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LATO
w fundacji
P

odobnie jak w ubiegłym roku, planujemy
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
w naszej Fundacji. We wtorki chcemy
zaprosić dzieci na zajęcia, w czasie których będziemy prowadzić zajęcia plastyczno-techniczne oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.
W przypadku brzydkiej pogody będziemy się
bawić w sali. W czwartki natomiast chcielibyśmy jeździć na wycieczki. Zapisy w kancelarii
parafialnej i w biurze Fundacji (również mailowo – biuro@fundacjarumianka.pl).
ZAJĘCIA DLA DZIECI ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ IM. KS. PROF. R.
RUMIANKA - LATO W FUNDACJI 2013
ZAJĘCIA STACJONARNE
2 LIPCA (wtorek), 9 LIPCA (wtorek), 6 SIERPNIA (wtorek), 13 SIERPNIA (wtorek), 20 SIERPNIA (wtorek),
27 SIERPNIA (wtorek) 10.00-14.00 zajęcia plastyczno-techniczne, przyrodnicze
oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Wiek uczestników: 4+
W czasie tych zajęć chcemy zapewnić
dzieciom ciekawe zajęcia i opiekę. Planujemy
spotkanie z przedstawicielem Kampinoskiego
Parku Narodowego i spacer do pobliskiego
parku, gdzie będziemy się uczyli rozpoznawać
gatunki drzew. Zaprosimy nauczycieli, którzy
pokażą nam ciekawe eksperymenty. Nauczymy się sadzić i hodować rośliny. Oprócz tego
będziemy tworzyć ciekawe prace plastyczne.
16 LIPCA (wtorek), 23 LIPCA (wtorek),
30 LIPCA (wtorek) 10.00-14.00 zajęcia
dziennikarskie (fotografia, reportaż). Wiek
uczestników: 8+
Na zajęciach dziennikarskich chcemy
z jednej strony przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z tworzeniem reportażu, a
z drugiej - stworzyć reportaż prasowy i film
dokumentalny związany z postacią pierwszego proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Włochach, ks. Juliana Chrościckiego. Materiały te byłyby prezentowane
we wrześniu, z okazji 40. rocznicy śmierci
ks. Chrościckiego. Każdego dziecko biorące
udział w projekcie (czyli we wszystkich trzech
dniach zajęć) otrzyma własny egzemplarz gazety z reportażem oraz płytkę z filmem.
WYCIECZKI
4 LIPCA (czwartek)10.00-15.00 wycieczka do
Muzeum Kowalstwa. Wiek uczestników: 5+
Podczas pokazu będzie można
zobaczyć jak kowal ciężko pracu-

je nad rozgrzanym do czerwoności żelazem
tworząc misterne rękodzieło.
Będzie można również poznać historię związaną
z kuźnią, kowalstwem oraz uzyskać odpowiedzi
na związane z tym rzemiosłem pytania.
11 LIPCA (czwartek) 10.00-15.30 wycieczka
do Muzeum Chopina. Wiek uczestników: 8+
Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina to największa kolekcja związana ze sławnym kompozytorem na świecie oraz jedno z największych muzeów biograficznych. To miejsce, które warto
odwiedzać i w którym warto być. Weźmiemy
udział w ciekawych zajęciach, które pozwolą
nam poznać osobę Fryderyka Chopina.
18 LIPCA (czwartek) 10.00-17.00 wycieczka do
Muzeum Papiernictwa. Wiek uczestników: 5+
Muzeum Papiernictwa w Konstancinie-Jeziornie należy do grona nielicznych muzeów, w których „sztuki” można osobiście
doświadczyć w niezwykle atrakcyjny sposób.
Największą atrakcję stanowi możliwość własnoręcznego czerpania papieru, który po zajęciach można zabrać na pamiątkę.
25 LIPCA (czwartek) 9.30-17.30 wycieczka
do warowni Jomsborg. Wiek uczestników: 6+
Warownia Jomsborg jest budowlą jedyną
w swoim rodzaju - takiej rekonstrukcji nie ma
nigdzie nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. W grodzie odbywają się pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł oraz pokazy walk
Wikingów i Słowian. Pokazy charakteryzują
się najwyższym poziomem autentyczności
i zgodności z epoką. Wśród Wikingów jest
wielu historyków i archeologów, którzy dbają o zgodność wyposażenia z epoką (stroje,
broń, biżuteria, namioty). W czasie naszego
pobytu zapoznamy się ze zwyczajami Wikingów. Czeka nas również ognisko.

1 SIERPNIA (czwartek) 10.00-17.00 wycieczka do ogrodu botanicznego w Powsinie.
Wiek uczestników: 5+
W czasie wizyty w ogrodzie botanicznym
można obserwować przyrodę, używając do
jej poznania zmysłów, takich jak: wzrok, słuch,
dotyk i węch. Dowiemy się czym jest ogród
botaniczny i w jaki sposób można chronić
przyrodę. Będzie również czas na zabawę na
świeżym powietrzu.
8 SIERPNIA (czwartek) 10.00-16.00 tajemnicza wycieczka po Starówce. Wiek uczestników: 4+
W czasie wycieczki po Starówce będziemy rozwiązywać zadania, szukać ukrytych syrenek, a przy okazji poznamy historię Stolicy.
Wybierzemy się również na lody.
22 SIERPNIA (czwartek) 9.30-17.30 wycieczka do centrum rozrywki Hulakula. Wiek
uczestników: 4+
Na terenie Centrum znajdują się dwa place
zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych; dla młodszych dzieci do 6-ego roku życia Hulaland, a Hulapark to plac przeznaczony
dla dzieci w wieku 7-13. Place zabaw to idealne
miejsce do zapewnienia dzieciom rozrywki.
29 SIERPNIA (czwartek) 9.30-17.30 W kowbojskim stylu. Wiek uczestników: 4+
Wybierzemy się na imprezę w kowbojskim stylu. Czeka nas rzut podkową, wyścigi
w nartach indiańskich, zawody w przeciąganiu
liny, wyścigi w workach, płukanie złota i wiele
innych atrakcji. Będzie i ognisko z kiełbaskami.
Uwaga! Na tę wycieczkę, kończącą akcję "Lato w Fundacji" zapraszamy nie tylko dzieci, ale
całe rodziny!
Zapraszamy serdecznie!
Agnieszka Dzięgielewska
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Maj to miesiąc Maryi, czerwiec zaś w sposób
szczególny poświęcony jest czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Duchowość ta wyrosła ze
średniowiecznego nabożeństwa do Rany Boku
Jezusowego oraz z mistycznych doznań wielu
świętych.

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim
spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako
znak zawartego z nią przymierza. Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy,
św. Gertruda (1250-1303). Natomiast św. Małgorzacie z Kortony (1252-1297) Jezus dał ujrzeć
swe serce poprzez otwartą ranę boku.
Główna zasługa w rozpowszechnianiu się
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
przypada skromnej wizytce, św. Małgorzacie Marii
Alacoque (1647-1690). Pan Jezus pokazując jej
swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie
może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących,
zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je
za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi
swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął
serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu, aby oddać już przemienione i jaśniejące.
Drugie objawienie miało miejsce na początku
roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski,
jakie przyrzeka jego czcicielom. Wśród różnych
form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie Adoracji Jezus
„jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce” ponownie odsłonił swoją pierś
i ukazując Serce w pełni blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce
i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze
pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu
grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od
świętej, aby w duchu tegoż zgromadzenia odbywała
się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna („godzina święta”) oraz aby
Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była
również ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10
czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu,
ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że
nie szczędziło niczego, aż do zupełnego wyniszczenia
się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje
od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności,
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości
i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie
Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny
sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej
szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy
piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony
jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci,
że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich,
którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią
się do jej rozszerzenia”.
Znane są też obietnice, jakie uczynił Chrystus
poprzez św. Małgorzatę, czcicielom swego Serca:
1.Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 2.Ustalę pokój w ich rodzinach. 3.Będę ich pocieszał
w utrapieniach. 4.Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 5.Będę im
błogosławił w ich przedsięwzięciach. 6.Grzesznicy
znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 8.Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 9.Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego
będzie czczony. 10.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane
w Sercu moim. 11.Dam kapłanom dar wzruszania
serc nawet najzatwardzialszych. 12.W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym
wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu
w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli
łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani
bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie
im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Z okazji stulecia poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bł. Jan Paweł II
napisał: „Wzywam wszystkich wiernych, aby nadal
gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca
Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów,
ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego
niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie
odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój,
wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą
nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi”. Te słowa stają się
programem, nie tylko na czerwiec, ale na całe życie.
Ks. Jacek Gomulski
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Drugie miejsce
dla Marty!
Cieszymy się, że w roku wiary miłą
niespodzianką zakończył się 11.05.2013
roku finał Akademii Biblijnej Najmłodszych.
Marta Jarząbek, uczennica klasy piątej
Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana
Chrościckiego, zdobyła drugie miejsce na
etapie diecezjalnym. Gratulujemy!
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uczniów środkami komunikacji
miejskiej udało się na ulicę Miodową, ucząc się jeszcze po drodze
w autobusie i tramwaju. Po teście składającym
się z 35 pytań była herbata, pączki i ciastka, ale
nam było mało. Aby się odstresować poszliśmy
na najlepsze lody na Starym Mieście. Mniam…
Biblijna Akademia Najmłodszych ma na celu pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego, aktywizację dzieci gromadzących
się na niedzielnych Mszach św. w parafiach oraz
w szkołach na katechezie. Organizatorami są
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej, Wydział Duszpasterstwa Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej oraz Katolicki
Ośrodek Apostolatu Biblijnego.
Około 50 dzieci pod koniec września
zaczynało odpowiadać na pytania z czytań
niedzielnych. Co niedziela była nowa seria
i nowe zadanie. Najbardziej wytrwali oddali
wszystkie odpowiedzi. Takich dociekliwych
wytrwalców z poprawnymi odpowiedziami
uchowało się 13. Oni też dostali szansę na
dalszą rywalizację na polu wiedzy biblijnej
z czytań niedzielnych i otrzymali tytuł FINALISTY. Z nich najlepsza była Marta - została
nagrodzona II miejscem.
W przyszłym roku szkolnym pod koniec
września zapraszamy ponownie poszukiwaczy skarbów Ewangelii do uczestnictwa w następnej edycji.
Katechetka ze SP 66 im. ks. Juliana Chrościckiego

DOKTORAT
O NAUCZANIU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Ks. Jerzy Jastrzębski, rezydent naszej parafii
i opiekun Akcji Katolickiej, obronił 13 maja
pracę doktorską poświęconą nauczaniu
Prymasa Tysiąclecia.

C

elem doktoratu ks. Jerzego była prezentacja prymasowskiej koncepcji miłości i sprawiedliwości społecznej.
W związku z tym zrodziła się potrzeba napisania rozprawy doktorskiej pod tytułem: Troska
Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną
w nauczaniu pasterskim Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny
(1957-1966).
Praca została napisana pod kierunkiem ks.
prof. dr hab. Kazimierza Panusia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie.
Jak wynika z badań ks. Jerzego, w sprawiedliwości społecznej Prymas Tysiąclecia
widział zbiór reguł określających powinności,
które każdy człowiek ma wobec rodziny, narodu czy państwa. Kardynał uważał, że sprawiedliwość społeczna jest cnotą, dzięki której
człowiek jest zdolny wypełniać swe powinności czy to wobec wspomnianych grup społecznych, czy też wynikające z szeroko pojętej
troski o dobro wspólne. Ponadto twierdził, że
sama sprawiedliwość nie może objąć wszystkich sfer życia społecznego, należy ją uzupełnić przez miłość społeczną, która jest źródłem
sprawiedliwości. Z niej bowiem rodzi się pozytywny stosunek do innych ludzi, który wyraża
się poprzez oddawanie im tego, co się im nale-

Ks. dr Jerzy Jastrzębski podczas
liturgii wielkoczwartkowej.

fot. D. Bronz

ży. Prymas zabiegał także o miłość i sprawiedliwość społeczną wobec narodu. Uważał, że
dzieje narodu i Kościoła, począwszy od chrztu
Polski, są ze sobą ściśle związane, gdyż chrześcijaństwo nieustannie scala różne osoby w jeden organizm i dlatego naród tworzy wysiłek
wszystkich jego członków. Prymas Tysiąclecia
głosił prymat narodu nad instytucją państwa.
Podkreślał, że naród może trwać nawet wtedy,
kiedy państwo nie istnieje na mapie albo jest
zarządzane przez ludzi działających na szkodę
podwładnych.
Księdzu doktorowi gratulujemy tak cennej
pracy i życzymy dalszych sukcesów w pracy
naukowej i duszpasterskiej.
Red. Wykorzystano materiały ks. Jerzego Jastrzębskiego.

