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Christus vivit!
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OBYŚMY NIGDY NIE 
ZAMYKALI SIĘ NA TĘ MOC, 
KTÓRĄ DAJE NAM BÓG

24 stycznia odeszła do Pana Mama Księdza 
Proboszcza. Jak – w świetle Zmartwychwstania 
Pańskiego – przeżywa Ksiądz to wydarzenie?
Mama z roku na rok, a potem już niemal 

z dnia na dzień przygotowywała nas na to 
wydarzenie. W ostatnim czasie, kiedy już 

się nie mogła modlić, ciągle powtarzała 
„O Krwi i wodo, któraś wytrysnęła 
z Najświętszego Serca Jezusowego 
jako zdrój miłosierdzia dla nas, 

ufamy Tobie”. Mówiła to takim 
bardzo wyciszonym już głosem. 
Coraz częściej pytała też, kiedy 
odejdzie. Trzy dni przed śmiercią 

mówiła o jakiejś walce wewnętrznej, 
o jakichś atakach złego ducha, który 
kusi człowieka do końca. Mówiłem 
Jej, żeby powtarzała słowa „Jezu, 
ufam Tobie”. Choć bardzo cierpiała, 

potrafiła to cierpienie godnie znieść. Nie 
umierała z jakąś rozpaczą, odchodziła 
spokojna, coraz bardziej widziała się już 
chyba po tamtej stronie. Tego nie da 
się zrozumieć bez Zmartwychwstania. 
Gdyby nie Jezus, śmierć oznaczałaby 
jakąś wielką pustkę, wielką nicość. Bóg 
daje jednak pewność życia wiecznego.
Ksiądz Biskup Michał Janocha mówił 
na pogrzebie Mamy o swoistym 
testamencie, który zostawiła.

Tak, niedługo przed śmiercią mówiła 
mi: „Jestem szczęśliwa, że nie ma 

bałaganu w rodzinie”. Wiedziała dobrze, że wszystko jest 
w rękach Bożych, dlatego mogła spokojnie odejść. Powiedziała 
nam w ten sposób, co jest najważniejsze. Kiedyś mówiła też: 
„Kiedy robiłam, co chciałam, to nie miałam zadowolenia, kiedy 
zrozumiałam, co to znaczy czynić wolę Bożą, to mam satysfakcję 
z życia”. Dziękuję Bogu za długie życie mojej Mamy, dziękuję 
za moich Rodziców, i za to, że mogę teraz odwiedzać ich 
wspólny grób i odnajdywać ich przed Bogiem. Na pomniku jest 
wizerunek Jezusa Miłosiernego i słowa „Jezu, ufam Tobie”. 
W tym roku przeżywa Ksiądz jubileusz trzydziestolecia 
święceń kapłańskich. 
Tak, w Wielki Czwartek będę mógł po raz kolejny odnowić 
przyrzeczenia kapłańskie. Przypomina mi się błogosławieństwo 
Ojca i Matki przed Prymicją, to było piękne przeżycie. 
Kapłaństwo to codzienna walka o dobro – w sobie, w rodzinach, 
w parafii, na świecie. W dzisiejszych czasach, kiedy sytuacja 
w Kościele jest taka a nie inna, wymaga to wytrwałości. Bardzo 

W SERCU PROBOSZCZA

Rozmowa z księdzem proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim
ważne jest to, żeby kapłan nie był sam. Są przede 
wszystkim parafianie, są inni księża, z którymi można 
zwyczajnie pogadać, ale u których też można się 
wyspowiadać, są też przyjaciele. Pan Bóg każdego 
dnia daje siłę, żeby iść do przodu. Radość i satysfakcja 
w życiu księdza bierze się przede wszystkim z tego, że 
to Duch Święty działa. To przecież Bóg nawraca ludzi, 
to nie nasza zasługa. Po trzydziestu latach przyglądam 
się z wdzięcznością, jak Bóg to wszystko prowadzi. 
Pan Bóg, mimo naszych ludzkich słabości, może 
w świecie czynić wielkie dzieła. Coraz bardziej widzę, 
że Bóg działa w Kościele nie tylko przez księży, ale też 
przez wiernych świeckich. W nowych charyzmatach, 
które wzbudza w Kościele, widzę wiele owoców; służą 
one nie tylko parafii, ale i całemu Kościołowi. 
Zbliża się Triduum i święta paschalne. Który moment 
w liturgii tych dni jest dla Księdza szczególnie 
ważny?
Bardzo ważny jest ryt umywania nóg w Wielki 
Czwartek. Widzę to w kontekście słów „Uważajcie 
innych za wyżej stojących od siebie”. To ważne, żeby 
ksiądz się nie wywyższał, nie wynosił nad innych, 
żeby potrafił służyć. Podobny wymiar ma leżenie 
krzyżem w Wielki Piątek. Niezwykła jest też Wigilia 
Paschalna, a zwłaszcza liturgia światła. Wszystkie 
ciemności naszego życia Chrystus rozświetla blaskiem 
Zmartwychwstania. 
Najnowsza adhortacja Franciszka nosi tytuł Christus 
vivit (Chrystus żyje) Gdzie tej żywej obecności 
Chrystusa doświadcza Ksiądz najbardziej?
Najbardziej doświadczam jej w konfesjonale, i to 
z obu stron: kiedy sam się spowiadam i kiedy inni 
są przywracani do życia – kiedy po latach różnych 
trudnych wydarzeń powstają i znów chce im się żyć. 
To jest największa radość, dlatego spowiadanie mnie 
nigdy nie nuży. W tym sakramencie można naprawdę 
doświadczyć życia. To nie tylko odpuszczenie 
grzechów, ale i moc Boga, którą nam daje, byśmy mogli 
żyć. Mówię nieraz, że przy dzisiejszym tempie życia nie 
spowiadać się przez miesiąc to tak jak kiedyś przez rok. 
Czego życzy Ksiądz parafianom z okazji Świąt?
Niech Zmartwychwstały Pan Jezus da wszystkim 
moc powrotu do życia, niech da nam siłę do życia 
w łasce – w rodzinie, w pracy, do prawdziwej miłości, 
okazywania sobie miłosierdzia. Obyśmy nigdy nie 
zamykali się na tę moc, którą daje nam Bóg. Dużo 
radości, pokoju, pewności Zmartwychwstania! 
Błogosławionych Świąt! 

Rozmawiał: Ks. Jacek Grabowski
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Drodzy Czytelnicy!
Christus vivit! Chrystus żyje! To pierwsze słowa 
adhortacji papieża Franciszka, będącej listem, który 
Ojciec Święty skierował do młodych po Synodzie im 
poświęconym. Franciszek z ogromną życzliwością 
zapewnia młodych, że „wszystko, czego dotknie 
[Chrystus], staje się młode, staje się nowe, napełnia 
się życiem”. O tym, z jakim entuzjazmem młodzi 
odpowiadają na zaproszenie Jezusa, świadczy ich 
obecność na Światowych Dniach Młodzieży, również 
tych ostatnich – w Panamie. Są gotowi pojechać na 
drugi koniec świata, by spotkać się z Chrystusem 
i słuchać Jego słów. Rozmawialiśmy z młodymi 
z naszej parafii, którzy opowiedzieli nam o swoim 
pielgrzymowaniu do Panamy. 
Niezachwiana wiara w to, że Chrystus żyje i zwyciężył 
śmierć sprawiła, że pochodząca z plemienia Hutu 
Felicité Niyitegeka oddała życie, niosąc pomoc swym 
siostrom z prześladowanego plemienia Tutsi. 21 
kwietnia, a więc w Niedzielę Zmartwychwstania, 
przypada 25. rocznica jej heroicznej śmierci. 
Patronką mężnej Rwandyjki jest św. Felicyta – jedna 
z Męczennic Rzymskich. Jej relikwie Prymas Stefan 
Wyszyński umieścił w głównym ołtarzu naszego 
kościoła. Poruszające świadectwo z Rwandy w tekście 
o. Macieja Jaworskiego. 
Chrystus żyje i nieustannie do nas mówi, czego 
możemy doświadczyć, ilekroć z wiarą otwieramy 
księgi Pisma Świętego. Do systematycznej – 
indywidualnej i wspólnotowej – lektury Biblii 
zachęca ks. prof. Waldemar Chrostowski, jej 
znawca i miłośnik. Ksiądz Profesor dzieli się też 
doświadczeniem swego pielgrzymowania do Ziemi 
Świętej i tłumaczy, dlaczego bywa ona często 
nazywana „piątą Ewangelią”. Do miejsc związanych 
z życiem Jezusa zabiera nas też Jędrzej Odyniec. Jego 
tekst stanowi pierwszą część cyklu poświęconego 
architekturze chrześcijaństwa.
Wszystkim Czytelnikom „Uwierzyć” życzę, by 
naszym doświadczeniem stało się to, o czym na 
początku swej adhortacji pisze papież: „Chrystus 
żyje (…). On jest w Tobie, jest z Tobą i nigdy Cię nie 
opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się 
oddalił, Zmartwychwstały jest obok Ciebie, abyś 
zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu 
smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On 
będzie przy Tobie, aby na nowo dać Ci siłę i nadzieję” 
(Franciszek, Christus vivit 2). 

Błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego!  
Radosnego Alleluja! 

Ks. Jacek Grabowski
j.grabowski.rm@gmail.com
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Nasza okładka: Krzyż z San Damiano w Asyżu - fragment
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20 stycznia
na scenie naszej parafialnej 
sali teatralnej wystawiono 
bożonarodzeniowe jasełka. 
W role m.in. Świętej Rodziny, 
pasterzy i aniołków wcieliły się 
dzieci, których rodzice należą do 
wspólnot neokatechumenalnych. 
W przedstawieniu wzięli 
też udział dorośli, którzy 
odegrali Adama i Ewę oraz 
Trzech Królów. Występ został 
nagrodzony przez licznie 
zebraną widownię gromkimi 
brawami. Nad całością czuwała 
Teresa Odyniec. 

..................
24 stycznia
odeszła do Pana w wieku 97 lat 
śp. Genowefa Niewęgłowska, 
Mama naszego Księdza 
Proboszcza. Uroczystościom 
pogrzebowym w Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Radzyniu Podlaskim 

4

W PARAFII

Kalendarium: „Gdzie 
słyszysz śpiew,
tam wejdź, 
tam dobre
serca mają...”

(J.W. Goethe)

Chór o nazwie Anthemis zna 
już chyba każdy parafianin. 
Funkcjonujemy od kilku 
lat, obecnie działamy pod 
kierunkiem pana Pawła 
Kucharczyka, naszego organisty.
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przewodniczył Biskup 
Pomocniczy Warszawski Michał 
Janocha. Wzięli w nich również 
udział księża i wierni świeccy 
z naszej parafii...................
11 lutego
rozpoczęły się katechezy 
dla dorosłych i młodzieży. 
Spotkania odbywały się 
w poniedziałki i czwartki 
w Kaplicy Łazarza. Liturgii Słowa 
Bożego, która była celebrowana 
w ramach cyklu katechez, 
przewodniczył 28 marca bp 
Rafał Markowski. Jednym 
z owoców trwających niemal 
dwa miesiące spotkań jest piąta 
wspólnota neokatechumenalna, 
która powstała w naszej parafii. 
Katechezy głosili Mariusz 
i Dorota Baranowie, Sebastian 
i Kinga Michalakowie, Agnieszka 
i Kazimierz Niemirowiczowie-
Szczyttowie oraz Elwira 
i Grzegorz Zwolińscy, a także  
ks. Jacek Grabowski. 

Kalendarium:

Członkowie zespołu to osoby w różnym wieku, różnych zawo-
dów, pełni swoich codziennych trosk.

Łączy nas umiłowanie muzyki i śpiewu, troska o piękno liturgii 
i nabożeństw, która stanowi ważne ogniwo na drodze do uświęce-
nia i uwrażliwienia człowieka.

Każdy z nas może wnieść wiele wartości w życie parafii. Dzię-
kując Panu Bogu za wspaniały dar, jakim jest możliwość śpiewu, 
pomnażajmy go poprzez służbę przy ołtarzu.

Misję naszego chóru bardzo trafnie obrazują słowa wieloletnie-
go wykładowcy muzyki i śpiewu oraz opiekuna Chóru Wyższego 
Seminarium Duchownego w Radomiu ks. prał. Henryka Ćwieka

,,Dziś nasze uszy pełne są warkotu motorów, ulicznego zgieł-
ku, a ciągłe spory i kłótnie, narzekania i żale to właśnie mikstura, 
tworząca przykre i gorzkie składniki codzienności. Melodia poboż-
nych pieśni może zaś wnosić w życie człowieka wiele pokoju i rado-
ści. Piękno muzyki kościelnej oraz dobry i zgodny śpiew zdolne są 
uciszyć roztrzęsione i rozkołatane ludzkie serca, są zdolne oderwać 
ludzką duszę od ziemi i wznieść ją ku Bogu”. 

Posługa chóralna to nie tylko okazjonalne śpiewanie, to także 
możliwość pracy nad sobą i własnymi słabościami czy ogranicze-
niami, to próby, nauka pieśni, refleksja nad słowem Bożym. Nie za-
wsze jest łatwo, czasem trzeba niemałego wysiłku, aby opanować 
nowy materiał, ale satysfakcja i radość dalece przekraczają trud.

Zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza naszych parafian, do korzy-
stania ze wspaniałej możliwości oddawania czci i chwały Panu Bogu 
poprzez śpiew i zaangażowanie w pracę na rzecz naszej wspólnoty. 
Doceńmy wagę modlitwy chóralnej, w której niebo i ziemia się jed-
noczą, by wspólnie wielbić Boga.

Monika Stańska

Próby chóru odbywają się w każdy czwar-
tek o godz. 19.15 w domu parafialnym (salka 
na II piętrze).
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Kalendarium:
..................
7 marca
naszą parafię odwiedził dr 
hab. Piotr Oszczanowski, 
dyrektor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu wraz z ekipą 
muzealników i konserwatorów 
sztuki. W grudniu tego roku 
we Wrocławiu planowane 
jest otwarcie wystawy 
obrazów Michaela Willmanna. 
Monumentalne dzieła 
śląskiego artysty z XVII wieku 
znajdowały się pierwotnie 
w kościele w Lubiążu, w roku 
1952 – po zawierusze wojennej 
– zostały przekazane Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej. 
Dwa spośród kilkunastu dzieł 
„śląskiego Rembrandta” trafiły 
do naszego kościoła. Większość 
obrazów, które znajdują się 
w warszawskich świątyniach, 
ma zostać wypożyczona 
na trwającą kilka miesięcy 
wystawę. Nie jest to łatwe 
przedsięwzięcie, głównie ze 
względu na gabaryty obrazów. 
Specjaliści dokonali wizji lokalnej 
– ocenili wstępnie stan obrazów, 
sposób ich zamocowania na 

