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Serce biło mi bardzo mocno, kiedy zbliżałam wargi do piasku
purpurowego od krwi pierwszych chrześcijan. Błagałam o łaskę,
abym i ja również mogła stać się męczennicą dla Jezusa
i w głębi serca czułam, że moja modlitwa została wysłuchana!
					
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W SERCU PROBOSZCZA

POTRZEBUJEMY BLISKOŚCI
Z JEZUSEM, BY O NIM ŚWIADCZYĆ
Z ks. proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim rozmawia ks. Jacek Grabowski
Co dzieje się „w sercu Proboszcza”
w związku z uroczystością
Męczenników Rzymskich?
Cieszę się, że relikwie będą nareszcie
godnie uczczone. Jestem też zdumiony,
że Opatrzność Boża tak to wszystko
prowadzi. Znaleźliśmy przecież te
relikwie, niby przypadkiem,
w jakimś kartoniku. Zostały
zbadane w Szczecinie,
w czym pomógł nam
abp Andrzej Dzięga
i jego kapelan, jestem
im bardzo wdzięczny.
Potwierdzono, że
są to kości ludzi
dorosłych i dzieci.
Jestem wdzięczny
wszystkim tym, którzy
wspierają to dzieło
swoimi ofiarami – to
dzięki nim możliwe
było przygotowanie
kaplicy, renowacja
obrazu Matki Bożej…
Cieszę się bardzo, że
wśród wielu osób
jest zainteresowanie
adoracją Najświętszego
Sakramentu.
Męczennicy Rzymscy,
których relikwie
będziemy czcić w kaplicy
adoracji, nie byliby w stanie oddać życia za Chrystusa,
gdyby nie mieli z Nim niezwykle bliskiej więzi. My też
potrzebujemy tej bliskości z Jezusem, by o Nim świadczyć
wszędzie tam, gdzie jesteśmy i dokąd Pan Bóg nas pośle.
Wspomniał Ksiądz Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Miał
podobno swój udział w rozszerzeniu nazwy naszej
parafii?
Tak, można nawet powiedzieć, że to on jest
pomysłodawcą. Kiedy pojechałem do Szczecina
z relikwiami, żeby oddać je do badania, mówiłem Księdzu
Arcybiskupowi o tym, że w Warszawie są dwie parafie
św. Teresy. Ksiądz Arcybiskup podsunął mi wtedy pomysł,
żeby rozszerzyć nazwę naszej parafii o Męczenników
Rzymskich. Później rozmawiałem o tym z Księdzem
Kardynałem Kazimierzem Nyczem. Było to w czasie, kiedy
porządkowano nazwy parafii w celach administracyjnych.
Ksiądz Kardynał uznał pomysł za dobry i kiedy napisałem
prośbę, otrzymaliśmy zgodę i został wydany specjalny
dekret. Trzeba było potem sporo pracy, żeby wszystko
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zgadzało się we wszelkich dokumentach, ale mamy to
już za sobą. Przede wszystkim cieszę się, że mamy tylu
niesamowitych patronów. Miałem zawsze bardzo duży
kult Męczenników Rzymskich, odkąd czytałem „Quo
vadis”. Zawsze mnie fascynowała ich determinacja
w świadczeniu o wierze. Daleko nam jeszcze do takiej
wiary, ale za przyczyną Męczenników Rzymskich możemy
modlić się, żebyśmy do takich postaw dojrzewali, by
i nasze serce płonęło taką miłością, byśmy potrafili
naprawdę kochać i przebaczać, bo z łaską Bożą jest to
możliwe.
Uroczystość odpustową będziemy przeżywali zawsze
w niedzielę?
Tak, Ksiądz Kardynał zdecydował, że będzie to niedziela
poprzedzająca wspomnienie Pierwszych Męczenników
Rzymskich, które obchodzimy w Kościele 30 czerwca.
W tym roku świętujemy nieco wcześniej, żeby umożliwić
udział w odpuście tym, którzy już wkrótce wyjadą na
wakacje.
Odpust jest połączony z bierzmowaniem?
Tak, to nie jest przypadek. Św. Symforoza, której relikwie
odkryliśmy i które będziemy odtąd czcić w kaplicy
adoracji, może być dla młodych wspaniałą patronką.
Była kobietą, która w dość młodym wieku odkryła swoje
powołanie do małżeństwa i macierzyństwa. Ze swym
mężem Getuliuszem miała siedmiu synów, którym jako
chrześcijańscy rodzice przekazywali wiarę. Była gotowa
oddać życie za Chrystusa, tego samego nauczyła swoje
dzieci, które też poniosły śmierć męczeńską. Męża zabito
jako pierwszego, dlatego św. Symforoza jest patronką
wdów. Wiem, że kilka osób z okazji bierzmowania
wybrało jako swoich patronów właśnie Męczenników
Rzymskich. Bardzo mnie to cieszy! Mam nadzieję, że przez
sakrament bierzmowania Pan Bóg utwierdzi tych młodych
w wierze, tak by coraz bardziej nią żyli, by cieszyli się,
że są chrześcijanami. Będę się modlił, by odkryli swoje
powołanie i mężnie szli za Chrystusem.
Ma Ksiądz jakieś plany na przyszłość?
Tak, rozmawialiśmy w gronie księży, że warto by – za
wstawiennictwem Męczenników Rzymskich – modlić
się za naszych braci chrześcijan, którzy obecnie są
prześladowani w różnych miejscach na świecie. Składają
niesamowite świadectwo wiary i jesteśmy im winni naszą
modlitwę. Chcielibyśmy raz w miesiącu odprawiać w ich
intencji Mszę św. w kaplicy adoracji. Byłoby dobrze
połączyć modlitwę z jakąś formą materialnego wsparcia
naszych prześladowanych braci. Pomysł dopiero się
rodzi, trzeba to jeszcze przemyśleć i przemodlić. Mam
też nadzieję, że powstanie w naszej parafii wspólnota
wdów św. Symforozy, kilkanaście osób wyraziło już chęć
przynależenia do niej. Powierzamy to wszystko Panu
Bogu.
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Z okładek czasopism spoglądają na nas
celebrytki i celebryci – gwiazdy, które są w stanie
zrobić wszystko, by jak najdłużej utrzymać
się na firmamencie. O wielu z nich jednak już
za kilkadziesiąt lat nikt nie będzie pamiętał.
Z okładki „Uwierzyć” spogląda na nas święta,
która żyła wiele lat temu. Ściśle rzecz biorąc,
nie spogląda na nas, ale w niebo. Nie jest to św.
Teresa, choć może jest trochę do niej podobna. Bo
święci, choć tak różni, są podobni w tym jednym
– są wpatrzeni w Chrystusa, który jest jedynym
gwarantem szczęścia człowieka. Fragment
witraża z kościoła św. Piotra w Mâcon we Francji
przedstawia św. Symforozę, której relikwie zostały
odkryte w naszej parafii, a które teraz znalazły
godne miejsce w kaplicy adoracji. Zachęcam do
zapoznania się z historią tej mało znanej świętej.
Na okładce zacytowaliśmy fragment „Dziejów
duszy” św. Teresy, świadczący o jej miłości
do Męczenników Rzymskich – zapraszam do
lektury wspomnień Teresy z pobytu w Rzymie,
które zamieściliśmy w numerze. Pojechała tam
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich papieża
Leona XIII. Nieco ponad 130 lat później, również
z okazji złotego jubileuszu, wybrała się do Rzymu
spora grupa pielgrzymów z naszej parafii.
Świętowaliśmy z papieżem Franciszkiem 50-lecie
istnienia Drogi Neokatechumenalnej, obecnej
w naszej parafii od przeszło 30 lat.
Ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny znawca
starożytnego chrześcijaństwa, opowiada
o Męczennikach Rzymskich i o swoim stryjumęczenniku, bł. Stanisławie Starowieyskim. Mówi
też o tym, że zbyt mało troszczymy się o naszych
braci chrześcijan, którzy dziś są prześladowani
z powodu wiary w Chrystusa. Małym znakiem
tej pamięci niech stanie się lektura tekstu
o czterdziestu seminarzystach z Burundi, którzy
przelali krew, dając świadectwo heroicznej
miłości i jedności, a także fragmentu homilii abpa
Gądeckiego, wygłoszonej w rocznicę męczeńskiej
śmierci 21 koptyjskich chrześcijan. Z rozmowy
z Księdzem Proboszczem dowiemy się o pewnym
pomyśle duszpasterskim, dzięki któremu
będziemy mogli jako parafia włączyć się w pomoc
naszym cierpiącym z powodu prześladowań
braciom.
Życzę wszystkim owocnej lektury
i błogosławieństwa Bożego na czas wakacji!
Ks. Jacek Grabowski
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W PARAFII

Kalendarium:
7 kwietnia

w wigilię Niedzieli Miłosierdzia
odbyła się parafialna
pielgrzymka do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w krakowskich Łagiewnikach.
Pielgrzymami opiekował się
ks. Jerzy Król.

..................
1 – 7 maja

przeszło 50 osób ze wspólnot
Drogi Neokatechumenalnej
z naszej parafii wraz
z ks. Jackiem Grabowskim
pielgrzymowało do Rzymu.
Okazją był jubileusz 50-lecia
Drogi. Do Rzymu przybyło
ok. 150 tysięcy osób
z całego świata. Spotkaniu
na terenie uniwersytetu
Tor Vergata przewodniczył
papież Franciszek. Spotkanie
transmitowała Telewizja
TRWAM, a w toruńskim studiu
jako tłumacz i komentator był
obecny wikariusz naszej parafii
ks. Damian Petk.

..................
12 i 13 maja

Przeszło 120 dzieci przyjęło
w tym roku I Komunię świętą.
Dzieci zostały przygotowane do
tego ważnego wydarzenia przez
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TRIDUUM P

PASCHALNE

W PARAFII

Kalendarium:
p. Ewę Czajkowską i ks. Damiana
Petka, w przygotowanie dzieci
aktywnie włączyli się również
rodzice. Na pamiątkę tego
szczególnego wydarzenia dzieci
pierwszokomunijne wraz ze
swymi rodzicami podarowali
parafii trzy ornaty – biały,
który będzie używany podczas
uroczystości i dwa czerwone.

..................
19 maja

miała miejsce parafialna
pielgrzymka do Narodowego
Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu.

..................
26 maja

rozpoczęły się misje
przygotowujące parafię do
uroczystości Męczenników
Rzymskich. Misje poprowadził
ks. Dariusz Mroczek – sercanin.
Jednym z owoców misji jest
pomysł utworzenia w naszej
parafii wspólnoty wdów pw. św.
Symforozy.

..................
26 maja

Kardynał Kazimierz Nycz udzielił
sakramentu święceń kapłańskich
21 diakonom. Posługę w naszej
parafii rozpocznie wkrótce
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W PARAFII

Kalendarium:
jeden z neoprezbiterów
– ks. Janusz Kapusta. Ks.
Janusz ma 45 lat, ukończył
Archidiecezjalne Seminarium
Misyjne „Redemptoris
Mater” w Warszawie. Przed
wstąpieniem do seminarium
pracował w branży
telekomunikacyjnej.

Sław, języku,
tajemnicę
Sław, języku, tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

..................
27 maja

odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie dla kandydatów na
ministrantów i ich rodziców.
Zgłosiło się kilkunastu chłopców
z trzeciej i czwartej klasy szkoły
podstawowej. Czterech z nich
uczestniczyło już we Mszy św.
razem ze służbą liturgiczną
podczas Uroczystości Bożego
Ciała.

..................
31 maja

po uroczystej Mszy św.
o godz. 11.00 przeszliśmy
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Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z rąk Swych dał.

W PARAFII

Kalendarium:
ulicami naszej parafii, oddając
część Jezusowi Chrystusowi,
obecnemu w Najświętszym
Sakramencie. W tym roku trasa
procesji przebiegała ulicami
Rybnicką, Dekarską, Urszuli
i Chrościckiego. Procesja
zakończyła się w kościele
odśpiewaniem tradycyjnego Te
Deum.
Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Hymn (łac. Pange, lingua, gloriosi)
na święto Bożego Ciała. Autorem
tekstu jest św. Tomasz z Akwinu.

