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L
istopad to czas, kiedy – nawiedzając 
groby tych, którzy już odeszli – szcze-
gólnie pochylamy się nad tajemnicą 

życia i śmierci. liturgia mówi o nich, że 
to ci, którzy poprzedzili nas w drodze 
do niebieskiej ojczyzny. całe nasze życie 
ziemskie to droga, która prowadzi do tej 
ojczyzny – do ostatecznego celu, jakim 
jest zbawienie. 

Na tej drodze nie jesteśmy sami. Wspie-
rają nas na niej aniołowie, szczególnie anioł 
stróż. Do niego możemy się uciekać, pro-
sząc o opiekę we wszystkich pokusach 
i niebezpieczeństwach życia. Bóg, przez 
swoje Słowo, poucza: oto Ja posyłam anio-
ła przed tobą, aby cię strzegł w czasie two-
jej drogi i doprowadził cię do miejsca, które 
ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na 
jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w niczym 
(Wj 23,20-21a). Na okładce tego numeru 
„uwierzyć” widnieje rzeźba anioła z jedne-
go z grobów na powązkach. Jego postawa 
wyraźnie wskazuje, że kocha on człowieka 
i prowadzi przez całe życie aż do śmierci, 
która przecież nie jest końcem ludzkiego 
istnienia. W śmierci życie człowieka zmie-
nia się, ale się nie kończy – jak mówi litur-
gia. Życie ma prowadzić do tego, abyśmy 
mogli w niebieskiej ojczyźnie otrzymać nie-
więdnący wieniec chwały – znak świętości. 
Do tej rzeczywistości prowadził swojego 
podopiecznego anioł stróż.

Drogą do nieba podążamy razem, we 
wspólnocie Kościoła – wspierając siebie 
nawzajem. Najważniejsze jest jednak to, że 
przez posługę Kościoła otrzymujemy po-
moc od samego Boga. Każdemu z nas daje 
On za darmo wszystkie potrzebne łaski do 
wytrwania na drodze do zbawienia. Jednak 
aby z nich korzystać, musimy z Nim współ-
pracować, musimy otworzyć się na Jego dar. 
Miejscem spotkania z panem są sakramenty 
sprawowane w Kościele – tak, jak sakra-

ment bierzmowania, który młodzież z na-
szej parafii przyjęła miesiąc temu. W swojej 
homilii skierowanej do kandydatów, arcy-
biskup Kazimierz Nycz przypomniał nam 
wszystkim, że musimy być gotowi, szczerze 
gotowi do współpracy z łaską sakramentu 
bierzmowania, z darami Ducha Świętego. 
W tym sakramencie następuje rzeczywiste 
odnowienie, powrót do sakramentu chrztu, 
gdzie Duch Święty po raz pierwszy na nas 
zstąpił.

To otwarcie się i przyjęcie Ducha Świę-
tego rodzi miłość, a ta z kolei skłania serce 
każdego z nas do pełnienia dobrych uczyn-
ków. Jest wiele sposobów czynienia dobra, 
każdy może wybrać ten, który jest zgodny 
z jego warunkami życia, stanem, sytuacją 
rodzinną, zdolnościami. W tym numerze 
prezentujemy dzieła caritas podejmowane 
przez nasz parafialny zespół. Zachęcamy, 
do włączenia się w jego działania. przypo-
minamy o możliwości uzyskania odpustów 
i ofiarowania ich za tych, którzy sami nie 
mogą już pełnić dobrych uczynków – za du-
sze cierpiące w czyśćcu. Z miłości również 
rodzi się troska o dobre wychowanie dzieci 
– podpowiedzią dla nas mogą być artykuły 
o domowym nauczaniu dzieci czy o chrześ-
cijańskim wychowaniu. 

przypominamy, że na drodze do świę-
tości wspomagają nas, przez dar i tajemnicę 
obcowania świętych, ci, którzy już doszli do 
zbawienia – święci i błogosławieni. W spo-
sób szczególny czuwa nad nami nasza pa-
tronka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, któ-
ra pokazuje nam prostą drogę do zdobycia 
niebieskiej ojczyzny, dostępną dla każdego 
– drogę miłości.

Mamy nadzieję, że ten numer „uwie-
rzyć” pomoże nam wszystkim podjąć szcze-
gólną refleksję nad tym, ku czemu i ku Komu 
zmierza nasze życie. W miłości i nadziei na 
wspólne spotkanie w niebieskiej ojczyźnie.



W dniach 5, 9 i 12 września odbyły się 
przesłuchania do nowego chóru, który 
powstał przy Fundacji im. ks. prof. Ry-
szarda Rumianka. Wzięło w nich udział 
28 osób, spośród których 16 zostało za-
proszonych do pracy w zespole. Niewiel-
kie zainteresowanie ze strony mężczyzn 
spowodowało, że powstał chór żeński. 

chór żeński Fundacji im. ks. prof. 
Ryszarda Rumianka zainaugurował swo-
ją działalność 1 października 2013 roku, 

początek wArszAwskiej NoweNNY 
Zgodnie z wolą ks. Kardynała Kazimierza Nycza we wszystkich parafiach Archidiecezji 
Warszawskiej rozpoczęła się Nowenna przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej czę-
stochowskiej. Również i w naszej parafii uroczystym nabożeństwem zainaugurowali-
śmy przygotowania do tego maryjnego nawiedzenia. 25 września po wieczornej Mszy 
św. ks. Zenon piskorski poprowadził modlitwę opartą na Akcie osobistego oddania się 
Matce Bożej Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Grupa ponad trzydziestu młodych ludzi 
z lXXIII liceum Ogólnokształcącego pod 
opieką wychowawców i ks. Jacka Gomul-
skiego modliła się podczas pielgrzymki 
warszawskich maturzystów. We wtorek, 
8 października, przed tronem Matki Bo-
żej Jasnogórskiej młodzież prosiła o po-
myślne zdanie egzaminu dojrzałości oraz 
o pomoc w wyborze odpowiedniej drogi 
życiowej. uczniów w modlitwie wspiera-

jubILeuSz NA  
promieNistej
1 września 1938 roku, rozpoczęła swoją 
działalność publiczna Szkoła powszechna 
nr 2, której kierownikiem był Józef Sajda.
Zbudowana z pieniędzy z „cegiełek” zebra-
nych od mieszkańców Włoch, mieściła się 
w nowym budynku przy ulicy Promienistej. 
W tym roku, w sobotę 18 października, ob-
chodziła 75-lecie swojej działalności.

uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
dziękczynną, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Zygmunt Niewęgłowski. Obecni 
byli kapłani związani ze szkołą, byli kateche-
ci oraz absolwenci. Nie zabrakło także dy-
rekcji, nauczycieli, pracowników placówki 
oraz uczniów.

Z racji trwającego jeszcze Roku Wia-
ry, przez kolejne niedziele października 
mieliśmy szansę uczestniczyć w czterech 
katechezach opartych na nauczaniu Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego. Nauki 
głosili księża Krystian chmielewski i Jacek 
Gomulski. Schemat katechez oparty był 
o układ Katechizmu. pierwsza dotyczyła 
credo, naszego wyznania wiary i jego 
poszczególnych artykułów. Druga do-
tykała wiary przeżywanej i umacnianej 
w sakramentach. Tematem trzeciej kon-
ferencji był Dekalog, rozumiany jako pra-
wo moralne, poprzez które wyraża się 
wiara chrześcijanina. Zakończeniem cy-
klu będzie katecheza o modlitwie oparta 
o schemat Modlitwy pańskiej. Wszystkie 
katechezy poprzedzone były nabożeń-
stwem różańcowym o godz. 17.00.

tAcA  
iNwestYcYjNA
Od września w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca zwracamy się do naszych para-
fian z prośbą o tacę inwestycyjną. Niech 
będzie to wyraz wspólnej troski o dzieła, 
które powstają w parafii i piękny wygląd 
naszego kościoła. Wszystkim, którzy od-
powiedzieli na nasz apel, składamy ser-
deczne podziękowanie.

1 października to liturgiczne wspomnie-
nie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W na-
szej parafii to dzień odpustu. W tym roku 
uroczystościom odpustowym połączo-
nym z udzieleniem sakramentu bierzmo-
wania przewodniczył kardynał Kazimierz 
Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszaw-
ski. przygotowywaliśmy się do tej uro-
czystości poprzez nowennę do naszej 
patronki oraz nabożeństwo czterdziesto-
godzinne. Ks. kardynał wygłosił homilię 
i poprowadził procesję eucharystyczną 
dookoła kościoła. Na koniec liturgii Me-
tropolita Warszawski pobłogosławił róże, 
będące symbolem łask, jakie wyprasza 
swoim czcicielom św. Teresa.

ODPuST  
Św. teresY

DobrY wYbór  
mAturzYstów

li nauczyciele, wychowawcy, katecheci, 
duszpasterze, ojcowie duchowni, a tak-
że przedstawiciele Mazowieckiego Ku-
ratorium Oświaty. Maturzystów powitał 
podprzeor klasztoru o. Sebastian Mate-
cki: „Już wam gratuluję kochani bracia 
i siostry, że pierwszą część egzaminu już 
zdaliście, wybierając przyjazd tu, na Jas-
ną Górę. To jest bardzo dobry wybór” – 
podkreślił o. Matecki.

iNAugurAcjA DziAłAlNoŚci Nowego chóru
śpiewając na Mszy świętej odpustowej 
w naszym kościele. Ogromne podzię-
kowania należą się wszystkim chórzyst-
kom, panu organiście pawłowi Kuchar-
czykowi i jego żonie Barbarze, która 
także zaangażowała się w przygotowa-
nie występu. 

Obecnie zespół pracuje nad repertu-
arem kolędowym.

próby chóru odbywają się w ponie-
działki i czwartki w godzinach 19.00-20.30.

kAtechezY  

O wierze
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Rozpoczęła się kolejna edycja Biblijnej Aka-
demii Najmłodszych, konkursu biblijnego 
dla dzieci. po niedzielnej Mszy św. dzieci 
otrzymują zadanie związane z Ewangelią, 
które należy oddać w szkole swoim kate-
chetom. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie, którego etap parafialny za-
kończymy rozdaniem wspaniałych nagród 
po Wielkanocy. Rodziców zachęcamy, by 
podtrzymywali w dzieciach zainteresowa-
nie Słowem Bożym. Mogą to uczynić wy-
korzystując obrazki niedzielne z Ewangelią 
i pytaniami, które można zadać w domu 
dzieciom. W ten sposób spotkanie ze Sło-
wem, które zaczęło się w kościele, ma swój 
dalszy ciąg w domu.

podczas parafialnego odpustu 38 osób 
przyjęło z rąk Kardynała Kazimierza Ny-
cza sakrament bierzmowania. przygoto-
wania trwały dwa lata. Młodzież uczęsz-
czała na spotkania formacyjne w grupach 
(dwa razy w miesiącu), a także przeżywa-

choć w tym roku Dzień Edukacji Narodo-
wej nie wypadał w niedzielę, to 13 paździer-
nika pod koniec każdej niedzielnej Mszy św. 
staraliśmy się pamiętać o nauczycielach.

Modlitwa za wychowawców i nauczy-
cieli jest szczególnym wyrazem pamięci 
o tych, którzy poświęcają często bardzo 
wiele, aby przekazać swoją wiedzę i do-
świadczenie. W obliczu nieustannych trud-
ności nękających polską oświatę, a także 
zagrażających klasycznemu obliczu edukacji 
eksperymentów, modlitwa za pedagogów, 
wychowawców i pracowników szkół staje 
się obowiązkiem.

