotkanie 

Powołaniowe Drogi Neokatechume-
nalnej. Przybyli na nie młodzi z krajów 
europy Środkowo-wschodniej a wraz 
z nimi jeden z inicjatorów Drogi – ki-
ko arguello. Spotkaniu przewodniczył 
Arcybiskup Metropolita Warszawski 
kardynał kazimierz Nycz. Do warsza-
wy przyjechało ponad 5 tys. członków 
wspólnot z Polski oraz ponad 2 tys. 
z krajów europy Środkowo-wschodniej 
(austria, białoruś, kraje bałkańskie, Li-
twa, Łotwa, czechy, Słowacja, rumunia, 
węgry, Ukraina, obwód kaliningradu), 
a także z krajów ościennych (Niemcy, 
Holandia, Skandynawia). Do młodzie-
ży i rodzin, zebranych na warszawskim 
„Torwarze”, zostało skierowane wezwa-
nie do udziału w nowej ewangelizacji, do 
życia na drodze kapłaństwa, w rodzinie, 
w misji rodzin i w misji ad gentes. Go-
towość podjęcia takiego życia zadekla-
rowało ok. 270 młodych mężczyzn, ok. 
300 dziewcząt i 170 rodzin. Po wystą-
pieniu inicjatora Drogi Neokatechume-
nalnej odczytano fragment ewangelii, 
a po nim słowo do zebranych wygłosił 
kard. Kazimierz Nycz. Metropolita war-
szawski podziękował członkom Drogi 
Neokatechumenalnej za ich „rodzin-
ność, postawę wobec dziecka, które 
przychodzi na świat i za postawę wobec 
wychowania”. jak dodał, gdyby „wszy-
scy ludzie nie mieli problemów z takimi 
tematami jak dzietność, macierzyństwo, 
antykoncepcja, tak jak tych problemów 
nie mają rodziny będące we wspólno-
tach neokatechumenalnych, świat nie 
miałby wielu problemów, które trzeba 
dzisiaj rozwiązywać”.

kard. Nycz mówił także o roli no-
wej ewangelizacji, nazywając ją kierun-
kiem kościoła. - kościół, który założył 
chrystus jest po to, by pokazywać ojca 
współczesnemu światu. i ten kierunek to 
jest nowa ewangelizacja, w której bardzo 
istotne jest świadectwo człowieka, który 
uwierzył – mówił do zebranych na Tor-
warze. Metropolita warszawski mówił 

o dwóch kierunkach, w których realizu-
je się nowa ewangelizacja – zewnętrzny, 
który wyraża się w wyjściu z ewangelią 
do świata, i wewnętrzny, którym jest 
życie ewangelią w rodzinach, domach, 
wspólnotach. kard. Nycz podkreślił, że 
oba kierunki muszą iść w parze. Dodał 
także, że „nie da się przekonać świata 
i rodzin do dzietności, macierzyństwa, 
szczęścia przez posiadanie dzieci, inaczej 

jak przez przykład waszego życia”. –„ i za 
ten przykład chciałem podziękować!”.

Wspólnoty z naszej parafii uczestniczyły 
w tym spotkaniu razem z duszpasterzami: 
ks. proboszczem, księdzem janem i księ-
dzem krystianem. wsród tych, którzy wy-
razili gotowość pójścia na misje były też 
osoby z naszej parafii. oby Pan dokończył 
dzieła, które w nich rozpoczął! 

Wykorzystano materiały własne i KAI

kardynal Nycz na Torwarze.  fot. G. Zwoliński

Torwar.  Środkowoeuropejskie spotkanie powołaniowe Drogi neokatechumenalnej.  fot. G. Zwoliński

Uwierzyć
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BÓg ŻYWY 
CuD EuChARYStYCZNY 

W SOKÓŁCE

W
szystko zaczęło się 12 październi-
ka 2008 r., w parafii św. antonie-
go Padewskiego w Sokółce, kie-

dy to w trakcie udzielania komunii świętej 
upadł na podłogę konsekrowany komuni-
kant. Został on poniesiony i umieszczony 
w naczyniu z wodą celem rozpuszczenia 
się. Naczynie to zostało następnie umiesz-
czone w sejfie. Po tygodniu w naczyniu 
był nadal komunikant, na środku którego 
widniała wypukła plamka o intensywnej 
czerwonej barwie. Powiadomiony Me-
tropolita białostocki ksiądz arcybiskup 
edward ozorowski niezwłocznie przybył 
na miejsce i polecił zabezpieczyć komu-
nikant oraz obserwować, co się będzie 
z nim dalej działo.  jedenaście dni później 
Komunikant z widoczną plamką wyjęto 
z wody i położono na korporale. komu-
nikant wysechł i pozostawał nadal w nie-
zmienionej formie, z zagadkową plamą. 
W styczniu 2009 r. komunikant został 
poddany dwóm niezależnym badaniom 
przeprowadzonym przez patomorfolo-
gów - profesorów Uniwersytetu Medycz-
nego w białymstoku. wyniki obu badań 
były całkowicie zgodne. Fragment komu-
nikantu najbardziej przypominał tkankę 
mięśnia sercowego człowieka w stanie 
agonii i był ściśle powiązany ze strukturą 
chleba, w sposób wykluczający ich złącze-
nie za sprawą ludzkiej ingerencji.

komisja kościelna powołana przez Me-
tropolitę białostockiego, po zapoznaniu się 
z zeznaniami świadków oraz orzeczenia-
mi patomorfologów, stwierdziła m.in. , że 
„Wydarzenia w Sokółce nie sprzeciwiają się 
wierze kościoła, a raczej ją potwierdzają. 
kościół wyznaje, że po słowach konsekra-
cji, mocą Ducha Świętego, chleb przemie-
nia się w ciało chrystusa, a wino w jego 
Krew.” W następstwie tego orzeczenia 
ksiądz arcybiskup uznał cud eucharystycz-
ny i podjął decyzję o publicznym wystawie-
niu cząstki ciała Pańskiego. 2 października 
2011 r. po raz pierwszy pokazano wszyst-

kim przemieniony Komunikant i umiesz-
czono go w specjalnie przystosowanej 
do tego celu  kaplicy Matki bożej różań-
cowej. od tego dnia znajduje się tam cały 
czas i jest tam adorowany. Nadal pozostaje 
w niezmienionej formie. od czasu upub-
licznienia cudownej Hostii odnotowano 

wiele łask bożych – cudownych uzdrowień 
i ocaleń z wypadków grożących śmiercią. 
Zwiększyła się frekwencja na Mszach świę-
tych, również ze względu na liczne przyby-
wających pielgrzymów. 

cud w Sokółce jest jednym z 132 cu-
dów eucharystycznych na świecie uzna-

fot. w. Sawicki

NR 15/ 2014

2014_15_v8.indd   31 2014-07-07   23:02:23



nych przez kościół. Pierwszy z nich miał 
miejsce w roku 750, we włoskiej miej-
scowości Lanciano, kiedy to Hostia prze-
mieniła się w widoczną cząstkę ludzkiego 
ciała, a wino w ludzką krew. cudowna 
przemiana, która miała miejsce w bol-
senie, w 1263 r. wpłynęła na ogłoszenie 
przez papieża Urbana iV święta ciała 
i krwi Pańskiej, zwanego potocznie „bo-
żym ciałem”.  

jakie znaczenie dla nas ma to zdarzenie? 
Niewątpliwie jest to znak, że słowa Pana 
jezusa dotyczące spożywania jego ciała 
i krwi są prawdziwe. Możemy sami się w ja-
kiś sposób o tym przekonać, udając się do 
Sokółki i tam obcować z ciałem Pańskim. 
W dniach 17 i 18 maja przebywałem wraz 
z żoną w Sokółce, gdzie miałem możność, 
oprócz uczestniczenia we Mszach świętych 
i adorowania jezusa chrystusa w cudow-
nej Hostii, porozmawiać z ks. Stanisławem 
Gniedziejko – proboszczem parafii pw. św. 
antoniego Padewskiego, gdzie wszystko to 
się wydarzyło. ks. proboszcz uświadomił 

mi bardzo ważną sprawę. Takie cuda eu-
charystyczne dzieją się codziennie na całym 
świecie w sakramencie eucharystii. Nie 
możemy ich bezpośrednio i namacalnie 
obserwować, ponieważ przeistoczony ko-
munikant jest przez nas natychmiast spoży-
wany. cudowne wydarzenie jest znakiem 
dla całego kościoła, przypominającym, że 
sam bóg jest z nami w Najświętszym Sa-
kramencie – żywy, prawdziwy, ze swoim 
miłującym Sercem. 

Ze swej strony chciałbym podzielić 
się kilkoma wrażeniami z pielgrzymki do 
Sokółki. Po pierwsze, dało się wyczuć 
skupienie, wyciszenie i koncentrację 
osób przebywających w pobliżu kaplicy 
z cudowną Hostią, podobne do tych, ja-
kie zastałem na jasnej Górze. odebrałem 
to również osobiście. kiedy szukałem 
w książeczce stosownej modlitwy adora-
cyjnej, przypomniałem sobie fragment ka-
zania na Górze „w modlitwie nie bądźcie 
gadatliwi jak poganie”. Nie szukałem już 
dalej, ale wznosiłem moje indywidualne 

modlitwy, moje podziękowania i moje bła-
gania. Dziękowałem bogu za wiele spraw 
i w wielu sprawach prosiłem go o wspar-
cie. Ale z czasem modlitwa moją zmieni-
ła się z „ja dziękuję ...”, „ja proszę ...” na 
uwielbianie Go. To „ja” zniknęło z mod-
litwy, a pozostał tylko on. Podsumowa-
niem tej prywatnej pielgrzymki były słowa 
kapłana wygłoszone podczas niedzielnego 
kazania w Sokółce: „wierzysz w jezusa, 
ale czy wierzysz jemu?”. Zwrócił uwagę 
na to, że za uwierzeniem w jezusa chry-
stusa nie idzie wiara w jego naukę. 

Przy pisaniu powyższego artykułu posił-
kowałem się przede wszystkim publikacją 
ks. Stanisława Gniedziejko „eucharystycz-
ne wydarzenie w Sokółce – Historia i owo-
ce”. osobom, które zamierzają nawiedzić 
cudowną Hostię polecam internetową 
stronę parafii św. antoniego Padewskie-
go w Sokółce - http://sokolka.archibial.pl, 
gdzie znajduje się wiele cennych informacji 
mogących pomóc w pielgrzymce.