..................
17 czerwca

Kardynał Kazimierz Nycz
przewodniczył uroczystościom
odpustowym ku czci
Męczenników Rzymskich. Ich
relikwie zostały uroczyście
wprowadzone do kaplicy
adoracji. Ksiądz Kardynał udzielił
też sakramentu bierzmowania
26 młodym, którzy przez
dwa lata przygotowywali się
do tego ważnego momentu.
Od października do czerwca
w przygotowanie młodzieży
zaangażowani byli Państwo
Dorota i Mariusz Baranowie,
Kinga i Sebastian Michalakowie
oraz Monika i Gerard
Rytterowie, którym bardzo
dziękujemy.

..................
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W KOŚCIELE

jestem ogromnie szczęśliwa,
że mogłam być w rzymie
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus śladami Męczenników Rzymskich
W trzy dni po podróży do Bayeux udałam się w podróż
o wiele dalszą, do Wiecznego Miasta... Ach! Cóż to była
za podróż!... Ona jedna dała mi więcej, niż długie lata
nauki; pokazała mi, jak próżne jest to, co przemija i że
wszystko pod słońcem jest udręczeniem ducha... A przecież widziałam podczas niej wiele rzeczy, zachwycałam
się wieloma wspaniałymi dziełami sztuki i pobożności,
przede wszystkim zaś stąpałam po tej samej ziemi, po
której chodzili święci Apostołowie, po ziemi przesiąkniętej krwią Męczenników, a moja dusza rosła, gdy dotykałam świętości... Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogłam
być w Rzymie.
Pierwszy dzień, spędzony za murami, był chyba najmilszy, ponieważ zabytki zachowały patynę wieków, podczas gdy w centrum Rzymu, na widok wspaniałości hoteli i sklepów, można by sądzić, że się jest w Paryżu. Ta
przechadzka po rzymskich przedmieściach pozostawiła
mi szczególnie miłe wspomnienie. Nie będę rozwodzić
się na temat miejsc, któreśmy zwiedzali; jest dosyć książek dających ich wszechstronny
opis; opiszę jedynie zasadnicze wrażenia jakich
doznałam.
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Najsłodsze było to, które przejęło mnie na widok Koloseum. Nareszcie zobaczyłam tę arenę, na której tylu
męczenników przelało krew za Jezusa; gotowałam się
już do ucałowania uświęconej przez nich ziemi, gdy tymczasem, jakież rozczarowanie! — centrum jest jednym
stosem gruzów. Pielgrzymi muszą się zadowolić jedynie
obejrzeniem go, ponieważ bariera broni wejścia; nikt
zresztą nie pokusiłby się o próbę dotarcia do środka
tych ruin... Być w Rzymie i nie zejść do Koloseum?... To
wydało mi się niepodobieństwem. Nie słuchałam już
objaśnień przewodnika; zajmowała mnie tylko jedna
myśl: zejść na arenę!... Widząc robotnika, który przechodził z drabiną, chciałam go o to zapytać; całe szczęście
jednak, że nie zrealizowałam mego pomysłu, byłby mnie
wziął za szaloną... Ewangelia mówi, że Magdalena stojąc
ciągle u grobu i nachylając się kilkakrotnie, by zajrzeć do
wnętrza, zobaczyła w końcu dwóch aniołów. Podobnie
jak ona uznawałam całą niemożliwość zrealizowania
mych pragnień, przechylałam się jednak nadal w stronę
ruin, do których chciałam zejść; w końcu nie zobaczyłam
aniołów, ale to, czego szukałam. Wydawszy okrzyk radości, powiedziałam do Celiny: „Chodź szybko, możemy
przejść!...” Natychmiast przekroczyłyśmy barierę, która
w tym miejscu dotykała gruzów, i oto schodziłyśmy po
ruinach, staczających się za każdym naszym krokiem.
Tatuś obserwował to wszystko zdumiony
naszą odwagą; niebawem zawołał,
byśmy wracały, ale dwie
uciekinierki nie
słyszały

W KOŚCIELE

już nic. Podobnie jak wojownicy czują wzrastającą wśród
niebezpieczeństw odwagę, tak i nasza radość wzrastała
w miarę trudu, który musiałyśmy sobie zadać, by osiągnąć przedmiot naszych pragnień. Celina, jako bardziej
uważna ode mnie, słuchała przewodnika i teraz przypomniała sobie, że on wskazał mały kamień w kształcie
krzyża jako miejsce, na którym walczyli męczennicy, i zaczęła go szukać. Znalazła go niebawem i uklękłyśmy na
tej świętej ziemi, a nasze dusze pogrążyły się we wspólnej modlitwie... Serce biło mi bardzo mocno, kiedy zbliżałam wargi do piasku purpurowego od krwi pierwszych
chrześcijan. Błagałam o łaskę, abym i ja również mogła
stać się męczennicą dla Jezusa i w głębi serca czułam, że
moja modlitwa została wysłuchana!... Wszystko to trwało bardzo krótko; zebrawszy kilka kamyków, zawróciłyśmy ku ścianom ruin, by od nowa zacząć nasze trudne
przedsięwzięcie. Tatuś widząc, jak byłyśmy uszczęśliwione, nie miał serca nas ganić i widziałam dobrze, że był
dumny z naszej odwagi... Dobry Bóg opiekował się nami
w sposób widoczny, bo pielgrzymi nie zauważyli naszej
nieobecności i poszli dalej, zajęci oglądaniem naprawdę
wspaniałych arkad, przy których przewodnik zwracał ich
uwagę na: „małe gzymsy i kupidyny znajdujące się poniżej”;
toteż ani on, ani „wielebni księża” nie dostrzegli radości,
którą przepełnione były nasze serca...
Katakumby pozostawiły mi również najmilsze wrażenie;
są one istotnie takie, jak je sobie wyobrażałam, czytając
ich opis w żywotach męczenników. Jakkolwiek spędziliśmy tam część popołudnia, miałam wrażenie, że trwało
to zaledwie kilka chwil, tak niezwykła wydawała mi się
atmosfera, którą tam oddychałam... Trzeba było zdobyć
parę pamiątek z katakumb, więc Celina i Teresa, pozwoliwszy orszakowi oddalić się nieco, zdołały wcisnąć się
w głąb dawnego grobu św. Cecylii i zebrać odrobinę
ziemi uświęconej jej obecnością. Przed podróżą do
Rzymu nie miałam do tej świętej specjalnego nabożeństwa, gdy jednak zwiedziłam jej dom zamieniony na
kościół, miejsce jej męczeństwa, gdy dowiedziałam się,
że mieni się ją królową harmonii, nie dla jej pięknego
głosu ani muzycznego talentu, ale dla upamiętnienia
jej pieśni dziewiczej, którą wyśpiewała swemu
Niebieskiemu Oblubieńcowi ukry-

temu w głębi jej serca, uczułam do niej więcej niż nabożeństwo, bo prawdziwą tkliwość, jak do przyjaciółki...
Stała się ona moją świętą, do której miałam szczególne
upodobanie, moją zaufaną powiernicą... Wszystko mnie
w niej zachwycało, najwięcej zaś jej zawierzenie, jej bezgraniczna ufność, dzięki której zdolna była wlać miłość
dziewictwa w dusze spragnione jedynie doczesnych
radości... Święta Cecylia podobna jest do oblubienicy
z pieśni; w niej widzę ,,Chór w obozie wojennym”... Jej
życie to nic innego, jak melodyjny śpiew pośród największych doświadczeń, i nie dziwi mnie to, ponieważ
„na sercu swym złożyła Ewangelię świętą” a w sercu
swym Oblubieńca Dziewic!...
Bardzo miłe było dla mnie także zwiedzanie kościoła
św. Agnieszki; wszak to przyjaciółka mego dzieciństwa,
którą przyszłam odwiedzić w jej własnym domu. Długo
rozmawiałam z nią o tej, która tak godnie nosi jej imię
i usiłowałam zdobyć jakąś relikwię anielskiej patronki
mej drogiej Matki, aby móc jej przywieźć, niemożliwością jednak było uzyskać cokolwiek innego, poza małym
czerwonym kamyczkiem, jaki oderwał się od bogatej
mozaiki, pochodzącej z czasów św. Agnieszki, na którą
święta zapewne często spoglądała. Czyż to nie urocze,
że droga Święta sama ofiarowała nam to, czegośmy szukały, a czego nie wolno było samemu zabierać?... Zawsze uważałam to za jej szczególną delikatność i dowód
miłości, z jaką słodka św. Agnieszka spogląda na moją
drogą Matkę i nią się opiekuje...
Teresa uczestniczyła w pielgrzymce zorganizowanej przez
diecezje Coutances i Bayeux-Lisieux, z okazji 50-lecia święceń kapłańskich papieża Leona XIII. Miała ona miejsce od 7
listopada do 2 grudnia 1887 roku. Było to wydarzenie niezwykle ważne dla czternastoletniej Teresy, która w tym
czasie rozeznawała swoje powołanie. Powyższy
fragment pochodzi z „Dziejów duszy”.
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Rzymskie spotkanie

z Franciszkiem
W sobotę 5 maja na przedmieściach Rzymu odbyło się
spotkanie z papieżem Franciszkiem z okazji 50-lecia
Drogi Neokatechumenalnej. Przybyło na nie około 150
tysięcy osób ze 134 krajów świata, wśród nich 8 tysięcy
Polaków. W spotkaniu uczestniczył również nasz
Arcybiskup Kardynał Kazimierz Nycz.
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W sobotę 5 maja na przedmieściach
Rzymu odbyło się spotkanie z papieżem
Franciszkiem z okazji 50-lecia Drogi Neokatechumenalnej. Przybyło na nie około 150
tysięcy osób ze 134 krajów świata, wśród nich
8 tysięcy Polaków. W spotkaniu uczestniczył
również nasz Arcybiskup Kardynał Kazimierz
Nycz. Z naszej parafii, w której wspólnoty
istnieją od 32 lat, wyruszyła grupa ponad
pięćdziesięciu osób. Najmłodszą uczestniczką
pielgrzymki była dwumiesięczna Alicja, najstarsi – odważni i młodzi duchem pielgrzymi
– przekroczyli osiemdziesiąty rok życia, były
rodziny z dziećmi i wielu młodych.
Łatwiej byłoby oczywiście zostać w domu,

wygodnie usiąść przed telewizorem i obejrzeć
spotkanie w telewizji. Nie trzeba by było stać
w tłumie ludzi, aby wejść do sektorów. Warto
jednak było zobaczyć to wydarzenie na własne oczy. Widząc tak ogromną rzeszę ludzi,
można naprawdę poczuć, że Duch Święty
działa w Kościele i jednoczy narody całego
świata.
Pielgrzymowaliśmy autokarem – jechaliśmy do Włoch przez Czechy i Austrię. Po
drodze modliliśmy się, uczestniczyliśmy w Eucharystii, było też wiele okazji, by w świetle
Słowa Bożego dzielić się swoim doświadczeniem wiary. W Austrii odwiedziliśmy opactwo
cystersów Heiligenkreuz, gdzie znajdują się
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Papież Franciszek z Kiko Argüello, inicjatorem Drogi Neokatechumenalnej

relikwie Krzyża Pańskiego, a we Włoszech Bazylikę św. Antoniego w Padwie. Mimo że nasz
wyjazd nie miał charakteru turystycznego,
był też czas na spacer po Rzymie, po którym
oprowadzał nas jeden z księży studiujących
w Wiecznym Mieście. Na naszym szlaku nie
mogło oczywiście zabraknąć Bazyliki św. Piotra i Koloseum, miejsc związanych z Męczennikami Rzymskimi, patronami naszej parafii.
W sobotę 5 maja na terenie miasteczka
uniwersyteckiego Tor Vergata, tam gdzie
w roku 2000 odbyło się spotkanie z papieżem
Janem Pawłem II, zgromadziły się narody z ca-

..............