W tym roku przypadła 35 rocznica wy-
boru Karola Wojtyły na Stolicę piotro-
wą. Z tej okazji nasza parafia oraz Rada 
i Zarząd Dzielnicy Włochy zorganizowały 
koncert „W hołdzie bł. Janowi pawłowi II” 
w wykonaniu chóru i Orkiestry państwo-
wego Zespołu ludowego pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Koncert odbył się w naszej 

Kolejnym etapem na drodze do odnowie-
nia wyznania wiary w naszej parafii była 
uroczysta Msza św. 18 września – w święto 
św. Stanisława Kostki. przy wystawionych 
relikwiach patrona młodych modliliśmy się 
za młodzież naszej parafii. Komentarze, 
modlitwa powszechna oraz wezwania lita-
nijne zostały przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkół przy ulicy promienistej z klas 
III gimnazjum, oraz II i III liceum.

po Eucharystii była możliwość odda-
nia czci relikwiom św. Stanisława oraz 
czas na osobistą modlitwę.

Święto pAtroNA 
młoDzIeżY

ku DojrzAłemu chrzeŚcijAństwu
ła – razem z Rodzicami – dni skupienia. 
Kurs nie mógłby się odbyć bez poświęce-
nia i posługi par animatorskich należących 
do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. 
Opiekunem kursu był ks. Jacek Gomulski.
Obecnie do bierzmowania przygotowują 

mAzowsze DlA bł. jANA pAwłA ii

się uczniowie klas I szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy przyjmą ten sakrament 
prawdopodobnie w czerwcu przyszłego 
roku. Jednocześnie kończą się zapisy ucz-
niów klas III gimnazjum, rozpoczynają-
cych swoje dwuletnie przygotowania. 

pozNAjmY słowo boże moDlitwA zA 
NAuczYcieli

świątyni w 35. rocznicę wyboru papieża 
Polaka, w środę 16 października o 19.00.  
Podczas koncertu wykonano zarówno 
pieśni sakralne, jak „Ave verum” Mozar-
ta, czy „Ave Maria” Schuberta, oraz tra-
dycyjne pieśni polskie („Znasz-li ten kraj” 
Moniuszki) i znane utwory z repertuaru 
Mazowsza.

 fot. D. Bronz

 fot. G. Wyszyński

 fot. P. Szpunar
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Dzieło  
miłosierDziA
W tym numerze „Uwierzyć” chcemy poinformować o pomocy świadczonej przez Caritas w parafii 
i Archidiecezji. Szczegółowe informacje znaleźć można także na stronie www.swietateresa.pl/caritas. 

Zachęcamy do włączenia się w dzieło pomocy potrzebującym, które jest wyrazem posługi miłości 
sprawowanej przez Kościół. Jak pisał Benedykt XVI „Kościół nie może zaniechać tej posługi, tak jak 
nie może zaniedbać Sakramentów i Słowa!”

 W katechizmie dla młodych czytamy: „Chrystus gwarantuje nam swoją obecność w dwóch 
miejscach: w posłudze najuboższym i w Eucharystii. Tam wpadamy prosto w Jego objęcia”.

Pomoc żywnościowa: żywność wydawana jest raz w miesiącu osobom wcześniej zgłoszonym w kan-
celarii parafialnej.

Odzież: zarówno ofiarodawców, jak i potrzebujących zapraszamy do CARITAS w parafii Matki Bożej Sale-
tyńskiej (ul. Popularna 46).

Warsztaty (spotkania odbywają się w naszym domu parafialnym, terminy podajemy w ogłoszeniach pa-
rafialnych, na stronie www i w gablotach w kościele)

• dla osób poszukujących pracy

• dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zapobieganiem uzależnieniom

Pomoc medyczna: w placówkach medycznych Caritas Archidiecezji Warszawskiej świadczone są 
usługi dla osób chorych wymagających całodobowej stacjonarnej opieki medycznej (Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy) i dla osób chorych terminalnie - w warunkach szpitalnych (Hospicjum Stacjonarne). ul. Krakow-
skie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, tel. 22 826 56 04. 

Opieka lekarska: przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie działają tzw. Lekarze Nadziei, którzy świadczą 
swoją pomoc potrzebującym za darmo. 

Zakup leków: osoby w  trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać wsparcie (wykup recepty).  
Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie w Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przed-
mieście 62, 00-322 Warszawa.

Pomoc bezdomnym: Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi  w Warszawie dwa ośrodki dla 
bezdomnych - Ośrodek Charytatywny "Tylko z darów miłosierdzia" i Schronisko "Przystań". W ramach tych 
ośrodków funkcjonują specjalistyczne placówki stałego pobytu – schroniska dla mężczyzn i kobiet, schroni-
sko specjalistyczne dla mężczyzn wymagających pomocy medycznej oraz mieszkania treningowe.

We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Caritas AW prowadzi w ramach Schroniska „Przy-
stań”: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i schronisko specjalistyczne, ul. Wolska 172,  01-258 Warszawa,  
dane kontaktowe: tel. 22 836 85 73

W Ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie funkcjonuje ogólnie dostępna jadło-
dajnia dla osób potrzebujących. Jadłodajnia wydaje około 300 ciepłych posiłków i czynna jest codziennie od 
poniedziałku do soboty w godz. 14.00-15.00, ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa

gDzie szukAĆ pomocY?
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Zapraszamy do włączenia się w dzieło Caritas na terenie 
naszej parafii. Na pewno znajdziesz formę zaangażowania, 
która odpowiada twoim chęciom i możliwościom. 