Wiesław Sawicki

fot. w. Sawicki
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POlSKIE CAMINO

U
wielbiam podróże. Nie chodzi na-
wet o dotarcie do konkretnego 
miejsca, ale o samo przemiesz-

czanie się. jakimkolwiek środkiem trans-
portu. Zaczynałam od pociągu, później 
samolot, samochód, (z czasem zaczęłam 
zwalniać...) rower. a teraz – własne nogi! 
jak dla mnie prędkość idącego człowieka 
jest idealna do tego, żeby nie przeoczyć 
nic z mijanego krajobrazu, żeby napawać 
się widokami i prawdziwie poczuć miej-
sce, w którym się jest.

o camino de Santiago słyszało pewnie 
wielu, jest to uświęcona wielowiekową 
tradycją droga pielgrzymkowa do grobu 
świętego jakuba w Santiago de compostela 
w Hiszpanii. Samych tras jest wiele – naj-
popularniejsze wiodą z Francji przez cały 
Półwysep iberyjski aż nad ocean. jednak do 
grobu apostoła podróżowali i podróżują 
pątnicy z najdalszych krańców europy, cały 
nasz kontynent naznaczony jest szlakami 
niezliczonej ilości indywidualnych pielgrzy-
mek.

Mówi się, że camino zaczyna się u pro-
gu własnego domu. i tu ciekawostka - jed-
na z tras camino de Santiago przechodzi 
obok naszego kościoła parafialnego! Na fali 
odkrywania tej prastarej formy pobożno-
ści jaką jest pielgrzymowanie do grobów 
apostołów i pod wpływem fascynacji hi-
szpańskimi szlakami camino powstało Sto-
warzyszenie „Przyjaciele Dróg św. jakuba 
w Polsce”, które zajmuje się wytyczaniem, 

utrzymaniem i promocją polskich odcin-
ków pieszego szlaku pątniczego i kulturo-
wego „Droga św. jakuba” (camino de San-
tiago)”. i tak dzięki niemu mamy już u nas 
wiele bardzo dobrze opisanych i oznaczo-
nych szlaków – Via regia, Droga Pomorska, 
Droga Sudecka i inne. wśród nich także 
camino Varsoviense z kościoła Św. jakuba 
na warszawskiej ochocie do kościoła Św. 
jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. jego 
pierwszy odcinek (z Placu Narutowicza do 
ożarowa Mazowieckiego) wiedzie właśnie 
przez teren naszej parafii. Z wielkim zdzi-
wieniem i radością odkryłam to w ubiegłym 
roku. W okolicach włochowskiej stacji ko-
lejowej można spotkać charakterystycz-
ne dla całego camino oznaczenia – żółtą 
strzałkę i żółtą muszę na niebieskim tle. Są 
one bardzo pomocne, gdy jest się na trasie.

Dla mnie z kolei te pielgrzymie ozna-
czenia spotykane tuż koło domu są wy-
raźnym przypomnieniem wciąż nie zreali-
zowanego marzenia – pieszej pielgrzymki 
do Santiago. właściwie to wciąż jestem 
na drodze, bo niektórzy też mówią, że 
podróż zaczyna się w momencie decy-
zji o wyruszeniu w podróż, czyli znacz-
nie wcześniej zanim fizycznie wyjdziemy 
z plecakiem na drogę. w tym roku jednak 
udało mi się trochę przybliżyć do celu. 
Podczas majówki wybrałam się z przyja-
ciółką na fragment Mazowieckiej Drogi 
Św. jakuba (warszawa-Płock) i choć nie 
udało się nam przejść całej zaplanowanej 

trasy, niesprawiedliwością byłoby nazywa-
nie jej tylko wprawką czy próbą, to była 
prawdziwa choć krótka pielgrzymka.

W przeciwieństwie do zorganizo-
wanych masowych pielgrzymek na jas-
ną Górę, trasę jakubową przebywa się 
indywidualnie i w dowolnym czasie. Ze 
względów bezpieczeństwa wybrałyśmy 
się we dwie, choć skrycie każda marzyła 
by przejść tę drogę samotnie. Ponieważ 
podczas takiej pielgrzymki nie ma się 
narzuconego z góry programu, trzeba 
pilnować się samemu, bo łatwo można 
przekroczyć cienką granicę między piel-
grzymką a wycieczką. ważna jest intencja 
i świadomość co i po co się robi. ważne 
jest także z kim się idzie, aby można było 
czasem pomodlić się wspólnie albo ot-
warcie postanowić, że jakiś czas idziemy 
osobno i w ciszy.

już te kilka dni na Mazowieckim Szla-
ku pozwoliło mi zasmakować w tym czym 
jest indywidualne piesze pielgrzymowa-
nie – codzienne mierzenie się z własnymi 
słabościami, z niewiadomą, z odnajdywa-
niem zagubionego szlaku, planowaniem 
czasu postojów i odcinków na dany dzień, 
zorganizowaniem noclegu, podejmowa-
niem wspólnych decyzji, zmienianiem 
planów, zmianami pogody... ale przede 
wszystkim jest to czas wyciszenia, zwol-
nienia tempa, czas wielkiej prostoty, zaj-
rzenia w głąb siebie i odnajdywania Pana 
boga w najdrobniejszym szczególe przy-
rody - przecież wcale nie jakiejś spektaku-
larnej, mazowieckich pól i lasów wzdłuż 
brzegów wisły. i nie chodzi tutaj o jakieś 
intelektualne metafory, ale o proste bycie, 
oddychanie i rytm kroków, o powolne 
a jednak do przodu przemieszczanie się, 
o promienie słońca, kwitnący rzepak i pola 
jeszcze zielonych truskawek. właśnie tak 
przebywana droga już sama w sobie może 
stać się modlitwą, działa bardzo odświe-
żająco i choć często jest bardzo męcząca, 
tak naprawdę dodaje sił do dalszej drogi – 
często o wiele trudniejszej, tej która czeka 
po powrocie do domu.

bardzo polecam w te wakacje wybrać 
się choćby na kilka dni na któryś z naszych 
polskich szlaków jakubowych (chyba że ktoś 
wybiera się na hiszpańskie camino). właśnie 
na takiej drodze i przeżywanej w taki spo-
sób, można na nowo dojść do siebie, do Pa-
na boga i do drugiego człowieka.

Kinga Kulon

 fot. K. Kulon
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PojeDźMy Do oGRoDu 
Do Włoch Do BaBci

W
ychowałam się i dorastałam 
w Śródmieściu, tam chodziłam 
do szkoły i tam miałam przyja-

ciół, to była warszawa. ale były też wło-
chy. Dzielnica? Nie; miasteczko, a właści-
wie Miasto ogród.

Początki włoch jako Miasta ogrodu 
to lata 20-te XX wieku, kiedy rodzina ko-
elichenów rozpoczęła parcelację swoich 
dóbr.

Dyrektorem odpowiadającym za po-
dział gruntów był wacław Dąbrowski. 
Projekt nowego założenia właściciele 
majątku zlecili architektowi Franciszkowi 
krzywdzie-Polkowskiemu – wykładow-
cy Politechniki warszawskiej i wydziału 
architektury aSP w krakowie oraz inży-
nierowi-mierniczemu Henrykowi kotyń-
skiemu.

Dzięki śmiałej wizji koelichenów 
i współpracy z wybitnymi specjalistami po-
wstał plan urbanistyczny włoch, typowy 
dla miast ogrodów. Tworzy go półkolisty 
i promienisty układ ulic z wytyczoną głów-
ną aleją oraz placem pełniącym funkcje 
handlowe. Liczne stawy powstałe w wy-
niku wydobycia gliny oraz istniejący już od 
końca XViii wieku park stanowiły zieloną 
część miasta.

Podział gruntów na spore, liczące 
700 m2 działki, pozwalające na budowę do-
mów w otoczeniu grodów, oraz doskonałe 
skomunikowanie koleją z warszawą spra-
wiło, że we włochach w szybkim tempie 
osiedlili się ludzie chcący korzystać z wyjąt-
kowości Miasta ogrodu.

rodzina mojej babci, Sobieszkowie i Mi-
zerscy osiedlili się we włochach w latach 
20-tych XX wieku. Najpierw brat prababci 
Alojzy Mizerski z żoną Zofią, przyjaciółką 

prababci z seminarium nauczycielskiego 
(nauczycielką, kierowniczką pensji Pani 
chmielewskiej, radną włoch) kupili ziemię 
przy ulicy Parkowej w Starych włochach 
(dziś ulica cietrzewia).

Następnie pradziadkowie, roman So-
bieszek i Aleksandra z domu Mizerska, ku-
pili od rodziny koelichenów działki przy ul. 
karola (dziś ciszewska). Tam pradziadek 
wzniósł willę rodzinną wg projektu drugie-
go z braci prababci – Stanisława Mizerskie-
go (dom nr 8), oraz dwie kamienice czyn-
szowe, własną (nr 10) oraz dla swojego 
przyjaciela Pana albińskiego (nr 14).

Domy te, zgodnie z zasadami parcelacji, 
posiadają rozległe ogrody.

W rodzinnym archiwum zachowały się 
zdjęcia dokumentujące sadzenie drzew 
w ogrodzie przy ul. Parkowej. a także te, 
na których Zofia Mizerska uwieczniła swo-
ich synków, wesoło bawiących się pośród 
kwiatów i pomidorów. Po blisko 80 latach 
jej najmłodszy syn, jan – jedyny, który prze-
żył Powstanie warszawskie – wspomina, 
że nie jadł tak pysznych pomidorów już ni-
gdzie indziej, nawet we włoszech.

Dzisiaj ogród ten, pozostający w rękach 
rodziny Zofii, nadal kipi kolorowymi kwia-
tami. jan, tak jak jego stryj, jest architek-
tem, mieszka w Sztokholmie, ale odwiedza 
to miejsce każdego roku.

Największy chyba we włochach ogród 
należący do moich pradziadków, położony 

przy ul. karola przed wojną troskliwie pie-
lęgnował ogrodnik. Przed oknami willi ro-
dzinnej rozciągały się wielometrowej dłu-
gości szpalery róż: białych i czerwonych, 
stanowiąc akcent zarówno dekoracyjny jak 
i patriotyczny.

Do dziś przetrwały piękne moder-
nistyczne pergole oraz basen, w którym 
przed wojną brat babci, – jaś hodował ryby.

W latach 50-tych i 60-tych XX wieku 
ogród stał się areną kowbojskich strzelanin 
i zabaw w indian, kiedy to wszystkie trzy 
córki Aleksandry i romana doczekały się 
synów. Mój tata, syn najstarszej – Danusi 
błażejowskiej – wyprowadził się z włoch 
w okresie studiów i zamieszkał wraz z mo-
ją mamą w Śródmieściu, gdzie wychowa-
łam się ja i moja młodsza siostra.