„Wasz charyzmat jest wielkim
darem Boga dla Kościoła naszych
czasów. Dziękujemy Panu za te
pięćdziesiąt lat. Brawo dla tych
pięćdziesięciu lat! Patrząc na
Jego ojcowską, braterską i pełną
miłości wierność, nigdy nie traćcie
ufności: On was będzie strzegł,
zachęcając jednocześnie do
tego, byście szli, jako umiłowani
uczniowie, do wszystkich
narodów, z pokorną prostotą."
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łego świata. W oczekiwaniu na Ojca Świętego
słuchaliśmy pełnych żaru słów Kiko Argüello,
jednego z inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej. Mówił z wdzięcznością o darze, jakim
jest ona dla Kościoła i każdego z nas. Ta wzbudzona przez Ducha Świętego rzeczywistość
ma do wypełnienia, jak to podkreślał papież
Jan Paweł II, ważną misję. Potrzeba głoszenia
Ewangelii we współczesnym świecie jest bowiem ogromna. Ewangelizacja jest konieczna
w czasach, w których naród występuje przeciwko narodowi, rodziny są skłócone, w tylu
miejscach na świecie panuje nienawiść, a wielu ludzi cierpi z powodu samotności. Potrzeba
wspólnot chrześcijańskich, które – świadome
swoich słabości – krok po kroku od Chrystusa uczą się, co znaczy naprawdę kochać. To
właśnie autentyczna miłość i jedność między
ludźmi są najważniejszymi znakami obecności
Boga w świecie, to one mogą przywołać do
wiary tych, którzy się zagubili.
Papież Franciszek został przyjęty entuzjastycznie. Pozdrawiał serdecznie pielgrzymów, jadąc w stronę podium papamobile.
Franciszek w swym przemówieniu podkreślił
znaczenie misji podejmowanej przez Drogę
Neokatechumenalną. Zachęcał, by nie ustawać w drodze, przypominał, że misja wymaga
od nas wyjścia poza siebie, choć tak często
kuszeni jesteśmy, aby nie ruszać się z miejsca,
nie podejmować ryzyka, zadowalać się rzeczami, które mamy pod kontrolą. Franciszek podkreślał, że aby wyruszyć, trzeba być wolnym
i nieobciążonym. Aby głosić Chrystusa, trzeba
zrezygnować z tego wszystkiego, co sprawia,
że nie możemy zaufać Bogu do końca. Ostrzegał zwłaszcza przed pokusą gromadzenia
dóbr i wykorzystywania władzy nad drugim
człowiekiem. Franciszek przypomniał także,
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że Jezus powiedział: „Idźcie!”
Mamy iść razem, nie w pojedynkę. Nie jesteśmy więc sami,
ale we wspólnocie z innymi
braćmi. Trzeba towarzyszyć
sobie nawzajem, akceptując,
że każdy porusza się w swoim
tempie. Papież podkreślił, że
sercem misji jest umiejętność
dzielenia się darem, który sami
otrzymaliśmy od Boga, a więc
niesienie wszystkim ludziom
Dobrej Nowiny o tym, że Bóg nas kocha. Dzięki temu doświadczeniu darmowej miłości Boga, w naszym sercu rodzi się zdolność kochania drugiego człowieka. Papież podziękował
inicjatorom Drogi za jej obecność w Kościele.
Powiedział: „Wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła naszych czasów. Dziękujemy Panu za te pięćdziesiąt lat. Brawo dla
tych pięćdziesięciu lat! Patrząc na Jego ojcowską, braterską i pełną miłości wierność, nigdy
nie traćcie ufności: On was będzie strzegł,
zachęcając jednocześnie do tego, byście szli,
jako umiłowani uczniowie, do wszystkich narodów, z pokorną prostotą. Towarzyszę wam
i pragnę dodać wam odwagi: idźcie naprzód!
I proszę was, nie zapominajcie modlić się za

mnie, który zostaję tutaj!”
Franciszek poświęcił i wręczył krzyże misyjne – otrzymały je 34 wspólnoty ad gentes.
W skład każdej wspólnoty
wchodzi kilka rodzin, które
wraz z prezbiterem udadzą się
do różnych krajów świata, aby
tam świadczyć o Chrystusie.
Krzyże otrzymali też odpowiedzialni 25 rzymskich wspólnot,
które – zgodnie z poleceniem
papieża – udają się na peryferie Rzymu, aby
w tamtejszych, trudnych duszpastersko parafiach, pomagać miejscowym księżom.
Na zakończenie spotkania odśpiewaliśmy
uroczyste Te Deum, wyrażając wdzięczność
za miłość i wierność Boga, który niestrudzenie
działa w swoim Kościele. Dziękowaliśmy Bogu
za piękny czas pielgrzymowania, ale i za dar
Drogi w naszej parafii: za ks. Henryka Miastowskiego, dzięki któremu przeszło 30 lat temu po raz pierwszy głoszone były katechezy,
za księdza proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego, który bardzo nas wspiera, za nasze
cztery wspólnoty, a zwłaszcza za tę czwartą
– najmłodszą. Bogu niech będą dzięki!
Barbara Rolando
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Nieustraszona
Współczesny Rzym to tętniąca życiem metropolia – mają tu miejsce międzynarodowe konferencje, ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne
i sportowe. Wieczne Miasto to również ważny węzeł komunikacji drogowej,
kolejowej i lotniczej. Rzym od wieków pozostaje jednym z najważniejszych
miast na mapie świata. Początek naszej ery to dynamiczny okres w historii Caput Mundi. Po wielkim pożarze z czasów Nerona miasto podniosło się
z gruzów, a w kolejnych wiekach przybywało majestatycznych budowli, których pozostałości podziwiają wciąż turyści.
W czasach świetności Rzymu mieszkała
w Wiecznym Mieście pewna kobieta. Była
chrześcijanką, podobnie jak jej mąż Getuliusz. Mieli siedmiu synów. Getuliusz około
120 roku poniósł śmierć męczeńską. Wdowa
pochowała męża i dwóch jego towarzyszy
w wyrobisku po pyle wulkanicznym. Sama
wychowywała dzieci, przekazując im największy skarb, czyli wiarę. Wiedziała, co za
to grozi. Cesarz Hadrian, znany z zamiłowania do sztuki, budował w tym czasie pałac
w Tiburze. Cesarska posiadłość położona
była jakieś 20 kilometrów od Rzymu. Hadrian
chciał uciec z upalnego miasta, pełnego ludzi,
których za wszelką cenę unikał, mając ponoć
obsesję na punkcie samotności.
Przed przeprowadzką do swej nowej rezydencji Hadrian usłyszał, że w pobliżu pałacu
mieszka jakaś chrześcijanka, która razem ze
swymi dziećmi codziennie zanosi modlitwy
do swojego Boga. Życzliwi doradcy podpowiedzieli, że modlitwy tej kobiety z pewnością dręczą bożków i mogą utrudniać ich
skuteczną interwencję w sprawach cesarza.
Jedynym wyjściem z tej sytuacji miało być
zatem przekonanie Symforozy, bo tak miała
na imię kobieta, by zaprzestała swoich praktyk. Namawiana do tego, by wyrzec się wiary, dzielna wdowa zwróciła się do cesarza
tymi słowami: „Mój mąż Getuliusz wraz ze
swym bratem Amantiuszem, gdy służyli ci
jako trybuni, ponosili różne kary dla imienia
Chrystusa. Nie zgodzili się jednak na złożenie
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ofiary bożkom i jak dobrzy sportowcy przez
swą śmierć pokonali twoje demony. Zamiast
być zwyciężeni, postanowili zostać ścięci i ponieść śmierć dla imienia Chrystusa. Przyniosła im ona chwilową hańbę w oczach ludzi, ale
wieczną cześć i chwałę wśród aniołów. Teraz
przechadzają się z nimi w niebie, szczycą się
zwycięstwem i radują się życiem wiecznym”.
Hadrian wciąż próbował przekonać kobietę.
Ta jednak z odwagą powiedziała: „Uważasz,
że mój umysł może zostać zmieniony przez
jakiś rodzaj przerażenia? Weź pod uwagę to,
że pragnę odpocząć z mężem Getuliuszem,
którego zabiłeś dla imienia Chrystusa”.
Symforozę zaprowadzono więc do świątyni Herkulesa, spoliczkowano i powieszono
za włosy, sądząc, że zmieni jednak zdanie.
Gdy Hadrian zobaczył, że nie jest w stanie nic
wskórać, skazał kobietę i jej dzieci na śmierć.
Do szyi Symforozy przywiązano kamień, po
czym wrzucono ją do rzeki Aniene. Dzień po
męczeństwie matki męczarniom poddano jej
synów. Również oni byli nieugięci – pod żadnym pozorem nie chcieli wyrzec się swojej
wiary. Rozłożono ich na kołowrotach, a po
długich męczarniach zadano śmierć, każdemu inną: Krescencjanowi przebito gardło, Juliana przeszyto mieczem, Nemezjuszowi zadano cios w serce, Prymitywowi rozpłatano
brzuch, Justynowi złamano kręgosłup, Strakteusowi przeszyto bok, a Eugeniusza rozcięto na pół. Ich ciała wrzucono do głębokiego
rowu. Jakiś czas po tych wydarzeniach, kiedy
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Sztandar Parafii pw. św. Symforozy w Chicago

prześladowania nieco zelżały, brat Symforozy Eugeniusz godnie pochował swoich bliskich, w pobliżu miejsca męczeńskiej śmierci.
Kult św. Symforozy i jej synów był niezwykle
żywy. W miejscu męczeńskiej śmierci wzniesiono niewielki kościół, który z czasem rozbudowano. Do dziś można oglądać przy Via
Tiburtina ruiny bazyliki poświęconej pamięci

męczenników. Około 750 roku ciała męczenników na polecenie papieża Stefana II zostały
przeniesione do Rzymu i umieszczone w kościele Sant Angelo in Pescheria, gdzie znajdują
się po dziś dzień. Odkryto je po wielu latach
zapomnienia w XVI wieku.
Maciej Jałoszyński
ks. Jacek Grabowski
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Pamiątki

Aby zrozumieć nasz katolicki stosunek do
tych przedziwnych znaków świętości,
jakimi są relikwie, należy zacząć od
podstawowego prawa Kościoła,
jakim jest… miłość.
Miłość sprawia, że chcemy ze sobą przebywać, tęsknimy za sobą nawzajem, często kierując nasze myśli w stronę kochanej osoby. Zdarza się
przy tym, że niektórzy pragną mieć przy sobie jakąś rzecz, przypominającą ukochaną czy ukochanego – matka przechowuje w portfelu zdjęcia
swoich dzieci, ojciec trzyma na biurku fotografię swej rodziny, narzeczeni
mają swoje zdjęcia w telefonie. Podobnie jest z pamiątkami przechowywanymi po naszych drogich zmarłych. Jest w nas gorące pragnienie
uczynienia miłowanej osoby obecną w codziennym życiu,
niezależnie od tego, czy dzielą nas kilometry, czy lata, czy
śmierć.

Pamiątka – z miłości.
Św. Tomasz z Akwinu tak tłumaczy to zjawisko:
„Miłość nasza do osoby nam drogiej, po jej śmierci rozciąga się także na wszystko, co po niej
pozostało, nie tylko na martwe jej ciało czy
jego cząstki, ale i na szaty i inne rzeczy tym
podobne. Gdy więc czcimy Świętych jako
członków Chrystusa, jako dzieci Boże, jako
naszych przyjaciół i orędowników, to tym
samym czcimy także ich relikwie, zwłaszcza że ciała ich były świątyniami i narzędziami Ducha Świętego i w zmartwychwstaniu podobne będą do ciała Chrystusowego”.
Mógłby ktoś zarzucić katolikom, że to tylko
jakiś ludzki sposób patrzenia na świętych, wynikający wprawdzie z pewnej naturalnej potrzeby, ale jednocześnie trącący idolatrią. Może i tak by było, gdyby
nie potwierdzenie tej pełnej miłości intuicji, z jakim przychodzi sam Bóg, błogosławiąc kult relikwii niezwykłymi łaskami. Św. Tomasz stwierdza: „Sam Bóg też daje nam niejako
wzór i przykład czczenia relikwii, gdy wsławia je cudami”.

