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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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Lato sprawia, ze każdy z nas ma w zasadzie nieco więcej czasu. To teraz najczęściej korzystamy
z urlopów, planujemy wyjazdy, wyjeżdżamy na działki. Chcemy odpocząć, czyli – jak powtarzał
za Norwidem bł. Jan Paweł II w 1979 r. w Nowym Targu – „począć się na nowo”.

Działka
Wielu z nas cieszy się posiadaniem działki - małego kawałka ziemi z domkiem, ogródkiem, może
kilkoma drzewkami. W większości traktujemy takie miejsce jako enklawę, dającą nam wiele radości. Problem rodzi się wtedy, gdy działka zaczyna
nam przesłaniać Pana Boga. Podczas gdy w ciągu
roku chodzimy do kościoła nawet codziennie to
w lecie zaczynamy uprawiać swoistą liturgię działkową. Zwalniamy się z obecności na niedzielnej
Eucharystii usprawiedliwiając się długą drogą do
kościoła, lub zmęczeniem po całym dniu pracy
w ogródku, czy wokół domu. W ten sposób mijają dwa, lub trzy miesiące bez komunii św.! A nie
po to Pan dał nam i kawałek ziemi i piękny, letni
czas. To prawda, że taka praca, na swojej działce,
przy pięknej pogodzie, uszlachetnia i daje zdrowie. Co jednak ze zdrowiem duszy?
Pielgrzymka
Może warto podczas dwóch letnich miesięcy znaleźć trochę czasu na pielgrzymkę. Wiele osób od
lat uczestniczy w pielgrzymkach na Jasną Górę,
jakie ruszają z początkiem sierpnia. Uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, czy dzień 26 sierpnia
gromadzą pod wałami jasnogórskimi tłumy pątników. Podobnie dzieje się w wielu innych sanktuariach maryjnych w Polsce. Pielgrzymka jest
wyrazem zarówno naszej codziennej życiowej
wędrówki w poszukiwaniu Boga, jak i aktem pokuty za grzechy i słabości całego roku. Nie każdy
oczywiście ma dość zdrowia i sił aby wędrować
piechotą, ale warto rozejrzeć się nad innymi możliwościami pielgrzymowania - zarówno indywidualnie, rodzinnie, jak i w sposób zorganizowany.
Wakacyjny czas dla Boga może mieć także oblicze rekolekcji. W tym roku także, choć w nieco
mniejszym zakresie jak dwadzieścia lat temu, całą
Polskę otoczą skupiska oazowiczów, zjeżdżających się na piętnastodniowe rekolekcje. To nie tylko młodzież, ale także rodziny i dzieci, starają się
w ten sposób, zaproponowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, odnaleźć poza pustynią codziennego życia oazę wolności i prawdy.
Może warto skierować tam własne dzieci, a i samemu wybrać się na takie, czy inne rekolekcje.
Urlop z rodziną
Najczęściej jednak urlop poświęcamy na wyjazd
z rodziną. W zależności od zasobności portfela i własnej pomysłowości jedziemy do rodziny bliższej lub dalszej, zwiedzamy nadbałtyckie
plaże, chodzimy po górach (są i tacy, co jadą do
Zakopanego po to jedynie, aby pochodzić po
Krupówkach i zrobić sobie zdjęcie z misiem, ale

to chyba specyficzny margines), albo wyjeżdżamy za granicę, gdzie możliwości są (teoretycznie)
nieokreślone. Czy jednak na ziemi ojczystej, czy
też na obczyźnie, jakoś zapominamy o modlitwie
i niedzielnym obowiązku. Nawet rodziny często
modlące się wspólnie, w czasie urlopu w dziwny
sposób swoje religijne zwyczaje wieszają do szafy
obok biurowego garnituru. Urlop staje się bożkiem wobec którego wszystko wolno: „wreszcie
można sobie pozwolić” po miesiącach ciężkiej
harówki. Niektórym zanikają nawet ograniczenia
moralne a dorośli, na co dzień poważni ludzie stają
się gorsi niż wypuszczone bez opieki dorastające
dzieci, które postanowiły zaszaleć.
Wakacje są sprawdzianem
Lato, poprzez urlopy i wyjazdy, odsłania prawdę
o nas samych. O miłości do męża i żony, o mądrym i prawdziwym wychowaniu dzieci, o stosunku wobec Pana Boga. Spotykamy się z rodziną,
z dziadkami i babciami, być może wracamy do
dawnych znajomości powracając w rodzinne, nieodwiedzane strony. Wracają wspomnienia, znika
gorset codziennych przyzwyczajeń. Nie zapomnijmy, że ten czas to także dar od Stwórcy na
odkrycie na nowo relacji z Nim. Wszak w ciągu
roku narzekamy często, że nie mamy czasu na
modlitwę, Mszę, adorację, lekturę Pisma św., czy
inną dobrą książkę. Nic nie przeszkadza, planując
wyjazd w jakiekolwiek miejsce upewnić się, czy
w okolicy znajduje się katolicki kościół, oraz kiedy
jest otwarty. W dobie Internetu nie jest to takie
trudne. Gdy przeszkodą w dotarciu na Mszę św.
staje się odległość, warto (prosząc Ducha św.
o światło) porozmawiać z sąsiadami. Może przy
okazji komuś dodamy odwagi w poszukiwaniu
świątyni? W plecaku lub podróżnej torbie niech
znajdzie się miejsce na egzemplarz Biblii (dziś łatwo dostać małe, kieszonkowe wręcz wydanie
Pisma św.); lektura psalmów nad morzem o zachodzie słońca, albo na górskich szklakach będzie
nie tylko przeżyciem piękna, ale otworzy nam
oczy na nieznane przestrzenie Słowa Bożego.
Zwiedzając gdziekolwiek zabytki, na pewno wejdziemy do jakiejś świątyni. Pamiętajmy nie tylko
o godnym stroju, ale także o modlitwie wewnątrz.
Jako ochrzczeni nie jesteśmy w kościele turystami, ale dziećmi Boga, więc oddajmy chwałę Panu,
który w danym miejscu mieszka. Jest to także wymiar naszego świadectwa wobec innych – wchodząc do kościoła przyklęknijmy, przeżegnajmy się
wodą święconą, może chwilę poadorujmy Najświętszy Sakrament.
Od – poczywajmy, od-nawiajmy się, ale nie
zapominajmy kim jesteśmy!
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DUSZPASTERSTWO

Dziękujemy!
Umiejmy dziękować i wznieśmy się ponad podziały dla dobra rodzin! Metropolita
warszawski apeluje do rodaków z okazji VI Święta Dziękczynienia.

W

specjalnym Słowie na VI Święto
Dziękczynienia Kardynał Kazimierz
Nycz wezwał wszystkich do postawy
wdzięczności Bogu na wszelkie dobra, jakimi
Opatrzność obdarza Polaków: „Autor psalmu
136 znajduje aż dwadzieścia sześć powodów, by
wychwalać dobroć Boga - i ani razu się przy tym
nie powtarza. Czy nie warto i nam stale uaktualniać listy motywów naszej wdzięczności?” – pytał metropolita warszawski. I dodawał: ”My, Polacy, uchodzimy za ludzi o dobrych, otwartych
sercach, którzy jednak lubią narzekać - czasem
narzekać na wszelki wypadek, na zapas, by nie
zmarnował się ani jeden okruch nieszczęścia,
trudu, cierpienia, jakich - rzeczywiście - nie
szczędzi nam życie. To jednak nie jest metoda
Jezusa, to nie jest logika Ewangelii!”
Kardynał Nycz przypomniał, że tegoroczny
Dzień Dziękczynienia jest związany z procesją
ku czci św. Andrzeja Boboli, jezuity, zamęczonego przez Kozaków w 1657 r., którego relikwie
zostały 75 lat temu uroczyście przewiezione do
kraju. „Triumfalny przejazd przez Polskę, a potem wjazd męczennika do Stolicy był wówczas okazją do wielkiego dziękczynienia Bogu
za to, że daje nam tak mocnych i wyrazistych
świadków wiary. Na ulicach Warszawy witali

ciało świętego najwyżsi dostojnicy państwowi,
pamiętając o tym, że w 1819 r., w głębokich
ciemnościach rozbiorowej nocy, zapowiedział
- przez proroczą wizję dominikanina Alojzego
Korzeniewskiego - odzyskanie przez Polskę niepodległości.” – napisał Kardynał.
W swoim Słowie metropolita warszawski
poświęcił dużo miejsca trosce o rodzinę: „Musimy wszyscy pochylić się nad tym Bożym darem,
tym głębiej, im bardziej zdaje się on być darem
lekceważonym, zagrożonym i kruchym. Jeszcze
raz błagamy więc polityków wszystkich szczebli:
gdy chodzi o rodzinę - umilknąć muszą spory polityczne! Miejcie odwagę zrezygnować z ciasnych,
partyjnych wizji, gdy zagrożona jest biologiczna
całość narodu, zarówno przez zatrważająco niską dzietność jak i przez ogromną skalę emigracji
młodych Polaków!”
Na koniec Kardynał Nycz wyraził wdzię
czność Bożej Opatrzności za dar polskich rodzin,
które są „kościołem domowym, jak i pierwszą
szkołą człowieczeństwa i cnót obywatelskich”.
– Dziękujemy Opatrzności także za
wszystkie dzieci, które są najlepszą inwestycją
w naszą polską przyszłość i – poniekąd – najpewniejszym ubezpieczeniem społecznym.
Dziękujemy za was, młodych, którzy nie boi-

Św. Andrzej Bobola jest patronem Polski. Jego relikwie
75 lat temu przyjechały do stolicy. 
fot. Wikipedia

cie się rozpoczynać wspólnej drogi budowania
życia małżeńskiego i rodzinnego. Przywołując
dzisiaj świadectwo św. Andrzeja Boboli prosimy: uczcie się od niego, że jak nie ma chrześcijańskiego męczeństwa bez miłości, tak też nie
ma miłości bez próby krzyża. Pamiętajcie o tym
zwłaszcza wtedy, gdy wasze małżeństwo przechodzi kryzys. Nie poddawajcie się! Sam Bóg
obiecał, że będzie gwarantem waszej miłości!
– apelował metropolita warszawski.
W procesji ku czci św. Andrzeja Boboli
wzięła także udział grupa naszych parafian.

SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ
Katecheza w przedszkolu i ulepszenie
parafialnego Caritasu – Rada
Duszpasterska zastanawiała się nad
problemami parafii.

W

e wtorkowy wieczór 21 maja zebrała
się parafialna Rada Duszpasterska. Podczas spotkania podjęto decyzję o kontynuacji festiwalu piosenki katolickiej SacroSong,
a także wyznaczono daty Uroczystości Pierwszej
Komunii św. w przyszłym roku (11 maja), oraz
rocznicy Pierwszej Komunii (18 maja). Nie zapomniano o przypadającym na jesień jubileuszu
75-lecia Szkoły przy ul. Promienistej, oraz o potrzebie objęcia katechezą dzieci w wieku przedszkolnym. Okazuje się, że są przedszkola, w których zajęcia z religii prowadzą osoby bez ważnej
misji kanonicznej, lub takich zajęć nie ma w ogóle.
Z radością przyjęto oficjalną wiadomość
o powołaniu Pawła Polcyna na prezesa parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.
Większa część obrad Rady poświęcona jednak była sprawom skutecznej pomocy osobom
potrzebującym oraz lepszemu funkcjonowaniu
zespołu Caritas. Ks. Proboszcz przedstawił
postulaty zmiany dotychczasowego sposobu
wsparcia, m.in. dotarcia do rzeczywistych potrzeb osób w trudnej sytuacji, w tym rodzin
wielodzietnych, czy osób poszkodowanych
4

Na poprzednim spotkaniu członkowie Rady składali uroczyste przyrzeczenie na ręce ks. Proboszcza.

z powodów finansowych (np. utraty pracy).
Powołano trzyosobowy zespół, którego zadaniem jest określenie nowej formuły działalności
Caritas. Jednocześnie – do odwołania - podjęto
decyzję o zawieszeniu dotychczasowej formy
pomocy po rozdaniu już zamówionej żywności.
W celu opracowanie nowej i skuteczniejszej metody pomocy potrzebującym zaplanowane jest specjalistyczne szkolenie. Odbędzie
się ono 26 czerwca w kawiarence parafialnej
o godz. 18.00. Zaproszeni są wszyscy, którzy
chcieliby się włączyć w dzieło pomocy bliźnim.

fot. A. Pakuła

Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu
duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Szczególnym
przedmiotem jej troski powinno być zatem
pogłębienie religijnej świadomości parafian,
budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie
chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji
i wniosków dotyczących doskonalenia pracy
duszpasterskiej w parafii. Rada jest organem
doradczym Ks. Proboszcza.
UWIERZYĆ

ŻYCIE PARAFII

Wędrówka Maryi po Włochach
W
najbliższych miesiącach peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
planowana jest na następujących
ulicach: Przyłęcka (lipiec), Fraszki (lipiec),
Gęślarska (lipiec), Wszemirowska (sierpień),
Jagny (sierpień), Uśmiech (sierpień).
Z racji na to, że w chwili oddawania numeru do druku nie wiemy jeszcze ile rodzin
zechce przyjąć Matkę Bożą do siebie, dlatego
przyporządkowanie ulic miesiącom może ulec
zmianie. Zachęcamy mieszkańców naszej parafii do aktywnego włączenia się w tę niezwykłą
pielgrzymkę Maryi po naszych domach. Na
każdej ulicy zawsze jest potrzeba jednej rodziny, która zechciałaby poświecić trochę czasu i
zorientować się w osobach, które zechcą otworzyć swoje drzwi na Maryjne nawiedzenie.
Wiele rodzin doświadczyło już niezwykłego
działania Matki Bożej, odnowienia jedności
rodzinnej, zgody miedzy sąsiadami i zwykłej,
wzajemnej życzliwości.
Figura Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona
na placu św. Piotra przez Benedykta XVI, peregrynuje po naszej parafii od października 2011
roku. Podobna figura, tylko większa, stała się
darem parafian dla kaplicy studenckiej na Madagaskarze.

Ojciec Święty błogosławi figury Matki Bożej z Fatimy na placu św. Piotra we wrześniu 2011 r.

fot. L’Osservatore Romano

OGÓLNOŚWIATOWA ADORACJA Z PAPIEŻEM
W niedzielę, 2 czerwca na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli
się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Czerwiec jest miesiącem szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, której wyrazem są codzienne nabożeństwa eucharystyczne. Na jednym z nich byli obecni w naszej
parafii kapłani obchodzący szóstą rocznicę swoich święceń razem z moderatorem Kurii, ks. Józefem Górzyńskim, dawnym wychowawcą seminaryjnym.
fot.: D. Bronz

T

ego dnia Ojciec Święty Franciszek przewodniczył godzinnej Adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra w Watykanie, w łączności ze wszystkimi biskupami i ich
wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie.
Rozpoczęła się ona o godz. 17.00. Jak wyjaśnił
abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, Adoracja eucharystyczna jest wyjątkową inicjatywą
w kalendarzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając Rok Wiary, podkreślił, że to szczególny
czas, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii.
NR 4-5/2013

W naszej parafii w ramach godzinnego czuwania przed Panem obecnym w Najświętszej
Hostii, modliliśmy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Polsce papieska inicjatywa eucharystyczna spotkała się bowiem z praktyką nabożeństw czerwcowych ku
czci Serca Jezusowego. Pomocą w Adoracji były
też teksty modlitw i rozważań zaproponowanych przez Papieską Radę ds. Promocji Nowej
Ewangelizacji.
- O najsłodszy Jezu (…) Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą stałość
i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego

zapału! – wołaliśmy słowami Piusa XII prosząc
także w intencjach zaproponowanych przez
obecnego papieża. Tego dnia Franciszek prosił modlitwę za cały Kościół, a także za tych
wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary
wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków
i pracy niewolniczej.
Na zakończenie czuwania przeszliśmy
w procesji z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła, podkreślając tym samym tradycyjny obchód oktawy Bożego Ciała.
5
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I

fot.: D. Bronz

dąc za Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, prześliśmy 30 maja ulicami naszej parafii. Trasa tegorocznej procesji Bożego Ciała obejmowała następujące
ulice: Rybnicka – Dekarska – Kraszewskiego
– Chrościckiego – Rybnicka. Kazanie wygłosił
ks. dr Robert Skrzypczak, a liturgii przewodniczył, ks. Proboszcz Zygmunt Niewęgłowski.
Dziękujemy parafianom, którzy udostępnili
miejsce na ołtarze na trasie procesji i udekorowali je. Dziękujemy też tym, którzy przyozdobili swoje domy na trasie procesji – jest
to wyraz czci dla Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie. Dziękujemy asyście liturgicznej
– ministrantom, lektorom i ceremoniarzom
za przygotowanie liturgii. Dziękujemy Bielankom oraz wszystkim dziewczynkom sypiącym
kwiatki, dzieciom komunijnym, a także ich rodzicom za zaangażowanie. Dziękujemy panom
niosącym baldachim, figurę Matki Bożej Fatimskiej, oraz wszystkim trzymającym chorągwie
i feretrony będące wyrazem wiary i pobożności. Dziękujemy panu organiście i chórowi za
piękny śpiew. Dziękujemy też policji za zabezpieczenie trasy procesji.
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POMIMO KRESU…
ks. Robert Skrzypczak