Magiczne hasło „jedziemy do włoch!” 
oznaczało wizytę u ukochanej babci 
i najwspanialszego dziadka oraz zabawę 
w ogrodzie. Niemal trzy tysiące metrów 
kwadratowych ogrodu, nie parku, nie 
skweru miejskiego, ale własnego ogrodu 
– to było coś! coś bardzo naturalnego, 
obecnego od zawsze, ale i wyjątkowego. 
jak wspaniale było zaszyć się w paprociach! 
Przez chwilę w ciszy wdychać słodki za-
pach kwitnącej lipy, zrywać winogrona pną-
ce się po ścianach willi, czy podjadać cioci 
poziomki.

Zabawa w piaskownicy, kąpiel 
w baseniku, zdobywanie najwyższych gałę-

rodzina Mizerskich w swoim ogrodzie, 1942 r. fot. b. Domański

ogród Zofii i alojzego Mizerskich, 1929 r.
 fot. archiwum autorki
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zi siedemdziesięcioletnich drzew, spotkania 
z kuzynami, a jesienią najsmaczniejszy kru-
chy placek z własnymi śliwkami to dla mnie 
kwintesencja włochowskiego ogrodu. Ten 
jest mi najlepiej znany i najbliższy sercu.

ale we włochach jest ich wiele, każdy 
ma swoją historię. Niektóre z nich, obszer-
ne i tajemnicze ukryte są za kamienicami 
głównych włochowskich ulic, jak np. te przy 
ul. ks. juliana chrościckiego. Przejście przez 
bramy wjazdowe tych domów, to jak prze-
kroczenie furtki do tajemniczego ogrodu.

Z ruchliwej ulicy przenosimy się w świat 
wiosennych kobierców fiołków i starych 
drzew owocowych, w których gałęziach 
wiją gniazda ptaki. Nieco zaniedbane, otu-
la senność i uczucie błogości. inne szczycą 
się równo przystrzyżonymi trawnikami 
i klombami kolorowych kwiatów. i tu i tam 
właściciele znajdują chwilę dla siebie – mają 
swój własny ogród.

wyjątkową okazją do odwiedzenia tych 
prywatnych, często intymnych miejsc był 
Festiwal otwarte ogrody, organizowany 
we włochach dwukrotnie w 2008 i 2010 
roku przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie 
włochy, którego założycielką i prezeską 
jest jolanta Piecuch.

 Stowarzyszenie działa we włochach 
już ponad 10 lat. Skupiło mieszkańców 
chcących chronić unikatowy charakter 
włoch jako Miasta ogrodu. od początku 
swej działalności walczy i troszczy się o ład 
urbanistyczny i zachowanie dziedzictwa 
naszej wyjątkowej dzielnicy.

Niestety zagrożeń jest wiele. chaos 
urbanistyczny wkrada się nawet tu, gdzie 
plany tworzono z największą troską i zna-
jomością rzeczy.

wciąż należy dbać o to, by pośród ni-
skiej, kameralnej zabudowy nie powsta-
wały kolejne wielkogabarytowe budowle 
i by kolejne ogrody nie padały ofiarami 
deweloperów, chcących zabudować wol-
ne działki, wykorzystując maksymalnie ich 
powierzchnię i nie szanując oryginalnych 
założeń charakterystycznych dla Miast 
ogrodów.

Dołączając w 2008 roku do grona 
warszawskich Miast ogrodów organizu-
jących Festiwal, Stowarzyszenie Sąsiedz-
kie włochy dzięki uprzejmości właścicieli 
stworzyło wyjątkową okazję do odwie-
dzenia prywatnych posesji włochowian.

jako Stowarzyszenie mamy nadzie-
ję kontynuować tę tradycję, zachęcając 
właścicieli do „uchylenia furtek” swych 
ogrodów i pielęgnując tradycję „miasta 
ogrodów” – włoch.

Matylda Gadomska
ogród rodzinny współcześnie fot. archiwum autorki

ogród budowli świata fot. i. Siek
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Znaki WiaRy
R

ok wiary, który przeżywaliśmy 
z woli papieża benedykta XVi i pod 
jego wskazówkami, miał nas skłonić 

nie tylko do pogłębionej refleksji nad wiarą, 
ale i do konkretnego działania, które z tej 
wiary wypływa. Działania te nie miały się 
zakończyć w listopadzie ubiegłego roku, 
wraz z końcem roku wiary, ale miały w nas 
pozostać jako inspiracja na kolejne miesiące 
i lata. jedną z takich inicjatyw, koordynowa-
ną przez kurię Metropolitalną warszaw-
ską, jest ewidencja znaków wiary, które 
znajdują się nie tylko w obrębie świętych 
i budynków kościelnych, ale i w przestrzeni 
naszego życia codziennego. 

Nie zawsze jest to refleksja budują-
ca – często kapliczki i przydrożne krzyże 
sprawiają wrażenie bycia tylko reliktami 
minionej epoki. bywają zaniedbane, i choć 
stanowią niewątpliwie piękne świadectwo 
wiary naszych przodków, domagają się 
odpowiedzi na pytanie co znaczą dla nas. 
W jaki sposób troszczymy się o znaki wia-
ry w przestrzeni naszych miejskich osiedli, 
ulic, na terenie naszej parafii. 

wychodząc z powyższych rozważań, 
kuria zaleciła inwentaryzację kapliczek, 
krzyży i innych znaków wiary na terenie 
warszawskich parafii. owocem prac nad 
jej przeprowadzeniem jest między inny-
mi dokumentacja fotograficzna, przepro-
wadzona przez naszego parafianina, pana 
Piotra Sokołowskiego. Prosimy wszystkich 
parafian, którzy znają historię przedstawio-
nych znaków o kontakt z kancelarią para-
fialną – tak, abyśmy mogli jak najrzetelniej 
przeprowadzić zaleconą inwentaryzację, 
a zarazem ocalić ich historię od zapomnie-
nia. jest tym bardziej cenne, że w tym roku 
przypada 80. rocznica powstania naszej pa-
rafii, co w naturalny sposób skłania nas do 
pochylenia się nad jej historią. 

kardynał kazimierz Nycz, w liście skie-
rowanym do warszawskich parafii podkre-
śla, że w przeprowadzanych pracach nie 
chodzi tylko o ochronę dóbr kultury, ale 
o coś głębszego – o odbudowanie w świa-
domości wiernych odpowiedzialności za 
dawanie świadectwa wierze i chrześcijań-
skiej tożsamości.
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Znaki WiaRy

fot. P. Sokołowski

NR 15/ 2014

2014_15_v8.indd   37 2014-07-07   23:02:50



W PoSZukiWaniu 
tRaDycji

Wakacje to szczególny czas, kiedy możemy trochę zwolnić, zachwycić się pięknem 
stworzonego przez Boga świata i spędzić więcej czasu z rodziną i bliskimi. Warto poświęcić 

również trochę czasu na refleksję, kontynuowanie rodzinnych zwyczajów i tworzenie nowych.

W podróż z Bogiem
współcześnie czas wakacji charakte-

ryzuje się wielkim ruchem ludności – lu-
bimy i możemy podróżować. Z podróżą 
często jednak związany jest trud, niewy-
gody, zmęczenie czy niebezpieczeństwo. 
jeżeli więc cała rodzina lub któryś z jej 
członków wyjeżdża, wypada aby wyru-
szył z błogosławieństwem bożym, któ-
rego upraszamy przez wspólną modlitwę 
i czytanie bożego słowa. Można również 

wybrać dla podróżującego werset z Pis-
ma Świętego, do którego będzie mógł 
powracać w swoich rozważaniach i mod-
litwach, a który będzie zarazem przypo-
minał, że czas wakacji to nie czas odpo-
czynku od boga.

Patron rodziny
Zwiedzając różne zakątki Polski i świa-

ta, warto przyjrzeć się znakom wiary, jakie 
napotkamy na swojej drodze. Poznawanie 

nowych miejsc i ich historii może się też 
wiązać z poznaniem życia świętych i błogo-
sławionych z nimi związanych. okres wa-
kacyjnych wędrówek może stać się rów-
nież czasem szukania i wybrania szczegól-
nego patrona rodziny, którego wstawien-
nictwa będziemy przyzywać w sprawach 
życia codziennego. 

wierząc we wstawiennictwo świętych, 
kościół od samego początku swojego ist-
nienia polecał ich opiece poszczególne 

fot. P. Szpunar

Uwierzyć

2014_15_v8.indd   38 2014-07-07   23:02:54



wspólnoty wiernych oraz niektóre dziedzi-
ny ich życia i działalności. Patrona obierają 
sobie całe kraje, diecezje i wspólnoty para-
fialne. Może go wybrać również konkret-
na rodzina. Może to być sam chrystus czy 
Maryja (również w swoich tajemnicach, np. 
chrystus Nauczyciel, Maryja Pocieszycielka 
etc.). Patron, poprzez swoje wstawienni-
ctwo u boga oraz poprzez przykład życia, 
który chcemy naśladować, ma nas prowa-
dzić do zbawienia. Do codziennych mod-
litw można dołączyć wezwanie do święte-
go patrona, a jego uroczystość liturgiczna 
może stać się radosnym świętem rodzin-
nym. Można tego dnia zamówić Mszę św. 
w  intencji rodziny, na której zgromadzą się 
wszyscy jej członkowie. Można przygoto-
wać uroczysty posiłek zakończony wspólną 
modlitwą z prośbą o błogosławieństwo dla 
domu i jego mieszkańców oraz przygoto-
wać drobne upominki dla dzieci. 

Rodzinna pielgrzymka
Tajemnicę kościoła jako pielgrzy-

mującego Ludu bożego najlepiej można 
przeżyć w znaku pielgrzymki. czas wa-
kacyjnego pielgrzymowania kojarzy się 
nam z reguły ze zorganizowanym przez 
poszczególne parafie i diecezje pielgrzy-
mowaniem na jasną Górę. Nie każdy ma 
siły fizyczne i czas, jaki trzeba przeznaczyć 
na pieszą pielgrzymkę. Można jednak wy-
brać inną, rodzinną formę – zorganizowa-
ną lub indywidualną. Może to być podróż 
do miejsc związanych z kultem chrystu-
sa, Maryi, świętego patrona rodziny czy 
jej poszczególnych członków, lub w inne 
miejsce słynące łaskami.