MODLITWA ZA MŁODZIEŻ
Wzorem katolickiego wychowawcy jest św. Jan Bosko, który naukę i wychowanie
łączył z modlitwą za powierzoną sobie młodzież.

P

odążając za tym ideałem, staramy się
w naszej parafii modlić za młodzież,
szczególnie tę uczęszczającą do Zespołu Szkół im. Zawiszaków Proporca „Victoria”
przy ul Promienistej. Modlitwą otaczamy też
wszystkich nauczycieli, dyrekcję i pracowników szkoły.
W niedzielę 5 maja została odprawiona
o godz. 18.00 Msza św. w intencji tegorocznych maturzystów. Na zakończenie Liturgii
abiturienci mogli otrzymać specjalne błogosławieństwo. Kilka tygodni wcześniej w ten sam
sposób modliliśmy się za gimnazjalistów podchodzących do swoich egzaminów.
Szczególnym patronem dla młodych naszej
parafii może być św. Stanisław Kostka, którego
relikwie stoją na ołtarzu zawsze podczas niedzielnych Mszy o godz. 18.00. Jest on przykładem człowieka młodego, który bezkompromisowo walczy o realizację swych pragnień, marzeń i ideałów.
Msza św. kończąca rok szkolny zostanie
odprawiona 23 czerwca o godz. 18.00.
Red.
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Szczególnym patronem młodzieży jest św. Stanisław
Kostka. Jego relikwie są obecnej na każdej niedzielnej
Mszy św. o godz. 18.00. 
fot. Wikipedia
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MINISTRANT
– ten, który służy
ks. Jacek Gomulski

Pochodzące z łaciny słowo ministrant (ministrare) oznacza tego, który służy. Aby jednak owa służba,
zarówno ta przy ołtarzu, jak i w życiu codziennym, była owocna, musi wynikać ze szczerego serca.

S

erca i umysły ministranckie trzeba nieustannie formować oraz wychowywać.
Temu celowi służą zbiórki sobotnie odbywające się ostatnio co drugi tydzień oraz powrót
do punktacji. Duch rywalizacji jest niezwykle
stymulujący rozwój chłopców, co potwierdzają
badania naukowe. Aby jednak proces wychowawczy zadziałał, potrzebna jest pełna współpraca rodziców oraz wychowawców. Dlatego
zachęcamy do systematycznego zapoznawania
się z tabelą punktacji ministranckiej, dostępną w
zakrystii. Warto pamiętać, że każdy ministrant
i lektor zobowiązany jest do przychodzenia na
zbiórki i dyżury (jeden niedzielny i jeden tygo-

dniowy). Lista stałych dyżurów wywieszona jest
na tablicy ogłoszeń ministranckich przy zakrystii.
Najbliższe zbiórki (młodsi ministranci
o godz. 9.00, a starsi o 10.00) odbędą się 8 oraz
22 czerwca. 8 czerwca zachęcamy wszystkich
ministrantów do uczestnictwa w pikniku rodzinnym organizowanym przez miesięcznik
„Anioł Stróż” w Loretto pod Wyszkowem.
Cieszymy się również z chłopców, których uroczyście pobłogosławił na czas pełnienia posługi ks. Proboszcz w niedzielę 23 maja
podczas Mszy św. o godz. 11.00. Nasza parafia
zyskała w ten sposób dziewięciu nowych ministrantów.

Posługa ministrancka to wielki dar przebywania w pobliżu ołtarza. Nie wolno owego daru zmarnować.  fot. D. Bronz

NOWE ŚWIĘTO

ks. Jacek Gomulski

JEZUSA CHRYSTUSA,
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Nowy organista

PAWEŁ
KUCHARCZYK
Urodzony w 1990 roku. Absolwent klasy organów Państwowej Szkoły Muzycznej
II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie prof.
W. Bednarskiego. W latach 2009-2011 był studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina na kierunku muzyka kościelna (organy, fortepian, dyrygentura chóralna, emisja głosu). Obecnie student drugiego roku w klasie
organów prof. M. Czajki i ad. J. Wróblewskiego
na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od 2012 roku uczy się także śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej II st.
im. J. Elsnera w Warszawie.
Swoje umiejętności doskonalił na kursach
mistrzowskich, prowadzonych przez: G. Boveta, G. Gnanna, L. Ghielmiego, J. Serafina,
W. Zerera, M. Schmedinga. Ponadto w 2010
roku brał udział w kursie interpretacji włoskiej muzyki organowej, prowadzonym przez
M. Croese, odbywającym się przy zabytkowych organach regionu Liguria.
W kwietniu 2013 roku zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym
im. Marii Stankowej w Olsztynie.
Od 2013 roku śpiewa w zespole wokalnym
PRO ANIMA, który działa pod kierunkiem jego
żony Barbary.
Od trzynastego roku życia gra w kościele,
pełniąc funkcję organisty. W latach 2010-2013
pełnił obowiązki organisty Kościoła Seminaryjnego w Warszawie. Od maja br. pełni funkcję
organisty w parafii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Warszawie.

NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Nowe święto jest upamiętnieniem kapłaństwa
Jezusa Chrystusa, a także wezwaniem
do modlitwy o świętość kapłanów oraz
o nowe powołania kapłańskie.

B

iskupi polscy, zgromadzeni na 360. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w dniu 26 listopada 2012 r., podjęli decyzję, aby wprowadzić na terenie Polski święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W następstwie tej decyzji, w dniu 13 lutego 2013 roku
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla
Kościoła w Polsce nowe święto oraz zatwierdziła jego coroczne obchody na czwartek po
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Jak napisał bp Adam Bałabuch w najnowszym numerze miesięcznika „Msza Święta”,
nowe święto „ zaprasza faktycznie do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa,
nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy
o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku osobistego
uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich
wiernych w ich wysiłkach ku świętości.”
NR 3/2013

Rycina przedstawiająca Chrystusa Arcykapłana, pochodząca ze starego Mszału Rzymskiego.
fot. Archiwum

Pierwsze obchody święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przypadły w tym roku w czwartek 23 maja. 
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LIST

REKTORA SEMINARIUM
Pod hasłem „Powołania znakiem
nadziei opartej na wierze” w dniach
21-28 kwietnia trwał w Kościele
Tydzień Modlitw o Powołania.

S

zczególna zachętą do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne był list, jaki
wystosował do wiernych naszej Archidiecezji rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, ks. Wojciech Bartkowicz.
1. Ja jestem dobrym Pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14).
Jakże uspokajająco brzmią słowa Jezusa, przypominane nam dzisiaj, w Niedzielę Dobrego
Pasterza! On zna mnie po imieniu, zna mnie
lepiej, niż ja znam samego siebie. Przenikasz
i znasz mnie, Panie (...) i duszę moją znasz do
głębi... (Ps 139, 1.14).
Powtarzamy dziś słowa psalmisty patrząc
w oczy Jezusowi Zmartwychwstałemu, który
przychodzi do nas, mimo że drzwi naszych
serc znajduje tak często zamknięte. Przychodzi
nie po to, by wypominać nam, że byliśmy powodem Jego męki. Nie po to, by mścić się za
niesprawiedliwy wyrok, za zdradę i za ucieczkę
spod Jego krzyża. Przychodzi, by powiedzieć
"Pokój wam!" Odsłania swoje rany, oddaje
w nasze ręce Krew Przymierza, która woła do
Ojca głośniej niż krew Abla.
Misja Dobrego Pasterza trwa wciąż w Kościele, gdyż nasz Jedyny Arcykapłan, Jezus Chrystus już więcej nie umiera - śmierć nie ma nad
nim władzy... (Rz 6, 9). Jednak do współpracy
w wypełnianiu tej misji Jezus zaprasza ludzi,
których wzywa po imieniu, jak Apostołów:
Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi (Mk 1, 17).
2. W różnym czasie i rozmaitymi drogami
dociera do ludzi głos powołania.
Są powołani do kapłaństwa, tak jak św. Jan,
najmłodszy wśród Apostołów. "Od zawsze"
wiedzieli, że mają zostać księżmi; myśl o powołaniu towarzyszy im w czasie dorastania,
pcha ich w stronę ołtarza. Angażują się więc w
służbę liturgiczną i zaraz po maturze rozpoczynają drogę do kapłaństwa.
Są powołani, tak jak Szymon Piotr. Czegoś
już w dorosłym życiu doświadczyli, coś zdobyli - odkrywają jednak, że to wszystko im nie
wystarcza, że w sercu wciąż mają przestrzeń,
której żadne ludzkie sprawy nie są w stanie
wypełnić. Wiele trudu kosztuje ich porzucenie
łodzi i sieci - dotychczasowych studiów, obiecującej kariery zawodowej, ludzkiej miłości...
Ale gdy wreszcie zdecydują się na ten krok, to
doświadczają w swoim sercu pokoju, jakiego
świat dać nie może.
Są wreszcie powołani tak jak Nikodem.
Wiele życia za nimi, wszystko zdaje się być
rozstrzygnięte, najważniejsze wybory dokona6

ne... A jednak na dnie
serca czai się niepokój
- może jakieś zaprzepaszczone marzenia
z dzieciństwa, może
dojrzewanie na drodze formacji w grupie
religijnej, może gwałtowne
nawrócenie
po latach marnowania
życia na wzór syna
marnotrawnego. 40,
50, a może więcej lat
"na karku" i poczucie,
że wciąż nie jest się na
swoim miejscu.
Do
wszystkich,
którzy na jakimkolwiek
etapie życia odkrywają, że noszą w sercu
to dziwne wołanie ze
strony Boga, chcemy
dzisiaj, w Niedzielę
Dobrego Pasterza, powiedzieć: potrzebuje
was Jezus! Potrzebuje
po to, byście stali się
przedłużeniem Jego
rąk, byście powtarzali
światu Jego słowa, byście kochali wszystkich
ludzi Jego miłością. Potrzebuje was Kościół!
Czekają na was wspólnoty parafialne, czekają
grupy religijne, czekają
IV Niedziela Wielkanocna, w której czytana jest Ewangelia o Chrystusie Dobrym
Pasterzu, jest uznawana jako szczególny dzień modlitw o powołania.
młodzi pytający o sens
Na zdj. witraż przedstawiający Dobrego Pasterza z 1888 r. 
fot. Wikipedia
życia i starzy pytający o sens umierania.
Czekają na wasze świadectwo ludzie niewie- W roku 2012 nasze seminaria przygotowały do
rzący i wątpiący: odwaga radykalnego pójścia święceń 21 diakonów i 23 prezbiterów.
za głosem powołania to dla dzisiejszego świata
naprawdę przekonujący dowód na to, że Jezus Siostry i Bracia,
rzeczywiście żyje i króluje...
Pokornie prosimy Was dzisiaj o to, byście
w najbliższym tygodniu objęli modlitwą sprawę
3. Jeśli odnajdujecie w sobie iskrę powołania
powołań. Tak bardzo potrzebujemy świętych
- nie odmawiajcie Bogu, który prosi!
kapłanów - więc módlmy się o nich! Musimy
Dajcie sobie szansę rozeznania - seminarium wymodlić odwagę dla tych, którzy boją się poduchowne istnieje po to właśnie, by we wspól- wiedzieć "tak" na zaproszenie Chrystusa. Musinocie uczniów Chrystusa codziennie zadawać my omadlać tych, którzy w seminarium dojrzesobie pytanie: Czy to rzeczywiście Ty, Jezu, mnie wają do decyzji o przyjęciu święceń. Musimy
powołałeś? Czy ja, grzesznik powołany spośród podjąć duchową walkę o wszystkich naszych
grzeszników, podołam trudom kapłańskiego ży- kapłanów, niezależnie od tego, czy od momencia? Jaki jesteś, Boże, którego królestwo mam tu święceń upłynął rok czy też pięćdziesiąt lat...
głosić moim siostrom i braciom?
Niech Bóg odnawia w nich łaskę pięknego naNasza archidiecezja ma dwa seminaria: za- śladowania Jezusa, Dobrego Pasterza.
łożone w 1682 r. Metropolitalne Seminarium
Dziękując za wszelką życzliwość zapewDuchowne św. Jana Chrzciciela znajdujące się niamy o stałej modlitwie za Was, spośród któprzy Krakowskim Przedmieściu, oraz młode, rych jesteśmy wzięci, i którym chcemy całym
powołane do życia w 1990 r. Seminarium Misyj- swoim życiem służyć.
ne "Redemptoris Mater", którego siedziba znajW imieniu wspólnoty Wyższego Metroduje się na Młocinach. Obecnie w obu tych se- politalnego Seminarium Duchownego Św. Jana
minariach studiuje łącznie ponad 180 alumnów. Chrzciciela - ks. Wojciech Bartkowicz, rektor
UWIERZYĆ
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Wzorem
św. Zygmunta
Św. Zygmunt był prawym władcą,
nie lękającym się podejmować
niepopularne decyzje – powiedział
w kazaniu podczas Mszy
imieninowej ks. proboszcza
Zygmunta Niewęgłowskiego
ks. Jerzy Jastrzębski