Możesz pomóc na różne sposoby:
• przez modlitwę, 

•  przez włączenie się w prace podzespołów Caritas  
jako wolontariusz,

•  przez ofiary (wpłaty na konto parafii z dopiskiem „Caritas” 
lub anonimowo do puszki „Ofiara dla ubogich” znajdującej 
się w kościele), zakup świec na stół wigilijny i udział w na-
szych kiermaszach i kwestach,

•  przez wskazywanie nam ludzi potrzebujących  
z naszej parafii.

•  Zapraszamy na spotkanie wolontariuszy Ca-
ritas i chętnych do włączenia się w dzieło po-
mocy, nawet jednorazowo – 14 listopada 2013 r. 
o godz. 19.00 w kawiarence,

•  Zachęcamy do włączenia się w akcję przygoto-
wywania śniadanek dla dzieci uczestniczących 
w Roratach, żeby mogły coś zjeść i wypić ciepłe 
kakao przed pójściem do szkoły – od ponie-
działku do piątku w czasie Adwentu,

•  Wszystkich wolontariuszy zapraszamy na spot-
kanie z okazji Dnia Wolontariusza – 5 grudnia 
w intencji wolontariuszy zostanie odprawiona 
Msza święta o godz. 18.00. Po niej zapraszamy 
na spotkanie w kawiarence,

•  W II i III niedzielę Adwentu zostanie zorgani-
zowany Kiermasz Bożonarodzeniowy. Dochód 
z niego zostanie przeznaczony na dzieła dobro-
czynne prowadzone w naszej parafii. Szczegóły 
podamy w ogłoszeniach parafialnych i na pla-
katach w kruchcie kościoła,

•  Planujemy – tak jak w ubiegłym roku – zor-
ganizować Wigilię dla osób samotnych 
i w podeszłym wieku. Wszystkich pragnących 
zaangażować się w to dzieło, zapraszamy na 
listopadowe spotkanie Caritas,

•  Przed świętami Bożego Narodzenia mali pod-
opieczni zespołu Caritas otrzymają paczki 
świąteczne – już dziś prosimy o pomoc mate-
rialną i organizacyjną przy tym dziele. Osoby 
chętne do pomocy zapraszamy na listopadowe 
spotkanie Caritas.

chcesz pomóc?

Warsztaty aktywizujące
Od 18 września br. na terenie naszej parafii co dwa tygo-
dnie odbywają się spotkania grupy edukacyjnej z elemen-
tami wsparcia dla osób poszukujących pracy. Uczestnicy 
spotkań mają możliwość podzielenia się ze sobą doświad-
czeniami płynącymi z pozostawania bez pracy i codzien-
nego życia. Uczą się także lepiej rozwiązywać problemy 
wynikające z braku pracy, nawiązywania lepszych relacji 
z  ludźmi (w tym także z pracodawcami), radzenia sobie 
z trudnymi emocjami. Grupę prowadzą psycholodzy z do-
świadczeniem w pracy z osobami bezrobotnymi – pani 
Anna Soćko oraz pani Anna Baczyńska. W ramach grupy 
planowany jest m.in. trening asertywności oraz warsztaty 
związane z prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
W spotkaniach uczestniczyło do tej pory 9 osób, jednak 
grupa ma charakter otwarty dla każdego, kogo interesują 
tego rodzaju tematy. Zapraszamy na kolejne spotkania. In-
formację nt. grupy oraz terminów spotkań można uzyskać 
w kancelarii parafialnej.

Pomoc dla Syrii 
Od 29 września do 31 października Caritas Polska prowa-
dzi zbiórkę funduszy na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii.  
Zbiórka jest odpowiedzią na zatroskanie Ojca Święte-
go Franciszka oraz konkretnym wyrazem solidarności 
z mieszkańcami  dotkniętego wojną kraju. Konflikt w Syrii 
trwa już dwa lata. W jego skutek ponad 2 miliony obywa-
teli opuściło granice państwa syryjskiego szukając schro-
nienia w Libanie, Jordanii, Turcji, Iraku i Egipcie. 75 procent 
spośród nich stanowią kobiety i dzieci. Nie mają nic. 
Potrzebują wszystkiego. Niedziela 6 października była 
dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju w Syrii 
i zbiórki funduszy w kościołach w całej Polsce. W naszej 
parafii zebraliśmy 2596,04 PLN.  Pieniądze zostały prze-
kazane Caritas Polska, która rozdysponuje je na konkret-
ną pomoc uchodźcom syryjskim. Dziękujemy wszystkim 
za wsparcie tej inicjatywy.

bieżące wYDArzeNiA

wkrótce:

Parafialny zespół Caritas
przy parafii św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Warszawie Włochach 
ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa, 
tel. (kancelaria) 22 5350100
e-mail: caritas@swietateresa.pl 

Caritas Archidiecezji  
Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62 
00-322 Warszawa 
tel. 22 8281815, faks 22 8281815 
e-mail: warszawa@caritas.pl
http://www.warszawa.caritas.pl/

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
22 3348500, 22 3348585,
22 3348558
caritaspolska@caritas.pl 
www.caritas.pl
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NAsi Święci
Od zarania chrześcijaństwa uznawano 

szczególne właściwości szczątków 
ludzi, o których mówiono, że żyli 

w bliskości z Bogiem. W Dziejach Apostolskich 
czytamy o bandażach i przepaskach św. pawła, 
które kładziono na chorych (Dz 19, 12), a ci od-
zyskiwali zdrowie i wolność duchową. 

Wiara w szczególne znaczenie ludzkiego 
ciała jest zakorzeniona w nauczaniu Apostol-
skim. Bądź co bądź, nasze ciała są, jak pisał 
św. paweł : „świątynią Ducha Świętego, który 
w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie” (1 Kor 6,19).