Pielgrzymowanie to ponoszenie trudu 
udania się w miejsce szczególnie wybrane 
przez boga, zdawanie się w czasie tej po-
dróży na jego opatrzność i prowadzenie, 
wsłuchiwanie się w jego słowo i wypatry-
wanie jego znaków. Pielgrzymka rodzinna 
może mieć charakter radosnego święto-
wania lub pokuty. wspólne przeżycie tego 
czasu pomaga uświadomić rodzinie, że na-
sze życie jest w istocie pielgrzymowaniem 
do domu ojca. Może również uświadomić 
istotę kościoła pielgrzymującego oraz po-
móc doświadczyć braterstwa, życzliwości 
i miłości braci w wierze.

Pielgrzymkę taką wypada rozpocząć 
rodzinną modlitwą, której myślą przewod-
nią byłoby ukazanie tajemnicy kościoła jako 
tajemnicy gromadzenia w jedno rozpro-
szonych dzieci bożych. Można – podobnie 
jak w przypadku błogosławieństwa osób 
podróżujących – wybrać fragment Pisma 
Świętego, który będzie towarzyszył rodzi-
nie przez cały czas trwania pielgrzymki.

Patron podróżujących
W święto św. krzysztofa, patrona po-

dróżujących – 25 lipca – można dokonać 
obrzędu błogosławieństwa pojazdów. Św. 
krzysztof, wg legendy, był bardzo silny 
i przenosił ludzi przez rwący potok. Pew-
nego dnia przeniósł na swoich barkach 
również samego chrystusa, który mu się 
objawił w postaci Dzieciątka. 

ciekawą inicjatywą związaną ze wspo-
mnieniem św. krzysztofa jest akcja koor-
dynowana przez MiVa Polska – w duchu 
wdzięczności za opiekę w drodze podczas 
podróży, można ofiarować jeden grosz za 
każdy szczęśliwie przejechany kilometr 
z przeznaczeniem na zakup środków 
transportu dla misjonarzy. Za zebrane 
przez nas grosze, misjonarze mogą ku-
pić samochody terenowe, ale także mo-
tocykle, rowery, łodzie, barki, silniki czy 
zwierzęta pociągowe (moja rodzina kie-
dyś otrzymała podziękowania za wpłatę, 
która przyczyniła się do zakupu słonia…). 
obliczanie ilości przejechanych w ciągu 
roku kilometrów może być okazją do ra-
dosnego wspominania wspólnie spędzo-
nego czasu oraz poznawaniem warunków 
życia misjonarzy.

Matka Boża Zielna
Uroczystość wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny, zwana również świętem 
Matki bożej Zielnej, jest najstarszym świę-
tem maryjnym znanym już w Vi wieku. 
W tym dniu tradycyjnie poświęca się kłosy 
zbóż, zioła, owoce i kwiaty. ale po co?

Przynosząc do pobłogosławienia owo-
ce swojej pracy, człowiek uświadamiał 
sobie, że trud jego pracy na roli i piękno 
stworzenia mają zwracać jego uwagę na 
Maryję, która jest dla niego wzorem, po-

nieważ w pełni odpowiedziała na boże we-
zwanie przekazane człowiekowi przy jego 
stworzeniu. Stworzenie jest tym dosko-
nalsze, im lepiej pozwala poznać Stwórcę, 
dawcę obfitego życia. obecnie, zwłaszcza 
w miastach, zwyczaj ten przybiera często 
formę błogosławienia bukietów kwiatów 
czy wianuszków, które później ozdabiają 
nasze domy. Można jednak postarać się 
głębiej ukazać sens tego święta. 

Uroczystość wniebowzięcia umacnia 
w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdzie-
my się w domu ojca w niebie. wdzięczni 
bogu i jego Matce, przynosząc do poświę-
cenia wiązanki kwiatów, zbóż, roślin, wa-
rzyw, mamy nadzieję, że kiedyś, w wiecz-
ności, Maryja przedstawi nas bogu z na-
ręczem dobrych uczynków, świadectwem 
pięknego życia zgodnego z wyznawaną 
wiarą i przykazaniami.

Piękne kwiaty mają przypominać, że 
Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludz-
kości. Zwyczaj ich błogosławienia powstał 
na pamiątkę podania głoszącego, że apo-
stołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwia-
ty. Pobłogosławione, były stawiane w do-
mach i przydomowych kapliczkach przy 
wizerunkach Maryi, aby przypominać, 
że nasze życie ma być tak samo czyste, 
piękne i niosące innym radość. Na wsiach 
część kwiatów zostawiano tez wśród 
upraw, co miało zapewnić urodzaj na roli, 
szczególnie przy zbiorach.

Dojrzałe owoce, warzywa i zboża 
symbolizują duchową pełnię Maryi, jako 
„najdorodniejszego ziemskiego owocu”. 
Po pobłogosławieniu były przeznaczane 
do spożycia. również dziś można zanieść 
do pobłogosławienia owoce, które będą 
potem podane w czasie uroczystego ro-
dzinnego posiłku. 

Zioła mają swą leczniczą moc, chronią 
też od chorób i zarazy. Przypominają, że 
Maryja jest lekarstwem na nasze choroby 
duszy i ciała. Dlatego warto, aby w bukiecie 
niesionym do pobłogosławienia znalazły się 
świeże zioła używane w kuchni – np. pie-
truszka, bazylia, mięta itp. Można je potem 
wykorzystać do przygotowywania potraw 
czy leczenia bólu brzucha.

Polskie tradycje ludowe są niezwykle 
ciekawe, gdyż są odzwierciedleniem na-
szej historii i obyczajowości. Pozwalają 
też zrozumieć niektóre czynności, które 
wykonujemy z przyzwyczajenia, ale nie do 
końca wiemy jaka jest ich tradycja i zna-
czenie. Wiele z nich – między innymi dla-
tego – odchodzi w zapomnienie. A prze-
cież warto się czegoś o nich dowiedzieć. 
W nich tkwią przecież nasze korzenie…

Agnieszka Dzięgielewska  

aleksander kotsis, w święto Matki boskiej Zielnej, 
Muzeum Narodowe we wrocławiu.
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WIĘCEJ NIŻ DZIEŃ OJCA
D

zieci to najpiękniejsza przygoda dla 
każdego taty. Ten nowy człowiek 
pojawiający się między rodzicami, 

zawsze jest niespodzianką, choćbyś był 
najlepiej przygotowany. Na początku czu-
jesz się nieswojo, bo żona "anektuje" nie-
mowlę, ma dla ciebie mniej czasu, a ty nie 
wiesz czy nie zrobisz krzywdy tej małej 
istocie, która tylko śpi i płacze. Z czasem, 
z kolejnymi dziećmi nabierasz pewności, 
i w pewnym momencie nie wyobrażasz 
sobie życia bez nich. Dziecko nieuchronnie 
rośnie i z maskotki staje się kimś, kto ocze-
kuje coraz więcej opieki, zainteresowania 
i pomocy. Żyjemy jednak w świecie, w któ-
rym coraz trudniej jest być ojcem, zmaga-
my się z wieloma przeciwnościami. czę-
sto możemy czuć się bezradni w relacjach 
z dziećmi  i chętnie zrzucamy obowiązku 
wychowania na żonę. Tłumaczymy się 
zmęczeniem, obowiązkami, tymczasem 
najlepsze, co możemy ofiarować naszemu 
dziecku to nie nowa konsola, czy tablet, ale 
nasz czas. Dziecko spędzając czas z ma-
mą poznaje jakby pół świata, drugie pół 
może wytłumaczyć mu tylko tata. córka 
w ojcu poznaje mężczyzn, gdy widzi jego 
czułość do matki i siebie. Syn podobnie - 
widzi wzór do naśladowania. Dzieci liczą 
na naszą obecność, każde jednak inaczej. 
Z synem jest może trochę łatwiej, bo to 
w końcu mały mężczyzna - wspólne granie 
w piłkę, rower, albo obejrzany mecz są za-
wsze świetnym sposobem spędzania cza-
su. córka od najmłodszych lat jest bardziej 
wymagająca - oczekuje twojej stuprocen-
towej uwagi i wrażliwości, co bywa trudne 
gdy mówimy o misiach, księżniczkach, czy 
jednorożcach. Mając synów i córki łatwo 
zauważyć jak bardzo odmienne są ich po-
trzeby. kiedyś z czasem przychodziła na 
pomoc szkoła, która oprócz nauki dawała 
dzieciom okazję spotkania z rówieśnikami. 
Dziś, gdy kolejne reformy rozkładają edu-
kację, nie mamy tego wsparcia. wielu ro-
dziców decyduje się na szkoły prywatne, 
jednak te są zwykle zbyt drogie dla rodzin 
z kilkorgiem dzieci. Tym bardziej ważna 
jest każda chwila poświęcana dzieciom. 
okazane zainteresowanie bywa najlepszą 
lekcją, wtedy jednak często okazuje się, 
że to nam - ojcom - przydałaby się szkoła, 
kiedy jesteśmy zaskakiwani lawiną pytań 
naszych dzieci czy pożarem ich proble-
mów i konfliktów.

W takiej sytuacji nieoceniona jest ra-
da i wsparcie przyjaciół.  czasem udaje 
się, by zamiast narzekania na istniejący 
system szkolnictwa,  spróbować zrobić 
coś więcej. kilka lat temu, niedaleko stąd, 
grupa zaprzyjaźnionych rodzin nie tylko 
zorganizowała stowarzyszenie, ale wspól-
nymi siłami stworzyła szkołę. Skorzystali 
ze sprawdzonych hiszpańskich wzorców, 
które w procesie edukacyjnym kładą na-
cisk na ścisłą współpracę z rodzicami 
oraz wychowanie. edukacja, w której na 

pierwszym miejscu stawia się wychowa-
nie dzieci, okazała się sukcesem. Dzięki 
temu szkoła stała się przedłużeniem rodzi-
ny, towarzyszy dzieciom w rozwoju oraz 
w różnych aspektach wspiera rodziców. 
Działalność stowarzyszenia to również 
inne ciekawe aktywności wspomagają-
ce rodzinę, a szczególnie jej bycie razem. 
wszystkich zainteresowanych odsyłamy 
do strony internetowej stowarzyszenia: 
www.nafali.org.pl.

Grzegorz Zwoliński

fot. www.freeimages.com
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Nic nie rośnie samo
ogromnym problemem, którego do-

świadczamy na własnej skórze, jest nasze 
przekonanie, że pewne rzeczy rosną same: 
traktujemy w ten sposób nasze małżeń-
stwo, (które jest dziełem i jak wszystkie 
inne dzieła domaga się starania) i tak samo 
traktujemy nasze dzieci: wydaje nam się, że 
wystarczy dostarczyć im pożywienia i da-
chu nad głową, a dzieci z czasem urosną 
w sposób magiczny.

