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fundac ja  ks .  Rumianka

wkroczyliśmy w rok 
wiary. dookoła piasek 
i pustka, jak zauważa 
benedykt Xvi, ale przy-
najmniej łatwiej się 
zorientować kto napraw-
dę idzie z nami w tej 
karawanie wierzących. 
na pustyni lepiej widać 
kto jest kim, kto, czego 
chce i dokąd podąża. 
szukamy więc wody w 
oazach i wytrwale spie-
szymy do celu, jakim 
jest dom ojca. jedno-
cześnie musimy obronić 
depozyt wiary, jaki nam 
zostawiono, przed wilka-
mi,  które krążą dookoła, 
niczym groźne lwy. 
pustynia, to nie tylko 
opis wędrówki, jaka 
czeka kościół, czy obraz 
ludzkich serc i sumień 
- symbol wielkiego spu-
stoszenia postchrześci-
jańskiej europy. pustynia 
to wezwanie do radyka-
lizmu, bo nikt zanurzony 
w letniość i bylejakość 
wiary nie przejdzie tych 
tysięcy piaszczystych i 
niebezpiecznych kilome-
trów. pustynia weryfiku-
je wiarę, w myśl apoka-
liptycznych słów - „bądź 
zimny, albo gorący”. 
jak czytamy w rozmo-
wie z ks. proboszczem: 
„prawdziwą wartość ma 
kościół żywy, kościół 
ludzi z pasją wiary, ludzi 
autentycznych”.
w naszej parafialnej 
wędrówce rok wiary 
jest jednocześnie ro-
kiem misyjnym, który 
został zainaugurowany 
poprzez tydzień misji. 
nasz kościół był otwar-
ty przez cały czas, kto 
tylko chciał, o dowolnej 

porze dnia i nocy, mógł 
przeznaczyć na osobiste 
spotkanie z panem tyle 
czasu, ile było trzeba. 
przeżyliśmy noc konfe-
sjonałów, będącą próba 
wyjścia ku tym, którzy w 
ciągu dnia są zajęci i nie 
mają czasu na spowiedź. 
były codzienne apele 
maryjne, różaniec, na-
uczania stanowe - szereg 
propozycji dla ducha 
i umysłu. wszystkie te 
inicjatywy mają jednak 
wspólny mianownik - 
trzeba było nieco chcieć,  
by z nich skorzystać, 
trzeba było uczynić 
ten minimalny wysiłek 
i przyjść do świątyni, a 
nawet - bo i takie przy-
padki były - trzeba było 
pozwolić poprowadzić 
sie natchnieniom, jak 
ci, którzy przechodząc 
obok i widząc szeroko 
otwarte drzwi świątyni 
poczuli się zaproszeni do 
wejścia. teraz jednak jest 
czas wychodzenia na 
zewnątrz i szukania tych, 
którzy - z różnych wzglę-
dów - ukryli się przed 
panem. to może nasi 
bliscy, nasi znajomi, są-
siedzi z naprzeciwka, lu-
dzie spotykani na ulicy, 
sklepie czy przystanku. 
dla nich tez jest miejsce 
w naszej karawanie. ich 
też pragnie uratować 
chrystus przed śmiercią 
z pragnienia pośród 
pustynnej suszy. tym ra-
zem potrzebuje naszego 
zaangażowania.
jesteś światłem dla 
innych. świeć i pomóż 
chrystusowi. masz misję!
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początek paź-
dziernika  to czas, 
gdy maturzyści 
archidiecezji 
warszawskiej 
przybywają na ja-
sną górę modlić 
się o pomyślny 
wynik egzami-
nów dojrzałości. 
w tym roku piel-
grzymka trwała 
trzy dni, tak wielu 
młodych pragnie 
pokłonić się czar-

nej madonnie.
także i grupa 
maturzystów z 
położonego na 
terenie naszej 
parafii lXXiii lo 
im. zawiszaków 
proporca „victo-
ria” udała się na 
jasną górę. na 
miejscu wysłu-
chali konferencji 
ks. piotra pawlu-
kiewicza, mieli 
szansę skorzystać 

z sakramentu 
pojednania, oraz 
uczestniczyli 
w eucharystii 
odprawianej w 
kaplicy matki 
bożej przez bpa 
tadeusza pikusa. 
na zakończenie, 
młodzi pielgrzy-
mi złożyli swoje 
przyrzeczenia, 
oddając sie tym 
samym w opiekę 
królowej polski. 

Nowa podstawa programo-
wa, uwzględniająca reformę 
edukacji wczesnoszkolnej, za-
kłada trzyletni okres przy-
gotowania do i komunii. 
wcześniej przystępowały do 
niej dziewięcioletnie dzieci 
z drugiej klasy. w niektórych 
diecezjach to, kiedy dziecko 
przystąpi do sakramentu, za-
leży od wieku, w jakim rozpo-
częło naukę, a także od tego, 
czy chodzi do klasy z rówieśni-
kami, czy też do grupy miesza-
nej. w niektórych diecezjach 
w 2014 r. w ogóle nie będzie 
i komunii. Dopiero w 2017 r. 
ujednolici się w całej Polsce 
wiek dzieci pierwszokomunij-
nych. wtedy do sakramentu 
przystąpią sześciolatki, które 
obowiązkowo zaczną naukę w 
pierwszej klasie w 2014 r. 
w naszej archidiecezji zmia-
ny zaczynają się już w tym ro-
ku. Dzieci, kóre rozpoczęły we 
wrześniu naukę jako sześcio-
latki przyjmą i komunię św. 
w 2015 r. wczesniejsze roczni-
ki – w zależności od tego, czy 
jest to klasa sześcio-, siednio-
latków, czy mieszana przyjmą 
i komunię w różnym terminie. 

W sobotę, 6 paździer-
nika mieliśmy okazję 
do wspólnej modlitwy 
za chorych. Dzień 
wcześniej, w pierwszy 
piątek miesiąca, ojco-
wie misjonarze odwie-
dzili chorych, którzy 

nie mogli uczestniczyć 
w Tygodniu Misyjnym. 
W sobotę o 15.30 
została odprawiona 
Msza św., w czasie 
której kapłani udzielali 
sakramentu namasz-
czenia chorych, a po 

niej ojcowie misjona-
rze udzielili zebranym 
błogosławieństwa 
lourdzkiego (Najświęt-
szym Sakramentem). 
Po nabożeństwie 
osoby w podeszłym 
wieku i chorzy spotkali 

się w kawiarence pa-
rafialnej, na wspólnej 
agapie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy 
umożliwili chorym 
dotarcie do kościoła i 
pomogli przygotować 
poczęstunek.

misyjne spotkanie chorych

Blask  
krzyża

Bycie bielanką to nie tylko oka-
zjonalne sypanie kwiatków przed 
Najświętszym Sakramentem. To także  
formacja, pomagająca odnaleźć się 
dzieciom i młodzieży w coraz bardziej 
pogubionym świecie. Po dłuższej 
przerwie wznowiliśmy w naszej 
parafii spotkania dla bielanek, czyli 
Dziewczęcej Słuzby Maryjnej. Choć 
na zapowiadany wyjazd rowerowy 
wyruszyła niewielka grupa dziew-
czynek, to nie tracimy wiary, ze ta 
forma posługi i wzrastania w wierze 
i dojrzałości jest wciąż aktualną 
propozycją dla dzieci i rodziców. W 
końcu nie idzie o ilość, ale jakość. 
23.10.2012 Spotkanie formacyjne 
(we wtorki o godz.16.45 odbywają 
się wszystkie spotkania i próby)
7.10.2012 Msza Św. o godz. 11.00; 
dziewczynki ubrane na biało; 
spotykamy się o godz. 10.40; tego sa-
mego dnia na Nieszpory przychodzą 
dziewczynki ubrane na biało.    
13.11.2012 Spotkanie formacyjne
27.11.2012 Spotkanie formacyjne
9.12.2012 Msza Św. o godz. 11.00 
- uroczyste przyjęcie do grona Dzieci 
Maryi; dziewczynki ubrane na biało; 
spotykamy się o godz. 10.40; tego sa-
mego dnia na Nieszpory przychodzą 
dziewczynki ubrane na biało.    
11.12.2012 Spotkanie formacyjne
20.12.2012 Msza Św. o godz. 
11.00; dziewczynki ubrane na biało; 
spotykamy się o godz. 10.40; tego sa-
mego dnia na Nieszpory przychodzą 
dziewczynki ubrane na biało.   
8.01.2013 Spotkanie formacyjne
22.01.2013 Spotkanie formacyjne
25.01.2013 – 2.02.2013 Wyjazd 

narciarski rodzin Bielanek i mini-
strantów na Słowację 
12.02.2013 Spotkanie formacyjne
26.02.2013 Spotkanie formacyjne
3.03.2013 Msza Św. o godz. 11.00; 
dziewczynki ubrane na biało; 
spotykamy się o godz. 10.40; tego sa-
mego dnia na Nieszpory przychodzą 
dziewczynki ubrane na biało.    
12.03.2013 Spotkanie formacyjne
26.03.2013 Spotkanie formacyjne
7.04.2013 Msza Św. o godz. 11.00; 
dziewczynki ubrane na biało; 
spotykamy się o godz. 10.40; tego sa-
mego dnia na Nieszpory przychodzą 
dziewczynki ubrane na biało.   
9.04.2013 Film albo kręgle
23.04.2013 Próba przed Bożym 
Ciałem
7.05.2013 Spotkanie formacyjne
21.05.2013 Spotkanie formacyjne
30.05.2013 Boże 
Ciało
2.06.2013 
Zakończenie roku 
Formacji; 
Pielgrzymka 
do Loretto; 
ognisko 
z 
kiełba-
skami.

Dlaczego?
metrykalny wiek dziecka ma 
znaczenie w jego rozwoju emo-
cjonalnym i społecznym, a 
tym samym wpływa na moż-
liwość przygotowania do i ko-
munii. Dzieci sześcioletnie – jak 
wskazują psychologowie - ma-
ją niższą koncentrację, niższe 
uspołecznienie niż ich starsi ko-
ledzy, wciąż potrzebują przerwy 
śródlekcyjnej, chcą, by cały czas 
ich chwalono, mają niższą sa-
moocenę czy trudności w podej-
mowaniu decyzji niż uczniowie 
o rok starsi. 
Decyzja o dopuszczeniu młod-
szych dzieci do przygotowań 
pierwszkomunijnych zależy od 
stopnia ich rozwoju, a jeszcze 
bardziej od tego, czy dziecko 
ma za sobą doświadczenie prze-
kazywania wiary w rodzinie. 
Niewątpliwie wymaga więk-
szego zaangażowania rodziców 
i aktywnego włączenia się w 
przygotowanie, zarówno na po-
ziomie katechezy szkolnej, jak 
i parafialnej. ostatecznie o do-
puszczeniu młodszych dzieci do i 
komunii decyduje proboszcz, ja-
ko odpowiedzialny za katechezę 
na terenie parafii, a czyni to w 

porozumieniu z katechetami i 
środowiskiem wychowawczym 
dzieci (rodzice, opiekunowie, 
nauczyciele).
w naszej parafii proponujemy, 
idąc za wytycznymi Episko-
patu, by - po reformie eduka-
cji wczesnoszkolnej - dzieci 
przyjmowały Pierwszą komu-
nię św. w tym samym wieku co 
do tej pory. w tym roku do sa-
kramentu przystąpiłyby dzie-
ci, które rozpoczęły naukę w 
szkole podstawowej jako sied-
miolatki. młodsze dzieci mo-
gą przystąpić do i komunii 
świętej za zgodą księdza pro-
boszcza. 
spotkania dla rodziców od-
bywają się od października w 
każdą trzecią niedzielę mie-
siąca, po mszy świętej o 11.00.
 specjalna msza święta dla 
dzieci przygotowujących 
się do i komunii świętej bę-
dzie odprawiana, począwszy 
od grudnia, w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00.

oprac. ks. k. Ch.

pierwszokomunijne  
zmiany

Niewiele osób zwróciło uwagę 
na zmianę, dotyczącą krzyży 

wieńczących naszą świątynię. 
od połowy września są one 

bowiem pomalowane na złoty 
kolor. Barwa ta, od zawsze 

stanowiła ziemski odpowied-
nik chwały nieba. złote tło 
malowane na wschodnich 

ikonach przypominało o 
tej sferze bytowania osób 

świętych, jaką jest obecność 
Boża w wieczności. również 

niezliczone mozaiki, zdobiące 
absydy katedr i bazylik, na 
których widniało dostojne 

wyobrażenie Chrystusa 
Pantokratora (tak, jak na 
mozaice, będącej oficjal-

naąikoną 
roku 

wiary), 
jaśniały 
złotem 

- dla 
podkre-

ślenia 
niebiań-

skiej 
sfery, w 

której 
króluje 

Pan.  

formacja bielanek

"Wyjazd rodzin 
na narty był 
dobrym środ-
kiem na stwo-
rzenie wspól-
noty pomiędzy 
rodzinami, 
które niekiedy 
widziały sie po 
raz pierwszy"  - 
tak wspomina 
zeszłoroczny 
wyjazd zimowy 
na Słowację 
jedna z wielu 
znajdujących 
się tam rodzin. 
osoby odpowie-
dzialne zapewniły 
odpoczynek za-
równo rodzicom 
jak i dzieciom. 
wspólna eucha-
rystia, na której 
gromadziliśmy się 
codziennie, była 
miejscem spotka-
nia całej wspólno-
ty z bogiem oraz 
odpoczynkiem i 

dziękczynieniem 
po trudach i wy-
siłkach na stoku. 
zachęcamy, aby 
przyłączyć się do 
tego rodzinnego, 
wspólnego 
wyjazdu." 
wyjazd do źdiaru 
na słowacji, obej-
mujący wspólną 
rekreację, oraz 
spotkania forma-
cyjne dla mał-

żeństw i dzieci, 
organizowany jest 
w ferie zimowe.  
rozpoczęcie pla-
nowane jest na 
wieczór piątku 25 
stycznia, powrót 
natomiast na 
sobotę 2 lutego, 
zapisy i dodat-
kowe informacje 
można uzyskać w 
kancelarii do 15 
listopada. 

na ferie i narty 

do Źdiaru

l i s t o p a d  2 0 1 2

młodzi na  
jasnej  
górze

wraz z połową 
października roz-
poczęlismy zapisy 
na nową serię kur-
su przygotowują-
cego do przyjęcia 
sakramentu bierz-
mowania. zapro-
szenie skierowane 
jest głównie do 
młodzieży klas 
trzecich gimna-
zjum. w archidie-
cezji warszawskiej 
kursy tego typu 
trwają dwa lata, 
aby zakończyć się 
w pierwszej klasie 

szkoły ponadgim-
nazjalnej. takie 
wydłużenie czasu 
przygotowawcze-
go związane jest 
z obserwowanym 
od dłuszego czasu 
brakiem wystar-
czającej dojrza-
łosci młodzieży, 
która przecież ma 
przyjmująć dar 
nazywany często 
sakramentem 
chrześcijańskiej 
dojrzałosci. w na-
szej parafii kandy-
daci do bierzmo-

wania gromadzą 
się na specjalnych 
spotkaniach w 
małych grupach 
pod opieką 
pary animato-
rów. posługę tę 
pełnią najczęsciej 
małżonkowie, 
którzy pomagają 
młodziezy w od-
krywaniu tajemnic 
wiary i wyjaśniają 
trudnosci z nią 
związane.  
zapisywać przyj-
mujemy w kance-
larii parafialnej.

kurs do bierzmowania

ZApROSZENiE
W rocznicę 

odzyskania 
niepodległości, 

11 listopada, 
o godz. 13.30, 

odbędzie się w 
naszej świątyni 

koncert pieśni 
patriotycznych. 

usłyszymy pieśni 
legionowe na 

chór i orkiestrę w 
opracowaniu F. 

