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Bardzo często ksiądz mówi o adoracji, zachęca, aby wejść 
do kaplicy adoracji chociażby na chwilę i oddać akt strze-
listy. Czym jest adoracja?
Adoracja to modlitwa serca w obecności Boga. To fascynacja ży-
ciem, które otrzymaliśmy od Boga, to „zielone pastwiska”, „gdzie 
nic nam nie braknie, gdyż żyjemy tym, co konieczne”. „Jezu ufam 
Tobie” bo Cię kocham. Takie wyznanie wprowadza duszę w zaży-
łość z Bogiem Miłującym. Pan Jezus może obdarować nas darem 
kontemplacji, ale wpierw musimy mieć wielkie pragnienie trwa-
nia w Obecności Boga, który Jest Miłością Miłosierną.
Jak ksiądz myśli, dlaczego nie chodzimy na adorację?
Myślę, że tak jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, 
pokusą człowieka jest bycie człowiekiem przeciętnym. Żyjemy 
sobie przeciętnie i  rzeczy nieprzeciętnych nie przyjmujemy. 
Rzeczy nieprzeciętne można tylko mieć za pomocą kogoś, kto 
jest nieprzeciętny, czyli Jezusa Chrystusa, ale także i wielkiego 
pragnienia bycia z Nim. Pan Jezus powiedział „pragnę” i każdy, 
kto to zrozumie czego pragnie Pan Jezus, otrzyma łaskę. Nie 
prosimy o  łaskę, dlatego nie przyjdziemy na adorację. Także 
uznanie, że Bóg jest obecny i skoro Go proszę, to uznaję Jego 
obecność. On mi pomaga pójść. Długie lata miałem problem 
z adoracją, dopóki nie zrozumiałem, że trzeba prosić, że trzeba 
mieć pragnienie. Jak mamy przyjść na adorację skoro nie wie-
rzymy w Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Wiara to 
też krzyż i cierpienie a czasem wyrzeczenie i trud. Trzeba ten 
trud znieść, iść i oddać Jezusowi Chrystusowi, pomęczyć się, bo 
męczysz się za swoje grzechy. Pan Jezus mówił do św. siostry 
Faustyny „na wszystko mają czas tylko dla Mnie nie mają”.
Co takiego wydarzyło się w życiu księdza proboszcza lub 
jaki był przełom, że ksiądz odkrył tę prośbę, łaskę bycia 
na adoracji?
Myślę, że w dłużej mierze kiedy byłem na pielgrzymce u ojca 
Pio. Tam złożyłem prośby. Potem spotkanie w sanktuarium św. 
Michała Archanioła we Włoszech. To był ten moment. Także 
stworzenie warunków szczególnie w kaplicy adoracji. Kaplica 
to intymne miejsce spotkania z  Jezusem Chrystusem. Do dziś 
nie lubię adorować gdzieś daleko w ławce w kościołach mimo, 
że Pan Jezus jest obecny. Czasami są to zwykłe ludzkie rzeczy, 
ale one są ważne. 
Spotkałam się z opinią, że adoracja nie jest dla każdego? 
Czy jest i dla dużego, i dla małego?
Dla każdego i małego, i dużego. Małe dziecko doświadcza i nie 
trzeba nie wiadomo jak długo być na adoracji, bo dziecko do-
piero poznaje. Często to widzę jak matka wchodzi do kaplicy 
adoracji a dziecko podchodzi i patrzy na Pana Jezusa, dotyka 
szyby, za którą są relikwie świętych Męczenników, także i reli-
kwie dzieci. Długo dziecko tam nie będzie, ale nam, dorosłym, 
zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze. Wpatrywanie się 
w Jezusa Chrystusa. Niewielu dorosłych zwraca uwagę np. na 
relikwie, które znajdują się w kaplicy adoracji a wystarczy zwró-
cić się do świętych i powiedzieć „proszę Cię o to…”. W naszej 
kaplicy adoracji mamy trzy znaki: Pan Jezus, Matka Najświętsza 
i relikwie świętych Męczenników Rzymskich. Warto zobaczyć, 
że jest to dla każdego. Dzisiaj masowo ludzie mówią, że nie mają 
czasu, że są zapracowani. Nie ma refleksji w ciągu dnia, aby zło-
żyć akt strzelisty do Pana Jezusa. Dzieci jak najbardziej należy 
zaprowadzać na adorację, bo dzieci przeżywają czasem może 
nawet bardziej niż dorośli. Jeżeli nie ma przeżyć duchowych np. 
w rodzinie to nie dziwmy się, że nie mamy młodzieży w kościele. 
To tak jak mówił Jan Paweł II: „żyjemy tak jakby Boga nie było, 
jakby nie było Jego obecności.” A obecny jest Pan Jezus w Naj-
świętszym Sakramencie. 
Czy adoracja wymaga zażyłości z Chrystusem?
Tak, to On nas wprowadza w tę zażyłość, nie my siebie. Pan Bóg 
daje to stopniowo. Siostra Faustyna, a także i wielu innych świę-

tych mówili, że gdybyśmy byli w ogromnej zażyłości, to byśmy 
musieli umrzeć, bo ciało by nie wytrzymało tego całego ogro-
mu. Śmierć to ten moment wiecznej adoracji. Jeżeli człowiek za-
cznie adorować, to Pan Bóg zacznie porządkować jego sprawy, 
zacznie otwierać się na zażyłość z duszą ulubioną, ukochaną. 
Są różne rodzaje adoracji. Co jest bliższe sercu dla księ-
dza, adoracja w ciszy, śpiewana? 
Ja myślę, że modlitwa serca. Człowiek modli się w duszy i Pan 
Bóg daje mu światło tej modlitwy. Czasem jest tak, że nie ma 
słów, nie ma myśli i trzeba trwać. Może być to w pewnym stop-
niu tęsknota, utrapienie duchowe, bo człowiek może cierpieć, 
że nie ma takiej relacji z Jezusem. 
Wiem sama po sobie, że w czasie adoracji jest wiele roz-
proszeń, co z tym zrobić?
Prosić Jezusa Chrystusa, prosić o  łaskę większej miłości. Cza-
sem podczas modlitwy przychodzą różne myśli i należy oddać 
to Panu Bogu. Prosić, by Jezus przyjął te wszystkie moje sprawy 
i trudności. 
Jaką postawę przyjąć na adoracji?
Taką jaką Pan Jezus da. Oczywiście może być postawa wyrze-
czenia, poklęczę godzinę czy pięć, ale może być postawa taka, 
jaką Pan Bóg w danym momencie powie. To nie ma być na siłę, 
bo jeśli człowiek jest w relacji miłości do Boga, a adoracja tym 
jest, to Pan Bóg w danym momencie powie: teraz sobie uklęknij, 
teraz usiądź czy poleż krzyżem. To nie ja kształtuję postawę i to 
wszystko, co jest na adoracji, ale Pan Jezus. Trzeba być otwar-
tym i wsłuchać się, pytać – jaka jest Panie Boże Twoja wola? 
Nawet jeśli chodzi o postawę. Na osobistej adoracji nigdy się nie 
trzymamy schematów. 
Czy na adorację brać rozważania, Pismo Święte?
Myślę, że na początek trzeba brać. Ja biorę na adorację bre-
wiarz, różaniec, ale jeśli Pan Bóg mówi – odłóż teraz to wszyst-
ko, to trzeba odłożyć. Trzeba się poddać wewnętrznym na-
tchnieniom, które przychodzą. 
Owoce adoracji… Czy można mówić o korzyściach z adoracji?
Są ogromne! Na co dzień jesteśmy zapędzeni, myślimy, że sami 
się wszystkiego dorobimy, własnymi grabiami, że jesteśmy pa-
nami nieba i ziemi. Pan Bóg porządkuje wszystko, jeśli człowiek 
żyje wewnętrznie. Trzeba wpuścić Pana Boga do swojej duszy 
a owoce się pojawią. 
Od czego zacząć adorację?
Od prośby. Można do Matki Najświętszej, mówiąc na przykład 
Pod Twoją obronę, bo to egzorcyzm, modlitwa, która chroni nas 
przed złym duchem, przed myślami, które mogą przychodzić. 
I  oczywiście prośba do Pana Jezusa, prosić o pomoc. Dać się 
Panu Bogu poprowadzić. Patrzeć twarzą w twarz, jak pisze św. 
siostra Faustyna i nie trzeba nic więcej. 
Jakby ksiądz zachęcił do adoracji?
Przeczytałem świadectwo pewnego kapłana, który doświadczył 
uzdrawiającej i umacniającej mocy adoracji eucharystycznej „In 
Sinu Jesu. Kiedy serce mówi do serca”:
„Przyjdźcie do Mnie, obecnego w Sakramencie Mojej Miłości, 
a Ja napełnię was słodyczą Mojej przyjaźni. Wiedzcie, że nie ma 
na świecie towarzystwa, które mogłoby równać się z Moim. To 
po to ustanowiłem sakrament Mojego Ciała i Mojej Krwi, aby 
dusze mogły Mnie odnaleźć obecnego w kościołach i  aby po-
zostając w Mojej obecności nauczyły się ode Mnie tego wszyst-
kiego co usłyszałem od Ojca Mojego. To dlatego nazywam was 
przyjaciółmi. 
Jesteście Moimi przyjaciółmi, ponieważ z tabernakulum w któ-
rym jestem obecny oraz z monstrancji w której jestem wysta-
wiony na wasz widok, dzielę się z wami tajemnicami Mojego 
Serca.” (In Sinu Jesu).

Z ks. ProbosZcZem Zygmuntem niewęgłowskim 
roZmawiała agniesZka bąk
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Niech będzie 
Pochwalony Jezus 
Chrystus!
Zbliżające się wakacje to ciepły okres. 
Na czas odpoczynku, warto zabrać naszą 
parafialną gazetę. W niej znajdziecie 
informacje z życia parafii m. in. kilka 
słów o rekolekcjach Wielkopostnych 
przeprowadzonych przez znanego 
i lubianego ks. Jacka Gomulskiego. 
O przebiegu pierwszych komunii świętych 
w czasie epidemii. O nowym nabożeństwie, 
które odbywało się w okresie 
wielkanocnym. O pieśniach ku czci naszej 
kochanej Mamy Maryi. O niezwykłym 
świętym z dalekiego Libanu. O powołaniu 
organisty opowiada pan Paweł. 
O ekokościele ogólnie i na przykładzie 
naszej parafii. O Janku, który dołączył 
do grona ministrantów. O poświęceniu 
rowerów, by z Bogiem rozpocząć nowy 
sezon. 
Ponadto artykuł o Adoracji, do 
której wszyscy jesteśmy zaproszeni. 
Kontynuujemy artykuły: W oczekiwaniu na 
beatyfikację ks. Prymasa Wyszyńskiego 
oraz Kącik bioetyczny. 
Coś o wakacjach – przeczytamy świadectwo 
Jarka o tym, że nie ma odpoczynku od Boga 
oraz zaproszenie na urlopowy wypad do 
przepięknego Szymanowa. Dla umocnienia 
wiary – o Jezusie, który przychodzi mimo 
drzwi zamkniętych, opowiedziała Jolanta. 
Życzymy dobrych wakacji z Uwierzyć.

Ks. Paweł Paliga
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Rekolekcje
Wielkopostne
       2021

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej 
parafii rozpoczęły się wraz z Niedzielą Palmową. 

Głosił je znany parafianom ks. Jacek Gomulski. 
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Motywem przewodnim rekolekcji był strach. Py-
tanie jakie towarzyszyło nam przez całe rekolekcje 
było pytaniem o to, czego się boimy. Nie jedno krot-
nie boimy się o wiele rzeczy – o bliskich, o pracę 
– i wielu rzeczy – śmierci, samotności, choroby. Dla 
wielu czas ostatniego roku był czasem strachu – 
strachu o życie, strachu o zdrowie, strachu o pracę, 
strachu o bliskich. Boimy się zachorowania i śmierci 
doczesnej – śmierci ciała dużo bardziej niż śmierci 
wiecznej – śmierci duszy. Obostrzenia sanitarne na 
przestrzeni ostatniego roku, dla wielu z nas, stały 
się religią dużo ważniejszą od religii katolickiej. Co-
raz częściej jesteśmy społeczeństwem niedorosłych 
dorosłych. Osób uciekających od odpowiedzialności 
za swoje życie, za innych; niewierzący w nią. Od-
rzucający to, co trudne i wymagające. Najmłodsze 
pokolenia są niejednokrotnie pozbawione miłości, 
ofiary, wiary – nie jako emocji i odczuć, lecz miło-

ści będącej decyzją, wiary będącej decyzją, ofiary 
z samego siebie składanej przed Bogiem. Człowiek 
chciałby własne życie w pełni kontrolować, a nie je-
steśmy w stanie nawet swego serca objąć kontrolą, 
jakże dopiero życie! 

Niejednokrotnie w  naszych rodzinach trwają 
grzechy przekazywane z  pokolenia na pokolenie. 
Nie grzechy pokoleniowe czy wspólne, ale grzechy 
w które popadamy, tak jak nasi przodkowie – alko-
holizm, rozwody etc. Na ile zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak często milczymy na cudze grzechy? Jak 
często na nie przyzwalamy? Jak często innym, na-
szym dzieciom, małżonkom grzeszne zachowania 
,,przekazujemy”? Przerażenie, własne nie pozbiera-
nie, ból wewnętrzny pochodzący z grzechów, brak 
dojrzałości, chęci podejmowania własnego powo-
łania, ciągła ucieczka – coraz częściej to wszystko 
w nas trwa, jak często żyjemy nawet nie chcąc zda-
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wać sobie z  tego sprawy! Przyzwyczajamy się do 
łatwości, innych wychowujemy do życia w łatwości, 
do życia bez trudności. Zaś wiara zawsze będzie 
wiązać się z krzyżem.

Jesteśmy grzeszni, nieraz zanurzeni we wła-
snych grzechach, lecz u Boga jest dla nas ratunek. 
Ksiądz Rekolekcjonista wskazywał, że historie pa-
triarchów w Starym Testamencie, jak i  apostołów 
w Nowym, nie są historiami ludzi idealnych, perfek-
cyjnych, lecz właśnie grzesznych. Pan Bóg wybierał 
w  Piśmie Świętym ludzi zwyczajnych, grzesznych 
– takich, jak każdy z nas.

Nie wierz w siebie, a Bogu i w Boga. My, jako lu-
dzie, jesteśmy zbyt słabi, aby wszystko na nas opie-
rać. Czy kocham siebie bardziej niż Boga, czy Boga 
bardziej niż siebie? 

Musimy bardziej ufać Bogu niż sobie. Musimy 
wierzyć, że Bóg jest (bo jest!) silniejszy od wszyst-
kiego co nas otacza. Co mamy zatem czynić? Jak od-
nowić relacje z Bogiem? Rekolekcje zakończyły się 
,,receptą” na nasze problemy, którą warto przypo-
mnieć, aby każdy z nas ją pamiętał i praktykował:
• Walczyć o łaskę uświęcającą w swojej rodzinie. 

O Eucharystię przyjmowaną i adorowaną. O co-

dzienną modlitwę. Walczyć o to, nikt nam tego 
nie może zabronić! To jest dane nam od Boga – 
z Bożego ustanowienia, a nie z dobrej woli tego 
czy tamtego człowieka. Walczyć o dar komunii 
świętej.

• Przyjmować bezwarunkowe przebaczenie Boże, 
nie użalać się nad sobą. Przebaczać bezwarun-
kowo innym. Przebaczać wszystko wszystkim.

• Uwierzyć, że Bóg jest w  Tobie, że w  Tobie za-
mieszkał – jeżeli jesteś w stanie łaski, pojednany 
z Bogiem i ludźmi. 

• Polecać Bogu wszystkie swoje dolegliwości. Nie-
jednokrotnie powierzamy swoje troski i proble-
my drugiemu człowiekowi. Powierzaj to wszyst-
ko Bogu!

• Pokochać. Mieć stałą świadomość swojej nędzy 
– jesteś marnym pyłkiem w świecie, ale właśnie 
ten pyłek Bóg kocha.