Lektura Pisma
Świętego uczy nas 
ufności wobec Boga
Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Waldemarem Chrostow-
skim – biblistą, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miłośnikiem Pisma 
Świętego i znawcą krajów biblijnych.
Na czym polega praca Księdza Profesora jako biblisty? Wydaje się, że księgi 
Pisma Świętego zostały już przebadane pod każdym kątem, tymczasem wciąż 
ukazują się nowe publikacje.
Zacznijmy od tego, że Pismo Święte nie jest przeznaczone do zwyczajnej 
lektury i zwyczajnych badań naukowych, bo to byłoby stanowczo za mało. 
Księgi święte wyrosły z wiary biblijnego Izraela i wiary Kościoła apostolskie-
go. Dlatego powinny kształtować wiarę i ją umacniać: wiarę żydowską opartą 
na Biblii Hebrajskiej i wiarę chrześcijańską opartą na Starym i Nowym Te-
stamencie. Nie wydaje mi się, żeby księgi biblijne były powszechnie znane 
i czytane – to byłaby zbyt optymistyczna opinia. A czy są już wszechstronnie 
zbadane? Otóż i w tej dziedzinie pozostaje bardzo wiele do zrobienia. Ponie-
waż powstały ponad dwa tysiące lat temu, zawsze będzie się toczyła debata 
nad ich umiejscowieniem w kontekście, w jakim powstawały, oraz nad ich 
poprawnym zrozumieniem i objaśnianiem. Mam na myśli kontekst językowy, 
historyczny, geograficzny, społeczny, obyczajowy i religijny – wiemy na te 
tematy coraz więcej, bo wiedza o starożytnym świecie jest coraz bardziej 
obszerna. Szczególną pomocą może służyć archeologia, dzięki której w cią-
gu ostatnich stu pięćdziesięciu lat nasza wiedza o starożytności bardzo się 
wzbogaciła. To sprawia, że i nasze rozumienie, odczytywanie i objaśnianie 
Pisma Świętego jest o wiele bogatsze niż wcześniej. Wciąż rozwijają się też 
nauki humanistyczne i zmienia się podejście do tekstu. Bibliści stosują do 
odczytywania i objaśniania Pisma Świętego metody naukowe i wiedzę wy-
pracowaną dzięki osiągnięciom wielu różnych dyscyplin naukowych. 
Czym dla Księdza Profesora jest Pismo Święte, po tylu latach obcowania z nim? 
Mój kontakt z Pismem Świętym zaczął się bardzo wcześnie, gdy miałem je-
denaście czy dwanaście lat. Biblia zawsze kształtowała, i to bardzo głęboko, 
moje życie. W wielu sytuacjach bardzo mi pomogła, zwłaszcza w sytuacjach 
kryzysowych. Czytanie Pisma Świętego i przyswajanie go przynosiło odpo-
wiedzi na ważne pytania i dylematy, jakie się pojawiały. Kiedy następował 
bardzo silny kryzys czy mocne tąpnięcie, to właśnie lektura Pisma Świętego 
pozwalała zachować ciągłość w życiu – między tym, co było, co jest, oraz 
tym, co będzie. Dzisiaj, po ponad trzydziestu latach wykładania Pisma Świę-
tego na poziomie akademickim, moje zrozumienie Biblii jest głębsze i peł-
niejsze niż na początku. Biblia miała i wciąż ma ogromy wpływ na mój rozwój 
duchowy i intelektualny. Przecież to właśnie dzięki Biblii i zainteresowaniom, 
które w niej mają swe źródło, mogłem pielgrzymować do krajów biblijnych 
i je poznawać. Zainteresowałem się też starożytnością, która na kartach Pi-
sma Świętego jest na rozmaite sposoby obecna. Chciałbym jednak podkre-
ślić, że Pismo Święte to nie tylko zapis czegoś, co wydarzyło się w starożyt-
ności, bo jest ono niezmiernie ważne w naszym życiu teraz, dzisiaj. Bóg przez 
słowo zawarte na kartach ksiąg świętych pomaga skutecznie znajdować 
rozwiązanie wielu naszych problemów oraz odpowiedzi na istotne pytania 
i wątpliwości. Te odpowiedzi są w Piśmie Świętym obecne, trzeba je tylko 
odnaleźć i uznać za swoje.
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Kalendarium:

ścianie, oszacowali też wagę 
płócien wraz z ramami. ..................
18 marca
ks. Rektor Alojzy Oberstar 
przewodniczył Eucharystii, 
w której uczestniczyło ponad 
dwudziestu księży, absolwentów 
Archidiecezjalnego Seminarium 
Misyjnego „Redemptoris 
Mater” – z Brazylii, Ekwadoru, 
Filipin, Kolumbii i Włoch. Mszę 
koncelebrowali też obecni 
wikariusze naszej parafii ks. 
Jacek Grabowski i ks. Janusz 
Kapusta, były wikariusz ks. 
Krystian Chmielewski oraz 
pochodzący z naszej parafii 
ks. Krzysztof Liman – wszyscy 
są absolwentami seminarium 
„Redemptoris Mater”. 
Eucharystię koncelebrował 
również Ksiądz Proboszcz 
Zygmunt Niewęgłowski. 
Msza św. została odprawiona 
w odnowionej niedawno salce 
w podziemiach kościoła. Na co 
dzień mają tam swoje spotkania 
różne grupy parafialne. 

W jaki sposób może czytać Pismo Święte ktoś, kto nie jest biblistą? 
Pismo Święte ukazuje obecność Boga w dziejach ludzkości, w dziejach biblij-
nego Izraela, w dziejach Kościoła i w losach każdego z nas. Historia zbawie-
nia nie skończyła się wraz ze spisaniem ostatniej księgi Nowego Testamentu, 
czyli Apokalipsy, lecz wciąż trwa. Gdy bierzemy udział w liturgii, zwłaszcza 
we Mszy św., słyszymy wybrane fragmenty Biblii – mamy w ten sposób, 
przynajmniej raz w tygodniu, żywy kontakt z Pismem Świętym. Ważne za-
tem, byśmy jak najgłębiej przeżywali mszalną Liturgię Słowa. To jest rów-
nież ogromne zadanie dla duszpasterzy, żeby przywiązywali należytą wagę 
do starannego czytania i objaśniania tekstów biblijnych, czyniąc to w sposób 
zrozumiały, atrakcyjny i wierny zbawczemu orędziu. Kiedyś po niedzielnej 
Mszy św. rozmawiało się o tym, o czym były czytania i o czym kapłan mówił 
w homilii, co sprzyjało przyswajaniu biblijnych treści. Natomiast kolejny etap 
stanowi osobista lektura Pisma Świętego.
Jak się do tego zabrać? Miałby Ksiądz Profesor jakąś sugestię? 
Doradzałbym rozpoczęcie lektury Biblii od Nowego Testamentu. Można za-
cząć od przeczytania, najlepiej półgłosem, jednego rozdziału dziennie. Wy-
daje się, że to mało, ale chodzi o systematyczną lekturę, naprawdę codzienną, 
a to jest, wbrew pozorom, zadanie dość zobowiązujące. Kiedy przeczytamy 
Nowy Testament, powinniśmy sięgnąć po pierwszą część Biblii chrześcijań-
skiej, czyli Stary Testament, albo ponowić lekturę Nowego Testamentu. Pa-
miętajmy, że nie kładziemy nacisku na zrozumienie, bo niekoniecznie trzeba 
wszystko zrozumieć. Kiedy na przykład podróżuję samochodem czy samolo-
tem, nie muszę znać skomplikowanych zasad fizyki i wiedzieć dokładnie, jak 
są skonstruowane te środki transportu, a przecież z nich korzystam. Co się 
tyczy Pisma Świętego, na pierwszym miejscu jest świadomość, że historia, 
o której w nim mowa, to jest również moja historia. Chodzi więc o umacnia-
nie wiary w Boga i osobistych więzi z Nim. Lektura Pisma Świętego uczy nas 
ufności wobec Boga i tego, byśmy Mu pozwalali, żeby był obecny w naszym 
życiu, tak jak był obecny w życiu biblijnych bohaterów wiary. Aczkolwiek 
mam za sobą ponad pięćdziesiąt lat obcowania z Pismem Świętym, to pytań, 
które w sobie noszę dzisiaj, jest znacznie więcej niż wtedy, kiedy zaczynałem 
jego lekturę. Na wiele znajduję odpowiedzi, na inne – niekoniecznie. To nie 
znaczy, że takich odpowiedzi nie ma. One są, ale jeszcze do nich nie dotar-
łem. 
W Pięcioksięgu, oprócz dziesięciu przykazań, są zawarte jeszcze inne – bardziej 
szczegółowe. Czy to prawda, że jest ich wszystkich aż sześćset trzynaście? Nie 
wszystkie chyba są nam znane? Jak zatem rozumieć słowa Jezusa, który powie-
dział: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 1)? Jak należy to rozumieć? 
W Pięcioksięgu nie ma sześciuset trzynastu przykazań. Są one natomiast 
w tradycji żydowskiej, a ściśle biorąc – w tradycji rabinicznej, która ukształto-
wała się po roku 70 po Chrystusie, w dużej mierze w konfrontacji z chrześci-
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Kalendarium:
..................
24 marca 
fragmenty „Pasji wg św. Jana” 
Jana Sebastiana Bacha wykonał 
w naszym kościele zespół 
muzyki dawnej „La Tempesta” 
oraz Chór Kameralny „In 
Laetitia” pod dyrekcją Barbary 
Kucharczyk. Na pozytywie 
zagrał nasz organista Paweł 
Kucharczyk. ..................
1-3 kwietnia
odbyły się w naszej parafii 
rekolekcje szkolne. Poprowadzili 
je ks. Jacek Fijałkowski oraz 
Justyna Tabędzka, Agnieszka 
Perzyna, Aleksandra Mazur 
i Andrzej Hornik ze Szkoły Nowej 
Ewangelizacji pw. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki z parafii św. Jakuba 
na Ochocie. Rekolekcje parafialne 
poprowadził pod koniec marca ks. 
prof. Jan Przybyłowski z UKSW. 

..................
12 kwietnia
miała miejsce Droga Krzyżowa 
ulicami naszej parafii. Przeszliśmy 
ul. Rybnicką, Pianistów, 
Żeleńskiego i Chrościckiego. 
Nabożeństwo zakończyło się na 
placu przed kościołem. Inspiracją 
do wspólnej modlitwy były 
rozważania abpa Grzegorza 
Rysia, oparte na tekście Psalmu 
22. Po nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej w kaplicy adoracji 
została odprawiona Msza św. 
w intencji prześladowanych 
chrześcijan. 

jaństwem. Cała ta tradycja ukształtowała się na bazie Pięcioksięgu, w którym 
jest dziesięć przykazań Bożych oraz wiele innych rozporządzeń i przepisów, 
które rabini rozbudowali w sześćset trzynaście przykazań szeroko pojętej 
Tory. W tym znaczeniu termin „Tora” obejmuje nie tylko Pięcioksiąg oraz nie 
tylko Biblię Hebrajską traktowaną jako Tora Spisana (Tora sze-biketav), lecz 
również wyrosłą na jej podłożu Torę Ustną (Tora sze-bealpe), która została 
opracowana przez rabinów. Trzysta sześćdziesiąt pięć przepisów to nakazy, 
pozostałe to zakazy. My, chrześcijanie, nie znamy ani nie musimy znać tych 
szczegółowych rozporządzeń, które – powtórzmy – zostały określone przez 
rabinów wiele lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus wie-
lu z tych przepisów po prostu nie znał, bo ich wtedy nie było. Kiedy mówi On 
o Torze, ma na myśli rozporządzenia zawarte w Pięcioksięgu, sprzeciwiając się 
ich rozbudowywaniu, które już w Jego czasach miało miejsce. Specjalizowali 
się w tym faryzeusze, którzy z podstawowych przykazań wyprowadzali wiele 
innych, budując „ogrodzenie wokół Tory”. Ogrodzenie, jak wiemy, może być 
tak skonstruowane, że nie zobaczymy tego, co rośnie w sadzie czy ogrodzie. 
W relacji Nowego Testamentu do Starego istnieją trzy wymiary: ciągłość, brak 
ciągłości i zasadnicza nowość, którą jest osoba i posłannictwo Jezusa Chry-
stusa. Niektóre przepisy Starego Testamentu zdezaktualizowały się, bo mamy 
do czynienia z radykalnie nowym etapem historii zbawienia. Przykład może 
stanowić obrzezanie jako warunek przynależności do starotestamentowej 
wspólnoty wiernych. Chrześcijaństwo go nie praktykuje, co zostało rozstrzy-
gnięte już w Nowym Testamencie.
Na Wydziale Teologicznym UKSW można podjąć studia w ramach specjalności 
Turystyka Krajów Biblijnych. Jest Ksiądz Profesor jej pomysłodawcą, prowadził 
też Ksiądz bardzo wiele pielgrzymek do Ziemi Świętej. Jakie są doświadczenia 
Księdza Profesora związane z pielgrzymowaniem? Czy nazywanie Ziemi Świętej 
„piątą Ewangelią” nie jest przesadą?
Możliwość pielgrzymowania do Ziemi Świętej i prowadzenia pielgrzymek do 
krajów biblijnych postrzegam jako swego rodzaju bonus, który otrzymałem 
od Boga jako nagrodę za zainteresowanie Biblią. Przewodniczyłem stu piel-
grzymkom do Ziemi Świętej i na tym, jeżeli chodzi o oprowadzanie grup, 
koniec. Natomiast wszystkich pielgrzymek do krajów biblijnych prowadziłem 
ponad sto pięćdziesiąt. Skoro każda trwała około dziesięciu dni, to na piel-
grzymowaniu spędziłem ponad półtora tysiąca dni, czyli około cztery lata. 
Poznałem dokładnie kraje biblijne, ale to nie wszystko. Największą przygodą 
podczas kolejnych pielgrzymek było nie tyle ponowne oglądanie tych sa-
mych miejsc, ile patrzenie na ludzi, którzy tam przybywali i głęboko prze-
żywali swoją obecność w miejscach świętych. Zawsze największe wrażenie 
robiło na mnie to, w jaki sposób wierni w tych wyjazdach uczestniczyli – ich 
radość, zdziwienie, satysfakcja, szczęście… Pielgrzymi zawsze byli niezwy-
kle poruszeni możliwością pójścia śladami Jezusa, Najświętszej Marii Pan-
ny, Apostołów, św. Pawła, śladami początków Kościoła i wczesnego chrze-
ścijaństwa. Nazywanie Ziemi Świętej „piątą Ewangelią” jest jak najbardziej 
uzasadnione. Cztery Ewangelie kanoniczne: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana 
zostały napisane słowami, natomiast „piąta Ewangelia” została napisana 
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przez Boga w geografii i topografii. Ona jest uzupełnieniem słów oraz ich 
ilustracją i potwierdzeniem. Goethe napisał, że zrozumieć poetę może 
tylko ten, kto uda się do kraju poety. Żeby w pełni zachwycić się Pismem 
Świętym, dobrze jest poznać miejsca, które stały się świadkami zbaw-
czych wydarzeń.
Przez wiele lat głosił Ksiądz Profesor konferencje biblijne. Na stronie inter-
netowej wch-biblijne.pl jest informacja, że w roku akademickim 2018/2019 
konferencje zostały zawieszone. Czy można mieć nadzieję, że zostaną wzno-
wione? 
Głosiłem te konferencje przez trzydzieści dwa lata i jestem bardzo 
wdzięczny wszystkim, którzy byli ich słuchaczami – to są już dwa poko-
lenia uczestników. Był to dla mnie czas niezapomniany i bardzo piękny. 
Dzięki tym spotkaniom mogłem lepiej zrozumieć Pismo Święte, a obja-
śniając rozmaite motywy, wątki i tematy, pozostawałem w żywym kon-
takcie ze słuchaczami. Jestem również bardzo wdzięczny osobom, dzięki 
którym te konferencje są dostępne w Internecie. Na słowa szczególne-
go podziękowania zasłużył śp. Józef Zwierko oraz prof. Jerzy Paczyński. 
Dzięki nim oraz tym, którzy ich wspomagali, oddziaływanie konferen-
cji jest naprawdę szerokie, czasami wręcz zaskakujące. Te konferencje 
są kontynuowane, bo podobny styl i sposób interpretowania tekstów 
biblijnych przejęła dr hab. Barbara Strzałkowska. Jestem promotorem 
jej znakomitej pracy magisterskiej, a potem doktorskiej – obie zostały 
opublikowane w serii „Rozprawy i Studia Biblijne”. Jej konferencje odby-
wają się w określone soboty miesiąca w Parafii Świętego Jakuba w War-
szawie. Bierze w nich udział około stu osób. To tak, jak w moich po-
czątkach, kiedy w 1986 roku zaczynałem konferencje biblijne w Parafii 
Opatrzności Bożej. Co do wznowienia moich konferencji, to na razie nie 
mogę jednoznacznie się deklarować, bo zależy ono od wielu czynników. 
Dodam tylko, że ile razy o tym myślę, zawsze mam przed oczami widok 
setek zasłuchanych uczestników w Parafii Zwiastowania Pańskiego na 
warszawskim Rakowcu, gdzie wygłosiłem około trzystu pięćdziesięciu 
konferencji. To tak, jak bym je głosił codziennie przez cały rok. 
Co chciałby Ksiądz przekazać czytelnikom „Uwierzyć”? 
W dobie różnych trudności i przeciwności, a nawet kryzysu, który prze-
żywa Kościół, potrzebny jest nam bardzo silny fundament i silna mo-
tywacja. Jedno i drugie możemy odnaleźć w Piśmie Świętym. W obli-
czu wszystkich dylematów i wyzwań musimy pamiętać, że naszą wiarę 
i chrześcijańską tożsamość ocali osobista więź z Jezusem Chrystusem. 
Bez kontaktu z Biblią i znajomości jej orędzia nie można mówić o zażyłej 
więzi z Bogiem. Biblia ukazuje historię zbawienia i przybliża Boga, który 
dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Osobista relacja 
z Jezusem Chrystusem, o którym mowa w obu częściach Biblii, to jest 
Starym i Nowym Testamencie, pozwala nam być sobą i pokonać wszelkie 
przeciwności, nadając właściwy kierunek i sens naszemu życiu. 
Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Elżbieta i Wiesław Sawiccy
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W tym znaku zwyciężysz!
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W tym znaku zwyciężysz!
Znak krzyża towarzyszy 
nam każdego dnia. Roz-
poczynamy i kończymy 
nim każdą modlitwę. 
W niektórych rodzinach 
jest zwyczaj błogosławie-
nia tym znakiem przed 
wyjściem z domu, przed 
podróżą czy rozpoczę-
ciem nowego etapu życia. 
Krzyż nosimy na szyi, 
wieszamy go w naszych 
domach, jest też wciąż 
obecny w przestrzeni pu-
blicznej, choć jest to wi-
dok coraz rzadszy. Krzyż 
jest oczywiście obecny 
w świątyniach. W na-
szym kościele niektórzy 
parafianie mają zwyczaj 
całowania krzyża przy 
drzwiach wejściowych, 
wzrok przykuwa ogrom-
na mozaika przedstawia-
jąca Ukrzyżowanego. Czę-
sto spotyka się parafian, 
którzy na moment za-
trzymują się przy krzyżu 
misyjnym na dziedzińcu 
kościoła albo przy pro-
stym drewnianym krzyżu 
w pobliżu włochowskie-
go dworca. Wzruszają 
krzyże, które mamy 
w naszych domach, choć 
szkoda, że nieraz cały rok 
są schowane gdzieś głębo-
ko w szafie, a wyjmujemy 
je tylko z okazji wizyty 
kolędowej. Domowy krzyż 
jest nieraz przekazywany 
z pokolenia na pokolenie, 
nosi ślady zniszczeń, nie-
rzadko cudem przetrwał 
wojenną zawieruchę. 
Smutny to widok, kiedy 
taki krzyż ktoś zostawia 
pod drzwiami kościoła 
jako niechcianą pamiątkę 
po kimś, kto odszedł do 
wieczności. Historia ro-
dzinna się w ten sposób 
w pewnym sensie urywa…
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Krzyż 
staje się 
ostatnio 
oderwaną 
od religii 
ozdobą, 
noszony jest 
jako biżuteria przez osoby 
niewierzące, jest też jednym z motywów 
coraz bardziej popularnych tatuaży. To 
swoisty powrót do czasów przedchrze-
ścijańskich, kiedy krzyż pojawiał się jako 
symbol w różnych kulturach i wierze-
niach, choć tam jednak zawsze coś ozna-
czał. Współcześnie po znak krzyża sięgają 
i ci, którzy chcą wywołać skandal, krzyż 
staje się zatem obiektem niewybrednych 
żartów. Nie jest to zjawisko nowe. Prze-
cież jednym z pierwszych wizerunków 
krzyża, zachowanym do naszych czasów, 
jest Graffiti Alaksamenosa, pochodzące 
prawdopodobnie z III wieku. Zostało 
wyryte na ścianie Pałacu Cezarów na 
rzymskim Palatynie, obecnie można je 
zobaczyć w Muzeum Palatyńskim. Wize-
runek przedstawia ukrzyżowaną postać 