Cień, chusty i przepaski.
Wielu uważa kult relikwii za średniowieczny
wymysł, godny Sienkiewiczowskiego Sande-
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(z)

miłości

rusa z „Krzyżaków”. Nic bardziej mylnego. Przypomnijmy sobie scenę ewangeliczną, zapisaną przez św. Łukasza, w której ciężko chora kobieta, cierpiąca od lat na nieustanny
upływ krwi, przedziera się przez tłum otaczający Jezusa, aby dotknąć się Jego
szaty. „Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej
upływ krwi” (Łk 8,44). Jezus nie tylko jej nie gani, ale chwali jej postawę: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 8,48).
Dzieje Apostolskie podpowiadają nam, że pierwsi uczniowie Chrystusa
podchodzili do Apostołów – świadków Zmartwychwstałego, a nawet ich
cienia czy szat, z olbrzymią wiarą: „Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na
któregoś z nich” (Dz 5,15). W Efezie do tego stopnia ufano mocy, z jaką
modlił się i nauczał św. Paweł, że: „nawet chusty i przepaski z jego ciała
kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe
duchy” (Dz 19,12).
Myliłby się jednak ten, który by sądził, że tego typu praktyki ocierają się o bałwochwalstwo. Apostołowie byli bardzo na to wyczuleni,
o czym dowodzi scena z samego początku pierwszej wyprawy misyjnej
św. Pawła i Barnaby, kiedy to w Listrze ludzie oszołomieni mową
i cudami, jakie działy się przez ich ręce, „Barnabę nazywali
Zeusem, a Pawła Hermesem” (Dz 13,12). Obaj misjonarze zareagowali gwałtownie, odwodząc pogański tłum
od próby złożenia im ofiary: „Ludzie, dlaczego to
robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak
wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga
żywego, który stworzył niebo i ziemię,
i morze, i wszystko, co w nich się znajduje” (Dz 13,15).

Świadkowie wiary.
Nie można mówić o kulcie relikwii w Kościele bez
wzmianki o czci, jaką cieszyli
się w pierwszych wiekach
Męczennicy. Pierwsi chrześcijanie żarliwie wierzyli, że ci, którzy
przypieczętowali swe ziemskie życie
przelaniem krwi za wiarę w Chrystusa,
bezdyskusyjnie osiągają wieniec zwycięstwa
w niebie. Już od II w. na Wschodzie, a od III w. na
Zachodzie szczątki Męczenników otaczano czcią, nie
dozwalając wrzucać ich do wspólnych grobów, pieczołowicie zbierając nadpalone nieraz ciała, zaznaczając
miejsca pochówku, a wreszcie tworząc specjalne
kalendarze, w których notowano dzień
męczeństwa – „narodzin dla nieba”.
Przy ich grobach zbierano się na modlitwę, czytanie Słowa Bożego oraz
Eucharystię. Aby ułatwić liturgię,
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Relikwie męczenników wyjęte z portatyli

Zalakowane relikwie wyjęte z portatyli

zaczęto budować nad miejscami pochówku Męczenników ołtarze. Spełniało się proroctwo Janowej Apokalipsy: „A gdy [anioł] otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla
słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli” (Ap 6, 9). Szacunek dla świadectwa męczeńskiej krwi
oraz cześć dla grobów tych, którzy ją przelali, budowały wiarę – żyjący w IV w. św. Bazyli Wielki,
pisał: „Każdy, kto dotknie kości świętych Męczenników, dostąpi ich uświęcającego działania dzięki łasce, która w nich mieszka”.
Wobec masowego napływu wiernych, chcących nawiedzić groby świadków wiary, a także
wskutek obowiązującego prawa, chroniącego nienaruszalność miejsc pochówku i ciał zmarłych,
zaczęto nad nimi wznosić swoiste relikwiarze – kościoły i bazyliki. Dopiero na Wschodzie, na
przełomie III i IV w., zaczęto szczątki Męczenników przenosić z miejsca pierwotnego złożenia,
a także dzielić na części. Pierwszym miejscem w Kościele Zachodnim, w którym zastosowano
taką praktykę był Mediolan, gdzie pod ołtarzem nowo budowanej świątyni umieszczono relikwie
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św. Gerwazego i Protazego. Zwyczaj ten rozpowszechnił się po całym świecie chrześcijańskim
i wszedł na dobre do praktyki liturgicznej.

Wojciech i Stanisław

Także i wiara na ziemiach polskich budowała się na czci wobec świętych i śladów ich życia.
Początek temu dał nasz pierwszy koronowany władca, Bolesław Chrobry, gdy po męczeńskiej
śmierci św. Wojciecha wykupił ciało praskiego biskupa z rąk pogańskich Prusów za cenę złota ważącego tyle, co ciało Męczennika. Pomyślana początkowo jako oprawa grobowca-relikwiarza katedra w Gnieźnie, kryjąca w sobie grób św. Wojciecha, jest pierwszym przykładem kultu relikwii
na ziemiach polskich.
Podobną czcią cieszyły się doczesne szczątki Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich:
Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna, zamordowanych w 1003 r. Ich relikwie zostały
wprawdzie uprowadzone przez Brzetysława, były jednak otaczane kultem, najpierw w praskiej
katedrze św. Wita, a potem między innymi w Ołomuńcu. Dzięki staraniom biskupa Jana Lubrańskiego sprowadzono część tych relikwii do Polski.
Inne słynne święte szczątki należą do drugiego wielkiego patrona naszej Ojczyzny – św. Stanisława ze Szczepanowa, zabitego w 1079 r. w Krakowie na rozkaz (lub przez) króla Bolesława
Śmiałego. Do dziś na początku maja odbywa się uroczysta procesja ku czci św. Stanisława, której
trasa prowadzi z Wawelu na Skałkę, gdzie miał zostać zamordowany krakowski pasterz.
Relikwie są wezwaniem i źródłem nadziei. Zapraszają do naśladowania, do posłuszeństwa woli
Bożej, do korzystania z danego przez Ducha Św. daru męstwa. Jednocześnie pozwalają oderwać
się od codziennego zapatrzenia w trud i słabość. Relikwie, zwłaszcza Męczenników, głoszą zwycięstwo Chrystusa nad cierpieniem i śmiercią. Są znakiem niezwykle obfitej płodności, którą może
dać tylko „obumarłe ziarno”. To budzi nadzieję, zwłaszcza wówczas, gdy z wielką mocą przemawia
do nas własna słabość: „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci!” (Ap 12, 11).
Ks. Jacek Gomulski
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Tony Rezk, Ikona 21 Męczenników z Libii

ŚWIADECTWO, KTÓRE WOŁA
Fragment homilii abpa Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa
w Poznaniu, w drugą rocznicę śmierci 21 koptyjskich chrześcijan (15 lutego 2017).
W dniu dzisiejszym mija druga rocznica dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce na
libijskiej plaży w okolicach Trypolisu. Tego dnia
dwudziestu jeden chrześcijan z Ortodoksyjnego
Kościoła Koptyjskiego zostało w bestialski sposób zamordowanych przez dżihadystów z tzw.
Państwa Islamskiego. Zwierzchnik tego Kościoła
Tawadros II wprowadził ich imiona do koptyjskiego „Synaxarium”, co jest procedurą analogiczną
do kanonizacji w Kościele katolickim. Wspomnienie liturgiczne nowych męczenników jest obchodzone – według kalendarza gregoriańskiego
– w dniu 15 lutego każdego roku.
Męczeństwo egipskich Koptów jest w pewnym sensie wynikiem rewolucji, która wybuchła w Libii na fali „arabskiej wiosny” w lutym
2011 r. Jesienią tamtego roku koalicja bojowników opozycji – przy wydatnej pomocy NATO
– obaliła reżim Muammara Kadafiego, rządzący w Libii od 42 lat. Dyktator został zabity. Po
rewolucji ogłoszono wybory, wybrano parlament i powołano demokratyczny rząd złożony z umiarkowanych polityków. Faktyczna władza szybko przeszła jednak w ręce radykalnych
milicji, mających swoje bazy w lokalnych, skłóconych ze sobą klanach, w których ręce wpadły
tysiące sztuk broni zdobytej na armii Kadafiego.
Libia pogrążyła się w chaosie i anarchii, tworząc
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idealny grunt dla ekstremistów. W bratobójczej
wojnie zginęły tysiące ludzi, a ponad 100 tysięcy
zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Nastał tam ostry kryzys humanitarny.
Pośrodku tego wojennego zamętu znaleźli się
chrześcijańscy Koptowie z Egiptu, którzy przybyli do Libii w poszukiwaniu pracy. Dla niektórych z nich skończyło się to tragedią. 31 grudnia
2014 r. i 3 stycznia 2015 r. zostali porwani przez
terrorystów z Państwa Islamskiego. Przez 40 dni
byli przymuszani do przejścia na islam, a potem
ubrano ich w pomarańczowe kombinezony, zabrano na plażę w okolicy Trypolisu, wzięto noże
i bezbronnym, pojmanym osobom odcięto głowy. Cała scena została sfilmowana a następnie
wrzucona do internetu.
Wybór, przed którym postawiono koptyjskich
chrześcijan, to przejście na islam albo śmierć. Żaden z nich nie wyrzekł się chrześcijaństwa, pozostając wiernym aż do śmierci. Tych 21 ludzi
dołączyło do grona męczenników, czyli do grona najbardziej wiarygodnych i przekonujących
świadków wiary. Oddali własne życie za Chrystusa. Także współcześnie katolicy, prawosławni, wierni starożytnych Kościołów orientalnych
(Koptowie, Syryjczycy, Ormianie, Etiopczycy),
protestanci i inni chrześcijanie urzeczywistniają
słowa Jezusa: „Ze względu na moje imię pod-
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niosą na was ręce i będą was prześladować…
Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze
względu na moje imię, ale włos wam z głowy nie
spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
dusze” (por. Łk 21,12-19)
Jan Paweł II w liście apostolskim „Tertio millennio adveniente” pisał: „U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników… Świadectwo dawane Chrystusowi,
aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak i prawosławnych,
anglikanów, protestantów… To świadectwo nie
może zostać zapomniane” (TMA, 37). Tak, ekumenizm świętych, męczenników jest chyba najbardziej przekonującym argumentem na powagę
chrześcijaństwa (TMA, 37). A chociaż wspólnota
chrześcijan jest niedoskonała i podzielona w wymiarze widzialnym, to pozostaje ona rzeczywista i doskonała „w tym, co wszyscy uważamy za
szczyt życia łaski: w męczeństwie (martyria) aż do
śmierci, w tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, który rozlewa własną krew
i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy
niegdyś byli daleko” (UUS, 84).
Wiadomość o zamordowaniu w Libii egipskich chrześcijan z Kościoła koptyjskiego bardzo
dotknęła papieża Franciszka. Papież zadzwonił
do Tawadrosa II, patriarchy Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, aby zapewnić go o swym
głębokim bólu. „Krew naszych braci chrześcijan
to świadectwo, które woła” – wyznał papież.
O głębokim poruszeniu papieża świadczą też
słowa skierowane do delegacji kalwinistycznego
Kościoła Szkocji: „Dziś mogłem przeczytać o egzekucji tych 21 koptyjskich chrześcijan. Mówili
tylko: «Jezu, pomóż mi!». Zostali zamordowani
jedynie dlatego, że byli chrześcijanami”.
Jeden z Koptów – w wywiadzie przeprowadzonym z nim po męczeńskiej śmierci jego ziomków – w znamienny sposób komentuje tę śmierć.
– Tu potrzeba wielkiej wiary – mówi. Nasz kalendarz koptyjski jest oparty na męczennikach. Nazywa się nawet kalendarzem męczenników. Codziennie wspominamy tych, którzy zginęli danego dnia, słyszymy o nich na Mszach, czytamy ich
życiorysy i pamiętamy ich. Tego dnia, kiedy zostali zamordowani nasi bracia, w Kościele wspominaliśmy św. Pawła, któremu ścięto głowę w taki
sam sposób. To był niesamowity znak od Boga.
Przede wszystkim nie wierzymy w to, że ta
śmierć pójdzie na marne. To jest silne przesłanie dla każdego z nas. To jest także przesłanie
dla tych ludzi, którzy łatwo zmieniają wiarę, którzy zastanawiają się, dlaczego ci Koptowie nie
przeszli na islam i nie uratowali życia. Na pewno
jest w tym coś ważnego.
I jeszcze jedna ważna rzecz: Nie czuję nienawiści. Brat jednego z męczenników powiedział,
że jest dumny z jego śmierci. A najważniejsze pytanie jest takie: Jeśli ten, który zabił, który trzymał
nóż – nagle poznał Jezusa, to przyjmiemy go czy
nie? Kiedyś Kościół przyjął Pawła Apostoła, więc