H

omileta przypomniał sylwetkę żyjącego w VI w. władcy
Burgundii, podkreślając królewską pokutę w klasztorze w Agaunum, umiejętność przyznania się do błędu oraz męczeńską śmierć. Składając ks.
Proboszczowi życzenia z okazji imienin,
ks. Jastrzębski wymienił warte do naśladowania sylwetki kapłanów - ks. Ryszarda Rumianka oraz ks. prałata Juliana Chrościckiego.
Pod koniec Mszy św. życzenia pasterzowi
naszej parafii składali przedstawiciele poszczególnych grup i wspólnot.
Św. Zygmunt był władcą Burgundii. Za
podpuszczeniem swojej drugiej małżonki dopuścił się zbrodni. Macocha oskarżyła syna
Zygmunta z pierwszego małżeństwa, Sigeryka,
że knuje przeciwko niemu zdradę stanu. Król
uwierzył kobiecie, która w ten sposób chciała
otworzyć drogę do tronu swemu własnemu
synowi, i kazał Sigeryka zadusić. Gdy jednak
pierwszy szał minął, rzucił się na zwłoki syna
i zaczął gorzko płakać. Dla odbycia pokuty za ten mord Zygmunt udał się
do klasztoru w Agaunum, w pobliżu
Szwajcarii, który sam ufundował,
i w charakterze mnicha prowadził tam surowe życie. O krew
Sigeryka upomniał się jego dziadek, Teodoryk Wielki. Zygmunt
opuścił więc klasztor i udał się
na pole walki. Przegrał wojnę
i został zmuszony do ucieczki
wraz z żoną i dziećmi. W czasie
pościgu sprzymierzony z Teodorykiem król Franków, Klodomir,
pochwycił Zygmunta i wraz
z rodziną uprowadził do Orleanu. Następnie w miejscowości Culmiers wrzucono
wszystkich do studni, co
spowodowało ich śmierć w
524 r. Tradycja zachowała w
pamięci Zygmunta jako króla pobożnego. Chętnie porównywano go z królem Dawidem, który dopuścił się zbrodni,
ale odpokutował swój grzech. Ciało
św. Zygmunta przeniesiono do kościoła
opactwa św. Maurycego. W wieku XIV i XV
św. Zygmunt należał do najpopularniejszych
świętych Europy. Szczególną czcią otacza św.
Zygmunta diecezja płocka.
Red.

NR 3/2013
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Na

drodze
do

Niebieskiego

Jeruzalem
Homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego,
wygłoszona w czasie święta Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
dnia 5.05.2013 r. w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
na warszawskich Włochach.

C

zcigodny księże proboszczu, drodzy
kapłani, wszyscy członkowie rodzin
ks. Ryszarda Rumianka i Marka Uleryka, członkowie Fundacji im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka, wszyscy obecni tutaj wierni.
Dzisiaj, w świetle tego, co usłyszeliśmy,
wypada powiedzieć jedno słowo na temat sensu dzisiejszych czytań i drugie dotyczące postaci ks. Ryszarda.
Kościół w dniu dzisiejszym podejmuje
3 główne etapy swojego istnienia i rozważa je.
Najpierw ten pierwszy, to znaczy czas Chrystusa, czas Kościoła i czas niebiańskiej Jerozolimy, czyli Kościoła przyszłości. W tym pierwszym podejściu najpierw sam Jezus wzywa nas
do zachowania swojej nauki. Świadom swojej
bliskiej śmierci, przekazuje uczniom swój testament, wyrażając swoją wolę i mówiąc „kto
8

ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie
miłuje”. A za chwilę ukaże tę samą prawdę
z odwrotnej strony i powie – „jeśli kto Mnie
miłuje, będzie zachowywał Moją naukę”. Ten
postulat Jezusowy, wyrażony w Jego testamencie, nie wydaje się wcale łatwy do spełnienia.
Wielu współczesnych ludzi traktuje przykazania jako ograniczenia ich wolności, a jeśli nawet
zachowują przykazania Boże, to często czynią
to tylko dlatego, że boją się Boga, a nie z miłości do Niego. Czy przykazania mogą mieć coś
wspólnego z miłością? Tak, to rzecz oczywista.
Przyglądając się głębiej naturze miłości zauważymy, że każda miłość ogranicza, wiąże czyjąś
wolność, chce ją skierować na swoje drogi. Tak
naprawdę miłość jest kategoryczna, i wymagająca, i zobowiązująca, wiążąca, choć jednocześnie także ofiarująca, obdarowująca i łaskawa.
Gdy przypatrujemy się zakochanym, widzimy

ludzi uniesionych wzajemną miłością, zachwyconych drugim człowiekiem, związanych
z drugą osobą, domagających się wzajemnej
od siebie wierności, ale też zdolnych do wielkich ofiar, na rzecz kochanej osoby. I podobnie
przedstawia się sprawa naszej miłości do Jezusa. Jest ona również kategoryczna i wymagająca, zobowiązująca i wiążąca, a jednocześnie
obdarowująca i łaskawa. Miłość Chrystusa,
wymagając od nas zachowania przykazań,
udziela nam jednocześnie pomocy w postaci
Ducha Świętego. Wprawdzie Chrystus odchodzi, lecz nie zostawia nas sierotami. On jest dla
nas pierwszym pocieszycielem i orędownikiem
„Dzieci moje piszę Wam to dlatego, żebyście
nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa
sprawiedliwego”. Po Jego odejściu, Jezus zastanie zastąpiony przez innego pocieszyciela, czyli
UWIERZYĆ
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przez Ducha Świętego „ Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da Wam, aby z Wami był
na zawsze, a pocieszyciel Duch Święty, którego
Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co
wam powiedziałem”. Duch Święty nie przynosi
nam nowych nauk, niezależnych od tych, które
zostały przedstawione przez samego Jezusa,
ponieważ Chrystus podczas swojego ziemskiego życia oznajmił już wszystko, co usłyszał
od swego Ojca. Duch Święty uzdalnia jedynie
uczniów do pełniejszego zrozumienia Jezusowej nauki, ona rozjaśnia w godzinie próby to,
co zdaje się nam niejasne. I to jest ten pierwszy
etap, to znaczy czas Jezusa.
A potem przychodzi czas Kościoła. Wydarzenie opisane w przypomnianym dziś
fragmencie Dziejów Apostolskich jest bardzo
prostym przykładem działania Ducha Świętego
w Kościele. Otóż podczas misji prowadzonej
wśród pogan w Kościele Apostolskim pojawił
się ważny problem, domagał się autorytatywnego rozstrzygnięcia. Niektórzy przybysze
z Judei nauczali braci w Antiochii „jeśli nie oddacie się obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie zostać zbawieni. Paweł
i Barnaba uważali się za zbyt małe autorytety,
by dać wiążące rozstrzygnięcie dla całego Kościoła w tej sprawie. Kiedy doszło do niemałych
sporów i zatargów postanowiono, że Paweł i
Barnaba i jeszcze kilku z pośród nich uda się
w sprawie sporu do Jerozolimy do Apostołów i starszych. Kiedy przybyli do Jerozolimy,
zostali przyjęci przez Kościół. Zebrali się więc
Apostołowie i starsi, by rozpatrzyć tę sprawę.
Po starannym rozważeniu, Apostołowie i starsi
wypowiedzieli się w tej kwestii wydając następujące rozstrzygnięcie. „postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was
żadnego ciężaru prócz tego, co konieczne. Po-
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wstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom,
od krwi, od tego co uduszone i od nierządu.
Dobrze uczynicie jeśli powstrzymacie się od
tego.” W ten sposób Apostołowie i starsi,
a przede wszystkim Duch Święty, rozwiązali
konkretny problem, który nie był wcześniej
rozstrzygnięty w Piśmie Świętym. Na nawracających się pogan nałożyli wymagania prawa
noahickiego, czyli inaczej mówiąc siedem praw
Noego, siedem nakazów, które według Księgi
Rodzaju zostały dane Noemu przez Boga jako
wiążące dla całej ludzkości. Do tych siedmiu
praw należy zakaz bałwochwalstwa, zabójstwa, kradzieży, rozwiązłości, bluźnierstwa,
okrucieństwa wobec zwierząt i nakaz sprawiedliwości. Duch Święty i my – tak podsumowuje rezultat obrad jerozolimskiego grona
Apostołów i starszych św. Łukasz, dowodząc
tym samym, że władza w Kościele nie opiera
się na własnym autorytecie, czy na własnym
prawie. Jej postanowienia są tak mocne tylko
wtedy, kiedy realizują zbawczą wolę Boga. Jest
to jeden z tych ważnych tekstów Pisma Świętego, które jasno ukazują potrzebę istnienia
urzędu nauczycielskiego w Kościele. Konieczność istnienia ludzi odpowiedzialnych za depozyt Objawienia, którzy podejmowaliby na
bieżąco decyzje wiążące wszystkich członków
Kościoła. Wsłuchani w moc Ducha Świętego Apostołowie i starsi podjęli autorytatywną
decyzję, mając na uwadze to, by nie nakładać
na wiernych żadnego ciężaru oprócz tego, co
konieczne. A zatem celem ich decyzji nie było
nakładanie na wierzących nowych ciężarów,
ale jasne sprecyzowanie tego, czego domaga
się nauka Chrystusowa; tego, co konieczne,
aby zachować tożsamość chrześcijaństwa.
Dzisiaj nauka Chrystusa ogarnęła niemal cały
świat dzięki procesowi ewangelizacji, która
trwa blisko 2 tysiące lat. Ileż to trudnych de-