Nowowiejskiego, 
E. Marchwickiej, 
St. Moryty oraz 
b. Szczepanow-

skiej w wyko-
naniu chórów i 

Orkiestry Zespo-
łu państwowych 

Szkół Muzycz-
nych nr 1 ( pOSM 

st i im Emila 
Młynarskiego 

i pOEZSM )w 
Warszawie pod 

dyrekcją Ewy 
Marchwickiej.



nowy grób 
- nie trzeba 

było zmieniać 
numeracji w całym 

rzędzie. wszystkie do-
kumenty potwierdzające 

prawo do dysponowania 
grobami będą sukcesywnie 
wymieniane na nowe, z 
nową numeracją. do czasu 

nie znaczy to, że do tej 
pory mieliśmy bałagan. 
jednak technika idzie 
naprzód i prowadzenie 
dokumentacji przy użyciu 
specjalistycznych progra-
mów komputerowych jest 
łatwiejsze, mniej praco-
chłonne i dokładniejsze.

prace nad  wprowadzeniem 
papierowych dokumentów 
do komputera rozpoczęły 
się w maju 2011 roku i 
trwały 18 miesięcy. w tym 
czasie został przeprowa-
dzony na cmentarzu spis 
z natury (czyli spis osób 
pochowanych w grobach 
według tablic nagrobnych), 
a dokumenty papierowe, 
które zarchiwizowane są w 
kancelarii, zostały przepisa-
ne w wersji elektronicznej. 
w czasie tych prac okazało 
się, że w wielu przypadkach 
numeracja na dokumen-
cie, nadana w czasie 
powstawania grobu, i jego 
numer kolejny w rzędzie na 
cmentarzu znacznie się od 
siebie różnią. nic dziwnego, 
skoro wiele z tych grobów 
powstawało już w latach 
40-tych, a w międzyczasie 
zmieniał się układ ścieżek 
czy nawet numeracja kwa-
ter. sprawiało to problemy 
również tym, którzy chcieli 
znaleźć na cmentarzu grób 
swoich bliskich - cóż z tego, 
że dowiedzieli się w kan-

celarii, że grób posiada nu-
mer 15, skoro w rzędzie na 
cmentarzu, grób ten był 21 
z kolei. kolejne utrudnienia 
wprowadzała dodatkowa 
numeracja grobów (np. 
groby ustawione były w 
kolejności 1, 1a, 1b, 2 - więc 
ktoś, kto szukał grobu nr 2, 
trafiał na grób 1a). dlatego 
postanowiliśmy uporząd-
kować sektory i numerację 
grobów oraz wprowadzić 
ułatwienia, które pozwolą 
na bieżące uzyskiwanie 
informacji o grobach przez 
internet, nawet bez ko-
nieczności kontaktowania 
się z kancelarią parafialną. 

jakie udogodnienia daje 
nowy program? przede 
wszystkim każdy, wcho-
dząc na stronę www.
swietateresa.pl/cmentarz 
lub http://www.polski-
-cmentarz.com/warsza-
wawlochy/grobonet/start.
php będzie mógł wyszukać 
miejsce pochówku osoby 
zmarłej. wyszukiwarka po-
każe wszystkie pochowane 
osoby o danym nazwisku, 
wraz ze zdjęciem nagrobka. 
po kliknięciu na dany grób 
pokaże się jego dokładny 
adres (sektor, rząd, grób), 
zdjęcie nagrobka oraz 
mapa, na której będzie 
można znaleźć dokładny 
schemat dojścia do tego 
grobu. będzie też można 

zadać pytanie 
o stan opłat 
dotyczących 
tego grobu oraz 
zgłosić błąd w 
funkcjonowaniu 
wyszukiwarki. 
wyszukiwarka ma 
również ciekawą 
zakładkę "rocznice" 
- znajduje się tam 
wykaz osób, które 
danego dnia mają 
rocznicę urodzin lub 
śmierci. do szczegó-
łowej mapy cmentarza 
można się dostać przez 
zakładkę "mapa" lub 
bezpośrednio ze strony 
http://www.polski-cmen-
tarz.com/warszawawlochy/
mapa. 

zmianie ulega numeracja 
grobów. obecny system 
uwzględnia pozostawienie 
wolnych miejsc bez nu-
meracji, tak, aby - kiedy w 
wolnym miejscu pojawi się 

porządki  
w dokumentacji 
cmentarza
już od listopada zacznie działać 
nowy system porządkowania danych 
dotyczących cmentarza - grobów, 
które istnieją na naszym cmentarzu 
oraz osób w tych grobach pochowa-
nych. 

wymiany, stare 
dokumenty nie 

tracą ważności. 

bardzo prosimy o 
zgłaszanie wszel-

kich uwag dotyczą-
cych błędów. w pro-

gramie znajdują się dane 
przepisane z dokumentów 
papierowych. dlatego 
może zdarzyć się, że w 
czasie przeglądania danych 
dotyczących grobów osób 
bliskich okaże się, że doku-
menty wskazują, że w gro-
bie pochowana jest osoba, 
która w rzeczywistości w 
nim nie leży. albo że braku-
je osoby, która jest w tym 
grobie pochowana. mogą 
się zdarzyć również inne 
nieścisłości. prosimy o zgła-
szanie takich przypadków, 
będziemy porządkowali 

dokumentację na bieżąco. 
prosimy również o cier-
pliwość i wyrozumiałość. 
spodziewamy się dużego 
zainteresowania porząd-
kowaniem i prostowaniem 
danych dotyczących osób 
pochowanych na naszym 
cmentarzu. być może nie 
będziemy w stanie odpisy-
wać na maile tak szybko, 
jak osoby kontaktujące się 
z nami mogłyby oczekiwać. 
jednak nigdy nie będzie to 
dowodem lekceważenia, 
a tylko nadmiernego ob-
ciążenia ilością danych do 
sprawdzenia. zapraszamy 
do korzystania z nowego 
programu i do kontaktu 
z kancelarią parafii we 
wszystkich sprawach bu-
dzących wątpliwości.

Agnieszka Dzięgielewska
Iwona Wilman

- kancelaria parafii
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Zakończyły się Misje święte, na któ-
rych bardzo księdzu proboszczowi 
zależało. Jakie są księdza refleksje 
po zakończeniu tego ważnego  dla 
parafii wydarzenia?

Stało się dla ,mnie jasne, że 
rolą parafii jest inspirowanie i 
wspieranie tego, co dzieje się w 
sercu każdego z nas. Za wiarę, 
czyli za relację z Bogiem, którego 
objawia nam Jezus, każdy z nas 
jest odpowiedzialny osobiście. 
Owszem, rolą duszpasterzy jest 
budzenie wiary, jest zachęcanie 
i inspirowanie do poszukiwania 
Boga. Ostateczna decyzja i naj-

PARAFIA  
W MISJI

Rozmowa z ks. proboszczem  
Zygmuntem Niewęgłowskim

sprzeciwu jest niestety smutną 
konsekwencją stawania po stro-
nie prawdy.

czy misje pozwoliły dostrzec jakieś 
nowe przestrzenie naszej parafii?

Dzięki misjom jeszcze bardziej 
zauważamy problem ludzi star-
szych, samotnych, chorych. 
Parafia winna nieść im pomoc. 
Nie powinna jednak przeżywać 
życia za nich. Widzę sens we 
wspieraniu wszelkich inicjatyw, 
ale najpierw muszą chcieć sami 
zainteresowani. Podobnie ma 
się sprawa z dziećmi, młodzieżą, 
małżeństwami, osobami bez pra-
cy. Chciałbym, abyśmy te osoby 
inspirowali, abyśmy dawali im 
możliwość spotkań, poszukiwa-
nia wsparcia, rozwoju osobiste-
go, rozwoju wiary, modlitwy, ale 
pod warunkiem, że będą tego 
chciały. Chcę towarzyszyć, ale nie 
chcę zmuszać, ciągnąć na siłę, 
tworzyć czyjeś życie. Nie wierzę, 
że przeżywanie życia za kogoś 
może przynieść dobre owoce.

Jakie plany na najbliższy czas?
Teraz myślimy o dobrym przy-
gotowaniu i przeżyciu wizyty 
duszpasterskiej. Chcemy rozpo-
cząć ją już na początku grudnia, 

Prawdziwą wartość ma  
Kościół żywy,  Kościół ludzi  
z pasją wiary. Niczego dobre-
go w życie Kościoła nie wnosi 
ani religijna obojętność,  
ani fanatyzm. 

l i s t o p a d  2 0 1 2

większy wysiłek spoczywa jednak 
na każdym z nas. Kto ma choć 
trochę chęci, tego parafia powin-
na wspierać. Kto jednak chęci nie 
ma, nie powinien być do wiary, 
do uczestniczenia w życiu Ko-
ścioła zmuszany. Zorganizowali-
śmy misje parafialne, zaprasza-
my różnych ludzi - ostatnio ks. 
Jana Kruczyńskiego, który mówił 
nam o Nowej Ewangelizacji - 
planujemy budowanie kręgów 
biblijnych, planujemy skupienia 
adwentowe i kolędę. To jednak, 
czy danej osobie te inicjatywy 
posłużą do rozwoju jej własnej 
wiary, zależy od niej samej. Może 
będzie potrzebowała czegoś in-
nego. Od niej zależy, czy zacznie 
szukać. Może ktoś nie jest jeszcze 
gotowy na pogłębianie własnej 
relacji z Bogiem. Wierzę, że Bóg 
to szanuje. Tym bardziej my jako 
duszpasterze, powinniśmy sza-
nować gotowość innych do ich 
osobistego rozwoju.

czy nie obawia się ksiądz, że takie 
podejście przyczyni się do mniej-
szego udziału wiernych w życiu 
parafii.

Nie zdziwię się, jeśli mniej bę-
dzie zaangażowania pozornego, 
zaangażowania płynącego ze 
społecznego przymusu. Jestem 
jednak głęboko przekonany, że 
prawdziwą wartość ma Kościół 
żywy, Kościół ludzi autentycz-
nych, przekonanych, ludzi z 
pasją wiary. Niczego dobrego 
w życie Kościoła nie wnosi ani 
religijna obojętność, ani religijny 
fanatyzm. Parafia tworzona przez 
ludzi wierzących autentycznie, ze 
swej natury jest parafią misyjną.

co to oznacza? Jak ksiądz w tym 
kontekście rozumie misyjność?

Autentyzm zawsze przyciąga. Po-
za tym trudno milczeć o dobru, 
którego się doświadcza, trudno 
się tym nie dzielić. Jest jeszcze 
jeden wymiar autentyzmu i 
misyjności. Wobec osób auten-
tycznych trudno być obojętnym. 
Jak już powiedziałem, z jednej 
strony przyciągają, pociągają, 
fascynują. Z drugiej jednak stają 
się znakiem sprzeciwu i czasami 
ściągają przez to niechęć, a nawet 
wrogość. Różnią się jednak od 
fanatyków tym, że tej wrogości 
nie wzniecają, nie szukają, nie 
podtrzymują. Bycie znakiem 

a zakończyć wtedy, gdy będzie-
my do tego gotowi. Chcemy 
mieć czas na dłuższe spotkania, 

na dłuższe rozmowy. Każdy z 
Księży będzie w ciągu jednego 
popołudnia, czyli od 18.00 do 
21.00 odwiedzał do siedmiu 
domów. Dzięki temu będziemy 
mieli więcej czasu na każde spo-
tkanie i właśnie dlatego wizyta 
duszpasterska potrwa dłużej niż 
zazwyczaj. Będziemy chcieli się 
spotykać z całymi rodzinami, bez 
względu na wiarę i stosunek do 
Kościoła poszczególnych osób. 
W tym miejscu pragnę zwrócić 
się o to z gorącą prośbą do każdej 
osoby zamieszkującej na terenie 
naszej parafii. Proszę, postarajcie 
się, pomimo być może różnych 
uprzedzeń, spotkać się z nami. 
W czasie wizyty duszpasterskiej 
będziemy chcieli bardziej po-
znać oczekiwania i możliwości 
naszych parafian. Będziemy 
także chcieli porozmawiać o na-
szych planach, możliwościach i 
ograniczeniach. Mamy nadzieję 
na zyskanie nowych pomysłów, 
utwierdzeniu się w dobru, które 
się dzieje i dostrzeżenie tego, co 
należy zmienić. 

 
 

Rozpoczął się rok wiary...
Tak, ale warto pamiętać, że 
nasza wiara zaczęła się o wiele 
wcześniej i - mam nadzieję - bę-
dzie trwała po roku wiary. Nie 
chciałbym sprowadzić tego czasu 
do akcji i haseł. Rok wiary będzie 
rokiem wiary w naszej parafii o 
tyle, o ile każdy z nas osobiście 
przemyśli i przemodli swoją re-
lacje z Bogiem, o ile świadomie 
odniesie swoja wiarę do Słowa 
Bożego sięgając po Pismo święte, 
dokumenty Soboru, Katechizm 
Kościoła, o ile każdy osobiście 
zatroszczy się o przełożeniu 
własnej wiary na nawrócenie i 
miłość bliźniego wyrażającą się 
w konkretnych postawach i dzia-
łaniach. Chcemy do tego inspiro-
wać, zachęcać, wspierać, ale nie 
mamy zamiaru zmuszać.

W parafii trwa nawiedzenie figury 
Matki bożej Fatimskiej.

Dziękuje za to pytanie. To na-
wiedzenie już przyniosło wiele 
dobrych owoców. Wiele rodzin 
odkryło dar wspólnej modlitwy, 
wiele osób zauważyło, że potrafią 
i chcą być ze sobą, zostały odno-
wione i pogłębione sąsiedzkie 
więzi, sąsiedzka życzliwość. Do-
brym, choć bolesnym owocem 
jest także odkrycie zabliźnionych, 
choć nie uleczonych zranień. 
Niektórzy uznali, że nie są gotowi 
spotkać się przy Matce Bożej, 
ponieważ dzielą ich różnego 
rodzaju urazy i nieprzebaczone 
krzywdy, ponieważ spotkanie 
wyzwala zazdrość, ducha oceny i 

rywalizacji. Moim zdaniem takie 
smutne doświadczenie powinno 
prowadzić do modlitwy i dzia-
łania w kierunku przebaczenia 
i pojednania. Przy tej okazji 
chciałbym zwrócić uwagę na to, 

że jest to nawiedzenie przede 
wszystkim rodzin i że spotkanie 
sąsiadów nie jest głównym jego 
celem. Siłą rzeczy musimy się 
spotkać w momencie przekaza-
nia, owszem, możemy się razem 
z sąsiadami chwilę pomodlić. 
Przede wszystkim chodzi jednak 
o to, by obecność figury Matki 
Bożej była widocznym znakiem 
obecności Maryi, która groma-
dzi przy sobie swoje dzieci, czyli 
nasze rodziny, po to by przez 
Chrystusa prowadzić je do Ojca. 
Ten widoczny znak ma nam po-
móc w codziennym dostrzeganiu 
niewidzialnej dla oczu duchowej 
rzeczywistości.

Rozmawiał  
ks. Jacek Gomulski

każdemu z para-
fian odwiedzanych 

podczas kolędy 
będziemy chcieli 

postawić trzy 
pytania:

1) Z czym ci jest 
w naszej parafii 

dobrze?
2) co w życiu pa-

rafialnym jest dla 
ciebie trudne?