• Adorować w świątyni swojego serca Ducha Świę-
tego. I to jest chyba najtrudniejsze, do tego trze-
ba dojść, że Bóg w Tobie mieszka. Nieskończony 
i wszechmogący, a jednak mieszkający w twoim 
sercu.

MPU
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Habemus minister!
Grono ministrantów się po-
większyło. Po niemal rocz-
nym przygotowaniu do eli-
tarnego grona ministran-
tów dołączył Janek. 30 
maja podczas Mszy Świętej 
została poświęcona jego 
komża i od tego momentu 
Janek z kandydata, stał się 
ministrantem. Złożył także 
swoje przyrzeczenie; chęt-
nego, pobożnego, gorliwe-
go i radosnego służenia Je-
zusowi podczas liturgii.

Jest to wielka radość dla wspólnoty 
parafialnej, że mamy kolejnego ministran-
ta. Równocześnie trzeba stwierdzić, że 
w  tym roku to tylko jeden. Nikt z dzieci 
Pierwszo Komunijnych nie pytał o  moż-
liwość wstąpienia do grona liturgicznej 
służby ołtarza, czy jako ministrant, czy 
jako bielanka. Widać spadek ilości mini-
strantów przy ołtarzu. To, że pojawił się 
kolejny ministrant, to niewątpliwie za-
sługa rodziców, którzy dbają o  duchowy 
rozwój dziecka. Widać w Polsce przyspie-
szony proces laicyzacji społeczeństwa. 
Coraz mniej dzieci ma kontakt z  żywą 
wiarą, a nawet z tradycją chrześcijańską. 
Wina leży po stronie rodziców i dziadków, 
dla których sprawy wiary nie są już na 
pierwszym miejscu. Co więcej, posługa 
ministranta, nawet uatrakcyjniana wyjaz-
dami, zabawą, przegrywa ze smartfonem. 
Znikają więzy koleżeńskie. Potrzeba nam 
świętych tj. wierzących, mądrych rodzin. 
W których wiara i  relacje międzyludzkie 
są bardzo ważne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
służby liturgicznej, można zgłosić się do 
ks. Pawła. Dla dziewczynek jest wspól-
nota bielanek, która spotyka się w piątki 
o 17.00, ministranci spotykają się w sobo-
ty – młodsi o 9.00 a starci o 10.00

Czy za rok znów będziemy mogli rado-
śnie krzyknąć „Habemus minister”? 

Ks. Paweł Paliga
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Tradycyjnie w  Polsce I  Komunia Święta 
ma miejsce w maju. Dlaczego? Okres 50 dni 
między Niedzielą Wielkanocną a Zesłaniem 
Ducha Świętego jest w Kościele czasem rado-
ści ze zmartwychwstania Chrystusa1. Uzna-
no więc, że ten czas to odpowiednia pora na 
przyjęcie przez dzieci tego sakramentu. Jed-
nak nie będąc pewnym przyszłości, sytuacji 
w kraju i obowiązujących obostrzeń, trudno 
zaplanować uroczystość z  wyprzedzeniem. 
Gdy zwykłe ustalenie terminu urasta do ran-
gi dużego problemu, a niekończące się dys-
kusje na temat kiedy i w jakiej formule zor-
ganizować uroczystość zajmują kolejne spo-
tkania, niestety zanika gdzieś istota i  sens 
samego sakramentu.

Kolejna trudność, z  którą musieliśmy 
się zmierzyć, to przygotowanie dzieci do 

Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. Trwające 13 mie-
sięcy (z  przerwami) zdalne nauczanie, limity osób 
mogących przebywać w świątyni, dyspensa biskupów 
od udziału w niedzielnej mszy świętej, brak spotkań 
dla dzieci i  ich rodziców oraz powtarzająca się kwa-
rantanna spowodowały, że obowiązek ten spoczywał 
niemalże całkowicie na rodzicach. Wątpliwości, czy 
dobrze przekazujemy wiarę są zawsze i mierzymy się 
z nimi od początku życia naszych dzieci. Jednak w sy-
tuacji tak ważnych, pierwszych świadomie przyjętych 
sakramentów spowiedzi i komunii świętej zdecydowa-
nie bardziej odczuwamy tę odpowiedzialność i powa-
gę sytuacji. Gdy dochodzi do tego jeszcze potęgująca 
stres i niepewność sytuacja pandemii, ważna jest for-
macja zarówno dzieci, jak i  ich rodziców. Nie chodzi 
tu o fakt, by całą odpowiedzialność za przygotowanie 
dziecka przerzucić na lekcje religii czy specjalnie do 
tego zorganizowane spotkania, ale by takimi spotka-

Drugi rok z rzędu pandemia COVID-19 w Polsce 
i na świecie sprawiła, że sakrament I Komunii 
Świętej odbywa się inaczej niż zawsze. 

1 http://polonika.at/index.php/miesiecznik/spoleczenstwo/1985-biel-w-maju#:~:text=Okres%20pi%C4%99%C4%87dziesi-
%C4%99ciu%20dni%20mi%C4%99dzy%20Niedziel%C4%85,dziecka%20do%20sakramentu%20Pierwszej%20Komunii (do-
stęp 11.05.2021)
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niami uświadomić dzieciom duchową wyjątkowość 
wydarzenia, a rodzicom wskazać drogę, jak prowadzić 
ich pociechy.

W naszej parafii uroczystość komunii zaplanowana 
została na kwiecień. I choć nie był to tradycyjny maj, 
to z  uwagi na fakt, że Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego wypadła w tym roku 5 kwietnia, to uroczy-
stość odbyła się już w okresie wielkanocnym. W tym 
terminie do sakramentu przystąpiło 32 dziewczynek 
i chłopców podzielonych na trzy grupy.

Paradoksalnie, pandemia przyniosła pozytywne 
zmiany w przebiegu uroczystości, które mam nadzie-
ję, zostaną z nami na zawsze. Z powodu limitu osób 
mogących wejść do świątyni, uroczystość odbyła 
się w sobotę na specjalnie zorganizowanej mszy św. 
Uczestniczyły w  niej tylko rodziny i  zaproszeni go-
ście dzieci przystępujących do sakramentu, co nadało 
wydarzeniu wyjątkowego i kameralnego charakteru. 
Dzieci siedzące w  ławkach z  rodzicami miały więk-
szą szansę na skupienie i wyciszenie się oraz uważne 
uczestnictwo w mszy, niż gdyby obok siedział kolega 
czy koleżanka. Dla rodziców to też piękna zmiana, 
dzięki której mogą cały czas być przy swoich dzie-

ciach, razem z nimi przeżywać to święto i ze 
wzruszeniem obserwować moment przyjęcia 
sakramentu. To niby szczegóły, ale jak istot-
ne, uświadomił mi komentarz mojej córki, 
która powiedziała, że jej starsza siostra ma 
szczęście, bo będzie mogła być obok niej 
podczas komunii i  będzie wszystko widzia-
ła, a ona (2 lata wcześniej) stała z babcią na 
końcu kościoła i jedyne, co widziała, to plecy 
innych ludzi. 

* * *
Dzięki tym wyjątkowym okolicznościom, 

zamiast tłumu, przepychu i  chaosu, które 
z  reguły towarzyszą tego typu wydarze-
niom, uroczystość przystąpienia do I Komu-
nii Świętej przypominała agapę pierwszych 
chrześcijan, którzy gromadzili się na wspól-
nym posiłku połączonym z  Eucharystią, by 
w  jedności radować się z  przyjęcia sakra-
mentu2.

Kolejne grupy dzieci przyjmą I Komunię 
św. 12 i 19 czerwca br. 

Maria KoPania

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Agapa (dostęp 11.05.2021)



Poświęcenie rowerów
Wielu z  nas ubolewa nad 
smogiem, traci wiele mi-
nut stojąc w  korkach, de-
nerwuje się na brak miejsc 
postojowych.

Czy ja, pojedynczy człowiek, realnie 
mogę coś z tym zrobić? Tak! Możesz prze-
siąść się na rower, tym samym zmniejsza-
jąc ilość trujących spalin w  powietrzu, 
skracając korek o 3 metry oraz zwiększa-
jąc ilość wolnych miejsc parkingowych. 
Wszystko zależy od ciebie.

Rower czy samochód? Co wybrałby 
Jezus, gdyby miał dojeżdżać do kościoła, 
do pracy czy do sklepu kilka kilometrów? 
Moim zdaniem wybrałby rower! Rower 
jest ekologicznym, ekonomicznym, zdrow-
szym, a niekiedy i szybszym sposobem po-
ruszania się w godzinach szczytu.

Jezus jako Syn Boży dbał o  stworzo-
ny świat. Papież Franciszek w  Encykli-
ce „LAUDATO SI” przypomniał nam, że 
chrześcijanin ma dbać o środowisko. Sa-
mochód produkuje spaliny, które zatruwa-
ją powietrze, a  jadąc rowerem też spala-
my, ale jedynie kalorie.

Przejdźmy do ekonomii. Tańszy jest 
rower. To jednorazowy wydatek a potem 
raz w roku serwis. Jeśli odwiedzam stację 
benzynową, to tylko po to, aby napompo-
wać koła, a to robi się bezpłatnie. 

Zdrowie. Spalając kalorie chudniemy, 
polepsza się natlenienie organizmu, wy-
równuje ciśnienie, odreagowuje się stresy. 
Większość z  nas prowadzi siedzący tryb 
pracy, więc tym bardziej ruch jest wska-
zany. Może niekiedy warto zostawić samo-
chód w garażu i przesiąść się na rower? 
Na co dzień może jest to trudne, ale na 
Mszę w niedzielę warto przyjechać rowe-
rem.

By zachęcić do jazdy na rowerze, 30 
maja po Mszy z udziałem dzieci, przed na-
szym kościołem, odbyło się poświęcenie 
rowerów. Teraz, gdy mamy poświęcone 
pojazdy, możemy z Aniołem Stróżem bez-
piecznie pokonywać kolejne kilometry. Je-
zus wybrałby rower, a ty co wybierzesz?

Ks. Paweł Paliga
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Z Panem Pawłem Kucharczykiem rozmawiamy o nauce 
gry na organach, początkowych trudnościach ze śpiewem 

i o Eucharystii, która porządkuje wszystko.

PRACA ORGANISTY 
JEST PIĘKNA,

ALE TEŻ TRUDNA
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Czym Pan się kieruje, dobierając pieśni na 
mszę? Czy sprawdza Pan czytania, ewange-
lię na następny dzień?
Jest kilka kryteriów, które biorę pod uwagę. 
Pierwszym jest Słowo proklamowane danego 
dnia w Kościele, dlatego przed mszą zerkam do 
lekcjonarza, aby się zorientować o czym będzie 
mowa w  liturgii słowa. Wcześniej oczywiście 
sprawdzam, czy danego dnia nie przypada jakieś 
święto lub wspomnienie. Ponadto pieśni muszą 
być zgodne z okresem liturgicznym, jaki aktual-
nie przeżywamy, oraz odpowiadać części mszy, 
podczas której mają być wykorzystane, np. 
podczas przygotowania darów nie wykonujemy 
hymnów, bo należy je śpiewać w pozycji stojącej. 
Dużą pomocą jest fakt, że w śpiewnikach, z któ-
rych organiści korzystają, pieśni są najczęściej 
podzielone na poszczególne kategorie.

Od kiedy interesuje się Pan muzyką?
Moi rodzice mówią, że zacząłem przejawiać nią zainte-
resowanie ok. trzeciego roku życia. Dość szybko dosta-
łem od nich pierwszy instrument – taki dziecinny keybo-
ard, który służył mi do dziewiątego roku życia. Z okazji 
pierwszej komunii świętej dostałem kolejny instrument, 
już nieco bardziej zaawansowany. Ponieważ pochodzę 
z  regionu opoczyńskiego, gdzie tradycja wykonawcza 
muzyki ludowej jest bardzo bogata, od czasu do czasu 
mogłem podglądać okolicznych muzyków wykonujących 
rozmaite utwory wokalne i instrumentalne. Bardzo mnie 
to zawsze ciekawiło i pociągało.

Czego Pan sam słucha dla przyjemności?
Od Frescobaldiego do Wodeckiego. Mam kilka ulubionych 
stacji radiowych, które prezentują zarówno muzykę kla-
syczną, jak i tę nieco lżejszą, i w zależności zapotrzebo-
wania wybieram pomiędzy nimi. Ponieważ sporo jeżdżę 
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kształcenia słuchu, języka obcego czy przed-
miotów humanistycznych. Lekcje indywidualne 
obejmowały zajęcia z  instrumentu głównego, 
fortepianu, harmonii, realizacji basso continuo. 
Nieco inaczej wyglądały moje studia na wydzia-
le wokalno-aktorskim, ponieważ tu nie można 
było sobie pozwolić na kilka godzin dzienne-
go ćwiczenia. Głos to materia o wiele bardziej 
wrażliwa, więc nie można go tak forsować. Na 
koniec każdego semestru, podczas sesji, odby-
wają się egzaminy, kiedy należy dać świadec-
two swojej pracy i  wykonać przygotowany na 
tę okazję program. W przypadku organów było 
to zazwyczaj ok. 30 min. muzyki, na wydziale 
wokalnym nieco mniej.

Jakie instrumenty Pan wybrał? Dlaczego 
te, a nie inne?
W moim wypadku wybór padł na organy, a po-
tem doszło zainteresowanie śpiewem solowym. 
Kiedy rozpoczynałem profesjonalne kształ-
cenie muzyczne, miałem 15 lat. Grałem już 
wówczas w kościele, więc wybór organów był 
poniekąd oczywisty. Ze śpiewem było nieco 
inaczej. Jako organista musiałem również śpie-
wać. Sprawiało mi to niegdyś sporo trudności. 
Szukałem pomocy. Zaczęło się od wydziału wo-
kalnego w szkole muzycznej II stopnia, następ-
nie trafiłem pod skrzydła wybitnej śpiewaczki 
Aleksandry Noviny-Chacińskiej, która zachęciła 
mnie do zajęcia się na poważnie swoim gło-
sem. W ciągu kilku miesięcy przygotowaliśmy 
program na egzamin wstępny i… się dostałem. 
Pamiętam, że na egzaminie zaśpiewałem arię 
Uriela ze Stworzenia świata Haydna i arię Leń-
skiego Kuda, Kuda… z  Eugeniusza Oniegina 
Czajkowskiego.

Trudności ze śpiewem?
Dzisiaj, z  perspektywy kilkunastu lat, mogę 
powiedzieć, że problemy prawdopodobnie za-
częły się przy okazji mutacji. Był to czas, kiedy 
udzielając się już jako organista, musiałem też 
śpiewać. Pamiętam, że bardzo niechętnie to ro-
biłem. Sprawiało mi to sporo trudności i  jesz-
cze więcej dyskomfortu. Myślę, że siłując się 
wówczas ze swoim głosem, wyrobiłem sobie 
nawyki, które ciągnęły się za mną przez wiele 
lat. Mówiąc w  możliwie największym skrócie, 
doprowadziłem do sporego wypaczenia pracę 
mojego aparatu artykulacyjnego. Proces emi-
sji kosztował mnie bardzo dużo wysiłku. A zbyt 
forsowany głos odmawiał posłuszeństwa.

Skoro tylko kilka miesięcy zajęło Panu 
przygotowanie wielkich arii, na czym po-
legała praca z  panią Noviną-Chacińską? 
Co takiego wydarzyło się w tym czasie, że 
ktoś, kto ma trudności ze śpiewem, zdołał 
śpiewająco zdać egzamin?

samochodem, to zazwyczaj odbywa się to w drodze. W domu 
nie wszyscy podzielają moje preferencje, ale dzięki temu z re-
pertuarem dziecięcym również jestem w  miarę na bieżąco. 
Młodym rodzicom mogę polecić płyty z wartościową muzyką 
dla dzieci, np. Pomelody.

A  kiedy pojawiło się u  Pana zainteresowanie muzyką 
kościelną?
We wczesnym dzieciństwie, ponieważ moje miejsce w kościele 
przez dobrych kilka lat, zanim przyjęto mnie do grona mini-
strantów (6 lat), było na chórze. Tata ze swoim ładnym głosem 
udzielał się w parafii (robi to po dziś dzień), chodził na chór, 
więc miałem możliwość podglądać z  bliska pracę organisty. 
W ogóle ten instrument robił na mnie wówczas ogromne wra-
żenie.