Zapraszamy do lektury pierwszej części homilii,
jaką wygłosił w naszej parafii podczas Mszy i procesji Bożego Ciała
ks. dr Robert Skrzypczak.
Druga część tekstu ukaże się w kolejnym numerze „Uwierzyć”.
Pewna siostra zakonna z Buenos Aires, wspominała, jak to kardynał Jorge Bergoglio mówił „nie siedźcie tutaj w środku, wychodźcie do ludzi, wychodźcie na plac – tam ludzie żyją: tam są
zmęczeni, tam mają problemy, potrzebują, idźcie do nich, zanoście im waszą wiarę, waszą modlitwę, wasz entuzjazm; Chrystusa zanoście!”
fot.: D. Bronz
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W

pisujemy się dzisiaj w cudowną
tradycję, która pojawiła się w Europie od XIII w. – świętowania
(zawsze w czwartek po Uroczystości Trójcy
Świętej) Ciała i Krwi Pańskiej. Ta tradycja
istnieje od samego początku istnienia Kościoła, odkąd Zmartwychwstały pojawił się
wśród swoich uczniów i pokazał im swoje
chwalebne rany i powiedział „Oto jestem”.
Od momentu, kiedy uczniowie zobaczyli
Zmartwychwstałego, i kiedy weszli w relację, w więź z Nim, i zaczęli doświadczać
w sobie siły, skutków tego spotkania ze
Zmartwychwstałym, mieli pragnienie żeby przedłużać to spotkanie i nieustannie
przeżywać je na nowo. To spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym przyjęło pewną
postać, pewną formę, którą zaczęto nazywać Eucharystią. Bo pierwsi chrześcijanie
posługiwali się językiem greckim. Tak jak

dzisiaj język angielski staje się językiem
powszechnym, wszyscy na całym świecie
mogą się nim porozumiewać, tak w czasach kiedy powstawały pierwsze wspólnoty greka stanowiła taki wspólny język
łączący wielu ludzi w Imperium Rzymskim.
I tym językiem posługiwali się pierwsi chrześcijanie. I oni ten rodzaj spotkania z Jezusem
Chrystusem zmartwychwstałym nazywali
eucharistía, po grecku. A to słowo wzięli stąd,
że przetłumaczyli na grecki z języka hebrajskiego inne słowo, które było używane
w Palestynie, czyli ojczyźnie ziemskiej Chrystusa: berākāh, co znaczy błogosławieństwo.
Co to znaczy żyć w błogosławieństwie,
w uwielbieniu? To właśnie była Eucharystia.
Zanieść żywą pamięć!
Dzisiaj nie tylko wpisujemy się w tę Tradycję
Kościoła. Jak mówię tradycję, to nie mam na

myśli skansenu ani przywracanej przeszłości, ale
mam na myśli żywą pamięć Kościoła: doświadczenie czym Kościół jest i komu Kościół życie
zawdzięcza. Ale także z tą Tradycją dotarliśmy
teraz do czasów, kiedy mamy papieża, który
ma na imię Franciszek, i ten papież nieustannie,
od samego początku, odkąd został wybrany na
Stolicę Piotrową, przypomina i zachęca: wychodźcie z kościoła do ludzi. Nawet w Wielki
Czwartek rano zaprosił do siebie niektórych
proboszczów Rzymu i powiedział im: „jakim
smutkiem mnie napawa, jeśli ja widzę kościoły
zamknięte”. I prosił, żeby kościoły były otwarte, ale nie tylko. Mówił nieustannie „wychodźcie do ludzi”, mając na myśli jedno: nie chodzi
o to, żeby mieszkać z innymi ludźmi wnosząc
w ich życie tylko siebie samych, ale przede
wszystkim: „Zanoście Chrystusa do ludzi!”.
Pamiętam jedną siostrę zakonną z Buenos
Aires, która wspominała, jak to kardynał Jorge

Wpisujemy się dzisiaj w cudowną tradycję, która pojawiła się w Europie od XIII w. – świętowania (zawsze w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej) Ciała i Krwi Pańskiej.

8

UWIERZYĆ

ŻYCIE PARAFII

Bergoglio przychodził do nich i często im mówił „nie siedźcie tutaj w środku, wychodźcie
do ludzi, wychodźcie na plac – tam ludzie żyją:
tam są zmęczeni, tam mają problemy, potrzebują, idźcie do nich, zanoście im waszą wiarę,
waszą modlitwę, wasz entuzjazm; Chrystusa
zanoście!”.
Zobaczcie: dzisiaj jak się połączy te dwie
rzeczy, tę cudowną tradycję eucharystyczną
Kościoła i zachętę Franciszka, to możemy
w sposób nowy przeżyć taki piękny znak jaki za chwilę będziemy przeżywać, tzn. wyjść
z kościoła do ludzi.
Chrystus zagląda przez okno.
To jest ogromne pragnienie samego Jezusa
Chrystusa, bo Chrystus nieustannie wychodził
do ludzi, wchodził w życie ludzkie. I my także
będziemy tego mogli dzisiaj doświadczać i oby
Boże Ciało stało się zachętą, znakiem, kierun-

kowskazem, jak to się pięknie mówi paradygmatem tego, czym jest życie chrześcijańskie; że
stąd potrzebujemy nieustannie wychodzić i zanosić Chrystusa do ludzi. Chrystus nie chce być
więźniem w kościołach w sensie budynku, nie
chce być więźniem tabernakulum, chce wchodzić w życie ludzi, bo jest Zbawicielem.
Dlatego dzisiaj Jezus Chrystus będzie pojawiał się na ulicach, placach, skrzyżowaniach,
z których codziennie korzystamy. I my, którzy
tu przychodzimy, i ludzie, którzy nie przychodzą do kościoła, i niewierzący, i mający inne
poglądy na życie i inne wyznania. Będziemy
z Chrystusem wchodzić w konkretne życie
ludzi. Chrystus będzie zaglądał wam przez okna do domu: do waszych pokojów stołowych,
do waszych sypialni, do waszych łazienek, do
waszych kuchni, będzie się przyglądał waszym
podwórkom, będzie zaglądał do sklepu, do
gabinetów. Jezus Chrystus nie jest zaintere-

sowany naszym stanem posiadania, tym co
mamy w domu, ale nami.
Słowo, które się spełnia.
Ewangelia, która nas dzisiaj przygotowuje do
tego doświadczenia wyjścia z Chrystusem na
ulice, przychodzi, aby się spełniać pośród nas.
Taka jest wyjątkowość Ewangelii, a Słowo
Boga tym się różni od ludzkich słów i ludzkiej
paplaniny, której mamy w nadmiarze, że Ono
się spełnia.
Co się dzieje? Dzisiaj w ewangelii św. Łukasz
opowiada o Jezusie, który mówi o Królestwie Boga. Cały dzień głosił Ewangelię. Ci,
którzy potrzebowali leczenia, doświadczali
łaski uzdrowienia. Ale najpiękniejsze imprezy,
uroczystości muszą się w pewnym momencie
skończyć. Ewangelia opowiada, że dzień począł
chylić się ku zachodowi (Łk 9,12), to znaczy dochodził kresu. I zauważyli to apostołowie i pod-

fot.: D. Bronz
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chodzą do Jezusa i pragną mu przypomnieć, że
już trzeba kończyć. Dlatego, że taka jest logika
wszystkiego, czego się w życiu nie podejmujemy: wszystko ma swój koniec. Często to
mówimy jeden do drugiego: wszystko ma swój
kres, wszystko zmierza do swojego zachodu;
wszystko prędzej czy później się wyczerpie.
Z jednej strony to wiemy, a z drugiej bardzo
tego nie lubimy. Nie lubimy myśleć ani mówić o tym, że istnieje coś takiego jak koniec,

jak kres, jak zmęczenie, jak wyczerpanie, znużenie. A przecież ciągle tego doświadczamy!
Prawdopodobnie dzisiaj też - przyszliśmy i tak
sobie siedzimy bądź stoimy, z takim właśnie
doświadczeniem, że ktoś tu jest zmęczony,
znudzony, roztargniony, ktoś tu jest podenerwowany albo podminowany dlatego, że coś się
w życiu kończy. Kończy się jakieś wspaniałe doświadczanie, jakiś entuzjazm, kończy się energia; to wszystko się wytraca. Dlatego jesteśmy