Smutny symbol obojętności Europy na cierpienia
prześladowanych chrześcijan

przyjmiemy i tego nawróconego. W sercu oczywiście jest ból, ale nie ma nienawiści. Ja tak zostałem
wychowany. Jestem „wizytówką” Pana Jezusa. Nie
mogę inaczej. Kiedyś spalono nam w Egipcie 64
kościoły. Nie reagowaliśmy. Uznaliśmy, że to jest
ofiara, ofiara za ludzi Egiptu. Co się potem stało? Dwa miliony ludzi – muzułmanów – zmieniły
wiarę. Milion konwertowało z islamu na chrześcijaństwo, a milion stało się ateistami” (por. Zabici
za Krzyż. Wywiad z Koptem, red. Sławomir Dynek).
Wyznawcy Chrystusa od samego początku
kierowali się przekonaniem, że „krew chrześcijan
jest nasieniem nowych ich zastępów” (Tertulian,
Apologeticum 50, 12). Potwierdzeniem tego jest
wyznanie libijskiego misjonarza Shahida – występującego pod zmienionym imieniem ze względów
bezpieczeństwa w programie „Leading The Way”
– który stwierdził, że osobiście udzielił chrztu
muzułmanom nawróconym na chrześcijaństwo
na tej samej libijskiej plaży, gdzie 21 Koptów zginęło od miecza fundamentalistów.
Kiedy sprawujemy Eucharystię, która uobecnia krzyżową ofiarę Chrystusa, pragniemy ogarnąć nią tych wszystkich, którzy – podobnie jak
Jezus – cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości. Modlimy się też o nawrócenie serc sprawców tych zbrodni. Ogarniamy naszą modlitwą
również tych, którzy nadal poddawani są próbie.
Chrystus mówi do nich: Cieszcie się i radujcie, bo
nie tylko macie udział w Moim cierpieniu, ale także w mojej chwale i zmartwychwstaniu. „Cieszcie
się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka
jest w niebie!”
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Chętnie wracam

na groby
męczenników

Rozmowa z ks. prof. Markiem Starowieyskim
– wybitnym patrologiem, historykiem i biblistą
myśleć o świętych, co do których brakuje
potwierdzonych historycznie źródeł?

Patronami naszej parafii są od niedawna, oprócz św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, Męczennicy Rzymscy.
To ogromna rzesza świętych, którzy ponieśli śmierć
męczeńską w Cesarstwie Rzymskim od I do IV wieku. Możemy zatem ich wszystkich uważać za naszych
patronów?
Jak najbardziej. Początki męczeństwa chrześcijan to
wielki pogrom dokonany za Nerona, a potem kolejne
fale wielkich prześladowań, dokonywanych w ciągu
pierwszych i nie tylko pierwszych wieków, nie tylko
zresztą w Kościele rzymskim, ale i w innych Kościołach
Cesarstwa. Ze wszech miar warto więc powracać do
tych pierwszych świadków. Pamiętajmy jednak, by nie
ograniczać męczeństwa do pierwszych wieków, bo ono
towarzyszyło i towarzyszy Kościołowi cały czas.
Niektórzy męczennicy z pierwszych wieków – jak
choćby św. Symforoza – uważani są obecnie za postacie nieomal legendarne. Jak należy to rozumieć? Co
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Trzeba jasno powiedzieć, że są dwie sprawy, tzn. historyczność osoby i historyczność
wydarzeń, które zostały opisane. Otóż historyczność postaci świętych, zwłaszcza tych,
którzy zostali ujęci w Martyrologium Romanum, a zatem i św. Symforozy, nie ulega wątpliwości. Z prostej przyczyny – mamy do czynienia z kultem, a trudno, żeby dwadzieścia,
trzydzieści lat po śmierci mowa była o kulcie
osoby, która nie istniała. Trzeba pamiętać, że
bardzo często prześladowcy niszczyli akta
i archiwa, nie było zatem protokołów, nie
było świadectw pierwszych świadków. Ludzie jednak chcieli coś wiedzieć i tworzyły
się legendy, często opierające się na stereotypach, a czasem nawet na elementach wziętych ze świata pogańskiego. Historyczność
postaci jest więc zazwyczaj nie do podważenia, natomiast legendę podważyć oczywiście
można. Z tym że i w legendzie mogą być zawarte elementy prawdziwe. Rozstrzyganie
tych spraw należy do dobrych, fachowych
historyków, wymaga to bowiem gruntownych badań.
17 czerwca uroczyście zostaną wprowadzone do specjalnie przygotowanej kaplicy relikwie św. Symforozy. W ołtarzu głównym są umieszczone relikwie św. Felicyty,
a w ozdobnych relikwiarzach – św. Floriana, św. Aleksandra, św. Agnieszki i św. Romana. Relikwie Męczenników Rzymskich
odnaleziono również w tzw. portatylach,
czyli w specjalnych płytkach kamiennych,
które umieszczano w ołtarzach bocznych.
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Zidentyfikowano m.in. relikwie św. Donata, św. Bonozy, św. Benedykta, św. Justy,
św. Bonifacego, św. Urbana, św. Dezyderiusza, św. Adaukta, św. Eksuperancjusza,
św. Rewokata i św. Sylwana. Jakimi drogami te relikwie docierały do parafii?
Po pierwsze – docierały do konkretnego
kraju. W przypadku św. Floriana wiemy, że
do Krakowa przywieziono je bezpośrednio
z Rzymu na życzenie króla. Z nich potem
czerpano. Później były zupełnie inne drogi –
relikwie przekazywano na przykład jako dar
podczas pielgrzymek. Z czasem niestety rozwinął się handel relikwiami, dlatego Kościół
bardzo obostrzył praktykę sprawdzania relikwii, wprowadzono zwyczaj potwierdzania
prawdziwości, czyli atestat.
Skąd wziął się zwyczaj umieszczania relikwii świętych w ołtarzach? W mensie
ołtarzowej przygotowywano tzw. sepulcrum, zagłębienie, w którym umieszczano zamknięte w metalowej puszce relikwie męczenników. W ołtarzach bocznych
umieszczano z kolei tzw. portatyle, czyli
przenośne kamienie z relikwiami.
To starożytny zwyczaj. W Rzymie celebrowano Eucharystię na grobach męczenników.
Zostało to w jakiś sposób upamiętnione w architekturze rzymskich kościołów, np. św.
Wawrzyńca – został wzniesiony nad grobem
męczennika, podobnie jest zresztą z Bazyliką św. Piotra. Wierzono, że krew męczennika
łączy się z krwią Chrystusa. W późniejszych
wiekach, kiedy nie było w danej miejscowości męczenników, przesyłano relikwie
innego męczennika i umieszczano jej w ołtarzach, męczeństwo było zatem ściśle powiązane z ofiarą Mszy świętej.
Wrócił Ksiądz niedawno z Rzymu. Zna
Ksiądz to miasto bardzo dobrze. Które
miejsca związane z prześladowaniem
chrześcijan są dla Księdza szczególnie
ważne?
Chętnie wracam na groby męczenników, to
miejsca potwierdzone historycznie. Trudniej
zidentyfikować miejsce prześladowań. Ostatnio próbowałem dotrzeć do miejsca męczeńskiej śmierci św. Justyna. Można dotrzeć do
szkoły, z której go zabrali jako nauczyciela,
ale gdzie dokładnie został zamordowany,
trudno powiedzieć. Bardzo lubię kościół św.
Jana i Pawła na Monte Celio, bywam chętnie u św. Agnieszki na Piazza Navona, u św.
Agnieszki na Via Nomentana, to są bardzo
piękne kościoły. I oczywiście same katakumby, są mi bardzo bliskie. To miejsca, w których dziś wprawdzie nie ma już relikwii, bo
je stamtąd wywieziono, ale jeżeli tylko mogę,

Papież Franciszek w kaplicy z relikwiami św. Piotra Apostoła w
kryptach Bazyliki Watykańskiej

staram się odprawiać tam Mszę. To przecież właśnie
w katakumbach spoczywały ciała męczenników, aż do
czasu, kiedy zabrano je stamtąd ze względu na zagrożenie związane z najazdami barbarzyńców.
W powszechnej wyobraźni symbolem prześladowań
jest Koloseum…
Koloseum jest pewnym rodzajem pomnika, symbolizuje wszystkie miejsca męczeństwa chrześcijan. Nie jest
ważne, czy ktoś zginął tu czy pięćdziesiąt metrów dalej.
Ważne, że jest to wielki symbol męczeństwa, utrwalony
zresztą w kulturze i sztuce.
Dziś też chrześcijanie są prześladowani. Pamiętam
z seminarium wykład Księdza Profesora na temat sytuacji Kościoła na Bliskim Wschodzie. Wiele lat temu
ostrzegał Ksiądz przed eskalacją prześladowań.
Świat udawał, że problem nie istnieje. Tymczasem
sytuacja jest wręcz dramatyczna…
Tak, to prawda. Jest dowodem podłości, że my tych prześladowanych okrutnie chrześcijan nie wspieramy naszą
modlitwą. Zapomnienie tych naszych braci jest sprawą
wyjątkową obrzydliwą! Zdecydowanie zbyt rzadko modlimy się za tych biednych ludzi. I to trzeba bardzo mocno podkreślać.
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Katakumby św. Kaliksta w Rzymie

Jak to jest – mieć męczennika w rodzinie? Bł. Stanisław Starowieyski to stryj Księdza Profesora. Zmarł
śmiercią męczeńską w Dachau, w noc paschalną 1941
roku. Został włączony do grona błogosławionych
przez Jana Pawła II razem z innymi świadkami wiary
13 VI 1999 roku.
Tak, to jest jakieś duże przeżycie, jest moim obowiązkiem kultywować jego pamięć. Dlatego napisałem książkę o Stryju – opowieść o życiu i męczeńskiej śmierci
tego niezwykłego człowieka, a jednocześnie kogoś tak
bliskiego, bo brata mojego ojca. Ważna jest jego śmierć
męczeńska, ale ważna jest również cała jego działalność, jego bohaterska walka o wprowadzenie w życie
społecznych ideałów Akcji Katolickiej, bo za nie przecież w gruncie rzeczy zginął. Jego męczeńska śmierć nie
może być oderwana od całej jego działalności.
Relikwie bł. Stanisława Starowieyskiego dotarły też
do Rzymu…
W Rzymie jest Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej (San Bartlomeo all’Isola). W roku 2000 papież
Jan Paweł II poświęcił to miejsce pamięci współczesnych
męczenników. W roku 2012 zostały tam uroczyście
wprowadzone relikwie ks. Jerzego Popiełuszki, Stryja
(w pierwszym ołtarzu od lewej strony) i Karoliny Kózkówny. Kościół był pełen – przyszli zarówno Włosi, jak
i Polacy, w uroczystości wzięło udział dwóch kardynałów i wielu biskupów. Rok później wprowadzono też relikwie męczenników z Włocławka: bpa Michała Kozala
oraz księży Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy. Warto, by pielgrzymi z Polski odwiedzali to miejsce
podczas swojego pobytu w Rzymie.
Wspomniał Ksiądz Profesor o ks. Popiełuszce. Był
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Księdza studentem?
Tak, owszem, choć uczyłem go bardzo krótko. Pamiętam, jak przyjeżdżał do seminarium z wojska i opowiadał te swoje straszne
przeżycia. Tak się złożyło, że kiedy jego wzięli do wojska, ja wyjechałem na studia, więc
mało go znałem. Byłoby dobrze, gdybyśmy
wszyscy odwiedzili muzeum Księdza Jerzego na Żoliborzu. Niestety ciągle jest postacią
nieodkrytą, podobnie jest zresztą z tymi 108
męczennikami, beatyfikowanymi przez Jana
Pawła II. Myśmy tę sprawę bardzo zaniedbali. Jest mało publikacji, mało się mówi o tych
wielkich świadkach XX wieku. Ogromne
dzieło Jana Pawła zostało przez nas zlekceważone. Myślę, że rozszerzenie wezwania
waszej parafii może przyczynić się zarówno
do troski o korzenie naszej wiary, jak i wrażliwości na to, co działo się w nieodległej
przeszłości i co dzieje się dzisiaj.
Nawiązaliśmy współpracę z o. Maciejem
Jaworskim, karmelitą bosym, który od
wielu lat gromadzi świadectwa o ludziach,
którzy w obliczu okrutnego ludobójstwa
z 1994 roku nie tylko nie stracili swej wiary, ale dokonywali czynów heroicznych.
Publikujemy w „Uwierzyć” kolejne teksty
o. Macieja.
Bardzo słusznie, bo my słyszymy wprawdzie
o masakrze, ale nie mówimy o niesamowitych świadectwach wiary Kościoła w Rwandzie, a takie są. Myśmy oddali Rwandę dziennikarzom.