3) W jaki sposób 
chciałbyś się zaan-

gażować w życie 
parafii?



czym są kręgi biblijne?
Kościół odkrył, że ciężar ewan-
gelizacji został złożony tylko 
na pewnych odpowiedzialnych 
osobach, które, jak Apostoło-
wie w Dziejach, są przeciążone 
pracą. Dlatego zapalono zielone 
światło wszystkim tym wiernym, 
którzy jeszcze przychodzą na 
niedzielną mszę i powiedziano 
im - słuchajcie, wy też macie 
piękną rolę do spełnienia w Ko-
ściele! I to jest właśnie źródło 
tworzenia się kręgów biblijnych. 
Skoro świeccy mają piękną rolę 
do spełnienia, to cóż może być 

piękniejszego nad Słowa Pisma 
Świętego - "jakże piękne są sto-
py zwiastunów dobrej nowiny"! 
A więc krąg biblijny ma poka-
zać, że do najzaszczytniejszego 
obowiązku każdego katolika jest 
umiejętność ukazania Chrystu-
sa, Jego prawdziwego Oblicza 
i Jego niesamowicie ważnej i 
aktualnej roli w życiu każdego 
człowieka. Czyli krąg biblijny 
ma pokazać dobrą fotografię 
Jezusa. Ma sprawić, że Oblicze 
Jezusa będzie jak brylant, które-
go blask zabłyśnie przed oczyma 
wierzącego. To lśnienie musi 
oczarować, jeśli tylko nauczymy 
ludzi odnajdywać ścieżki do nie-
go, ukryte pomiędzy, różnymi 
prawdami Biblii. Dlatego mamy 
przygotowanych 110 fotografii, 
homilii do robienia kręgów 
biblijnych, czyli do każdego 
rozdziału Ewangelii i Dziejów 
Apostolskich. Mają pomóc czło-
wiekowi dobrze się przypatrzyć, 
kim jest Chrystus.

kto może być w kręgu biblijnym? 
Dawniej mówiło się, że wspól-

noty - Oazy, neokatechumenat, 
czy inne - to są miejsca pracy i 
zadań dla elit. Kręgi biblijne są 
dla wszystkich, dlatego są tak 
prościutkie w swojej metodzie. 
Bo przecież każdy katolik, który 
przeżywa obecność Jezusa w 
Kościele, w pewien sposób ma 
jakby dług do spłacenia, który 
polega na opowiedzeniu innym 
tego kim jest Chrystus i co czyni 
dla każdego z nas.

W jaki sposób działa krąg biblijny?
Jest to bardzo prosta metoda. 
Najpierw jest piosenka, która 
spełnia tę sama rolę co w liturgii 
pieśń na wejście - wierni mo-
mentalnie czują, że już znajdują 
się w innym świecie. Ktoś, kto 
lepiej śpiewa, może zaśpiewać 
dwie piosenki, albo trzy, żeby 
lepiej jeszcze ukazała się obec-
ność Jezusa w samym śpiewie. 
Potem odczytujemy Słowo Bo-
że - Ewangelię, poczynając od 
pierwszego rozdziału Ewangelii 
wg św. Mateusza. Następnie  
jest homilia, nawet jak nie ma 
księdza. Mamy przygotowane 
juz homilie do odczytania w krę-
gu. Na koniec, podobnie jak na 
liturgii, jest modlitwa wiernych. 
Tutaj mogą się rozwijać modli-
twy spontaniczne. 

czy w takim kręgu mogą być osoby 
w różnym wieku, czy raczej lepiej, 
żeby to były osoby o tym samym 
poziomie wieku i doświadczenia? 

Na początku, jak tylko to jest 
możliwe, to krąg biblijny ma 
prowadzić ojciec rodziny. Jak 
mężczyzna uwierzy w Chrystusa, 
to żona i dzieci pójdą za nim, bo 
zobaczą ojca, który wierzy. Oj-
ciec przecież powinien nawiązać 
kontakt z dziećmi i młodzieżą 
również i na płaszczyźnie wiary. 
Często bywa tak, że rodzice mó-
wią nie raz: " nie mogę się doga-
dać z moją córką". Dlaczego? Bo 
nie nauczyli się języka młodzie-
ży. Ale dzięki Biblii mogę się te-
go języka nauczyć! Krąg Biblijny 
nie jest trudny, nie zabiera dużo 
czasu, bo tylko niecałą godzinę 
tygodniowo. Warto spróbować.

W swoim świadectwie na stronie 
internetowej opowiada ksiądz też 
o tym swoim  doświadczeniu, jakim 
był Ruch Światło-Życie, oraz spo-
tkanie ze sługą bożym ks. Francisz-
kiem blachnickim. Jak wspomina 

ksiądz założyciela Oaz?
Ksiądz Blachnicki starał się 

po prostu zarazić swą gorli-
wością apostolską szerokie 
masy. Przez oazy przeszło za 
jego czasów ponad milion 
dwieście tysięcy ludzi! Ale 
utrzymać taki sukces jest 
niesamowicie trudno. Gdy 
ludzie wracali z oaz do pa-
rafii, to często brakowało im 
formacji oraz odpowiedniej 
zachęty do dalszej pracy i 
kontynuacji jakiegoś stałego 
kontaktu z Krościenkiem. 
Bez tych pomocy, to życie 
zaszczepione na rekolek-
cjach wakacyjnych po prostu 
w nich umierało. Jakby-
śmy rzucili jakieś ziarno 
w ziemię, a potem nie dali 
mu witamin i wody, to ono 
umrze. Tak samo było z 
tym doświadczeniem, które 
przyniesiono z Krościenka 
na grunt parafii. Zostało 
przydeptane przez trudne 
warunki życia parafialnego 
i rodzinnego. Nie mogło do-
brze zaowocować. 
Jest jeszcze inna kwestia 
- Ks. Blachnicki siał milio-
ny, działał masowo. Teraz 
żyjemy inną optyką, 
nie patrzymy na całe 
morze, ale na po-
jedynczą kroplę 
wody. Teraz trzeba 

konkretną osobę dobrze osadzić 
w relacji do kapłana, a zwłaszcza 
proboszcza, bo tym, który ma 
podtrzymać życie nie jest już ks. 
Blachnicki, czy inny założyciel 
wielkiego ruchu, ale proboszcz. 
Jak proboszcz coś takim zain-
spirowanym Bogiem ludziom 
powie, coś zaproponuje, to już 
to życie w nich tak łatwo nie 
umrze, bo ten kapłan da temu 
życiu ochronę i opiekę.

czym się różnią dzisiejsze czasy, 
oprócz sytuacji społeczno - po-
litycznej, od tamtych, końca lat 
70-tych, czy lat 80-tych.

Główny problem tkwi w 
tym, że dawniej można było 
bardzo łatwo na placu w 
Krościenku zgromadzić 5 czy 
10 tysięcy ludzi, ale księża 
nie mieli doświadczenia, nie 
było internetu, nie było tak 
subtelnie ułożonych homilii, 
piosenek, różnych kongre-
sów czy pomysłów na prze-
różne akcje ewangelizacyjne, 
nabożeństwa itp. Dzisiaj 
mamy pantomimy, mamy 
płyty, mamy środki, kazania, 
katechezy, a nie mamy ludzi. 
W dzisiejszych warunkach 
okazało się, że Oazy to była 
tylko dobrze zorganizowana 
struktura, ale potrzebne jest 
pogłębienie i postawienie 
naprawdę na Chrystusie, na 
Jego łasce.Dziś jest inaczej, 
nie ma mas, ale są jednostki, 
ale jest też Chrystus! Daw-
niej wielcy księża służyli 
małemu Bogu, a dziś mali 
księża i mali ludzie muszą 
służyć i odkrywać wielkiego 
Jezusa.

Dzisiaj prowa-

dzi ksiądz szkołę nowej ewange-
lizacji w Szczecinie. czym jest to 
dzieło?

Jest to rozpoczęcie takiej zerów-
ki, którą nazywamy kręgiem bi-
blijnym. To jest tak, że ludzie się 
uczą otwierać Pismo Święte, po-
znawać, wczytują się w te teksty, 
aż w końcu z tych liter wyskoczy 
Jezus i Go spotkają jako osobo-
wego Zbawiciela. To jest zerów-
ka, sposób na spotkanie żywego 
Boga. Dopiero potem rusza cała 
formacja, w której to Jezus bę-
dzie, prawdziwym formatorem. 
Następnie dajemy tym ludziom 
kolejne doświadczenia, a więc 
pięć kursów kerygmatycznych, 
dla pogłębienia relacji z Jezu-
sem. W ten sposób będą oni 
świadkami tego,  że spotkali 
Pana, podobnie, jak Go spotkał 
Jan, Paweł, czy Piotr. Potem ze 
świadka czynimy Ewangeliza-
tora i wysyłamy na kolejne pięć 
kursów, które nauczą tych ludzi 
nie tylko mówić, że Jezus ich ko-
cha i że Go spotkali, ale pomogą 
im więcej powiedzieć o tym, 
kim jest Chrystus. Jeszcze jest 
trzecia pula kursów, po których 
można stać się takim księdzem 
Janem, który przyjedzie i w 
innej parafii będzie zachęcał do 
organizacji kręgów biblijnych. 
W ten sposób, powoli, Kościół 
staje się swoistą piramidą róż-
nych warstw, w której każdy 
będzie na swoim poziomie for-
mował innych.

Najszerszą warstwą piramidy, 
podstawą pozostają jednak kręgi 
biblijne. Z tych kręgów wyrosną 
nam geniusze, przyszli księża, 
daj Boże biskup! Ale trzeba 
szeroko siać i w tym cała sztuka 
dzisiaj nowej ewangelizacji. Siać 
i dać każdej rodzinie równe szan-
se rozwoju! To jest inwestycja 
totalnie szeroka, totalnie pełna 
zaufania

Na koniec, czy jakieś słowo, prze-
słanie chciałby ksiądz przedstawić 
parafianom?

Tylko to, co się mówi do mło-
dego chłopaka, czy dziewczyny 
- bądź wytrwały, a efekt będzie 
wspaniały!

Rozmawiał  
ks. Jacek Gomulski

ChRySTuS 
 - Albo NIC

Kręgi biblijne są dla wszyst-
kich. Bo każdy, kto przeżywa 
obecność Jezusa w Kościele, 
ma dług do spłacenia, który 
polega na opowiedzeniu in-

nym tego kim jest Chrystus i co 
czyni dla każdego z nas.

Rozmowa z ks. Janem kruczyńskim

d u s z p a s t e r s t w o l i s t o p a d  2 0 1 2 b i u l e t y n  p a r a f i i  ś w.  Te r e s y  o d  D z i e c i ą t k a  J e z u s

fot. D. Bronz, tekst spisała A. Patalan
10 11

Spotkania krę-
gu biblijnego 

w naszej parafii 
będą  się odbywać 

w poniedziałki, 
29 października 
o godz. 19.30 w 

kawiarence para-
fialnej.



12 13
fot. E. Kordowska
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oDPUsT Św. TErEsy
coroczne święto 
patronki naszej 

parafii, św. Teresy 
od Dzieciątka Je-

zus przypadło nie-
malże na początku 

Misji św. Dlatego 
też i uroczystość 
nasza wpisywała 

się w misyjny cykl 
nauczań. Homilię 

wygłosił O. krzysz-
tof czepirski OMi, 

a Mszę św. kon-
celebrowali OO. 
paweł gomulak 
OMi oraz Józef 
czernecki OMi, 

prowadzący nas 
przez czas Misji 

św. Na koniec, 
przewodniczący 
uroczystościom 

dziekan dekanatu 
ursuskiego, ks. 

Zbigniew Sajnóg, 
pobłogosławił 

róże, znak piękna 
bożej miłości.

fot. D. Bronz
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tak właśnie wyglą-
da świat niewido-
mego. Jedyne co 
widzisz, albo co 

wydaje ci się, że widzisz, 
to wszechogarniająca 
ciemność. Nie potrafisz 
rozpoznać przedmiotów, 
które cię otaczają.  Nie 
potrafisz rozpoznać ry-
sów twarzy ludzi, którzy 
ciebie mijają. Nie jesteś w 
stanie podziwiać świata, 
ani przyrody. Jeśli chcesz 

BąDŹ  
ŚwiaTłEm!

gdziekolwiek się wybrać, 
to potrzebujesz przewod-
nika, bo przecież grozi Ci, 
że się potkniesz i zrobisz 
sobie krzywdę. Niewido-
my jest człowiekiem bez-
radnym, który potrzebuje 
pomocy. 
Droga siostro i drogi bra-
cie, tak właśnie wygląda 
świat człowieka, który 
żyjąc w grzechu, łudzi się, 
że widzi, podczas gdy jego 
życie jest pełne ciemno-

ści. Tak właśnie wyglądał 
świat człowieka niewido-
mego z dzisiejszej Ewan-
gelii, zanim ten spotkał 
Jezusa. Wielu spośród 
nas żyło w takiej ciemno-
ści. Kiedy twoje serce by-
ło przepełnione pustką, 
kiedy w twoim sercu bra-
kowało nadziei i miłości, 
kiedy nie zdawałeś sobie 
sprawy jaki grzech, czy 
wada powoduje, że wciąż 
nie możesz żyć w zgodzie 

Proszę was teraz, abyście  
wszyscy, tak jak jesteśmy tu 
zebrani, na chwilę zamknęli 

oczy… 

O. paweł gomulak 
OMi wygłaszający 

katechezę pod-
czas Apelu Misyj-

nego w naszym 
kościele, w piątek, 

5 października 
2012 r.

fot. D. Bronz
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z twoimi najbliższymi. Że 
nie możesz pokochać sie-
bie takiego, jakim jesteś. 
Że wciąż brakuje ci Bożej 
obecności. 
Pan Bóg nie chce naszego 
cierpienia, ale niekiedy 
w swojej Opatrzności 
je dopuszcza. Czasem 
cierpienie i nasz grzech 
jest dla nas i dla Boga 
ostatnią deską ratunku, 
by otworzyć nam oczy - 
abyśmy do Niego wrócili i 
doświadczyli uzdrowienia. 
Niekiedy Bóg pozwala, 
aby owoce naszego grze-
chu spadły nam na głowę.  
George Welles, wielki pi-
sarz i podróżnik, opisuje 
wędrówkę podróżnika 
na szczyty Himalajów. W 

połowie drogi zaskoczyła 
go burza śnieżna. Wie-
dząc, że nie dojdzie, chciał 
zawrócić i jak najszybciej 
dotrzeć do jednej z wio-
sek. Niestety trudne wa-
runki sprawiły, że zgubił 
drogę. Po kilku godzinach 
błąkania się, ku swej ra-
dości, napotkał wreszcie 
siedlisko ludzkie. Ale w 
jego sercu pojawił się 
niepokój – coś w tej spo-
łeczności było nie tak… 
Okazało się, że wszyscy 
mieszkańcy wioski byli 
niewidomi. Zaczął im więc 
opisywać świat, ukazywał 
piękno gór, opowiadał o 
ludziach, których spoty-
kają mieszkańcy wioski. 
Ale gdy począł im mówić, 
że ślepota jest chorobą, 
którą można leczyć, to 
wówczas w sercach tych 
ludzi dokonała się prze-
ciwna zmiana. Pomyśleli, 
że ten nieznajomy, który 

przyszedł i mówi im o 
innym świecie, sam jest 
chory i potrzebuje pomo-
cy. Postanowili go zatem 
uczynić takim, jakimi 
oni byli. Postanowili go 
oślepić…
Droga siostro i drogi 
bracie, są ludzie, którzy 
będą żyli w ciemności. 
Którzy będą bali podejść 
do światła i wolą żyć w 
mroku pełnym niepokoju 
i smutku gdzie brak miło-
ści i ciepła. Są ludzie, któ-
rzy wolą żyć w grzechu, 
niż zbliżyć się do światła. 
Są ludzie, którzy światło, 
jakie płonie teraz w tobie 
będą chcieli zagasić, bo 
będziesz dla nich niewy-
godny. Ale Apostoł woła 

do nas: „Bracia, niegdyś 
byliście ciemnością, lecz 
teraz jesteście światłością 
w Panu”. 
Oto wyszliśmy dzisiaj z 
naszej sadzawki Siloe. 
Wielu spośród was w tych 
dniach podczas Misji św. 
doznało prawdziwego 
cudu. Na nowo doświad-
czyliście obecności Chry-
stusa - takiej obecności, 
którą można się ucieszyć, 
ze świadomością bliskości 
Boga. Wielu doświad-
czyło, że Kościół to nie 
jest instytucja, ale to 
dom i poczuło się tu jak 
jedna, wielka rodzina. 
Wielu przeżyło głęboką 
spowiedź, często szukając 
źródła swego smutku, 
aby oddać Jezusowi to, 
co było ciemnością. Te-
raz, kiedy skończyliśmy 
czas Misji pragnę was 
przestrzec: Szatan zawsze 
będzie próbował niszczyć 