Muzykę sakralną z jakiego okresu lubi Pan najbardziej?
Trudno odpowiedzieć na to jednoznacznie czy wyróżnić jakiś 
jeden okres. Na przykładzie form sakralnych, np. mszy, można 
by opowiedzieć całą historię muzyki, bo jej rozwój w  znacz-
nej mierze odbywał się przecież na gruncie muzyki sakralnej. 
Bogactwo form i technik wykonawczych w muzyce sakralnej, 
szczególnie doby renesansu i baroku, budzi mój ogromny po-
dziw.
 
Jak wyglądały zajęcia na akademii muzycznej? Klasa 
śpiewu, klasa fortepianu… Egzamin, egzamin…
Studia na wydziale instrumentalnym w głównej mierze spro-
wadzają się do codziennej, kilkugodzinnej indywidualnej pracy. 
Tak było w moim wypadku, kiedy studiowałem grę na organach 
na wydziale instrumentalnym warszawskiego Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Większość zajęć to lekcje 
indywidualne, przy instrumencie, w relacji mistrz-uczeń. Jako 
grupa spotykaliśmy się w zasadzie tylko z okazji prób chóru, 
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Fenomen dobrego pedagoga. Ze śpiewakiem 
jest jak ze sportowcem. Nawet najmniejsze 
szczegóły potrafią zrobić ogromną różnicę. 
Właśnie czegoś takiego doświadczyłem, roz-
poczynając u niej naukę. Dość szybko okazało 
się, że śpiewanie nie musi kosztować wiele wy-
siłku. To pomogło wyrobić przekonanie i wiarę, 
że mogę śpiewać wyczynowo i czerpać z tego 
mnóstwo przyjemności. Poza wszelkimi aspek-
tami typowo technicznymi, nad którymi praco-
waliśmy, właśnie podbudowa psychologiczna 
pomogła mi przezwyciężyć wiele trudności. 
Pod okiem Aleksandry Noviny – Chacińskiej, 
której wiele zawdzięczam, nauczyłem się śpie-
wania bez nadmiernego, paraliżującego wręcz 
myślenia o  całym procesie technicznym i  bez 
chęci trzymania wszystkiego pod kontrolą. To 
pozwoliło uwolnić mój głos.

Czy po akademii było dla Pana jasne, że 
zostanie Pan organistą?
Podczas studiów pracowałem już jako organi-
sta, więc było to wówczas oczywiste. Miałem 
w  życiu kilka momentów, kiedy zastanawia-
łem się nad zmianą fachu. Praca organisty ko-
ścielnego jest piękna, ale też trudna. Piękna 
ze względu na możliwość codziennej bliskości 
z  sacrum, udziału w Eucharystii. W moim wy-
padku wprowadza wiele porządku w praktyce 
modlitewnej. Trudnością jest bez wątpienia to, 
że organista pracuje wtedy, kiedy inni odpoczy-
wają, i odpoczywa wtedy, kiedy inni pracują.

Czy sam Pan komponuje? Co Pana inspi-

ruje? Czy komponowanie wymaga dużego wysiłku, czy 
jest raczej przyjemnością?
Zdarza mi się, choć rzadko: kilka piosenek dla dzieci i  kilka 
utworów na potrzeby chóru. Z drugiej strony praca organisty, 
przy założeniu, że nie korzysta ze ściągawek czy gotowców, to 
nieustanne komponowanie i improwizacja, więc w jakimś zakre-
sie każdy organista jest kompozytorem i to zdecydowanie czy-
sta przyjemność, choć bywają momenty, kiedy wena zawodzi.
 
Mówią, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Chciałabym 
jednak zapytać, czy ma Pan swoją ulubioną formę mo-
dlitwy? Jeśli jest to np. modlitwa brewiarzem, czy mógł-
by Pan o tym więcej opowiedzieć?
Nie, modlitwy brewiarzowej nie praktykuję. Zdecydowanie 
moją ulubioną formą jest… msza święta. Kiedyś tego nie do-
ceniałem, że będąc niemal codziennie w kościele, mam moż-
liwość pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dzisiaj widzę, jak 
bardzo posługa w  kościele porządkuje moje praktyki modli-
tewne.

Jeśli zdarza się Panu prosić o  wstawiennictwo świę-
tych? Ma Pan swoich ulubionych?
Święty Józef zdecydowanie jest tym, którego najczęściej obar-
czam swoimi sprawami. Wybrałem go sobie nawet za patrona 
przy okazji bierzmowania. Jest jeszcze sługa Boży o. Dolindo 
Ruotolo, na którego beatyfikację ciągle czekamy. Do niego 
również chętnie się zwracam.

Rok temu na Wielkanoc mieliśmy kościoły otwarte tyl-
ko dla pięciu osób. Jak Pan, jako katolik, czuł się wów-
czas w dużym, pustym kościele? Co Pan wtedy myślał?
Myślałem: kiedy to się wreszcie skończy… Mija kolejny rok i się 
nie skończyło.

rozMawiała Katarzyna CiChosz
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Osiemnastego oraz dwudziestego piątego kwiet-
nia odbyła się w naszej parafii Droga Światła. Jest 
to wielkanocny odpowiednik nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. Nabożeństwo to zostało zapoczątkowa-
ne przez salezjańskich zakonników we Włoszech 
w  1988 roku. Inspiracją do jego powstania były 
freski z  katakumb świętego Kaliksta w  Rzymie, 
przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd 
nazwa Droga Światła). W latach 90. było ono stop-
niowo rozprzestrzeniane we Włoszech. Watykan 
oficjalnie zatwierdził nabożeństwo w 2002 roku. Od 
tamtego czasu jest ono odprawiane w wielu para-
fiach na świecie.

Droga Światła może odbyć się każdego dnia 
w okresie wielkanocnym, ale najodpowiedniejszym 
dniem jest niedziela. W  sposób szczególny wspo-
minamy wtedy zmartwychwstanie Pana naszego 
Jezusa Chrystusa (analogicznie w  piątek wspomi-
namy Mękę Chrystusa celebrując Drogę Krzyżową). 
Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreśle-
nie Zmartwychwstania jako kluczowego wydarzenia 
w przeżywaniu naszej wiary.

Droga Światła, podobnie jak Droga Krzyżowa, 
ma czternaście stacji, które są oparte na wydarze-
niach spisanych w Nowym Testamencie. Są to:
Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego 

grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Ma-

rii Magdalenie

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się 
uczniom na drodze do Emaus

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się 
uczniom przy łamaniu chleba

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apo-
stołom

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje 
uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę 
Tomasza

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów 
nad Jeziorem Galilejskim

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje wła-
dzę pasterską Piotrowi

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom 
nakaz misyjny

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do 
Ojca

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wie-
czerniku na Zesłanie Ducha Świętego

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła 
uczniom obiecanego Ducha

Najlepszą porą do odprawienia Drogi Światła 
jest wieczór po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić 
symbolikę światła. Jeśli to możliwe, nabożeństwo 
powinno mieć formę  procesji. Wówczas podczas 
procesji niesie się paschał, krzyż z czerwoną stułą 
oraz księgę Ewangelii. Wierni niosą zapalone świe-
ce.

JaKub KoChanowiCz

Nabożeństwo Drogi Światła
w naszej świątyni
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Powrót obrazów
Przypomnijmy, że 7 marca 2019 r. wrocławscy specjaliści od dzieł sztuki przyjechali do 
naszej parafii by ocenić stan obrazów i  zaplanować ich bezpieczny transport. Monu-
mentalne obrazy Michaela Leopolda Willmanna znajdują się w naszym kościele w bocz-
nych nawach, nad kaplicami chrzcielną i Matki Bożej. 

Nasza parafia jest depozytariu-
szem Męczeństwa św. Jakuba Młod-
szego oraz św. Judy Tadeusza. Oba 
obrazy to dzieła olejne, namalowane 
na zdublowanym płótnie. Obraz św. 
Jakuba ma wymiary 395 × 311 cm. 
Drugi, św. Juda – 392 × 313 cm. W lip-
cu 2019 roku obrazy zostały zdjęte 
a w ich miejsce zawisły reprodukcje. 

Po 67 latach opuściły nasz kościół 
i wyruszyły w świat. Były wystawiane 
we Wrocławiu i Warszawie. Miłośnicy 
sztuki sakralnej mieli niecodzienną 
okazję zobaczenia w jednym miejscu 
tak wielu dzieł najwybitniejszego ślą-
skiego malarza czasów nowożytnych. 
Wiele osób odwiedziło wystawę i za-
chwycało się tymi obrazami. 

Pod koniec maja obrazy wróciły do 
naszego Kościoła i znów zdobią naszą 
świątynię. Ponadto zostały zamienio-
ne ramy obrazów i teraz już obrazy są 
właściwie podpisane. Niech to będzie 
okazją do poznania dorobku Willman-
na, by nie było jak w przysłowiu „cu-
dze chwalicie, swego nie znacie.”

Ks. Paweł Paliga
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Maj jest czasem Maryi. W maju wszystko budzi 
się do życia, rosną liście, kwitną kwiaty, ptaki za-
czynają śpiewać, a dnie i noce stają się cieplejsze.

Miesiąc ten jest przeplatany świętami maryjny-
mi – na przykład celebrujemy święto Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. Z  tego powodu ten 
piękny, wiosenny czas jest poświęcony Matce Bo-
żej, naszej Matce, ludzie modlą się podczas nabo-
żeństw majowych i śpiewają pieśni Maryjne.

U nas w parafii także czcimy i kochamy Mary-
ję, dlatego 30.05.2021 po Mszy wieczornej śpie-
waliśmy pieśni Maryjne. Można było zgłosić swo-
je ulubione pieśni, z  tej okazji skorzystały dwie 
osoby. Bardzo im dziękuję za odwagę i  zaangażo-

Ku Czci
 Maryi

Maj jest czasem Maryi. W maju 
wszystko budzi się do życia, 
rosną liście, kwitną kwiaty, ptaki 
zaczynają śpiewać, a dnie i noce 
stają się cieplejsze.

wanie w  nasze wspólne dzieło. Trochę się bałem 
frekwencji, że nie znajdą parafianie czasu i ochoty 
na takie spędzenie wieczoru. Mile zostałem zasko-
czony w kościele po Mszy świętej zostało kilkana-
ście osób. Nie chciałem by był to koncert, ale nasze 
wspólne śpiewanie i cel został osiągnięty. Dziękuje 
naszej parafialnej scholii za zaangażowanie, po-
święcony czas i podzielenie się swoimi talentami. 

Na początku trochę niepewnie, wstydliwie i ci-
cho, jednak już przy kolejnych dźwiękach wszyscy 
razem głośno i radośnie wysławialiśmy Maryję po-
przez muzykę.

Najważniejsze w całym wydarzeniu było poczu-
cie wspólnoty – zarówno ze wszystkimi innymi ludź-
mi, jaki i z samą Maryją i jej Synem, Jezusem Chry-
stusem. Jak powiedział św. Augustyn „Kto śpiewa, 
dwa razy się modli” oraz „Śpiew to wyraz radości, 
a ściśle mówiąc – wyraz miłości”, więc módlmy się 
śpiewając. Warto brać udział w podobnych inicjaty-
wach w przyszłości, organizowanych w naszej pa-
rafii i nie tylko.

Ks. Paweł Paliga 

W PARAFII
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„WSZYSTKO
POSTAWIŁEM
NA MARYJĘ…”
czyli myśli
kardynała Wyszyńskiego (4)

Wielkimi krokami zbliża się beatyfi-
kacja kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Jak wiadomo, uroczystość będzie 
miała podwójny wymiar, bo 12 wrze-
śnia w  Warszawie wraz z  Prymasem 
Tysiąclecia błogosławioną zostanie 
ogłoszona siostra Elżbieta Czacka – 
opiekunka ociemniałych, założyciel-
ka zakładu w Laskach; bratnia dusza, 
z którą bohater naszego cyklu współ-
pracował podczas pobytów w  tym 
miejscu. 

Na chwilę przed długo oczekiwa-
nym dniem beatyfikacji spójrzmy na 
kolejne myśli autorstwa kardynała – 
tym razem o tym, jak być w Kościele 
i go kochać. Służba, różaniec, troska… 
Oto trzy słowa klucze, jakich nauczy-
ła go w tej sprawie Matka Boża. 
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„Jeżeli nasza praca i służba w Kościele Bożym  
ma być owocna, musi to być za przykładem Służebnicy 

Pańskiej służba Temu, który przyjął postać Sługi,  
a swoich zastępców na ziemi nauczył, aby byli sługami 

sług Bożych.”

Maryja: Matka Jezusa, Matka Kościoła, Oblu-
bienica, Służebnica Pańska. Ta, która usłyszała 
wezwanie Boga. Ta, która oddała się Mu do dys-
pozycji – całkowicie i bez reszty; która poświę-

ciła się Mu – swoim istnieniem, możliwościami; 
która złożyła dar z ducha i ciała. 

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się sta-
nie według twego słowa (Łk 1, 38)… Odpowiedź 
Maryi na zaproszenie Boga jest piękna w swej 
prostocie, głębi i  pokorze. Maryja nie prosi 
o  dalsze wyjaśnienia co do swojego życia. Na 
miłość Boga odpowiada miłością, zaufaniem 
do końca. Oddaje się Bogu na służbę. Jej słowa 
oznaczają „tak” dla zbawczej miłości Boga i re-
prezentują godny naśladowania szczyt postawy 
religijnej przed Bogiem. 

Sam Jezus Chrystus uniżył siebie, stał się 
sługą – „nie przyszedł aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i  dać swoje życie na okup za wie-
lu” (Mk 10, 45). Miłość wtedy jest najdoskonal-
szym świadectwem, gdy objawia się poprzez 
czyny. Jedni dla drugich mamy być wsparciem, 
pociechą, umocnieniem, bo to jest sposób na-
śladowania Chrystusa Sługi, bo to jest droga do 
prawdziwego szczęścia. Kochać Boga to służyć 
drugiemu człowiekowi. Służba drugiemu czło-
wiekowi przemienia życie.

Kardynał Wyszyński mówił: „Wasz biskup 
zrozumiał, Dzieci Najmilsze, że sprawować 
władzę, to znaczy służyć; to naśladować Tego, 
który przyjął postać Sługi; to odwoływać się do 
Służebnicy Pańskiej; bronić się przed ludzkimi 
metodami sprawowania władzy, a zaufać Bogu, 
który jest Miłością i  sprawuje rządy świata 
przez miłość. Władać w Kościele to naśladować 
Boga, który jest Miłością i który w jej światłach 
przysłał na ziemię Chrystusa, aby nam wszyst-
kim ogłosił nieśmiertelne prawo miłości Boga 
i płynące zeń prawo miłowania ludzi.”

„Różaniec jest modlitwą pokornych i maluczkich.  
Ale też modlitwą najwznioślejszych ludzi w Kościele,  

jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. 
Jest niewątpliwie modlitwą maryjną, ale równocześnie  

jak najbardziej Chrystusową, najbardziej 
chrystocentryczną, ześrodkowaną w Chrystusie.” 

Różaniec jest modlitwą bardzo prostą i  za-
razem głęboką. Na różańcu mogą modlić się 
wszyscy, niezależnie od tego, kim są. Mogą 
modlić się indywidualnie albo we wspólnocie. 
W  kościele przed Najświętszym Sakramentem 

albo w drodze do pracy, szkoły, na ulicy, w sa-
mochodzie, w  autobusie. Warto, byśmy odma-
wiali choćby dziesiątkę różańca dziennie, jeśli 
nie stać nas na więcej.

Różaniec jest modlitwą wyraźnie biblijną 
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„Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć  
bez Maryi, jak nie mógł bez Niej istnieć Jezus i Jego 

fizyczne Ciało. Nie może bez Niej żyć i działać, jak nie 
mógł bez Niej żyć i działać Chrystus.”