W KOŚCIELE

List bł. Stanisława Starowieyskiego napisany do żony z obozu koncentracyjnego w Dachau – kościół św. Bartłomieja na
Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie

Ks. Julian Chrościcki w czasie II wojny
światowej również doświadczył wielu
cierpień. Murowany kościół w naszej parafii to wotum wdzięczności za ocalenie.
Czy ma ksiądz jakieś wspomnienia związane z ks. Chrościckim?
Był moim profesorem. Nie był to jakiś wielki
naukowiec. Wykładał w seminarium teologię pastoralną i pamiętam, że zawsze mówił
do nas z taką wielką miłością, z taką wielką
dobrocią. Może i wielu wiadomości myśmy
na jego wykładach nie zdobyli, ale nauczyliśmy się za to tej niesłychanie ważnej rzeczy
– że parafian trzeba kochać i że podstawową sprawą w duszpasterstwie to nie są triki, tylko miłość, życzliwość i dobroć. Ksiądz
Chrościcki miał w sobie jakąś wielką miłość
i jakąś wielką życzliwość do drugiego człowieka. Kiedy go widzę w tej chwili, jak siedzi
na katedrze, to przypominam sobie, jak emanowała od niego ta dobroć i życzliwość. I to
chyba była najważniejsza rzecz, którą nam
przekazał. I chyba to jest w ogóle najważniejsza rzecz, którą może profesor przekazać. Powinno się go wspominać. W końcu to
on zbudował wasz kościół we Włochach. I to
w jakich warunkach? Pamiętajmy, że święci to nie tylko męczennicy, ale i wyznawcy,
którzy potrafili stworzyć tę atmosferę dobra
wokół siebie. Ksiądz Chrościcki z pewnością
taką atmosferę stwarzał.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ks. Jacek Grabowski

Bł. Stanisław Starowieyski

Fotografię ks. prof. Marka Starowieyskiego (z kopułą Bazyliki św.
Piotra w Rzymie w tle) publikujemy dzięki życzliwości ks. Tomasza
Ślesika – sekretarza Konferencji Episkopatu Polski – autora zdjęcia.
Bardzo dziękujemy!
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W WIERZE

Prosper Niyongabo
zamordowany w Buta
30.04.1997

Diomede Ningaza
zamordowany w Buta
30.04.1997

Gilbert Barinakandi
zamordowany w Buta
30.04.1997

Protais Niyonkuru
zamordowany w Buta
30.04.1997

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

Bracia
na śmierć i życie
Niższe seminaria w naszej części Afryki to kuźnia elit społecznych. Najważniejsi
ludzie w pokolonialnej historii regionu rekrutują się spośród dawnych seminarzystów. To elity intelektualne, polityczne, ale
i nierzadko duchowe. Jedną z takich kuźni
jest Buta, seminarium w diecezji Bururi
na południu Burundi, położone wśród malowniczych wzgórz w bardzo biednej krainie nieurodzajnych pól i pastwisk. W roku
1990 przy okazji papieskiej pielgrzymki do
Burundi rektor tamtejszego seminarium
dał do poświęcenia kamień węgielny pod
budowę nowej kaplicy seminaryjnej. Z entuzjazmem i dumą zbudował dość obszer-

26

ną kaplicę z pięknym malowidłem, które
kilka lat później okazało się niezwykle
prorocze w swej dramatycznej wymowie.
W roku 1993 wybuchła w Burundi bratobójcza wojna, trwająca piętnaście lat.
Pierwszy prezydent reprezentujący większość etniczną Hutu, Melchior Ndadaye,
po kilku miesiącach urzędowania został
bestialsko zamordowany przez nieprzychylną mu armię, pozostającą w rękach
mniejszościowej grupy etnicznej Tutsi.
W kraju na nowo zawrzało. Burundi zapłonęło. Kilku chłopców z niższego seminarium w Bucie uciekło, by dołączyć do
szybko rozwijającej się partyzantki Hutu.

W WIERZE

Jean-Thierry Arakaza
zamordowany w Buta
30.04.1997

Prosper Nimubona
zamordowany w Buta
30.04.1997

Desire Ndagijimana
zamordowany w Buta
30.04.1997

Jean Marie Kanani
zamordowany w Buta
30.04.1997

Ciśnienie rosło. Rektor seminarium, Zacharie Bukuru, zrozumiał, że ma w szkole
poważny problem. Chłopcy, ulegając sytuacji politycznej, zaczęli się dzielić i kłócić.

FORMACJA
Ks. Zacharie postanowił formować
chłopców do jedności. Opowiadając mi tę
historię, wchodzi na ambonę kaplicy.
– To tu ich uczyłem o pokoju, to tu ich
prosiłem, by wzrastali w jedności. Tutaj
mówiłem im o zagrożeniach i o jedynym
wyjściu – pojednaniu. Tutaj nauczałem,
tutaj zaprosiłem ich do tej duchowej przygody jedności. Warunki były jasne: wy mówicie mi wszystko, a ja obiecuję was strzec
– wspomina, wyraźnie poruszony.
Wpatrujemy się we fresk na ścianie
głównej. Na tle miejscowego pejzażu
wzgórz, w centrum, wymalowano krzyż
– także realnie istniejący w okolicy seminarium. Seminarzyści pielgrzymowali do
niego z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.
W lewym dolnym rogu stado małych owieczek podążające za Dobrym Pasterzem.
Nad całą kompozycją monumentalny napis: „Jezus moim życiem”.
– Przed tym obrazem wzrastaliśmy
– mówi ks. Zacharie. – Ja uczyłem się pasterzowania, oni uczyli się Kościoła i roli
pasterzy w życiu.
Po dłuższej chwili milczenia, patrząc na
obraz, wzdycha: – Z tej ambony obiecałem
im jedno: że ich nie opuszczę i ich ochronię.

Ks. Zacharie Bukuru

Mijały lata. Brać seminaryjna wzrastała
w duchu jedności. Czerpała również inspiracje z duchowości Focolari. W kraju zaś
w siłę rosła partyzantka. Potęgowało się
napięcie, w okolicach zdarzały się partyzanckie ataki na ludność. Był kwiecień
1997 roku. Dwa tygodnie przed kaźnią,
w piątek, młodzi chłopcy ze swym pasterzem po raz ostatni udali się do krzyża na
wzgórzach, by modlić się o pokój i pojednanie w Burundi. Na noce do seminarium
przychodził dla ochrony pięcioosobowy
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W WIERZE

Pasteur Niyungeko
zamordowany w Buta
30.04.1997

Jimmy Prudence Murerwa
zamordowany w Buta
30.04.1997

Audace Ndayiragije
zamordowany w Buta
30.04.1997

oddział wojska. Rektor prosił o oddział kilkunastoosobowy, ale bezskutecznie. Miał
nie najlepsze przeczucia.

ŚWIADECTWO
30 kwietnia rozpoczął się dla chłopców,
jak każdy dzień, o 5.20 rano. Nie wszyscy
zdążyli wziąć prysznic, ale z pewnością
wszyscy zdążyli wzbudzić choć krótki
akt modlitwy. Dokładnie o tej godzinie
do seminarium wpadła trzydziestoosobowa banda uzbrojona po zęby, pod osłoną
ciemności i ostrzału z broni przeciwlotniczej umieszczonej na sąsiednim wzgórzu
– pod krzyżem.
Oddział wojskowy zbudził się oczywiście za późno. Partyzanci Hutu pod
komendą pani kapitan wtargnęli do seminaryjnego dormitorium dla starszej
części uczniów. Chłopcy, zupełnie zdezorientowani o tej godzinie, wybudzeni zostali chaotycznymi krzykami oszalałych
bandytów. Próbowali uciekać, chować się
pod łóżka – wszystko na nic. Trwał ostrzegawczy ostrzał. Po krótkiej panice sytuacja
się ustabilizowała. Padł pierwszy rozkaz
– ustawienia się w rzędach przed dowódczynią. Chłopcy usłuchali. Pani kapitan
zakomenderowała następnie: „Nasi na
prawo, karaluchy na lewo!”. Tego rozkazu
nie wykonali. Komenda powtórzona jeszcze brutalniej wzbudziła lęk, ale jednocześnie odruch braterstwa: grupka chłopców chwyciła się za ręce, odmawiając
wykonania polecenia. Pierwsi młodzieńcy
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Alain Basile Bayishemeze
zamordowany w Buta
30.04.1997

zginęli od serii z broni maszynowej, którą szefowa powiodła na oślep po grupie,
i od granatu rzuconego im pod nogi. Kolejni oporni zostali zabici indywidualnie,
w większości maczetami, lub dosięgły ich
odłamki następnych kilku granatów. Jeden z chłopców został zabity na schodach,
próbując zanieść w bezpieczne miejsce
jeszcze żyjącego kolegę z klasy. Jatka trwała, bandyci wracali do dormitorium trzy
razy, by upewnić się, że wszyscy nie żyją.
Okupacja seminarium przeciągnęła się
do południa. Partyzanci spalili materace,
ukradli wszystkie osobiste rzeczy chłopców, które miały jakąkolwiek wartość materialną. Trzech seminarzystów najpierw
zmusili do transportu łupów, a następnie
zabili. Ci, których napad zastał pod prysznicami, próbując uciekać przez okna, zostali ostrzelani z broni maszynowej spod
krzyża na tyłach seminarium.
Jean-Népo Bironkwa, wówczas ranny
i udający zmarłego, zaświadcza, że słyszał
umierających kolegów, modlących się za
swych katów. W jęku cierpienia unosiła się
modlitwa o pojednanie…
Ksiądz Zacharie, opowiadając ze szczegółami ostatnie chwile z ich życia, powtarza, że obiecał swoim wychowankom, że
ich ochroni.
– Gdy wtargnęli, byłem jeszcze u siebie. Przed częścią budynku przeznaczoną
dla wychowawców spali żołnierze; gdy
wszystko się zaczęło, obudzili się i zaczęli
ostrzał. Wymiana ognia trwała do południa. A ja nie mogłem nic zrobić, nawet ruszyć się z mojego pokoju. Słyszałem tylko
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Eloi Gahungu
zamordowany w Buta
30.04.1997

Jules Matore
zamordowany w Buta
30.04.1997

okrutne krzyki i co chwilę rozpoczynającą się strzelaninę. Ze strachu zamknąłem
się w szafie. Wyszedłem około południa.
A obiecałem im, że ich ochronię. Śmiertelnie się bałem, oni pewnie też. Chwycili się
za ręce, tak jak ich uczyłem. Cóż za uczniowie, nie dali się podzielić. Oni mordowani,
a ja przerażony w szafie. W niebie znajdą

Longin Mbazumutima
zamordowany w Buta
30.04.1997

Joseph Muhengeri
zamordowany w Buta
30.04.1997

lepszego pasterza, naprawdę Dobrego.