Jezus stawia przed egzaminem apostołów - ludzi, którzy są Mu najbliżsi. Można by powiedzieć: stawia jeszcze przed
egzaminem duchownych i mówi: „Wy dajcie im jeść!”.
fot.: D. Bronz
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zmęczeni, dlatego nie lubimy tego kresu. I dlatego apostołowie mówią do Jezusa odpraw ich –
bo to już koniec. Bo człowiek kiedy sięga końca, sięga kresu, kiedy dopada go zmęczenie,
znużenie, to nie ma już ochoty na przedłużanie
gadania nawet na najpiękniejsze tematy.
Kres na horyzoncie.
Wszyscy boimy się tego kresu, dlatego wszyscy
jesteśmy w pośpiechu i lubimy rzeczy krótkie
w tej chwili. Im bardziej człowiek jest zmęczony, tym bardziej potrzebuje rzeczy krótkich,
a intensywnych: krótkie spoty, krótkie reklamy, krótkie filmy, krótką rozrywkę, rozmowę,
krótkie załatwienie sprawy. Nawet jeśli ktoś
chce się zareklamować czymś skutecznym
i dobrym, czy to jest firma, czy bank, czy nie
wiadomo co innego, to jednym z elementów
zachęcenia do siebie to jest, że: „my załatwimy szybko, my załatwimy krótko i nie będziesz
musiał długo czekać”. Nieraz to zmartwienie
przynosimy do kościoła i wtedy zaczynamy się
martwić – czy nie będzie za długo. Bo boimy
się tego, że nas dopadnie zmęczenie, że będzie
nudno. Nawet my, duchowni, nieraz kierujemy
się właśnie taką obawą, żeby nie przedłużać,
bo ludzie będą niezadowoleni. Co zrobić żeby
obowiązek mszy niedzielnej, albo nabożeństwa, albo takiej procesji Bożego Ciała, żeby
trwał krótko, żeby ludzie się nie zmęczyli,
żeby nie doświadczyli kresu, zachodu? Może
bardziej atrakcyjnie, może trochę show, może
jakieś anegdotki, może trochę się pośmiejemy
żeby nam szybciej i milej ten czas upłynął.
Do domu i coś zjeść…
Jak nie lubimy tego wytracania energii, tego
zmęczenia, tego kresu! Co się jednak dzieje jak
człowiek kresu dosięga? Jak dopada nas zmęczenie, nuda, monotonia; kiedy zaczynamy już
dreptać w miejscu? Na co mamy ochotę? Na
dom i na jedzenie! To jest największa inspiracja,
która nam przychodzi do głowy: jak jesteśmy
zmęczeni to fotelik, jedzonko, telewizorek,
jakieś miłe klimaty, łakoć; coś pocieszającego.
Apostołowie myślą w ten sam sposób i podchodzą do Jezusa mówiąc: odeślij ich, niech
idą do ludzi, niech sobie kupią coś do jedzenia,
niech sobie szukają schronienia; poślij ich do
domu: to już koniec. To już koniec… Chrystus
dzisiaj pozwala nam dotknąć tego rodzaju doświadczenia. W pierwszym rzędzie to było to
doświadczenie wewnątrz religii żydowskiej.
Całe to doświadczenie religijne skupia się na
tym: posłuchać Słowa Bożego, iść do synagogi, otworzyć Pismo Święte, posłuchać rabina,
posłuchać wyjaśnienia i to już jest koniec. Co
możemy jeszcze innego zrobić? Podobne jest
nasze doświadczenie: dotyka nas zmęczenie,
dotyka nas kres. Czujemy ciało, które się męczy, nuży, czasami zachoruje, które dopadnie
depresja, które jest bardzo skłonne wpadać
w nałogi. A elementem naszego ciała jest układ
nerwowy, który bardzo łatwo wchodzi jakieś
zawirowania, problemy. Jest pewien rodzaj wirusa, który atakuje nasz układ nerwowy i wtedy pojawia się nerwica, depresja, inny rodzaj
znużenia. I to jest coś takiego przed czym stawia nas Jezus Chrystus. Ewangelia podkreśla,
że to wszystko wydarzyło się, wydarza się na
UWIERZYĆ
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Chrystus będzie zaglądał przez okna do domów, do pokojów stołowych, do sypialni, do łazienek, do kuchni, będzie się przyglądał podwórkom, będzie zaglądał do sklepów, do gabinetów. Jezus jest zainteresowany nie tyle tym, co mamy w domu, ale nami. 
fot.: D. Bronz
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pustkowiu. Dzisiaj świadomie Pan Bóg chce
rzucić światło na to wszystko, co jest pustką
w naszym życiu, na to całe pustkowie w nas.
Stajemy się coraz bardziej zestresowani, nerwowi, coraz łatwiej o to, żeby się pokłócić:
wystarczy bzdura. Ryzykujemy nieustannie
tym, że nas dopadnie zawał serca na zakręcie,
na parkingu. Nieraz sam się obawiam, żebym
czasem nie skończył życia gdzieś na parkingu,
kłócąc się o miejsce...
Religia religią, a życie życiem.
Boimy się tego wszystkiego. Ciało przynosi
nam zmęczenie. Ale jest coś większego, coś
poważniejszego, co można będzie wydobyć
z tej ewangelii o pustkowiu. Jezus Chrystus głosi ewangelię, głosi królestwo, głosi Słowo Boga,
czyni cuda; ludzie zachowują się religijnie, tzn.
słuchają Go, odpowiadają na to, co Pan Bóg im
mówi. Ale w pewnym momencie przychodzi
koniec tolerancji na religię. Doskonale to wiemy, że religia też ma swój koniec, swój kres.
Że religia religią, a człowiek ma swoją potrzebę
także nawiązać kontakt z Panem Bogiem, poprosić Go, żeby był po jego stronie, żeby mu
pobłogosławił, ale prędzej czy później trzeba
powiedzieć: basta, stop. Teraz zaczyna się tak
zwane życie. Teraz musimy wrócić do życia codziennego. Człowiek zaczyna myśleć o szkole,
rachunkach, wydatkach, zdrowiu. I stoimy wobec tego doświadczenia, że czasami człowiek
musi postawić kropkę i powiedzieć: „Dosyć
Kościoła, teraz trzeba trochę pożyć”. A niektórzy stawiają taką kropkę potężną, wielką
i mówią: „Dosyć Kościoła na dłuższy czas,
wystarczy mi tylko życie codzienne. Koniec
z religią. Człowiek nie ma czasu na te rzeczy.
Może niektórzy, którzy nic nie robią w życiu,
albo którym jest dobrze mogą sobie pozwolić
na taki luksus, a my musimy wrócić do naszych
domów i zająć się schronieniem i jedzeniem”.
Nigdy nie zapomnę takiego hasła, które
kiedyś znalazłem na murze wypisane w Rudzie
Śląskiej: Ludzie, po co wam wolność, przecież
macie telewizję. Ludzie, po co wam te rzeczy,
po co wam takie procesje Bożego Ciała, po co
wam nabożeństwa? Przecież wzięliście kredyt

w banku, przecież macie wnuki do odchowania, przecież macie długi do spłacenia, musicie
remont skończyć, lodówka do wymiany, garaż
do posprzątania, samochód do naprawienia! To
są te rzeczy, które nas nieustannie zajmują.
Nieraz doświadczamy tego kresu, dlatego
że nam się wydaje, że religia jest od tych spraw
duchowych. Że tylko duchowe sprawy Pana
Boga interesują: niebo, aniołowie, sprawy zbawienia. Ale przecież jest także ciało, jest także
zdrówko, trzeba o to wszystko zadbać. Mamy
żołądek, jesteśmy wygodni, jesteśmy seksualni przecież, też jesteśmy fizyczni, mamy płyny
ustrojowe w sobie. Boga to nie interesuje?
Dajcie im jeść!
Jezus stawia przed egzaminem apostołów
- ludzi, którzy są Mu najbliżsi. Można by powiedzieć: stawia jeszcze przed egzaminem
duchownych i mówi: „Wy dajcie im jeść!”. Po
co ich odsyłać do domów, po co ich odsyłać
do sklepów, do supermarketów, wy dajcie
im jeść. I to jakby jeszcze pogarsza sytuację,
bo apostołowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, z czego my sobie często zdajemy
sprawę: że jeden człowiek nie jest w stanie
spełnić wszystkich potrzeb drugiego człowieka. Nie jesteśmy w stanie wziąć i udźwignąć
życia drugiego. Aspiracji, oczekiwań, potrzeb
drugiego. Nie jesteśmy w stanie. Z czym do
ludu? Mamy tylko pięć chlebków i dwie ryby.
Ja mam tylko swoje jedno życie, ja mam swoje
zmęczone ciało, ja mam swoją czterdziestkę
na karku, ja mam swoje lekarstwa, ja mam
swoje bezsenne noce, ja mam swoje nadciśnienie, ja mam swój cholesterol, itd. Z czym
do ludu? Jesteśmy ograniczeni. Nie jesteśmy
w stanie pomóc jeden drugiemu. Nieraz musimy się zatrzymać pokornie wobec potrzeb
drugiego człowieka, których nie jesteśmy
w stanie spełnić. Właśnie w tym momencie
kryzysowym Jezus Chrystus bierze te pięć
chlebków i dwie ryby, czyli to nic, które znajduje się w rękach apostołów, to nic, które
reprezentuje życie tamtych ludzi – zaczyna
wznosić błogosławieństwo i to wszystko mu
się mnoży i nasyca do końca cały tłum.

Bóg zainteresowany człowiekiem
To jest coś pięknego, coś cudownego, co mnie
porusza w tej Ewangelii. Jezus Chrystus zdaje
sobie sprawę, że ludzie którzy go słuchają dosięgają tego kresu, tej granicy, że już mają dosyć, że już są zaniepokojeni, już chcą wrócić do
swojego życia. Chcieliby mu powiedzieć już,
postaw kropkę, koniec, wystarczy. Chrystus
wie, że właśnie tam, gdzie kończy się religia,
tam potrzebuje zadziałać On. To jest właśnie
cud Bożego Ciała. To jest cud, który nazywa
się Jezus Chrystus. On nie jest zainteresowany jedynie spełnianiem naszych potrzeb religijnych. Jezus Chrystus jest zainteresowany
naszym życiem. On doskonale zdaje sobie
sprawę z tej pustki, która nam nieustannie
zagraża, z naszych potrzeb życiowych. Więcej jeszcze: nasze potrzeby codzienne są dla
Niego ważne! Dla Niego jest ważne, że jesteśmy głodni czasami, i mamy różnego rodzaju
głody, nie tylko chleba. Mamy głody różnego
innego typu: bycia wysłuchanym, przyznać mi
rację czasami, jesteśmy głodni także rozrywki,
jesteśmy głodni śmiechu, akceptacji. Jezus jest
zainteresowany także naszym zdrowiem, naszym zmęczeniem, naszą seksualnością, naszą
fizycznością.
Większość niezadowoleń i frustracji, które znajdujemy w życiu, bierze się z tego, że jesteśmy cieleśni, materialni. Biorą się one z naszego ciała, z chorób, starzenia się, z braku
pieniędzy i czy bezpieczeństwa materialnego,
z oszalałej albo chorej seksualności. Jezus w to
wszystko wchodzi - w naszą pustkę, tak, jakby chciał przedrzeć się przez ten przyrodzony
kres. Chrystus pojawia się w tym momencie,
gdzie kończą się twoje możliwości, gdzie doświadczasz znużenia i zmęczenia, gdzie musisz powiedzieć sam, że to już koniec. Wtedy
okazuje się, że pojawia się Chrystus i mówi
nie - ten twój koniec, to twoje zmęczenie, jeśli dasz Mi w ręce, stanie się „początkiem”,
otworzy nowy horyzont. Zobaczysz w swoim
życiu Boga - pośród codzienności, problemów
każdego dnia, pośród obaw, lęków, frustracji,
paniki, czy nerwów, które temu towarzyszą.
Chrystus w to wszystko wchodzi. 