to, co jest owocem łaski. 
Szatan zawsze będzie 
pragnął abyś był w swojej 
wierze lekki, abyś był 
katolikiem tylko z nazwy. 
Abyś był bardziej widzem 
niż świadkiem. 
Boimy się w naszym 
życiu fundamentalizmu. 
Boimy się rzeczy skraj-
nych. A czy nasze życie 
codzienne nie jest nazna-
czone skrajnościami? Bo 
kiedy idziesz do lekarza, 
i kiedy mówisz co cię boli 
lekarz może zapytać: To 
jak leczymy? Tak, żeby 
przestało boleć i by było 
w miarę w porządku, czy 
tak, żeby choroba została 
całkowicie usunięta? No 
oczywiście, że tak, bym 
był zupełnie zdrowy.  
Jesteś fundamentalistą. 
Popadasz w skrajność. 
I kiedy w twoim domu 
coś się popsuje, przycho-
dzi mechanik, specjalista 
i pyta się: „Na co ja? 
Może zakleimy plastrem? 
Parę miesięcy podziała. 
No nie! Ja chcę, żeby to 
było znowu sprawne." 
Jesteś fundamentalistą. 
Idziesz aż po skrajność.
I kiedy twoje dziecko 
przynosi świadectwo ze 
szkoły i widzisz na nim 
same piątki możesz mu 
powiedzieć : „Słuchaj, 
a od kiedy ty jesteś ta-
kim fanatykiem nauki? 
Przecież to mogłaby być 
dwója, trója, czwóra… a 
ty tak same piątki?"
Droga siostro i drogi 
bracie, tak samo jest z 
życiem naszej wiary. Je-
zus w dzisiejszej Ewan-
gelii zadaje tylko jedno 
pytanie: „ Czy ty wierzysz 
w Syna Człowieczego ?”. 
Nie pyta: Czy trochę wie-
rzysz? - bo albo w Niego 
wierzysz, jak wszyscy, 
albo w Niego nie wie-
rzysz. Albo Bogu ufasz, 
wierząc, że każde słowo, 
jakie On mówi, każde 
przykazanie, obojętne 

jak trudne dla ciebie, jest 
prawdą, albo Bogiem gar-
dzisz. Albo Boga kochasz 
gorącym sercem mimo 
słabości, albo nie kochasz 
go wcale. 
Boga nie można trakto-
wać wybiórczo. Bóg nie 
pozwoli z siebie kpić. Dla-
tego, jeśli pragniesz do-
świadczać w swoim życiu 
błogosławieństwa Bożego, 
bądź Mu wiernym. Jeżeli 
będziesz wierny Bogu, to 
Bóg będzie wierny tobie. 
Dzisiaj wychodzimy z 
saganki Siloe - z sadzawki 
Misji świętej. Teraz przy-
chodzi czas świadectwa. 
Jesteś posłany, aby być 
światłością dla innych. 
Może ci, którzy nie byli na 
Misji, widzieli, że coś tu w 
kościele się działo, że było 
tu zapalone światło. Może 
widzieli ludzi z zapalony-
mi świecami, którzy po-
śród mroku wychodzili do 
domów. Są ludzie, którzy 
boją się zbliżyć do światła 
woląc żyć w swojej ciem-
ności. Do nich jesteś po-
słany, ty, który nosisz w 
sobie światło. Dlatego po 
wyznaniu wiary pragnę 
pokropić was wszystkich 
wodą święconą zmieszaną 
z solą. Woda święcona 
przypomina nam chrzest, 
w którym zajaśniała nam 
światłość Chrystusa. Sól 
nadaje smak potrawy. Ty 
masz być solą tej parafii. 
Solą tego miasta. Solą na-
szej ojczyzny. 
Dzisiaj, razem z ojcem 
Józefem opuszczamy 
waszą rodzinę parafialną. 
Tak jak św. Paweł, który 
mówił do nas w drugim 
czytaniu: „udajemy się 
dalej”, aby innych braci 
umacniać w wierze. 
Droga siostro i drogi bra-
cie, bądź mocny w wierze! 
Bądź światłem i solą tej 
parafii!

o. Paweł Gomulak oMI  

Są ludzie, którzy boją się zbliżyć  
do światła, woląc żyć w swojej  

ciemności. Do nich jesteś posłany, ty,  
który nosisz w sobie światło. 

fot. D. Bronzspisał M. Niesterowicz



Spoglądasz z wysokości 
krzyża i dostrzegasz cały 
tłum ludzi, rozkrzycza-
nych, domagających się 
Twej śmierci. Dostrze-
gasz żołnierzy rzymskich 
wykonujących rozkaz. 
Dostrzegasz podburzony 
lud, podburzony przez 
faryzeuszy i uczonych w 
piśmie, którzy stwierdzili, 
że lepiej będzie, jak jeden 

człowiek umrze za naród, 
niżby miał zginąć cały na-
ród. Wszyscy się domaga-
ją twojej śmierci. Tyle zła 
i nienawiści. Jesteś taki 
osamotniony… 
Uderzyli w pasterza i 
owce się rozproszyły… 
Bracia i siostry, Jezus 
nie tylko cierpiał ból 
fizyczny, ale także ból 
osamotnienia. Nawet 

apostołowie w większo-
ści nie zdali egzaminu 
wiary. Ale czy możemy 
się dziwić apostołom? 
Przecież poszli za Jezu-
sem, gdy był uwielbiany 
przez tłumy. Gdy doko-
nywał znaków i cudów. 
Gdy chleb rozmnożył dla 
tysięcy na pustyni. Gdy 
wskrzesił Łazarza. Oni za 
takim Jezusem szli… a 
teraz Jezus jest pojmany 

jak zwykły zbrodniarz. 
Ten niby potężny, teraz 
jest opluty, poniżony, tak 
bardzo oszpecony. Jak 
trzeba wielkiej wiary, aby 
w takim momencie trwać 
przy Jezusie. 
Panie, spoglądasz z wy-
sokości krzyża. Widzisz 
ogromny tłum ludzi, 
którzy Cię nienawidzą i 
żądają Twej śmierci. Ale 
dostrzegasz również w 

tym tłumie dwie bliskie 
Ci osoby : dostrzegasz 
swoją Matkę i dostrze-
gasz umiłowanego 
ucznia, Jana. A jednak 
nie wszyscy zwątpili. 
Nie wszyscy mnie opu-
ścili. 
Bracie i siostro, dzisiaj, 
kiedy stoimy pod tym 
krzyżem misyjnym 
trzeba, abyś stanął 
obok Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. Jana. 
Tutaj jest miejsce dla 
Ciebie. Trzeba, abyś i 
ty okazał wierność Je-
zusowi. Aby twoja wia-
ra nie była zachwiana. 
Bądź przy Maryi i przy 
Janie. Trzeba zbliżyć 
się, spojrzeć na ten 
krzyż i wsłuchać się w 
może ten cichy i słaby 
głos Jezusa - PRAGNĘ.
Czego On pragnie od 
nas, którzy kończymy 
dni odnowy duchowej? 
Którzy przez dziewięć 
dni otwieraliśmy serca 
na słowo Boga?
Jezus pragnie od nas, 
byśmy dalej kroczyli 
pielgrzymką wiary. 
W tych dniach umac-
nialiśmy się w wierze. 
Ale ta pielgrzymka nie 
może się zakończyć 
dzisiaj. Rozpoczynamy 
rok wiary i dalej trzeba 
z gorliwością zabiegać, 
aby ta wiara nasza, 
mała może, licha może, 
mizerna może - wzra-
stała.
Jezus pragnie wiary 
żywej i prawdziwej. 
Jeżeli nie widzimy, że 
z każdym rokiem na-
sza wiara jest bardziej 
dojrzała i świadoma, 
to znaczy że stoimy 
w miejscu. A w piel-
grzymce wiary nie 
można się zatrzymać, 
bo wtedy się cofamy. 
A więc Jezus pragnie, 
byśmy kroczyli piel-
grzymką zaufania 
- szczególnie w roku 
wiary. 

PoD krzyżEm
Chryste!  

Na drzewie krzyża  
ukrzyżowany…
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I dalej Jezus do każdego 
z nas mówi: Pragnę, abyś 
był wierny postanowie-
niom misyjnym. Abyś 
rzeczywiście te postano-
wienia bardzo poważnie 
potraktował. Może to jest 
postanowienie większej 
regularności w życiu 
sakramentalnym, może 
jest to postanowienie, 
aby bardziej szanować 
tych, z którymi żyjesz na 
co dzień. Może jest to po-
stanowienie, by bardziej 
zgłębiać Słowo Boże w 
Piśmie Świętym. Chrystus 
pragnie, byś był wierny 
postanowieniom. 
I Jezus pragnie, abyś 
przychodził pod ten 
krzyż. Pragnie, byś jak 
najczęściej stawał obok 
Maryi i Jana, abyś przy-
chodził pod krzyż, gdy 
będziesz widział, że twoje 
małżeństwo zaczyna być 
krzyżem. Abyś przycho-
dził, kiedy twoja wiara 
zacznie gasnąć. Kiedy 
całe twoje życie może 
będzie sypało się i nie 
będziesz widział na-
dziei, masz stanąć tu-
taj, pod krzyżem! Kiedy 
będziesz wątpił i tracił 
nadzieję. Jakże często 
mamy taką sytuację, 
że nie mamy już sił 
iść dalej. Że wątpimy. 
I wtedy właśnie trzeba 
spojrzeć na krzyż. Jezus 
mógł również zostawić 
krzyż i zbawić świat ina-
czej. Powiedzieć: Dość! 
Nie wstać po kolejnym 
upadku. Ale Pan uczy nas 
wytrwałości na drodze 
krzyża. I my mamy razem 
z Nim powstawać, tu 
szukać nowych sił. Chciej, 
bracie i siostro, stawać 
pod krzyżem. Usłyszeć 
Jezusowe PRAGNĘ. W 
krzyżu zawsze będziesz 
silny. Z krzyżem Jezusa 
Chrystusa pokonasz prze-
ciwności. On będzie twoją 
obroną i tarczą.

o. Józef Czernecki oMI
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fot. A. Pakuła, P. Polcyn
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Ojciec posługuje w 
mieście portowym, ja-
kim jest Tamatave na 
Madagaskarze. Na czym 
polega duszpasterstwo 
pośród ludzi morza?

Jego specyfika wiąże 
się z różnorodnością 
narodowości i ludzi, 
którzy tam przybywa-
ją, nie tylko katolików, 
ale także muzułma-
nów, hindusów, a 
nawet niewierzących. 
Apostolat ludzi mo-
rza musi być otwarty 
dla wszystkich. Od-
wiedzamy statki nie 
tylko pasażerskie, ale 
także handlowe, tu-
rystyczne, czy zwykłe 
rybackie. 

Muzułmanie też chcą z 
wami rozmawiać? 

Nie wszyscy. Jeśli mu-
zułmanin jest kapita-
nem, albo armatorem, 
to raczej nie mamy 
szans, aby wejść na 
pokład. Chińczycy 
także nie życzą nas 
sobie na statku. Poza 
tymi wyjątkami to 
jesteśmy przyjmowani 
życzliwie. Co prawda, 
niestety, nie mogę 
tam chodzić w sutan-
nie, więc ubieram się 
na świecko, zawsze 
z krzyżem na szyi, 
i w białej koszuli, a 
od czasu do czasu w 
koloratce. Chodzimy 
odwiedzać marynarzy 

NAD MoRzeM  
W TAMATAve

W niedzielę 14 
października w 

kawiarence para-
fialnej odbyło się 

spotkanie z ojcem 
Stanisławem 

kazkiem OMi, od 
lat pracującym na 

misjach na Ma-
dagaskarze. Mo-

gliśmy posłuchać 
o jego pracy w 

Apostolacie Morza 
i życiu kościoła 
na afrykańskiej 

wyspie.

w pewnej ekipie - jest 
tam pani pastor z ko-
ścioła luterańskiego, 
protestancki oficer z 
mostka kapitańskiego, 
pani, która jest muzuł-
manką, jest katoliczka 
filipinka. Rozmawiając 
z marynarzami posłu-
gujemy się językiem 
angielskim, francu-
skim i malgaskim.

czy apostolstwo morza 
obejmuje też parafie?

Jesteśmy oddzieloną 
częścią parafii kate-
dralnej. Ja mam około 
300 rodzin marynarzy 
i rybaków w Tamatave. 
Msze św. odprawiamy 
na terenie naszego 
Apostolatu. Chociaż 
kaplicy z prawdziwego 
zdarzenia to niestety 
nie mamy. W naszym 
budynku jest tylko 
mała kapliczka na pię-
trze, taka na co dzień, 
na około 40 osób. 
W piwnicy jest za to 
pomieszczenie, które 
służy jako jadalnia w 
sobotę, a w niedzielę 
jako sala spotkań i 
miejsce odprawiania 
Mszy. Natomiast świę-
ta, czy uroczystości 
(np. Niedziele Morza 
w drugą niedziele 
lipca) urządzamy co 
rok w innej parafii. W 
Tamatave jest osiem 
parafii i cztery kape-
laństwa - Apostolat 

Morza, duszpasterstwo 
akademickie, kapelani 
wojskowi i duszpaster-
stwo więźniów. Czyli 
dwanaście jednostek 
organizacyjnych na 
prawie 600 tys. ludzi! 
A trzeba wiedzieć, że 
w Tamatave są - prócz 
kościołów - także zbory 
protestanckie, gminy 
muzułmańskie oraz, 
niestety, ponad 60  
sekt, które są wielkim 
zagrożeniem dla Ko-
ścioła i całego społe-
czeństwa. 

Sekty są zawsze wyzwa-
niem dla kościoła. Jak 
sobie z nimi radzicie?

Ważną sprawą jest tu 
jedność Kościoła na Ma-
dagaskarze, oraz sprawna 
organizacja. To jest Ko-
ściół młody stosunkowo, 
ale bardzo silny, mocny 
wiarą i jako taki jest wi-
docznym znakiem dla in-
nych. Prowadzimy trwa-
jący kilka miesięcy kate-
chumenat, pogłębiając 
zainteresowanie wiarą i to 
jest prawdziwa, powolna, 
długoterminowa praca.
czy na Madagaskarze 
pracują tylko misjonarze 
z Europy? czy też są już 
księża pochodzący z wy-
spy?

Nasza diecezja ma 
55 lat. Ewangelizacja 
rozpoczęła się w la-
tach trzydziestych XX 
wieku. Dzisiaj mamy 

własnego arcybiskupa 
i 63 kapłanów - w tym 
30 Oblatów (głównie 
polaków i malgaszy), 
kilkunastu księży 
monfortanów i około 
20 kapłanów miejsco-
wych. Za 20, 30 lat 
to oni właśnie będą 
odpowiedzialni w pełni 
za Kościół na Madaga-
skarze.

czy diecezja ma własne 
seminarium, aby kształcić 
kapłanów z wyspy?

Nawet nie jedno - są 
trzy seminaria dla 
pięciu diecezji i dla za-
konników. 

A jak wygląda zaangażo-
wanie świeckich w życie 
kościoła?

Bez  nich Kościół by 
nie istniał. Nie tyl-
ko czytają w czasie 
liturgii, ale przede 
wszystkim  prowadzą 
katechezę, na przykład, 
pośród osób, które 
mi pomagają, mam 
dwanaścioro kateche-
tów świeckich, siostrę 
zakonną i jednego 
kapłana. Wszyscy są 
wolontariuszami. Mój 
kolega posługuje w 
parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej z Lour-
des. Ma około 8000 
parafian a do pomocy 
70 katechetów, którzy 
prowadzą modlitwy i 
uczą katechizmu. W 
terenie jeszcze inaczej 
to wygląda. Każdej 
soboty, czy w niedzielę 
jest katecheza, modli-
twa prowadzona przez 
świeckich, kilka razy 
do roku przychodzi 
szafarz nadzwyczajny i 
rozdaje Komunię św., 
a kapłan przyjeżdża 
wyspowiadać ludzi. 
Tak więc bez ludzi 
świeckich nie istniał by 
Kościół na misji.

A są na Madagaskarze 
ministranci? 