Rozumienie pojęcia Kościoła jako ludu Bo-
żego nie sprawia nam, współczesnym ludziom, 
zbyt wiele trudności. Znacznie więcej trudno-
ści pojawia się w przypadku próby zrozumienia 
Kościoła jako Ciała Chrystusa. Znaczenie tego 
określenia wyjaśnia święty Paweł, pisząc „jak 
bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, 
a nie wszystkie członki spełniają tę samą czyn-
ność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno 
ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy 
nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5). 
Święty tłumaczy też, że Głową całego Ciała – 
Kościoła jest Jezus Chrystus (Kol 1, 18). 

Św. Paweł mówi do ochrzczonych, czyli do 
nas, że staliśmy się „domownikami Boga”, że 
jesteśmy „mieszkaniem Boga przez Ducha”. 
Kościół nie istnieje dla siebie samego, lecz dla 
Boga oraz dla uświęcenia każdego z nas. Ozna-
cza to również, że jako chrześcijanie jesteśmy 
Kościołem, nie tylko w Kościele. Jesteśmy jego 
częścią i to każdy z nas bez wyjątku.

Kardynał Wyszyński mówił, że mamy dbać 
o Kościół, tak jak dbamy o własne ciało. Wyja-
śniał: „Co to znaczy? – To znaczy, że musimy 
mężnie i otwarcie przyznawać się do Kościoła, 
a przynależność ta powinna być dla nas najwięk-
szym zaszczytem i radością. Musimy poznawać 
Kościół, interesować się jego życiem i  potrze-
bami, miłować go coraz więcej, współcierpieć 
z  jego cierpieniami, pomagać mu modlitwą, 
ofiarą i pracą. Maryja niech będzie dla nas wzo-
rem, jak mamy służyć Kościołowi. Wspierani 
przez Służebnicę Pańską wiernie pomagajmy 

Chrystusowi żyjącemu w  Kościele. Modlitwą 
i sercem ogarniajmy sprawy Kościoła na całym 
świecie i w Ojczyźnie naszej”.

Drodzy Bracia i  Siostry, czytelnicy naszego 
cyklu – Kościół to my wszyscy, zatem dbajmy 
o siebie nawzajem; w ten sposób zadbamy o Ko-
ściół. Służmy sobie wzajemnie na wzór Maryi 
„Służebnicy Pańskiej”. Uciekajmy się do Niej 
z prośbą o pomoc i nie zapominajmy, by „modli-
twą i sercem ogarniać sprawy Kościoła”.

agnieszKa szyMaJda

i  chrystocentryczną, czyli skoncentrowaną na 
Chrystusie. Nie jest tzw. „klepaniem pacior-
ków”, ale kontemplacją Bożych tajemnic. Św. 
Jan Paweł II mówił, że kiedy odmawiamy ró-
żaniec, to tak „jakbyśmy obcowali z Panem Je-
zusem poprzez – można by powiedzieć – Serce 
Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dzie-
siątki Różańca serce nasze może wprowadzić 
wszystkie sprawy, które składają się na życie 
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzko-
ści… W ten sposób ta prosta modlitwa różańco-
wa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

Kardynał Wyszyński w  50. rocznicę swoich 
święceń kapłańskich powiedział: „Stawiając 
wszystko na Bogurodzicę, nie zostałem zawie-
dziony”. Było to doświadczenie jego życia i jego 
kapłańskiej drogi. Doświadczenie wzięte z naj-
głębszego nurtu nauczania Kościoła i  polskiej 
tradycji. 



Na wakacyjny plan nie ma jednej, 
jedynej recepty. Ile osobowości, tyle 
pomysłów. Jedni uwielbiają się prażyć 
na plaży, inni przemierzać lasy w pie-

szych wędrówkach a jeszcze inni nie 
potrafią wyobrazić sobie wakacji 

bez lunaparków i  wakacyjnych 
kramów z różnościami, czy do-

znań jakie niosą sporty eks-
tremalne.

Jednak dla osób wierzą-
cych jest jedna podstawo-

wa niezmienna – do wspólnej 
zabawy i  wypoczynku zawsze 
zapraszam Boga, wszak wy-
poczynek to nie urlop od wia-

ry, to nie przerwa od modlitwy 
czy praktyk religijnych. 
I tak jak nie zapominamy o wcze-

śniejszym sprawdzeniu atrakcji 
miejsca do którego jedziemy, 
nie zapominajmy o  sprawdzeniu 
możliwości uczęszczania do ko-
ścioła, zabierając książki „do po-
duszki”, nie zapominajmy o Pi-
śmie Świętym, wybierając, nie 
rzadko pod wpływem „waka-
cyjnej gorączki” atrakcje, nie 
zapominajmy zadać sobie 
pytania, czy aby na pewno 

spodoba się to Bogu Ojcu?
Warto też, sprawdzić 

miejsce noclegu, nie 
tylko pod katem blisko-

ści do interesujących nas 
obiektów czy atrakcji, lecz, 

a nawet przede wszystkim, pod kątem naszej wiary, 
wynikającej z niej wrażliwości i czystości ducha. 

Sceptyk odpowie, owszem pięknie, zostają więc tylko organizowa-
ne przy kościele lub wspólnocie rekolekcje, a  ja chce pokazać dzie-
ciom góry, zabrać żonę na plażę i do restauracji.

A ja odpowiadam i tak i nie, i proszę nie posądzać mnie tu o prze-
wrotność. Dlaczego? Przybliżę w krótkim świadectwie – minionych wa-
kacji. 

Jak co roku mieliśmy jechać na rekolekcje organizowane przez 
wspólnotę, chciałbym napisać „niestety” pandemia pokrzyżowała na-
sze plany i  rekolekcje zostały odwołane. Sytuacja wymusiła na nas 
szybka zmianę planów – padło na morze i Krynicę Morską; plaża, mor-
skie kąpiele, kolorowe stragany, a wszystko pod czujnym okiem Taty 
– nie moim ale naszym, Tego Taty! Zaczęliśmy od szukania noclegów, 
a jako klucz poszukiwań przyjęliśmy „noclegi siostry zakonne” i bin-

go, wybór nie mały, kilka telefonów 
i nocleg zabukowany, blisko do pla-
ży, w cichej uliczce nieco na ubo-
czu od centrum. Dobrze, mamy 
nocleg, lecz bez wyżywienia, choć 
na pocieszenie kuchnia z  jadalnią 
do dyspozycji, a co najważniejsze, 
na miejscu jest kaplica, w  której 
można się wyciszyć i  zdać relację 
z dnia Tacie. Szukanie stołówki za-
czynamy od rozmowy z siostrą pro-
wadzącą pensjonat, okazuje się, że 
400 m dalej księża Werbiści pro-
wadzą duży ośrodek ze stołówką – 
warunki jak w restauracji, jedzenie 
jak u mamy, a spokój i kultura jak 
na rekolekcjach. Decydując się na 
morze i Krynicę znaliśmy atrakcje 
i  odległości do miast które chcie-
liśmy zwiedzić, zostało więc tylko 
sprawdzić jedno – bliskość do ko-
ścioła i godziny mszy świętych, by 
móc optymalnie zaplanować czas. 
I tu strzał w przysłowiową dziesiąt-
kę, do wyboru dwa kościoły w od-
ległości do 800 m od zakwaterowa-
nia, a jako bonus w oddalonych od 
nas o  kilka kilometrów Piaskach, 
Kościół prowadzony przez księży 
Michalitów. Czemu bonus, a temu, 
że oboje z  żoną wywodzimy się 
z  Michalickiej parafii i  darzymy 
Michalitów wielką sympatią. Co 
ciekawe, to nie jedyny z Tatowych 
bonusów. W Piaskach spotkaliśmy 
byłego proboszcza, który udzie-
lał nam ślubu oraz przyjaciół ze 
wspólnoty, z  którymi normalnie 
dzieli nas odległość kilkuset kilo-
metrów. 

Duchowo, pod kątem wiary, 
mogę z  czystym sumieniem po-
wiedzieć, że byliśmy dopieszczeni 
prawie jak na rekolekcjach, mając 
jednocześnie czas na plażę, zwie-
dzanie Trójmiasta, szaleństwo 
z dziećmi pośród kolorowych stra-
ganów, by tam spełniając małe 
zachcianki maluchów, malować na 
ich twarzach wielkie uśmiechy. 

 Jarosław 
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„Chrześcijańskie Wakacje”
Słońce, palmy i moc kurortowych atrakcji, a może 
pełna ciepłych emocji kwatera w zaciszu przyrody?
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Tym miejscem jest Szymanów – mała 
mazowiecka miejscowość, z dala od wiel-
komiejskiego zgiełku, od głównych arte-
rii drogowych i kolejowych.

 
Szymanów znajduje się w cieniu Niepokala-

nowa, ok. 6 km. od Ojców Franciszkanów, od 
obrzeży Warszawy to około 40-50 km (jest to 
uzależnione, którą drogę wybierzemy). Nale-
ży on do najstarszych miejscowości na tere-

Lipiec, sierpień – przepiękny czas, dojrzała przyroda, maliny, 
porzeczki, agrest, pierwsze jabłka, rodzime warzywa, czas 
odpoczynku, czas pracy na świeżym powietrzu. To już drugie wakacje, 
które mają trochę inny wymiar.

Ciekawe miejsce 
na wakacje

Z e względu na obostrzenia sanitarne związane z epi-
demią koronawirusa rezygnujemy z różnego rodza-

ju wyjazdów, ale to nie znaczy, że mamy zrezygnować 
z  odpoczynku. Proponuję więcej czasu poświęcić na 
zwiedzanie, czy też na rekolekcje indywidualne, ro-
dzinne, w małym gronie.

W tak piękny czas chciałabym przedstawić miej-
sce szczególne. Miejsce, gdzie wiara, nauka, hi-
storia i miłość przenikają się nawzajem.

Dawny pałac Lubomirskich  
(Niepokalanki) od frontu
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Kościół został wzniesiony w XVII wieku. Jego 
konsekracja miała miejsce 12 czerwca 1667r. 
W świątyni znajduje się cudowny obraz Mat-
ki Bożej Szymanowskiej, zwanej Matką Bożą 
Łaskawą lub Matką Bożą Różnicową. Począt-
kowo świątynia była filią parafii Stare Wiskit-
ki. Jako osobna parafia została wyodrębniona 
w 1776 roku. Od 2009 r. funkcję proboszcza 
pełni ks. Robert Sierpniak. Parafia szyma-
nowska liczy około 800 osób. W większości są 
to osoby mocna zaangażowane w życie lokal-
nej społeczności. Wiadomo, ostatni rok zawie-
sił wszelką aktywność, ale powoli wszystko 
wraca do względnej normalności. Młodzież 
tańczy od 24 lat, w  Lednicy, tańczyli także 
podczas, tradycyjnie ŚDM w Krakowie, doro-
śli śpiewają w chórze parafialnym „Veritas”, 
odbywają się jasełka uliczne, Orszak Trzech 
Króli. Młodzież, po odpowiednim przygotowa-
niu, pomaga w prowadzeniu rekolekcji wiel-
kopostnych w szkole podstawowej dla dzieci 
z klas 0-III i osobno dla dzieci z klas IV-VII. 

Naprzeciw kościoła, po drugiej stronie uli-
cy, znajduje się ogrodzony murem Kompleks 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W  skład jego wchodzą: Dom 
Generalny Zgromadzenia, Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące, kaplica, która jest jedno-
cześnie Sanktuarium Matki Bożej Jazłowiec-
kiej – Wygnanki z Jazłowca, cmentarz na wzór 
rzymskich katakumb. Wszystko to otoczone 
jest dużym parkiem.

nie gminy Teresin. Informacje o Szymanowie pochodzą 
z pierwszej połowy XV w. Znajdują się tutaj dwa miej-
sca godne obejrzenia, dwie perły;
▸ Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, 
▸ Kompleks Sióstr Niepokalanek.

Szymanowska młodzież tańczy na Lednicy

Matka Boża Jazłowiecka
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W  Szymanowie niepokalanki są od 1907 
roku. Szkoła i klasztor mieszczą się w starym 
pałacu Książąt Lubomirskich. Charyzmatem 
zgromadzenia jest kształcenie i  integralny 
rozwój dziewcząt na mądre i mężne kobiety, 
matki, Polki, chrześcijanki. 

Siostry nieprzerwanie kształcą kolejne po-
kolenia polskich dziewcząt. W  tym roku, po 
raz pierwszy od początku istnienia szkoły, zo-
stanie otwarta klasa koedukacyjna. Widocz-
nie taka jest potrzeba chwili. 

szym Sakramentem, kuchnia z jadalnią, ładne, przytul-
ne pokoje.

Siostry zapraszają! 
Zapraszają do Sanktuarium, do Liceum, do Domu Re-

kolekcyjnego /www.rekolekcje.niepokalanki.pl/
Warto skorzystać z ich zaproszenia!

zuzanna ustaszewsKa

„Polska się odrodzi wtedy, kiedy 
społeczeństwo się odrodzi, a na 
to trzeba, żeby rodzina stanęła 

na Bogu. A jaką jest kobieta, 
taką będzie rodzina. Rodzina ma 

stać się Królestwem Bożym na 
ziemi.” Słowa współzałożycielki 

niepokalanek – Matki Marceliny 
Darowskiej, ciągle aktualne.

Niepokalanki jeszcze nie przyjmują wycie-
czek, natomiast małe, kilkuosobowe grupy – 
tak. Warto przyjechać, poznać historią zako-
nu, która tworzą min. założycielki: bł. Matka 
Marcelina Darowska i  służebnica Boża Mat-
ka Józefa Karska, błogosławione męczennice 
II wojny światowej; Ewa Noiszewska, Marta 
Wołoska. Historia zakonu wplata się w bole-
sną historię Polski. 

Dom Rekolekcyjny otwarty jest dla pierw-
szych pielgrzymów po ponad rocznej prze-
rwie. Małe grupy, rodziny, znajdą tu miejsce 
na indywidualne rekolekcje, wyciszenie, od-
poczynek. Znajdują się tu Kaplica z Najświęt-

Bardzo serdecznie dziękuję Probosz-
czowi parafii, ks. mgr lic. Robertowi 
Sierpniak oraz s. Adrianie (katechet-
ce) za informacje dotyczące historii 
i dnia dzisiejszego kościoła i parafii. 
Serdeczne Bóg zapłać Siostrom Nie-
pokalankom; Siostrze Przełożonej, 
Siostrze Dyrektor Liceum, Siostrze 
Dyrektor DR. Za poświęcony czas oraz 
barwną opowieść o  dziełach prowa-
dzonych przez Zakon.

Tegoroczne maturzystki  
w Prywatnym Liceum w Szymanowie

Widok prze kwitnące krzewy na Niepokalanki

Nasza parafianka, tegoroczna maturzystka  
z Szymanowa Weronika Olak
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

ANTYKONCEPCJA ABORCYJNA
NIEWYGODNA PRAWDA

(cz. 3 KĄCIKA BIOETYCZNEGO dla wierzących i ateistów) 

Dzisiaj poruszymy temat, który wśród wszyst-
kich sporów bioetycznych budzi chyba najbar-
dziej żywe emocje. Chodzi o aborcję. 
Czy jeśli myślisz o skorzystaniu z którejś 
z opisanych w tym odcinku metod anty-
koncepcji (w  tym „zwykłej” pigułki), je-
steś świadoma faktu, że tym samym:
▪ być może decydujesz się na aborcję? 
▪ …i zwiększasz u siebie ryzyko wystąpie-

nia skłonności samobójczych?

To nie światopogląd, to fakty naukowe.
Zacznijmy od definicji. 
Aborcja (przerwanie ciąży, sztuczne poronie-
nie) jest zamierzonym zabiegiem, mającym na 
celu przerwanie ludzkiego życia w łonie matki. 
Sformułowania „przerwanie ciąży”, „usunięcie 
ciąży”, „terminacja ciąży”, stosowane zamien-
nie ze słowem „aborcja”, ukrywają prawdę 
o tym, że w  istocie chodzi o uśmiercenie 
dziecka rozwijającego się w organizmie kobiety. 
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Według statystyk rządowych w  latach 
1993–2019 w  Polsce przeprowadzono 
15 480 zabiegów sztucznego przerwania 
ciąży. 
Roczna liczba „zalegalizowanych“ aborcji 
na świecie sięga około 50–60 milionów. 
Według statystyk Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) w  2018 roku aborcją za-
kończyło się 23% ciąży. 
Życie każdego z  tych dzieci było 
wyjątkowe, jedyne w  swoim ro-
dzaju i niezastąpione. 