A tymczasem proces wzrastania dzie-
cka jest pracą, czasem ciężką, ale przede 
wszystkim konsekwentną i nieprzerwa-

ną. jest to praca przepiękna, pasjonującą, 
o czym możemy się przekonać tylko dzięki 
miłości. ale jest pracą jak najbardziej realną 
i jako taka wymaga, byśmy pozbyli się in-
nych rzeczy, aby zrobić miejsce dla właśnie 
tego zajęcia.

i tu dotykamy punktu krytycznego tego 
dynamizmu: otóż my chcemy zatrzymać 
wszystko (obowiązki, karierę, hobby, dba-
nie o siebie, sport, farmy piękności), a jed-
nocześnie chcemy, by rodzina bez przerwy 
nas wspierała. a na koniec dnia, kiedy wra-
camy do domu, chcemy tylko się odprężyć 
i nie mieć już więcej problemów poza tymi, 

które postawiła dziś przed nami nasza pra-
ca zawodowa.

A tymczasem powrót z pracy do domu 
powinien być dla taty początkiem pracy, 
w której potrzeba być sprawnym i aktyw-
nym… A jeśli wracamy z pracy zmasakro-
wani, pojawia się problem.

jest to problem społeczny, który do-
tyczy organizacji pracy, ale dotyczy także 
naszych wyborów. Zazwyczaj potrze-
by dzieci stawiane są na drugim miejscu: 
„praca jest ważna, nic nie mogę na to po-
radzić, że wracam z niej do domu zmę-
czony, chyba można mnie zrozumieć”. 

WYChOWANIEWYChOWANIE
ŚWIĘtA PRACA

Tym razem w serii materiałów dotyczących przekazu wiary chcemy przekazać Wam refleksje 
jednego z ojców, które – mamy nadzieję  - pomogą Wam pokochać jeszcze bardziej Waszą 

trudną rolę rodziców, pozwolą Wam zrozumieć jak bardzo jest piękna i niezastąpiona. 

fot. P. Szpunar
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A może należałoby przyjrzeć się naszej 
hierarchii wartości i zmienić trochę prio-
rytety i jeśli praca jest zbyt męcząca zmie-
nić styl pracy, nie toczyć aż tylu batalii, jeśli 
to możliwe zredukować obowiązki poza 
domem. Problem nie jest mało istotny, bo 
sednem sprawy w kwestiach wychowaw-
czych jest to, co proponujemy naszym 
dzieciom i granice, jakie im stawiamy. aby 
być wyczulonym na te kwestie nie może-
my przychodzić do domu będąc u skraju 
wytrzymałości, kiedy to wyłazi z nas za-
mieszkujący nas potwór, kiedy stajemy 
się gwałtowni i nieracjonalni, kiedy tra-
cimy kontrolę. Ta granica wytrzymałości 
jest dużo niższa u rodzica zmęczonego 
niż u tego, który jest w stanie w pewnym 
stopniu „ograniczyć” pracę.

Dzieci, które grymaszą i tzw. dzieci roz-
kapryszone często tracą nad sobą panowa-
nie (na różne sposoby, najczęściej płacząc, 
histeryzując, odmawiając jedzenia, pójścia 
spać, przerwania zabawy itd.), ale to tak 
naprawdę normalna sprawa dla wszystkich 
dzieci: faktem jest, że to my mamy nauczyć 
je radzić sobie tymi wszystkimi frustracja-
mi. To my w tych momentach nie powin-
niśmy tracić kontroli, powstrzymać nasze 
maluchy. To my spokojnie powinniśmy po-
wiedzieć dziecku, że nie możemy pozwolić 
na to, by się tak zachowywało, że zabra-
niamy mu tego i będziemy zabraniać także 
w przyszłości, jeśli to będzie konieczne, 
aż nie nauczy się radzić sobie z tym samo. 
Powiedzieć mu, że już niedługo uda mu się 
osiągnąć ten cel, i że my jesteśmy tu po to, 
by pomóc mu w tej drodze.

My jesteśmy sprzymierzeńcami na-
szych dzieci, a nie kolejnymi nieprzyjaciół-

mi. Dziecko często samo boi się swoich 
kryzysów i tak przerażone jest tymi wybu-
chami wściekłości czy niepokoju, że cieszy 
się odkrywając, że ma obok siebie mamę 
i tatę, którzy umieją je powstrzymać, do-
póki nie będzie w stanie tego samo uczynić.

Dziś wiele problemów przeżywamy 
na poziomie uczuciowym: są mamy, które 
budzą dzieci leżące już w łóżkach, żeby się 
z nimi pobawić, bo nie widziały ich przez 
cały dzień, są dzieci, które stale śpią w po-
koju z rodzicami, są dzieci, które lądują 
w łożu małżeńskim za każdym razem, gdy 
tata jest w delegacji (wciąż licząc po cichu, 
że tata znów będzie pracował, żeby móc 
spać z mamą) … to wszystko są problemy 
rodziców! To często my rodzice traktujemy 
nasze dzieci jak dystrybutory życia i uczu-
cia, a przecież powinno być zupełnie od-
wrotnie. 

Jak ważna jest wiarygodność słów, 
które się wypowiada.

innym rozpowszechnionym proble-
mem jest brak prawdy w relacjach z dzieć-
mi, brak spójności w tym, co im mówimy 
(groźby, obietnice, które nie zostają póź-
niej nigdy zrealizowane). często mówi się 
dzieciom kłamstwa (stwierdzenia, które 
później regularnie się nie potwierdzają, 
o których nieprawdziwości przekonują się 
dość szybko także i dzieci). często mówi 
się kłamstwa dla jakiegoś dobra (dobra „na-
szego” zazwyczaj). ale kłamstwa pozostają 
kłamstwami: a kłamiąc nie szanujemy inteli-
gencji dzieci i ich człowieczeństwa.

ale być może jeszcze poważniejszy jest 
nasz brak konsekwencji: żeby wyjść z trud-
nej sytuacji tata i mama mogą różne rzeczy 

dziecku obiecać lub ostrzec je, że jeśli nie 
zmieni zachowania nadejdzie jakaś kara. 
ale niech te obietnice czy ostrzeżenia bę-
dą zawsze spełniane! wydaje się to banal-
ne, ale wcale takie nie jest. Można używać 
gróźb, ale tylko takich, które są możliwe 
do zrealizowania i które będą spełnione 
wtedy, gdy dochodzi do naruszenia umo-
wy. W przeciwnym razie efekt będzie ta-
ki, że widząc coraz mniejszą skuteczność 
czczych gróźb będziemy wciąż zwiększali 
ich kaliber, aż dojdzie do zupełnego zobo-
jętnienia dziecka na wszelkie groźby.

Tak naprawdę całe życie z dziećmi 
podlega tego typu dynamice, poczynając 
od tego, kiedy należy pójść spać, kiedy 
jeść, a kiedy powstrzymać się od jedzenia, 
od chwili, w której należy skończyć bawić 
się czy oglądać telewizję aż do tego, kiedy 
trzeba ubierać się rano czy rozbierać wie-
czorem, od tego jak zachowywać się wo-
bec rodzeństwa i przyjaciół, a jak wobec 
dorosłych. Naprawdę wszystko wchodzi 
w ten szczególny rodzaj relacji, jaką jest re-
lacja wychowawcza, od wyboru butów do 
wyboru spinek.

Problem w tym, że wychowanie doty-
czy całej relacji, jaką mamy z naszym dzie-
ckiem: nie jest to tylko proste robienie kilku 
rzeczy z nim czy dla niego. To sposób bycia, 
habitus, który musimy przejawiać stale. 

i nie jest to rzecz, którą się robi sponta-
nicznie, przeciwnie wymaga przemyślenia, 
zaplanowania, ustalenia z żoną i współdzia-
łania …

To praca, święta praca, praca, dzięki 
której urosną mężczyźni i kobiety, dorośli, 
… chrześcijanie. a być może jest to rzecz, 
której najbardziej dziś potrzeba.

fot. P. Szpunar

Uwierzyć
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KluB MŁODEgO ODKRYWCY 
fuNDACJI IM. KS. PROf. R. RuMIANKA

W ROKu SZKOlNYM 2013/2014

Uwierzyć

FUNDACJA 

KMO 
im. ks. prof. R. 
Rumianka działa 
od dwóch lat (od 

roku szkolnego 2012/2013) i planuje kon-
tynuować działalność w roku szkolnym 
2014/2015. opiekunem klubu jest p. ag-
nieszka Dzięgielewska. w roku szkolnym 
2013/2014 zajęcia prowadziły p. anita 
andrasiak, p. agnieszka worobiec, p. ka-
tarzyna Łupienko i p. Magdalena Świątek. 
Nasz klub funkcjonuje we współpracy 
z centrum Nauki kopernik i jest jednym 
z sieci takich klubów w całej Polsce. Za-
jęcia mają przybliżyć dzieciom elementy 
wiedzy z zakresu kultury, nauk huma-
nistycznych, przyrodniczych i ścisłych. 
Wiedza jest podawana w żywej i ciekawej 
formie. członkowie pod nadzorem opie-
kuna poznają różne aspekty wiedzy, wy-
kraczające poza program podstawy szkol-
nej. celem jest rozbudzenie w dzieciach 
chęci do nauki i pasji badawczej. każde 
spotkanie jest starannie przygotowane, 
zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i materiałowym. w pracy Klubu 
dominują takie metody dydaktyczne jak: 
zabawa dydaktyczna, eksperyment, poga-
danka, rozmowa kierowana, opowiadanie, 
konstruowanie swobodnych wypowiedzi, 
drama, pantomima, wielorakie techniki 
plastyczne, prezentacja, doświadczenie, 
praca z mapą – czyli metody aktywne, 
mobilizujące do innowacyjności, aktyw-
ności i kreatywności, budzące aktywną 
postawę dziecka w przedszkolu, szkole 
i życiu codziennym. Dzieci uczą się jedno-
cześnie zarówno działania w zespole, jak 
i samodzielności oraz zdrowej rywaliza-
cji z zasadą fair play. kształtują się w nich 
zdolność logicznego myślenia, wyciągania 
wniosków czy rozpoznawania związków 
przyczynowo-skutkowych. celem pracy 
klubu jest również wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci.

W roku szkolnym 2013/2014 w spotka-
niach kMo wzięło udział łącznie 61 dzie-
ci, z czego 16 uczestniczyło w spotkaniach 
regularnie (powyżej 1/3 spotkań), kolejne 
12 sporadycznie, a pozostałe przyszły na 
zajęcia nie więcej niż 3 razy w ciągu roku. 
Na spotkania przychodzą członkowie kMo 
w wieku 4-8 lat.