człowieka 
z głową osła oraz 

drugą postać z ręką wyciągniętą w geście 
pozdrowienia. Jest też napis: Aleksame-
nos oddaje cześć bogu. To próba ośmie-
szenia wyznawcy Chrystusa – tego Boga, 
który stał się człowiekiem i pozwolił się 
przybić do krzyża. Do dziś wydaje się to 
wielu ludziom przejawem naiwności. 
Ośmieszanie nie było jednak wówczas 
najdotkliwszą formą prześladowania. 
Wyznawcy Chrystusa byli torturowani 
i zabijani, ginęli również na krzyżu. Tym 
prawdopodobnie należy tłumaczyć nie-
obecność znaku krzyża w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa. Krzyż kojarzył 
się bowiem z okrutną karą. Przyczyną 
nieobecności krzyża w sztuce pierwszych 
wieków mogła być obawa przed zbyt ła-
twym zidentyfikowaniem i prześladowa-
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............
W Wielki Piątek podczas 
liturgii Męki Pańskiej 
adorujemy Krzyż. Jest 
to gest wdzięczności 
wobec Boga, który „tak 
umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). 

niami. Popularne były zatem tzw. krzyże 
ukryte (cruces dissimulatae). Miały formę 
różnych przedmiotów używanych w życiu 
codziennym: kotwicy, masztu, pługa, trój-
zębu, siekiery czy wędki. Wszystko zmie-
niło się po roku 313, kiedy to cesarz Kon-
stantyn na mocy edyktu mediolańskiego 
zezwolił chrześcijanom na swobodne 
praktykowanie swojej religii. Kilkadzie-
siąt lat później, w roku 380, za panowania 
Teodozjusza I, chrześcijaństwo stało się 
religią państwową, a liturgie zaczęto ce-
lebrować w przestronnych bazylikach. 
Miało to ogromny wpływ na sztukę. War-
to wspomnieć, że matce Konstantyna, św. 
Helenie przypisuje się odnalezienie reli-
kwii Krzyża św. Miała tego dokonać pod-
czas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Krzyż 
przestaje być kojarzony z hańbą, a zwy-
cięstwo Chrystusa pokazuje się, wykorzy-
stując do wytwarzania krzyży drogocenne 
materiały. Pod koniec IV wieku zaczynają 
powstawać wykonane z drogich kruszców 
ozdobne krzyże, zwane crux gemmata. Są 
to niezwykle misterne mozaiki (kościół 
św. Pudencjany w Rzymie, kościół św. 
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Apolinarego in Classe w Rawennie), ale też 
przyozdobione szlachetnymi kamieniami reli-
kwiarze w kształcie krzyża lub pektorały, czyli 
krzyże biskupie. Początkowo nie przedstawia 
się na nich wizerunku Jezusa, z czasem poja-
wia się postać Chrystusa triumfującego, który 
choć umarł, to zmartwychwstając, zwyciężył 
śmierć. Na głowie Jezusa w tych starożytnych 
przedstawieniach próżno szukać korony cier-
niowej, jest za to królewski diadem lub aure-
ola. Z tej wschodniej tradycji, którą na Zachód 
Europy przeszczepili syryjscy mnisi, wywodzą 
się krzyże-ikony powstające w XII wieku na 
terenie Umbrii. Jednym z najbardziej znanych 
wizerunków tego typu jest krzyż z kościółka 
San Damiano w Asyżu, obecnie znajdujący się 
w bazylice św. Klary. Rozświetlone ciało Jezusa 
kontrastuje z ciemnym tłem. Jezus jest wypro-
stowany, a Jego oczy szeroko otwarte. To Chry-

stus, który triumfuje nad śmiercią, pokonał 
ją przez swój krzyż i zmartwychwstanie. 
Czerwień i kolor złoty dominują nad czer-
nią, co symbolizuje zwycięstwo Jezusa nad 
grzechem i szatanem. Z krzyża emanuje 
spokój, nadzieja i radość.

Sposób przedstawiania Jezusa ulegał 
z czasem bardzo dużym zmianom. Jezu-
sa zaczęto pokazywać jako umęczonego 
i cierpiącego. Przykładem tego typu wize-
runku jest krzyż baryczkowski, od wieków 
czczony w Archikatedrze Warszawskiej. 
Szczytowym przejawem takich tendencji 
w sztuce sakralnej jest Ołtarz z Isenheim 

z XVI wieku. Matthias Grünewald ukazał 
w swym dziele Jezusa jako okrutnie cierpią-

cego, bezlitośnie skatowanego, umierającego 
człowieka. O ile we wcześniejszych wizerun-
kach kontemplowano bóstwo Chrystusa, tak 
w średniowieczu akcent zostaje przesunięty 
na Jego człowieczeństwo. To w tym okresie 
powszechne staje się nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej – Jezus cierpi, jest okrutnie oszpecony 
i bestialsko zabity. Wedle jednej z hipotez, taki 
sposób przedstawiania Chrystusa na krzyżu 
upowszechnił się, kiedy Europę zaczęły dzie-
siątkować zarazy. Ludziom potrzebna była 
wtedy świadomość, że nie są w swoim cierpie-
niu osamotnieni, że jest z nimi Bóg. 
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* * *

W Wielki Piątek podczas liturgii Męki 
Pańskiej adorujemy Krzyż. Jest to gest 
wdzięczności wobec Boga, który „tak 
umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3,16). Jest to jednak również gest przy-
jęcia naszego osobistego krzyża. Nieraz 
cierpienie przytłacza nas jak Chrystusa 
na obrazie Grünewalda, a serce przeszyte 
jest bólem, którego nie można ukryć. Uca-
łowanie krzyża może być wtedy żarliwą 
prośbą o wiarę w to, że i mój krzyż sta-
nie się kiedyś krzyżem chwalebnym. Są 
i tacy, którzy całując krzyż, mają już serce 

W WIERZEW WIERZE

przepełnione wdzięcznością, bo zrozu-
mieli głęboki sens krzyża w swoim życiu. 
Cierpienia, w których doświadczyło się 
Bożej interwencji, stają się jak drogocen-
ne kamienie i jak małe kamyki wielkiej 
mozaiki, która jest Bożym arcydziełem. 
Dzięki łasce Bożej każda ciemność może 
być zwyciężona i rozpromieniona chwa-
lebnym blaskiem zmartwychwstania, 
które sprawia, że możemy – jak Chrystus, 
bo razem z Chrystusem – triumfować nad 
śmiercią, wpatrując się szeroko otwarty-
mi oczyma w Miłość Boga, która wszystko 
zwycięża.

Ks. Jacek Grabowski
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W polskiej tradycji w Wielką Sobotę 
uczestniczymy bardzo licznie w obrzędzie 
błogosławienia pokarmów na stół wielkanoc-
ny. Zwyczaj święcenia pokarmów w Kościele 
katolickim jest bardzo stary. Sakramentarze 
z VIII i IX wieku zawierają przepisy i od-
powiednie formuły modlitewne związane 
z błogosławieniem pokarmów. Modlitwy te 
nawiązują do żydowskiej Paschy, któ-
re była zapowiedzią misterium 
śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. W Wigilię 
Paschalną, czyli w Wielką 
Noc, podczas modlitwy 
eucharystycznej bło-
gosławiono baranka, 
którego spożywano 
po uroczystej liturgii. 
Baranek symbolizo-
wał Jezusa Chrystu-
sa – Baranka Bożego, 
który przez swoją 
śmierć i zmartwych-
wstanie gładzi grzech 
świata. Z czasem zaczę-
to błogosławić również 
inne pokarmy, przeznaczo-
ne na stół wielkanocny, które 
w jakiś sposób nawiązywały do 
symboliki Zmartwychwstania Pańa-
skiego. W Polsce zwyczaj ten jest znany od 
XIII wieku.

Początkowo pokarmy błogosławili jedy-
nie biskupi, z czasem księża, diakoni, a także 
ustanowieni przez biskupa akolici i lekto-
rzy. Zwyczaj święcenia pokarmów w wielu 
krajach stopniowo zanikał, przetrwał m.in. 
w Austrii, w Bawarii i we Włoszech. W Pol-
sce tradycja jest pielęgnowana nawet przez 

tych, którzy nie mają już większych więzi 
z Kościołem i nie praktykują swojej wiary. 

Święcenie pokarmów w dawnych wie-
kach odbywało się w domach, święcono 
bowiem wszystko, co miało znaleźć się na 
wielkanocnym stole. Kapłan przyjeżdżał 
zarówno do szlachty, jak i do domów miesz-
czańskich, by poświęcić pokarmy przezna-

czone na świąteczny stół: mięsiwa, ptac-
two, ser, masło, jaja, chleb, ciasta, 

placki, ryby, olej, miód, a także 
wino i piwo oraz liczne do-

datki, takie jak sól, chrzan, 
czosnek, pieprz, i przy-

prawy ziołowe.  
Dobór pokarmów 

w koszyku nie był 
nigdy przypadkowy. 
Każdy pokarm jako 
Boży dar miał inne 
znaczenie. Czasami 
wiązało się ono z ob-

rzędami ludowymi, 
ale nierzadko można 

mówić o tradycji stric-
te chrześcijańskiej. Nie 

mogło zabraknąć przed 
wszystkim chleba, który jest 

znakiem niebiańskiego pokar-
mu, czyli Eucharystii. Pośród przepy-

chu jadła przygotowanego na święta wiel-
kanocne prawdziwy baranek zagubił się 
i stracił swoje dawne znaczenie. Jego miejsce 
zajęły figurki z ciasta, cukru, a obecnie na-
wet z gipsu czy plastiku. Jajka w kulturze 
ludowej są symbolem nowego życia, chrze-
ścijanom przypominają o zwycięstwie życia 
nad śmiercią, o Zmartwychwstaniu. W ko-
szyku powinna też znaleźć się sól, symboli-

Wielka Sobota to w liturgii Kościoła dzień wyciszenia i zadumy 
nad ogromem miłości Boga, który oddał swoje życie za 

każdego z nas. W tym dniu, przygotowując się do świętowania 
Zmartwychwstania Chrystusa, nawiedzamy kaplice Grobu 

Pańskiego. Adorując Najświętszy Sakrament, wyznajemy wiarę 
w to, że Jezus Chrystus – który umarł za nasze grzechy i został 

złożony w grobie – zmartwychwstał, żyje i jest z nami. 

W WIERZE
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zująca oczyszczenie z grzechu. Obrazem soli 
posługiwał się Jezus, kiedy mówił o misji, 
jaką mają w świecie chrześcijanie – nadają 
światu smak. 

Potraw w koszyku może być oczywiście 
o wiele więcej. Spotyka się chrzan, który 
w ludowych wierzeniach był znakiem siły 
i fizycznej krzepy, a także ciasto jako symbol 
umiejętności i doskonałości. W koszykach 
wielkanocnych możemy również zobaczyć 
zająca. W wielu religiach był on symbolem 
płodności, a ze względu na wyostrzony zmysł 
słuchu był uważany za bóstwo opiekuńcze. 
Św. Augustyn, komentując Psalm 104, pisze 
o zającach, które znajdują kryjówki w ska-
łach. Widzi w nich pogan, którzy błąkają się 
na pustkowiach, ale ostatecznie odnajdują 
schronienie w Chrystusie. Współcześni bi-
bliści twierdzą wprawdzie, że w hebrajskim 
tekście nie chodzi raczej o zające, ale o góral-
ki, czyli małe skalne gryzonie. To jednak wła-
śnie zające stały się jednym z symboli Wielka-
nocy. Co ciekawe, były obecne w starożytnej 
sztuce chrześcijańskiej. Przedstawiano je na 
przykład na naczyniach służących do chrztu, 
którego udzielano często w noc Zmartwych-
wstania. Zając jedzący winogrona miał sym-
bolizować neofitę, który czerpie siłę z nauki 
Chrystusa; człowieka, któremu Bóg pozwala 
kosztować owoców Ziemi Obiecanej. 

***
Wielka Sobota zaprasza nas do tego, by-

śmy i my w gąszczu różnych spraw i w cią-
głym pośpiechu, który towarzyszy naszemu 
życiu, oparli swoje życie na Skale. Warto 
w tym dniu choćby na krótki czas oderwać 
się od przedświątecznych przygotowań 
i przyjść do Chrystusa, obecnego w Najświęt-

szym Sakramencie. To dobra okazja, żeby 
zobaczyć, co jest naszym grobem, co w nas 
jest martwe. Z taką świadomością możemy 
uczestniczyć w liturgii Wielkiej Nocy, będą-
cej potężnym przejściem Boga, który zwycię-
żył śmierć i chce każdego z nas doprowadzić 
do Ziemi Obiecanej.  

Agnieszka Bąk

W WIERZEW WIERZE
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Papież Franciszek przyleciał do Panamy w środę 23 stycznia, naza-
jutrz na bulwarze Costa Costera miało miejsce uroczyste otwarcie 34. 
Światowych Dni Młodzieży. W kolejnych dniach Franciszek przewod-
niczył liturgii pokutnej w zakładzie karnym na przedmieściach stoli-
cy, poprowadził Drogę Krzyżową z udziałem młodych, spotkał się też 
z nimi na czuwaniu modlitewnym na błoniach, którym patronuje św. 
Jan Paweł II. W niedzielny poranek papież przewodniczył uroczystej 
Mszy św., wieńczącej Światowe Dni Młodzieży. Do niewielkiego kra-
ju w Ameryce Środkowej przybyli młodzi ze 156 krajów. Sporą grupę 
stanowili Polacy, nie zabrakło wśród nich naszych parafian.