ZMIANY PERSONALNE WŚRÓD KSIĘŻY
Ks. Jerzy Jastrzębski rezydentem u św. Zygmunta,
ks. Jan Różycki nowym wikariuszem naszej parafii.

Z

przykrością informujemy, że decyzją ks. Kardynała Kazimierza Nycza odchodzi z naszej
parafii ks. Jerzy Jastrzębski, nasz dotychczasowy rezydent. Od 26 sierpnia będzie rezydentem w parafii św. Zygmunta na Bielanach w Warszawie. Ks. Jerzy jako opiekun
Akcji Katolickiej towarzyszył powstawaniu wielu cennych inicjatyw, jak np. Wigilia dla osób
samotnych. Niedawno obronił doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie. Swoją pracę poświęcił koncepcji miłości i sprawiedliwości społecznej w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Prowadzi zajęcia z homiletyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Jednocześnie ks. Kardynał powołał na stanowisko wikariusza naszej parafii ks. Jana Różyckiego, dotychczasowego wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce, w dekanacie
czerskim. Ks. Jan urodził się w 1963 r. Po ukończeniu liceum wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa w dniu 21 maja 1994 roku w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Nowemu wikariuszowi życzymy wielu łask Bożych w naszej rodzinie parafialnej, a ks. Jerzemu sił niezbędnych do dalszej pracy naukowej i pedagogicznej.
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Ks. dr Jerzy Jastrzębski wielokrotnie głosił w naszej
świątyni homilie. Wszyscy pamiętamy kazanie
z Wielkiego Czwartku poświęcone blaskom
i cieniom życia kapłańskiego. 
fot.: D. Bronz
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Nie rozwadniajmy

chrześcijaństwa!
bp Romuald Kamiński

W marcu tego roku Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst listu,
jaki powstał w łonie Komisji ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.
Biskupi przestrzegają w nim przed zagrożeniami ze strony grup i zjawisk pseudoreligijnych,
w tym wróżbiarstwa, okultyzmu i satanizmu. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza w okresie wakacyjnym,
kiedy grupy parareligijne nasilają swoją działalność.

Tylko Jezus jest drogą do zbawienia dla każdego człowieka.

W

liście apostolskim "Porta fidei", ogłaszającym Rok Wiary, papież Benedykt XVI pisze o głębokim kryzysie
wiary, który "dotknął wielu ludzi" (PF 2). Niewątpliwie o kryzysie takim możemy mówić
również w Polsce, której nie omija kryzys cywilizacji zachodniej, a w jego ramach - kryzys
chrześcijaństwa. Z pewnością u podstaw tego
kryzysu leży m.in. powszechny relatywizm,
odrzucający istnienie wartości absolutnych
i niezmiennych w każdej dziedzinie ludzkiego
życia, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie moralnej
i religijnej. Prowadzić on może do przekonania o równości wszystkich religii czy systemów
moralnych oraz do wyborów opartych na zasadach demokratycznych czy na subiektywnym
NR 4-5/2013

fot. ks. J. Gomulski

przekonaniu, nie zaś na racjach obiektywnych
i metafizycznych czy objawionych, a w konsekwencji do porzucenia chrześcijaństwa. Sprzyja
temu dość powszechne dziś, także w naszym
kraju, negatywne nastawienie do chrześcijaństwa, a nawet otwarta walka z nim.
Nierzadko jednak wyznawca Chrystusa
staje w obliczu zagrożeń wiary, z których zdaje
sobie sprawę w zbyt małym stopniu, a które
ostatecznie także mogą zakończyć się poważnym kryzysem wiary.
Sekty – zagrożenie dla wiary.
Główne zagrożenie dla chrześcijańskiej wiary
stanowią sekty. Społeczna wiedza dotycząca
związanego z nimi zagrożenia wciąż jest zbyt

mała. Bierze się to m.in. z faktu, że nie wszystkie sekty mają charakter religijnych związków
wyznaniowych i często chowają się za szyldami
grup realizujących cele inne niż religijno-kultyczne. Tymczasem w Polsce, według niektórych
obliczeń, działa ok. 300 sekt, do których należy
od 100 do 300 tys. ludzi, a ich wpływom ulegać
może nawet ok. 1 mln osób. Z pewnością do
nich trafia część spośród kilkunastu tys. osób,
które rocznie uznaje się w Polsce za zaginione.
Sekty są bez wątpienia problemem nie tylko dla ludzi wierzących, ale także dla struktur
władzy państwowej i organów ścigania w Polsce, które w dużym stopniu pozostają bezradne
wobec tego zjawiska lub też go nie dostrzegają.
Za najbardziej niebezpieczny uznaje się fakt, że
13