O. Jacek Salij Op przypomina: „Najbardziej 
spontanicznie przypominano sobie te wszystkie 
prawdy, kiedy ktoś z braci lub sióstr w wierze 
oddawał życie za chrystusa. Wtedy przecież 
nie można było żywić wątpliwości co do te-
go, że ciało owego męczennika było świątynią 
Ducha Świętego w sposób najszczególniejszy – 
zatem dla ówczesnych chrześcijan było czymś 
oczywistym, że temu ciału należy się szczególny 
religijny szacunek.”

Jak wiemy, chrześcijanie troszczyli się o cia-
ła swoich współwyznawców zamęczonych za 
wyznawanie wiary w chrystusa. Nad grobami 
męczenników wznoszono swoiste instalacje 
architektoniczne zwane memoriami  lub kon-
fesjami – w ich centrum znajdował się ołtarz do 
sprawowania Eucharystii. To dlatego umieszcza 
się relikwie w ołtarzu każdego kościoła. 

Relikwie w naszej parafii
W ołtarzach kościoła św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus znajdują się relikwie sześciu świętych. 

W ołtarzu kaplicy chrzcielnej umieszczono re-
likwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 
św. Agnieszki. Ta święta razem ze św. Grzego-
rzem Wielkim patronuje ołtarzowi w kaplicy 
Matki Bożej. W ołtarzu głównym znajdują się 
relikwie św. Andrzeja Boboli oraz św. Felicyty. 
prócz tych męczenników możemy szczycić 
się jeszcze wstawiennictwem innych świętych, 
których szczątki spoczywają w trzech relik-
wiarzach: św. Stanisława Kostki, św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, św. piusa X, św. Antoniego 
z padwy, św. Floriana, bł. Władysława z Gielnio-
wa, św. Romana oraz św. Aleksandra. 

Od niedawna znamy jeszcze co najmniej 
dwójkę świętych, których szczątki zostały od-
nalezione w skarbczyku zakrystyjnym. choć 
relikwie wymagają jeszcze dokładniejszego 
zbadania, to mamy prawo uważać, że należą 
(jak głoszą umieszczone przy nich banderole) 
do św. Symforozy oraz jej syna św. Juliana.

Wątpliwości i odpowiedzi
Kult relikwii został poważnie zakwestionowany 
podczas reformacji, co wynikało z niemalże ma-
gicznego sposobu obchodzenia się ze szczątkami 
świętych. poszczególne partykuły (cząstki relik-
wii) traktowano jako amulety czy panaceum na 
wszystko. pożądane działanie relikwii oderwało 
się w świadomości czcicieli od wiary i moralno-
ści, czy osoby świętego i przykładu, jakim ma być 
dla innych. Wykradanie relikwii dla „wyższego 
dobra”, jakim była na przykład opieka patrona 
nad miastem, stało się powszechnie akceptowa-
ną praktyką. W reakcji na to Marcin Luter odrzu-
cał kult relikwii (choć uznawał wagę modlitwy 

o wstawiennictwo świętych), a jego uczniowie 
widzieli w relikwiach przykład bałwochwalstwa.

Kościół musiał na te wątpliwości odpowie-
dzieć. uczynił to Sobór Trydencki w 1563 r.: 
„Wierni powinni czcić także święte ciała mę-
czenników i innych żyjących z chrystusem, 
gdyż były żywymi członkami chrystusa i świą-
tynią Ducha Świętego, który je wskrzesi do ży-
cia wiecznego i obdarzy chwałą, i przez nie Bóg 
udziela ludziom wielu dobrodziejstw.”

Wigilia Wszystkich Świętych
Jestem głęboko przekonany o skuteczności 
wstawiennictwa świętych. Od roku szczegól-
nym patronem młodzieży w naszej parafii i mo-
jego pośród niej posługiwania jest św. Stanisław 
Kostka. W tym roku udało się godnie uczcić je-
go postać i przypomnieć historię krótkiego ży-
cia, która może być wzorem do naśladowania 
dla wielu (nie tylko) młodych. Wierzę, że wiele 
zawdzięczam jego modlitwie.

W Wigilię uroczystości Wszystkich Świę-
tych, 31 października, po Mszy św. wieczornej 
będziemy chcieli uczcić tych  zbawionych, któ-
rych szczątki są w naszej świątyni. Wystawione 
na widok publiczny, będzie można uczcić i prosić 
o wstawiennictwo. Razem ze świętymi będziemy 
się też wtedy modlić  Nieszporami liturgii Go-
dzin. Jest to też okazja wyznania wiary w zmar-
twychwstanie i obcowanie świętych, zwłaszcza, 
że w tym samym czasie świat będzie urządzał 
„święto zmarłych” i halloween. Duchom, cza-
rownicom i upiorom przeciwstawiamy realnie 
żyjących w niebie ludzi, którzy zwyciężyli śmierć 
i zło swoją wiarą. ks. Jacek Gomulski

Relikwie świętych w naszej parafii

św. Teresa od Dzieciątka Jezus – 1873-1897, 
karmelitanka, ukazała światu drogę „dziecię-
ctwa duchowego”, patronka misji katolickich, 
Doktor Kościoła, patronka naszej parafii.
św. Stanisław – 1030-1079, biskup krakowski, 
męczennik, główny patron polski
św. Andrzej Bobola – 1591- 1657, jezuita, mi-
sjonarz, męczennik, patron polski
św. Agnieszka – dziewica i męczennica z Rzymu 
z przełomu III i IV wieku