Spotkania kMo odbywają się od paź-
dziernika do czerwca co tydzień w czasie 
trwania zajęć szkolnych. w roku szkolnym 
2013/2014 były to wtorki w godz. 16.00-
18.00 w siedzibie Fundacji im. ks. prof. 
Ryszarda Rumianka w Warszawie przy ul. 
Rybnickiej 27, w kawiarni. odbyły się 33 
spotkania. 

W ramach spotkań kMo odbywały się 
cztery cykle spotkań:

Eksperymenty i nauka – 10 spotkań 
prowadzonych na podstawie scenariuszy 
centrum Nauki kopernik, dostosowa-
nych do poziomu i wieku naszych człon-
ków, prowadzone przez p. agnieszkę 
Worobiec i p. Magdalenę Świątek. Projekt 
miał na celu rozwój potencjału twórczego 
i intelektualnego dzieci i przekazanie im 
w sposób atrakcyjny wiedzy i umiejętności 
z zakresu różnych dziedzin naukowych. 
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fot. A. Worobiec
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Dzieci spędzały czas w niebanalny, cie-
kawy sposób, a zarazem uczyły się przez 
zabawę.

Super dzieckiem być – 7 spotkań 
według programu autorskiego p. anity 
andrasiak, uzupełnionego o eksperymen-
ty ze scenariuszy centrum Nauki koper-
nik. Spotkania były realizowane w oparciu 
o zajęcia, zabawy i aktywności rozwijające 
ciało, umysł oraz ducha, za pomocą zajęć 
umysłowych, plastyczno-technicznych, 
ruchowych i kulinarnych. celem tego cy-
klu zajęć było budzenie ciekawości po-
znawczej dzieci, rozwijanie możliwości 
twórczych i wyobraźni, doskonalenie 
koncentracji i wydłużanie czasu uwagi, do-
skonalenie wiary we własne siły, poczucia 
własnej wartości, umiejętności współpracy 
w grupie, rozwiązywania trudnych sytuacji 
i nazywania uczuć.

Klub Podróżnika – 6 spotkań we-
dług programu autorskiego p. katarzyny 
Łupienko. celem zajęć było przybliżenie 
dzieciom zagadnień z dziedziny geogra-
fii, poznanie ciekawych zakątków Polski 
i świata oraz rozbudzenie zainteresowania 
podróżowaniem. Dzieci poznawały także 
aspekty związane z bezpiecznym i atrakcyj-
nym zwiedzaniem poszczególnych miejsc 
(zachowanie zasad, konieczne ubranie, 
możliwe niebezpieczeństwa, zachowanie 
środków ostrożności).

Z kulturą za pan brat – 9 spotkań 
według programu autorskiego p. agniesz-
ki Dzięgielewskiej, p. agnieszki worobiec 
i p. Magdaleny Świątek, realizowanych 
w związku z profilem działalności naszej 
Fundacji. W ciągu roku odbyły się spotka-
nia przybliżające treści, zwyczaje i tradycje 
związane z najważniejszymi świętami roku 
liturgicznego (adwent, boże Narodze-
nie, wielki Post, wielkanoc, boże ciało). 
W ramach tego cyklu dzieci poznały rów-
nież zwyczaje karnawałowe oraz zapo-
znały się ze zróżnicowaniem kulturowym 
naszego kraju. Na zajęcia z tego cyklu za-
praszaliśmy – oprócz członków naszego 
kMo – chętne dzieci ze współpracujących 
z Fundacją szkół: Szkoły Podstawowej nr 
66 oraz integracyjnej Podstawowej Szkoły 
Montessori elipsoida

oprócz tych spotkań na zakończenie 
zajęć kMo odbyło się spotkanie podsumo-
wujące pracę w ciągu całego roku, z roz-
daniem dyplomów dla najaktywniejszych 
uczestników. 

Na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 
zapraszamy już od października - bliższe 
informacje opublikujemy we wrześniowym 
numerze „Uwierzyć”.

Agnieszka Dzięgielewska
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ZAJĘCIA DlA DZIECI
ORgANIZOWANE PRZEZ fuNDACJĘ IM. KS. PROf. R. RuMIANKA

lAtO 2014
DAtA: 01.07.2014

tEMAt ZAJĘĆ: MIERZYMY CZAS
gODZ. 10.00-14.00

Na zajęciach dowiemy się jak różni lu-
dzie mierzą czas. Zrobimy również swoje 
własne, oryginalne zegarki na rękę.

DAtA: 03.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

uCZNIOWIE gutENBERgA
gODZ. 10.00-16.00

Dowiemy się kim był Gutenberg i jak wy-
glądały pierwsze drukowane książki. Po-
jedziemy do Muzeum Drukarstwa i spró-
bujemy swoich sił w składaniu czcionek 
i drukowaniu stron. Spróbujemy sami wy-
dać gazetkę o naszych wakacjach. efekty 
naszej pracy opublikujemy w "Uwierzyć"!

DAtA: 08.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ: ZABAWY Z fIlCEM

gODZ. 10.00-14.00
Tego dnia na zajęciach będzie królował filc 
- zrobimy piórniki i saszetki, ozdobimy je 
kwiatkami filcowanymi na mokro lub inny-
mi ozdobami. będzie można zrobić brosz-
kę lub oryginalną zawieszkę.

DAtA: 10.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ: Z WIZYtą u KRÓlA

gODZ. 10.00-16.00
Pojedziemy odwiedzić króla jana iii So-
bieskiego i zobaczymy jak się żyło w jego 
czasach. Przymierzymy historyczne stroje, 
poznamy dworskie obyczaje i przespaceru-
jemy się po królewskim parku.

DAtA: 15.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

NAStROJOWE ŚWIAtŁO 
gODZ. 10.00-14.00

Światło świecy ma swój tajemniczy urok. 
Na zajęciach sami zrobimy ozdobne świe-
ce, wykorzystując różne techniki, różne 
ozdoby i zapachy.

DAtA: 17.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

ZACZAROWANY OŁÓWEK W lESIE
gODZ. 10.00-16.00

Najpierw postaramy się rozwinąć na-
sze umiejętności plastyczne przy użyciu 
najprostszych narzędzi – kartki papieru, 
ołówka i gumki. jednak nie będzie nudno, 
bo poznamy wiele możliwości ich użycia. 
Poznamy leśne zwierzęta i ich zwyczaje. 
A potem w parku nauczymy się rozpo-

znawać gatunki drzew. Zrobimy też swój 
własny zielnik!

DAtA: 22.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ: KOlOROWE tORBY

gODZ. 10.00-14.00
Gładka bawełniana torba może się zmie-
nić w kolorowe cudo - wystarczą kredki, 
żelazko i ciekawe pomysły. a tych z pew-
nością nam nie zabraknie...

DAtA: 24.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

W KRAINIE DINOZAuRÓW
gODZ. 10.00-15.00

Dowiemy się kim jest paleontolog i po-
znamy jego pracę. obejrzymy szkielety 
prehistorycznych zwierząt. Trzeba bę-
dzie uważać, bo potem weźmiemy udział 
w mini wykopaliskach paleontologicznych, 
w celu znalezienia skamieniałości niektó-
rych zwierząt, które zobaczymy podczas 
prezentacji.

DAtA: 29.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ: PRZYWIESZKI

gODZ. 10.00-14.00
Tego dnia promowane będą pomysło-
wość, oryginalność i indywidualny styl. 
każdy będzie mógł zrobić swoją własną 
przywieszkę do telefonu, kluczy, pleca-

ka... różnorodność materiałów każdemu 
pozwoli znaleźć coś dla siebie.

DAtA: 31.07.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

OD ZIARENKA DO BOChENKA
gODZ. 9.00-17.00

Na rozległym terenie znajdują się: stara 
zagroda wiejska, piekarnia, kuźnia, orygi-
nalne stare wiatraki, młyn wodny, kaplicz-
ka, wozownia oraz ogrzewany całoroczny 
budynek gospody i potężne wiaty biesiad-
ne z miejscem na ognisko. Na miejscu 
czekają nas: staropolskie powitanie przez 
gospodarza ubranego w strój ludowy, po-
częstunek, przejażdżka wozem konnym, 
pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie mone-
ty pamiątkowej w kuźni, zajęcia w piekar-
ni z pokazem przygotowywania chleba do 
wypieku, ognisko.

DAtA: 05.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

SAMOlOtY I SAMOChODY
gODZ. 10.00-14.00

Najpierw będzie losowanie - drużyny sa-
mochodów i samolotów będą rywalizowały 
o najpiękniej wykonaną maszynę. Potem bę-
dzie losowanie modeli, klejenie, malowanie, 
ozdabianie, lakierowanie...

fot. A. Worobiec

Uwierzyć
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a Po 
Wakacjach…
W

akacje to czas na to, aby odpo-
cząć i nabrać sił na czas do ko-
lejnych wakacji. Dlatego Funda-

cja im. ks. Rumianka w wakacje nie pro-
wadzi zajęć stricte edukacyjnych. jednak 
od października ruszamy z programem 
zajęć na kolejny rok szkolny – dla dzieci, 
dla dorosłych i dla całych rodzin.

KluB MŁODEgO ODKRYWCY 
rozpocznie swoje spotkania w pierw-
szym tygodniu października. Zapraszamy 
wszystkie dzieci zainteresowane twór-
czym i radosnym zdobywaniem wiedzy. 
W nadchodzącym roku jego formuła 
zostanie poszerzona o fakultatywne wy-
cieczki edukacyjne, na które dzieci będą 
mogły pojechać z opiekunami Fundacji 
lub z rodzicami, oraz o zajęcia rozwijają-
ce talenty. Na wycieczki i zajęcia week-
endowe będą mogły przychodzić rów-
nież dzieci nie uczestniczące regularnie 
w spotkaniach klubu. 

SOBOtNIE WARSZtAtY tWÓR-
CZE dla dzieci i dorosłych to przestrzeń, 
gdzie stwarzamy wspaniałe warunki dla 
rozwoju naturalnej twórczej aktywno-
ści - poprzez radość działania, radość 
tworzenia i radość poznania. Programy 
zajęć plastycznych przystosowane są do 
możliwości osób w różnym wieku i stop-
niu umiejętności – również dla absolutnie 
początkujących. wykorzystujemy różno-
rodne techniki, a zajęcia w małych, zróż-
nicowanych wiekowo grupach, dodatko-
wo integrują nasze środowisko. 