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

wiele sekt działa w Polsce w sposób legalny jako zarejestrowane związki wyznaniowe. O ile
proces rejestracji przebiega u nas wyjątkowo
łatwo w porównaniu z innymi krajami, o tyle
samo wyrejestrowanie związku jest praktycznie niemożliwe.
Sekty – owoc kryzysu religii
Na temat sekt powiedziano już sporo; co roku, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym,
prowadzone są ogólnospołeczne kampanie,
uwrażliwiające na ten problem, który jednak
mimo to nie zmniejsza się. Zdecydowana większość sekt ma charakter destrukcyjny. Ich ofiarami stają się przede wszystkim ludzie młodzi,
zwłaszcza pochodzący z rodzin rozbitych lub
patologicznych, niedojrzali emocjonalnie i osobowościowo, naiwni, często bez zdolności do
krytycznej oceny rzeczywistości, odczuwający
brak miłości i akceptacji, łatwo więc ulegający
technikom psychomanipulacyjnym i werbunkowym. W sidła sekt wpadają zarówno ludzie
o płytkiej religijności czy religijnie obojętni, jak
i podchodzący do religii w sposób emocjonalny,
poszukujący nowych i głębszych doznań i przeżyć duchowych.
Popularność sekt wiąże się zwykle z kryzysem prawdziwej religii, wykorzystywanym
perfekcyjnie przez wzmożoną aktywność
misyjną tych grup. Głoszone przez nie hasła
mają spektrum znacznie szersze, niż tylko religijne; od satanistycznych przez ezoteryczno-okultystyczne po terapeutyczne, ekologiczne,
charytatywne i inne. Nierzadko działają pod
przykrywką wielkich religii Wschodu, jak buddyzm czy hinduizm, ale równie dobrze mogą
być aktywne jako szkoły sztuk walki, filozofii
czy medytacji wschodnich, ćwiczeń fizycznych,
głównie jogi, ośrodki medycyny niekonwencjonalnej, a nawet szkoły języków obcych. Działanie grup destrukcyjnych jest zwykle podobne: wyrwanie wyznawcy z dotychczasowego
środowiska, przede wszystkim rodzinnego,
"pranie mózgu", wykorzystywanie psychiczne,
moralne, finansowe, a nawet fizyczne; ubezwłasnowolnienie, demoralizacja. Efektem tego
jest totalna destrukcja człowieka, skutkująca
trwałym urazem psychicznym.
W wymiarze, który można by określić
jako religijny, sekta uznaje oferowaną przez
siebie drogę zbawienia jako jedyną, przypisuje
sobie monopol na prawdę objawioną i na moralność, często o charakterze perwersyjnym
czy nawet dewiacyjnym. Sekty o proweniencji
dalekowschodniej głoszą idee samozbawienia,
rozumianego jako wyzwolenie czy oświecenie,
o charakterze naturalistycznym, a więc ostatecznie ateistycznym. W skrajnych przypadkach sekty, głównie o charakterze satanistycznym, wypowiadają walkę chrześcijaństwu, nie
stroniąc od bluźnierstw, profanacji i dewastacji,
w sferze kultycznej posuwając się nawet do rytualnych zabójstw.
Okultyzm bramą do sekciarstwa
Jest także inna sfera duchowych zagrożeń,
mogących prowadzić do utraty wiary, a nawet
stanowić bramę do sekty. Sferę tę można określić ogólnie mianem okultyzmu, czyli doktryny
i praktyki opierających się na tajemnej wiedzy
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i magicznym działaniu. Wyraża się on dziś
w uprawianiu magii, wróżbiarstwa, czarów,
astrologii i jasnowidztwa, w organizowaniu seansów spirytystycznych, w wierze w skuteczność amuletów i talizmanów, w opieraniu się na
przepowiedniach i horoskopach. Takie praktyki nie są tylko niewinną zabawą; potwierdza to
chociażby fakt, że Polacy wydają na nie rocznie
ok. 2 mld złotych, co swoją drogą świadczy,
iż stoi za nimi potężny biznes, lansujący też
określoną modę na tego rodzaju zachowania.
Praktyki okultystyczne, których ofiarami są już
nie tylko ludzie młodzi, mogą być sferą działania złego ducha i prowadzić do zniewoleń,
a nawet opętań, których ilość w Polsce systematycznie rośnie, jak dowodzą tego świadectwa egzorcystów.
Motywy, które skłaniają ludzi do zainteresowania okultyzmem i magią, mogą być różne:
od zwykłej ciekawości, usiłowania przeniknięcia zasłony przyszłości, pragnienia mocnych
wrażeń, poprzez poszukiwanie zdrowia czy
odpowiedzi na nurtujące pytania, aż po ewidentną chęć szkodzenia innym i czynienia zła
z premedytacją. Niewątpliwie, obok szarlatanów zbijających kapitał na ludzkiej naiwności i ignorancji, mamy tu do czynienia także
z grupami czy instytucjami, w tym politycznymi
i finansowymi, którym zależy na odciągnięciu
człowieka od Chrystusa i Kościoła.
To, co tajemnicze, nieznane i pozornie
cudowne, łatwo wciąga, zwłaszcza jeżeli wiążą się z tym obietnice powodzenia, szczęścia,
oświecenia czy zdrowia. Prowadzi to do mniej
lub bardziej uświadomionego nasączania własnej religii elementami synkretycznymi, obcymi
dla niej, stopniowo ją rozwadniając i zamieniając w magię.
Zło przemycane w kulturze
Szczególnie niebezpieczne i niepokojące jest
oswajanie dzieci z okultyzmem. Rynek nasycony
jest dziś niezliczoną ilością zabawek, gier, publikacji książkowych przesyconych wątkami fantastycznymi o charakterze nie tylko okultystycznym, ale nawet demonicznym. Przyczynia się
to z pewnością do banalizowania zła, oswajania
z nim, zacierania granic między dobrem i złem,
co może być pierwszym krokiem do zainteresowania niebezpiecznymi praktykami pseudoreligijnymi, a nawet satanizmem. Zarówno bowiem
fascynacja złem, jak i lekceważenie go, prowadzić mogą wprost do uzależnienia od niego.
Nie chcemy popadać w obsesję zła ani
dostrzegać go wszędzie; nie jest też naszym
celem określanie jako szatańskie wszystkiego,
co wywodzi się spoza kulturowych i religijnych
granic chrześcijaństwa; także tego, co wykracza poza zakres nauki Kościoła. Dzieje naszej
religii obfitują bowiem w doświadczenia dialogu międzyreligijnego oraz tzw. inkulturacji
i akomodacji, tj. przyjmowania do chrześcijaństwa różnych elementów i wartości tkwiących
w religiach niechrześcijańskich i w ukształtowanych pod ich wpływem kulturach. Religie
te także są wyrazem poszukiwania człowieka
przez Boga i Boga przez człowieka; postrzeganie ich jako dzieła czy narzędzia szatana byłoby sprzeczne zarówno z doświadczeniem,
jak i z nauką Kościoła, który od Soboru Wa-

Popularność sekt wiąże się zwykle z kryzysem prawdziwej religii,
dlatego ważne są wszelkie inicjatywy umacniające wiarę, takie
jak przeżywane w zeszłym roku Misje parafialne. Ich widocznym
znakiem jest krzyż misyjny.
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tykańskiego II dostrzega w nich autentyczne
pierwiastki prawdy, dobra i świętości, nawet
jeśli dziś jesteśmy świadkami bolesnych zjawisk
fanatyzmu religijnego, skutkującego prześladowaniem chrześcijan w wielu częściach świata, szczególnie w krajach Azji i Afryki. Należy
wszakże odróżnić religię od powołującej się na
nią sekty, co nie dla każdego jest możliwe.
Odróżnić dobro od zła
Celem naszym jest wezwanie do ostrożności
i roztropności; do odpowiedzi na pytanie, czy
zawsze jesteśmy w stanie odróżnić człowieka
uczciwego od szarlatana, sport od jego filozoficznego czy religijnego zaplecza. Niejeden
guru czy "cudotwórca", przekonany o własnej
wszechmocy, popada w pychę, stając się bardziej z tego powodu narzędziem złego ducha,
niż ze względu na wykonywane praktyki.
Sytuacja, o której mówimy, nie jest niczym nowym w Kościele. Szczególnie bliską
analogię do współczesności znaleźć możemy
w chrześcijaństwie pierwszych wieków, które
rozwijało się w pogańskim świecie Cesarstwa
Rzymskiego, będącego tyglem wszelkiego
rodzaju politeistycznych religii, sekt, prądów
filozoficznych, misteriów. Tworzyły one złożoną mozaikę wierzeń, przesyconą elementami
magii i ezoteryzmu. Chrześcijaństwo nie tylko
przetrwało w tych warunkach, zachowując
swą integralność w stanie nienaruszonym, ale
rozprzestrzeniło się na całe Imperium dzięki
wierze swych wyznawców. Jak wówczas, tak
i dziś, chrześcijanin staje bowiem wobec wyboru: dobra lub zła, prawdy lub fałszu, Chrystusa
lub fikcyjnych bóstw czy nawet złego ducha.

fot. D. Bronz
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Tylko Jezus daje nam zbawienie
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w Jezusa Chrystusa jako Wcielonego Boga, który przyniósł
ludzkości pełnię Bożej prawdy oraz dokonał
dzieła odkupienia i zbawienia ludzi wszystkich
czasów. W Nim więc jest pełnia prawdy i pełnia Bożej łaski. On jest jedynym Pośrednikiem
między Bogiem i człowiekiem, jedyną Drogą
do Ojca; On jest pełnią i wzorem życia religijnego. Wywodząca się od Niego religia, uobecniona w Chrystusowym Kościele, jest religią
najdoskonalszą i w pełni zbawczą. Jest więc nie
do pogodzenia z chrześcijaństwem szukanie
jakiejkolwiek namiastki życia religijnego poza
Chrystusem i Kościołem, ponieważ nie da się
połączyć Ewangelii z tajemną pseudowiedzą,
sakramentalnej działalności Kościoła z magią,
wiary w zmartwychwstanie z wiarą w reinkarnację. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego
z chrześcijaństwem i de facto stawia człowieka poza Kościołem. Chrześcijanin, kierując
się wskazaniami własnej wiary, zdecydowanie
odrzuca wszystko, co jest z nią sprzeczne lub
co jej zagraża. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza jednoznacznie: "Należy odrzucić
wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się
do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać
przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni
i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie
się medium są przejawami chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jed-

nocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych
mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które
należą się jedynie Bogu. Wszystkie praktyki magii
lub czarów, przez które dąży się do pozyskania
tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać
nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej
sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy
im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi
lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest
również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm
często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub
magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych,
by wystrzegali się ich" (2116-2117).
Każdy człowiek jest wolny, także w zakresie
swego życia religijnego. Może wybrać Chrystusa lub Go odrzucić; może wybrać Kościół lub
sektę. Nie może jednak uniknąć odpowiedzi na
pytanie, w imię czego i w zamian za jaką wartość
może Chrystusa odrzucić. Chrześcijaństwo ma
do zaoferowania daleko więcej niż jakakolwiek
inna religia czy sekta, jednak trzeba chcieć je
bardziej dogłębnie poznać, by dostrzec ukryte
w nim skarby. Uniemożliwiają to powszechne
dziś ignorancja, obojętność, znudzenie i rutyna,
ale także ludzkie poczucie samowystarczalności i rozumienie wolności jako niezależności od
wszystkiego, zwłaszcza zaś od Boga.
Bez wiary w Boga wierzymy we wszystko
Gilbert Keith Chesterton pisał: "Kiedy człowiek
przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we
wszystko". Rozwojowi opisywanych zagrożeń
sprzyja pustka duchowa, będąca efektem powszechnej dziś i programowej laicyzacji i sekularyzacji, deprecjonowania chrześcijaństwa
w przestrzeni publicznej, zaniedbań w zakresie wychowania do wiary, dokonującego się
w rodzinie, a także niedomagań duszpasterstwa. Ludzie, zwłaszcza młodzi, łudzą się, że
w sekcie znajdą to, czego brak im w rodzinie
i w Kościele. Sekta chętnie udziela odpowiedzi
na pytania, na które nie odpowiadają rodzice
czy Kościół. Brak oparcia w rodzinie, brak perspektyw, oddalenie od Kościoła i życia parafialnego, osłabienie wiary, to sytuacje sprzyjające
agresywnej aktywności sekt.
Najlepszy sposób na uniknięcie wszelkiego rodzaju zagrożeń wiary to właściwie
prowadzone duszpasterstwo i wychowanie
w rodzinie, formujące dojrzałą i rozumnie
uzasadnioną wiarę oraz postawy życiowe oparte na chrześcijańskiej hierarchii wartości.
Niezbędne są zarówno propagowanie kompetentnej wiedzy o sektach czy okultyzmie,
zwłaszcza na katechizacji, jak i rzeczowa apologia chrześcijaństwa, polegająca nie tylko na
obronie przed zarzutami, ale także na racjonalnym uzasadnieniu wiary w Chrystusa oraz
na wykazywaniu wartości i wyższości chrześcijaństwa nad innymi religiami.
Pomocą służą nam Centra Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (w tym dominikańskie), a także ośrodki i specjalistyczne
poradnie prowadzone w niektórych diecezjach, parafiach czy wspólnotach zakonnych,
przygotowane, aby zająć się profesjonalnym
poradnictwem i udzielić stosownej pomocy. 
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SKUTECZNA POMOC
DZIECIOM
terapia psychomotoryczna