św. Felicyta – męczennica z Kartaginy z III wieku
św. Grzegorz Wielki – papież z VI wieku, na-
leży do czterech wielkich doktorów Kościo-
ła Zachodniego. Nazwany przez historyków 
apostołem ludów barbarzyńskich. Odnowił ży-
cie kościelne, zreformował i ujednolicił liturgię 
i śpiew kościelny. Od jego pontyfikatu pochodzi 
zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy Świętych 
za zmarłych zwanych „gregoriańskimi”.
Św. Pius X – 1835-1914, papież, zarysował pro-
gram odnowy Kościoła, opartej na przywiązaniu 
do Objawienia, Magisterium Kościoła, myśli Oj-
ców Kościoła, tradycji i filozofii scholastycznej. 
upowszechniał studia tomistyczne. Odrzucając 
tendencje krytyczne niektórych liberalnych te-
ologów, powołując papieski Instytut Biblijny za-
początkował rozwój katolickiej biblistyki. Wydał 
dekret o wczesnej i częstej Komunii świętej.
św. Antoni z Padwy – 1195-1231, franciszka-
nin, kaznodzieja, cudotwórca, wokół Antonie-
go gromadziły się tysiące wiernych, których on 

doprowadzał do poprawy życia, również sku-
tecznie zwalczał lichwę, więzienie dłużników, 
wyzyskiwanie biednych.
św. Florian – żołnierz, męczennik z III wieku. 
Św. Floriana czci się w całej polsce jako patrona 
podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
bł. Władysław z Gielniowa – z zakonu ber-
nardynów, wybitny kaznodzieja. Był jednym 
z pierwszych duchownych, który wprowadził do 
Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie 
teksty. Związany z Warszawą (gwardian przy 
kościele św. Anny). Tutaj umarł 4 maja 1505 r. 
papież Jan XXIII ogłosił go patronem Warszawy. 
św. Roman – rzymski żołnierz, nawróćnony 
przez św. Wawrzyńca, męczennik z III wieku
św. Aleksander – rzymski legionista, męczennik 
z początku IV wieku
św. Symforoza – męczennica z Rzymu z II wie-
ku, patronka wdów
św. Julian – rzymski męczennik z II wieku, jeden 
z siedmiu zamordowanych synów św. Symforozy

 fot. A. Worobiec
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Kto ma Jezusa,
ma wszystko!

szeŚĆ kroków wiArY
ze Św. teresą

(katecheza wygłoszona przez ks. Krystiana Chmielewskiego w czasie Nieszporów o św. Teresie 
w przeddzień odpustu parafialnego i bierzmowania, na zakończenie czterdziestogodzinnej adoracji 

Najświętszego Sakramentu)

Chciałbym, abyśmy dziś zastano-
wili się nad naszą patronką i nie 
tyle słuchali jej mniej lub bardziej 
ckliwej biografii, ale zobaczyli, co 
Kościół mówi na jej temat.
Święta Teresa z Lisieux jest (obok Wiel-
kiej Teresy) kobietą najczęściej cytowaną 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. To 

oczywiście znak czasu, bo po jej kanoni-
zacji papież pius XI (który dokonał te-
go aktu, i który wielokrotnie powtarzał, 
że jest to największa święta jaką Bóg dał 
Kościołowi w tej epoce), kiedy usłyszał 
prośbę biskupów francuskich, że może by 
uczynić świętą Teresę od Dzieciątka Jezus 
Doktorem Kościoła, powiedział krótko:  

una donna, no! (kobieta, nie!). Minęło 
trochę czasu i mamy Doktora Kościoła! 
To błogosławiony Jan paweł II w czasie 
spotkania z młodzieżą w paryżu w 1997 
roku ogłosił, że święta Teresa będzie 
Doktorem Kościoła. A później, po jubi-
leuszu roku 2000 w bulli Novo millennio 
ineunte, czyli słowie, które dał Kościo-

 źródło: Wiki Commons
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łowi na Trzecie Tysiąclecie, wybrał Teresę 
jako przykład, jako wzór, jako słowo dla 
Kościoła. ludzie, których spotykamy są 
słowem dla nas, przychodzą do nas z mi-
sją. Jaka jest misja Teresy? co mówi na ten 
temat Kościół?

chcę dzisiaj pójść śladem Katechizmu, 
drogą cytatów Teresowych z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Mamy Rok Wiary 
i jesteśmy wezwani, żeby dotknąć treści na-
szej wiary przez studiowanie Katechizmu. 
chcę dzisiaj zaproponować mój sposób 
lektury tych tekstów: szukać czegoś, co łą-
czy wydarzenia, osoby, fakty i idee - budo-
wać z tego łańcuch treści, który może nam 
pomóc odkryć, jaki jest zamysł pana Boga 
wyrażony przez świętą Teresę. Spróbuję to 
pokazać przez odniesienie do pisma Świę-
tego, do Katechizmu, do Katechizmu mło-
dych (YOucAT) i pism naszej świętej. Na-
zwaliśmy tę katechezę sześcioma krokami 
wiary ze świętą Teresą, bo jest tych cyta-
tów sześć i rzeczywiście pokazują kolejne 
etapy, kolejne kroki w wierze, którymi ma-
my pójść i do  których Bóg nas zaprasza.

Pierwszy krok:  
odkryć nicość, swoją nędzę. 
Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: 
Kim jestem? Teresa zauważyła, że od-
krycie nicości prowadzi do odkrycia peł-
ni. Wiara jest odpowiedzią na sytuację 
człowieka. Słowa Teresy z Katechizmu: 
Pod wieczór mojego życia stanę przed Tobą 
z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Pa-
nie, byś liczył moje uczynki. Wszelka na-
sza sprawiedliwość jest skażona w Twoich 
oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją 
własną Sprawiedliwością i jako dar Two-
jej Miłości otrzymać wieczne posiadanie 
Ciebie samego. Teresa mówi coś bardzo 
ważnego: wszelka nasza sprawiedliwość 
jest skażona w Twoich oczach, dlatego 
proszę cię, panie, abyś nie liczył mo-
ich uczynków. Nie tak chcę znaleźć się 
w niebie. Bardzo ważne słowa. Nicość, 
puste ręce - to sytuacja grzesznika. Jeśli 
patrzymy w prawdzie na nasze życie, to 
tacy stajemy przed Bogiem. Może czyta-
liście wywiad, którego papież Franciszek 
udzielił magazynom jezuickim na całym 
świecie? pierwsze pytanie: Kim jest Jo-
rge Bergoglio? Można by się spodzie-
wać, że powie: kardynałem, papieżem... 
A on mówi: grzesznikiem. To jest praw-
da o każdym z nas. I tej prawdy musimy 
dotknąć, żeby poznać miłość Boga. Nie 
ma innej drogi do wiary, jak poznać swój 
grzech, swoją biedę, swoją nędzę. Teresa 
mówi o sobie, że tak jak Maria Magdalena 
pochylała się nad pustym grobem i ujrzała 