Włochowska młodzież
Z PAPIEŻEM W PANAMIE
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Asia i Grzegorz Ustaszewscy to rodzeństwo. 
Asia uczy się w liceum sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie, Grzegorz jest studentem. 
Oboje w 2016 roku uczestniczyli w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie. To tam 
Ojciec Święty zapowiedział, że kolejne spo-
tkanie młodzieży z całego świata odbędzie 
się w Panamie. Wyjazd został zorganizowany 
przez dwie parafie – Matki Bożej Saletyńskiej 
na Starych Włochach i Matki Bożej Fatimskiej 
w Ursusie. Przygotowania do wyjazdu trwa-
ły bardzo długo, trzeba było uzbierać sporo 
pieniędzy, sam bilet kosztował blisko pięć ty-
sięcy złotych. Młodzi organizowali kiermasze 
– sprzedawali ciasta, ozdoby świąteczne, pa-
lemki. Udało się! 

Do pielgrzymki długo przygotowywali się też 
Marysia i Janek Siwińscy. To również rodzeń-
stwo, oboje są we wspólnocie neokatechu-
menalnej – Marysia u księży saletynów, Janek 
w naszej parafii. Do Panamy wyruszyli ze spo-
rą grupą młodych z całej Warszawy, było ich 
około stu trzydziestu. Dla Marysi był to pierw-
szy wyjazd za granicę. W ubiegłym roku zdała 
maturę i zaczęła pracę, żeby zarobić na wy-
jazd. Półtora roku przed pielgrzymką z grupą 
przyjaciół zbierali już pieniądze na bilet. Grali i 
śpiewali w różnych parafiach, prosząc o wspar-
cie. Ludzie byli bardzo hojni. Zebraliśmy około 
pięćdziesięciu tysięcy złotych. Brakowało jeszcze 
sporo, ale kiedy pewnego razu dopytywałam się, 
ile jeszcze muszę zapłacić, organizator wyjazdu 
powiedział mi, że ktoś przekazał brakującą kwotę. 
Do dziś nie wiem, kto to był – mówi z wdzięcz-
nością Marysia.

Lot trwał długo. Grzegorz z Asią lecieli naj-
pierw dwie godziny do Amsterdamu, później 
przeszło dziesięć godzin do Panamy. Po przy-
locie z mroźnej Polski zachwycali się bujną 
egzotyczną roślinnością, dała się też we znaki 
temperatura, która dochodziła do 40 stopni. 
Zimowe kurtki zostały oczywiście w domach, 
w Panamie na pewno by się nie przydały. Po 
wylądowaniu pielgrzymi pojechali do Chitre, 
gdzie spędzili pierwszych kilka dni. Brali tam 
udział w warsztatach i spotkaniach, wieczory 
spędzali z rodzinami, które ich gościły.

Marysia i Janek do Panamy lecieli przez Paryż, 
ale zatrzymali się na Kubie. Pobyt w tym kraju 
pozostawił w ich sercu wiele wspomnień. Mary-
sia: Wiedzieliśmy, że ludzie są tam bardzo biedni, 
że wszystkiego im brakuje. Dlatego postanowili-
śmy zabrać ze sobą różne rzeczy, którymi chcie-
liśmy ich obdarować. Zrobiliśmy to w ten sposób, 
że pakowaliśmy dwie walizki – większą, do której  
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włożyliśmy dary dla Kubańczyków, i mniejszą, 
z naszymi rzeczami, którą zabraliśmy na pokład. 
Z Hawany pielgrzymi pojechali autobusem do 
niewielkiej miejscowości Managua. Kiedy piel-
grzymi rozpakowali swoje prezenty – jedzenie, 
leki, ubrania, środki higieniczne – uzbierało 
się ich naprawdę sporo. Parafianie byli bardzo 
wdzięczni. Przed wyjazdem mieliśmy spotkanie 
z Kardynałem Nyczem, który powiedział nam, 
że braciom na Kubie zawozimy dary, ale i oni 
chcą nas obdarować. I poprosił nas, żebyśmy 
te ich dary potrafili przyjąć – wspomina Mary-
sia. Okazało się, że Kubańczycy przygotowali 
dla pielgrzymów z Polski prawdziwą ucztę. Oni 

..................
Maryja odważyła się powiedzieć „tak”. 

Odważyła się dać życie marzeniu 
Boga. O to samo anioł chce zapytać 

Ciebie, Ciebie i mnie: czy chcesz, aby 
to marzenie miało życie? Czy chcesz 

nadać mu ciało twoimi rękoma, twoimi 
stopami, oczyma, sercem? Czy chcesz, 
aby miłość Ojca otworzyła Tobie nowe 

perspektywy i prowadziła drogami, 
jakich nigdy sobie nie wyobrażałeś 

i o jakich nie myślałeś, nie marzyłeś ani 
nie oczekiwałeś? 

(Słowo Ojca Świętego podczas uroczystego powitania 
i otwarcia 34. ŚDM) 
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takich rzeczy nie jedzą na co dzień, chcieli nas jak 
najlepiej ugościć. To było naprawdę niesamowite.

O ogromnej gościnności mówi też Grzegorz: 
Ludzie w Panamie nie żyją w luksusie. Są oczywi-
ście dzielnice bogatsze, ale wielu żyje w zwykłych 
parterowych domkach. Nie ma tam wielkich wy-
gód, w wystroju widać wiele niedoróbek, ale za to 
ludzie są niezwykle otwarci. Ktoś z grupy opo-
wiadał, że jedna z rodzin karmiła swoich gości 
ryżem z mięsem. Sami jedli tylko ryż, bo nie 
było ich stać, żeby kupić mięso dla wszystkich. 
Robili to jednak z wielką radością, cieszyli się, 
że mogą się dzielić z innymi tym, co mają. Kiedy 
przyjechaliśmy do Chitre, czekała nas nasza ro-
dzina – mama z dorosłą córką. Na dużej kartono-
wej kartce były nasze imiona oraz słowa „Witaj-
cie” i „Cześć” po polsku. Później ta kartka wisiała 
w naszej sypialni – opowiada z uśmiechem Asia. 
Grzegorz dodaje: Syn naszych gospodarzy ob-
wiózł nas po całej okolicy i pokazał wszystko, co 
możliwe, spotkaliśmy też wielu jego znajomych. 
W Panamie po angielsku mówią jedynie ludzie 
wykształceni i niektórzy młodzi. Choć było 
trochę kłopotów z porozumieniem, to można 
było się dogadać. Z pomocą przyszedł… trans-
lator Google. Wszyscy podkreślają, że pielgrzy-
mów witano w Panamie entuzjastycznie. Lu-
dzie ich pozdrawiali, a kierowcy dawali sygnały 
klaksonami. Dzieci chciały robić sobie zdjęcia, 
a kiedy orientowały się, że to Polacy, krzyczeli 
„Robert Lewandowski”. Policja zadbała, żeby 
wszyscy czuli się bezpiecznie. 

..................
Od Maryi chcemy się nauczyć stać  
obok krzyża, ale nie z sercem 
opancerzonym i zamkniętym, ale 
z sercem, które potrafi towarzyszyć, 
które wie, co to czułość i poświęcenie; 
które rozumie, co znaczy miłosierdzie, 
postępując z szacunkiem, delikatnością 
i wyrozumiałością. Pragniemy być 
Kościołem pamięci, który szanuje 
i docenia starszych, który przywraca 
im należne im miejsce jako strażnikom 
naszych korzeni. 
(Rozważanie Ojca Świętego  
po Drodze Krzyżowej)

Panama to kraj katolicki. Niemal w każdym 
domu wisi obraz Matki Bożej. Samochody mają 
tablicę rejestracyjną tylko z tyłu. Z przodu kie-
rowcy umieszczają różne napisy, często związane 
z wiarą: „Kocham Jezusa”, „Jezus jest moją miło-
ścią” – mówi Grzegorz. Inaczej jest na Kubie, 
którą odwiedzili Marysia i Janek. Musieliśmy 
modlić się ukradkiem, bo to kraj komunistyczny 
i ciągle jeszcze nie można manifestować publicz-
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Młodzi widzieli Kanał Panamski, kąpali się 
w Morzu Karaibskim, byli na wyspie jaszczurek 
i wielu innych miejscach. Kiedy jednak opo-
wiadają o pielgrzymce, mówią przede wszyst-
kim o spotkaniach z ludźmi i przeżyciach du-
chowych. 

Tradycją pielgrzymek dla młodych, które or-
ganizuje Droga neokatechumenalna, jest tzw. 
„otwieranie Słowa”. Chętni mogą podczas 
wspólnej modlitwy otworzyć Ewangelię i prze-
czytać głośno fragment, na który natrafili. Jeśli 
są na to gotowi, mogą podzielić się tym, w jaki 
sposób rozumieją Słowo, co ono znaczy w ich 
konkretnej życiowej sytuacji. Janek otrzymał 
fragment o kobiecie, która została uzdrowio-
na, po tym jak dotknęła frędzli u płaszcza Je-
zusa. To było Słowo dla mnie – mówi – bardzo 
mi pomogło. Młodzi podczas pielgrzymki dzielili 
się z innymi swoim doświadczeniem wiary. Jak 
mawia papież Franciszek, „robili raban” – śpie-
wali i tańczyli w metrze, na placu przed katedrą, 
a nawet przed KFC w Panamie. Wszystko po 
to, by jak najwięcej osób mogło spotkać Jezu-
sa Chrystusa i usłyszeć, że Bóg kocha każdego 
człowieka.

Asia: Bardzo podobały mi się katechezy, któ-
re głosili w Panamie, jeszcze przed spotkaniem 
z papieżem, polscy biskupi. Byliśmy zachęcani, 
by odpowiadać na głos Boga jak Maryja. Grze-
gorz: Zobaczyliśmy, że chrześcijanie są na całym 

..................
Miłość Pana jest większa niż wszystkie 

nasze kruchości i wszystkie nasze 
małości. On wziął w ramiona syna 

marnotrawnego, objął Piotra po jego 
zaparciu się i zawsze, nieustannie bierze 

nas w ramiona, po naszych upadkach, 
pomagając nam wstać i stanąć na 

nogi. Prawdziwy upadek, który może 
zrujnować nam życie, polega na tym, 

by zostać na ziemi i nie pozwolić sobie 
pomóc. 

(Rozważanie Ojca Świętego podczas czuwania z młodzieżą)

nie swoich przekonań religijnych. Nie wolno nam 
było nosić dużego krzyża ani koszulek z symbo-
lami religijnymi. Kiedy modliliśmy się na jednym 
z placów, zaczęła się nami interesować policja – 
opowiadają. 

Pielgrzymka do Panamy była oczywiście oka-
zją, żeby zobaczyć nowe egzotyczne miejsce. 
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..................
Nieraz zachowujemy się jak mieszkańcy 
Nazaretu, wolimy Boga na odległość: 
miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, 
ale odległego, takiego, który nie 
przeszkadza. Bowiem Bóg bliski 
i codzienny, przyjaciel i brat wymaga 
od nas, byśmy nauczyli się bliskości, 
codzienności, a przede wszystkim 
braterstwa. Bóg jest konkretny, 
ponieważ miłość jest konkretna.
(Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. posłania)

świecie, że nie tylko my tu w Polsce żyjemy tymi 
wartościami. To nam pomogło, by na co dzień 
przyznawać się do naszej wiary. Asia dodaje: 
W Krakowie Franciszek mówił o słynnej kanapie, 
tam w Panamie powiedział, że nie jesteśmy wcale 
przyszłością Kościoła, ale jego teraźniejszością, 
że do nas należy „dzisiaj”. Marysię najbardziej 
poruszyła adoracja Najświętszego Sakramentu 
podczas czuwania z papieżem Franciszkiem: To 
było niesamowite, że tylu młodych ludzi z tak róż-
nych kultur klęczało jednocześnie w całkowitej 
ciszy i modliło się. To był dla mnie bardzo ważny 
moment. 

Po Mszy św. z papieżem młodzi z Drogi neo-
katechumenalnej uczestniczyli w spotkaniu 
z Kiko – to osiemdziesięcioletni Hiszpan, który 
w latach 60. razem z Carmen Hernandez zaini-
cjował w Kościele ten nowy charyzmat . Spo-
tkanie miało charakter powołaniowy. Był gło-
szony kerygmat, czyli Dobra Nowina o śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa. Moc Słowa spra-
wia, że setki młodych wyrażają gotowość pój-
ścia za Chrystusem w kapłaństwie lub w życiu 
konsekrowanym. Ten, kto czuje się do tego 
wezwany, może na zakończenie spotkania 
wstać i pobiec na scenę, gdzie otrzymuje bło-
gosławieństwo od biskupa. W Panamie Janek 
wyraził pragnienie wstąpienia do misyjnego 
seminarium Redemptoris Mater. Musi jeszcze 

skończyć technikum, ale rozpoczął już przygo-
towania do nowego etapu swojego życia. 

Asia, Grzegorz, Marysia i Janek chcieliby wziąć 
udział w kolejnym spotkaniu młodych. Następ-
ne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w roku 
2022 w Lizbonie. Szkoda tylko, że trzeba tak 
długo czekać – mówi z nutką żalu Marysia.

Wysłuchał: ks. Jacek Grabowski
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Radykalna
solidarność

Dzięki życzliwości o. Macieja Jaworskiego OCD kontynuujemy cykl artykułów jego autorstwa, po-
święconych ludziom, którzy w obliczu niewyobrażalnego wręcz cierpienia zostawili poruszające 
świadectwo wiary. 

Droga przez centrum miasta Gisenyi, jak dziesiątki 
podobnych w Rwandzie. Kłębiące się tłumy ludzi idą-
cych lub wracających z targu; przepychający się mo-
tocykliści-taksówkarze podwożący nieco bogatszych 
do miejsca pracy; właściciele sklepów przed witryna-
mi swoich lokali wypatrujący potencjalnych klientów. 
Co kilkaset metrów kaplica wszystkich możliwych 
odłamów chrześcijaństwa. W oddali dwa nowo wy-
remontowane minarety przypominają o obecności 
mniejszości muzułmańskiej. Jechałoby się beztrosko, 
gdyby nie świadomość, że droga ta prowadzi do miej-
sca kaźni, zwanego commune rouge. Nikt nie wytłu-
maczył mi pochodzenia tej nazwy, ale przeczuwam, 
skąd się wzięła1. Nie dojeżdżam do końca. Zatrzymuję 
się przy okazałym czerwonym sklepie ze sprzętem 
elektronicznym. Na tyłach piętrowego budynku pro-

1 Commune rouge (fr.) – czerwony okręg.

sta chata z bramą ze rdzewiejącej czerwonej 
blachy. Mieszka tu Marie-Claire, towarzysz-
ka ostatniej drogi Felicité do fosse commune, 
masowego grobu. Dzieliły tę drogę, ostatnie 
chwile egzekucji, a nawet – przez krótki czas 
– jedną mogiłę. Dziś sparaliżowana, unieru-
chomiona w swoim łóżku Marie-Claire żyje 
cudem i nadal służy Kościołowi modlitwą. 
Pokój wypełniony świętymi obrazami, obok 
przy nocnej lampce wizerunek młodego Jana 
Pawła II z modlitwą na pięćdziesiąte urodzi-
ny Marie-Claire, ofiarowany przez biskupa 
Nyundo. Obok łóżka siedzi młoda kobieta, 
razem odmawiają różaniec. Przedstawia się 
jako siostra w wierze. Nie mam wątpliwości, 
że nią jest. 

Dziewiętnaście lat temu wraz z trzydzie-
stoma innymi osobami jechała tamtą drogą 
na egzekucję. Dwadzieścia dziewięć z nich 
„podróżowało” pod przymusem, jedna na 
własną prośbę: Felicité. 