W

ielu rodziców pyta: co zrobić – moje dziecko szybko się męczy; moje
dziecko nie umie się skoncentrować;
moje dziecko ma problem z mową; ma trudności w uczeniu się; nie może opanować czytania,
pisania, liczenia; moje dziecko myli części i strony ciała, nieprawidłowo używa pojęć „dziś, jutro, wczoraj”; moje dziecko jest bardzo ruchliwe, płaczliwe, agresywne lub lękliwe…
Te wszystkie trudności i wiele innych coraz
częściej dostrzegamy u własnych i innych dzieci.
Rodzice często sa bezradni… mimo uczęszczania dzieci na terapię logopedyczną, mimo zajęć
dodatkowych wciąż nie ma poprawy.
Jednym ze sposobów na rozwiązanie
trudności jest terapia psychomotoryczna. Terapia ta ma podstawy medyczne – jej celem,
a dokładnie modelu belgijskiego wg M. Procus i M. Block – jest praca nad kontynuacją
i aktywizacją sieci neuronalnych. Sieci te odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.
Prostym językiem mówiąc chodzi o to, by
mózg, który zawiaduje naszym ciałem, działał
i rozwijał się harmonijnie.
Terapia obejmuje 30-35 zajęć, 2 razy w tygodniu po około 1,5 h. zajęcia odbywają się
w stałe dni i godziny, bez udziału rodziców.
Układ zajęć również jest stały, co pozwala
na kontrolę emocji, obniżenie lęku i napięcia
oraz wyznacza dzieciom bezpieczne granice.
Dzieci są cały czas aktywne, każde ćwiczenie
opatrzone jest instrukcją słowną. Ruch i mowa wzajemnie się przenikają i stymulują. Terapia psychomotoryczna odbywa się w małej
grupie: od 3 do 5 osób, w dwóch grupach wiekowych. Młodsza grupa 3-5 lat, starsza 6-10
lat. Do 10 roku życia mózg dziecka jest najbardziej podatny na działania terapeutyczne.
Kontakt z innymi dziećmi sprzyja porównywaniu się z innymi, naśladowaniu oraz współdziałaniu. Grupa stymuluje do podjęcia wysiłku –
dziecko pracuje w grupie, choć indywidualnie
nie chce wykonać ćwiczenia. Terapia grupowa
sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Stopień trudności zadań dostosowany jest
do możliwości, wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka. Każde ćwiczenie łączy doznania
ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe,
emocjonalne i jest jednocześnie werbalizowane. Terapia psychomotoryczna prowadzona
jest przez 2 terapeutów.
Każde dziecko powinno mieć szanse na
dobry rozwój. Stwórzmy im odpowiednie do
tego warunki. Przygotujmy dzieci do tego, aby
nauka była ich pasją, aby mogły same podjąć
trud rozwoju.
Agnieszka Worobiec
terapeuta terapii psychomotorycznej
logopeda
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INTENCJE MSZ
1 LIPCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)

9 LIPCA 2013 R. (WTOREK)

8.00

8.00

– za Parafian

– w 80. rocznicę urodzin Teresy Flisek, z prośbą o
Boże błogosławieństwo

18.00 – za śp. Jana w 26. rocznicę śmierci oraz Halinę w 6.
rocznicę śmierci Garstków

18.00 – za śp. Jana Duszczyka w 26. rocznicę śmierci

2 LIPCA 2013 R. (WTOREK)

10 LIPCA 2013 R. (ŚRODA)

8.00

8.00

– wolna intencja

18.00 – za śp. Annę i Stefana Markiewiczów
3 LIPCA 2013 R.
(ŚRODA, ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA)
8.00

– 1) o Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Jarosława
Pindor w 37. rocznicę ślubu oraz łaski dla ich dzieci
2) w dniu urodzin Jerzego, z prośbą o
błogosławieństwo Boże

18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;
za śp. Irenę Łabędzką w 3. rocznicę śmierci; za śp.
Mirosławę Reperowską w 30. dzień po śmierci;
4 LIPCA 2013 R. (CZWARTEK)
8.00

– za śp. Tadeusza Śliweckiego

18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz o błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących
w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
5 LIPCA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00

– za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;
za śp. Feliksa Pakułę w rocznicę śmierci; za śp. Irenę
i Jacka Furcińskich oraz zmarłych z rodziny Setów;
11 LIPCA 2013 R. (CZWARTEK, ŚWIĘTO ŚW.
BENEDYKTA, PATRONA EUROPY)
8.00

8.00

– 1) w intencji żywych i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
2) za śp. Jadwigę Fura w 11. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Lucynę, Andrzeja Frączykowskich, Alfredę,
Stefana Sulewskich, Tadeusza Topolskiego, Romana
Frączykowskiego
7 LIPCA 2013 R. (XIV NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30 – za śp. Stanisława Kwapisz w 30. dzień po śmierci
9.30 – za śp. Mariannę i Albina Nieborek
11.00 – za śp. Franciszka Sołtysiaka w 30. rocznicę śmierci
oraz Janinę i Grzegorza Sołtysiaków
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca
18.00 – za zmarłych rodziny Jandzio i Serement
8 LIPCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00

za śp. Józefę Badach w 3. rocznicę śmierci, o spokój duszy

18.00 – za śp. Ryszarda Belkiewicza
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– wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna, w 1. rocznicę urodzin Mateusza
12 LIPCA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00

– wolna intencja

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin polecanych w
wypominkach
13 LIPCA 2013 R. (SOBOTA)
8.00

– wolna intencja

18.00 za śp. Zygmunta Moczydłowskiego w 8. rocznicę
śmierci
14 LIPCA 2013 R. (XV NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30

– za śp. Władysławę i Wacława Gzochów oraz
Radzisława, Mieczysława, Lecha, Jerzego, Wiktorię i
Henryka Bardadyn

9.30

– za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza Orlińskich
oraz Stefana Widyńskiego

18.00 – za śp. Marię Jańczyk
6 LIPCA 2013 R. (SOBOTA)

– wolna intencja

11.00 o Boże błogosławieństwo dla Piotra i Anny,
Jana i Marzeny oraz Krzysztofa i Magdaleny
Tomaszewskich
12.30 – rezerwacja (chrzty)
18.00 – za śp. Jerzego Zembrzuskiego w 1. rocznicę śmierci
oraz zmarłych z rodziny Zembrzuskich i Zagórskich
15 LIPCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00

– 1) za śp. Mariana Mętraka w 6. rocznicę śmierci i
śp. Tadeusza Śliweckiego
2) za zmarłych rodziców-Aleksandra i Henrykę
Głowa

18.00 – za śp. Janusza Wendel w 5. rocznicę śmierci
16 LIPCA 2013 R. (WTOREK)
8.00

za śp. Tadeusza i Marię Jarczewskich i zmarłych z
rodziny Weimanów i Jarczewskich
UWIERZYĆ
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ALNE VII 2013
2) za śp. Marię Łuczyńską
18.00 błagalna, o kanonizację bł. Jana Pawła II
i beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego, z prośbą o potrzebne łaski
dla parafii za ich wstawiennictwem oraz
w intencji dziękczynnej za wszelkie dobro
oraz dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej
dla ks. Proboszcza i wszystkich kapłanów
pracujących w naszej parafii
17 LIPCA 2013 R. (ŚRODA)
8.00

wolna intencja

8.00

wolna intencja

18.00 za śp. Mariana Bondziora
24 LIPCA 2013 R. (ŚRODA)
8.00

za śp. Mariannę i Stefana Brdoń

18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św.
dla Jarosława; za śp. Wiesława Woźniak
w rocznicę śmierci, o miłosierdzie Boże
i łaskę życia wiecznego;
25 LIPCA 2013 R.
(CZWARTEK, ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA)

18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława

8.00

18 LIPCA 2013 R. (CZWARTEK)

18.00 za śp. Janinę Gilert

8.00

26 LIPCA 2013 R. (PIĄTEK)

wolna intencja

18.00 z okazji imienin Anny, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
19 LIPCA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00

wolna intencja

18.00 za śp. Annę i Tadeusza Kosińskich i zmarłych
z rodziny Kosińskich oraz śp. Marię i Wacława
Roszkowskich
20 LIPCA 2013 R. (SOBOTA)
8.00

za śp. Halinę i Stanisława Najdów

18.00 za śp. Leszka i Macieja Lizakowskich

8.00

za śp. Mariannę Królak w 1. rocznicę śmierci

9.30

za śp. Jana Banacha w 2. rocznicę śmierci oraz za jego
rodziców Juliannę i Józefa