Zmartwychwstałego, tak ona odkrywszy 
bezmiar swojej nicości spojrzała na Te-
go, który jest wszystkim. I dlatego mogła 
powiedzieć: Kto ma Jezusa, ma wszystko. 
Nie patrzy już tylko na siebie, na swoją 
niemoc, ale patrzy na Tego, który do nie-
go przychodzi i który się nim nie brzydzi, 
który przychodzi na ratunek.

Drugi krok:  
wiara rodzi się ze słuchania.
Do grzesznika Bóg przychodzi w Sło-
wie. W czasie moich modlitw zatrzymuję 
się przede wszystkim przy Ewangelii, w niej 
znajduję wszystko, co konieczne dla mojej 
biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe 
światła, ukryty mistyczny sens. Z poznania 
siebie samego wynika wielkie wołanie. 
Kto mi pomoże? Gdzie szukać pociechy 
wobec grzechu, wobec dramatu moje-
go życia, z którym nie mogę się uporać 
i którego też nie rozumiem? powierz się 
Słowu, które jest inne niż słowo ludzkie! 
Tamto jest ulotne i krótkotrwałe, a Słowo 
Boga jest fundamentem, jest wypowie-
dziane nad twoim życiem, a to znaczy, 
że ma moc zmienić twoje życie. I Słowo 
wzywa do nawrócenia: nie tyle do zwró-
cenia się ku dobremu i pobożnemu życiu, 
ale do całkowitej zmiany myślenia - trze-
ba przestać patrzeć na siebie i nie opierać 
się na sobie. patron dnia dzisiejszego św. 
hieronim napisał słynne słowa: Kto nie zna 
Pisma, nie zna Chrystusa. I w tym samym 
tekście, w „prologu do komentarza Księgi 
Izajasza proroka” mówi: Kto nie zna Pisma, 
nie zna Boga, nie zna mocy Boga ani Jego 
miłości. przez słowo poznajemy moc Boga 
i Jego miłość, która przychodzi do nas ta-
kich, jakimi jesteśmy!

Trzeci krok:  
wiara rodzi się przez miłość. 
Mamy zacząć od tego, by nie tyle kochać 
Boga, ile dać się ukochać Bogu. Na to też 
zwrócił ostatnio uwagę papież Franciszek, 
o którym już wiecie, że jest wielkim czci-
cielem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 
W pierwszym liście św. Jana czytamy: My-
śmy poznali i uwierzyli miłości. To jest wiara: 
poznałem i przylgnąłem do miłości! Moim 
powołaniem jest miłość. Miłość dała mi klucz 
do mojego powołania. W sercu Kościoła będę 
miłością – mówi św. Teresa. Odkrywa, że 
miłość Boga jest miłosierna i w tym jest tak 
bardzo podobna do św. Faustyny. Miłość 
Boga nie ma względu na osobę i jedyną od-
powiedzią, jaka może się zrodzić na taką mi-
łość, jest miłość. Teresa odkryła sedno wiary 
chrześcijańskiej: naśladować Boga w miłości 
do grzesznika. Zauważa bardzo przytom-

nie, że bez tej miłości Kościół nie prze-
trwałby ani chwili, apostołowie nie głosiliby 
słowa, nie byłyby sprawowane sakramenty, 
męczennicy nie oddaliby życia. Ta miłość 
to jedyne, co daje nam siłę i co naprawdę 
tłumaczy nasze życie: bez tego nic nie jest 
warte. Mówi św. paweł, że gdybym wszyst-
ko rozdał, nawet swoje ciało spalił, samego 
siebie ogołocił ze wszystkiego, a uczynił to 
bez miłości, to  nic nie zyskam, bo tak na-
prawdę nic nie uczyniłem. A mając w sobie  
miłość, idąc małą drogą świętej Teresy czyli 
powierzając się Bogu i powierzając Mu in-
nych ludzi, mogę bez szumu posiąść niebo: 
bez szumu, bez hałasu, bez obnoszenia się, 
jaki to jestem sprawiedliwy. Katechizm dla 
młodych podsumowuje, że wiara nie jest 
ucieczką dla ludzi mało odważnych. pozwa-
la odkryć wielkie wyzwanie - powołanie do 
miłości - i daje pewność, że ta miłość jest 
godna zaufania. Można i warto się jej powie-
rzyć, bo wierność Boga jest mocniejsza od 
moich słabości.

Krok czwarty:  
modlitwa bramą do wiary.
Idę naprzód dzięki modlitwie. Modlitwa 
jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym 
spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięcz-
ności i miłości zarówno w cierpieniu, jak 
i radości. To jest cytat, który otwiera całą 
część Katechizmu o modlitwie. uznano, 
że to jest klucz do tego, czym jest modli-
twa chrześcijańska. Wznieść serce. Modlić 
się to myśleć z miłością o Jezusie patrząc 
na swoje życie, jak zauważa bł. Karol de 
Foucauld. Modlitwa jest bramą do wiary. 
Mówi Katechizm, że kiedy ktoś się mod-
li nie żyje ani dla siebie, ani tylko sobą: 
odkrywa Kogoś większego obok siebie 
i zdobywa pewność, że może Mu się po-
wierzyć. W modlitwie dokonuje się nie-
ustanne sursum corda. To wezwanie, któ-
re słyszymy na Eucharystii: W górę serca! 
Nasze sprawy, nasze życie jest nieustannie 
podnoszone ku Bogu po to, by je prze-
mieniał. Nie jest zatrzymywane w naszych 
rękach, ale oddawane Bogu. Taki jest też 
sens liturgii, bo jeżeli nie oddajesz swojego 
życia Bogu w czasie liturgii, to tracisz czas. 