cyzji musieli tym czasie podejmować ludzie
należący do hierarchii Kościoła. Ktokolwiek
zna nieco dokładniej dzieje Kościoła, ten z łatwością dostrzeże ogromny wysiłek hierarchii
zatroskanej o tożsamość ewangelicznej nauki
w sercach powierzonych jej wiernych. Istota
jej wysiłku jest zawsze taka sama. Nie nakładać
na wiernych żadnego ciężaru oprócz tego, co
konieczne. Kiedy błędnie zostało nałożone coś
więcej ponad to, co konieczne, czas to weryfikował i oczyszczał. I w tym momencie należy podkreślić jeszcze jedną kwestię związana
z decyzjami urzędu nauczycielskiego, a mianowicie nieustanną wyższość Słowa Bożego.
Nie tylko w odniesieniu do wszelkich ludzkich koncepcji, lecz również w stosunku do
rozmaitych twierdzeń dogmatycznych, które
z niego wypływają. Twierdzenia dogmatyczne,
jeśli stanowią artykuły wiary, mogą być nawet
nieomylne i nie podlegające zmianom, ale same w sobie nie są objawione ani natchnione,
każde z nich obejmuje najwyżej jakąś część
Słowa Bożego, także nawet zebrane razem nie
oddaja całości tego Słowa. Nauczanie Kościoła
we wszystkich, nawet najbardziej uroczystych
formach, zawsze pełni tylko rolę podrzędną,
polegającą na unaocznieniu wiernym jakiejś
cząstki Słowa Bożego. Tylko samo Słowo Boże
jest niewyczerpalne, tylko ono przekracza całe
życie Kościoła, a nawet najbardziej oficjalne dokumenty jego urzędu nauczycielskiego. Natura
dokumentów kościelnych i Pisma Świętego jest
absolutnie odmienna. Mimo, że nauczanie Kościoła posiada Boską gwarancję zaświadczającą
o jego nieomylności, to jeśli chodzi o konkretne akty, które się na nie składają, są one tylko
zbiorem czysto ludzkich świadectw o Objawieniu, które Pan Bóg przekazał ludziom. Tylko
tekst Pisma Świętego pochodzi bezpośrednio
od Boga. Nauczanie Kościoła musi zmierzać do
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maksymalnej jasności wyrazu, gdyż wpisuje się
w konkretną sytuację Kościoła. Ta jasność nie
jest jednak konkurencyjna wobec treści biblijnych, niczego nie zastępuje, nie ma też ambicji
wyrażenia w lepszy, pełniejszy, bardziej nowoczesny sposób tego, co w Biblii zostało przekazane rzekomo w sposób niezręczny, fragmentaryczny w nie naukowej formie. Wypowiedzi
urzędu nauczycielskiego mieszczą się na innej
płaszczyźnie - one objaśniają Objawienie, ale
nim nie są. I tyle wystarczy powiedzieć o sytuacji Kościoła teraz.
Potem ukazana jest nam ostatnia scena,
mianowicie opis z Apokalipsy - stan Kościoła, który przybliża się do nas razem z końcem czasu, aż do momentu kiedy objawi się
niebiańskie Jeruzalem zstępujące z nieba od
Boga i mające chwałę Boga „a świątyni w nim
nie ujrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg
wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie
trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo
chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek”. U końca czasów nie będzie potrzebny
żaden urząd nauczycielski, ponieważ wówczas Pan Bóg wszystko rozjaśni sam. Apokalipsa jak wiemy powstała po zburzeni świątyni
jerozolimskiej i pewnie też dlatego jej autor
nie dostrzega w niebiańskim Jeruzalem świątyni, a nawet relatywizuje wartość materialnej
świątyni. Niebiańskie Jeruzalem nie będzie już
oświetlone światłem słońca czy księżyca, lecz
jaśnieć mu będzie chwała Pana. Wtedy nie będzie już potrzebne żadne nauczanie Kościoła,
ponieważ wszystkich zbawionych oświeci
światło Boga samego i Jego Pomazańca. I tyle
wystarczy powiedzieć o tych trzech fazach,
w jakich zawiera się nasze życie religijne, nasze życie wiary.
Na koniec trzeba dodać jedno słowo
o księdzu profesorze i rektorze Ryszardzie Ru-
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mianku. W tym nurcie dziejów zmierzającym
do czasów ostatecznych upływa życie każdego
z nas. Biegnie już 4 rok od tragicznej śmierci
pod Smoleńskiem księdza rektora Rumianka,
który dla wielu ludzi stał się bliskim, cenionym
człowiekiem, chrześcijaninem i kapłanem.
Ksiądz prof. Józef Kulisz, charakteryzując jego sylwetkę, powiedział: człowieczeństwo
Księdza Profesora rozkwitało w kapłaństwie
w służbie drugim. Te dwie wartości wzajemnie na siebie wpływające dostrzegał w nim
każdy, kto go spotykał. Wykładał Pismo Święte w Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym w Warszawie i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Akademii Teologii Katolickiej, a w końcu na UKSW. Od 2002 był prorektorem tej uczelni i od 2005 jej rektorem.
Był autorem kilkunastu książek i kilkudziesięciu
artykułów naukowych i popularnonaukowych
oraz licznych komentarzy bliblijnych do czytań
mszalnych. Wypromował też wielu licencjatów, magistrów i doktorów. Nade wszystko
kochał jednak proroka Ezechiela, który zapowiadał nadejście Dobrego Pasterza. Przetłumaczył Księgę Ezechiela, a we wstępie do komentarza napisał: ten prorok dodaje ludziom odwagi, głosząc, że nie wszystko kończy się tutaj
na ziemi. Trzeba tylko wierzyć, że Pan Bóg jest
Panem dziejów i wszystko, co dzieje się dookoła, ma swój głęboki sens.” Był szeroko obdarowanym kapłanem, który pełnił wiele funkcji
i brał na siebie wielorakie odpowiedzialności.
Kapłanem w pełni zaangażowanym, oddanym
w pełni swojej posłudze – a przy tym cechowały go autoironia, dystans do siebie. Przypominał
w tym względzie św. Tomasza Morusa, który
łączył mistykę z humanizmem. Znał smak i radość życia i był wpatrzony w niebo. Służył Bogu
i ludziom. A teraz nasza wiedza o nim znacznie
się wzbogaciła, okazało się wyraźnie kim był

dla wielu ludzi, kogo straciła rodzina, przyjaciele, społeczeństwo, uniwersytet i kościół. Są ludzie, których zastąpić się nie da, dlatego też
ogromnie cieszę się z tego powodu, że pośród
ludzi pamięć o nim trwa. I znakiem owej pamięci jest z pewnością powstanie i działalność
Fundacji im. ks. prof. Rumianka, którą założył
i której przewodzi ks. Zygmunt Niewęgłowski,
proboszcz tutejszej parafii. Ks. Zygmunt mocno wziął sobie do serca słowa patrona Fundacji: „najpierw bądź człowiekiem, a dopiero
potem księdzem”. Misją Fundacji jest wcielenie
w życie wskazań postawionych przez tragicznie zmarłego rektora UKSW. Do jej głównych
celów należy prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, i udzielanie pomocy
osobom narażonym na marginalizację, chorym,
niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie, a także wspieranie poprzez
realizowane projekty rodziny oraz rozwoju
polskiej młodzieży. Do naczelnych zadań Fundacji należy również rozwój dziedzictwa ks.
Rumianka, patrona tejże Fundacji, który powinien inspirować kolejne pokolenia młodych
Polaków. Dzisiaj modlimy się w jego intencji,
w intencji wszystkich, którzy w tej katastrofie
zginęli, i prosimy Pana Boga o to, żeby dawał
nam i w przyszłości postaci równie świetlane,
jak sam patron Fundacji. Postaci, które mogłyby być również w pewnym sensie urzędem nauczycielskim Kościoła, blisko człowieka. Adam
Asnyk syntetyzował tego typu osobowości
w bardzo krótkim powiedzeniu:
”byłeś jednym z tych ludzi nielicznych koła,
co wierni ideałom pod nogą nie czują
ziemskiego błota, dotknięciem się trują”…
Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
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Mozaika w kaplicy chrzcielnej naszej świątyni poświęcona jest Millenium chrztu Polski.
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Ks. Krystian Chmielewski

KATECHEZA

CHRZCIELNA
PRZEBIEG OBRZĘDU

Zapraszamy do lektury drugiej części katechezy chrzcielnej. Autorem tego wprowadzenia do sakramentu chrztu jest ks. Krystian
Chmielewski, który w naszej parafii przygotowuje rodziców i chrzestnych do świadomego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

P

ierwszy dialog z rodzicami odbywa się
w naszej parafii przy wejściu do świątyni,
pod chórem. Ksiądz zadaje pytanie: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Bardzo ważna rzecz: imię dziecka. Kiedy będzie
odmawiana litania do Wszystkich Świętych,
całe niebo, a zwłaszcza patron tego dziecka
(imię chrzcielne powinno być imieniem świętego) wchodzi w misję opieki nad dzieckiem.
Ważne, żeby dziecko wzrastało w świadomości, że ma patrona w niebie. Święci ukochali
Chrystusa całym swoim sercem i doświadczyli
zwycięstwa Chrystusa nad swymi słabościami,
nad grzechem. Doświadczają świętości i chcą
ją nam wypraszać.
- O co prosicie?
Następnie kapłan pyta: O co prosicie Kościół
Boży? Odpowiadamy: O chrzest. Można odpowiedzieć też: O wiarę. Kiedyś, przed Soborem
dialog ten brzmiał: O co prosicie Kościół Boży?
– O wiarę. – Co ci daje wiara? – Życie wieczne.
– Jeśli chcesz mieć życie wieczne, kochaj Boga
całym swoim sercem, całym swoim umysłem,
a bliźniego swego jak siebie samego. Później rodzice otrzymują pouczenie na temat obowiązków związanych ze chrztem dziecka. Drodzy
rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka
przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania
go w wierze, aby zachowując Boże przykazania
miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus
Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? – Jesteśmy świadomi – mówią rodzice. Podobnie pytani są chrzestni: A wy, drodzy rodzice
chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom
tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? – Jesteśmy - jesteśmy gotowi pomagać. Nie wyręczać,
nie zastępować, lecz pomagać. Od samego początku pomagać.
Ksiądz kciukiem znaczy dziecko znakiem
krzyża i zaprasza rodziców, aby oni też to
uczynili: najpierw rodzice, potem chrzestni.
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Zachęcam, aby od tego momentu zawsze to
robić, każdego dnia, bo rodzice mają moc błogosławić swoje dziecko. Jest to moc, do której Bóg się przyznaje. Naprawdę poprzez ten
znak przechodzi łaska Boża na dziecko. Tak jak
ja, jako kapłan, mam łaskę stanu wobec ludzi,
którym posługuję, to znaczy Pan Bóg udziela
mi specjalnych darów, żeby służyć – tak samo rodzicom Bóg będzie dawał łaskę względem ich dziecka. Jest małe, wdzięczne, śliczne
i spokojne, ale dorośnie i będzie czasem łatwo
się zdenerwować.Warto wtedy sobie przypomnieć, że posiada się moc błogosławienia swojego dziecka. Warto robić to codziennie przed
snem, dzieciaki to uwielbiają - zobaczycie, że
jak podrosną, same będą wieczorem przychodzić, bo nie zasną bez znaku krzyża i błogosławieństwa rodziców!
Na koniec tej części obrzędu wszyscy ruszają procesyjnie do ołtarza. Chodzi o to, żeby
cały Kościół zobaczył kandydata do chrztu, bo
ten sakrament nie jest prywatną sprawą kilku osób. To jest sprawa całego Kościoła, całej
chrześcijańskiej rodziny, która właśnie się rozrasta. Jest to ogromny powód do radości dla
całego Kościoła na ziemi i w niebie.
Słowo i wszyscy święci.
W Liturgii Słowa kapłan odniesie się w krótkich
słowach do sakramentu, który będzie udzielany. Po homilii jest modlitwa wiernych, w czasie
której będą zanoszone modlitwy za dziecko,
rodziców, chrzestnych - aby mogli wszyscy dawać dziecku świadectwo wiary.
Potem będzie przywołanie wszystkich
świętych. Zawsze litania do Wszystkich Świętych towarzyszy Kościołowi w bardzo ważnych
momentach jego działania, np. przy święceniach diakonów, kapłanów i biskupów. Będzie to krótka litania do wszystkich świętych,
w czasie której przywołuje się m.in. patronkę
naszej parafii oraz patrona dziecka. To jest bar-