Oczywiście oficjalne statystyki nie uwzględ-
niają „podziemia aborcyjnego” oraz niszczenia 
ludzkich istot w stadium embrionalnym wsku-
tek zażywania 1. pigułek wczesnoporonnych 
2. i stosowania spiral (wkładek) wewnątrzma-
cicznych. 

1. Pigułka wczesnoporonna (tzw. tabletka 
„dzień po” – Escapelle, Postinor duo): zażyta 
w  odpowiednim momencie cyklu menstru-
acyjnego ma zapobiegać zapłodnieniu (jest to 
wówczas działanie antykoncepcyjne). Jednak 
w przypadku, gdy doszło już do zapłodnienia, 
pigułka uniemożliwia zagnieżdżenie się 
(implantację) embrionu w  zniszczonym 
przez środek hormonalny nabłonku ma-
cicy. Dochodzi wówczas do sztucznego 
poronienia. Również pigułka EllaOne wyka-
zuje działanie niszczące ludzkie życie na 
wczesnym etapie jego rozwoju.
Niestety wiele kobiet nie wie, 
że „pigułka po” ma działanie 
wczesnoporonne.
Gdy pytają o  to ginekologa, nie raz uzyskują 
błędną odpowiedź, iż „nie posiada ona takie-
go działania”. Jest to wynikiem posługiwania 
się przez lekarzy terminologią przyjętą przez 
WHO. Otóż w  1965 roku WHO zmieniło 
definicję ciąży: ma się ona rozpoczynać już 
nie w  momencie zapłodnienia, lecz dopiero 
w chwili udanej implantacji embrionu w macicy 
(czyli dopiero kilka dni po poczęciu!). Tymcza-
sem wiedza naukowa jednoznacznie pokazuje, 

że już w momencie zapłodnienia uruchomiona 
zostaje kaskada wydarzeń (ekspresja genów, 
synteza białek), stanowiąca początek rozwoju 
człowieka. Pisaliśmy o tym w cz. 1 „Kącika…” 
p.t. „Kiedy zaczyna się człowiek? (Uwierzyć 
43, ZIMA 2020). 
2. Wkładka domaciczna: umieszcza się ją 
wewnątrz macicy, aby zapobiec ciąży. Wkład-
ka (spirala) ma działanie antykoncepcyjne, po-
nieważ zawarte w niej substancje chemiczne 
utrudniają plemnikom dotarcie do komórki ja-
jowej. Środek ten działa również wczesno-
poronnie – kiedy plemnikom uda się dotrzeć 
do komórki jajowej i dojdzie do zapłodnienia, 
metalowa wkładka wywołuje stan zapalny 
(błony śluzowej) macicy, co utrudnia zagnież-
dżenie się w niej dziecka. 

Reasumując, wkładka domaciczna 
i  pigułka wczesnoporonna mogą po-
wodować aborcję przez uniemożliwie-
nie implantacji dziecka w stadium em-
brionu w macicy.

A  co ze „zwykłymi” pigułkami antykon-
cepcyjnymi? Niestety kobiety często nie są 
świadome działania aborcyjnego również tych 
środków, gdyż lekarze nie udzielają im na ten 
temat żadnej informacji.
Co to znaczy, że: 
wszystkie pigułki 
antykoncepcyjne powodują 
pewną ilość wczesnych aborcji? 

Otóż gdy owulacja nie zostanie zablo-
kowana, co statystycznie zdarza 
się w 10% przypadków, i dojdzie do 
zapłodnienia, pigułka wywoła wczesne 
poronienie. 

W  podobny sposób działają wszystkie pozo-
stałe hormonalne środki antykoncepcyjne, 
takie jak minipigułka, zastrzyki hormonalne 
i podskórne implanty. 
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Czy antykoncepcja zapobiega 
aborcji?
Mówi się często, że antykoncepcja jest naj-
bardziej skutecznym środkiem przeciwdziała-
jącym aborcji. Jest to nieprawda przynajmniej 
z trzech powodów: 
1. Wszystkie hormonalne pigułki antykoncep-

cyjne powodują pewien odsetek wczesnych 
aborcji (mają działanie wczesnoporonne). 

2. Mentalność antykoncepcyjna ułatwia ak-
ceptację aborcji w  przypadku „niechcianej 
ciąży”. 

3. Antykoncepcja sprzyja odbywaniu przygod-
nych stosunków seksualnych w nietrwałych 
relacjach, co w efekcie zwiększa liczbę nie-
planowanych ciąż. 

Statystyki dowodzą, że upowszechnienie sto-
sowania antykoncepcji wcale nie zmniejsza 
liczby dokonywanych aborcji.
Antykoncepcja hormonalna 
a samobójstwo?
Za stosowanie antykoncepcji przychodzi niekie-
dy zapłacić wysoką cenę. Dowodzi tego rozpo-
rządzenie wydane przez Włoską Agencję Leków 
(Aifa) wydane w 2019 roku. Odtąd na wszyst-
kich antykoncepcyjnych środkach hormo-
nalnych musi widnieć ostrzeżenie, że ich 
zażywanie może prowadzić do depresji lub 
skłonności samobójczych. Włoska Agencja 
Leków uzasadnia swą decyzję badaniami i oce-
ną zagrożenia wśród pacjentek stosujących hor-
monalną antykoncepcję w Europie.
Depresja już wcześniej była zaliczana do 
niepożądanych skutków ubocznych środ-
ków hormonalnych. Teraz mówi się wprost 
o  skłonnościach samobójczych (źródło: www.
vaticannews.va). 
Oprócz tego hormonalna 
antykoncepcja ma wiele 
niepożądanych działań dla 
zdrowia organizmu. 
Są to m. in.:
– możliwość wystąpienia zaburzeń samopo-

czucia

– zakrzepicy, nadciśnienia i  powikłań serco-
wo-naczyniowych

– udarów mózgu i chorób niedoczynności ser-
ca 

– a także zwiększone ryzyko nowotworu pier-
si, szyjki macicy, wątroby i  skóry, torbieli 
jajników (o  czym wie każda kobieta, która 
kiedykolwiek trafiła do gabinetu onkologa – 
i usłyszała tam pytanie, czy stosowała kie-
dyś antykoncepcję hormonalną). 

Niestety antykoncepcja niszczy 
nie tylko zdrowie fizyczne 
i psychiczne, ale także relacje.
Po pierwsze kobiety stosujące ten rodzaj anty-
koncepcji mają obniżone libido.
Ponadto mężczyźni, którzy są przyzwyczaje-
ni do nieprzerwanej aktywności seksualnej, 
myślą, że zawsze mogą być blisko kobiet, co 
może prowadzić do gwałtów w  związ-

kach. Z kolei wahania nastrojów kobiet mogą 
prowadzić do kłótni, a następstwem mogą być 
rozwody. Antykoncepcja czyli seks bez konse-
kwencji prowadzi do niewierności i zdrad. 

Przygotował na podstawie książki
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”

Ks. Paweł Paliga 

W następnym odcinku:

„Gdybyśmy
tylko wiedziały...”
Kobieta po zabiegu przerwania ciąży powinna 
otrzymać wsparcie, ponieważ może czuć się 
osamotniona i zmagać się z ogromnym poczu-
ciem winy. Trzeba jej pomóc, aby mogła stop-
niowo powrócić do normalnego życia.
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Jezus
chce się z Tobą spotkać
Adoracja. z  łac. adoratio – oddawanie komuś czci, 
okazywanie uwielbienia, zachwytu, podziwu; a co na 
ten temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 2096 Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać 
Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończo-
ną i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13).

KKK 2097 Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stwo-
rzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić 
i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja w „Magnificat” – wyznając z wdzięcznością, że 
On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię (Por. Łk 1, 46-49). Adoracja Jedynego Boga 
wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.

KKK 2143 Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę. 
Przepowiadanie i katecheza powinny być przenik-

nięte adoracją i  szacunkiem dla imienia 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

KKK 2145 Adoracja jest zasad-
niczą postawą człowieka, który 
uznaje się za stworzenie przed 
swoim Stwórcą.

Tyle definicje.

W WIERZE
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Spotkałam kiedyś, w  kaplicy Przenajświęt-
szego Sakramentu kościoła pw Wszystkich 
Świętych w  Warszawie, ówczesnego księ-

dza proboszcza śp. Mirosława Nowaka. Ponieważ 
zdarzyło się to już kolejny raz, a byliśmy akurat 
sami, odważyłam się odpowiedzieć na Jego po-
witanie stwierdzeniem, że często go tu widuję, 
na co Ksiądz spokojnie odpowiedział: „jak przyj-
mowałem święcenia kapłańskie obiecałem sobie 
i Jezusowi, że codziennie jedną godzinę będę Go 
adorował w Najświętszym Sakramencie. I oto mi-
nęło już ponad 20 lat a  ja, dzięki Bożej pomocy, 
nie opuściłem ani jednego dnia”. Dziś ksiądz Mi-
rosław adoruje już Boga twarzą w  twarz. Zmarł 
w tym roku, nie ukończywszy nawet 60 lat. Piękna 
postać, piękny Kapłan. 

Czemu więc jeden człowiek potrafi adorować 
Boga przez co najmniej godzinę dziennie, a  dla 
drugiego 15 minut raz na jakiś czas, jest wielkim 
wysiłkiem. No cóż, odpowiedź wydaje się prosta: 
tak to już jest, że z osobą którą kochamy czas się 
nie dłuży i tego wspólnego przebywania nigdy nie 

jest za wiele. Jest jeszcze jeden, nie mniej znaczą-
cy powód. Otóż w dzisiejszym, bardzo zabieganym 
świecie, każde zatrzymanie się w miejscu i beztro-
skie milczenie, wydają się być zbyt dużym komfor-
tem lub wręcz marnotrawstwem. 

Wobec tego, jak przeskoczyć swoje przyzwycza-
jenia, jak pokochać Boga tak bardzo, aby pragnąć 
tej chwili wzajemnego zainteresowania, chwili za-
nurzenia się w Boskiej Miłości?

Bóg, miłując nas nieskończenie, zawsze tęskni 
za spotkaniem z nami i widząc nasze nieporadne 
próby przeżycia lat na Ziemi w dobry, pożyteczny 
i uczciwy sposób, czyni wszystko, abyśmy usłysze-
li Jego plany wobec nas i  dostrzegli Jego wycią-
gnięte ku nam z  pomocą Ręce. Wobec tego, jak 
uczynić ten pierwszy krok ku spotkaniu z  Jego 
Miłością? Okazuje się, że to nie takie trudne jak 
by się wydawało, bowiem Bogu wystarcza nasze 
TAK, aby mógł napełniać nas swą Miłością a  to 
z  kolei będzie źródłem naszej za Nim tęsknoty. 
A jeśli nie potrafię powiedzieć stanowczego TAK, 
co wówczas? – wówczas możemy powiedzieć jak 

W WIERZE
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dziecko do ojca: „Tato, nie umiem, ale 
bardzo chcę umieć, naucz mnie proszę 
mówić Tobie TAK, bym bez lęku dał się 
napełnić Twoją Miłością, bym tęsknił 
za spotkaniem z Tobą i nie poczytywał 
cichej adoracji jako czasu zmarnowa-
nego…”. Bóg czeka cierpliwie na to, 
byśmy Mu pozwolili, by nas nawra-
cał, by nas prowadził do prawdziwego 
szczęścia a nie ku ułudzie Świata.

Jeśli już raz poczujemy prawdzi-
wą obecność Boga i  Jego bliskość, to 
każde z Nim spotkanie będzie dla nas 
bogate w  Jego Owoce, co pozwoli na 
lepsze poznanie siebie a także na ak-
ceptację siebie i bliźnich, skąd już pro-
sta droga do Miłości, tej pochodzącej 
od Boga, Miłości „Agape”, Miłości po-
mimo…

Czy wobec tego możemy Boga ado-
rować tylko w  kościele, tylko w  Naj-
świętszym Sakramencie? – oczywi-
ście nie. Jeśli wierzymy, że Bóg żyje 
i Jest z nami, to możemy Go adorować 
w  każdej chwili naszego życia. Mogą 
nam w tym pomóc święte obrazy, czy 
inne przedmioty kultu religijnego, ale 
w  zupełności wystarczy nasze serce, 
w  którym Bóg przebywa najchętniej. 
A  zatem, czy potrzebna jest w  ogóle 
adoracja Boga w  „wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie”? – oczywi-
ście tak. Jako ludzie lubimy, gdy świat 
jest namacalny, a więc wolimy widzieć 
Jezusa nie tylko naszym wnętrzem 
ale i oczami. Ponadto, często nie jest 
to samotna adoracja, a więc czynimy 
to w jedności z Kościołem. Często też 
towarzyszy temu wspólna modlitwa, 
która jest ważna, ale nie powinna zaj-
mować całego czasu adoracji. Jeśli już 
jesteśmy przed Najświętszym Sakra-
mentem, czyli jawnie spotykamy się 
z Nim twarzą w twarz, pozwólmy Bogu 
do nas mówić, aż w  końcu doznamy 
cudu rozmowy z Nim, naszym Stwór-
cą, a  nie tylko monologu, po którym 
często mówimy, że Bóg nas nie słucha. 
Otóż nic bardziej mylnego – Bóg nas 
wysłuchuje nawet wtedy, gdy boli Go 
to co mówimy, bo Miłość Jego do nas 
jest właśnie „pomimo”, nie zna granic, 
jest przepełniona troską o nas i nasze 
życie, a  szczególnie o  nasze wynika-
jące z  wolności wybory. Bogu zależy 
na naszym szczęściu, na naszym Zba-
wieniu. Tak więc trwajmy z  Bogiem 
i w Bogu, a On będzie trwał w nas.

Krystyna

– Ty i ja – 
w cichym 
zakątku
Tabernakulum
w Ciszy Życia
Jedynego
przychodzisz 
do mnie
a ja trwam
przy Tobie
i jednoczę się 
z Tobą Jezu
Bracie mój
całym mym ja
całą sobą

– Bliskość – 
Jesteś Panie
moje myśli wirują
rozedrgane
niecierpliwe
Twojej Bliskości
niecierpliwe
widoku Twego
w tęsknocie
oczekujące
w nadziei
ufające
w miłości
czujące
Twą Bliskość
mój Jedyny
Panie

– Skarb – 
Boże Twoje oczy
Twe spojrzenie
pełne Ciebie
raz tak smutne
raz radosne
raz poważne
raz promienne
patrzę w twarz Twą
ukochaną
serce moje
głośno bije
Panie przecież
Tyś mym Skarbem
dzięki Tobie
jeszcze żyję

(Wiersze z tomiku 
„Moje z Bogiem 
rozmawianie” 
Marii-Krystyny 
Kozłowskiej 
ps. Krystyna)
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Gdy to piszę, Triduum już zakończone 
i mogę z przekonaniem powiedzieć, że to było 
wyjątkowe „przejście ze śmierci do życia”, 
smutek mój zamienił się w  radość. I  Słowo 
też stało się Ciałem i ZAMIESZKAŁO między 
nami. Zacznijmy jednak od początku. 

Miałam nadzieję, że zbliżające się Święta 
Wielkanocne będą z mniejszymi obostrzenia-
mi niż w 2020 r., że będzie «prawie normal-
nie», jak do tej pory bywało na Święta, na Tri-
duum. Przygotowania organizacyjne, również 
te dotyczące szczegółów Liturgii Paschalnych 
pod kątem muzycznym, szły pełną parą, czas 
się kurczył nieubłaganie... A  jednak miałam 
jakieś przeczucie, że ta wizja „normalnych 
Świąt” może się nie ziścić, jakoś dużo niepew-

ności wokół, nie wiadomo, co się może wyda-
rzyć w najbliższym czasie.