11.00 za śp. Janinę w 4. rocznicę śmierci
oraz Edwarda Świtlaga
12.30 za śp. Andrzeja Skoczyńskiego w 5. rocznicę śmierci
18.00 w 1. rocznicę urodzin Mai, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla niej i jej rodziny
22 LIPCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00

1) za śp. Elżbietę Godek, zmarłych z rodziny
Nalewajków, Godków, Paciaków i Mireckich
za śp. Hannę Dąbrowską

wolna intencja

18.00 za śp. Annę Ciechocińską w dniu imienin
27 LIPCA 2013 R. (SOBOTA)
8.00

za śp. Genowefę Kujawską i Janinę Sianowską

18.00 za śp. Jadwigę Szcześniak i Stefanię Góral
28 LIPCA 2013 R. (XVII NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30

za śp. Marię, Jadwigę i Kazimierza Rembiejewskich
i Stanisława Firleja

9.30

w intencji Anny, z okazji imienin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

21 LIPCA 2013 R. (XVI NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30

wolna intencja

11.00 za śp. Stanisława Ziębę w 9. rocznicę śmierci
12.30 dziękczynno-błagalna, w 70. rocznicę urodzin
Teresy (błogosławieństwo pojazdów)
18.00 rezerwacja
29 LIPCA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00

wolna intencja

18.00 za śp. Martę Biela
30 LIPCA 2013 R. (WTOREK)
8.00

wolna intencja

18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Marii Snochowskiej
31 LIPCA 2013 R. (ŚRODA)

18.00 za śp. Irminę Roszkowską, ukochaną
mamę i żonę, w 20. rocznicę śmierci

8.00

23 LIPCA 2013 R. (WTOREK, ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY,
PATRONKI EUROPY)

18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św.
dla Jarosława
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INTENCJE MSZALNE
01 SIERPNIA 2013 R. (CZWARTEK)
8.00 za śp. Marię i Stanisława oraz Zygmunta Cupriaków
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne oraz o błogosławieństwo Boże
dla kapłanów pracujących w naszej parafii
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
02 SIERPNIA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00 za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 za śp. Henryka Kupidurskiego w 15. rocznicę śmierci
03 SIERPNIA 2013 R. (SOBOTA)
8.00 w intencji żywych i zmarłych członków
Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
18.00 za śp. Dominika Rychłowskiego
04 SIERPNIA 2012 R. (XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30 za śp. Radzisława, Mieczysława, Lecha, Wiktorię,
Jerzego i Henryka Bardadyn oraz Władysławę
i Wacława Gzochów
9.30 za śp. Cecylię Kobus w rocznicę urodzin
i śp. Aleksandra Kobus
11.00 za śp. Zygmunta Praskiego w 24. rocznicę śmierci
oraz jego rodziców i teściów
12.30 1) w intencji Kółek Żywego Różańca
2) za śp. Jana Łukasika (poświęcenie tablicy pamiątkowej pierwszego architekta naszego kościoła)
18.00 za śp. Jakuba Basiaka
05 SIERPNIA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00 wolna intencja
18.00 dziękczynno-błagalna w 19. rocznicę ślubu
Joanny i Pawła
06 SIERPNIA 2013 R.
(WTOREK, ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Antoniego Limana w 47. rocznicę śmierci
i śp. Jadwigę Maliszewską w 22. rocznicę śmierci
07 SIERPNIA 2013 R. (ŚRODA)
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;
08 SIERPNIA 2013 R. (CZWARTEK)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Bronisławę, Kazimierza, Elżbietę
i Tadeusza Tomaszewskich
09 SIERPNIA 2013 R. (PIĄTEK, ŚWIĘTO ŚW. TERESY
BENEDYKTY OD KRZYŻA, PATRONKI EUROPY)
8.00 wolna intencja
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
10 SIERPNIA 2013 R. (SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA)
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja
22

11 SIERPNIA 2013 R. (XIX NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30 za śp. Marię Gradowską w 59. rocznicę śmierci,
śp. Aleksandrę Maciejewską w 47. rocznicę śmierci
i śp. Józefę Zięba w 11. rocznicę śmierci
9.30 za zmarłych z rodziny Przesmyckich,
Miałkowskich i Nowosielskich
11.00 za śp. Tadeusza Duszczyka w 11. rocznicę śmierci
12.30 (chrzty)
18.00 za śp. Joannę Bondzior
12 SIERPNIA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Stefanię Gozdan w 5. rocznicę śmierci
i śp. Antoniego Gozdan
13 SIERPNIA 2013 R. (WTOREK)
8.00 za śp. Janinę Pokusa
18.00 o potrzebne łaski dla Ewy i Piotra w 2. rocznicę ślubu
14 SIERPNIA 2013 R. (ŚRODA)
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;
15 SIERPNIA 2013 R. (CZWARTEK, UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP)
7.30 dziękczynno-błagalna w 60. rocznicę małżeństwa
Kamili i Józefa
9.30 za śp. Marię, Jana i Jerzego Smuga oraz za śp. Krystynę, Franciszka i Sebastiana Momot, aby Bóg przyjął
ich do Królestwa Niebieskiego
11.00 za śp. Marię, Stanisława i Zygmunta Cupriak
12.30 za śp. Feliksę i Stanisława Kochanowiczów
18.00 za śp. Czesława Bednarskiego
16 SIERPNIA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00 wolna intencja
18.00 błagalna, o kanonizację bł. Jana Pawła II i beatyfikację
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, z prośbą
o potrzebne łaski dla parafii za ich wstawiennictwem
oraz w intencji dziękczynnej za wszelkie dobro oraz
dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej dla ks. Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii
17 SIERPNIA 2013 R. (SOBOTA)
8.00 za śp. Katarzynę Stańczak w 1. rocznicę śmierci,
śp. Andrzeja Stańczaka i śp. Tadeusza Śliweckiego
18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla ks. Jacka w dniu imienin
18 SIERPNIA 2013 R. (XX NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30 za śp. Walerię, Aleksandra Stankiewicz i Edmunda
9.30 za śp. Helenę i Teofila Jasiówka
11.00 za śp. Bożenę Zielińską w 10. rocznicę śmierci
12.30 dziękczynno-błagalna, w 25. rocznicę ślubu Doroty
i Jarosława
18.00 wolna intencja
19 SIERPNIA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
8.00 wolna intencja
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18.00 za śp. Czesława Lisika i jego rodziców oraz Elżbietę
i Piotra Farbotko
20 SIERPNIA 2013 R. (WTOREK)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Henryka w 27. rocznicę śmierci, śp. Marka
i zmarłych z rodziny Wolsów
21 SIERPNIA 2013 R. (ŚRODA)
8.00 za śp. Helenę Kozer w 22. rocznicę śmierci
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława
22 SIERPNIA 2013 R. (CZWARTEK)
8.00 za śp. Hannę Dąbrowską
18.00 wolna intencja
23 SIERPNIA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja
24 SIERPNIA 2013 R. (SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW.
BARTŁOMIEJA AP.)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Jana Gołębiewskiego w 9. rocznicę śmierci
i jego rodziców Marię i Aleksandra
25 SIERPNIA 2013 R. (XXI NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30 śp. Marię, Jadwigę i Kazimierza Rembiejewskich
i śp. Stanisława Firleja
9.30 wolna intencja
11.00 o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jerzego
w 48. rocznicę ślubu, z prośbą o łaski dla całej rodziny
12.30 w 50. rocznicę ślubu Anny i Stefana
18.00 rezerwacja
26 SIERPNIA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK,
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ)
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja
27 SIERPNIA 2013 R. (WTOREK)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Wiesława Toporskiego w 18. rocznicę śmierci
oraz śp. Sabinę Toporską
28 SIERPNIA 2013 R. (ŚRODA)
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława
29 SIERPNIA 2013 R. (CZWARTEK)
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Stanisława Bibańskiego w 23. rocznicę śmierci
i śp. Irenę Bibańską
30 SIERPNIA 2013 R. (PIĄTEK)
8.00 za śp. Henrykę Sawicką w 20. rocznicę śmierci
oraz Wandę i Edmunda Janiaków
18.00 za śp. Lesława i Wiesława Bednarskich
31 SIERPNIA 2013 R. (SOBOTA)
8.00 wolna intencja
18.00 za Ojczyznę
NR 4-5/2013

BOŻA

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

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

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE:
8.00 i 18.00

MSZE ŚW. W SOBOTY:

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

NIESZPORY EUCHARYSTYCZNE

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

SAKRAMENT POJEDNANIA
10 min. przed Mszą św.

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
do godz. 20.00.

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW
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

CHÓR PARAFIALNY

środa, godz. 19.00, SALA TEATRALNA

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
W LIPCU I SIERPNIU:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 16.00-18.00;
czwartek: 18.00-19.30.
Pierwsze piątki miesiąca: 9.00-11.00.
Tel. (22) 535 01 00
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