Pod wspólnym dachem 
Na kilka dni przed ostatnią podróżą Fe-

licité Niyitegeka, dyrektorka Centre Saint 
Pierre, przyjęła niecodziennych gości, mun-
durowych. W ukrywających się w strachu 
uczestniczkach sesji formacyjnej narastał 
niepokój. Wojskowi zjawili się jednak z misją 
raczej pokojową, choć adresowaną jedynie 
do niektórych. Samochód armii podjechał 
pod dom, by ewakuować przełożoną, pocho-
dzącą z plemienia wówczas będącego przy 
władzy. Organizatorem misji ratunkowej dla 
Felicité okazał się jej rodzony brat, wysoko 
postawiony w wojskowej hierarchii i poin-
formowany o zbliżającym się ataku na Cen-
trum. Siostra odpowiedziała „zatroskanemu 
bratu” w sposób następujący: „Drogi Bracie, 
dziękuję, że zechciałeś mnie uratować, ale 
zamiast szukać własnego bezpieczeństwa, 
postanowiłam nie opuszczać czterdziestu 
trzech osób, które wzięłam pod swoją opie-
kę, wolę umrzeć razem z nimi. Módl się za 
nas, byśmy odnaleźli Boga, i pożegnaj ode 
mnie mamę i rodzeństwo. Będąc już blisko 
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Boga, będę się modlić za Ciebie. Dziękuję, 
że pomyślałeś o mnie. Jeśli Bóg nas zbawi, 
czego przecież się spodziewamy, spotkamy 
się niedługo. Twoja siostra, Felicité”. Gdy 
wojskowi odjechali z listem w ręku, niezłom-
na kobieta powiedziała do jednej ze swoich 
przyjaciółek: „Czas, bym zaczęła moją piel-
grzymkę”. Świadoma umykającego czasu, 
całkowicie oddała się organizacji nocnych 
eskapad przez granicę. Ratowała piętnaście 
osób każdej nocy, aż do dnia egzekucji. 

„Czyściciele” nie mogli czekać już dłużej. 
Chodząc od kilku dni wokół posesji strzeżo-
nej przez Felicité, z pewnością zauważyli 
sekretnie wydeptane ścieżki prowadzące od 
nieuczęszczanej w ciągu dnia górnej bramki 
w kierunku zielonej granicy z Kongo. W koń-
cu weszli: młodsi przeskoczyli przez ogro-
dzenie, starszym bramę otwarto. Na miej-
scu były już dwa minibusy z kilkunastoma 
oprawcami wyposażonymi w broń różnego 
rodzaju, od białej po ostrą. Zdeterminowa-
ni, nie przyjechali rozmawiać. Samochody 
w momencie opustoszały, wygłodniali zło-
czyńcy rzucili się na nowe łupy. Cały dom 
tylko dla nich! Cel był jasny: dom ma zostać 
pusty, a minibusy wypełnione po brzegi „ka-
raluchami”2 mają wywieźć je w miejsce wia-
dome – commune rouge – miejsce krwawego 
mordu. 

Była godzina 15.00. Dyrektorka, biegając 
po Centrum, nakazywała wszystkim czym 
prędzej się ukrywać. Po chwili wraz z księ-
dzem Behrmansem wyszła przed dom, by 
negocjować, prosić, błagać, modlić się o li-
tość. Na nic. Szalejący z nienawiści mężczyź-
ni krzykiem domagali się, by wypuściła z po-
koi wszystkie karaluchy. „U nas nie ma inyen-
zi, to są nasze siostry”, oponowała jak mogła. 

Widząc, że już nie uda im się uratować, 
Felicité zaczęła nawoływać ukryte pod łóż-
kami uczestniczki sesji formacyjnej, idąc wą-
skim korytarzykiem obok pokoi, gdzie głos 
niósł się jak w sali koncertowej. Przerażone 
dziewczyny nie mogły nie usłyszeć spokoj-
nego zaproszenia: „Pójdźmy na spotkanie 
Pana. Chodźcie, zaświadczymy o sile Ewan-
gelii, będziemy męczenniczkami pokoju”. 
Zrozumiały, że to nie wizyta jak wcześniej-
sze, lecz pluton egzekucyjny. Wyszły. 

Wspólna podróż 
Kierowca pierwszego minibusu, Thomas, 

brutalnie popychający i bijący przestraszone 
ofiary łapanki, oniemiał, gdy zobaczył dy-
rektorkę ośrodka ze swego plemienia, która 
mimo próśb i nalegań innych z własnej woli 
wsiadła do jego samochodu. Prosił, by tego 
nie czyniła, ale zdeterminowana kobieta 

2 „Karaluchy” (w jęz. kinyarwanda: inyenzi) to powszechnie 
używane przez ekstremistów określenie Tutsi.

była silniejsza niż jego dziwaczne perswazje. Kilka 
dni wcześniej mimo namowy nie wsiadła do wojsko-
wego pikapa, który miał być pojazdem ratunkowym; 
teraz, nie bacząc na przestrogi, nie zamierzała opu-
ścić transportu skazańców. Świadoma konsekwencji, 
była zdecydowana dopełnić misji – doprowadzić po-
wierzonych jej gości do końca, do przejścia na drugą 
stronę. „Tam, gdzie zostaną zabite moje dzieci, umrę 
i ja”, oświadczyła, zajmując miejsce przy oknie. Ru-
szyli. 

Trzydziestokilkuletnia dziś Berthe, która cudem 
wymknęła się śmierci, wspomina, że podczas ostat-
niej podróży z Felicité szczególnie uderzyło ją nor-
malne życie miasta: „Widziałam za szybą targ, zaku-
py, ludzi obserwujących minibusy pełne ofiar jak na 
wyścigu samochodowym, a w środku my, z zakazem 
modlitwy. Poczułam samotność”. 

Felicité otrzymała kolejną szansę, by opuścić gru-
pę: „Wysiadka, koniec żartów”, rzucił ze zdenerwo-
waniem nic nierozumiejący Thomas. Odpowiedzią 
był śpiew-modlitwa, którym Felicité chciała przygo-
tować współpasażerki na śmierć. Kierowca zirytował 
się jeszcze bardziej i zakazał śpiewów. Marie-Claire, 
dziś wspominając z łoża cierpienia ostatnie kilkana-
ście minut podróży, przyznaje, że dołączyła się do gło-
sów namawiających Felicité, by wysiadła z samocho-
du. „Tobie odpuszczono, czemu nie chcesz skorzystać 
z okazji?”, kusiła. „Wy również nie uczyniłyście nic 
złego, zostaję z wami”, odpowiedziała Felicité. I na 
nowo zaczęła śpiewać pieśni, których nauczyła ko-
biety zaledwie kilka dni wcześniej: Zuba ry’umutima 
– „Światło serca”, Nzasanga Mariya mu bwami bw’iju-
ru – „Spotkam Matkę Bożą w Królestwie Niebieskim”. 
Pełnym głosem, nie bojąc się już rozsierdzonego kie-
rowcy, intonowała modlitwy za morderców, by wróci-
ło im sumienie i by zaprzestali zabijania niewinnych. 
Dojechali. Commune rouge za szybą. 

Marie-Claire jeszcze desperacko próbowała prze-
konywać Felicité, by została w samochodzie. Za szybą 
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zmasakrowany, jako jedyny zginął od macze-
ty. Dziewczyny z autobusu Felicité, widząc tę 
scenę, już nie miały wątpliwości, w jakiego 
typu sztuce będą brały udział. „Nie bójcie 
się, znacie przecież Tego, którego wkrótce 
spotkacie” – do końca zapewniała duchowa 
przewodniczka specyficznej pielgrzymki. 
Wtedy wyszły z samochodu. 

– Zakazała nam uciekać w bananowce, 
obawiając się, że przed masakrą zostaniemy 
jeszcze zgwałcone. Rozebrali nas, ale nie od-
ważyli się dotknąć Felicité – wspomina lekko 
drżącym głosem Marie-Claire. 

Piętnastoletnia Berthe Kayitesi wyszła 
z autobusu, instynktownie szukając ręki 
Felicité. I, w tych ostatnich, dramatycznych 
momentach, znalazła oparcie. Zawsze je 
znajdywała, bo to przecież Felicité stała się 
jej drugą matką, gdy przeżywała bunt na-
stolatki przeciwko rodzicom. Przyjechała 
do niej na wakacje, a skończyły razem na tej 
krwawej scenie. W tumulcie egzekucji dłonie 
się rozłączyły. Felicité odwróciła się ku roz-
strzeliwanym właśnie towarzyszkom w po-
wołaniu. Stała wyprostowana i modliła się. 
Po egzekucji ostatniej osoby z listy mordercy 
podeszli do Felicité, ponawiając swoje pyta-
nie. Odparła, że obiecała iść ze swoimi pod-
opiecznymi do końca. Mordercy, zirytowani 
jej postawą, zostawili ją przy życiu aż do tej 
chwili, chcąc przestraszyć ją i złamać wido-
kiem zadawanego okrucieństwa, by zwątpi-
ła, by zrobiła krok w tył. Jednak to oni tam 
polegli, nie dopełnili swojej misji, nie zdołali 
zasiać w jej sercu nienawiści ani zwątpienia 
w obecność Boga, zmącić jej zaufania. Gdy 
Berthe obejrzała się, szukając wzrokiem 
swojej przyjaciółki, ta właśnie upadała od 
strzału z pistoletu z tłumikiem. W tym mo-
mencie dojechał ksiądz Behrmans, by jesz-
cze próbować ratować sytuację, ale było już 
za późno. 

Pochylony nad łóżkiem sparaliżowanej 
Marie-Claire, dopytuję, jak to się stało, że 
będąc na linii ognia, przeżyła. Trochę zmie-
szana bezpośredniością pytania, szuka wzro-
kiem odpowiedzi – zerka to na obraz Serca 
Pana Jezusa, to na portret św. Faustyny, to 
znowu na papieża. Rozumiem, że przygoto-
wuje się, by na nowo zmierzyć się z najtrud-
niejszymi chwilami swojego życia. W końcu, 
spoglądając mi prosto w oczy, wyznaje: 

– Gdy zaczęli strzelać, padłam tak jak 
wszystkie trafi one; wolałam zginąć, leżąc, 
by nie widzieć oprawców. W zamieszaniu 
wrzucili mnie żywą wraz z zabitymi obok 
mnie kobietami do wspólnego dołu. Wyróż-
niała się w nim tylko Felicité, jedyna wrzuco-
na w ubraniu. 

Gdy mordercy odjechali do nowych zle-
ceń, ukryty w tłumie brat Marie-Claire, wi-
dząc, że oddycha i żyje, wyciągnął ją z dołu 

tłum gapiów już czekał na kolejny odcinek spektaklu, 
tym razem z nią w roli głównej. 

– Strasznie się bałam – zwierza mi się Marie-Cla-
ire. – Chciałam, żeby po wojnie kontynuowała dzieła 
w diecezji. Była odpowiedzialna za sprawę formacji 
młodych kandydatek. Chciałam, by ona również się 
przestraszyła, ale ona była tak pewna nieba, że lęki 
innych nie robiły na niej żadnego wrażenia. Felicité 
była już o jeden krok przed nami; myśmy się jeszcze 
broniły, nie chcąc tam iść, ona już za spotkaniem tęsk-
niła. Chciałam, by też się ulękła, ale ona była już bli-
sko Pana. Nie szukała szybkiej śmierci, raczej nie wy-
obrażała sobie, że miałaby nas opuścić. My szłyśmy 
na egzekucję bez możliwości wyboru, ona wybrała 
w pełnej wolności, by być z nami. Chwytałam się każ-
dego sposobu, próbowałam nawet wzbudzić w niej 
poczucie winy za takowy wybór, mówiąc jej wprost, 
że jeżeli pozwoli się zabić, pogrąży rozpoczęte dzieła 
w diecezji. Kto będzie głosił konferencje, kto będzie 
prowadził formację, kto? Felicité, jakby już w innym 
świecie, odparła zdecydowanie: „Jedziesz na śmierć, 
za chwilę umrzesz, a myślisz o takich sprawach? Myśl 
o spotkaniu z Panem, już wkrótce. Bóg w swojej mą-
drości przewidział ciąg dalszy. Nie martw się, przygo-
tuj się, Oblubieniec nadchodzi”. 

Towarzyszenie innym w radości jest czymś zro-
zumiałym i powszechnym, ale towarzyszenie komuś 
w drodze na egzekucję, nie po to, by jedynie podać 
krzyż do ucałowania, a następnie wrócić do spokoj-
nego domu, lecz po to, by zostać ze skazanymi we 
wspólnym grobowcu – to niespotykane, po prostu he-
roiczne. 

Wspólna śmierć 
Aktorzy na scenę wchodzili z dwóch stron: jedni – 

bez rekwizytów – z autobusu, drudzy – z maczetami 
– spod bananowców. Role spektaklu rozpisane zostały 
precyzyjnie. Widownia zapewniona. Jeden z pasaże-
rów, nie chcąc grać w tym spektaklu, zaczął uciekać. 
W scenariuszu przewidziano i taką ewentualność – 
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i ukrył w bananowcach. Ludzie nie sprze-
ciwiali się, gdyż wiedzieli, że ich ojcem był 
Hutu. Wieczorem przyszli po nią mężczyźni 
z rodziny. Zgodzili się wynieść ją z cmenta-
rza na noszach, na których przynieśli zmar-
łego współbrata w wierze, pod warunkiem, 
że jak większość rodziny zacznie wyznawać 
islam. Obiecała. Dziś, gdy to opowiada, pła-
cze, uważając, że zaparła się Chrystusa. Ro-
dzina oczekiwała od niej spełnienia obietni-
cy, toteż Marie-Claire uciekła do Kongo, by 
uniknąć nagabywań i prześladowań. Gorliwi 
muzułmanie usiłowali zmusić ją do nawró-
cenia nawet zza granicy, w końcu jednak 
zniechęcili się i dali jej spokój. Marie-Claire 
obroniła i życie, i wiarę; dziś jest przekona-
ną katoliczką, zresztą jak zawsze. Obietnica 
była pustym zobowiązaniem, by ratować ży-
cie. Na łożu boleści wspomina lęk o życie: 

– Dziś rozumiem Felicité; wiedziała, co ją 
czeka, więc się nie bała. Dobrze wybrała, nie 
myliła się, ja wtedy tego nie rozumiałam – 
kończy wyznanie. 

Solidarność poza grób 
Dzień po masakrze na miejsce przyjechał 

brat Felicité, pułkownik armii rwandyjskiej. 
Kazał rozkopać doły i odnaleźć ciało swej 
ukochanej siostry. Nie było trudno jej zna-
leźć, gdyż jako jedyna nie doświadczyła upo-
korzenia odarcia z szat. Po zidentyfikowaniu 
ciała złożono ją w oddzielnym grobie, tylko 
dla niej z godnym obrządkiem i chrześcijań-
ską modlitwą. 

Po latach Felicité Niyitegeka została uzna-
na za bohatera narodowego i wpisana przez 
władze państwowe na listę zasłużonych jako 
wzór odwagi w przekraczaniu uprzedzeń 
etnicznych. Postanowiono więc przenieść 
zwłoki do wspólnej mogiły bohaterów naro-
dowych w stolicy, Kigali. O dziwo, przekopa-

no cały cmentarz, a ciała nie znaleziono. Współsiostry 
w powołaniu interpretują ten fakt jako jeszcze jeden 
dowód uporu Felicité, by zostać wśród swoich, jako 
znak ostatecznej, pośmiertnej solidarności. W hero-
icznym akcie odwagi nie szukała uznania ani szcze-
gólnego docenienia. Idąc za Chrystusem, zgodziła 
się na konsekwencje tego wyboru – kochać bliźniego 
i dzielić z nim życie i śmierć. 

*** 
Siedzimy na zmęczonych fotelikach pod zakra-

towanym oknem pokoju Felicité, sącząc miejscową 
kawę. To tutaj dyrektorka Centre Saint Pierre spędzała 
godziny na rozmowach z ludźmi, którzy szukali u niej 
dobrej rady, mądrości w życiowych trudnościach. 

– Lubiła rozmawiać – mówi mi jej następczyni, 
Speciose – ale nie plotkować. Nie dało się z nią roz-
mawiać o niczym, zawsze jakoś rozmowa stawała się 
głęboka i angażująca. 

Pytam więc o to, co zostawiła po sobie ta odważna 
kobieta. 

– Dzięki tej ofierze zrozumiałyśmy sens prawdzi-
wego życia. Albo żyć na poważnie, albo żyć nie warto. 
Skąd mieć tyle odwagi? Ona nie uświęciła się hero-
iczną śmiercią, całe jej życie było przygotowaniem do 
takiej decyzji. 