I wydarzyło się. Tuż przed Wielkim Tygo-
dniem stało się jasne, że w Święta Wielka-
nocne 2021 (najważniejsze oraz moje ulubio-
ne) będę „siedzieć» w domu, a nawet dłużej, 
z  całą 7-osobową rodziną w  „zamkniętym” 
mieszkaniu, non stop, nie przez tydzień, ale 
przez dwa, a może lepiej psychicznie się przy-
gotować na trzy od razu – myślałam… I że nie 
tylko nie będzie jak rok temu, ale pod wzglę-
dem duchowym czeka mnie trudniejsze do-
świadczenie.

Perspektywa rysowała się taka, że nie bę-
dzie nam dane tym razem skorzystać z sakra-
mentu pokuty i  pojednania przed Świętami. 

Świadectwo dla 
umocnienia wiary

„Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy 
i co słyszeliśmy” Dz 4, 20
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Rok temu, choć było to utrudnione, a pande-
mia była nową rzeczywistością i wszędzie krą-
żyła niepewność związana z  zakażeniem, to 
nie zostaliśmy pozbawieni tej możliwości! Tym 
razem byliśmy odizolowani z powodu choroby 
trzech członków rodziny. Widocznie tak mu-
siało być.

Kolejna sprawa, trudna dla mnie i dla do-
mowników do przyjęcia, dotyczyła braku 
uczestnictwa w obchodach Triduum Paschal-
nego na żywo. I choć dla mnie to akurat pokry-
wało się z doświadczeniem sprzed roku, (zo-
stawałam z czwórką dzieci w domu i uczest-
niczyliśmy online z  parafii dzięki transmisji, 
którą realizował mój Mąż i najstarszy syn), to 
tym razem dodatkowo nie mogłam liczyć na 
możliwość przyjmowania Komunii św. po za-
kończonej Liturgii, ze względu na brak moż-
liwości wychodzenia z domu. Wiedziałam, że 
nie będę mogła przyjąć Pana Jezusa począw-
szy od Wielkiego Tygodnia, przez Triduum 
Paschalne, Oktawę Zmartwychwstania Pań-
skiego, aż do Niedzieli Miłosierdzia włącznie. 
W te Dni, na których mi najbardziej zależało. 

I  wreszcie ostatnim bolesnym akcentem 
tej sytuacji była odcięta wszelka możliwość 
wspólnego śpiewu chóralnego w tym czasie, 
który to śpiew daje mi ogromną radość. Zo-
stałam też pozbawiona możliwości osobistego 
«dopilnowania» chóru, za którego organizację 
i przygotowanie czuję się odpowiedzialna. 

To był dla mnie cios. Poczułam się „odar-
ta” z moich przecież pobożnych planów… Wo-
łanie Jezusa: „Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił?” stało mi się szczególnie bliskie... 
Jednak teraz z perspektywy czasu zaczynam 
rozumieć, co Pan chciał mi i nam przekazać, 
czym obdarować, dlaczego to dopuścił. A za-
tem to nie było „opuszczenie” przez Pana, 
to ja musiałam „przejrzeć”, spojrzeć głębiej, 
a  także poczekać, zaufać. Początkowo pró-
bowałam odkrywać obecność Jezusa właśnie 
w tym cierpieniu, uświadamiać sobie, że jest 
szczególnie blisko właśnie poprzez nie, że za-
prosił mnie osobiście do wspólnego duchowe-
go uczestnictwa w bólu Wielkiego Tygodnia, 
niejako «podzielił się» ze mną swoim cierpie-
niem. W  takim spojrzeniu, że On jest blisko, 
pomagało mi Słowo Boże i  drugi człowiek – 
wielu ludzi, którzy dawali wyrazy temu, że pa-
miętają o nas w modlitwie, wiele sióstr i braci 
w wierze, którzy dobrym słowem – pisanym 
czy mówionym podtrzymywali mnie na du-
chu. Doświadczyłam jak ważna i niesamowi-
ta jest wspólnota osób wierzących, Kościół. 
Fragmenty Pisma Św., które w tym czasie mi 
towarzyszyły i  we mnie „pracowały”, które 
stały się dla mnie „żywe” i „przemawiały” do 
mnie, to m.in.:

„Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę”. (Ps 40)
„(…) Wzywałem Pana w moim utrapieniu (…) 
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, dotarł 
mój krzyk do Jego uszu” (Ps 18) 
„Zamienię bowiem ich smutek w radość, po-
cieszę ich i rozweselę po ich troskach” (Jr 31)
„Pan Bóg mnie wspomaga (…) i  wiem, że 
wstydu nie doznam” (Iz 50, 7)
„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń-
stwa przez to, co wycierpiał (…)” (Hbr 5, 8)
„Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.” (Ps 69)
„Pan moim dziedzictwem i  przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam 
sobie Pana przed oczy, On jest po mojej pra-
wicy, nic mną nie zachwieje.” (Ps 16)

A słowa Wigilijnych psalmów: „Boga żywe-
go pragnie moja dusza” czy „Będziecie czer-
pać ze zdrojów zbawienia” nabrały dla mnie 
szczególnej wymowy… kiedy w Wielką Sobotę 
okazało się, że prawdopodobnie będzie moż-
liwe to, co miało być niemożliwe... W Wielką 
Noc rozpoczęłam pełne wdzięczności i wzru-
szenia oczekiwanie na autentyczne, żywe, 
sakramentalne przyjście Pana. I PRZYSZEDŁ. 
Dokładnie w sam środek kwarantanny, w Uro-
czystość Zmartwychwstania Pańskiego, do na-
szego rodzinnego „wieczernika” mimo DRZWI 
ZAMKNIĘTYCH przyszedł zmartwychwstały 
Jezus! dzięki posłudze nieznajomego Kapłana, 
z sakramentem pojednania i Komunii św. ON 
do nas, nie my do Niego... W taki Dzień. Mo-
gliśmy Go adorować na naszym „domowym 
ołtarzu”. 

Tegoroczne Święta zapamiętam na  całe 
życie. A pieśń:
„Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,
Jezu Zmartwychwstały ze śladami Męki, 
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha, 
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie...” 
wyjątkowo mocno w tym roku do nas wszyst-
kich przemówiła. 

Gdybym w tym momencie przerwała tę re-
lację, byłaby niepełna, ponieważ to nie koniec 
niesamowitych wydarzeń...

Wszyscy znamy Ewangelię z  drugiej Nie-
dzieli Wielkanocnej (J 20,19-31) Oto fragment: 
„(...) A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i  Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” (...)” 
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Tak, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało 
między nami: Pan przyszedł do nas powtórnie 
po 8 dniach i pozwolił znów zakosztować Swo-
jego Miłosierdzia i pokoju... 

Dla nas to było dodatkowe przeżycie ode-
brane bardzo osobiście jako Prezent ze wzglę-
du na obchodzony w Święto Bożego Miłosier-
dzia liturgiczny okrągły jubileusz zawarcia 
sakramentu małżeństwa. «Nasza» ślubna 
Ewangelia na naszych oczach właśnie się wy-
pełniała...

(...) I  wiele innych znaków, których nie 
zapisano w  tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego. « J 20, 31

Z perspektywy czasu widzę, że Jezus do-
puścił te trudności, żeby dać stokroć więcej, 
trzeba było zaufać i zaczekać...

Niebywałe jest również to, jak Pan przy-
gotowuje człowieka na takie doświadczenie. 
Mianowicie zanim dopadło nas „siedzenie 
w  domu”, miałam możliwość uczestniczenia 
w  rekolekcjach online o  mocy uwielbienia, 
których przekaz można streścić w  słowach: 

uwielbiaj, dziękuj Bogu za to, co jest, a  jesz-
cze bardziej za to, co będzie, jakkolwiek bę-
dzie, bo On jest Panem czasu i Twojego życia 
i On prowadzi Cię najwłaściwszymi ścieżkami, 
zaufaj Jemu, mów: Jezu Ty się tym zajmij.

Na końcu nauk rekolekcjonista powiedział 
ważne, ale trudne zdanie, że prawdopodobnie 
jest nam dane wysłuchać tych rekolekcji, żeby-
śmy zaczęli już teraz uwielbiać Boga, gdy jesz-
cze „łodzi naszego życia” nie zalewa ogromna 
fala, bo gdy już zacznie zalewać, wtedy o uwiel-
bienie może być trudniej… a to „trudniej” nie-
chybnie nadejdzie, skoro dane nam uczestni-
czyć w  tych rekolekcjach… Skończyłam słu-
chać tych rekolekcji z wdzięcznością, ale i nutą 
niepewności… i w niespełna dobę później poto-
czyła się moja / nasza historia…choć początko-
wo trudna, to też pełna łask od Pana. 

A  zatem niech Pan będzie uwielbiony 
w  Swojej łaskawości, w  dopuszczonych tru-
dach, w  Swojej bliskości, w  Swoim przycho-
dzeniu do nas, niech będzie błogosławiony 
w  Swoim Miłosierdziu, w  Swoich sakramen-
tach, w Swoich planach i Woli Swojej.

Joanna
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Rzadko kiedy w sobotę u św. Tereski można zoba-
czyć takie tłumy. Gdyby nie reżim sanitarny, wier-
nych prawdopodobnie byłoby jeszcze więcej. Na 
wieczorną Msze Świętą 24 kwietnia przybyły oso-
by z całej Warszawy, a nawet kilkoro gości z innych 
województw. Niektórzy pewnie dowiedzieli się 
o Dniu ze św. Szarbelem z prasy. Zapowiedź wyda-
rzenia pojawiła się m.in. w tygodniku „Niedziela”, 
a już po fakcie relację z ul. Rybnickiej opublikował 
„Gość Niedzielny”. 

Gdyby tego dnia ktoś trafił do kościoła z  ulicy 
i nie wiedział, co tu się dzieje, wystarczyłoby, aby 
spojrzał w okolice ołtarza. Skąpany w ciepłym świe-
tle kościelnych żarówek – stał tam obraz z wizerun-
kiem św. Szarbela... Spuszczona twarz, zamknięte 
oczy… Pokora, koncentracja, zanurzenie w Bogu. 
Wokół wizerunku libańskiego świętego wierni 
ustawili dziesiątki żółtych cienkich świec – płonący 
symbol licznych bolączek, jakie zapragnęli zanieść 
tego dnia do Nieba za jego wstawiennictwem. 

Youssef Antoun Makhlouf, znany światu jako św. 
Szarbel (1828-1898) był mnichem i  pustelnikiem 
katolickiego Kościoła maronickiego w Libanie. Dziś 
ma jeszcze więcej pracy niż za życia. 

Wszystko zaczęło się, kiedy zauważono, że z jego 
grobu wydobywa się dziwne lśniące światło; potem 
zaś gęsta wydzielina, tzw. olej św. Szarbela. Do dziś 
udokumentowano prawie 30 000 cudów za jego po-
średnictwem. Masowych nawróceń nikt już nie liczy. 

W trakcie sobotniej homilii ks. Paweł opowiedział 
nam o kilku intrygujących zajściach związanych ze 
św. Szarbelem, których sam był świadkiem, m.in. 
w poprzedniej parafii. Pewnego razu w trakcie na-
maszczenia olejem św. Szarbela młody, ok. 40-let-
ni mężczyzna (który przybył do kościoła w  Bli-
znem w  wyniku nacisków ze strony żony), został 
z  miejsca uzdrowiony z  niezwykle silnych bólów 
gastrycznych. Były one efektem stanu ropnego 

DZIEŃ

ze św. Szarbelem

w układzie pokarmowym; uniemożliwiały mu pracę zawo-
dową i normalne funkcjonowanie. Lekarze rozkładali ręce, 
a podobne przypadki w rodzinie kończyły się nowotwora-
mi. – Kiedy wracałem do samochodu, nic mnie już nie bola-
ło – zaświadczył potem mężczyzna, który dziś jest w dobrej 
formie i ma świetne wyniki badań. 

I my na koniec Mszy Świętej mieliśmy możliwość uzyska-
nia namaszczenia olejem św. Szarbela; a  także błogosła-
wieństwa jego relikwiami. Wcześniej na ambonce pojawił 
się Maroun Mazawi, Libańczyk, który w lipcu wraz z ks. 
Pawłem zabierze parafian na pielgrzymkę do krainy św. 
Szarbela. W niezwykle interesującym wystąpieniu przybli-
żył nam on postać pielgrzyma wieczności z Annayi: 

– Święty Szarbel to prosty chłop. Urodził się w małej wio-
sce, będąc dzieckiem, pasł owce. Potem jako mnich zdobył 
wykształcenie, a  i  tak mieszkał w  celi o  wymiarach 2x1 
metr, a za poduszkę służył mu kawałek drewna. Do końca 
życia pozostał prostym człowiekiem – powiedział Maroun: 
– W Szarbelu nie jest trudno się zakochać, bo on zawsze 
prowadzi do Jezusa. Mówi, że Pan Jezus był, jest i będzie. 
Dzięki niemu czuję więcej pokoju. Towarzyszy mi w zwy-
kłym życiu. Jak jadę do domu z  daleka, to rozmawiam 
z nim w samochodzie, a on jest ze mną. Proszę o radę, zna-
ki i otrzymuję je – wyznał zgromadzonym. 

– Zostałam umocniona wiarą, nadzieją i miłością – po-
wiedziała mi jedna z kobiet po zakończeniu Mszy Świętej. 
Następnie dołączyła do wiernych, którzy modlili się jesz-

Nawiedzenie parafii przez libań-
skiego mnicha trwało 24 godziny 
i choć jest on uznanym specjalistą 
od cudów, niektórzy za jego wsta-
wiennictwem przypomnieli sobie 
zupełnie prozaiczne prawdy… Na 
przykład że zdrowa duchowość za-
czyna się od posiadania lodówki, 
w której nie marnuje się jedzenie.
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cze, klęcząc pod obrazem św. Szarbela. Jak się okazało, 
wcale nie był to koniec wydarzeń. 

Światło rozświetlające mroki życia 
Dzień później, w niedzielę, przed wieczorną Mszą Świę-

tą odbyła się jeszcze Droga Światła ze św. Szarbelem. 
Autorem rozważań do nabożeństwa był… sam libański 
święty. Przy poszczególnych stacjach wysłuchaliśmy bo-
wiem fragmentów orędzi, jakie od 1994 roku dyktuje on 
z Nieba swojemu rodakowi, Raymondowi Naderowi. Była 
to naprawdę rzadka okazja, aby wysłuchać rad kogoś, kto 
widział już Boga twarzą w twarz…: 

„Niech nie rozprasza cię to, co wokół ciebie, przed tobą 
i  za tobą. To wszystko jest mniej warte niż to, co masz 
w  środku. Prawda zawsze wznosi się ku górze, podczas 
gdy cały świat się wali. Świat nigdy ci niczego nie da, lecz 
zawsze będzie chciał cię zadłużyć. Tylko Bóg obdarowuje” 
– usłyszeliśmy przy jednej ze stacji Drogi Światła. 

„Rąbiesz drewno, układasz, wrzucasz do ognia, roznie-
casz płomień, sam wskakujesz do ogniska, które rozpaliłeś 
– i jeszcze się zastanawiasz, dlaczego się oparzyłeś? Ludz-
kość jest zagubiona, człowiek jest chory, a świat płonie.” 
– przestrzegał tego popołudnia św. Szarbel, aby na koniec 
uspokoić: „Nie bój się. Zło samo się zniszczy”. 

Najwidoczniej rozważania te były bardzo poruszające, 
gdyż ks. Paweł otrzymał potem kilka próśb o przesłanie 
ich treści na maila. 

Ja osobiście bardzo się cieszę, że otrzymałam łaskę 
udziału w Dniu (czy też raczej Dobie) ze św. Szarbelem. 
Kwietniowe spotkanie było dla mnie okazją, aby przypo-
mnieć sobie i utrwalić pewne ważne zasady, jakich libański 
mnich nauczył mnie przez kilkanaście ostatnich miesięcy… 

Posprzątaj mieszkanie ze św. Szarbelem
Kiedy wprowadziłam się do nowego mieszkania, począt-

kowo panował w nim ład i błysk – co nie umykało uwadze 
gości i napawało mnie dumą. 