dzo ważne, bo angażuje całe niebo w to, co się
za chwilę wydarzy, a przecież wydarzy się cud.
Dziecko, które jest tak naprawdę w śmierci
wiecznej – bo jest w grzechu pierworodnym,
w którym wszyscy się rodzimy, jako dziedzictwie Adamowego nieposłuszeństwa i jesteśmy skazani na to, by żyć dla siebie i na końcu
umierać – w Nim ta śmierć zostanie złamana
przez chrzest. Zostanie zgładzony grzech i nastapi odrodzenie do życia wiecznego. To powtórne narodzenie, o którym mówi Chrystus
do Nikodema: z wody i Ducha Świętego na
życie wieczne. Na życie, którego nic i nikt nie
może wymazać. Chrztu bowiem nie da się anulować. Dzisiaj modne są apostazje, ale to tylko
nic nie znacząca formalność, bo chrztu nie da
się z człowieka wymazać. Bóg się do takiego
człowieka zawsze przyzna. Powie, jak mówi
Księga Izajasza: Moim jesteś. Już cię nabyłem
na własność, na zawsze.
Egzorcyzm.
Wszyscy święci zostali już przywołani, więc zaczynamy obrzęd bezpośredniego wprowadzenia do sakramentu. Najpierw jest egzorcyzm,
bo nie lekceważymy spraw duchowych i musimy uznać przed Bogiem, w prawdzie, że oto
z tego dziecka trzeba wypędzić zło. Że nie ma
pustostanów. Tak samo w naszym życiu: nie ma
pustki – albo jest w nas Bóg i Jego łaska, albo
jest coś, co się Bogu nie podoba. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma trzeciej możliwości, dlatego
jest najpierw egzorcyzm: Prośmy Pana Boga,
aby oddalił od tego dziecka moc szatana – ducha
nieprawości, uwolnił to dziecko od grzechu pierworodnego, uczynił je Swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. To jest ważne, bo mieszkaniem Ducha Świętego staje się to dziecko
od momentu chrztu aż do śmierci i na wieki.
I dlatego, kiedy potem jest pogrzeb, to okadza
się trumnę, mówiąc: Twoje ciało było świątynią
Ducha Świętego, bo byłeś ochrzczony.
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Potem ksiądz w milczeniu podejdzie do
dziecka i nałoży mu rękę na głowę: to jest starożytny znak przyzywania mocy Boga, który
w tym momencie działa. Nic się nie mówi, tylko najpierw jest ta modlitwa, potem podejście
i nałożenie ręki. Gdy byłem święcony, to kardynał najpierw się pomodlił, a potem podchodziliśmy do niego i on w milczeniu wykonywał
ten gest. To znak przekazu mocy Boga. W tym
przypadku będzie to moc, która niszczy grzech
pierworodny, wyrywa dziecko ze śmierci i włącza w Paschę Chrystusa, czyli Jego zwycięstwo
nad śmiercią.
Wyznanie wiary.
Zanim jeszcze ochrzcimy dziecko, musimy
mieć pewność, że wierzymy w to samo. To
jest misja Kościoła, który teraz będzie słuchał wyznania wiary rodziców i chrzestnych.
Wszyscy, którzy są w kościele, mają w tym
momencie ważne zadanie, choć bardzo rzadko zdają sobie z tego sprawę. W Niedzielę
Zmartwychwstania tak to zrobiliśmy, że rzeczywiście to wybrzmiało: ludzie nie wyznawali wiary z rodzicami, którzy przynosili swoje
dziecko do chrztu, tylko słuchali ich wyznania,
a potem gromko powiedzieli: Amen. O to chodzi Kościołowi w tym momencie, że najpierw
pyta: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione
przez was dziecko przez sakrament chrztu od
Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się je wychować w wierze tak, by
zachować w nim to życie Boże od skażenia grzechem i umożliwić jego rozwój. Jeśli więc kierując
się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu, wyznajcie wiarę w Chrystusa.
Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko
otrzymuje chrzest. I teraz cały Kościół nadstawia ucha, jaka to jest wiara.
Na początek jest wyrzeczenie się złego:
trzy razy nie, potem trzy razy tak. Najpierw
co odrzucamy, potem co przyjmujemy. Czy
wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych? Rodzice i chrzestni mówią: Wyrzekamy
się. Da Bóg, Kościół i reszta będzie słuchała.
Czy wyrzekacie się wszystkiego co prowadzi do
zła, aby was grzech nie opanował? – Wyrzekamy
się. – Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawdzą grzechu? – Wyrzekamy się.
Potem jest trzykrotne wyznanie wiary. To
odnosi się do trzykrotnego zanurzenia albo
trzykrotnego polania i do chrztu, który jest
zanurzeniem w miłość Boga, czyli w miłość
trzech Osób Boskich. Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi?
– Wierzymy. – Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa
jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego,
który powstał z martwych, zasiada po prawicy
Ojca? – Wierzymy. – Czy wierzycie w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne? – Wierzymy. To
jest Skład Apostolski rozbity na trzy pytania.
Ksiądz mówi: Taka jest nasza wiara, taka jest
wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
I teraz cały Kościół powinien głośno odpowiedzieć Amen, to znaczy: TAK. Wy, którzy
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przynieśliście to dziecko, tego poganina, jesteście nasi. To dziecko będzie po chrzcie nasze,
tzn. będzie włączone do tej samej wspólnoty,
będziemy dzielić tę samą wiarę, to samo Misterium, tę samą tajemnicę. Będziemy w tej
samej wspólnocie odkupionych, wybranych,
naznaczonych przez Chrystusa.
Woda, olej, biel i światło.
Teraz ksiądz zaprosi, aby podejść do chrzcielnicy: Czy chcecie, aby N. otrzymał chrzest
w wierze Kościoła, którą wspólnie wyznaliśmy?
– Chcemy. Głośno i wyraźnie: Chcemy! I teraz
następuje obrzęd. Będzie odsłonięta chrzcielnica, dziecko trzeba nachylić nad nią a ksiądz
bierze muszlę, nabiera wody i polewając trzykrotnie główkę dziecka, mówi N., ja ciebie
chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
I to jest cały sakrament chrztu! Bardzo prosty,
bo Pan Bóg jest prosty. To zwykle my komplikujemy sobie życie, a Pan Bóg jest bardzo
prosty i działa przez proste znaki. Sakrament
– widzialny znak niewidzialnej łaski! Oto przez
to trzykrotne polanie wodą główki dziecka
dokonało się w nim to, co stanowi o jego
życiu na wieki. W tym momencie będzie wypowiedziana aklamacja Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, w której cały Kościół odda chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu za to, co
się dokonało w tym prostym geście.
Potem rodzice wracają przed ołtarz i dokonają się obrzędy wyjaśniające. Najpierw
namaszczenie krzyżmem, czyli olejem, który biskup błogosławi w Wielki Czwartek.
Używany jest do najświętszych namaszczeń:
namaszcza się nim czoło dziecka w czasie
chrztu, potem w czasie bierzmowania, w czasie kapłaństwa namaszcza się ręce, w czasie
kapłaństwa w stopniu biskupa namaszcza się
głowę, namaszcza się ściany kościoła, namaszcza się ołtarz, który w ten sposób jest
poświęcony Bogu. Chrześcijanin też jest namaszczony jako poświęcony Bogu i włączony
do ludu Mesjasza - mesjasz po grecku christos
(χριστός) znaczy pomazaniec. Będziemy się
modlić, żeby to dziecko trwało w jedności
z Chrystusem – kapłanem, prorokiem i królem – na życie wieczne.
Potem będzie założenie białej szaty. Dzisiaj jest to raczej biała serwetka, ale kiedyś to
była naprawdę biała szata – długa, biała tunika. Wchodziło się do sadzawki chrzcielnej,
było tam siedem stopni, jak siedem grzechów
głównych, których się wyzbywano. Na dole
zdejmowało się szaty i przyjmowało chrzest.
Potem ten człowiek wychodził i zakładano na
niego białą tunikę. I wszyscy twierdzili: Ach,
biała szata, to ten odrodzony, który wyszedł
ze źródła chrzcielnego nowy, w bieli łaski
i w blasku darów Ducha Świętego. Ta biel
ma pozostać! To dziecko stało się nowym
stworzeniem i przyoblekło się w Chrystusa.
Przeszło przez śmierć do życia. Śmierć w nim
została zniszczona. Dlatego otrzymuje białą
szatę i tu jest wezwanie: Niech twoi bliscy swoim słowem i przykładem pomagają ci zachować
godność Dziecka Bożego nieskalaną po życie
wieczne. Amen.
Trzeci znak, który wyjaśnia tajemnicę
chrztu, to świeca. Ojciec lub chrzestny (zwy-

kle jest to chrzestny) zapala świecę dziecka od
świecy paschalnej. Przyjmijcie światło Chrystusa. Ta świeca symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Była uroczyście poświęcona
od ognia rozpalonego w Wigilię Paschalną,
wniesiona procesyjnie do kościoła, gdzie była
ciemność i jedyne światło, jakie było wówczas
widoczne, to światło Chrystusa zmartwychwstałego. Ta świeca pali się przez cały okres
Wielkanocy przy ołtarzu. Zawsze pali się przy
chrzcie i na pogrzebie - na początek i na koniec
życia chrześcijanina na ziemi. Kapłan powie:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam
rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone
przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko
światłości, a trwając w wierze mogło przyjść na
spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie.
W mocy błogosławieństwa.
Później sprawuje się Eucharystię, w czasie której będzie specjalna modlitwa za dziecko, które przyjęło chrzest, za jego bliskich, żeby ono
wzrastało w wierze przez całe swoje życie.
Przed Modlitwą Pańską będzie specjalne zaproszenie, żeby tym razem w imieniu dziecka
modlić się modlitwą Ojcze nasz. Ono jeszcze
nie ma świadomości, że stało się dzieckiem
Bożym, ale my wiemy, co się w nim dokonało.
I teraz w jego imieniu będziemy mówić do Boga: Abba,Ojcze.
Na koniec Mszy św. jest błogosławieństwo obejmujące najpierw mamę, potem tatę,
a wreszcie wszystkich, którzy są obecni.
My zawsze myślimy, że to matka jest odpowiedzialna za przekazywanie wiary dziecku, a tymczasem Kościół mówi coś innego.
Matka ma nauczyć dziecko dziękować, nauczyć wdzięczności. Często spotykamy się ze
stwierdzenim Ojców Kościoła, że służyć Panu
Bogu to tylko jedno: przyjmować z wdzięcznością Jego dary. Jak ktoś to w swoim życiu
pełni, przyjmuje z wdzięcznością dary Boga,
to najlepiej służy Panu Bogu. Więcej nic nie
trzeba.
O ojcu dziecka modlitwa mówi: Bóg
wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niech błogosławi ojcu tego dziecka, aby
słowem i przykładem dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym. Ojciec daje pierwsze świadectwo wiary. Dzieci jak skaner sczytują z rodziców, jaka
jest ich relacja do Boga. Uczę w szkole dzieci
z drugiej klasy i mogę od razu powiedzieć, które z dzieci chodzi do kościoła, którzy rodzice
się modlą, a którzy nie. Bo widzę, co dla dziecka jest naturalne, a co dla niego jest elementem jakiegoś teatru, czegoś nadzwyczajnego.
Dziecko, które oddycha klimatem modlitwy,
dla którego jest normalne, że rodzice je błogosławią, że się modlą, chodzą do kościoła, że
Pan Bóg pojawia się w ich domu – zupełnie inaczej funkcjonują. Nie muszę wtedy stawać na
głowie, żeby im wytłumaczyć, że jest Pan Bóg
i troszczy się o całe życie, że Pan Bóg dał rodziców, kocha rodziców, dzięki czemu oni się
kochają i je kochają, chociaż jest czasem nieznośne. Takie dziecko zupełnie inaczej patrzy
na świat, na życie, na wszystko, co je spotyka:
jak na dar od Pana Boga.
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Chrzcielnica parafialna, przy której zostały włączone w Zycie Boże tysiące ludzi.
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APOSTOŁOWIE
– DWIE DROGI UCZNIOSTWA.

ks. Jacek Gomulski

Ojcowie Kościoła widzieli w dwóch postaciach Apostołów opisanych na kartach
Ewangelii – Jana i Piotra – dwie różne „drogi” ucznia Pańskiego.