CZAS ZABAWY – prosimy uważ-
nie śledzić ogłoszenia parafialne, plakaty 
i informacje zamieszczane w „Uwierzyć” 
– będziemy informować o balach i zaba-
wach dla dzieci i dorosłych. bal wszyst-
kich Świętych, Mikołajki, bal karnawało-
wy – to tylko niektóre z okazji do zabawy, 
jakie zamierzamy stworzyć w nadcho-
dzącym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
planu pracy Fundacji w roku szkolnym 
2014/15 będą dostępne we wrześniu.

ADz

DAtA: 07.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

KOSMICZNą RAKIEtą DO gWIAZD
gODZ. 10.00-16.30

Zbudujemy własną kartonową rakietę 
i model Układu Słonecznego. a później 
pojedziemy do Planetarium, gdzie pozna-
my historię chłopca i dziewczynki, którzy 
dzięki sile wyobraźni wyruszają na wyjąt-
kową wyprawę własnoręcznie zbudowa-
ną rakietą kto by nie chciał polecieć w po-
dróż kosmiczną...

DAtA: 12.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ: luDZIE lIStY PISZą

gODZ. 10.00-14.00
Pięknie wykonana kartka z pewnością 
sprawi komuś wiele radości i pozwoli na 
długo zachować wakacyjne wspomnienia.

DAtA: 14.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ: tAJEMNICZY ZAMEK

gODZ. 10.00-16.00
Dowiemy się jakie tajemnice kryje Za-
mek królewski. reszta... to niespodzianka! 
Z pewnością będzie wiele atrakcji. i na pew-
no lody!

DAtA: 19.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ: MAKIEtA

gODZ. 10.00-14.00
wspólnie zbudujemy makietę małego mia-
steczka - będzie na pewno młyn, wiatrak, 
dom, kościół... a reszta będzie zależała od 
naszej pomysłowości...

DAtA: 21.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ: WESOŁE ElDORADO

gODZ. 10.00-17.00
Wizyta w eldorado to fantastyczna zaba-
wa w bajkowym świecie Małego Żeglarza, 
który podróżując po Morzach i oceanach 
i zwiedza wiele wspaniałych zakątków 
Świata, poznając mnóstwo interesujących 
ludzi.

DAtA: 26.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ:  

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
gODZ. 10.00-14.00

każdy będzie mógł wybraną techniką za-
prezentować najprzyjemniejsze wydarze-
nia z naszych wakacyjnych spotkań. Za-
wiesimy je potem na ścianie, żeby wszyscy 
mogli się dowiedzieć jak radośnie spędza-
liśmy razem czas.

DAtA: 28.08.2014
tEMAt ZAJĘĆ: KOlEJKą NA OgNI-

SKO (WYCIECZKA RODZINNA)
gODZ. 9.00-17.30

wesoły wagon zabierze nas na wycieczkę. 
Szlak Piaseczyńskiej kolei wąskotorowej 
obfituje w piękne widoki, a na miejscu 
czeka nas piknik i ognisko. Zapraszamy 
całe rodziny!

fot. A. Worobiec

NR 15/2014
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01 lIPCA 2014 R. (WtOREK)

8.00 1) za śp. bogusława Pokusę (gr.30

2) za śp. Halinę i karola wielgorzewskich

3) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.1)

18.00 dziękczynno-błagalna, w 25. rocznicę ślubu bożeny i andrzeja

02 lIPCA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 1) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.2)

2) dziękczynno-błagalna, o boże błogosławieństwo dla jolanty i 
Tomasza woźniaków w 20. rocznicę ślubu i potrzebne łaski dla 
nich i ich dzieci

18.00 za śp. irenę Łabędzką w 4. rocznicę śmierci; o zdrowie i dary 
Ducha Św. dla jarosława; za śp. Henrykę walczak w 30. dzień 
po śmierci; 

03 lIPCA 2014 R. (CZWARtEK, ŚWIĘtO ŚW. tOMASZA AP.)

8.00 1) w intencji jerzego, w dniu urodzin, z prośbą o boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.3)

18.00 o liczne święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo 
boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja 
wspólnoty krwi chrystusa)

04 lIPCA 2014 R. (PIątEK)

8.00 1) w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana jezusa

2) za śp. Piotra Dzięgielewskiego w 2. rocznicę śmierci

18.00 1) w 60. rocznicę urodzin Haliny, z prośbą o boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki bożej

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.4)

05 lIPCA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 1) za żywych i zmarłych członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.5)

18.00 dziękczynno-błagalna, w 45. rocznicę ślubu Zofii i janusza 

06 lIPCA 2014 R. (XIV NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 w intencji Pawła, z okazji imienin, z prośbą o boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.30 za śp. Mariannę i albina Nieborek

11.00 za śp. Franciszka, janinę i Grzegorza Sołtysiaków

12.30 1) w intencji kół Żywego różańca (ze zmianą tajemnic)

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.6)

18.00 za śp. Pawła Sobkowicza

07 lIPCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.7)

18.00 za śp. Halinę w 7. rocznicę śmierci i jana w 27. rocznicę śmierci 
Garstków

08 lIPCA 2014 R. (WtOREK)

8.00 1) za śp. józefę badach w 4. rocznicę śmierci

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.8)

18.00 za śp. jana Duszczyka

09 lIPCA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.9)

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława; 

10 lIPCA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.10)

18.00 1) za śp. Feliksa Pakułę w 40. rocznicę śmierci

2) za śp. ignacego bolka w 1. rocznicę śmierci i śp. jacka 
wasilewskiego

11 lIPCA 2014 R. (PIątEK, ŚWIĘtO ŚW. BENEDYKtA)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.11)

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

12 lIPCA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 1) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.12)

2) o łaskę wiary i opiekę Matki bożej dla dzieci i ich rodzin

18.00 za śp. Zygmunta Moczydłowskiego w 9. rocznicę śmierci

13 lIPCA 2014 R. (XV NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 1) za śp. Stanisława, anielę i Stefana Firlejów

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.13)

9.30 za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza orlińskich oraz Stefana 
widyńskiego

11.00 dziękczynno-błagalna, w 2. rocznicę urodzin Mai, 
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę 
Matki bożej dla niej i jej rodziny

12.30 dziękczynno-błagalna, w 60. rocznicę ślubu jadwigi i czesława 
kęska, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o boże 
błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków (chrzty)

18.00 za śp. Tadeusza widlickiego w 30. rocznicę śmierci

14 lIPCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.14)

18.00 1) za śp. Mariana bondzior

2) w 2. rocznicę ślubu Marty i Damiana Pietrzyk, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbę o boże 
błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia 

15 lIPCA 2014 R. (WtOREK)

8.00 za śp. Mariana Mętraka w 7. rocznicę śmierci

18.00 1) za śp. Henrykę, władysława i Henryka oraz Zygmunta 
Szwarczewskich
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2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.15)

16 lIPCA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 1) za śp. Marię Łuczyńską

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.16)

18.00 za śp. Tadeusza i Marię jarczewskich oraz zmarłych z rodziny 
jarczewskich, weimanów i bodyłów; o zdrowie i dary Ducha 
Św. dla jarosława; za śp. Henryka adamczyka w 2. rocznicę 
śmierci, o łaskę wiary dla agnieszki; o zdrowie dla Piotra

17 lIPCA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.17)

18.00 dziękczynna, z prośbą o boże błogosławieństwo i łaski dla Marty 
Kowalewskiej z okazji urodzin

18 lIPCA 2014 R. (PIątEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.18)

18.00 1) za śp. andrzeja Skoczyńskiego w 6. rocznicę śmierci

2) za śp. alicję rostocką w 30. dzień po śmierci

19 lIPCA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.19)

18.00 1) za śp. janusza wendla w 6. rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny wendlów

2) za śp. jana, czesławę i Franciszkę cybulskich

20 lIPCA 2014 R. (XVI NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 za śp. Marię, jadwigę i kazimierza rembiejewskich i Stanisława 
Firleja

9.30 1) za śp. Mariannę królak i dusze w czyśćcu cierpiące

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.20)

11.00 za śp. janinę Świtlaga w 5. rocznicę śmierci  
i śp. edwarda Świtlaga 

12.30 dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę ślubu czesławy i 
benedykta wojtyra, z podziękowaniem za otrzymane łaski i 
prośbą o boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia

18.00 za śp. Macieja i Leszka Lizakowskich

21 lIPCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 1) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.21)

2) za śp. bolesława, kazimierę, władysława i Marię

18.00 za śp. jana banacha w 3. rocznicę śmierci oraz za jego rodziców 
i brata

22 lIPCA 2014 R. (WtOREK)

8.00 1) za śp. elżbietę, zmarłych z rodziny Godek, czubaków, 
Mareckich i Paciaków

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.22)

18.00 za śp. Hannę Dąbrowską

23 lIPCA 2014 R. (ŚRODA, ŚWIĘtO ŚW. BRYgIDY)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.23)

18.00 o zdrowie i dary Ducha św. dla jarosława; za śp. annę Hernik w 
30. dzień po śmierci; za śp. jerzego w 15. rocznicę śmierci i śp. 
jana i krystynę;

24 lIPCA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.24)

18.00 za śp. wiesława woźniaka i wszystkich zmarłych z rodziny, z 
prośbą o miłosierdzie boże i łaskę życia wiecznego

25 lIPCA 2014 R. (PIątEK, ŚWIĘtO ŚW. JAKuBA AP.)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.25)

18.00 o opiekę Matki bożej, mądrość życiową i duchową dla 
Krzysztofa z okazji imienin

26 lIPCA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 1) za śp. Lucjana Przybyłę w 11. rocznicę śmierci i Stefanię, 
władysława, andrzeja i Tadeusza kuczmarskich

2) za śp. andrzeja Łuczaka (gr.26)

18.00 dziękczynna za rodzinę, zawierzając opatrzności bożej każdego 
z nas za pośrednictwem św. kingi, anny i krzysztofa

27 lIPCA 2014 R. (XVII NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.27)

9.30 w intencji anny, okazji imienin, o zdrowie i boże 
błogosławieństwo

11.00 za śp. juliannę i Ludwika Sobczyków oraz alicję

12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)

18.00 za śp. annę ciechocińską

28 lIPCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.28)

18.00 w intencji beatyfikacji Sługi bożego Stefana kardynała 
wyszyńskiego, o dobre przygotowanie parafian do peregrynacji 
obrazu Mb częstochowskiej oraz o dary Ducha Św. i opiekę 
Matki bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w 
naszej parafii

29 lIPCA 2014 R. (WtOREK) 

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.29)

18.00 za śp. Stanisława Ziębę w 10. rocznicę śmierci, za śp. józefę 
Ziębę w 12. rocznicę śmierci, śp. aleksandrę Maciejewską w 48. 
rocznicę śmierci i śp. Marię Gradowską w 60. rocznicę śmierci

30 lIPCA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 za śp. andrzeja Łuczaka (gr.30-ost.)