Niestety w pewnym momencie zabrakło mi przestrzeni 
na systematyczne dbanie o  porządek. Do zajmowanego 
przez mnie lokum zaczął wkradać się „artystyczny nieład”, 

który z  biegiem czasu coraz bardziej przybierał 
na ekspresji… Cóż, jeśli jednego popołudnia nie 
uprzątnie się biurka po pracy, to na blacie będzie 
się po prostu poniewierać parę kartek. Niestety 
po tygodniu to już jest cały plik, a po miesiącu – 
sterty nieuporządkowanych dokumentów… Takich 
„ognisk zapalnych” zrobiło się wiele, gdyż mieszka-
nie ma sporo pomieszczeń (samych balkonów – aż 
trzy). Któregoś dnia zrozumiałam, że nie potrafię 
już sobie poradzić z tym bałaganem. 

Był nawet czas, że pomogli mi członkowie rodzi-
ny. W zaledwie kilka dni doprowadzili do porządku 
większość przestrzeni. Co z tego, skoro po paru ty-
godniach mieszkanie znów wyglądało jak po przej-
ściu trąby powietrznej? Zrozumiałam, że problem 
musi zostać rozwiązany tylko i  wyłącznie moimi 
rękami i wyczułam w tym zaproszenie do odbycia 
swoistej wewnętrznej podróży… 

Już od jakiegoś czasu miałam nabożeństwo do 
św. Szarbela; pomagał mi i  prowadził w  różnych 
sprawach. Pewnego wieczoru w trakcie modlitwy, 
w małej książeczce poświęconej jego osobie prze-
czytałam zdanie, które zrozumiałam mniej więcej 
tak: św. Szarbel lubi, kiedy modlitwie za jego wsta-
wiennictwem towarzyszy post lub umartwienie 
poczynione w tej samej intencji. Może on je wtedy 
„przedłożyć” Panu Bogu jako wzmocnienie swych 
błagań za nami. W tym momencie w głowie zaja-
śniała mi pewna myśl. 

Postanowiłam, że odtąd codziennie rano na mo-
dlitwie będę sobie wyznaczać malutki skrawek ba-
łaganu do posprzątania – takie moje ziarnko gor-
czycy, czyli zadanie, które mnie nie przerośnie (np. 
pozbieranie kilku słoików z  balkonu, poskładanie 
niewielkiej części prania albo poukładanie kilku 
siatek w szufladzie, itp.); a do jego wykonania będę 
przystępować w  nocy, tuż przed snem, kiedy nic 
mnie już nie rozproszy. 

– Takie rzeczy to tylko u  Pana Boga. Nie dość, 
że zrobię coś, co przyniesie mi korzyść, to jeszcze 
będę mogła złożyć Mu to w ofierze – pomyślałam. 
Z  drugiej strony cóż mogło być wtedy dla mnie 
większym umartwieniem niż przedzieranie się 
przez pożar, chaos i gąszcz, których rozmiar prze-
rastał me siły? 

Jak zaplanowałam, tak poczyniłam, ale niestety 

Może początek nawrócenia ma miejsce 
w powolnie odmówionym pacierzu albo 
w lodówce, w której nic się nie marnuje?

W WIERZE
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tylko przez krótki czas. O dobrych postanowieniach 
łatwo zapomnieć, odłożyć na jutro, pojutrze… 

Na szczęście niedługo potem Pan Bóg rzucił mi 
kolejne koło ratunkowe. Pewnego razu poskarżyłam 
się koleżance w sprawie bałaganu. Kasia spojrzała 
na mnie i powiedziała: – Święty Szarbel Ci pomoże. 
Następnie nie wiedzieć skąd, zaczęła dyktować mi 
instrukcję sprzątania, a ja, czując, że właśnie dzieje 
się coś ważnego, skrzętnie zapisałam ją w telefonie 
komórkowym. Dziś mogę już stwierdzić, że wtedy 
w parku, ta nieposługująca na co dzień w Kościele 
osoba stała się prorokiem dla mojego życia. 

Kasia poleciła mi, abym umówiła się ze św. Szar-
belem, że codziennie będę stawiać się o tej samej 
porze, aby czynić porządki pod jego kuratelą – 
Masz mieć wyłączony telefon, być w ciszy, słuchać. 
Na zakończenie zapisać na kartce, co konkretnie 
udało ci się zrobić danego dnia oraz jakie wnioski 
i refleksje przyszły ci do głowy – powiedziała Kasia 
i dodała: – Pamiętaj, to jest święty czas, twój czas. 
Skupiaj się tylko na małych krokach, niczego nie 
oczekuj, masz być jak dziecko we mgle. 

Do akcji przystąpiłam już następnego dnia. 
O tym, jak wyglądał trwający wiele tygodni proces 
sprzątania mieszkania ze św. Szarbelem mogłabym 
napisać książkę w  formie poradnika sprzątania 
i życia. Tu podzielę się tylko kilkoma refleksjami. 

Po pierwsze: św. Szarbel żyje i  jako wysłannik 
Boga Najwyższego pomaga ludziom rozwiązywać 
ich problemy. 

Zaimponował mi, kiedy już na samym wstępie 
zaproponował niezwykle trafne strategie sprząta-
nia (np. aby zacząć od pozbierania niepotrzebnych 
rzeczy w przedpokoju – wtedy już na wejściu czło-
wieka wita ład i porządek, co wpływa pozytywnie 
na nastrój). Ważna uwaga: prawie cała tajemnica 
porządku kryje się w  jednej prostej czynności, tj. 
aby od razu odkładać rzeczy na miejsce (patrz: 
kartki na biurku). 

Patrząc na ascetyczny żywot libańskiego mnicha 
można odnieść wrażenie, że jest to ktoś poważny, 
surowy, niedostępny. Tymczasem mi św. Szarbel 
„objawił się” jako człowiek niezwykle ciepły, łagod-
ny i uprzejmy. 

Oczywiście potrafił nawoływać do większej dys-
cypliny, ale np. gdy miałam tak dużo nie cierpiącej 

zwłoki pracy, że trudno było mi znaleźć czas nawet na po-
siłki (co, jak wreszcie zrozumiałam, też jest ogromnym nie-
uporządkowaniem), to – jak ufam – zapewnił mnie, że rozu-
mie moją sytuację i niemożność sprzątania „na wysokich 
obrotach”. Potrafił też pochwalić, zmotywować (w  trud-
nych momentach kilka razy odkopałam spod innych rzeczy 
kapsel po soku z napisem „Tak trzymać!”). 

Dziś wiem, że w tym procesie chodziło o znacznie więcej 
niż tylko uporządkowanie przestrzeni. Aby uzyskać trwa-
ły efekt, musiałam przede wszystkim pozbyć się starych 
nawyków i wypracować nowe (zajmuje to wiele tygodni), 
wprowadzić choć trochę harmonii w plan dnia, dać samej 
sobie więcej czasu na odpoczynek i modlitwę (pokochać 
siebie!), a nawet uporządkować relacje z ludźmi. 

Nie byłam ani trochę zdziwiona, kiedy pewnego dnia na-
trafiłam na taki opis internetowych rekolekcji ze św. Szar-
belem: „[Libański mnich] uczy nas tego, żebyśmy dobrze 
robili to, co robimy, ponieważ może początek nawrócenia 
ma swoje odzwierciedlenie w dobrze odmówionym pacie-
rzu, bez pośpiechu, w posprzątanej lodówce, w której nie 
ma niepotrzebnych rzeczy, które się marnują, w ogarnię-
tym trochę bardziej pokoju – w tych drobnych szczegółach 
życia, w których panuje tyle chaosu i nieładu. Bo trudno 
zachować wewnętrzną ciszę, gdy wokół nas jest chaos.” 

Nie raz zastanawiałam się, jak to możliwe, że ja, oso-
ba lubiąca porządek, pozwoliłam na to, aby wokół mnie 
powstał taki bałagan. Ostatnio z pomocą przyszedł mi… 
opis oczyszczania duszy przez Boga pozostawiony przez 
św. Jana od krzyża: ogień, który ogarnia drzewo, najpierw 
czyni je czarnym, czyli bezlitośnie wydobywa niedoskona-
łości, których wolałoby się nie widzieć, a dopiero później 
osusza, ogarnia, rozpala i zamienia tę kłodę w siebie (Noc 
ciemna II). Tak, bywają momenty, kiedy nie lubimy swej 
twarzy w  lustrze. Ale czasem chyba jest tak, że aby po-
wstał prawdziwy porządek, najpierw musi zapanować „po-
rządny” bałagan. 

Oczywiście dzieło oczyszczania mojego życia wciąż trwa, 
ale gdy spoglądam na dwa opasłe zeszyty, jakie zapełniłam 
swoimi refleksjami, zgodnie z radami Kasi – to mam świa-
domość, jak wiele udało się już dokonać (no i w lodówce 
prawie nic się nie marnuje!). Dziękuję Bogu, że postanowił 
się mną zająć i że wysłał mi do pomocy mojego przyjaciela, 
św. Szarbela. Życzę wszystkim udanych porządków. 

Paulina KonieCzna

W WIERZE W WIERZE
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Prąd z nieba
W 2008 roku na dachu Auli Pawła VI zainstalowa-
no 2400 ogniw fotowoltaicznych na powierzchni 
5 tyś metrów kwadratowych. By zobrazować tę 
wielkość trzeba wyobrazić sobie boisko do piłki 
nożnej. Według informacji L’Osservatore Romano, 
watykańskie panele słoneczne pozwalają ograni-
czyć emisję CO2 o 305 ton rocznie.

Więcej światła
mniej zużytej energii
Kolejną ekologiczną inwestycją w  Watykanie 
była wymiana oświetlenia na lampy LED. Daje to 
oszczędność zużycia prądu o 90 proc. Jednocze-
śnie całkowicie odnowiono klimatyzację, która 

Ekologia w kościele
Od kilkudziesięciu lat, zaczynając od papieża Jana XXIII, poprzez Pawła 
VI, naszego rodaka Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego 
następcę świętego Piotra – Franciszka, kościół w osobie najwyższego 
pasterza zwraca nam uwagę, by dbać o środowisko naturalne. Niewiele 
osób wie, że papież senior Benedykt XVI został nazywany przez wło-
skie media «zielonym papieżem», ze względu na duży nacisk, jaki kładł 
na ochronę środowiska. To za jego pontyfikatu Watykan został nazwa-
ny najbardziej przyjaznym środowisku krajem.

przy mniejszym zużyciu prądu jest trzykrotnie 
bardziej wydajna.

Kolejne życie śmieci
Wprowadzono segregację odpadów i  nie wrzuca 
się już do jednego kosza szkła, plastyku, papieru 
i odpadów ulegających biodegradacji. W tamtym 
czasie we Włoszech segregacja odpadów jeszcze 
nie była powszechna. Najmniejsze państwo świa-
ta produkuje dziennie 4-6 ton śmieci, 400 ton 
rocznie pozostawiają pielgrzymi na Placu św. Pio-
tra i w Muzeach Watykańskich. 

Obecny papież w 2015 r napisał pierwszą eko-
logiczną encyklikę Laudato si (Pochwalony bądź). 
Głównym tematem zielonej encykliki jest ochro-
na środowiska przyrodniczego. 
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„Wiemy, że technologia oparta na spalaniu silnie 
zanieczyszczających paliw kopalnych, zwłaszcza 
węgla, ale także ropy naftowej, a  w  mniejszym 
stopniu gazu, powinna być stopniowo zastąpio-
na.” – tak w swojej encyklice pisał papież Franci-
szek. W dalszych słowach swojego pisma, papież 
zaleca ograniczenie emisji dwutlenku węgla, m.in. 
poprzez rozwijanie i wykorzystywanie OZE – od-
nawialnych źródeł energii. Sposobem, na realizo-
wanie zadania jakie papież Franciszek postawił 
przed wierzącymi w  Polsce i  na całym świecie, 
może być fotowoltaika.

Jak z ekologią
radzi sobie polski kościół?
Pierwszym kościołem w  naszej ojczyźnie, który 
zainstalował fotowoltaikę jest Parafia Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w  Jaworznie w  diecezji So-
snowieckiej. W 2011 r na dachu kościoła zainsta-
lowano panele o mocy 71 kW. Na to rozwiązanie 
decyduje się coraz więcej parafii w naszym kraju.

Jak to jest w naszej parafi
z rozwiązaniami ekologicznymi?
Segregujemy odpady, by jak najmniej trafiało na 
składowiska, a jak najwięcej zostało poddane re-
cyklingowi. Woda opadowa nie ucieka do kanali-
zacji, lecz zostaje zmagazynowana w ogromnym 
zbiorniku, mogącym pomieścić 50 tyś l. Woda ta 
będzie wykorzystywana do podlewania trawników 
i  ogrodu. Ten nasz zielony zbiornik wpisuje się 
w prowadzaną w Polsce małą retencję. Przyczyni 
się do zmniejszenia zużycia tak cennej wody pit-
nej. Przyniesie również zysk ekonomiczny, w po-
staci zmniejszonych rachunków za wodę. A zieleń 
wokół kościoła nie utraci swoich kolorów, nawet 
podczas suszy. 

W koło kościoła jest zielono i przyjemnie, a będzie 
jeszcze ładniej, gdy dokończony zostanie ogród 
za plebanią. Będzie dużo drzew, krzewów, kwia-
tów i trawników. 

Ostatnią pro ekologiczną i ekonomiczną inwe-
stycją jest fotowoltaika założona na budynku ple-
bani o mocy 10 kW, na którą osoby fizyczne mogą 
uzyskać od rządu „dobrej zmiany” dofinansowa-
nie w wysokości 5 tyś zł. Każde 1000 kWh energii 
płynącej z fotowoltaiki, redukuje emisję dwutlen-
ku węgla o ponad 800 kg.

Panele fotowoltaiczne powinny też działać 
bezawaryjnie przez wiele lat. Gwarancja na ży-
wotność paneli fotowoltaicznych wynosi aż 25 lat. 
Inwestycja powinna się zwrócić po 5 latach, zaś 
kolejne, to czysty zysk dla środowiska i kieszeni. 
Najlepszą ofertę przedstawił pan Paweł. Chęt-
nie służy pomocą w  kwestii fotowoltaiki nr tel. 
731860874 .

Nic bowiem tak dobrze nie służy edukacji eko-
logicznej, jak dobry przykład papieża, sąsiada – 
tym bardziej jeśli jest nim własny proboszcz. 