Są! I to jest podstawa 
powołań! Ja mam oko-
ło 28 ministrantów. W 

ogóle udział młodzieży 
w życiu Kościoła jest 
bardzo duży. Ponie-
waż malgasze pięknie 
śpiewają więc jest kilka 
chórów. Parafia po-
dzielona jest na swego 
rodzaju dzielnice i każ-
da z nich ma swojego 
patrona, swoje święto, 
a do tego dochodzi 
święto parafialne. 

Jak dalej wyglądają 
dalsze losy figury Matki 
bożej, która z naszej pa-
rafii wyjechała na Mada-
gaskar?

Jest w nowym kościele 
akademickim, gdzie w 
każdą niedzielę są dwie 
Msze a w sobotę wie-
czorem modli się mniej 
więcej ponad półtora 
tysiąca młodzieży - jest 
to młodzież akademic-
ka, z całego Madaga-
skaru, ze wszystkich 
plemion. Razem mło-
dzież modli się, uczy, 
pod przewodnictwem 
ks. Kazimierza, kuzyna 
waszego proboszcza.

czyli można powiedzieć, 
że na Madagaskarze, 
wiedzą, że istnieje taka 
parafia św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus gdzieś 

tam w Warszawie?
Myślę, że w kościele 
akademickim w Ta-
matave, zdecydowanie 
tak. Wiedzą skąd fi-
gura przyjechała oraz 
wiedzą kto ją ufundo-
wał. Od chwili, gdy ta 
świątynia akademicka 
została poświecona to 
trzynastego dnia każ-
dego miesiąca odby-
wają sie tam specjalne 
nabożeństwa  do Matki 
Bożej Fatimskiej.

co ojciec chciałby naszym 

rozmowa z o. Stanisławem kazkiem OMi

parafianom przekazać na 
zakończenie tego spo-
tkania?

Życząc wszystkiego 
najlepszego, proszę o 
modlitwę za  misje i 
misjonarzy, a także za 
ludzi,  którzy przygo-
towują się do przyjęcia 
Chrztu. Misje nie są 
dziełem człowieka, ale 
dziełem Boga i Jego ła-
ski. O te łaski módlcie 
się dla nas i tych, któ-
rym posługujemy. 

Rozmawiał  
ks. Jacek Gomulski

Kościół na Madagaskarze jest stosunko-
wo młody, ale bardzo silny wiarą.

fot. A. Pakułafot. archiwum Apostolatu Morza w Tamatave, tekst spisała M. Woźniak



PosRóD  
DuchoWEJ  

PusTyNi

Homilia Benedykta XVI na otwarcie  
Roku Wiary, wygłoszona na Placu 

św. Piotra 11 października 2012 roku.

benedykt XVi 
w czwartek 11 

października 
uroczyście otwo-

rzył Rok Wiary. 
Na mszę na placu 

świętego piotra 
przybyli ekume-

niczny patriarcha 
konstantyno-

pola, formalny 
zwierzchnik pra-
wosławia bartło-
miej i i zwierzch-

nik wspólnoty 
anglikańskiej, ar-

cybiskup can-
terbury Rowan 

Williams.
Dla upamiętnienia 
Soboru ceremonię 
uzupełniono o kil-
ka nawiązujących 

do niego gestów 
i obrzędów. Mszę 

rozpoczęła proce-
sja, przypomina-

jąca wejście ojców 
soborowych do 

bazyliki watykań-
skiej 11 paździer-

nika 1962 roku. 
Odbyła się też 

intronizacja kopii 
ewangeliarza, 

którego używano 
pół wieku temu.
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z wielką radością 
dziś, 50 lat od 
rozpoczęcia 
Powszechnego 

Soboru Watykańskiego II 
inaugurujemy Rok wiary. 
Z radością pozdrawiam 
was wszystkich, a zwłasz-
cza Jego Świątobliwość 
Bartłomieja I, patriar-
chę Konstantynopola, 
oraz Jego Eminencję, 
Rowana Williamsa, ar-
cybiskupa Canterbury. 

Kieruję szczególną myśl 
ku patriarchom i arcy-
biskupom większym 
Katolickich Kościołów 
Wschodnich oraz prze-
wodniczących 
Konferencji 
Biskupich. 
Aby upamięt-
nić Sobór, 
który niektó-
rzy z nas tutaj 
obecnych – a 
których po-

zdrawiam ze szczególną 
miłością – mieli łaskę 
przeżywania osobiście, 
uroczystość ta została 
wzbogacona o niektóre 

szczególne 
znaki: proce-
sja na wejście, 
która miała 
przypomnieć 
ową pamięt-
ną procesję 
ojców sobo-
rowych, gdy 

uroczyście wkraczali do 
tej bazyliki; intronizacja 
ewangeliarza – kopii tego, 
którego używano podczas 
Soboru; przekazanie sied-
miu orędzi końcowych 
Soboru i Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, co 
uczynię na końcu, przed 
błogosławieństwem. Zna-
ki te, nie tylko skłaniają 
nas do wspomnień, lecz 
także przedstawiają nam 
perspektywę, aby wyjść 

poza wspomnienie. Za-
chęcają nas do wejścia 
głębiej w poruszenie du-
chowe, które cechowało 
Vaticanum II, abyśmy je 
przyjęli za swoje i nieśli je 
dalej, w jego prawdziwym 
znaczeniu. A to znaczenie 
nadawała i nadaje nadal 
wiara w Chrystusa, wiara 
apostolska, ożywiana we-
wnętrznym impulsem, by 
przekazywać Chrystusa 
każdemu człowiekowi 
i wszystkim ludziom w 
pielgrzymowaniu Kościo-
ła na drogach dziejów.

Między Pawłem  
a Janem Pawłem
Rozpoczynający się dziś 
Rok wiary jest konse-
kwentnie związany z 
całą drogą Kościoła w 
minionych 50 latach: 
od Soboru, poprzez Ma-
gisterium Sługi Bożego 
Pawła VI, który ogłosił 
Rok wiary w 1967 roku, aż 
do Wielkiego Jubileuszu 
roku 2000, poprzez który 
błogosławiony Jan Paweł 
II zaproponował całej 
ludzkości na nowo Jezusa 
Chrystusa jako jedynego 
Zbawiciela, wczoraj, dziś 
i na wieki. Pomiędzy tymi 
dwoma pontyfikatami, 
Pawła VI i Jana Pawła 
II istnieje głęboka i peł-
na zbieżność właśnie w 
Chrystusie jako centrum 
kosmosu i historii, oraz 
w apostolskim pragnie-
niu głoszenia Go światu. 
Jezus jest centrum wiary 
chrześcijańskiej. Chrze-
ścijanin wierzy w Boga za 
pośrednictwem Jezusa 
Chrystusa, który objawił 
Jego oblicze. On jest wy-
pełnieniem Pisma Świę-
tego i jego ostatecznym 
interpretatorem. Jezus 
Chrystus jest nie tylko 
przedmiotem wiary, ale, 
jak mówi List do Hebraj-
czyków jest tym, „który 
nam w wierze przewodzi 
i ją wydoskonala” (Hbr 

12,2).

Misja trwa
Dzisiejsza Ewangelia mó-
wi nam, że Jezus Chry-
stus, namaszczony przez 
Ojca w Duchu Świętym 
jest prawdziwym i wiecz-
nym podmiotem ewange-
lizacji. „Duch Pański spo-
czywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę”(Łk 4,18). 
Ta misja Chrystusa, to 
Jego poruszenie trwa na-
dal w przestrzeni i czasie, 
przemierza wieki i konty-
nenty. Jest to ruch, który 
wychodzi od Ojca i mocą 
Ducha Świętego ma nieść 
dobrą nowinę ubogim 
w sensie materialnym i 
duchowym. Kościół jest 
pierwszym i niezbędnym 
narzędziem tego dzieła 
Chrystusa, ponieważ 
jest z Nim zjednoczony, 
jak ciało z głową. „Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak 
i Ja was posyłam” (J 
20,21). Tak powiedział 
uczniom Zmartwychwsta-
ły i tchnąc na nich dodał 
„Weźmijcie Ducha Świę-
tego!” (w. 22). To Bóg 
jest głównym podmiotem 
ewangelizacji świata, 
przez Jezusa Chrystusa; 
ale sam Chrystus chciał 
przekazać Kościołowi 
swoją misję. Uczynił to i 
czyni nadal aż do końca 
czasów, wzbudzając w 
uczniach Ducha Świętego, 
tego samego Ducha, który 
spoczął na Nim i pozostał 
w Nim podczas całego ży-
cia ziemskiego, dając Mu 
moc by „więźniom głosić 
wolność, a niewidomym 
przejrzenie”, by „uciśnio-
nych odsyłać wolnymi” i 
„obwoływać rok łaski od 
Pana” (Łk 4,18-19).
Sobór Watykański II, nie 
zamierzał sprecyzować 
tematu wiary w jakimś 
specjalnym dokumencie. 

A mimo to był on w pełni 
ożywiany świadomością 
i pragnieniem koniecz-
ności, że tak powiem, 
ponownego zanurzenia 
się w misterium chrze-
ścijańskim, aby można je 
było skutecznie na nowo 
zaproponować współcze-
snemu człowiekowi. Tak 
na ten temat mówił Sługa 
Boży Paweł VI dwa lata 
po zakończeniu obrad 
soborowych: „Jeśli Sobór 
nie mówi wprost o wierze, 
to mówi o niej na każdej 
stronie, uznaje jej ży-
wotny i nadprzyrodzony 
charakter, zakłada, że jest 
ona integralna i mocna 
i buduje na niej swoje 
nauczanie. Wystarczy 
przypomnieć niektóre 
stwierdzenia soborowe 
[…], aby zdać sobie spra-

wę z zasadniczego znacze-
nia, jakie Sobór, zgodnie z 
tradycją doktrynalną Ko-
ścioła przypisuje wierze, 
prawdziwej wierze, której 
źródłem jest Chrystus, a 
drogą Magisterium Ko-
ścioła” (Katecheza pod-
czas audiencji ogólnej, 8 
marca 1967 r.). Tak mówił 
Paweł VI.

Rozniecić  
pragnienie
Musimy teraz powrócić 
do tego, który zwołał 
Sobór Watykański II i go 
zainaugurował: bł. Jana 
XXIII. W przemówieniu 
na jego otwarcie przed-
stawił on główny cel So-
boru tymi słowami: „Do 
obowiązku Soboru Po-

wszechnego należy przede 
wszystkim strzeżenie świę-
tego depozytu nauki chrze-
ścijańskiej i podawanie go 
w jak najbardziej skutecz-
nej formie [...] Punctum 
saliens tego soboru nie jest 

więc dyskusja nad którymś 
z artykułów podstawowej 
doktryny Kościoła… Nie 
dlatego więc Sobór był 
potrzebny… Trzeba, aby ta 
nauka pewna i niezmien-
na, która musi być wiernie 
przestrzegana, została po-
głębiona i przedstawiona w 
sposób odpowiadający wy-
mogom naszych czasów”.
W świetle tych słów może-
my zrozumieć, to czego ja 
sam mogłem wówczas do-
świadczyć: podczas Soboru 
było poruszające dążenie 
odnośnie do wspólnego 
zadania, sprawienia żeby 
zajaśniała prawda i pięk-
no wiary w naszym dniu 
dzisiejszym, nie podpo-
rządkowując jej wymogom 
chwili obecnej, ani też nie 

Rzeczą najważniejszą jest rozniecenie w 
całym Kościele tego pozytywnego napię-
cia, tego pragnienia, aby głosić ponow-
nie Chrystusa współczesnemu człowie-
kowi.

czym ma być 
Rok Wiary dla 

współczesnego 
kościoła, Ojciec 

święty wytłuma-
czył w specjalnym 
dokumencie Porta 
fidei (Wrota wiary) 

opublikowanym 
11 października 

2011 r. 



krępując przeszłością: w 
wierze rozbrzmiewa nie-
ustannie obecna wiecz-
ność Boga, który przekra-
cza czas i mimo to może 
być przez nas przyjęty 
jedynie w naszym niepo-
wtarzalnym dziś. Dlatego 
uważam, że rzeczą naj-
ważniejszą, szczególnie 
przy tak znaczącej okazji, 
jak obecna, byłoby roz-
niecenie w całym Kościele 
tego pozytywnego napię-
cia, tego pragnienia, aby 
głosić ponownie Chrystu-
sa współczesnemu czło-
wiekowi. Jednak, aby ten 
wewnętrzny impuls do 
nowej ewangelizacji nie 
pozostał jedynie ideałem 
i nie grzeszył zamętem, 
trzeba, aby opierał się na 
konkretnej i precyzyjnej 
podstawie, a są nią do-
kumenty Soboru Waty-
kańskiego II, w których 
znalazł on swój wyraz. Z 
tego względu wielokrotnie 
podkreślałem koniecz-
ność powrotu, by tak po-
wiedzieć, do „litery” So-

boru – to znaczy do jego 
tekstów – aby w nich zna-
leźć także autentycznego 
ducha i powtarzałem, że 
znajduje się w nich praw-
dziwe dziedzictwo Vati-
canum II. Odniesienie się 
do dokumentów chroni 
przed skrajnościami ana-
chronicznych nostalgii 
i gonienia do przodu, i 
pozwala na uchwycenie 
nowości w ciągłości. 
Sobór nie wymyślił nic 
nowego jako przedmiotu 
wiary ani też nie chciał 
zastępować, tego co stare. 
Raczej troszczył się o to, 
aby ta sama wiara nadal 
była przeżywana w dniu 
dzisiejszym, nadal była 
wiarą żywą w zmieniają-
cym się świecie.
Jeśli będzie-
my zgodni z 
autentycznym 
usytuowa-
niem, w jakim 
bł. Jan XXIII 
chciał umieścić 
Vaticanum 
II, będziemy 

mogli uobecniać go w 
ciągu tego Roku wiary, 
w obrębie jedynej drogi 
Kościoła, który nieustan-
nie pragnie pogłębiać 
powierzony mu przez 
Chrystusa depozyt wiary. 
Ojcowie soborowi chcieli 
przedstawić wiarę na no-
wo w sposób skuteczny; 
z ufnością otwarli się na 
dialog ze współczesnym 
światem, właśnie dlatego, 
że byli pewni swojej wia-
ry, mocnej skały na której 
budowali. Natomiast w 
latach następnych, wielu 
bez rozeznania przyjęło 
dominującą mentalność, 
poddając w wątpliwość 
same podstawy deposi-
tum fidei, których nieste-
ty nie odczuwali już w ich 

prawdzie jako 
swoje własne.