Tajemnica przesłania Felicité nie zawiera się jedy-
nie w jej ostatnich chwilach, lecz w całym biegu świą-
tobliwego życia.

o. Maciej Jaworski OCD
Tekst ukazał się wcześniej w książce o. Macieja Jaworskiego 
"Wierzyć w nurcie Nilu", Kraków 2015.
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ŹRÓDŁA
Mówią, że Ziemia Święta jest „piątą Ewangelią”. Krajo-
brazy, klimat, roślinność, rolnictwo, kształt miast i wsi 
Galilei, Samarii i Judei stanowią swoistą scenę, na której 
żył, nauczał, czynił znaki, aż wreszcie umarł i zmartwych-
wstał Jezus z Nazaretu. Ta przestrzeń dopowiada tak 
wiele do znanych nam przekazów biblijnych, że poznają-
cym ją pielgrzymom często jakby na nowo otwierają się 
oczy na własną wiarę, w której wzrastali od dzieciństwa. 
Przestrzeń, w której Chrystus objawia się nam w liturgii 
Kościoła, w sakramentach – określona architekturą ko-
ścioła – odgrywa równie doniosłą rolę.
Małe drewniane kościółki, średniowieczne katedry, sta-
rożytne bazyliki i nowoczesne, odważnie kształtowane 
gmachy stanowią ramy, tło i scenerię, w której przeży-
wamy naszą wiarę w Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego, 
w Kościół, odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Choć 
chrześcijaństwo liczy dwadzieścia wieków historii i roz-
przestrzeniło się na całym globie, to we wszystkich kul-
turach i w każdej szerokości geograficznej potrafimy na 

ogół rozpoznać kościół, a w jego wnętrzu mo-
żemy poczuć się jak u siebie. Co więc odróżnia 
kościoły od innych budowli, nawet sakralnych? 
Jakie treści nawarstwiły się w tej formie przez 
stulecia prac budowniczych i architektów? Na 
ile architektura jest ukształtowana przez litur-
gię, a na ile przeciwnie – celebracje oraz nasz 
w nich udział zależą od architektury?
Zapraszam na przechadzkę po historii architek-
tury chrześcijaństwa, dzięki której – taki jest cel 
autora – mamy szansę poznać trochę lepiej na-
szą wiarę, spojrzeć na nią z nieco innej perspek-
tywy. Zanim zaczniemy opowieść o Kościele 
i jego budowlach sensu stricto, przyjrzyjmy się 
temu, co było wcześniej – greckim, rzymskim 
i żydowskim korzeniom naszej cywilizacji.

ŚWIĄTYNIE PRZED-
CHRZEŚCIJAŃSKIE: 
GRECY I RZYMIANIE
Chrystus i Apostołowie żyli w świecie o wiele 
bardziej przenikniętym religijnością i sacrum 
niż my dziś. Był to świat niezliczonych świą-
tyń. Myślimy czasem o starożytnych Grekach 
i Rzymianach jako o ludziach racjonalnych 
– pamiętamy o filozofach, geometrii i rzym-
skim prawie. Ludzie tamtej epoki byli jednak 
przede wszystkim religijni i przesądni. Św. Pa-
weł rozpoczyna ewangelizację w Atenach od 
nieco ironicznej pochwały religijności Greków, 
przejawiającej się licznymi świątyniami, po-
święconymi wszelkim bóstwom. Wśród nich 
jest nawet ołtarz zadedykowany nieznanemu 

Niniejszym tekstem otwieramy cykl artykułów, poświęcony architekturze 
chrześcijaństwa. Zamiarem autora nie jest skupienie się na opisaniu stylów, 
zasad kompozycji czy detali, lecz spojrzenie na budowle i wnętrza sakralne 

przez pryzmat ich funkcji: ludzi i jednoczącej ich wspólnej celebracji, 
w perspektywie XX wieków historii.

ARCHITEKTURA
CHRZEŚCIJAŃSTWA

CZ. I

Dorycka świątynia Hefajstosa w Atenach (V w. p.n.e.)
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bogu (Dz 17,16-32). Od czasów Aleksandra 
Macedońskiego cały świat, od Słupów Hera-
klesa po Zatokę Perską, uległ hellenizacji. Stąd 
grecki model świątyni można uznać za typowy. 
Wspomnijmy o nim, by spostrzec, jak bardzo 
kościoły różnią się od pogańskich świątyń.
Model świątyni greckiej kształtował się przez 
wieki w powolnej ewolucji, by około V w. 
przed Chrystusem osiągnąć znany nam wzo-
rzec, w którym rzeźbiarska forma zewnętrzna 
kontrastuje z niewielkim wnętrzem. Stosunko-
wo ciasna, mroczna sala z posągiem bóstwa 
nie mogła pomieścić tłumu wyznawców. Po-
mieszczenie było otoczone monumentalną ko-
lumnadą, czasem podwójną, nakrytą wspania-
łym architrawem z rzeźbionym fryzem, zwień-
czoną tympanonem i wyniesioną na stopniach 
stylobatu. Wszystko to w wystudiowanych 
proporcjach, których doskonałość podziwiamy 
do dziś. Dodajmy, że doskonała elegancka biel, 
z którą kojarzymy marmurowe ruiny, odcinają-
ce się od błękitu śródziemnomorskiego nieba, 
była pierwotnie pokryta intensywnymi kolora-
mi farb i złoceń. Świątynie greckie wznoszono 
w otwartej przestrzeni, najlepiej na wzgórzu. 
Wyznawcy przybywający na święto gromadzili 
się wokół budowli, w świątecznych procesjach 
niosąc ofiary i składając je na ręce kapłanów. 
Przed obliczem bóstwa mogli bowiem stawać 
jedyni oni, oczyszczeni profesjonaliści. Tylko 
oni wiedzieli, jak rozmawiać z bogami, tak by 
ich nie obrazić, jakimi słowami i jakimi ofiarami 
należało bóstwo skłonić do przychylności.
Rzymianie stosowali greckie wzorce, lecz ich 
świątynie stały w gęstej miejskiej zabudowie. 
Dlatego kolumnady ograniczono do fronto-
wego portyku, dodając więcej schodów. Z ich 

szczytu kapłan obwieszczał zgromadzonemu na pla-
cu lub ulicy ludowi wynikającą z wróżby wolę bóstw. 
Taka wróżba mogła zadecydować o sprawach najwyż-
szej wagi, choćby o wojnie lub pokoju. Forma rzymskiej 
świątyni, pierwotnie powiązana z greckim wzorcem, 
ewoluowała wraz z rozszerzaniem Imperium i przejmo-
waniem kultów i bóstw z systemów religijnych Egiptu, 
Persji i innych narodów.
Szczytowym osiągnięciem architektury sakralnej po-
gańskiego Rzymu jest wzniesiony w roku 125 Panteon 
– świątynia wszystkich bogów. Jest dziełem przełomo-
wym zarówno w dziedzinie inżynierii1, jak i w sztuce. 
W przeciwieństwie do modelu greckiego, w tej świą-
tyni najważniejsze jest przestronne wnętrze, opisane 
na doskonałej figurze geometrycznej – sferze, której 
górną połowę stanowi zachwycająca kopuła z central-
nym oknem (oculus), wpuszczającym z góry snop sło-
necznego światła. W grubych ścianach rotundy znajdu-
ją się półkoliste wnęki. Naprzeciw wejścia usytuowana 
jest absyda, charakterystyczna dla cesarskich budowli, 
wyróżniająca miejsce najważniejsze. Od zewnątrz Pan-
teon jest nieciekawy, wręcz brzydki: jest banalnym wal-
cem, którego potężne mury, przenoszące siły rozporu 
z betonowej kopuły, zarazem maskują jej sylwetkę. Je-
dynie wejście, zacienione wzorowanym na klasycznej 
greckiej świątyni portykiem kolumnowym, obwieszcza 
na zewnątrz, że mamy do czynienia z budowlą sakral-
ną. Mimo ogromnych rozmiarów świątynia nie służyła 
jako miejsce masowych celebracji. W VII wieku Pante-
on został przekształcony w kościół i wzbudza zachwyt 
po dziś dzień. Budowla ta stała się jednak wzorcem dla 
architektury chrześcijańskiej dopiero tysiąc lat później, 
w epoce oświeceniowego klasycyzmu2.
W tłumie bogów tylko niektórzy mogli liczyć na po-
wszechną atencję, a i to – na czas święta. Sławne sank-
tuaria, jak choćby Zeusa na Olimpie czy Artemidy w Efe-
zie stawały się celem pielgrzymek. Uroczystości ku czci 

Rekonstrukcja oryginalnej kolorystyki greckiej 
świątyni

Wnętrze Panteonu w Rzymie w XVIII w., 
mal. Giovanni Paolo Pannini



30

W KOŚCIELE

bóstw były huczne i trwały wiele dni, nie ograniczały 
się bynajmniej do terenu świątyni. Antyczne świątynie 
górowały nad przestrzenią, tak jak kapryśne i skłócone 
bóstwa wraz z nieprzezwyciężonym fatum, dominowały 
– jak wierzono – nad krótkim życiem ludzkim.

IZRAEL: ŚWIĄTYNIA  
JEROZOLIMSKA

W każdym Żydzie – a więc także w Apostołach – pogań-
ska mentalność, kulty i świątynie budziły odrazę. Oczy-
wiste było, że prawdziwa świątynia jest tylko jedna, 
bo jeden jest Bóg. Izrael doświadczał obecności Boga 
poprzez wydarzenia (indywidualne losy splatają się 
w jedność z historią narodu, przypominaną i uobecnia-
ną w świętach) oraz przez Słowo, objawione w Prawie 
i przez Proroków. Widocznym znakiem relacji z Bogiem 
był kult ofiarniczy, sprawowany przez kapłanów wywo-
dzących się z plemienia Lewiego. Od czasów odnowy 
religijnej Ezdrasza, dokonanej po powrocie z wygnania 
babilońskiego i odbudowie świątyni3 (Ne 8), kult ofiar-
niczy, pierwotnie praktykowany lokalnie, np. na wzgó-
rzach, został ograniczony do Jerozolimy. Świątynia Izra-
ela była ogromnym kompleksem, zupełnie odmiennym, 
a przecież w swojej funkcji podobnym do świątyń po-
gańskich.
Świątynia obejmowała całe wznoszące się nad miastem 
wzgórze, przekształcone w wyłożony potężnymi ka-
miennymi blokami czworokątny plac. O jego rozmiarach 
(ok. 145 tys. m²) niech świadczy to, że dziś są na nim 
usytuowane dwa ogromne meczety. W sercu świątyn-
nego kompleksu wznosił się – wykończony marmurem 
i złotem, udekorowany cennymi gobelinami – Przybytek, 
w którym wydzielone było „Święte Świętych” – miejsce 
obecności Pana, do którego tylko raz do roku, podczas 
święta Jom Kippur wchodził jeden z kapłanów. To wła-
śnie tu ma miejsce zwiastowanie narodzin Jana Chrzci-

ciela. Przed Przybytkiem – w otwartej, lecz nie-
wielkiej przestrzeni dziedzińca kapłańskiego – 
stał ołtarz, na którym płonął ofiarniczy ogień. 
Ta najważniejsza część jerozolimskiej świątyni 
była otoczona dziedzińcem Izraela, dostępnym 
tylko dla mężczyzn z narodu wybranego. Dalej 
był dziedziniec kobiet, na który wchodziło się 
z zewnętrznej, dostępnej dla wszystkich rozle-
głej przestrzeni dziedzińca pogan. Ten z kolei 
otoczony był otwartymi krużgankami (gr. stoa), 
wśród których dominował wznoszący się nad 
główną bramą olśniewający portyk królewski. 
Tu gromadzili się pielgrzymi, dyskusjom na-
uczycieli przysłuchiwali się uczniowie, a han-
dlarze sprzedawali zwierzęta ofiarne. To tutaj 
dwunastoletni Jezus przysłuchiwał się i zada-
wał pytania nauczycielom (Łk 2, 41-50). Tutaj 
też później sam nauczał i czynił znaki, a także 
dokonał zaskakującego sądu nad przyprowa-
dzoną grzesznicą (J 8,1-11).
W scenie kuszenia diabeł namawia Jezusa, by 
skoczył z narożnika świątyni, a więc ze szczytu 
muru wznoszącego się wysoko ponad skrzy-
żowaniem najbardziej uczęszczanych uliczek 
Jerozolimy. Świątynia rzeczywiście górowała 
nad miastem, choć nie za sprawą strzelistej 
sylwetki, jak średniowieczne katedry – lecz 
ze względu na wyniosłość samego wzgórza. 
Zabudowania były raczej horyzontalne, zaś 
w niebo wznosił się dym z ołtarza, a nie wieże. 
Świątynia zdominowała nie tylko panoramę 
stolicy, ale i życie wyznawców jedynego Boga. 
Była obiektem pielgrzymkowym, gromadzą-
cym nieprzebrane tłumy, które przybywały, by 
świętować Paschę, Szawuot (Pięćdziesiątnicę) 
i Sukkot (Święto Namiotów). Na główne świę-
to Paschy przybywało około dwóch milionów 
wiernych. Nawet na tak przestronnych dzie-
dzińcach świątynnych nie było możliwe, rzecz 

Model Świątyni Heroda na makiecie miasta wyeksponowany w Sanktuarium Księgi w Muzeum Izraela w Jerozolimie. 
Wygląd Przybytku i detale – hipotetyczne



30 31

W KOŚCIELE W KOŚCIELE

jasna, jednoczesne zgromadzenie wszystkich 
pątników. Nie było też zatem jednej celebra-
cji liturgicznej, w której uczestniczyłoby całe 
zgromadzenie. Kapłani przez wiele godzin 
zabijali, zgodnie z rytuałem, przyprowadzone 
przez pielgrzymów baranki, a ulicami spływała 
ich krew. Trudno to pojąć, ale Józef Flawiusz 
podaje liczbę 270 tysięcy zabijanych zwierząt. 
Wierni świętowali Paschę w gronie rodzinnym, 
gromadząc się na całonocnej uroczystej wie-
czerzy Paschalnej, którą celebrowano w ści-
śle określonym porządku. Wśród rytualnych 
potraw najważniejszy był paschalny baranek, 
ale i symbolizujący niewolę przaśny chleb 
oraz wino, będące znakiem Ziemi Obiecanej. 
Uroczysta celebracja miała zatem miejsce za-
równo w świątyni, w której składano ofiarę 
Bogu, jak i przy rodzinnym stole, przy którym 
uobecniano i przeżywano historię zbawienia.

SYNAGOGA
Praktyka religijna antycznego judaizmu kon-
centrowała się wokół Świątyni. Była ona gło-
wą i sercem całego narodu, widocznym i wręcz 
namacalnym znakiem obecności Pana. Od-
ległą świątynię nawiedzano jednak jedynie 
raz w roku, zaś żyjący w diasporze Żydzi byli 
w świątyni nawet rzadziej. Religia Izraela nie 
sprowadzała się tylko do ofiarniczego kultu 
i rodzinnych lub prywatnych rytuałów. Wspo-
mniana już odnowa religijna z czasów Ezdrasza 
przyczyniła się do tego, że coraz większą rolę 
odgrywała wspólnotowa modlitwa, a także lek-
tura i rozważanie Słowa Bożego. Począwszy od 
powstania Machabeuszy ożywienie religijne 
pobudzało potrzebę studiów nad Torą i tradycją 
ustną. Dlatego w każdej miejscowości zamiesz-
kałej przez Żydów znajdowały się synagogi.
Te proste i praktyczne budynki często nie były 
dziełami architektury. Mimo to, warto przyj-
rzeć się im bliżej, bo w znacznym stopniu to 
właśnie synagogi, a nie świątynie, są praprzod-
kami kościołów. Nie wykształciła się klasyczna, 
zewnętrzna forma synagogi; ani w starożyt-
ności, ani w czasach współczesnych. Czasem 
były to przystosowane do celów liturgicznych 
domy prywatne – czasem specjalne budowle, 
wyróżniające się fasadą lub charakterystyczną 
sylwetką. Próżno jednak szukać tak specyficz-
nych elementów, jakimi dla meczetów są mi-
narety czy dla kościołów dzwonnice. Najistot-
niejsze w synagodze jest jej wnętrze.
Synagoga była (i w swojej funkcjonalnej istocie 
pozostaje do dziś) tym, co literalnie po grec-
ku znaczy to słowo: salą zgromadzenia. Sytu-
owano ją tak, by była zwrócona ku świątyni 
w Jerozolimie (lub symbolicznie – na wschód). 