Ks. Paweł Paliga
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7.00 – 1) dziękczynna, w 46. rocznicę 

ślubu Haliny i Henryka Rowickich, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
wspólnego życia

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.12)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.19)

18.00 – za śp. Aleksandra i Henrykę 
Głowa

7.00 – 1) za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława, Helenę i 
Mieczysława

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.26)
18.00 – w intencji Anny, z okazji 

imienin oraz Macieja z okazji 7. 
rocznicy urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebna łaski
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19

6
7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 

(gr.6)
18.00 – za śp. Irenę Stryjek w 1. 

rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.5)

18.00 – za śp. Mirosława 
Grześkiewicza w 7. rocznicę śmierci

XIV niedziela zwykła
7.30 – 1) za śp. Tadeusza Śliweckiego w dniu urodzin
 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.4)
9.30 – za śp. Helenę w 1. rocznicę śmierci oraz 

jej męża Jana Tchórzewskich oraz Mirosława 
Milczarskiego i jego rodzinę o łaskę życia wiecznego

11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Mai w 9. rocznicę urodzin

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

 2) o Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Jarosława 
z okazji 45. rocznicy ślubu, z prośbą o łaski dla 
całej rodziny

18.00 – za śp. Irenę Łabędzką w 11. rocznicę śmierci

XV niedziela zwykła
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla Mateusza z 

okazji urodzin
9.30 – 1) za śp. Jadwigę Fura w 19. rocznicę śmierci
 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.11)
11.00 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza 

Sołtysiaków
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

XVI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Wiktorię, Henryka, Lecha, Jerzego, 

Radzisława i Mieczysława
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Stanisława i Stanisławę Orlińskich, 

Jadwigę, Edwarda, Tadeusza Orlińskich i Stefana 
Widyńskiego

12.30 – za śp. Józefa Godlewskiego (gr.18)
18.00 – za śp. Andrzeja Skoczyńskiego w 13. 

rocznicę śmierci

XVII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisławę Zaborską w 1. rocznicę 

śmierci
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – 1) za śp. Feliksa i Helenę Czarneckich
 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.25)
12.30 – za śp. Annę Ciechocińską
18.00 – w intencji Wiktorii w 3. rocznicę urodzin, z 

prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej 
rodziny
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7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 

(gr.13)
18.00 – o spokój duszy i życie 

wieczne dla Tadeusza i Marii 
Jarczewskich oraz zmarłych z 
rodziny Weimanów, Jarczewskich i 
Bodyłów

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.20)

18.00 – za śp. Annę Dmowską

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.27)

18.00 – z okazji imienin Anny, o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski

Niedziela WtorekPoniedziałek

św. Ignacy Loyolaśw. św. Anna i Joachim św. Szarbel



7.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Anny i Marcina w 2. rocznicę ślubu

2
7.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.2)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

dar nawrócenia dla Tomasza z okazji 
imienin

7

21
14
7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 

(gr.14)
18.00 – wolne intencje

29
7.00 – 1) za śp. Józefa Godlewskiego 

(gr.29)
 2) za śp. Reginę w 1. rocznicę śmierci 

i Władysława Kaszuba
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Daniela 
i Katarzyny Bednarskich w 2. 
rocznicę ślubu

10
7.00 – 1) za śp. Helenę Sochacką w 3. 

rocznicę śmierci
 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.10)
18.00 – za śp. Jana w 34. rocznicę 

śmierci i Halinę w 14. rocznicę 
śmierci Garstków

28

1
7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Haliny z okazji 
imienin

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.1)
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.7)

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
łaskę wiary i opiekę Matki 
Najświętszej dla Mariana; o Boże 
błogosławieństwo i nawrócenie

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.21)

18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego 
o łaskę życia wiecznego;
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.8)

18.00 – za śp. Stanisława 
Zygmuntowicza w 7. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Mariana Mętraka w 
14. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

18.00 – 1) za śp. Józefa 
Godlewskiego (gr.15)

 2) za śp. Marię i Józefa Łuczyńskich

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
i dar nawrócenia dla Magdaleny z 
okazji imienin

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.22)
18.00 – za śp. Adama Gałusa z okazji 

urodzin, o łaskę życia wiecznego

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.9)

18.00 – za dusze czyśćcowe

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.16)

18.00 – za śp. Janusza Wendla i 
zmarłych z rodziny Wendlów

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – 1) za śp. Mariannę Głowala 
w 7. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Głowala

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.17)
18.00 – za śp. Andrzeja i Lucynę 

Frączykowskich, Stefana i 
Alfredę Suplewskich, Romana 
Frączykowskiego i Tadeusza 
Topolskiego

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.23)

18.00 – za śp. Mariannę – o 
zbawienie i radość Nieba

7.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
(gr.24)

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i wszelkie łaski dla Urszuli, Igora i 
Anny z okazji rocznicy urodzin

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

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.28)
18.00 – wolne intencje 30

7.00 – 1) za śp. Jadwigę Mórawską w 
3. rocznicę śmierci

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.30)
18.00 – za śp. Mariannę, o zbawienie 

i radość Nieba

św. Teresa od Jezusa

7.00 – 1) w intencji żyjących 
i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) za śp. Józefa Godlewskiego (gr.3)
18.00 – za śp. Jerzego Niedziela o 

łaskę życia wiecznego3
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29 30
XXII niedziela zwykła

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Lucynę i Jerzego Kałasz, o łaskę życia 

wiecznego
11.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.29)
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 56. rocznicę 

sakramentu małżeństwa Elżbiety i Jerzego, z 
prośbą o dary Ducha Świętego, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej dla nich, ich dzieci i 
wnuków, prawnuczka i całej rodziny

18.00 – dziękczynno-błagalna, w 20. rocznicę ślubu 
Ani i Artura, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatów i 
ich dzieci

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.30-ost.)

18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.2)

18.00 – za śp. Andrzeja Bąk w 2. 
rocznicę śmierci

15
22

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.24)

18.00 – za śp. Tadeusza Zwolińskiego 
w 7. rocznicę śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Zwolińskich i Sikorskich

8

23
16
9

3
7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 

(gr.3)
18.00 – 1) za śp. Zygmunta Praskiego 

w 32. rocznicę śmierci oraz jego 
rodziców i teściów

 2) o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Mati Bożej dla 
Mieczysława z okazji 85. rocznicy 
urodzin

XIX niedziela zwykła
7.30 – 1) za śp. Radzisława, Mieczysława, Wiktorię, 

Henryka Bardadyn, Stanisława, Władysławę i 
Wacława Gzochów

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.8)
9.30 – dziękcz.-błagalna, w 40. rocznicę ślubu Ewy i 

Wojciecha, z podziękowaniem za otrzymane łaski i 
prośbą o Boże błog. na dalsze lata wspólnego życia

11.00 – dziękczynna, w 5. rocznicę chrztu Antoniego 
i Hanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej

12.30 – za Parafian, dzieci ochrz. i ich rodziny (chrzty)
18.00 – za śp. Ludwikę i Pawła Kiedrowskich oraz 

śp. Mariannę i Tadeusza Kiedrowskich

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.9)

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.30 – za śp. Helenę i Teofila Jasiówka
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.15)
11.00 – za śp. Mariannę, Jana, Jerzego Smuga, 

Janinę, Franciszka Momot
12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Józefa i Hanny 

Kobylińskich z okazji 60. rocznicy sakramentu 
małżeństwa

18.00 – za śp. Jadwigę i Jana

XXI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Annę Dmowską
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.22)
12.30 – za śp. Arkadiusza Szustaka w 3. rocznicę 

śmierci oraz śp. Waldemara Szustaka w 24. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Marię w dniu imienin i Ryszarda 
Wiadernych oraz Helenę i Wacława Wiadernych

7.00 – 1) za śp. Mariana 
Grabowskiego w 3. rocznicę śmierci

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.16)

18.00 – za śp. Czesława 
Bednarskiego i zmarłych z rodziny 
Bednarskich

7.00 – za śp. Stanisławę Przek
18.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 

(gr.23)

24
17
10
7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 

(gr.10)
18.00 – za śp. Tadeusza Litkę w 

rocznicę śmierci

7.00 – 1) za śp. Mariana 
Piotrowskiego

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.17)

18.00 – za śp. Stanisławę Stępień w 
1. rocznicę śmierci
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1
XVIII niedziela zwykła

7.30 – o spokój duszy i życie wieczne dla Marii 
i Stanisława Cupriak oraz Barbary i Zygmunta 
Cupriak

9.30 – za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.1)
11.00 – za śp. Barbarę Pierścionek
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Eligiusza Starzyńskiego w 1. rocznicę 

śmierci

31
7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława i Wiesława 

Bednarskich
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Uroczystość NMP 
Częstochowskiej

7.00 – 1) za zmarłych z rodz. 
Sytów, Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i Jadwigę, 
Balbinę, Alinę, Adolfa, Józefę, 
Władysława, Helenę i Mieczysława

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.26)

18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza 
Baran

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

 2) za śp. Mariannę Kaczmarek z 
okazji urodzin

18.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.28)

21
14
7
7.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego 

 Serca Maryi
 2) za śp. Leszka Brzozowskiego (gr.7)
18.00 – dziękczynna, w 90. rocznicę 

urodzin Ireny

Wspomnienie św. 
Maksymiliana Marii Kolbego)
7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 

(gr.14)
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza 

w 2. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.21)

18.00 – za dusze czyśćcowe

7.00 – 1) o zdrowie i potrzebne łaski 
dla Agnieszki z okazji urodzin

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.25)

18.00 – wolne intencje

25
19 20
12 13
5 6

18
11
4

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.5)

18.00 – o liczne, święte i 
charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.12)

18.00 – za śp. Feliksę i Stanisława 
Kochanowiczów

7.00 – 1) za śp. Walerię, 
Aleksandra, Wiesława i Edmunda 
Stankiewiczów

 2) za śp. Jadwigę w 3. rocznicę 
śmierci i śp. Ireneusza

18.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.19)

Święto Przemienienia 
Pańskiego

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

9.30 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.6)

18.00 – za śp. Antoniego Limana 
w 55. rocznicę śmierci oraz śp. 
Jadwigę Maliszewską w 30. 
rocznicę śmierci

7.00 – 1) za śp. Janinę i Bogusława 
Pokusa i zmarłych z ich rodzin

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.13)

18.00 – 1) za śp. Honoratę 
Małuszyńską 

 2) za śp. Natalkę Musiał-Kostrzewa

7.00 – za śp. Stanisława w 
14. rocznicę śmierci i Halinę 
Borkowskich

18.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.20)

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.4)

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Wiktora w dniu 
urodzin;

7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.11)

18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. Stanisława Sielutina 
w 3. rocznicę śmierci oraz jego żonę 
Janinę

 2) za śp. Leszka Brzozowskiego 
(gr.18)

18.00 – za śp. Władysławę w 17. 
rocznicę śmierci; za śp. Pawła 
Skoczyńskiego o łaskę życia 
wiecznego;
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św. Bernard z Clairvaux św. Pius Xśw. Klara św. Teresa Benedykta od Krzyża

28
7.00 – za śp. Leszka Brzozowskiego 

(gr.27)
18.00 – za śp. Wiesława Toporskiego 

w 26. rocznicę śmierci, śp. Sabinę 
Toporską i zmarłych z rodziny 
Toporskich i Sobczaków



28
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.28)
18.00 – w intencji błogosławionych 

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

5 6
12
19
26 27

20
13

XXIII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń z okazji imienin, 

Elżbietę Przychodzeń, Stanisława, Kazimierza Skup 
oraz zmarłych z rodziny Skup i Przychodzeń

9.30 – dziękczynna, w 8. rocznicę ślubu Karoliny i 
Bruce’a

11.00 – 1) za śp. Stefana Widyńskiego, Stanisławę, 
Stanisława, Jadwigę, Edwarda i Tadeusza 
Orlińskich

 2) za śp. Artura Kot (gr.5)
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą intencji)
18.00 – za śp. Barbarę Łasica w rocznicę śmierci 

oraz śp. Zdzisława Gajewskiego

XXIV niedziela zwykła
7.30 – za śp. Michała Karwata w 17. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Sabinę i Franciszka Kaźmierczak oraz 

Zofię i Stanisława Michalik
11.00 – za śp. Artura Kot (gr.12)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. generała Waleriana Czumę i polskich 

żołnierzy poległych w obronie Warszawy we 
wrześniu 1939 roku

XXV niedziela zwykła
7.30 – wolna intencja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Artura Kot (gr.19)
12.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Grzegorza Ustaszewskiego z okazji 23. 
rocznicy urodzin

18.00 – w 2. rocznicę urodzin Józia, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego, 
jego siostry, braci i rodziców

XXVI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława, Władysławę, Wacława 

Gzochów, Radzisława, Mieczysława, Jerzego, 
Lecha, Wiktorię i Henryka Bardadyn

9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

11.00 – 1) za śp. Jerzego Niedzielę w 1. rocznicę 
śmierci, o łaskę życia wiecznego

 2) za śp. Artura Kot (gr.26)
12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Anny i 

Macieja w rocznicę ślubu
18.00 – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla Damiana, 
Justyny i Mileny

7.00 – 1) za dusze czyśćcowe
 2) o Boże błogosławieństwo dla 

Moniki
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.6)
18.00 – za okazji urodzin Pawła, o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.13)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – dziękczynno-błagalna, w 
13. rocznicę ślubu Katarzyny i 
Grzegorza, z prośbą o opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego dla ich 
dzieci Tadeusza i Kazimierza

8.00 – za śp. Artura Kot (gr.20)
18.00 – za śp. Wacława Krajewskiego 

w 21. rocznicę śmierci i Łucję 
Krajewską

7.00 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława, Helenę i 
Mieczysława

18.00 – za śp. Artura Kot (gr.27)
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7.00 – za śp. Józefa Mętraka w 21. 

rocznicę śmierci oraz zmarłych z 
rodziny Mętraków

8.00 – za śp. Artura Kot (gr.7)
18.00 – za śp. Halinę Górniak w 

5. rocznicę śmierci oraz śp. Jana 
Górniaka i zmarłych z rodziny 
Górniak i Jeżewskich

Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.14)
18.00 – za śp. Antoniego 

Rychlickiego w 49. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.21)
18.00 – za śp. Mateusza i Józefę 

Zwolińskich

Niedziela WtorekPoniedziałek

św. św. Męczennicy Koreańscy św. Józef z Kupertynu św. Robert Bellarmin



29
Święto św. Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała
7.00 – za śp. Michała Karwata
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.29)
18.00 – wolne intencje

15
11
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.11)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

dary Ducha Świętego dla Mikołaja 
oraz wszelkie łaski dla całej rodziny 
Czarnockich

432
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.8)
18.00 – rezerwacja

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.15)
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.22)
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego 

o łaskę życia wiecznego;

7.00 – za śp. Artura Kot (gr.4)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Jana Szymańskiego w 
20. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Artura Kot (gr.2)
8.00 – za śp. Leszka Warszawskiego 

w 12. rocznicę śmierci
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Artura Kot (gr.3)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o zdrowie, potrzebne łaski, 
Boże błogosławieństwo dla Agaty z 
okazji urodzin
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.9)
18.00 – za śp. ks. prałata Juliana 

Chrościckiego w 48. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Artura Kot (gr.16)
8.00 – za śp. Stanisława i Czesława 

Brzozowskich
18.00 – 1) w intencji poległych, 

pomordowanych i zmarłych 
ofiar deportacji i Powstania 
Warszawskiego w 77. rocznicę

 2) za śp. Czesławę Rychlicką w 31. 
rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.23)
18.00 – dziękczynna, w 10. rocznicę 

ślubu Anety i Mariusza z prośbą o 
Boże błogosławieństwo

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.10)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Barbary i Daniela w 10. rocznicę 
ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla 
Niny

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.17)
18.00 – za śp. Władysława Woźniaka 

w 21. rocznicę śmierci
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

Święto św. Stanisława Kostki
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.18)
18.00 – za śp. Danutę Kiembłowską 

w 3. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Kot (gr.24)
18.00 – za śp. Tadeusza 

Okurowskiego w 21. rocznicę 
śmierci i jego żonę Jadwigę

7.00 – za śp. Sławomirę Grabczyńską 
w 3. rocznicę śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Kozików

8.00 – 1) za śp. Ludwika w 73. 
rocznicę śmierci i Jadwigę 
Borowskich

 2) za śp. Artura Kot (gr.25)
18.00 – za śp. Zofię Tworożyńską 

w 2. rocznicę śmierci oraz córkę 
Halinę, zmarłych z rodziny 
Tworożyńskich i Baranowskich

1
7.00 – za śp. Artura Kot (gr.1)
8.00 – za śp. Marię w 58. rocznicę 

śmierci oraz Stefana i Jerzego 
Brzozowskich

18.00 – w intencji poległych i 
pomordowanych podczas II wojny 
światowej

św. Hildegarda z Bingen św. Piotr Klawer30
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Artura Kot (gr.30-ost.)



SŁUŻBA BOŻAMsze 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 Pojednania 
 – Spowiedź

kilka minut przed każdą Mszą 
św. (z wyjątkiem Mszy św.  
o 7.00 w dni powszednie)
w każdy piątek od 19.00 
do 20.00 (poza okresem 

wakacyjnym) przy kaplicy 
Adoracji / Męczenników 

Rzymskich
Ks. kanonik Zygmunt 

Niewęgłowski I piątek miesi.
Ks. Zenon Piskorski  
w II piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga  
III piątek miesiąca

Ks. Janusz Kapusta  
IV piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk  
V piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 8.30 do 18.00

w piątki od 8.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

I czwartek miesiąca do 20.00 
w kościele

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  
do św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.  

o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

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 środy i 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
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl
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