OWOCE
Z okazji dziesiątej rocznicy święceń
wybrałem się do Buty, by uczestniczyć
we Mszy świętej w rocznicę męczeństwa

Groby pomordowanych
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W WIERZE

«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem
Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie
będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu» (Ap 7,14-17)

Jeden z ocalałych z pogromu – Jean-Népo Bironkwa

młodych seminarzystów. Tłum młodzieży
oczekuje na dość dużym placu przed grobami i kaplicą upamiętniającą wydarze-
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nia sprzed trzynastu lat. Biskup z byłym
rektorem podchodzą, by oddać pokłon
i pokropić święconą wodą każdy z czterdziestu grobów. Wszystko odbywa się
w głębokiej ciszy, co w Afryce nie zdarza
się często. Kilka łączonych chórów młodzieżowych rozpoczyna śpiew na wejście.
Kaplica wypełniona jest po brzegi przedstawicielami rodzin chłopców, lokalnych
władz państwowych i tych, którym udało się znaleźć miejsce kilka godzin przed
rozpoczęciem uroczystości. Eucharystia
à la africaine. Na Gloria kościół zostaje porwany w typowo burundyjski pląs. W kaplicy nie ma dość miejsca dla liturgicznych
tancerzy. Tańczą przed wejściem, między
grobami swych starszych kolegów. Chłopcy w strojach wojowników i dziewczynki
w tradycyjnych przebraniach wykonują
taniec uwielbienia między czterdziestoma identycznymi drewnianymi krzyżami
z wyrytą datą: 30.04.1997. Niezwykły obraz zmartwychwstania, zwycięstwa nad
śmiercią. Do afrykańskiego tańca zdążyłem się już przyzwyczaić, ale ten jest wyjątkowy. Uniesione ku niebu głowy i ręce,

W WIERZE

Burundyjczycy tłumnie pielgrzymują do miejsca kaźni młodych seminarzystów

z wykrzyczanym znad grobów „Chwała na
wysokości Bogu”… Wpatruję się w twarze
rodziców umęczonych chłopców. Siedzieli
w kaplicy w pierwszych ławkach – teraz
też śpiewają i wychwalają Boga na wysokościach. Przenoszę wzrok na wielkie
malowidło Chrystusa Zmartwychwstałego otoczonego czterdziestoma twarzami
chłopców. Każdy z pewnością szuka własnego syna przy Zmartwychwstałym.
Po uroczystościach po kompleksie

oprowadza nas ksiądz w białym mnisim
habicie. To były rektor seminarium, teraz
ojciec Zacharie, fundator klasztoru vis-àvis seminarium. Charyzmatem jest budowanie jedności ponad podziałami etnicznymi, kulturowymi oraz modlitwa o pokój
i pojednanie.
o. Maciej Jaworski
Tekst ukazał się wcześniej w książce o. Macieja Jaworskiego „Wierzyć w nurcie Nilu”, Kraków 2015.

Postscriptum
Dziesięciu chłopaków, którzy przeżyli masakrę, zostało księżmi. Ich misją jest głoszenie
pojednania i obalanie murów nienawiści. Blisko grobów zamordowanych seminarzystów
wznosi się sanktuarium Męczenników Braterstwa, które ufundował Jan Paweł II, głęboko poruszony wiadomością o tej tragedii. Papież pragnął upamiętnić ofiary męczeństwa,
chciał też, żeby Buta stało się miejscem modlitwy o pokój i pojednanie w Burundi. To miejsce wielu uzdrowień wewnętrznych, dlatego pielgrzymują tu ludzie z całego kraju. W masakrze zostali zamordowani chłopcy z różnych zakątków Burundi, pochodzący z obydwu
plemion. Ludzie leczą się tu z nienawiści. Po wielu latach właśnie w tym miejscu otrzymują łaskę przebaczenia swoim oprawcom. Bywa i tak, że ci, którzy w czasie bratobójczej
wojny byli katami, tu właśnie proszą o przebaczenie.
Postscriptum na podstawie tekstu Beaty Zajączkowskiej („Gość Niedzielny”, nr 05/2012)
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W FUNDACJI

Sacrosong otworzył
drogę do sukcesu
Jak co roku, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 66, zorganizowaliśmy konkurs
piosenki religijnej Sacrosong. W tym roku do grona jury zaprosiliśmy producenta
muzycznego ze studia nagraniowego – Tomasza Kulika. Talent dzieci zachwycił
każdego, a odwagę, z jaką występowały, mogli podziwiać dorośli.
Nagrody ufundował Urząd Dzielnicy Włochy.
Koncert finałowy zgromadził w sali teatralnej
Fundacji dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców,
jak i naszych parafian, którzy wspierali młodych
muzyków. Nie zabrakło gospodarza – naszego
Proboszcza.
Fundacja we współpracy ze studiem „Nagrywarka” ufundowała nagrodę w postaci profesjonalnego nagrania własnej piosenki. Tomasz
Kulik wskazał wykonawców, którzy reprezentowali dojrzałość muzyczną i są gotowi do profe-
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sjonalnej pracy w studiu. Karolina i Ewelina to
młode kobiety, których głosy zachwyciły muzyka. Trwają prace nad piosenką, które już wkrótce
zwieńczy jej nagranie. Będziemy śledzić postępy
i jesteśmy pewni, że dla tych młodych utalentowanych kobiet Sacrosong to niezapomniana przygoda, która pomoże im wejść w muzyczny świat.
Przyszłoroczny Sacrosong otworzy wykonanie ich
utworu, już dziś zapraszamy!

Karolina Burns

W FUNDACJI

Szopa z klasą

– autorski projekt fundacji

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przez
ostatnie miesiące realizowała autorski projekt „Szopa z klasą”, który znalazł się wśród laureatów konkursu grantowego „Gaz System – Fundusz Naturalnej Energii”.
„Szopa z klasą” to powrót do dawnych lekcji
praktycznych, które prowadziliśmy z naszym zespołem w warsztacie „Męska Szopa” razem z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 66 z naszej dzielnicy.
Podczas kilku spotkań dzieciaki pokazały, że
ciężka praca, umiejętność używania narzędzi i urządzeń warsztatowych to coś, co sprawia im ogromną
frajdę. W swoich działaniach edukacyjnych zawsze
przestrzegamy najważniejszej zasady: „Jeśli nauka,
to tylko w działaniu!” Uczniowie zbudowali z palet
przepiękne meble do szkolnego ogródka, urządzili
w nich skrzynki na kwiaty, zasadzili zioła i pachnące maciejki. Ich dzieło można teraz podziwiać, kiedy
przechodzi się obok szkoły. Meldujemy, że obaliliśmy zarzut, jakoby młode pokolenie zajmowało się
tylko smartfonami i komputerami! Dzieci potrzebują zachęty, ciekawych wyzwań, jasnych i konkret-

nych celów!
Grant umożliwił nam również zrealizowanie
ciekawych warsztatów dla młodszych uczniów włochowskiej Mikroszkoły, podczas których wspólnie
budowaliśmy domki dla owadów. Dzieci poznały
przy tej okazji ciekawy świat owadów i zrozumiały, jak dużą rolę odgrywają one w świecie przyrody.
Umieją teraz rozróżniać pszczołowate i wiedzą, że
należy wspierać ich życie w miastach. Już wkrótce
domki zawisną w naszej dzielnicy, w sąsiedztwie
zasadzonych krzewów, które zachęcą pożyteczne
owady do zasiedlenia. Polecamy wszystkim obserwowanie domków, to prawdziwa lekcja przyrody!
Dzięki projektowi mogliśmy też kupić książki
o tematyce przyrodniczej oraz takie, które są inspiracją do majsterkowania, wkrótce otrzyma je biblioteka szkolna.
Dziękujemy Pani Dyrektor, Panu Krzysztofowi –
nauczycielowi techniki, firmie Jula oraz oczywiście
grantodawcy – firmie Gaz System za zaangażowanie
i wiarę w sens działań, które zrealizowaliśmy!

Karolina Burns
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Niedziela

Poniedziałek

XIII niedziela zwykła

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 1)
18.00 – o ożywienie wiary

7.30 – w intencji Pawła z okazji imienin i Jerzego z
okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
9.30 – za śp. Teodozję Halinę Sokołowską z okazji
imienin oraz zmarłych z rodziny Sokołowskich,
Ziendalskich i Wiśniewskich
11.00 – za śp. Halinę Garstka w 11. rocznicę śmierci
i śp. Jana Garstka
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Mirosława Grześkiewicza w 4.
rocznicę śmierci

LIPIEC 2018

1
8
15
22
29

XIV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 7)
9.30 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza
Sołtysiaków
11.00 – w intencji Mai, w 6. rocznicę urodzin, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Emilię Polańską, Mariana Pietruchę,
Wiesławę i Zbigniewa Wolny

XV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Mariana Mętraka w 11. rocznicę śmierci
oraz Józefę, Józefa, Helenę, Stanisława i Janusza
Mętraków
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
2) za śp. Marię Łuczyńską
11.00 – za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza
Orlińskich oraz Stefana Widyńskiego
12.30 – 1) za śp. Mirosława Piwowarskiego
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 14)
18.00 – w intencji Dariusza, Magdy, Ani i Amelki, z
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

XVI niedziela zwykła

7.30 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 21)
9.30 – za śp. Mariannę, o zbawienie i radość Nieba
11.00 – za śp. Janinę Świtlaga w 9. rocznicę śmierci i
Edwarda Świtlagę
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Jerzego Zembrzuskiego oraz zmarłych
z rodziny Zembrzuskich i Zagórskich

XVII niedziela zwykła

7.30 – w intencji Anny, z okazji imienin oraz
Macieja z okazji 4. rocznicy urodzin, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 – 1) za zmarłych z rodziny Wysotów
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 28)
11.00 – dziękczynna, w 18. rocznicę urodzin Joanny,
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 75. rocznicę
urodzin Teresy Lewandowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
18.00 – za śp. Bożenę Zielińską
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Wtorek
7.15 – 1) o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Haliny
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 2)
18.00 – o ożywienie wiary

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
7.15 – 1) za śp. Edwarda Mitana
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 8)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 9)
18.00 – za śp. Feliksa Pakułę w 44.
rocznicę śmierci

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 15)
18.00 – za śp. Janusza Wendla w 10.
rocznicę śmierci

7.15 – 1) za śp. Mariannę Głowala w
4. rocznicę śmierci
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 16)
18.00 – za śp. Stanisława
Zygmuntowicza w 4. rocznicę
śmierci

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
22)
18.00 – za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
23)
18.00 – za śp. Bolesława w dniu
imienin i zmarłych z rodziny
Kowalików, Gasińskich
i Kwiatusińskich

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
29)
18.00 – za śp. Stanisława Ziębę w 14.
rocznicę śmierci

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
30-ost.)
18.00 – za śp. Józefa i Eugenię
Bieleckich

W MODLITWIE

Środa
7.15 – 1) za śp. Tadeusza Śliweckiego
z okazji urodzin
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 3)
18.00 – wolne intencje

4
11
18
25

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 10)
18.00 – za śp. Piotra Jabłońskiego
w 12. rocznicę śmierci; o Boże
błogosławieństwo dla Magdaleny i
Sebastiana w 12. rocznicę ślubu;

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 17)
18.00 – wolne intencje

Święto św. Jakuba Apostoła i
św. Krzysztofa, męczennika

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
24)
18.00 – wolne intencje

św. Maria Goretti

Czwartek
7.15 – 1) za śp. Irenę Łabędzką w 8.
rocznicę śmierci
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 4)
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

5
12
19
26

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 11)
18.00 – w 2. rocznicę urodzin Hanny,
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 18)
18.00 – za śp. Czesława Lisika i jego
rodziców oraz Elżbietę, Piotra i
Cezarego Farbotko

Wspomnienie św. Joachima i
Anny, rodziców NMP

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
25)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Anny Królak
i jej rodziny

św. Ignacy z Loyoli

Piątek

Sobota

7.15 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 5)
18.00 – o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Joanny i
Janusza

7.15 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 6)
18.00 – za śp. Jadwigę Fura w 16.
rocznicę śmierci

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 12)
18.00 – za śp. Józefę Badach w 8.
rocznicę śmierci

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 13)
18.00 – za śp. Andrzeja
Skoczyńskiego w 10. rocznicę
śmierci

7.15 – 1) o ożywienie wiary
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 19)
18.00 – za śp. Ignacego, Juliannę i
Józefa Bogackich