J

uż przy opisie powołania pierwszych uczniów odnajdujemy pierwsze cechy ucznia umiłowanego, którego utożsamia się
ze św. Janem Apostołem. Jest on tym, który
natychmiast – na wskazanie Jana Chrzciciela
– rusza za Jezusem. Wtedy padają też pierwsze słowa, jakie w Ewangelii Jana zadaje Jezus:
Czego szukacie? Chrystus w ten sposób bada
prawdziwe intencje uczniów i ich rzeczywiste
pragnienia. Odpowiedź uczniów wskazująca,
że przy boku Jezusa mogą odnaleźć prawdziwe mieszkanie Boga i ich natychmiastowe pójście za Nim wskazują na gorliwość w szukaniu
Bożej woli. Odtąd słowa Chrystusa: Chodźcie
a zobaczycie, staną się wyznacznikiem postawy umiłowanego ucznia. Jest on tym, który
wiernie krocząc za Panem widzi, i z tego, co
widzi składa świadectwo – jak sam będzie się
określał w kolejnych zdaniach swej Ewangelii. Jednocześnie można uznać, że umiłowany
uczeń, dokonując wyboru swej drogi, pomiędzy życiem czynnym a kontemplacyjnym, wybiera to drugie.
Spotkanie z Jezusem natychmiast rodzi
owoc – Andrzej, brat Szymona, dzieli się
z nim swoim odkryciem Mesjasza, przyprowadzając go do Jezusa. Gdy początek drogi
ucznia umiłowanego scharakteryzowany jest
przez bezzwłoczne pójście za Jezusem i Jego
słowa: Chodźcie a zobaczycie, to Piotr zostaje do Pana przyprowadzony (a więc podkreślony jest mniejszy udział jego woli) i obdarzony Jezusowym wejrzeniem. Dopiero
ono i przemieniające słowo Mistrza – w tym
wypadku przemieniające tylko imię – określa
nowego Apostoła. Ta subtelna różnica między tym, który na wezwanie Jana Chrzciciela
natychmiast idzie za Jezusem, a tym przyprowadzonym, od razu ukazuje specyfikę drogi
każdego z nich.
Na Ostatniej Wieczerzy
Moment, w którym niejako krzyżują się drogi
obydwu Apostołów wiąże się z wydarzeniami paschalnymi, zapoczątkowanymi Ostatnią
Wieczerzą. W jej opisie Piotr jest tym, który
prosi Jana o wstawiennictwo, ten natomiast
pozostaje w bezpośredniej bliskości.
Zażyłość Jana wobec Chrystusa ukazuje
się przez to, że oparł się on na Nim – pisze
Tomasz z Akwinu. Ale tekst Ewangelii sugeruje coś więcej niż tylko oparcie się na Mistrzu,
16

fot. E. Burnand, Apostołowie Piotr i Jan biegną do Grobu w poranek Zmartwychwstania, 1898 r. 
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czyli przyjęcie Jego nauk. Oryginał grecki
tekstu rozróżnia dwa miejsca „opierania się”
ucznia – łono Chrystusa i Jego pierś. Miłość
Jana do Mistrza nie jest miłością fascynacji,
czy tylko afektu, lecz przylgnięciem do tajemnic mądrości objawianych przez Jezusa, jak pisze Orygenes: Jan spoczął na kierowniczej cząstce duszy Jezusa, na wewnętrznym sensie Jego nauki, szukając tam i badając
„skarby mądrości i wiedzy”, które były ukryte
w Chrystusie Jezusie.
Czemu jednak Książę Apostołów w tej
scenie znajduje się z dala, jak gdyby obawiał
się zadawać pytania Mistrzowi. Odpowiedź na

to próbuje dać Tomasz z Akwinu: Jan bowiem
oznacza życie kontemplacyjne, a Piotr czynne.
Piotr więc za pośrednictwem Jana jest pouczany
przez Chrystusa, albowiem życie czynne w sprawach boskich jest pouczane za pośrednictwem
życia kontemplacyjnego. (…) W życiu czynnym
idzie się za Chrystusem przez posłuszeństwo,
w życiu zaś kontemplacyjnym przez poznanie
i kontemplację.
Ścieżka, jaką otwiera św. Tomasz tym
stwierdzeniem prowadzi do jednej z ciekawszych metod patrzenia na postaci Jana i Piotra,
jako na typy dwóch dróg życia chrześcijańskiego. Należy pamiętać, że owe dwie drogi

nie muszą wykluczać się wzajemnie. Każda
z nich jest ważna, bo zakorzeniona w miłości
i poznaniu Chrystusa. Każda też jest dana dla
odpowiednich darów danej osoby. Dobrze to
widać w komentarzu Akwinaty tłumaczącym
to szczególne wybranie, jakiego dostąpił Jan:
Chrystus umiłował Jana ze względu na przenikliwość jego intelektu. Nauczyciele bowiem szczególnie miłują inteligentnych uczniów. Po drugie
ze względu na czystość jego obyczajów, ponieważ
Jan był dziewicą. Po trzecie ze względu na młody
wiek. Dane jest nam przez to do zrozumienia, że
Bóg w szczególny sposób miłuje tych, którzy od
młodości mu służą.

(fot. Wikimedia)
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W ten sposób potwierdza Doktor Anielski
dane tradycji uważającej Jana za młodzieńca,
podczas gdy Piotr miał być mężem w dojrzałym wieku. Podobnie potwierdza dziewiczość
Jana, gdy Piotr miał żonę i – według niektórych
danych – dzieci.
Wobec Męki Pana
Koncepcja dwóch dróg postępowania za Jezusem rozwija się, kiedy widzimy obydwu
uczniów podążających za pojmanym Nauczycielem do pałacu arcykapłana. Jan wchodzi na dziedziniec pałacu, gdy Piotr pozostaje
na zewnątrz. Jan jest tym, który jest bliżej
Jezusa i chce być bliżej. Jest to mu niejako
dane – był znany arcykapłanowi – i w pełni dar
ten wykorzystuje. Nie zatrzymuje go jednak
dla siebie, lecz dzięki temu obdarowaniu może wprowadzić Piotra w bliskość Chrystusa.
Jan wchodzi z Jezusem na dziedziniec arcykapłana, czyli jest gotów zrównać swoje życie
z życiem Mistrza.
Zauważmy, że tylko ci dwaj uczniowie
pozostają blisko Jezusa w momencie pojmania - z pozostałych Judasz wiesza się (a więc
ucieka od konfrontacji ze swoim grzechem),
a dziewięciu innych się rozbiega. To ci dwaj
bardziej od innych miłowali Chrystusa. Dlatego też - jak stwierdza św. Tomasz - oni jako pierwsi przyszli do grobu. A to, że często
w Ewangelii pojawiają się równocześnie jest
dla Akwinaty dowodem jednoczącej Piotra
i Jana wzajemnej siły miłości. Wprawdzie
obydwaj – i Jan i Piotr – idą za Mistrzem,
lecz już w tym momencie, gdy widzimy
Piotra pozostającego przed bramą pałacu
arcykapłana, z dala od Jezusa, czujemy zapowiedź jego zaparcia się. Gdy więc już zaprzeczy jakoby był jednym z uczniów Jezusa
z Nazaretu, zostanie tylko ten umiłowany jedyny, który nie stchórzy, który nie wyprze
się miana ucznia i pójdzie za Mistrzem na
Golgotę. W ten sposób wypełni swe powołanie – widzieć i dać świadectwo prawdzie.
Wierność i posłuszeństwo prowadzą
Jana do szczególnej godności świadka Męki Pańskiej. Najbardziej umiłowany uczeń
otrzymuje dar, którego zadatek otrzymał już
w czasie Ostatniej Wieczerzy spoczywając na
łonie i piersi Chrystusa. Wiedza o – skarbach
mądrości i wiedzy, ukrytych w Jezusie, prowadzi do cierpienia razem z Mistrzem. Używając poetyckiego sformułowania Romana
Brandstaettera można stwierdzić, że: wiedza
o niebiosach jest wiedzą o cierpieniu. Należy
jednak pamiętać, że wiedza ta nie stała się
dla Jana powodem do bezpośredniej wiary
w zmartwychwstanie. Sam napisze, że do momentu ujrzenia pustego grobu nie rozumiał
jeszcze Pism, które zapowiadały powstanie
z martwych Mesjasza.
Przy pustym Grobie
Oto rankiem, pierwszego dnia po szabacie, gdy
jeszcze było ciemno Maria Magdalena biegnie
do Piotra i Jana informując ich o pustym grobie. Mimo zaparcia się, Piotr pozostaje dalej
istotną postacią, skoro Maria Magdalena nie
udaje się tylko do Jana. Stawia w ten sposób
18

przed Piotrem wyzwanie stanięcia ponad
swoją zdradę i związany z nią ból. Ten ból –
jak głosi tradycja – pozostał w nim zawsze, a i
sam Apostoł nie taił swego zaparcia. Później
grzech Piotra i przebaczenie Jezusa stały się
powszechną tajemnicą Kościoła, podobnie jak
grzech i nawrócenie Pawła.
Piotr podejmując wyzwanie wybiega do
grobu Jezusa. Według św. Tomasza tak dokonuje się wyjście z siebie: ze swoich cielesnych
przyzwyczajeń i oczekiwań, także ze swego
zwątpienia. Pierwszy w owym wyjściu okazuje się być Jan – wyprzedza Piotra, tak jak
to już uczynił w momencie powołania, przy
stole Ostatniej Wieczerzy, potem na dziedzińcu arcykapłana, czy wreszcie pod krzyżem. Znowu potwierdza się jego gorliwość
i miłość. Znowu też powtarza się scenariusz
sprzed pałacu Kajfasza: wtedy Jan wpuścił
Piotra do środka, tak też czyni teraz. Kefas
wchodzi pierwszy do grobu, ale dopiero Jan:
ujrzał i uwierzył.
To przepuszczenie Piotra przez Jana Tomasz z Akwinu tłumaczy, jako dar i słabość
życia kontemplatywnego: Zdarza się najczęściej, że kontemplatyk jako pierwszy zbliża się
do poznania tajemnic Chrystusa dzięki swej pojętności, jednak nie wchodzi do środka. Intelekt
bowiem niekiedy wychodzi naprzód, lecz afekt
przychodzi później lub wcale. Natomiast człowiek prowadzący życie czynne w swym stałym
zapale i gorliwości, choćby coś później pojął jednak szybciej wchodzi do środka. W ten sposób zdarza się, że ci, którzy później dochodzą,
są pierwsi w poznaniu.
Powyższy fragment Tomaszowego komentarza staje się pewną pociechą dla
wszystkich ceniących sobie drogę Jana, lecz
(z racji obdarowania lub innych) idących
drogą Piotrową. Pozwala też pojąć lepiej Jezusową decyzję uczynienia właśnie z Piotra
skały i zwornika Kościoła. To przecież on,
a nie ten, który był wielce umiłowany, zostaje
głównym pasterzem owiec. Ale jednocześnie
- jak wynika zarówno z Ewangelii Jana, jak
i z tekstów Dziejów Apostolskich - dar Piotra
pozostaje w bliskości daru Jana. Jak tłumaczy
współczesny komentator: Piotr i Jan reprezentują w Kościele władzę Jezusa i charyzmat
miłości, które idą ze sobą w parze.
Ten charyzmat objawia się w kolejnej
perykopie ukazującej objawienie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Galilejskim.
Gdy po ciemnej nocy zwątpienia i niewiary,
rankiem Chrystus ukazuje się łowiącym ryby
uczniom, tym, który Go pierwszy rozpoznaje
jest właśnie Jan (J 21, 7). Tym razem Piotr nie
pozwala sobie na opieszałość, rzuca wszystko i biegnie na spotkanie Mistrza. Już nie
jest przyprowadzany, choć nadal potrzebuje
pewnego rodzaju pośredników w spotkaniu
z Jezusem. Tak na nowo pojawia się Piotrowa gorliwość i zapał – tak charakterystyczne
dla niego cechy, tu jednakże już przeobrażone i oczyszczone przez doświadczenie własnej słabości.
Tak oto dwie drogi – Janowa i Piotrowa –
ukazujące to, co najlepsze w ich charakterze,
stają się coraz bardziej czytelne. Widzimy
wyraźnie, że obydwaj Apostołowie są gorli-