Nowa  
ewangeli-
zacja
Jeśli dzisiaj 
Kościół pro-

ponuje nowy Rok wiary i 
nową ewangelizację, nie 
robi tego aby uczcić jakąś 
rocznicę, ale ponieważ 
jest to konieczne nawet 
bardziej niż przed 50 laty! 
A odpowiedź, jaką należy 
dać na tę potrzebę, jest ta 
sama, jaką zechcieli dać 
Papieże i Ojcowie Soboru, 
a która zawarta jest w 
jego dokumentach. Także 
inicjatywa utworzenia 
Papieskiej Rady, której 
celem jest krzewienie 
nowej ewangelizacji, a 
której dziękuję za szcze-
gólne zaangażowanie w 
Rok wiary, mieści się w 
tej perspektywie. W mi-
nionych dziesięcioleciach 
rozwinęło się duchowe 
„pustynnienie”. Co mo-
głoby oznaczać życie, 
świat bez Boga, w czasach 
Soboru można było już 
poznać z pewnych tra-
gicznych kart historii, ale 
niestety obecnie widzimy 
to każdego dnia wokół 
nas. Rozprzestrzeniła 
się pustka. Ale właśnie 

wychodząc od doświad-
czenia tej pustyni, od tej 
pustki, możemy odkryć 
na nowo radość wiary, 
jej życiowe znaczenie dla 
nas, mężczyzn i kobiet. 
Na pustyni odkrywa się 
wartość tego, co jest nie-
zbędne do życia; w ten 
sposób we współczesnym 
świecie istnieją niezliczo-
ne znaki pragnienia Boga, 
ostatecznego sensu życia, 
często wyrażane w formie 
ukrytej czy negatywnej. 
Na pustyni trzeba nade 
wszystko ludzi wiary, 
którzy swym własnym 
życiem wskazują drogą 
ku Ziemi obiecanej i w 
ten sposób uobecniają 
nadzieję. Żywa wiara 
otwiera serce na Łaskę 
Boga, która uwalnia od 
pesymizmu. Dziś bar-
dziej niż kiedykolwiek 
ewangelizowanie oznacza 
bycie świadkiem nowego 
życia, przemienionego 
przez Boga, i w ten spo-
sób wskazywanie drogi. 
Pierwsze czytanie mówiło 

nam o mądrości podróż-
nika (por. Syr 34, 9-13): 
podróż jest metaforą 
życia, a mądry podróżnik 
to ten, który nauczył się 
sztuki życia i może dzielić 
się nią z braćmi – jak to 
się dzieje w przypadku 
pielgrzymów na szlaku 
Camino de Santiago, lub 
na innych trasach, które 
nieprzypadkowo są znów 
w tych latach w modzie. 
Dlaczego tak wielu ludzi 
czuje dzisiaj potrzebę 
odbycia tych pielgrzy-
mek? Czyż nie dlatego, 
że znajdują tam, albo 
przynajmniej wyczuwają, 
sens naszego istnienia w 
świecie? W ten więc spo-
sób możemy przedstawić 
sobie ten Rok wiary: piel-
grzymka na pustyniach 
współczesnego świata, w 
której trzeba nieść tylko 
to, co istotne: ani laski, 
ani torby podróżnej, ani 
chleba, ani pieniędzy ani 
dwóch sukien – jak mówi 
Pan apostołom posyłając 
ich na misję (por. Łk 9,3), 

lecz Ewangelia i wiara 
Kościoła, której jaśnie-
jącym wyrazem są doku-
menty II Powszechnego 
Soboru Watykańskiego, 

podobnie jak też nim jest 
opublikowany przed dwu-
dziestu laty Katechizm 
Kościoła Katolickiego.
Czcigodni i drodzy bracia, 
11 października 1962 r. 
obchodzono święto Świę-
tej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi. Jej zawierzamy Rok 
wiary, tak jak to uczy-
niłem przed tygodniem 
udając się jako pielgrzym 
do Loreto. Panna Maryja 
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Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi 
wiary, którzy swym własnym życiem 
wskazują drogą ku Ziemi obiecanej i w 
ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa 
wiara otwiera serce na Łaskę Boga, która 
uwalnia od pesymizmu.

niech zawsze świeci jak 
gwiazda na drodze nowej 
ewangelizacji. Niech nam 
pomoże realizować w 
praktyce zachętę apostoła 

Pawła: „Słowo Chrystusa 
niech w was przebywa 
z [całym swym] bogac-
twem: z wszelką mądro-
ścią nauczajcie i napomi-
najcie samych siebie… I 
wszystko, cokolwiek dzia-
łacie słowem lub czynem, 
wszystko [czyńcie] w imię 
Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego” 
(Kol 3,16-17). Amen.

Śródtytuły i tytuł 
pochodzą od 

redakcji.

Szczególną okazją 
do otwarcia Roku 
Wiary 11 paździe-

nika jest 50 roczni-
ca  otwarcia Sobo-
ru Watykaskiego ii 

przez bł. papieża 
Jana XXiii.

fot. Wikipedia26 27



PANToKRAToR
z cEfAlu

centralne miejsce apsydy katedry zajmuje 
mozaika Chrystusa Pantokratora, po grecku 
Władcy Wszechświata (Wszechmocnego). 
Nie chodzi tu jednak tylko o przedstawienie 

postaci Chrystusa, ale ukazanie centralnego punktu 
wiary Kościoła. Wznosząc budowle sakralne, chrześci-
janie pragnęli bowiem ukazać bogactwo historyczne 
i kosmiczne wiary w Chrystusa: Jezus Chrystus to 
Bóg-człowiek. To Syn zrodzony przez Boga Ojca, który 
– jak mówimy w Credo - dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego 
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. 

Ta prawda wiary ma swój wyraz w szczegółach ikony: 
prawą ręką Chrystus błogosławi świat, trzy palce 
złożone razem oznaczają Trójcę, a dwa skrzyzowane i 
uniesione do góry oznaczają dwie natury Syna Bożego 
(boską i ludzką) zjednoczone w jednej oso-
bie. Również dwa kosmyki włosów na czole 
oznaczają dwie natury Chrystusa. W lewej 
ręce Zbawiciel trzyma otwartą księgę, na 
której zapisane są słowa z Ewangelii św. Ja-
na: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie 
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Są 
one zapisane po grecku i łacinie. Chrystus 
łączy chrześcijański Wschód i Zachód.

Nad wizerunkiem Chrystusa umieszczono łacińskie 
słowa: „Factus homo factur hominis factique 
Redemptor. Iudico corporeus corpora corda Deus” 
(Uczyniłem się człowiekiem - Ja Stwórca człowieka 
i Odkupiciel stworzenia. Jako Wcielony sądzę ciała, 
jako Bóg sądzę serca). Chrystus przyjdzie jako Sędzia. 
Jedyny Zbawiciel człowieka i pośrednik miedzy 
Bogiem a ludźmi przyjdzie po nas i zabierze nas do 
Królestwa swojego Ojca, dając nam pełny udział w 
boskim życiu. Dlatego ważne jest, jak przeżywamy 
swoje życie, czym tak naprawdę żyjemy. W ujęciu 
chrześcijańskim, jak pisał Benedykt XVI w encyklice 
Spe salvi, wiara w Sąd Ostateczny jest przede wszyst-
kim i nade wszystko nadzieją. Stało się zwyczajem, 
że na wschodniej stronie bazylik przedstawiano 
Pana, który powraca jako król i sędzia – wyobrażenie 

nadziei, zaś na zachodniej Sąd Ostateczny 
jako wyobrażenie odpowiedzialności za 
nasze życie.  Obrazy te wprowadzały w 
tajemnice wiary i ukazywały wiernym, 
że perspektywie odpowiedzialności za 
codzienne wybory nieodłącznie towarzyszy 
nadzieja spotkania z miłosiernym Bogiem.

opr.  Ks. Krystian Chmielewski

Oficjalną  ikoną Roku Wiary został 
ogłoszony wizerunek Chrystusa Pana z 
katedry w Cefalù, na Cyprze. Obraz ten 
przedstawia Zbawiciela jako Pantokra-

tora, Króla Wszechświata.

katedra łacińska 
w cefalu powstała 

w Xii. Sycylijski 
region zamiesz-
kiwali wówczas 
głównie muzuł-

manie i wierni 
chrześcijaństwa 
wschodniej tra-

dycji. Dlatego też 
wnętrze katedry 

zachowuje kanon 
ikonograficzny 
znany z bizan-

cjum.
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Według ustaleń, jakie biskupi polscy przyjęli 
podczas obrad na Jasnej Górze, poszczególne grupy 
wiernych w wybranych momentach roku składać 
będą uroczyście wyznanie wiary. 
Celem Roku Wiary w świetle założeń papieskiej 
Rady ds. Nowej Ewangelizacji jest także uczynienie 
wyznania wiary codzienną modlitwą. Rada Pa-
pieska ds. nowej Ewangelizacji proponuje nawet 
druk obrazka dla każdego z wizerunkiem Jezusa i 
tekstem modlitwy Credo, który będzie mógł nosić 
przy sobie.
"Wyznanie wiary" (Professio fidei) młodzieży pol-
skiej złożone zostanie przez tych jej przedstawicieli, 
którzy udadzą się do Rzymu na Europejskie Spo-
tkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę 
z Taize od 28 grudnia do 1 stycznia 2013 r. W jego 
ramach zostanie zorganizowana specjalna liturgia 
nieszporów dla Polaków połączona z wyznaniem 
wiary.
Niezależnie od tego, wszystkie pielgrzymki mło-
dzieży udające się podczas Roku Wiary na Jasna 
Gorę będą składać wyznanie wiary w tym sanktu-
arium.
25 stycznia 2013 r. we wszystkich katedrach w 
Polsce zostaną odprawione w łączności z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI nabożeństwa ekume-
niczne wraz z przedstawicielami innych wyznań 
chrześcijańskich.
2 lutego nastąpi "professio fidei" 
przedstawicieli życia konsekrowanego 
w ramach światowego dnia im po-
święconego.
20 lutego w święto Katedry Świę-
tego Piotra zorganizowany zostanie 

dzień pracowników nauki, w ramach którego 
pracownicy uczelni: państwowych i prywatnych 
wezmą udział w różnego rodzaju spotkaniach na 
temat relacji między wiarą a nauką.
24 marca w Niedzielę Palmową w ramach przygo-
towania do Światowego Dnia Młodzieży zbierze się 
na modlitwie młodzież we wszystkich diecezjach.
od 15 do 17 kwietnia odbędą się dni seminariów 
duchownych diecezjalnych i zakonnych.
2 czerwca przy okazji uroczystości Bożego Ciała 
nastąpią odbędą się we wszystkich świątyniach 
specjalne adoracje eucharystyczne z okazji Roku 
Wiary.
od 23 do 28 lipca przedstawiciele młodzieży 
udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Rio de 
Janeiro.
29 września odbędzie się Dzień Katechetów w 
20 rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego. Wszystkie polskie wydziały teologiczne 
zorganizują w tym czasie sympozja dotyczące 
katechizmu.
Zakończenie Roku Wiary przewidziane jest w 
uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 2013 
r. będzie celebrowana w każdej parafii i każdej 
katedrze.
Kierowana przez abp. Stanisława Gądeckiego Rada 
Episkopatu ds. Duszpasterstwa przygotowała też 

szczegółowe materiały nt. Roku Wiary dla 
każdej diecezji i każdej parafii w Polsce. 
Zostaną one przekazane niebawem za 
pośrednictwem biskupów diecezjalnych. 
"Chcemy dać impuls do każdej parafii, aby 
zostały poważnie potraktowane dokumenty 
Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościo-

Odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami 
(wyznanie grzechów w 
sakramencie pokuty, 
przyjęcie Komunii świę-
tej, modlitwa według 
intencji Pa-pieża, brak 
przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu, nawet 
powszednie-go), mogą 
zyskać wierni:
1. gdy w Roku Wiary we-
zmą udział w co najmniej 
trzech konferencjach mi-
sji świętych lub co naj-
mniej trzech wykładach 
na temat dokumentów II 
Soboru Watykańskiego 
i artykułów Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, 
w jakimkolwiek kościele 
lub stosownym miejscu;
2. za każdym razem, 
gdy odbędą pielgrzym-
kę do którejś z bazylik 
papieskich, katakumb 
chrześcijańskich czy 
sanktuarium wskazane-
go, z okazji Roku Wiary, 
w niniejszym dekrecie i 

wezmą tam udział w na-
bo-żeństwie, bądź będą 
się modlić, medytować, 
kończąc modlitwą “Oj-
cze nasz”, Wyznaniem 
Wiary, wezwaniem do 
Matki Bożej lub świę-
tych;
3. gdy w dniach wyzna-
czonych z okazji Roku 
Wiary, w niniejszym de-
krecie, zgromadzą się na 
Eucharystii lub liturgii 
godzin i odmówią Wy-
-znanie Wiary;
4. w dniu dowolnie wy-
branym podczas Roku 
Wiary (najlepiej w rocz-
nicę własnego chrztu) 
za pobożne nawiedzenie 
baptysterium lub inne-
go miejsca, w którym 
otrzymali chrzest, jeśli 
odnowią przyrzeczenia 
chrzcielne.
Zgodnie ze wspomnia-
nym dekretem Peniten-
cjarii Apostolskiej, wy-
zna-czam w Archidiece-
zji Warszawskiej, oprócz 

bazylik mniejszych:
- Archikatedry pw. św. 
Jana Chrzciciela w War-
szawie;
- kościoła św. Krzyża 
przy Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie;
- kościoła Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Mak-
symiliana Kolbe w Nie-
pokalanowie,
następujące kościoły 
związane z kultem mę-
czenników, jako szcze-
gólnych świadków wia-
ry:
- kościół św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu (die-
cezjalne Sanktu-arium 
bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki);
- kościół św. Andrzeja 
Boboli na Mokotowie.
Wyznaczam także dni, 
w które w czasie Roku 
Wiary, można będzie 
uzy-skać odpust zu-
pełny, pod warunkiem 

uczestnictwa w Eu-
charystii lub li-turgii 
godzin i odmówienia 
Wyznania Wiary:
- Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia 
Najśw. Maryi Panny 
(8 grudnia),
- Święto Nawrócenia 
św. Pawła (25 stycz-
nia),
- Święto Ofiarowania 
Pana Jezusa w świą-
tyni (2 lutego),
- Święto Katedry św. 
Piotra (22 lutego),
- Uroczystość św. 
Józefa, Oblubieńca 
Najśw. Maryi Panny 
(19 marca),
- Uroczystść Zwiasto-
wania Pańskiego (8 
kwietnia),
- Niedziela modlitw o 
powołania do służby 
w Kościele (IV nie-
dziela Wielkanocna - 
21 kwietnia), 
- Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pań-
skiego (12 maja),
- Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego 
(19 maja),
- Wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny 
Łaskawej (2 czerwca),
- Uroczystość Na-
rodzenia św. Ja-
na Chrzciciela (24 
czerwca),
- Uroczystość św. 
Apostołów Piotra i 
Pawła (29 czerwca),
- Uroczystość Wnie-
bowzięcia Najśw. Ma-
ryi Panny (15 sierp-
nia),
- Uroczystość Chry-
stusa Króla Wszech-
świata (24 listopada).

† Kazimierz Kard. 
Nycz, Arcybiskup 

Metropolita  
Warszawski

Ks. Janusz Bodzon, 
Kanclerz Kurii

odpusty  
Roku Wiary  

w Archidiecezji Warszawskiej

Mając na względzie duchowe dobro 
wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz 

kierując się normami zawartymi w de-
krecie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 
września 2012 r., ustanawiam następują-
ce warunki uzyskania odpustów w Roku 
Wiary, który zaczyna się 11 października 
2012 r., a kończy 24 listopada 2013 roku.

kalENDariUm 
rokU wiary

W naszej parafii 
Rok Wiary został 

otwarty uroczystą 
Mszą św. spra-
wowaną przez 

ks. krystiana 
chmielewskiego. 

W procesji wejścia 
niesiono księg 

dokumentów 
katechizmu ko-

scioła katolickie-
go oraz Soboru 
Watykańskiego 
ii, a w procesji z 
darami została 

przyniesiona do 
ołtarza nasjtarsza 
księga chrzcielna 

parafii, która po 
mszy cieszyła sie 

dużym zaintereso-
waniem.
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księga katechi-
zmu kościoła 

katolickiego wy-
łożona w kaplicy 

chrzcielnej naszej 
śwityni.
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Polska
Racja 
stanu

Rodzice! Wasza godzina w 
Polsce nadeszła! Nie myśl-

cie, że kto inny uratuje nasz 
Naród. Nas uratuje zdrowa 

rodzina katolicka! - wołał Pry-
mas Tysiąclecia

w przededniu kolejnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości warto - w 
całym zamęcie, jaki niesie nam współcze-
sność - popatrzeć na Ojczyznę i patrio-

tyzm przez pryzmat nauczania Prymasa Tysiąclecia. 
Jego słowa nie tracą na aktualności mimo upływu lat 
oraz innej sytuacji społeczno-politycznej kraju i świa-
ta. Zadziwia jednak specyficzne ujęcie rozumienia 
troski o Polskę, o jej "rację stanu". Na Naród patrzył 
bowiem Prymas przez pryzmat rodziny a jej ochrona 
była jednym z częstszych wątków w nauczaniu Sługi 
Bożego. 