Stałe elementy wnętrza, niezmienne od najdawniej-
szych czasów, służą proklamacji Słowa Bożego:. To Aron 
ha-kodesz – szafa do przechowywania zwojów Pisma 
Świętego oraz stojąca w centrum bima, czyli ambona. 
Ustawia się je na osi sali, w której zbiera się qahal, czyli 
zgromadzenie (gr. ekklesia)4.
Oprócz głównej sali w synagodze sytuowano też często 
pomieszczenie do kąpieli rytualnych – mykwę.
Zebraniom w synagodze nie musiał przewodniczyć 
kapłan-lewita: dla nich zastrzeżone były czynności ka-
płańskie. Wspólną lekturę pisma, wspartą objaśnieniem, 
realizował nauczyciel, rabbi. Jak dobrze wiemy z Nowe-
go Testamentu, w czasach Jezusa i Apostołów przywilej 
ten często powierzano gościom5. Po lekturze Pism i mo-
dlitwie zebrani wierni wracali do domów, gdzie świą-
teczna celebracja miała swoją kontynuację przy rodzin-
nym stole, we wspólnej modlitwie, posiłku i rozmowie.

Jędrzej Odyniec
W następnym numerze – architektura Kościoła pierwszych 
wieków.

Przypisy
1 Rekord związany z rozpiętością kopuły Panteonu (43,3 m) został pobity 

dopiero w XIX wieku.
2 Zewnętrzna forma Panteonu jest dobrze znana warszawiakom – naśla-

duje ją kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży (1818-1826).
3 I Świątynia Jerozolimska, według tradycji, została wzniesiona na wzgó-

rzu Moria przez króla Salomona ok. X w. i zniszczona po oblężeniu 
i zdobyciu miasta przez króla Babilonii w roku 587 przed Chrystusem. II 
Świątynia została wzniesiona w latach 521-515 na polecenie Cyrusa II, 
króla Persów i Medów, który podbił Babilonię i w 539 r. nakazał powrót 
Żydów do Judei. Herod Wielki rozpoczął z wielkim rozmachem przebu-
dowę, a w zasadzie budowę nowej Świątyni, ok. roku 18 przed Chrystu-
sem. Świątynia, do której pielgrzymował Jezus i Apostołowie, była więc 
obiektem nowym i jedną z największych budowli ówczesnego świata. 
Została zniszczona podczas rzymskiej interwencji po powstaniu w 70 r. 
po Chrystusie.

4 Hebrajskie qahal – przełożono w Septuagincie (grecki przekład świę-
tych ksiąg Izraela) jako ekklesia. Określenie to jest do dziś używane jako 
termin określający Kościół. w języku polskim to źródło nie jest czytelne, 
lecz włoskie chiesa, hiszpańskie iglesia, czy francuskie église wywodzą 
się wprost z łacińskiego słowa ecclesia, którego źródłem jest przekład 
hebrajskiej Biblii na język grecki.

5 Opis celebracji w synagodze możemy znaleźć zarówno w Ewangelii (Łk 
4,16-30), jak i w Dziejach Apostolskich (Dz 13,13-43).

Model synagogi w Sardes (obecnie Turcja), zaadaptowanej 
w III w. ze starszego budynku rzymskiego kompleksu łaźni
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Już wkrótce kolejna 
edycja Konkursu Piosenki 

Religijnej Sacrosong 

Dziewczyny, czym jest dla Was muzyka?
Karolina: Muzyka jest dla mnie 
najważniejsza, dzięki niej mogę rozwijać 
się i realizować swoje marzenia. Dzięki 
nagrodzie fundacji mogę uczestniczyć w tej 
muzycznej przygodzie i pokazać innym 
swoje emocje, które towarzyszą mi podczas 
śpiewania.
Weronika: Muzyka to ja. Śpiewam 
praktycznie cały czas. Czasem w domu mają 
mnie już dosyć (śmiech). Nie zniechęcam 
się, uwielbiam śpiewać dla ludzi. Biorę 
udział w konkursach, by móc przekazywać 
innym swoje uczucia i siebie, bo dzięki 
muzyce dzielę się z innymi tym, co jest we 
mnie.
Co dała Wam nagroda specjalna 
konkursu Sacrosong?
K: Nagroda pozwoliła mi na rozwinięcie 
mojej pasji. To jest mój pierwszy singiel! 
Jest to nowa przygoda i zupełnie nowe 
doświadczenie, i nowa lekcja muzyki, dzięki 
której poznałam wielu wspaniałych ludzi.
W: W konkursie Sacrosong brałam już 
udział, kiedy byłam małą dziewczynką. 
Od czasów szkoły podstawowej ćwiczyłam 
w duetach, solo i w zespołach.
Tomek Kulik, muzyk, który był Waszym 
mentorem oraz członkiem jury konkursu, 
stworzył muzykę i napisał słowa do 
Waszej piosenki. Mówił o Was w dniu 
nagrania w studiu nagraniowym 
„Nagrywarka” – ”Weronika ma bardzo 
spokojne brzmienie głosu, natomiast 
Karolina jest potężna brzmieniowo 
i to razem daje niesamowite efekty 
i brzmienie”. O czym jest piosenka, którą 
śpiewacie?

Konkurs jest szansą na dobrą zabawę, ale także na przeżycie muzycznej przygody, przynajmniej 
tak było w zeszłym roku, dzięki nagrodzie ufundowanej przez Fundację im.ks.prof. Ryszarda 

Rumianka. Laureatki tej nagrody – Karolina i Weronika, nagrały singiel w profesjonalnym 
studiu nagraniowym pod okiem zawodowców. Rozmawiamy dzisiaj z nimi o tym, jak udział 

w Sacrosong pozwolił im na rozwinięcie swojej pasji muzycznej.
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K: Utwór, który wykonuje z Weronika, jest 
o codzienności, czyli o wszystkich emocjach 
człowieka, które towarzyszą mu każdego 
dnia. Treść piosenki to miłość, rozstanie – 
dobre i złe uczucia dnia codziennego.
W: Piosenka jest o relacjach 
międzyludzkich, o uczuciach jakie 
mamy w różnych sytuacjach, można ją 
interpretować na różne sposoby.
Jak współpracowało Wam się z Tomkiem 
Kulikiem, który jest profesjonalnym 
muzykiem?
K: Pan Tomek jest niezwykle pozytywną 
osobą. Na naszych spotkaniach panowała 
dobra atmosfera. Wspólnie bardzo miło 

pisało nam się tekst. To była bardzo dobra lekcja dla mnie 
i Weroniki. Te spotkania dużo mi dały.
W: Dzień nagrania był bardzo pasjonujący. Praca z Panem 
Tomkiem wiele nas nauczyła. Wymagał od nas dość sporo, 
przez co pokazał nam nasze umiejętności. Dzięki temu 
doświadczeniu zyskałam wiedzę na swój temat.
Dziewczyny, przed nami kolejna edycja konkursu. 
Zachęćcie rówieśników do udziału w nim.
W: Warto próbować! Dla mnie to była spontaniczna decyzja 
a okazała się mega, superprzygodą i nie żałuję tego, bo dało 
mi to wielką lekcję. Zachęcam, by się nie bać, próbować, bo 
udział w konkursie może przynieść wiele niespodzianek. 
Jestem wdzięczna Fundacji im. ks.prof. Ryszarda Rumianka 
za całą tę przygodę!

Rozmawiała: Karolina Burns
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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.30 – za śp. Zofię, Feliksa i Włodzimierza Pakuła
9.30 – za śp. Stefanię Piasecką
11.00 – za śp. Pawła Sobkowicza
12.30 – 1) o Boże błogosławieństwo, potrzebne 

łaski i opiekę Matki Bożej dla Wioletty 
 i Krzysztofa z okazji 1. rocznicy ślubu
 2) za śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka i ofiary 

katastrofy smoleńskiej
18.00 – za śp. Stanisława, Leokadię, Dariusza i 

Janusza Szwajewskich

21
28

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Juliana Ziejewskiego, 

Teresę Kraszewską i zmarłych z 
rodziny Jędrzejewiczów

Uroczystość św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Danielę Kosieradzką w 

30. dzień po śmierci
18.00 – 1) za śp. Irenę i Izydora 

Dąbrowskich, Mariannę i Wiktora 
Wojtaszek oraz Gabrielę, Elżbietę i 
Franciszka Maciejewskich

 2) za śp. Wandę Błaszczak w 30. 
dzień po śmierci

7

30
Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.30 – w intencji beatyfikacji czcigodnego Sł. 
Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz o dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza 
proboszcza i kapłanów z naszej parafii

9.30 – dziękczynno-błagalna, w 55. rocznicę ślubu 
Anny i Karola Bardadyn, z prośbą o Boże bł. i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia (chrzty)

11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 
Jerzego Marcinkowskiego, Pawła Kossakowskiego 
i Tadeusza Grodzkiego

12.30 – 1) dziękczynna, za 58 lat małżeństwa Zofii i 
Zdzisława, z prośbą o Boże bł. dla rodziny

 2) o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 
zdrowie dla księdza Jerzego z okazji imienin

18.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 17. rocz. śmierci

Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego

6.00 – REZUREKCJA
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – w 1. rocznicę urodzin Antoniny i 2. rocznicę 

ślubu Anny i Kamila
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i dary Ducha Świętego dla Uli z okazji 18. 
rocznicy urodzin 22 23

15 16
8 9

2
7.00 – za śp. Jana Ziółkowskiego w 1. 

rocznicę śmierci i bliskich z rodziny
8.00 – za śp. Stanisławę Paziewską 

w 1. rocznicę śmierci i Wacława 
Paziewskiego

18.00 – za śp. Józefa Sochę w 16. 
rocznicę śmierci i śp. Genowefę 
Socha w 2. rocznicę śmierci

Wielki Poniedziałek
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Bolesława, Mariannę, 

Reginę, Kazimierza, Mieczysława, 
Halinę, Stanisława, Kazimierę i 
Kazimierza

18.00 – za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel 
oraz Teresę Godlewską

Wielki Wtorek
7.00 – za śp. Władysława i Genowefę 

Kowalczyk i zmarłych z ich rodzin
8.00 – dziękczynna, z okazji 

urodzin Anny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

18.00 – 1) za śp. Jerzego 
Witkowskiego w dniu imienin

 2) w intencji pojednania małżonków 
Andrzeja i Hanny oraz powrotu do 
siebie

Poniedziałek Wielkanocny
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń 

w 11. rocznicę śmierci oraz śp. 
Kazimierza i Stanisława Skup i 
zmarłych z obu rodzin

9.30 – dziękczynno-błagalna, w 17. 
rocznicę urodzin Dominika (m)

11.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich i zmarłych z ich rodzin

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla 
Józefa Kobylińskiego z okazji 90. 
urodzin i Hanny Kobylińskiej oraz o 
potrz. łaski dla całej rodziny (chrzty)

18.00 – o Boże bł. dla Agaty, Filipa i 
Wojciecha z okazji imienin

7.00 – za śp. Jerzego i Czesława 
Brzozowskich

8.00 – za śp. Jerzego
18.00 – w intencji Jerzego i 

Wojciecha z okazji imienin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej
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Niedziela WtorekPoniedziałek
7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Barbarę i Szczepana 

Irek, Wojciecha i Jadwigę Olińskich, 
Stanisławę i Stanisława Irek oraz 
Antoninę Kubicką, o łaskę życia 
wiecznego

 2) o dary Ducha Świętego na czas 
rekolekcji

18.00 – za śp. Mariannę i 
Mieczysława Byliniak oraz Irenę i 
Władysława Kępczyńskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę w 13. rocznicę 

śmierci i Ludwika Cendrowskich
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

V niedziela Wielkiego Postu
7.30 – z okazji 37. rocznicy urodzin Anny, o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i 
całej rodziny

9.30 – z okazji 52. rocznicy urodzin Sławomira, o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo dla niego i jego 
najbliższych

11.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz w 14. 
rocznicę urodzin

12.30 – 1) w intencji Kółek Żyw. Różańca (ze zm. taj.)
 2) w 50. rocznicę ślubu Anny i Janusza, o Boże bł., 

potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 – za śp. Romana Sydonia w 4. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny Sydoniów i Marcinkiewiczów

1
8.00 – 1) o nawrócenie dla Tomasza
 2) za śp. Helenę Karwowską
18.00 – w intencji Haliny i 

Hanny z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 

Niedziela Palmowa



6
7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – dziękczynna, w 3. rocznicę 
urodzin Antoniego, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej5

24 25 26 27
17 18 19 20
10 11 12 13
3 4
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marzenę Grudzińską 

w 3. rocznicę śmierci oraz Piotra i 
Irenę Grudzińskich

18.00 – za śp. Czesława Solnickiego 
w 30. dzień po śmierci; za śp. Janinę 
Solnicką i Grażynę Jastrzębską; za 
śp. Barbarę Siłuch w 30. dzień po 
śmierci;

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zygmunta, Ryszarda i 

Waldemara Gołębiewskich

Wielka Środa
7.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Jana Bandzarewicza z okazji 7. 
rocznicy urodzin

8.00 – za śp. Danutę Paszkiewicz w 
10. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Małgorzatę Piorun 
w 1. rocznicę śmierci; za śp. 
Kazimierza Mizerskiego w 30. 
dzień po śmierci; za śp. Wojciecha 
Jagiełło w 30. dzień po śmierci;

Wielki Czwartek
19.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława, Zofię, 

Bolesława i Kazimierę
18.00 – za śp. Irenę, Jerzego, 

Leokadię i Jana Mazgajskich; za śp. 
Mariannę Witkowską w 30. dzień 
po śmierci;

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Danutę Przybek w 4. 

rocznicę śmierci
18.00 – 1) w intencji Jarosława 

z okazji imienin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

 2) za śp. Jolantę Rembelską w 30. 
dzień po śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. ks. Henryka 

Miastowskiego w 26. rocznicę 
śmierci

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię i Tadeusza 

Jarczewskich oraz zmarłych z 
rodziny Jarczewskich i Wiemannów

Wielki Piątek
19.00 – Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota
20.00 – Wigilia Paschalna
 1) za śp. Teresę Sierota w 1. rocznicę 

śmierci
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka w 1. 

rocznicę śmierci
 3) dziękczynno-błagalna, w intencji 

Piotra w wigilię jego 53. urodzin, 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla niego i całej jego 
rodziny

7.00 – dziękczynno-błagalna w 
intencji Stanisławy i Ryszarda

8.00 – za śp. Janusza w 41. rocznicę 
śmierci, Józefę, Stanisława, Józefa, 
Mariana i Helenę Mętraków

18.00 – dziękczynno-błagalna w 3. 
rocznicę urodzin Ignasia, o opiekę 
Matki Bożej dla niego, jego siostry, 
brata i rodziców

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Henryka Domżał w 

13. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

18.00 – dziękczynno-błagalna w 60. 
rocznicę ślubu Barbary i Andrzeja 
Golachowskich, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
wspólnego życia
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CzwartekŚroda SobotaPiątek
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja i Katarzynę 

Stańczaków
18.00 – za śp. Hannę Pużyńską w 30. 

dzień po śmierci;

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne 
oraz Boże błogosławieństwo dla 
kapłanów pracujących w naszej 
parafii (intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Tadeusza 
Kolasińskiego w 2. rocznicę śmierci

św. Bernadeta Soubirous św. Wojciech św. Katarzyna Sieneńska św. Izydor



13
6
7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.6)
 2) dziękczynna za 91 lat Marianny, 

z prośbą o opiekę Matki Bożej i 
zdrowie

18.00 – za śp. Irenę i Ryszarda 
Helman o spokój duszy

NMP Fatimskiej
7.00 – 1) za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.13)
 2) za śp. Kazimierza w 10. rocznicę 

śmierci i Halinę Blira
8.00 – w intencji Pawła z okazji 

urodzin i Wojciecha z okazji 1. 
rocznicy chrztu, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Marię Bicz w 11. 
rocznicę śmierci

8.00 – 1) za śp. Bolesława, Mariannę, 
Reginę, Kazimierza, Mieczysława, 
Halinę, Stanisława, Kazimierę i 
Kazimierza

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.20)
18.00 – za śp. Henrykę i Stanisława 

Derlackich

7.00 – za śp. Zofię Śliwiak w 10. 
rocznicę śmierci

8.00 – 1) za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.27)

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.1)

18.00 – za śp. Stanisławę, Stanisława, 
Wiktorię, Jana, Mariana, Tadeusza 
i Jadwigę

5
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.7)
18.00 – o zdrowie fizyczne i 

duchowe, dar nawrócenia i opiekę 
Matki Bożej dla Ady

III niedziela wielkanocna
7.30 – za śp. Barbarę Kazanecką (gr.5)
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego w 11. rocznicę 