wi, lecz gorliwość Piotra jest zapałem afektu,
miłości czynnej, dynamicznej – aczkolwiek
czasami powiedzielibyśmy „słomianej”. Gorliwość Jana charakteryzuje - jak mówi Jan
Chryzostom - głębia intelektu i dar poznania
tajemnic Bożych, otrzymany drogą kontemplacji.
Paś owce Moje!
Ostatni akord wspólnej drogi obydwu Apostołów w Ewangelii Jana stanowi opis przekazania władzy pasterskiej Piotrowi i bezpośrednio go poprzedzający dialog ze Zmartwychwstałym. Trzeba było, aby objawiła
się miłość tego, który jako pierwszy upadł
w grzech. W pytaniach Chrystusa słowa:
Czy miłujesz Mnie więcej niż ci? niewątpliwie
nawiązują do pewnych siebie stwierdzeń
Apostoła stawiającego siebie ponad innych,
a przez to porywającego się na rzeczy wielkie (por. J 13, 37; Mk 14, 26-31; Mt 26, 3035; Łk 22, 31-34). Tym razem odpowiedź
Piotra jest skromna – nie ma on już odwagi
porównywać się z innymi. Potrójne pytanie
Jezusa, będące nawiązaniem do faktu potrójnego zaparcia się sprawia, że Piotr się zasmuca, lecz świadom własnej słabości oddaje
się woli Mistrza: Panie, Ty wszystko wiesz.
Dialog między Piotrem a Jezusem ukazuje głębiej relację Jezusa do Jana i Piotra.
Można powiedzieć – idąc za myślą Tomasza z Akwinu i Orygenesa – że o ile Jan był
bardziej przez Pana umiłowany, o tyle Piotr
bardziej Jezusa umiłował. Ten bowiem komu
wiele odpuszczono, wiele miłuje (Łk 7, 47).
Na koniec Piotr dowiaduje się od Mistrza, jakie są konsekwencje drogi, którą
podejmuje stając się pasterzem Bożej owczarni. Czas Piotrowej swobody przeminął
już w momencie, gdy Chrystus zmienił jego imię. Mimo to w Piotrze dużo pozostało
z dawnego Szymona, czego dowodem było
zaparcie się Mistrza przed służebną dziewką na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Od
chwili, w której Apostoł zaświadcza wobec
pozostałych uczniów i Jezusa o swej miłości,
rozpoczyna się nowy okres - posłuszeństwa
wobec słowa, jakie daje Pan. To posłuszeństwo, wypełniane z tą samą gorliwością, jaka
charakteryzowała czyny Apostoła, zaprowadzi go aż do męczeństwa, czego zapowiedź
widzimy w słowach Chrystusa.
Więź i troska, jaka łączyła Jana i Piotra
ukazana zostaje w pytaniu, które ten ostatni
zadaje Chrystusowi, wskazując na umiłowanego ucznia: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedź Jezusa ukazuje odmienność drogi Jana,
tak jak odmiennym był charyzmat dany temu
uczniowi. Życie kontemplatywne, uosabiane
przez Jana, trwa bowiem także po śmierci
fizycznej człowieka, przenosząc go – co jest
szczególne dla umiłowanego ucznia – na łono Chrystusa. Akwinata pisze: Rozpoczęte na
tym świecie życie kontemplacyjne nie osiąga
bowiem swej pełni, lecz trwa i oczekuje, aż
przyjdzie Chrystus, osiągając swoją pełnię wtedy, gdy przyjdzie. Natomiast życie czynne osiąga swoją pełnię, gdy ukształtowane przykładem
męki Chrystusa niekiedy idzie za Nim dla Niego
cierpiąc. 
UWIERZYĆ

PAMIĘCI
KS. RYSZARDA RUMIANKA

FUNDACJA

Tekst i foto: Agnieszka Worobiec

P

rezentowana początkowo w sali Fundacji, a potem w kościele pw. św. Teresy od Dz. Jezus wystawa zdjęć i przedmiotów związanych z postacią ks. Ryszarda
Rumianka miała na celu przybliżenie postaci
patrona Fundacji. Zdjęcia ukazują różne etapy
życia ks. Profesora i pochodzą z prywatnych
zbiorów rodziny.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy nie mogli obejrzeć
jej w całości, w następnym numerze „Uwierzyć” zaprezentujemy wybrane zdjęcia wraz
z komentarzem siostry i szwagra ks. Ryszarda
– p. Barbary i Sławomira Cichockich. 

Ręcznie napisany fragment życiorysu z 2004 r.

Od 2002 ks. Ryszard Rumianek był prorektorem
UKSW, a od 2005 – rektorem.

Korona podarowana przez Grzegorza Markowskiego napis na koronie: ”Rysio jest Perfekt”

Ks. Ryszard był bardzo rodzinnym człowiekiem
– na zdjęciu z ukochaną „wnuczką cioteczną”

P. Sławomir Cichocki oprowadzał zwiedzających po
wystawie, opowiadając historie z życia ks. Ryszarda

Kartka z kalendarza ks. Ryszarda

NR 3/2013

Koszula, sweter, spodnie i inne części garderoby
z dnia tragedii - wciąż czuć na nich zapach nafty
lotniczej

Sutanna, w której zginął Ks. Rumianek.
Uprana w Polsce

19

FUNDACJA

ŚWIĘTO

FUNDACJI

Po Mszy św. zgromadzeni na Święcie Fundacji mogli wysłuchać pięknego koncertu Antoniny Krzysztoń.

Arcybiskup Stanisław Gądecki modlił się wraz ze zgromadzonymi za śp. ks. Ryszarda Rumianka.
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fot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec

Spotkanie było okazją do wielu miłych rozmów.

UWIERZYĆ

FUNDACJA

Zwiedzanie wystawy było okazją do wielu radosnych wspomnień.

fot. A. Worobiec

Na Święto Fundacji przyjechali przyjaciele Fundacji, którzy wspierają jej działania.

fot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec

NR 3/2013

Mamy nadzieję, że w gronie osób zaangażowanych w funkcjonowanie Fundacji spotkamy się znowu za rok. fot. A. Worobiec
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Sacro Song
2013

Wielki finał
Małgorzata Nowacka

J

ubileuszowy, bo 5. już finał konkursu SACROSONG, połączony z koncertem finałowym, odbył się 11 maja w siedzibie Fundacji
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka. Tegoroczna
edycja po raz pierwszy przebiegała przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego mieszczącej się przy ul. Przepiórki i Fundacji, co zaowocowało pięknym koncertem finałowym. Odbył się on w wyremontowanej Sali Widowiskowej w budynku Fundacji.
Podniosłego charakteru imprezie nadała obecność znamienitych gości w osobie dyrektor
Szkoły pani Marzeny Pilińskiej oraz prezesa Fundacji i proboszcza parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ks. Zygmunta Niewęgłowskiego, który
rozpoczął koncert finałowy witając zebranych.
Życzył wszystkim, by czas tego niezwykłego
wydarzenia był czasem nie tylko rywalizacji, ale

przede wszystkim wspólnego uwielbienia Boga,
co udało się osiągnąć dzięki wielkim zdolnościom młodych artystów.
Napięcie i duże emocje towarzyszyły całemu wydarzeniu aż do ostatnich chwil. Finał
Konkursu okazał się wydarzeniem wielopokoleniowym, gdyż laureatom konkursu towarzyszyły całe rodziny: rodzeństwo, rodzice, a także
dziadkowie i przyjaciele. Dla wielu finalistów
występy w SACROSONG 2013 były debiutami
scenicznymi, dlatego też ich bliskim trudno było
ukryć wzruszenie. Wszyscy finaliści otrzymali
dyplomy oraz nagrody.
Koncert finałowy poprowadził pan Paweł
Kucharczyk – nowy organista włochowskiej
parafii.
Nagrodę Grand Prix dla Zuzanny Bomze
wręczyli wspólnie Pani dyrektor Marzena Pi-

Wszyscy uczestnicy SacroSongu zasłużyli na gromkie brawa.
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lińska i prezes Fundacji ks. Zygmunt Niewęgłowski.
Na zakończenie koncertu przyszedł czas na
gratulacje i podziękowania. Pani dyrektor z dużą radością dziękowała Fundacji za współpracę
przy organizacji Konkursu i wsparcie działalności
Szkoły w postaci tablicy interaktywnej i rzutnika
multimedialnego. Ksiądz Niewęgłowski podziękował również wszystkim, którzy włączyli się
w organizację SACROSONG 2013, m.in. członkom jury: p. Agnieszce Wąsali, ks. Krystianowi
Chmielewskiemu i p. Karolinie Magnuskiej, katechetce p. Ewie Czaplińskiej oraz wszystkim
pracownikom i wolontariuszom Fundacji. Wyraził również nadzieję, że Sala Widowiskowa będzie mogła służyć ludziom i na większą chwałę
Boga również przy organizacji kolejnych edycji
Konkursu. Do zobaczenia więc za rok. 

fot. R. Miętus
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fot. R. Miętus

fot. R. Miętus





fot. R. Miętus

fot. R. Miętus

fot. R. Miętus



fot. R. Miętus
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Wiosna,
Agnieszka i Paweł Bartmańscy

ach to ty!
P

o długiej i wyczerpujące zimie jako detektywi weszliśmy w nowy cykl wiosennych spotkań.
Razem z Detektywem Pozytywką rozwiązywaliśmy zagadki kryminalne. Gdzie się
podział piasek z piaskownicy, kto ukradł
skarpetki Zuzi, dlaczego zegarek dziadka
przestał działać?
A to wszystko przez różowe okulary
w małej kancelarii na poddaszu.
My też musieliśmy jeszcze wykonać
brudną robotę pozostawiając ślady odcisków
dłoni na balonach (i okolicy…).
W następnym tygodniu zostawiliśmy Detektywa Pozytywkę z jego zagadkami, a sami
udaliśmy się do krainy muzyki, która każdemu na wiosnę coraz bardziej gra w duszy
i inspiruje do kreatywnego wyrażania uczuć
i myśli. Słuchając taktów muzyki wykonywaliśmy kwiaty z włókien wełnianych splatanych na mokro własnymi rękami. Może jest
to dobry pomysł na prezent dla Mam? Przekonamy się w Dniu Matki.
W czasie, kiedy nasze filcowe kwiaty
schną na słońcu, my wyruszamy w krainę bajek szukając nowych przygód razem z Julką
i jej kotami. Trzy niesforne koty uczą Julkę
wspinać się po drzewach jak Tarzan i namawiają do psot i figli. Staramy się przedstawić
naszych bohaterów malując ich na kartkach.
Okazuje się, że każdy kot jest przedstawiony inaczej, rudy zamienia się w niebieskiego,
a czarny w czerwonego…
Niech Julka dalej psoci z kotami; my razem z wiosną idziemy uczyć się rozpoznawać liście drzew po ich kształcie, wielkości
i ułożeniu na gałęzi.
Po powrocie ze spaceru próbujemy znowu namalować na kartkach to, co wyobraźnia małego odkrywcy-artysty nam podpowie.
Rzeczywistość sprowadza nas na ziemię
i zabieramy się za tematy poważne i trudne.
Jak zaalarmować gdy dzieje się coś niedobrego? Jak wezwać pomoc w razie potrzeby? Kogo zawiadomić w razie napotkanego
wypadku? Jakie informacje należy przekazać
służbom ratowniczym? Czy my możemy sami udzielić pomocy? Czy trudno założyć opatrunek? Okazuje się, że każdy może zostać
bohaterem!
Wszystkich odkrywców zapraszamy
w środy w godz. 16.00-18.00 do kawiarni
przy Fundacji. 
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Wspólnie szukaliśmy śladów wiosny...

... rozwiązywaliśmy zagadki...

fot. A. Worobiec

Niektóre zadania wymagały skomplikowanych obliczeń.

fot. A. Worobiec

... i szukaliśmy odcisków palców.

fot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec
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TWÓRCZO…

Agnieszka Bartmańska

W ramach projektu „Soboty w fundacji”
w kwietniu odbyły się warsztaty
wyrobu biżuterii z sutaszu.
Co to takiego? Z tym pytaniem
zwróciliśmy się do jednej z uczestniczek.

U

cieszyłam się bardzo, kiedy dowiedziałam się o organizowanych warsztatach
z sutaszu. Zawsze podobała mi się taka biżuteria i bardzo chciałam umieć ją robić
- nie sądziłam, że kiedykolwiek mi się to uda.
Jednak postanowiłam spróbować swoich sił.
Po przedstawieniu przez instruktorkę sposobu wykonania ozdób, wydawało mi się to bardzo proste. Okazało się jednak, że wcale nie
jest to takie łatwe. Plany były wielkie. Każda
z nas chciała po 4 godzinach warsztatów mieć
komplet biżuterii w postaci pary kolczyków
i wisiorka. Prawie wszystkie poprzestałyśmy
jednak na broszce. Szczęśliwa ta, która wyszła
z ukończonym dziełem…”
Jedynie jedna osoba skończyła swoją parę kolczyków przed czasem.