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława; za śp. Halinę 
Malarczyk, Zbigniewa i Mariannę Dąbrowskich

31 lIPCA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 za śp. Mirosława i Zenobię Nowackich

18.00 za śp. czesława Lisika i jego rodziców, Piotra i elżbietę Farbotko
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01 SIERPNIA 2014 R. (PIątEK)

8.00 1) w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana jezusa
2)  za śp. czesława Lisika i jego rodziców,  

Piotra i elżbietę Farbotko
18.00 za śp. Marię, Stanisława i Zygmunta cupriak

02 SIERPNIA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 w 88. rocznicę urodzin Marianny i w 83. rocznicę urodzin 
ireny, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki bożej

03 SIERPNIA 2014 R. (XVIII NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 za śp. radzisława, Mieczysława, Lecha, jerzego, wiktorię i 
Henryka bardadyn oraz władysławę i wacława Gzochów

9.30 za śp. Zygmunta Praskiego w 25. rocznicę śmierci oraz jego 
zmarłych rodziców i teściów

11.00 rezerwacja
12.30 w intencji kół Żywego różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 za śp. Marka w 1. rocznicę śmierci

04 SIERPNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 za śp. Henrykę reginę Sówkę
18.00 za śp. Dominika rychłowskiego i jego rodziców

05 SIERPNIA 2014 R. (WtOREK)

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. krzysztofa Żukowskiego w 1. rocznicę śmierci

06 SIERPNIA 2014 R. (ŚRODA, ŚWIĘtO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEgO)

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. antoniego Limana w 48. rocznicę śmierci i śp. jadwigę 

Maliszewską w 23. rocznicę śmierci
07 SIERPNIA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 wolna intencja
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo 

boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja 
wspólnoty krwi chrystusa)

08 SIERPNIA 2014 R. (PIątEK)

8.00 wolna intencja
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

09 SIERPNIA 2014 R. (SOBOtA, ŚWIĘtO ŚW. tERESY BENE-
DYKtY OD KRZYŻA)

8.00 za śp. józefę cholewską w 7. rocznicę śmierci, Zbigniewa 
cholewskiego w 9. rocznicę śmierci i ryszarda cholewskiego w 
4. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Honoratę i władysława Gromadka oraz Piotra i Mariannę 
Przygoda

10 SIERPNIA 2014 R. (XIX NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 wolna intencja
9.30 za śp. cecylię i Stanisława kobus

11.00 za śp. Tadeusza Duszczyka w 13. rocznicę śmierci
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. jerzego Zembrzuskiego oraz zmarłych z rodziny 

Zembrzuskich i Zagórskich
11 SIERPNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Tadeusza Litke w 1. rocznicę śmierci

12 SIERPNIA 2014 R. (WtOREK)

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. janinę Pokusa w 7. rocznicę śmierci

13 SIERPNIA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 za śp. Stefanię Gozdań, antoniego Gozdań, całą rodzinę 
Gozdanów, Szymaników i Pakulskich

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława; intencja dziękczynno-
błagalna w 3. rocznicę ślubu ewy i Piotra

14 SIERPNIA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. joannę bondzior

15 SIERPNIA 2014 R. (PIątEK, uROCZYStOŚĆ WNIEBOWZI-
ĘCIA NMP)

7.30 za śp. Helenę i Teofila jasiówka
9.30 rezerwacja

11.00 za śp. czesława bednarskiego
12.30 za śp. Feliksę i Stanisława kochanowicz
18.00 za śp. Marię, Stanisława i Zygmunta cupriak

16 SIERPNIA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 za śp. Macieja jackowskiego
18.00 za śp. Tadeusza Tomaszewskiego z okazji urodzin

17 SIERPNIA 2014 R. (XX NIEDZIElA ZWYKŁA)

7.30 za śp. katarzynę i andrzeja Stańczak
9.30 dziękczynno-błagalna, w 80. rocznicę urodzin Stefana kanarka, z 

prośbą o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
11.00 za śp. irenę widlicką w 1. rocznicę śmierci
12.30 o boże błogosławieństwo dla anny i adama Dąbrowskich w 25. 

rocznicę sakramentu małżeństwa
18.00 w intencji księdza jacka, w dniu imienin

18 SIERPNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00 za śp. Zbigniewa kopiec w 5. rocznicę śmierci
18.00 za śp. bohdana Prusinowskiego i jego rodziców Feliksę i 

władysława Prusinowskich, o łaskę życia wiecznego
19 SIERPNIA 2014 R. (WtOREK)

8.00 za śp. walerię, aleksandra i edmunda
18.00 za śp. anielę i jana bogackich i śp. katarzynę i Mateusza Miękus 

oraz zmarłych z rodziny bogackich i Miękusów
20 SIERPNIA 2014 R. (ŚRODA)

8.00 wolna intencja

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława; o zdrowie i 
potrzebne łaski dla bernarda w dniu imienin; 
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SŁuŻBA  
BOŻA

MSZE ŚW. W NIEDZIElE I ŚWIĘtA: 
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)  

i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 

8.00 i 18.00

MSZE ŚW. W SOBOtY: 
8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele)  

i 19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

SAKRAMENt POJEDNANIA 
- 10 min. przed Mszą św.

ADORACJA NAJŚWIĘtSZEgO SAKRAMENtu  
w pierwszy czwartek miesiąca  

po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

ADORACJA NAJŚWIĘtSZEgO SAKRAMENtu 
I SPOtKANIE DlA MŁODZIEŻY I StuDENtÓW 

piątki, godz. 19.00

NABOŻEŃStWO PIERWSZYCh PIątKÓW  
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

NABOŻEŃStWO PIERWSZYCh SOBÓt  
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

NOWENNA  
PRZED PEREgRYNACJą OBRAZu  

MAtKI BOŻEJ CZĘStOChOWSKIEJ 
28 lipca, 28 sierpnia, po Mszy św.  godz. 18.00

RuCh ŚWIAtŁO-ŻYCIE  
piątki, po adoracji o godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym

RuCh RODZIN NAZAREtAŃSKICh 
wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym

WSPÓlNOtA KRWI ChRYStuSA 
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki bożej częstochowskiej

KRąg BIBlIJNY 
w rodzinach, osoby zainteresowane  

proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

KANCElARIA PARAfIAlNA: 
poniedziałek: 18.00-19.30;  

wtorek, środa, piątek: 16.00-18.00;  
czwartek: 18.00-19.30.  

Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.00-11.00. 
tel. (22) 535 01 00 

www.swietateresa.pl 
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006

21 SIERPNIA 2014 R. (CZWARtEK)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Helenę kozer
22 SIERPNIA 2014 R. (PIątEK)

8.00 za śp. Hannę Dąbrowską
18.00 za śp. Stanisława eychlera

23 SIERPNIA 2014 R. (SOBOtA)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Henryka i Marka oraz zmarłych z całej rodziny wolsów i 
wojciechowskich

24 SIERPNIA 2014 R. (XXI NIEDZIElA ZWYKŁA)
7.30 wolna intencja
9.30 za śp. Stanisławę, Lucynę i Henryka Lubienieckich

11.00 za śp. Lucynę i andrzeja Frączykowskich, alfredę i Stefana 
Suplewskich, romana Frączykowskiego i Tadeusza Topolskiego

12.30 za parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Mariannę i Tadeusza kiedrowskich

25 SIERPNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00 wolna intencja

18.00 o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla agnieszki w dniu 
urodzin  

26 SIERPNIA 2014 R. (WtOREK)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. władysława Toporskiego w 19. rocznicę śmierci, śp. 
Sabinę Toporską i zmarłych z rodziny Toporskich i Perzynów

27 SIERPNIA 2014 R. (ŚRODA)
8.00 wolna intencja

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława;
28 SIERPNIA 2014 R. (CZWARtEK)

8.00 wolna intencja
18.00 w intencji beatyfikacji Sługi bożego Stefana kardynała 

wyszyńskiego, o dobre przygotowanie parafian do peregrynacji 
obrazu Mb częstochowskiej oraz o dary Ducha Św. i opiekę 
Matki bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w 
naszej parafii

29 SIERPNIA 2014 R. (PIątEK)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Stanisława bibańskiego w 24. rocznicę śmierci
30 SIERPNIA 2014 R. (SOBOtA)

8.00 za śp. wandę i edmunda janiaków oraz Henrykę Sawicką
18.00 za śp. Stefanię i Feliksa Zając i zmarłych z rodziny

31 SIERPNIA 2014 R. (XXII NIEDZIElA ZWYKŁA)
7.30 za śp. Stefana Przychodzeń i kazimierza Skup oraz zmarłych z 

rodziny
9.30 1) z okazji urodzin Pawła i agaty, z prośbą o zdrowie, boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski
2) intencja dziękczynno-błagalna w 40. rocznicę ślubu Stefanii i 
józefa

11.00 za śp. wiesława i Lesława bednarskich
12.30 w 49. rocznicę ślubu elżbiety i jerzego, z prośbą o boże 

błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
18.00 za śp. bronisławę i Tomasza Gawin
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AKCJA ,,WYPRAWKA
,,
  

2014
Parafialny Zespo

,
l/ Caritas wraz z Fundacja, ks. Rumianka przygotowuje 

wyprawki szkolne dla potrzebuja,cych dzieci z naszej parafii. 

24 sierpnia w godz. 10.30-14.30  

zapraszamy na Mini-Piknik Naukowy, w czasie kto
,
lrego be,dzie 

przeprowadzona zbio
,
lrka funduszy na wyprawki. Be,dzie moz

.
na ro

,
wniez

.
 

przekazac
,
 przybory potrzebne naszym podopiecznym  

tornistry, pio
,
lrniki z wyposaz

.
eniem, kredki, mazaki, bloki, plasteliny, 

farby itp. Be,dzie sie, tez
.
 moz

.
na zdeklarowac

,
 na obje,cie pomoca, 

dziecka na cal/y rok szkolny.

Opieka, Caritas w ubiegl/ym roku byl/o obje,tych ok. 150 dzieci.  

To, ilu dzieciom be,dziemy w stanie pomo
,
c  

w skompletowaniu szkolnej wyprawki,  

be,dzie zalez
.
al/o od ilos

,
ci zebranych funduszy. 
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