śmierci oraz zmarłych z rodziny Widyńskich i 
Orlińskich

11.00 – za śp. Hieronima, Stanisławę i Mirosława 
Kordowskich

12.30 – w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą 
tajemnic)

18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców

IV niedziela wielkanocna
7.30 – za śp. Stanisława Skup z okazji imienin oraz 

Kazimierza Skup i Stefana Przychodzeń oraz 
zmarłych z obu rodzin

9.30 – 1) za śp. Jadwigę Okurowską w 39. rocznicę 
śmierci i jej męża Tadeusza

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.12)
11.00 – I Komunia Święta
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Jadwigę, Zofię i Stanisława Kopeć 

oraz Lucynę i Stanisława Majewskich

V niedziela wielkanocna
7.30 – 1) za zmarłych z rodziny Hummel i Gadów
 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.19)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – Rocznica I Komunii Świętej
12.30 – za śp. Sabinę, Józefa i Sławomira Wieczorek
18.00 – dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Iwony

VI niedziela wielkanocna
7.30 – za śp. Lucjana Przybyłę oraz Stefanię, 

Władysława, Tadeusza i Andrzeja Kuczmarskich
9.30 – 1) za śp. Janinę Sokołowską o radość Nieba i 

życie wieczna z okazji Dnia Matki (chrzty)
 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.26)
11.00 – za śp. Lucynę i Jerzego Kałasz, o łaskę życia 

wiecznego
12.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Mateusza z okazji 
urodzin

18.00 – za śp. Wiesławę i Zbigniewa Wolny, Emilię 
Polańską, Mariana i Mieczysława Pietruchów
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7.00 – za śp. Dorotę w 12. rocznicę 

śmierci
8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.14)
18.00 – za śp. Józefa Cyrul w 20. 

rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.21)

8.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Ewy i Jana w 36. rocznicę ślubu 
oraz o dary Ducha Świętego dla 
Pauliny, Daniela i Ani

18.00 – za śp. Ewę Świerzyńską w 7. 
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.2)

8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.28)

18.00 – w intencji beatyfikacji 
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz o 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla księdza proboszcza i 
kapłanów z naszej parafii

Niedziela WtorekPoniedziałek

Matka Boża Fatimska św. Andrzej Bobolaśw. Józef
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Uroczystość NMP Kr. Polski

7.30 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej NSPJ

9.30 – za śp. Annę Ciechocińską, 
Honoratę Mądry i Apolonię Lechańską

11.00 – za śp. Barbarę Kazanecką (gr.3)
12.30 – 1) za śp. Zofię i Jana 

Szymańczak, Janinę i Stanisława 
Szewczak oraz Leokadię Przybysz

 2) dziękczynna za 40 lat małżeństwa 
Jolanty i Andrzeja Kosakowskich, 
z prośbą o bł. na dalsze lata i 
potrzebne łaski dla dzieci i wnuków

18.00 – za śp. Lucjana Zacharczuka

15
7.00 – za śp. Zofię, Stanisława, 

Bronisława, Janinę i Wandę 
Wysockich

8.00 – 1) za śp. Zofię Niedziela o 
łaskę życia wiecznego

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.15)
18.00 – za śp. Zofię i zmarłych z 

rodziny Pełka; za śp. Mariannę 
Dąbrowską w 14. rocznicę śmierci, 
Zbigniewa Dąbrowskiego, Anielę, 
Henryka i Romana Bielów, Halinę, 
Feliksę, Henryka, Marię i Zygmunta 
Malarczyków; za śp. Lucjana 
Pajączkowskiego w 47. rocznicę śmierci;

7.00 – za śp. Barbarę Kazanecką (gr.4)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Krystynę Kulesza w 6. 
rocznicę śmierci

30
7.00 – za śp. Stefana w 58. rocznicę 

śmierci i Marię Brzozowskich
8.00 – 1) za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.30-ost.)
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.4)
18.00 – za śp. Bolesława 

Grześkiewicza w 24. rocznicę 
śmierci

11
7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Michalinę Rębecką w 

18. rocznicę śmierci, o miłosierdzie 
Boże i łaskę życia wiecznego

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.11)
18.00 – za śp. Adama Czesława 

Dziedzic w rocznicę śmierci i śp. 
Jadwigę Dziedzic

29
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Uroczystość św. Stanisława, 

biskupa i męczennika
7.00 – za śp. Stanisława, Józefę, 

Aleksandra Ziębów i Andrzeja 
Maciejewskiego

8.00 – 1) za śp. Stanisława 
Brzozowskiego

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.8)
18.00 – za śp. Helenę Kupisz w 30. 

dzień po śmierci;

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.22)
18.00 – za śp. Annę i Tadeusza 

Kosińskich oraz zmarłych z rodziny 
Kosińskich i Roszkowskich;
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7.00 – za śp. Barbarę Kazanecką (gr.9)
8.00 – 1) za śp. Józefę Nagadowską, 

Józefa Stanisława Wojnowskiego 
oraz Leokadię i Stanisława

 2) o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla rodziny – Janiny, 
Mieczysława i Jacka

18.00 – za śp. Zofię Ochwat i jej 
rodziców oraz śp. Zofię Kamińską i 
jej rodziców

Święto św. Andrzeja Boboli, 
patrona Polski

7.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.16)

8.00 – za śp. Józefę i Zygmunta 
Klonowskich

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Zofii i jej rodziny

7.00 – o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Daniela w dniu 
urodzin

8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.23)

18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak 
w 26. rocznicę śmierci i Jana 
Ambroziaka

7.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.10)

8.00 – za śp. Józefa, Stanisławę, 
Tadeusza, Władysława, Elżbietę i 
Stanisława Śliweckich

18.00 – za śp. Zofię i Stanisława 
Jaroszów

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.17)
18.00 – za śp. Irenę Bibańską w 10. 

rocznicę śmierci
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Henryka Szczecha w 
13. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Szczechów

8.00 – 1) w intencji Aleksandry 
z okazji imienin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.18)
18.00 – za śp. Wacławę i Czesława 

Głuchowskich

NMP Wspomożycielki 
Wiernych

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Pawła w dniu 44. urodzin

8.00 – 1) za śp. Wandę Witkowską z 
okazji Dnia Matki

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.24)
18.00 – w 2. rocznicę śmierci 

Antoniego oraz zmarłych z rodziny 
Dynda i Borowych

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Adama 
z okazji 23. rocznicy święceń 
kapłańskich

8.00 – 1) za śp. Ryszarda w 4. 
rocznicę śmierci

 2) za śp. Barbarę Kazanecką (gr.25)
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Leśników i Szczepańskich

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.3)

8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 
(gr.29)

18.00 – wolne intencje

1
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką 

(gr.1)
18.00 – za śp. Jana i Julię 

Tomaszewskich oraz Zdzisława, 
Stanisława i Marię

7.00 – o Boże błogosławieństwo, 
potrzebnych ludzi i o środki finansowe 
na inwestycje dla Franciszka

8.00 – za śp. Barbarę Kazanecką (gr.2)
18.00 – 1) o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, zdrowie 
i potrzebne łaski dla księdza 
proboszcza Zygmunta w dniu imienin

 2) o liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
oraz Boże błogosławieństwo dla 
kapłanów pracujących w naszej 
parafii (intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

31
Święto Nawiedzenia NMP

7.00 – za śp. Marię i Grzegorza 
Jasitczaków

8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.5)

18.00 – za śp. Zofię Koc

św. Stanisław
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XIII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysławę, Wacława Gzochów, 

Radzisława, Mieczysława, Wiktorię, Henryka 
Bardadyn

9.30 – za śp. Mirosława Grześkiewicza w 5. rocznicę 
śmierci

11.00 – za śp. Mirosława Piwowarskiego
12.30 – za śp. Franciszka, Janinę i Grzegorza 

Sołtysiaków
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Jasia w 6. rocznicę urodzin

18.00 – 1) za śp. Marię Jańczyk w 
12. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.30-ost.)

3
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4
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.9)
18.00 – za śp. Grzegorza, Janinę i 

Franciszka Sołtysiaków

Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego

7.30 – za śp. Jadwigę, Witalisa, Andrzeja, Bogumiłę, 
Sławomira, Henryka, Daniela Filipek

9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
ks. Krystiana z okazji 7. rocznicy święceń kapłańskich

11.00 – za śp. Helenę, Bronisława i Lesława 
Szozdów oraz Krystynę i Miłosza Węcławskich

12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.7)
18.00 – za śp. Jana Pielaszka w 25. rocznicę śmierci 

oraz Katarzynę i Franciszka Pielaszków

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.8)

8.00 – za śp. Leszka Warszawskiego i 
zmarłych z rodziny

18.00 – za śp. Józefa Kanię w 1. 
rocznicę śmierci

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
7.30 – za śp. Wacławę, Bolesława i Zygmunta 

Krakowskich
9.30 – za śp. Tadeusza Szczęsnego i zmarłych z 

rodziny oraz śp. Tadeusza Zimoląga i zmarłych z 
rodziny

11.00 – 1) za śp. Izabelę, Jana Lewandowskich i 
Tadeusza Smyla

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.14)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Antoniego Główczyńskiego z okazji 

imienin i zmarłych z rodziny Główczyńskich

NMP Matki Kościoła
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.15)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
7.30 – za śp. Kazimierza Skup w 23. rocznicę śmierci, 

śp. Stanisława Skup i Stefana Przychodzeń oraz 
zmarłych z obu rodzin

9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.21)
11.00 – w intencji Antoniego z okazji imienin oraz 

Piotra z okazji 1. rocznicy chrztu, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Iwony i 
Wojciecha z okazji 24. rocznicy ślubu oraz za śp. 
Alinę Rosiak-Niedziela

18.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Aliny i jej rodziny

XII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysławę, Edmunda, Mariannę 

Przyborowskich, Genowefę, Stanisława, Lucjana 
Kowalczyków i Mariannę Kielan

9.30 – za śp. Aleksandrę Kobyłecką w 47. rocznicę 
śmierci i Kazimierza Kobyłeckiego (chrzty)

11.00 – za śp. Mariana Pietruchę, Zbigniewa i Wiesławę 
Wolny, Emilię Polańską, Mieczysława Pietruchę

12.30 – 1) za Parafian – odpust parafialny – BIERZMOWANIE
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.28)
 3) dziękczynno-błagalna w 90. rocznicę urodzin 

Mieczysława Dróżdż, z podziękowaniem za dar życia 
i prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata

18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Jakuba w 15. rocznicę urodzin

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.22)

8.00 – za śp. Adolfa Mianowskiego
18.00 – za śp. Jerzego Witkowskiego 

z okazji Dnia Ojca i śp. Wandę 
Witkowską z okazji imienin

Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela

7.00 – 1) za śp. Jana
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.29)
18.00 – za śp. Sabinę Iwańską w 9. 

rocznicę śmierci 25
18
11
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.16)

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.23)

8.00 – za śp. Bolesława, Mariannę, 
Reginę, Kazimierza, Mieczysława, 
Halinę, Stanisława, Kazimierę i 
Kazimierza

18.00 – za śp. Adama Wacławek 
w 8. rocznicę śmierci oraz jego 
ojca Ryszarda i dziadków Janinę i 
Antoniego
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Niedziela WtorekPoniedziałek

św. Antoni Padewski św. Brat Albert Chmielowski



1

29
Uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła
7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i zdrowie dla Pawła 
z okazji imienin

 2) za śp. Stanisława Brzozowskiego
18.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego w 1. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Mariana Kot w 4. 
rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Kot

18.00 – w intencji beatyfikacji 
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz o 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla księdza proboszcza i 
kapłanów z naszej parafii

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.6)

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Leszka 
Tomaszewskiego o spokój duszy

7.00 – za śp. Walentynę i 
Władysława Kądziołowskich

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla Agnieszki i Pawła w 20. rocznicę 
ślubu;

2826 27
20 21 22
13 14 15
6 7 8

7.00 – 1) za śp. Władysława 
Śliweckiego w 6. rocznicę śmierci 
oraz Elżbietę, Stanisława, Józefa, 
Tadeusza i Stanisława Śliweckich

 2) o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Macieja z okazji 
urodzin

18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza 
Baran 

19
12
5

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.11)
18.00 – o liczne i święte powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne 
oraz Boże błogosławieństwo dla 
kapłanów pracujących w naszej 
parafii (intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

Święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.18)
18.00 – za śp. Jana i Jakuba Basiak, 

Bronisławę i Juliana Basiak, Zofię i 
Romana Kowlaskich

Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

7.30 – za śp. Józefa Stanisława 
Wojnowskiego w 1. rocznicę śmierci

9.30 – za śp. Jana Niedziela w 15. 
rocznicę śmierci o łaskę życia 
wiecznego

11.00 – 1) za Parafian – procesja 
 2) dziękczynna, z prośbą o dalsze 

łaski dla Wiesława i Elżbiety w 34. 
rocznicę ślubu

 3) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.25)
18.00 – za śp. Natalię w 9. rocznicę 

śmierci i zmarłych z rodziny

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.12)

7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Zbigniewa 

Ptaszkiewicza w 2. rocznicę śmierci
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.13)
18.00 – za śp. Stanisława, Marię 

Dudra i ich córkę śp. Małgorzatę 
Savinc

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.19)

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo w 
rocznicę ślubu dla Barbary i Marka 
oraz Anny i Mateusza

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka (gr.20)
8.00 – 1) za śp. Eugenię 

Kropiewnicką, Stanisława i 
zmarłych z rodzin Kropiewnickich, 
Grądzkich oraz za śp. Jurka i Adama

 2) za śp. Stanisławę Szymańską i 
zmarłych z rodziny Kozłowskich, 
Daniluków i Skoneczny

18.00 – za śp. Halinę Garstka w 12. 
rocznicę śmierci i Jana Garstka w 
32. rocznicę śmierci 

7.00 – za śp. Józefa Rosłańca w 10. 
rocznicę śmierci

8.00 – 1) za śp. Jana Kądziołowskiego
 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.26)
18.00 – za śp. Jana, Franciszkę, 

Edwarda, Wiolettę i Marię
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.27)

8.00 – za śp. Barbarę i Stanisława 
Łasiców

18.00 – za śp. Jana i Marcjannę 
Ambroziak

7.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.10)

8.00 – za śp. Mariannę i Stefana 
Brdoń

18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka 

(gr.17)
18.00 – za śp. Jadwigę i Bogusława 

Trześniewskich;

7.00 – za śp. Danutę, Stanisława, 
Iwonę, Renatę

8.00 – 1) za śp. Jerzego Głowalę w 5. 
rocznicę śmierci

 2) za śp. Stanisława Ambroziaka 
(gr.24)

18.00 – za śp. Łucję Krajewską w 
15. rocznicę śmierci oraz Wacława 
Krajewskiego
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bł. Michał Kozal
Najświętsza Maryja Panna 

Nieustającej Pomocy św. Alojzy Gonzaga



SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin 
i dzieci), 12.30 i 18.00 (z udziałem 

młodzieży i studentów)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 8.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna) 
19.00 lub 19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej  
w kaplicy św. Łazarza)

Msza św. za prześladowanych 
chrześcijan: 

III piątek miesiąca, godz. 20.00  
w kaplicy adoracji

Sakrament Pokuty i Pojednania
kilka minut przed każdą Mszą 

św. z wyjątkiem Mszy św. w dni 
powszednie o 7.00, w każdy piątek 

od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

w każdy piątek od 8.30 do 20.00, 
w pierwsze czwartki miesiąca po 

Mszy św. wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca o 12.30  

i w IV niedzielę miesiąca o 9.30 (poza 
okresem Adwentu i Wielkiego Postu)

Nabożeństwo  
pierwszych piątków

w pierwsze piątki miesiąca po Mszy 
św. o godz. 8.00 i 18.00 Litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przed Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo  
pierwszych sobót

w pierwsze soboty miesiąca po Mszy 
św. o godz. 8.00

Nabożeństwo  
do św. Michała Archanioła

w pierwsze wtorki miesiąca  
po Mszy św. o godz. 18.00

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, a w dni  
powszednie o godz. 18.45

Nabożeństwa październikowe
w niedziele o 17.15,  

a w dni powszednie o 18.45, 
różaniec dla dzieci  
w czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed  
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży:  
w piątki Wielkiego Postu  
po Mszy św. wieczornej  

dla dzieci: w piątki Wielkiego  
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KANCELARIA PARAFIALNA  
CZYNNA

Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30
Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00

Czwartek
18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00