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
20)
18.00 – za śp. Jana Banacha w 7.
rocznicę śmierci oraz jego rodziców
i rodzeństwo

7.15 – za śp. Bożenę Paskudzką (gr.
26)
18.00 – za śp. Annę Ciechocińską

7.15 – 1) w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii
2) za śp. Bożenę Paskudzką (gr. 27)
18.00 – za śp. Mariannę, Albina
Nieborek oraz śp. Mariana
Ostrowskiego

6 7
13 14
20 21
27 28
św. Jan Kasjan

św. Sarbeliusz Makhluf
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NMP, Królowa Aniołów

św. Edmund Bojanowski

św. Bernard z Clairvaux

XVIII niedziela zwykła

Święto Przemienienia
Pańskiego

7.15 – dziękczynno-błagalna, w 24.
rocznicę urodzin Wiktora
18.00 – rezerwacja

7.15 – za śp. Janinę i Bogusława
Pokusów
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ludwikę, Pawła,
Mariannę i Tadeusza Kiedrowskich

7.15 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.15 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Joanny
Banaszczyk i jej rodziny

7.15 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

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

7.30 – za śp. Radzisława Bardadyn w 18. rocznicę
śmierci, jego rodziców i braci oraz
śp. Władysławę i Wacława Gzochów
9.30 – za śp. Cecylię Kobus z okazji urodzin
11.00 – za śp. Irminę Wolsa w 1. rocznicę śmierci i
zmarłych z rodziny Wolsów i Rozbickich
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Zygmunta Praskiego, jego rodziców i
teściów

5
12
19
26

XIX niedziela zwykła

7.30 – za śp. Marię, Jadwigę, Kazimierza
Rębiejewskich i Stanisława Firleja
9.30 – dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę ślubu
Eugenii i Andrzeja Artowiczów z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże
11.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Dariusza, Magdy, Ani
i Amelki
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Janusza Kępczyńskiego z okazji
urodzin

XX niedziela zwykła

7.30 – za śp. Walerię, Aleksandra i Edmunda
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Mariannę Dróżdż w 31. rocznicę
śmierci
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 30. rocznicę ślubu
Doroty i Jarosława, o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata
wspólnego życia
18.00 – za śp. Danutę i Stefana Okońskich oraz
Marię Rębiejewską

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej

7.30 – za śp. Anielę, Stefana, Stanisława Firlejów i
Marię Rębiejewską
9.30 – za śp. Lucynę i Andrzeja Frączykowskich,
Alfredę i Stefana Suplewskich, Romana
Frączykowskiego i Tadeusza Topolskiego
11.00 – za śp. Renatę Foltyn
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Mirosława Golisza
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6 7
13 14
20 21
27 28
7.15 – dziękczynna, w 2. rocznicę
chrztu Antoniego i Hanny, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
18.00 – za śp. Antoniego Limana w
52. rocznicę śmierci oraz Jadwigę
Maliszewską w 27. rocznicę śmierci

W MODLITWIE

Środa
7.15 – za śp. Bolesława, Kazimierę,
Marię i Władysławę
18.00 – wolne intencje

1
8
15
22
29

7.15 – za śp. Aleksandrę Maciejewską
w 52. rocznicę śmierci, śp. Józefę
Zięba w 16. rocznicę śmierci i śp.
Marię Gradowską w 64. rocznicę
śmierci
18.00 – wolne intencje

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

7.30 – za śp. Helenę i Teofila
Jasiówka
9.30 – za śp. Wiktorię, Henryka,
Lecha, Radzisława, Mieczysława i
zmarłych z rodziny Bardadyn
11.00 – za śp. Władysława, Honoratę
i Ryszarda Gromadka
12.30 – za śp. Feliksę i Stanisława
Kochanowiczów
18.00 – rezerwacja

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Królowej

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię i Antoniego oraz
zmarłych z rodziny;

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława
Bibańskiego w 29. rocznicę śmierci

Czwartek
Wspomnienie MB Anielskiej

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

Piątek
7.15 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Dominika i jego
rodziców

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
7.15 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z rodziny
Lemańskich i śp. Annę Gawęda

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Duszczyka

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Czesława
Bednarskiego oraz zmarłych z
rodziny Bednarskich

7.15 – za śp. Katarzynę i Andrzeja
Stańczaków
18.00 – rezerwacja

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego

7.15 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.15 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z rodziny
Sikorów i Zwolińskich

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wiesława Toporskiego
w 23. rocznicę śmierci, Sabinę
Toporską oraz zmarłych z rodziny
Toporskich, Sobczaków, Perzynów
i Ziętków

Sobota
7.15 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – za zmarłych z rodziny
Jandzio i Serement

4
11
18
25
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Litke

7.15 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 50.
rocznicę ślubu Haliny i Henryka
Modzelewskich,
z podziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o błogosławieństwo
na dalsze lata wspólnego życia

7.15 – za śp. Janusza Klimczaka w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – w 45. rocznicę ślubu Ewy
i Andrzeja, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego na dalsze lata dla całej
rodziny

Św. Joanna Franciszka
Frémyot de Chantal
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bł. Aniela Salawa

św. Józef z Kupertynu

XXVI niedziela zwykła

7.30 – za śp. Stanisława Skupa w 3. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny Przychodzeń i Skup
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Danuty Kropiewnickiej i jej rodziny
11.00 – za śp. Wacława Grzymałę oraz Bronisławę i
Wacława Suchtów
12.30 – dziękczynno-błagalna, w rocznicę urodzin
Julii o Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej
18.00 – rezerwacja

WRZESIEŃ 2018

30
2
9
16
23

XXII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń w dniu imienin i
zmarłych z rodziny Przychodzeń i Skup
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego
11.00 – za śp. Leszka Warszawskiego w 9. rocznicę
śmierci
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo dla
Hanny i Grzegorza Węcławskich z okazji 25. rocznicy
ślubu oraz o opiekę matki Bożej dla całej rodziny
18.00 – o Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Zofii i Rafała Borowych
z okazji 5. rocznicy ślubu

XXIII niedziela zwykła

7.30 – rezerwacja
9.30 – za śp. Alinę i Józefa Niedziela
11.00 – dziękczynno-błagalna w intencji rodziny
Czarnockich oraz w dniu urodzin Mikołaja
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Barbarę Łasica w 4. rocznicę śmierci i
Stanisława Łąsicę

XXIV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Czesławę Rychlicką w 28. rocznicę
śmierci
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Cecylię Sasin w 5. rocznicę śmierci i
Józefa Sasina
12.30 – w 15. rocznicę ślubu Agnieszki i Radomira
18.00 – w intencji poległych, pomordowanych
i zmarłych ofiar deportacji i Powstania
Warszawskiego w 74. rocznicę

XXV niedziela zwykła

7.30 – rezerwacja
9.30 – za śp. Franciszka i Sabinę Kaźmierczaków
oraz Stanisława i Zofię Michalik
11.00 – dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo
dla Katarzyny i Grzegorza w 10. rocznicę ślubu
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – dziękczynno-błagalna z okazji 23. rocznicy
urodzin Damiana i 29. rocznicy urodzin Justyny
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7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marię w 55. rocznicę
śmierci u Stefana Brzozowskich
18.00 – za śp. Halinę Górniak i
zmarłych z rodziny Górniak i
Jeżewskich

3
10
17
24

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława i Czesława
Brzozowskich
18.00 – za śp. Jana Szczotkę w 1.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marka Wiąckiewicza
w 6. rocznicę śmierci oraz Anielę i
Franciszka Kucharskich
18.00 – za śp. Tadeusza
Okurowskiego w 18. rocznicę
śmierci i jego żonę Jadwigę

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja
Nowosielskiego w 8. rocznicę
śmierci
18.00 – za śp. Teresę, Gustawa i
Barbarę Plewińskich

4
11
18
25

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława i Wiesława
Bednarskich

Święto św. Stanisława Kostki,
patrona Polski

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Janinę Gilert
18.00 – za śp. Wacława Krajewskiego
w 18. rocznicę śmierci i śp. Łucję
Krajewską

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ludwika w 70. rocznicę
śmierci i Jadwigę Borowskich
18.00 – za śp. Piotra Makowskiego

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota
7.15 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – w intencji poległych i
pomordowanych podczas II wojny
światowej

św. Hldegarda z Bingen
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

5
12
19
26

Najświętszego Imienia Maryi

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Michała Karwata w 14.
rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Aleksa w rocznicę chrztu; za
śp. Andrzeja Ochońskiego w 10.
rocznicę śmierci;

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę i Jana
Oleszkiewicz i Ryszarda
Gugnackiego

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
św. Piotr Klawer

św. Robert Bellarmin

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

7.15 – za śp. Józefa Mętraka w 18.
rocznicę śmierci oraz Helenę,
Józefa, Stanisława, Mariana,
Janusza i Stanisława Mętraków
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – w intencji Karoliny i Bruce’a
w 5. rocznicę ślubu, o Boże
błogosławieństwo, potrzebna łaski i
opiekę Matki Bożej

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stefanię, Feliksa i
Waldemara Zając

Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Foltyn w
rocznicę śmierci
18.00 – dziękczynno-błagalna w
10. rocznicę ślubu Katarzyny i
Grzegorza, z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą o
dary Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława Szozdę w 14.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza
Tomaszewskiego w 15. rocznicę
śmierci

Święto św. Mateusza,
Apostoła i Ewangelisty

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mateusza i Józefę
Zwolińskich
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Mateusza z okazji imienin i
Grzegorza z okazji 20. rocznicy
urodzin

7.15 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz o dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla księdza
proboszcza i kapłanów z naszej
parafii
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Piotra i Anny, Jana i Marzeny
w 29. rocznicę ślubu, Krzysztofa i
Magdy w 11. rocznicę ślubu oraz
Małgorzaty i Adama w 5. rocznicę
ślubu

Święto Narodzenie NMP

7.15 – wolna intencja
8.00 – o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Agaty i
Pawła z okazji ich urodzin
18.00 – rezerwacja

Wspomnienie NMP Bolesnej

7.15 – za Parafian
8.00 – za śp. Antoniego Rychlickiego
w 46. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisława
Cząstkiewicza, Władysławę i
Władysława Żuchowicz, Jana
Szczepkowskiego, Zenonę i
Stanisława Leciewicz i zmarłych z
rodziny Głodkowskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Michała Karwata z
okazji imienin i urodzin
18.00 – za śp. Marię i Stanisława
Dudra oraz Małgorzatę Savinc
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SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin
i dzieci), 12.30 i 18.00 (z udziałem
młodzieży i studentów)

Msze św. w tygodniu:
7.15, 8.00 (poza okresem
wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.15, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna)
19.00 lub 19.30 (liturgia niedzielna
z udziałem wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej
w kaplicy św. Łazarza)

Sakrament Pokuty i Pojednania
kilka minut przed każdą Mszą
św. z wyjątkiem Mszy św. w dni
powszednie o 7.15, w każdy piątek
od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego
Sakramentu:
w każdy piątek od 8.30 do 20.00,
w pierwsze czwartki miesiąca po
Mszy św. wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
w II i IV niedzielę miesiąca (poza
okresem Adwentu i Wielkiego Postu)
podczas Mszy św. o godz. 12.30

Nabożeństwo
pierwszych piątków
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00 i 18.00 Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przed Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo
pierwszych sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00

Nabożeństwo
do św. Michała Archanioła
w pierwsze wtorki miesiąca po Mszy
św. o godz. 18.00

Nabożeństwa majowe
i czerwcowe
w niedziele o godz. 17.15, a w dni
powszednie o godz. 18.45

Nabożeństwa październikowe
w niedziele o 17.15,
a w dni powszednie o 18.45

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
w każdą niedzielę przed pierwszą
Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży:
w piątki Wielkiego Postu
po Mszy św. wieczornej
dla dzieci: w piątki Wielkiego
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca
o 17.15

KANCELARIA PARAFIALNA
CZYNNA
Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30

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

Czwartek

18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00

W miesiącach wakacyjnych
kancelaria czynna tylko
w godzinach popołudniowych,
a w pierwszy piątek lipca
i sierpnia od 9.00 do 11.00.