WARSZAWA RATOWAłA DZiEci
„Pamiętam do dziś wrażenie, gdy w czasie okupacji 
niemieckiej przywieziono z dalekiej Zamojszczyzny 
do Warszawy kilka wagonów dzieci. Rzuciła się War-
szawa na ratunek dzieciom, które zostały wyrwane 
przez Niemców wywiezionym rodzinom. Rozebrano 
je w kilka minut. Na Dworcu Gdańskim, rozwalonym 
od bomb, Warszawa ratowała dzieci…”. Tym wspo-
mnieniem Prymas podzielił się na Jasnej Górze w 
1959 r. próbując przybliżyć rodakom coś, co można 
nazwać wizją "polskiej racji stanu", jakże odmiennej 
od wszechobecnej wówczas partyjnej nowomowy. „Te 
warszawskie rodziny" - kontynuował Prymas - "same 
żyły w zburzonych domach bez szyb, bez okien, bez 
węgla, a jednak uznały, że najważniejszą rzeczą jest 
ratować dzieci polskie, chociażby za cenę osobistej 
niedoli, męki i ograniczenia, głodu i zimna; zrozumia-
ły, że ważniejsze jest to niż osobista sprawa i osobista 
wygoda. To było czynione po polsku, w duchu kultury 
chrześcijańskiej! I jesteśmy z tego dumni!”. 

Kardynał Wyszyński jasno wskazywał w czym ma 
się wyrażać praktyczny patriotyzm - nie tyle w niekoń-
czących się sporach, co w trosce o biologiczną przy-
szłość narodu. Wykazywał przy tym zdumiewający 
realizm zarówno polityczny, jak i społeczny. Aby prze-
trwał naród, aby uratować duchową niepodległość, 
trzeba uratować rodzinę - serce przyszłości. 

gODZiNA ZDROWEJ RODZiNy
W 1961 r. Kardynał wołał do polskich rodzin: „Rodzi-
ce, pamiętajcie! – Przyszła w Polsce wasza godzina! 
Jesteśmy w tak trudnym położeniu, że często nie wie-
my, gdzie ubezpieczyć nasz byt narodowy, jakich sił 
szukać, na jakiej skale się oprzeć. Jesteśmy wśród lot-
nych piasków zmieniających się sytuacji i koniunktur, 
i nie znajdziemy ani dla naszego bytu narodowego, ani 
dla kultury chrześcijańskiej innego oparcia, jak tylko 
zdrową rodzinę.” Próbując poruszyć sumienia rodzi-
ców przypominał:  „Rodzice! Wasza godzina w Polsce 
nadeszła! Nie myślcie, że kto inny uratuje nasz Naród. 
Nas uratuje zdrowa rodzina katolicka!” Po kilkudzie-
sięciu latach sytuacja wydaje się jeszcze bardziej kry-
tyczna, gdy - przy często deklarowanej wierze chrze-
ścijańskiej - decydenci naszego życia społecznego 
gotowi są zgodzić się na eksperymenty medyczne, czy 
eksterminację dzieci, także upośledzonych. A dzieje 

sie to przy jednoczesnym spadku wskaźników demo-
graficznych i starzeniu się społeczeństwa. 

kOlEbkA NARODu
Rodzina, w nauczaniu Sługi Bożego, jest "polską racją 
stanu" z wielu powodów. Przed wszystkim dlatego, że 
„dostarcza” społeczności obywateli i nikt jej w tym nie 
zastąpi. To rodzina, jak uczył Prymas, jest „kolebką 
Narodu, gdyż Ojczyzna rodzi się w kołysce”. Dlate-
go też jest też „największą siłą narodu i od niej zale-
ży przyszłość polskiej nacji". Tłumacząc strategiczne 
znaczenie tej wspólnoty Prymas wyjaśniał, iż „zwarte, 
wierne i nierozerwalne rodziny” sprawią, że naród 
będzie niezniszczalny”. Zatem troszcząc się o rodzinę 
wzmacnia się zarazem naród, a od więzi istniejącej 

między rodziną a narodem zależy przyszłość państwa. 
Właśnie w tym znaczeniu Prymas Tysiąclecia wypo-
wiedział słowa, że „… Naród zabezpiecza się bardziej 
w rodzinie niż na granicach Państwa. Granice Narodu 
i Państwa płyną poprzez kołyski!”.

Z wielkim realizmem, a jednocześnie znajomością 
pokus, z jakimi mogą borykać się młode małżeństwa, 
Kardynał przekonywał: „Możemy sobie powiedzieć w 
roku 1960: Wystarczy, gdy się obecnie urodzi tylko 
pół miliona Polaków, bo za lat pięć, gdy nam będzie 
lżej, pozwolimy, aby się ich urodziło milion! Tylko czy 
będziemy wtedy mieli siłę i wolę ku temu?! Gdy dziś 
się zdemoralizujemy, gdy pójdziemy po linii łatwizny 
i wolności od obowiązku, gdy raz się odzwyczaimy od 
poszanowania życia, jutro proces stanie się nieod-
wracalny!" W sposób niemalże proroczy przestrzegał: 
"Dzisiaj będzie się zabijać małe dzieci w klinikach i na 
salach położniczych, a jutro na ulicach! Dziś – ma-
łych i bezbronnych, a jutro – starych. Kto później po-
wstrzyma Naród, który się nauczył zabijać maleństwa, 
od zabijania starych ludzi?! Kto to uczyni? Nie ma ta-
kiej siły! Łatwo jest skrzydłami ptaka trącić lawinę wi-
szącą na zboczach górskich, ale gdy ta „biała śmierć” 
zacznie sunąć w dolinę i zabierać w rozpędzie ze sobą 
wszystko, co po drodze, nie ma takiej siły, która byłaby 
zdolna ją powstrzymać." 

Niepodległość dla Prymasa Tysiąclecia nie realizo-
wała się jedynie w jednorazowym akcie raz zdobytej 
wolności. Niepodległość to nieustanne zadanie,  wpi-
sane nie tyle w rzeczywistość polityczną, co w serca 
i sumienia polskich rodzin. Przyszłość Ojczyzny jest 
zakorzeniona właśnie tam, w domach Polaków, w ich 
wzajemnej miłości małżeńskiej, w trosce o dzieci, w 
walce o prawo do życia najbardziej bezbronnych. 

Ks. Jacek Gomulski
Ks. Jerzy Jastrzębski

Prymas Tysiąclecia: „Granice Narodu i 
Państwa płyną poprzez kołyski!”



fot. archiwum fundacji
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Klub 
odkrywcy

młodego 
rozpoczął działalność

od 10 października ruszyły spotkania klubu młodego odkrywcy. fun-dacja zaprasza wszystkie dzieci na cotygodniowe spotkania, z których każde poświęcone jest innemu zagadnieniu. celem wychowawczym zajęć jest zapewnienie uczestnikom zorgani-zowanej opieki, umożli-wiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz stworzenie warunków do rozwijania własnych zain-teresowań. a przy okazji świetnie się bawimy.na pierwszych zajęciach poznawaliśmy baśnie i legendy polskie. historia lecha, czecha i rusa zainspirowała dzieci do 

tworzenia własnych prac plastycznych. przy okazji dowiedzieliśmy się tro-chę o krajach, z którymi sąsiadujemy. opowieść o smoku wawelskim była natomiast pretekstem do zorganizowania teatrzy-ku, w którym główną rolę grał właśnie smok. przedstawienie było gra-ne wiele razy, ponieważ każdy z uczestników spotkania chciał zagrać właśnie smoka. potem jeszcze wspólnie wy-kleiliśmy portret smoka wawelskiego - straszy teraz gości w kawiarence. pewnie też by się chciał napić kawy...kolejne zajęcia poświę-cone były kalendarzom 

i zegarom na świecie. rozmawialiśmy o zmia-nie czasu na zimowy i o zmianach związanych z porami roku. obok zajęć warsztatowych, dra-mowych, scenek, dzieci mogły zrobić swoje własne zegary (można je podziwiać w kawiarence). mógł to być cykl roczny, cykl pieczenia ciasta, zawiązywania buta itp. wszystko zależało od pomysłów dzieci. a przy okazji zapamiętaliśmy też, że czas ma związek z naszymi cechami cha-rakteru - przekłada się na wytrwałość i cierpliwość, lub na ich brak.kolejne zajęcia będą równie ciekawe. nie 

będziemy zdradzać, co planujemy na kolejne środy - kto jest ciekawy, niech przyjdzie o 16 do kawiarenki. wszystkie dzieci są mile widziane. każdy z was może dołą-czyć do klubu młodych odkrywców. dla najbar-dziej wytrwałych będą nagrody na koniec roku szkolnego. a wszystkim gwarantujemy dobrą zabawę i rozwijanie umiejętności.do zobaczenia, czekamy na was
agnieszka, rozalia, agnieszka i sylwia

ZASADy  
ucZESTNicZENiA 

W ZAJęciAcH  
1. przyjmowane 

są dzieci przy-
prowadzone 

przez rodzica lub 
opiekuna, albo te,  

których rodzice 
wcześniej zgłoszą, 

że zgadzają się 
na uczestniczenie 

dziecka w zaję-
ciach (np. mailem 
a.dziegielewska@

fundacjarumian-
ka.pl). Dzieci, któ-
re uczestniczyły w 
zajęciach w czasie 
lata na Włochach, 

których rodzice 
zapisali w kartach 
kwalifikacyjnych, 

że dzieci mogą 
przychodzić na 

zajęcia samodziel-
nie, mogą uczest-

niczyć w zajęciach 
bez uprzedniego 

zgłoszenia. Dzieci, 
które nie wracają 

do domu samo-
dzielnie, muszą 

zostać odebrane 
z kawiarenki do 

godz. 18.15.
2. Za bezpieczeń-

stwo dziecka po 
zakończeniu zajęć 
odpowiada rodzic.

3. każde dziecko 
przychodzące na 
słucha poleceń i 
uwag opiekuna 
prowadzącego 

zajęcia. powinno 
zachowywać 

się grzecznie, 
kulturalnie i 

spokojnie, oraz 
aktywnie uczest-

niczyć w zajęciach 
prowadzonych 

przez opiekuna. 
powinno dbać o 
bezpieczeństwo 
swoje i kolegów, 

bezpiecznie i 
zgodnie z prze-
znaczeniem ko-

rzystać z urządzeń 
i materiałów. Nie 

powinno oddalać 
się samowolnie, 
bez pozwolenia 

opiekuna (np. do 
toalety). W razie 

potrzeby, powin-
no zaopiekować 

się młodszym 
kolegą lub kole-

żanką.

We wszystkie 
środy zapraszamy 
dzieci na zajęcia w 
godz. 16.00-18.00.  
W najbliższym 
czasie planujemy 
spotkania doty-
czące epok histo-
rycznych, pogody 
i chmur, łańcucha 
pokarmowego 
w przyrodzie, 
alfabetu Morse’a, 
zimowych ptaków 
i układu Słonecz-
nego. Natomiast 
28 listopada 
zapraszamy na 
specjalne zaję-
cia poświęcone 
Adwentowi - w 
planach jest robie-
nie lampionów na 
Roraty, poznawa-
nie pochodzenia 
Adwentu, historii 
jego świętowania 
oraz ozdób, które 
możemy podzi-
wiać tylko w tym 
szczególnym okre-
sie. Na spotkanie 
28 listopada dzieci 
mogą przyjść 
razem z rodzicami, 
których zachęca-
my do aktywnego 
uczestniczenia w 
zajęciach.

Agnieszka  
Dzięgielewska



EGzoRcyŚci
mają pełne  
ręce roboty

tania.
w rok po pierwszym spo-
tkaniu, dominik tarczyński 
ponownie rozmawia z o. 
gabriele amorthem. pierw-
sza część wywiadu zawiera 
opisy pracy egzorcysty, 
przypadki opętań oraz 

W niedzielę 28 października o 
godzinie 16:00, Fundacja im ks. 

prof. Ryszarda Rumianka zor-
ganizowała spotkanie z Domi-

nikiem Tarczyńskim oraz pokaz 
filmu „egzorcysta”. 

Źródło: http://
www.charyzmaty-

cy.pl (na portalu, 
można również 

nabyć film w wer-
sji DVD)
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film jest jedną z części kilku 
wywiadów przeprowa-
dzonych przez dominika 
tarczyńskiego z egzorcystą 
watykańskim o. gabrielem 
amorthem. pierwszy z 
nich miał miejsce w kwiet-
niu 2010. wtedy autor 
po raz pierwszy spotkał 
się w rzymie z głównym 
egzorcystą watykanu, aby 
porozmawiać o jego pracy, 
doświadczeniu oraz roli 
egzorcystów w kościele. w 
ponad godzinnej rozmowie 
przeprowadzanej w miejscu 
odprawiania egzorcyzmów 
w rzymie, o. amorth dzieli 
się swoim doświadczeniem 
i odpowiada na liczne py-

informacje o zagrożeniach. 
w drugiej części możemy 
usłyszeć odpowiedzi na 
bardzo szczegółowe pyta-
nia dotyczące duchowości; 
czy demon zna nasze 
myśli? czy można zostać 
opętanym "nieświadomie"? 
na te i wiele innych pytań 

o.amorth szczegółowo 
odpowiada w drugiej części 
filmowego wywiadu.
o. gabriel nie zapomina 
także o osobach i rodzinach, 
które potrzebują pomocy 
egzorcysty - po zakończonej 
rozmowie odmawia modli-
twę-błogosławieństwo w 
intencji wszystkich, którzy 
oglądają tę rozmowę. 
w takcie spotkania, po 
projekcji filmu komentarz 
autorski wygłosił dominiki 
tarczyński, który od samego 
początku stoi za projektem 
niezwykłego wywiadu z 
głównym watykańskim eg-
zorcystą ojcem gabrielem 
amorthem. 

Wieczny odpoczynek...

kościół niemal od 
zarania swych 
dziejów szczególną 
troską modlitewną 

otacza zmarłych. Podczas 
każdej Eucharystii modli 
się za wszystkich, którzy 
odeszli już z tego świa-
ta:„Pamiętaj także o na-
szych zmarłych braciach i 
siostrach, i o wszystkich, 
którzy odeszli już z te-
go świata. Dopuść ich do 
oglądania Twojej światło-
ści” (II Modlitwa Eucha-
rystyczna). 
Jedną z form troski o 
zmarłych są wypominki.  
Są one wyrazem miłości 
i jedności całego Kościo-
ła: pielgrzymującego na 
ziemi i tego, który prze-
szedł już granicę śmierci. 
Pisząc imiona zmarłych 
na kartkach wypominko-
wych, a następnie je od-
czytując wyrażamy wiarę, 
że ich imiona są zapisane 
w Bożej księdze życia. Ich 

znaczenie jest tym więk-
sze, że wypominki zwią-
zane są z Eucharystią. W 
intencji zmarłych wypisa-
nych na kartkach wypo-
minkowych odprawiana 
jest Msza św., bedąca 
najcenniejszym darem 
dla kochanych zmarłych 
i najbardziej przez nich 
upragnionym.
Wielkim orędownikiem i 
kontynuatorem tej trady-
cji był benedyktyński opat 
z Cluny św. Odilon (zm. 
1048). W 998 roku polecił 
on, aby we wszystkich 
klasztorach o regule be-
nedyktyńskiej Dniem Za-
dusznym był 1 listopada. 
Stąd wywodzi się tradycja 
obchodzenia w Kościele 
katolickim Dnia Zadusz-
nego. Z czasem władze 
kościelne przeniosły je na 
2 listopada.
W naszej parafii wypo-
minki zbieramy w kance-
larii parafialnej i w zakry-

stii. Będzie też możliwość 
złożenia ich na cmentarzu 
parafialnym rano 1 listo-
pada.
Wypominki jednorazo-
we odczytywane będą 
przed Mszą św., którą 
sprawować będziemy na 
cmentarzu parafialnym w 
Uroczystość Wszystkich 
Świętych o godz. 12.00. 
Po Eucharystii nastą-
pi procesja żałobna po 
cmentarzu.
Na wypominki roczne 
zapraszamy do naszej 
świątyni parafialnej 2 
listopada o godzinie 17.15, 
a potem w każdy drugi 
piątek miesiąca o godzi-
nie 17.15 (także 9 listopa-
da). Po wypominkach, o 
godz. 18.00, sprawowana 
jest Msza św. w intencji 
zmarłych polecanych Bo-
gu w wypominkach.

opr.  Ks. Krystian 
Chmielewski

Listopad – to miesiąc naszej 
szczególnej duchowej więzi 
ze zmarłymi oraz szczegól-
ny miesiąc modlitwy w ich 

intencji. 

oDPUsT zUPEłNy za zmarłyCH

Pamiętajmy o odpuście zupełnym, który 
możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami 
jeden raz dziennie, modląc się za zmarłych:

a) w kościele od południa 1 listopada i w 
dniu 2 listopada

– od południa w uroczystość wszystkich 
Świętych i w Dniu zadusznym – przez po-
bożne nawiedzenie kościoła, odmówienie 
ojcze nasz i wierzę w Boga, oraz dowolnej 
modlitwy w intencjach ojca Św. wymagane 

są także pozostałe warunki potrzebne do 
uzyskania odpustu zupełnego, a mianowi-
cie: stan łaski uświecającej (ewentualnie 
odprawienie spowiedzi św.) i przyjęcie 
komunii św., zachowanie wolności od przy-
wiązania do jakiegokolwiek grzechu.

b) na cmentarzu od 1 do 8 listopada

– w dniach od 1 do 8 listopada odpust moż-
na uzyskać, nawiedzając cmentarz, modląc 
się w dowolny sposób za zmarłych i spełnia-
jąc przy tym pozostałe – wspomniane już – 
zwykłe warunki.

d u s z p a s t e r s t w o
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SłużbA 
bożA

Msze św. w niedzie-
le i święta:

7.30, 9.30, 11.00 
(z udziałem dzie-
ci), 12.30 (suma) i 
18.00 (z udziałem 

młodzieży i studen-
tów)

Msze św. w dni 
powszednie:

7.00, 8.00 i 18.00

Msze św. w soboty:
7.00, 8.00, 18.00 

(liturgia niedzielna) 
i 19.00 (liturgia nie-

dzielna w kaplicy 
św. łazarza)

Nieszpory eucha-
rystczne odpra-

wiane są w każdą 
pierwszą niedzielę 

miesiąca o godz. 
17.15.