...ale efekty były tego warte!

fot. A. Worobiec

Praca nad biżuterią wymagała skupienia i precyzji...

fot. A. Worobiec

Cieszę się, że Fundacja daje możliwość poznawania i rozwijania swoich zdolności i pasji.
Będę teraz mogła sama próbować bardziej wyszukanych wzorów. I z pewnością skorzystam
z kolejnych ofert warsztatowych.
Kolejne warsztaty rękodzieła to było filcowanie na mokro. Tym razem dołączyło też do
nas dwóch panów.
Tworzyliśmy filcowe kolorowe kwiaty
z czesankowej wełny. Delikatnie układane
wzory splatane na mokro tworzyły przepiękne
kompozycje. Okazało się jednak, że po uprzednim delikatnym „masowaniu” trzeba było zawinięte w ręcznik wzory kwiatowe utrwalić
i podsuszyć bijąc jak cepem o podest…
Własnoręcznie wykonany filcowy kwiat - wspaniały
prezent od prawdziwego mężczyzny.  fot. A. Worobiec

Efekty przerosły nasze oczekiwania. Okazało
się, że męskie silne dłonie w połączeniu z delikatna duszą potrafią stworzyć filcowe arcydzieła kwiatowe, nawet ozdobione kropelkami
koralikowej rosy.
I znowu – jedna osoba wykonała cały bukiet w postaci 3 kwiatów z łodyżkami i liściem,
podczas gdy pozostałym udało się ukończyć
jedynie po jednym kwiatku.
Ciekawe co przyniosą kolejne warsztaty.
A może tym razem męskie grono będzie bardziej liczne?
Po przedstawieniu przez instruktorkę sposobu wykonania ozdób,
wydawało się to bardzo proste. Potem już nie było tak łatwo.
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fot. A. Worobiec

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.
DO ZOBACZENIA! 
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DUSZPASTERSTWO

INTENCJE MSZALNE
01 CZERWCA 2013 R. (SOBOTA)

7.00
8.00

18.00

wolna intencja
1) za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
2) za sp. Krystynę Kulesza w 30. dzień po śmierci
1) za śp. ks. Henryka Rokickiego w 2. rocznicę śmierci
2) w 50. rocznicę ślubu Tadeusza i Fredysławy

02 CZERWCA 2013 R. (IX NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Feliksę i Edwarda w 3. rocznicę śmierci, Bogdana w 24. rocznicę
śmierci oraz zmarłych z rodziny Starosielców, Witaszków i Łozaków
o błogosławieństwo Boże dla Anny i Józefa Kaczmarek w 45. rocznicę ślubu
rez. ks. Krystian
w intencji Kółek Żywego Różańca
za śp. Leszka Tomaszewskiego

03 CZERWCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00
8.00
18.00

za śp. Leszka i Macieja Lizakowskich
1) za śp. Zofię Gabara w 1. rocznicę śmierci oraz śp. Jana i Andrzeja Gabara
2) za śp. Jadwigę i Jana
za śp. Leszka Warszawskiego i rodziców z obu stron

04 CZERWCA 2013 R. (WTOREK)

7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę, Witalisa, Andrzeja, Bogumiłę i Sławomira Filipek
1) za sp. Henrykę Dzigda w 30. dzień po śmierci
2) wolna intencja
1) za sp. Piotra Szymańskiego w 11. rocznicę śmierci
2) o Boże błogosławieństwo dla Feliksa w 12. rocznicę urodzin

05 CZERWCA 2013 R. (ŚRODA)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) za śp. Reginalda Górskiego w 30. dzień po śmierci
2) za śp. Hannę Władysława Górskich oraz Mariannę Kaczyńską
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Iwonę
Kierońską, o łaskę życia wiecznego;

18.00

11 CZERWCA 2013 R. (WTOREK)

7.00
8.00
18.00

18.00

wolna intencja
1) dziękczynno-błagalna, w 26. rocznicę ślubu Marzeny i Andrzeja Kaczorek
2) za śp. Tadeusza Śliweckiego
o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz
o błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

07 CZERWCA 2013 R.
(PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA)

7.00
8.00

18.00

wolna intencja
1) za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa
2) wolna intencja
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Pauliny

08 CZERWCA 2013 R.
(SOBOTA, WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP)

7.00
8.00

18.00

dziękczynno-błagalna, w 83. rocznicę chrztu Stanisława oraz o łaskę
dobrej śmierci
1) za śp. Mieczysława Andrychowicza, Zofię i Szymona Markiewiczów, Jana i Irenę Urów
2) wolna intencja
za śp. Jolantę Zielińską w 11. rocznicę śmierci

7.00
8.00
18.00

11.00
12.30
18.00

za śp. Wacławę, Bolesława i Zygmunta Krakowskich
dziękczynna, w 15. rocznicę ślubu Iwony i Adama, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich córek
za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich i Stanisława Smyla
(chrzty)
za śp. Mariana Kołnierzaka w 2. rocznicę śmierci

10 CZERWCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00
8.00
26

wolna intencja
1) wolna intencja

za śp. Michała Karwata
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Jana Basiaka w 12. rocznicę śmierci; o zdrowie i wszelkie łaski
Ducha Świętego dla Jarosława;

13 CZERWCA 2013 R. (CZWARTEK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Renaty w 2. rocznicę ślubu

14 CZERWCA 2013 R. (PIĄTEK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

15 CZERWCA 2013 R. (SOBOTA)

7.00
8.00

18.00

wolna intencja
1) za śp. Wiesława Rokickiego w 8. rocznicę śmierci, Józefa Szwarca,
Mariannę, Teresę i zmarłych z rodziny Szwarców
2) wolna intencja
za śp. Elżbietę Sękowską

16 CZERWCA 2013 R. (XI NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30
9.30

11.00
12.30
18.00

za śp. Kazimierza Skup w 17. rocznicę śmierci oraz za śp. Stefana
Przychodzeń
1) dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Marianny w 81. rocznicę urodzin
2) za zmarłych z rodziny Golachowskich
dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę ślubu Iwony i Wojciecha
za śp. Stanisława Radzika w 13. rocznicę śmierci oraz Maję Łubiankę
i zmarłych z rodziny Fluksów, Radzików i Lewandowskich
dziękczynno-błagalna, o kanonizację błogosławionego Jana Pawła II
i beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, z prośbą
o potrzebne łaski dla parafii za ich wstawiennictwem; dziękczynna za
wszelkie dobra, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Fatimskiej dla księdza Proboszcza i księży pracujących w naszej parafii;

17 CZERWCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Adolfa Mianoskiego

18 CZERWCA 2013 R. (WTOREK)

7.00
8.00
18.00

09 CZERWCA 2013 R. (X NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30
9.30

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Jadwigę i Bogusława Trześniewskich

12 CZERWCA 2013 R. (ŚRODA)

06 CZERWCA 2013 R. (CZWARTEK)

7.00
8.00

2) wolna intencja
za śp. Janinę Gilert w 3. rocznicę śmierci

wolna intencja
1) za śp. Marka Stankiewicza w dniu imienin
2) wolna intencja
dziękczynna, za 25. lat życia w sakramencie małżeństwa Ewy i Waldemara
Olszewskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny

19 CZERWCA 2013 R. (ŚRODA)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;

20 CZERWCA 2013 R. (CZWARTEK)

7.00
8.00

za śp. Jana Niedzielę w 9. rocznicę śmierci
1) za śp. Józefa Rosłańca w 4. rocznicę śmierci oraz śp. Tadeusza Śliweckiego
2) za śp. Sabinę Iwańską w 3. rocznicę śmierci
UWIERZYĆ

18.00

VI 2013

za śp. Adama Wacławek w 3. rocznicę śmierci oraz za jego ojca
Ryszarda i dziadków- Janinę i Antoniego

21 CZERWCA 2013 R. (PIĄTEK)

7.00
8.00
18.00

dziękczynno-błagalna, w 18. rocznicę urodzin Macieja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Stanisławę Szymańską, zmarłych z rodziny Kozłowskich
i śp. Tadeusza Daniluka

22 CZERWCA 2013 R. (SOBOTA)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Hannę Dąbrowską
o Boże błogosławieństwo w 10. rocznicę ślubu Darii i Rafała Tarka

23 CZERWCA 2013 R. (XII NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30
9.30
11.00

12.30
18.00

za śp. Wandę Witkowską w dniu imienin
za śp. Aleksandrę Kobyłecką w 40. rocznicę śmierci i Kazimierza Kobyłeckiego
1) w 15. rocznicę ślubu Barbary i Janusza Remisz, dziękując Panu Bogu
za 15 lat przeżytych razem lat, prosząc o dalsze łaski i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny
2) o Boże błogosławieństwo dla Kuby w 9. rocznicę urodzin
rezerwacja x. KCh
za śp. Jana i Mariannę Syta

24 CZERWCA 2013 R.
(PONIEDZIAŁEK, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) za śp. Janinę, Jana, Stanisława, Władysława, Szczepana i Marię
2) wolna intencja
za śp. Natalię Michalską w 3. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny

25 CZERWCA 2013 R. (WTOREK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Barbarę i Kazimierza Baran

26 CZERWCA 2013 R. (ŚRODA)

7.00
8.00

18.00

wolna intencja
1) z a śp. Andrzeja Broniarek w 7. rocznicę śmierci, śp. Stanisławę
i Stanisława Wielgomas oraz Bogusława i Antoninę Tochman
2) wolna intencja
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Henrykę
Żochowską w 1. rocznicę śmierci; za śp. Władysława Mrotka;

27 CZERWCA 2013 R. (CZWARTEK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) za śp. Władysława i Walentynę Kądziołowskich
2) wolna intencja
za śp. Władysławę Krzemień

28 CZERWCA 2013 R. (PIĄTEK)

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) wolna intencja
2) wolna intencja
dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla Pawła

29 CZERWCA 2013 R.
(SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA)

7.00
8.00

18.00

za śp. Stanisława Brzozowskiego
1) z a śp. Mariana Kot, jego rodziców, braci i wnuka, aby Bóg przyjął
ich do Królestwa Niebieskiego
2) z a śp. Piotra, Kazimierę, Florentynę, Leona i Stanisława Kałuskich
oraz Marię Prączko
za śp. Lecha, Jolantę i Piotra

DUSZPASTERSTWO

SŁUŻBA BOŻA
MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)
i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE:
7.00, 8.00 I 18.00

MSZE ŚW. W SOBOTY:

7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna)
i 19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

NIESZPORY EUCHARYSTYCZNE

odprawiane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.15.

SAKRAMENT POJEDNANIA
20 min. przed Mszą św.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00,
a w niedziele o godz. 17.15.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej
do godz. 20.00.

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU I LITANIA
DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
W pierwsze piątki miesiąca po Mszy św.
o godz. 8.00 i 18.00

NABOŻEŃSTWO
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA.

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

SCHOLA DZIECIĘCA

piątek, godz. 16.45, SALA TEATRALNA

CHÓR PARAFIALNY

środa, godz. 19.00, SALA TEATRALNA

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

piątek, godz. 19.00, SALKA NA DOLE DOMU PARAFIALNEGO

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

wtorek 19.00, SALKA NA DOLE DOMU PARAFIALNEGO

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA
czwartki (oprócz pierwszego), 17.15,
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

KRĄG BIBLIJNY

w rodzinach, osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z kancelarią lub ks. proboszczem.

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00-11.00 i 16.00-18.00.
We czwartek 18.00-19.30.
W pierwsze piątki miesiąca 9.00-11.00.
tel. (22) 535 01 00

30 CZERWCA 2013 R. (XIII NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

wolna intencja
w intencji Pawła z okazji imienin, o zdrowie, błogosławieństwo
Boże i potrzebne łaski
za śp. Wacława Saniewskiego
za śp. Jana i Teodorę Ziemkiewicz
za śp. Pawła Sobkowicza

NR 3/2013

W najbliższych miesiącach peregrynacja figury Matki
Bożej Fatimskiej planowana jest na następujących ulicach:
Koziorożca (czerwiec), Łuki Wielkie (czerwiec), Przyłęcka
(lipiec). Prosimy o zgłaszanie się chętnych parafian do
zorganizowania peregrynacji na danej ulicy.
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