Sakrament pojed-
nania 20 min. przed 

Mszą św.

W pierwszy czwar-
tek miesiąca po 

Mszy św. wieczor-
nej Adoracja Naj-
świętszego Sakra-

mentu. 

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

wystawienie Naj-
świętszego Sakra-

mentu i litania 
do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

W pierwsze soboty 
miesiąca po Mszy 
św. o godz. 8.00 
litania loretań-
ska, a następnie 

Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót 

Miesiąca.

Schola dziecięca 
spotyka się w piątki 
o godz. 16.45 na sa-
li teatralnej, a chór 
parafialny we środy 
o godz. 19.00, także 

na sali teatralnej.
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liSTOpAD 2012
1 Xi (Wszystkich Świętych)

7.30 – o liczne i święte po-
wołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne oraz o błog. boże 
dla kapłanów pracujących w 
naszej parafii (intencja wspól-
noty krwi chrystusa)
9.30 – dziękczynno-błagalna 
w dniu 3. urodzin beaty
12.00 – za wszystkich wier-
nych zmarłych (odprawiana 
na cmentarzu)
18.00 – 1) za zmarłych z rodzi-
ny badach;  2) za śp. władysła-
wa woźniaka i jego rodziców 
annę i antoniego

2 Xi (piątek, wspomnienie 
wszystkich wiernych zmar-

łych, Zaduszki)
7.00- za śp. wiktorię, henryka, 
lecha, jerzego, radzisława, 
mieczysława bardadynów
8.00 – 1) w intencji żywych 
i zmarłych członków straży 
honorowej najświętszego 
serca pana jezusa; 2) za 
wszystkich wiernych zmar-
łych
18.00 – 1) za śp. jadwigę i 
tadeusza okurowskich, 2) za 
śp. franciszkę i józefa pawlak 
i dziadków: stanisława, ma-
riannę, helenę i józefa

3 Xi (sobota)
7.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące
8.00 – 1) w intencji żywych 
i zmarłych członków straży 
honorowej niepokalanego 
serca maryi; 2) dziękczynno-
-błagalna, o potrzebne łaski i 
dary ducha św. dla patrycji i 
jarosława z okazji  urodzin, o 
błogosławieństwo boże dla 
całej rodziny
18.00 – 1) dziękczynno-bła-
galna, w dniu imienin karola, 
z prośbą o boże błogosła-
wieństwo i dary ducha     
świętego; 2) dziękczynna, w 
intencji tomasza woźniak z 
okazji 42. rocznicy urodzin, z 
prośbą o błogosławieństwo 
boże w rodzinie i pracy
4 Xi (XXXi niedziela zwykła)
7.30 – za śp. janinę, stanisła-
wa, antoninę i jana stępień
9.30 – 1) w rocznicę urodzin 
elżbiety, z prośbą o błogo-
sławieństwo boże i opiekę 
matki bożej; 2) o boże bło-
gosławieństwo dla damiana 
i marty, aby wytrwali we 
wzajemnej wierności i pełnili   
wolę bożą
11.00 – za śp. janinę wilu-
szyńską
12.30 – w intencji kół żywego 
różańca
18.00 – za śp. natalię, hen-
ryka, andrzeja, adama oraz 
zmarłych z rodziny michal-
skich, śp. mariannę i   wła-
dysława banaszczyków oraz 
zmarłych z rodziny banasz-
czyków i śp. jana nowaka

5 Xi (poniedziałek)
7.00 – za śp. elżbietę godek 
oraz zmarłych z rodziny nale-
wajków, godków, mireckich, 

paciaków i czubaków
8.00 – 1) za zmarłych kolegów 
i koleżanki, przyjaciół i znajo-
mych; 2) o zdrowie i wszelkie 
łaski dla sławomira
18.00 – za śp. henryka 
orskiego oraz śp. weronikę i 
cyryla ciaś

6 Xi (wtorek)
7.00 – za śp. teresę skomo-
rowską
8.00 – 
18.00 – za śp. jerzego henry-
ka goszczyńskiego

7 Xi (środa)
7.00 –
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszelkie 
łaski ducha św. dla jarosława; 
za śp. albina bednarskiego 
w 30. dzień po  śmierci; za śp. 
jadwigę stępień w 30. dzień 
po śmierci;

8 listopada (czwartek)
7.00 – 
8.00 – 
18.00 – za śp. stanisławę i 
zygmunta pawłowskich

9 Xi (piątek)
7.00 – 
8.00 – 
18.00 – 1) za zmarłych z 
naszych rodzin polecanych 
w wypominkach; 2) za śp. 
hieronima skibińskiego w 9. 
rocznicę śmierci

10 Xi (sobota)
7.00 –
8.00 – za śp. stanisława fabi-
siewicza
17.00 -  za śp. ks. prof. ryszar-
da rumianka w 65. rocznicę 
urodzin
18.00- za śp. eugeniusza 
wawrzaka

11 Xi (XXXii niedziela 
zwykła)

7.30 – za śp. konstancję i 
mariana stanisławskich
9.30 – za śp. teodorę i jana 
ziemkiewiczów
11.00 – za śp. witolda milew-
skiego oraz marię i władysła-
wa janiszewskich
12.30 – dziękczynno-bła-
galna, w intencji kamila i 
konrada z okazji urodzin, z 
podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, prośbą o dalsze 
błogosławieństwo boże, dary 
ducha św. i opiekę matki 
najświętszej (chrzty)
18.00 – za ojczyznę

12 Xi (poniedziałek)
7.00 – za parafian
8.00 – 
18.00 – za zmarłych z rodziny 
kowalik, gasińskich i kwiatu-
sińskich

13 Xi (wtorek)
7.00 – za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – za śp. irenę zdańkow-
ską w 7. rocznicę śmierci i śp. 
czesława zdańkowskiego
18.00 – 1) za śp. józefa i 
halinę koriat; 2) za śp. flawię i 
stanisława dębek oraz walen-
tynę i bronisława jędrzejczak

 

14 Xi (środa)
7.00- za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – za śp. mariannę 
dobrzeniecką w 6. rocznicę 
śmierci
18.00 – o zdrowie i wszelkie 
łaski ducha św. dla jarosława; 
za śp. stanisława, anielę, 
arkadiusza głowackich, irenę 
i józefa stellwag oraz śp. jana 
frelika;

15 Xi (czwartek)
7.00 –
8.00 – dziękczynna, w 1. rocz-
nicę urodzin alicji, z prośbą 
o boże błogosławieństwo i 
opiekę matki bożej
18.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich

16 Xi (piątek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 1) za śp. helenę liman 
w 21. rocznicę śmierci; 2) 
w intencji rodziny, o boże 
błogosławieństwo i potrzeb-
ne łaski
18.00 - błagalna, o kano-
nizację bł. jana pawła ii i 
beatyfikację sługi bożego 
kardynała stefana wyszyń-
skiego, z prośbą o potrzebne 
łaski dla parafii za ich wsta-
wiennictwem oraz w intencji 
dziękczynnej, za wszelkie 
dobro oraz dary ducha św. i 
opiekę mb fatimskiej dla ks. 
proboszcza

17 Xi (sobota)
7.00 – za śp. zbigniewa, 
feliksę, władysława, teodora 
i antoninę
8.00 – 
18.00 – za śp. bożenę i arka-
diusza dobrowolskich

18 Xi (XXXiii niedziela 
zwykła)

7.30 – za śp. leona i henrykę 
kozłowskich i śp. witolda i 
adama szabelskich
9.30 – za śp. stanisława grę-
bosza w 35. rocznicę śmierci
11.00 – w 6. rocznicę urodzin 
kai, z prośbą o boże błogo-
sławieństwo i opiekę matki 
bożej dla niej i jej rodziny
12.30 – za parafian
18.00 – za śp. janinę gilert

19 Xi(poniedziałek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – 1) za śp. feliksa i 
stefanię zając oraz zmarłych 
z ich rodzin; 2) o boże błogo-
sławieństwo dla jana w 18. 
rocznicę urodzin

20 Xi (wtorek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – za śp. weronikę 
miłkowską

21 Xi (środa)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 - o zdrowie i wszelkie 
łaski ducha św. dla jarosława;

22 Xi (czwartek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – 1) za śp. kazimierę, 
leona, mariannę, antonie-
go wrońskich, mariannę i 
konstantego ślubowskich 
oraz zmarłych z ich rodzin; 2) 
o boże błogosławieństwo i 
opiekę św. cecylii dla człon-
ków chóru parafialnego

23 Xi (piątek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – za śp. ks. dominika 
szabajkowicza w 3. rocznicę 
śmierci
18.00 – za śp. henryka rzącę 
w 31. rocznicę śmierci oraz 
katarzynę i aleksandra cie-
chocińskich

24 Xi (sobota)
7.00 – za parafian
8.00 – za śp. stanisława, ma-
riannę, jana, ryszarda i elżbie-
tę jaworskich oraz zmarłych z 
rodziny jaworskich, zająców i 
buczyńskich
18.00 – za śp. annę i andrzeja 
budzanowskich

25 Xi (niedziela, uroczy-
stość Jezusa chrystusa 

króla Wszechświata)
7.30 – za śp. mieczysława bar-
dadyna w 6. rocznicę śmierci 
oraz za rodziców i braci
9.30 – za śp. izabelę i jana 
lewandowskich i stanisława 
smyla
11.00 – za śp. cecylię i alek-
sandra kobus
12.30 – za śp. mariana 
nowaka, marka i agnieszkę 
wiankowskich
18.00 – za śp. władysława 
kolasińskiego w 26. rocznicę 
śmierci

26 Xi (poniedziałek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – za śp. andrzeja chacia 
z okazji imienin

27 Xi (wtorek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – za śp. gabrielę i wale-
riana jesiona

28 Xi (środa)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 - o zdrowie i wszelkie 
łaski ducha św. dla jarosława;

29 Xi (czwartek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – za śp. andrzeja nowo-
sielskiego

30 Xi (piątek)
7.00 - za zmarłych z rodziny 
stępniewskich i bonieckich
8.00 – 
18.00 – za śp. czesława 
bieńkowskiego w 5. rocznicę 
śmierci

co to znaczy - „wierzę”?  „Przez wiarę człowiek 
poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją 
wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przy-
zwolenie Bogu Objawicielowi. Pismo święte 

nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu 
"posłuszeństwem wiary".”(KKK143)

Wiara angażuje intelekt czlowieka i jego wolną 
wolę. Współczesny świat próbuje przekonać nas o 
sprzeczności wiary i rozumu. Tymczasem wiara jest 
decyzją człowieka na zaufanie wiarygodnemu świad-
kowi, przedstawiającemu wiarygodne prawdy. O tej 
wiarygodności przekonuje nas właśnie rozum, dopro-
wadzając do progu tajemnicy, której nie jest w stanie 
sam przekroczyć. Jak pisał św. Ireneusz „wiara opiera 
się na rzeczach prawdziwie istniejących” (Wykłada 
nauki apostolskiej). 

Akt wiary jest możliwy tylko dla człowieka wolne-
go, to znaczy kierujacego się tym, co za pomocą ro-
zumu rozpoznaje jako dobre i prawdziwe. Człowiek 
kierujący się wyłącznie swoimi emocjami, 
pożądaniami lub opinią innych ludzi, nie jest 
prawdziwie wolny i nie jest zdolny do wiary. 
Najbardziej wolna w historii ludzkości była 
Maryja: nie przywiązana do żadnej rzeczy ani 
nawet do własnych planów i pragnień. Dlate-
go to Maryja była zdolna do najdoskonalszego 

posłuszeństwa wiary względem Boga. 
„Wierzę” oznacza zatem: ufam Bogu, który mi 

Siebie objawia, ufam, że to, co objawia, jest prawdą, 
ponieważ Bóg jest godny mojego zaufania. „Wierzę” 
znaczy również, że ufam Kościołowi, któremu Bóg po-
wierzył depozyt wiary, a więc wszystkie prawdy, któ-
rych znajomość jest nam potrzebna do zbawienia.

Tak rozumiana wiara, według tego, jak nauczał św. 
Tomasz z Akwinu, „jest aktem rozumu, przekonane-
go o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską 
przez Boga” (STH II-II 2, 9). Oznacza to, że jest ona 
odpowiedzią człowieka na łaskę Bożą.

Wiara nie polega jedynie na jakimś przekonaniu 
teoretycznym, czy tym bardziej na pobożnych odczu-
ciach. Wyznacza ona nam drogę do zbawienia. Uwie-
rzyć, zaufać Bogu, to znaczy rzeczywiście iść tą drogą, 
dostosować całe swoje życie, wszystkie decyzje, do te-
go, co Bog nam objawia. Do tego właśnie zachęca nas 
św. Ireneusz: „konieczną jest rzeczą dla ciebie i dla 

wszystkich, którzy troszczą się o swoje zbawie-
nie, aby zdecydowanie i niewzruszenie dzięki 
wierze postępowali na drodze” (Wykłada na-
uki apostolskiej). Niech decyzja dostosowania 
życia do tego, co wypowiadają nasze usta to-
warzyszy dziś naszemu wyznaniu wiary.

elżbieta luks

W Roku Wiary, 
przed niedziel-

nym odśpie-
waniem credo, 

będziemy słuchali 
krótkich wprowa-

dzeń, mającyhc 
przyblizyć nam 

poszczególne 
prawdy wiary. 
pomocą będą 

przy tym słowa 
Ojców kościoła, 

świętych, czy 
dokumenty kate-

chizmu kościoła 
katolickiego. 
Autorka jest 

magistrem teo-
logii i filozofii, 
mężatka, troje 

dzieci. Mieszka w 
Warszawie.

Na zdjęciu powy-
żej: po otwarciu 

Roku Wiary w na-
szej parafii wiele 
osób gromadziło 

się wokół najstar-
szej parafialnej 
księgi chrztów.

Rozpoczęty niedawno Rok Wiary skłania 
nas do pogłębionej refleksji nad Wyzna-

niem Wiary. Dziś zatrzymamy się nad 
rozpoczynającym je prostym stwierdze-

niem „wierzę”. 

cREDo - WiERzę