Duch przychodzi z pomocą naszej sła-
bości. To Słowo usłyszymy jutro w czasie li-
turgii Mszy świętej, w czasie bierzmowania, 
słowo z listu świętego pawła do Rzymian. 
I Apostoł dopowiada: bo gdy nie umiemy 
się modlić, Duch Święty przychodzi do nas. 
chodzi o jedyną słabość, która mamy się 
przejąć: nie umiemy się modlić! Gdy mamy 
w sobie Ducha Jezusa i rzeczywiście Bóg 
spotkał nas w prawdzie naszego życia, a nie 
w ucieczce od niego, to wtedy możemy 
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się modlić jak syn. Możesz się modlić jak 
syn, podczas gdy w tym samym momencie 
chrystus, Jednorodzony Syn, po prawicy 
Boga wstawia się za nami. Nieumiejętność 
modlitwy to jest słabość, którą mamy po-
konać w naszym życiu. I swoimi siłami jej 
nie pokonamy. Tymczasem my wielokrot-
nie interpretujemy to słowo w kontekście 
usuwania braków: Duch ma przyjść z po-
mocą mojej słabości, żeby wyeliminować 
jakiś brak, poprawić moją sytuację. Nie! 
panie, naucz mnie modlić się. Daj mi Swo-
jego Ducha, aby On się we mnie modlił. To 
jest moment zjednoczenia z chrystusem: 
kiedy ja się modlę tu, w tym samym cza-
sie chrystus modli się przed Bożym obli-
czem. Zawieram na nowo sojusz z Bogiem, 
wchodzę w przymierze. Dlatego modlitwa 
rodzi wiarę.

Krok piąty:  
odkryć sens śmierci i ofiary.
Wiara to prawdziwe życie. Ja nie umieram, 
ja wchodzę w życie. Nie śmierć mnie zabie-
ra, a Bóg. I nie chodzi tylko o umieranie 
ostateczne, o agonię. Teresa zrozumiała, 
jaki jest sens ofiary w jej życiu. Dzisiaj ma-
my z tym kłopot, bo mentalność pogań-
ska jest głęboko zakorzeniona w nas i stąd 
dystans do wszystkiego, co jest związane 
z ofiarą. To dlatego taką małą popular-
nością cieszą się wszystkie konferencje 
ascetyczne, nawet dla księży. Nie pojmu-
jemy w swoim życiu sensu ofiary. Odkryć 
właściwie sens ofiary to zobaczyć, że jest 
tylko jedna ofiara w naszym życiu: ofiara 
Jezusa chrystusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego. I sens ofiary w moim ży-
ciu odsłania się przede mną o ile uznam, 
że moje życie jest miejscem, w którym 
Bóg może działać, czyli spełniać to, co On 
chce i przeprowadzić mnie przez śmierć 
i zmartwychwstanie.

W ostatnią sobotę września, w czasie 
pielgrzymki duchowieństwa naszej Archi-
diecezji do Niepokalanowa, jeden z ojców 
prowadzących konferencję przeczytał frag-
menty listu świętego Maksymiliana z Japo-
nii. Było to w czasie, kiedy oskarżano go, 
że chce oddzielić się od zakonu i założyć 
własne zgromadzenie. Maksymilian napi-
sał bardzo krótki list do swojego generała: 
Ojcze, znasz mnie dobrze. Wiesz, że boję się 
tylko swojej woli. Tak mówi ktoś święty! Bo-
ję się swojej woli, bo nie umiem właściwie 
rozeznać. Bo gdybym pełnił swoją wolę, to 
na pewno będzie to dla mnie niekorzystne. 
Żeby było możliwe, żebyśmy odkryli, że 
nasze życie jest miejscem, gdzie Bóg chce 
się objawić i spełnić to, co On chce, to mu-
simy Mu zrobić miejsce. Trzeba zrobić miej-

sce dla Ducha przez wyrzeczenie się ducha 
tego świata. Bo nie ma żadnego kompro-
misu między nimi. To jest uchwycone w li-
turgii chrzcielnej: zanim wyznaje się wiarę, 
najpierw jest wyrzeczenie się wszystkiego, 
co prowadzi do zła. Jest odrzucenie ducha 
tego świata, który nas zwodzi, i który nam 
wmawia, że jest silniejszy od łaski. 

Nasza codzienna postawa jest zupełnie 
inna. Wszystko ma być tak, jak my chcemy. 
Wcale nie boimy się swojej woli - wręcz 
przeciwnie: narzucamy ją wnosząc prze-
moc w nasze życie i w życie ludzi, którzy są 
wokół nas. A wszystko przez to, że jeste-
śmy przywiązani do swojej woli. Bo może 
nie wszystko od nas zależy: to, czy będzie 
dzisiaj księżyc w nowiu czy w pełni, nie za-
leży ode mnie. To, czy Dźwigowa będzie 
zakorkowana rano, też nie zależy ode mnie. 
Ale już to, jak zachowuje się twój mąż, czy 
twoja żona, jakie są twoje dzieci, jaki jest 
twój proboszcz – na to wszystko chcieliby-
śmy mieć wpływ. I usiłujemy to wymusić na 
innych. I wtedy z trudem wchodzimy w ta-
jemnicę wiary,  bo nawet Boga traktujemy 
jak kogoś, kto ma nam to załatwić. Ale to 
jeszcze nie jest liturgia, to jeszcze nie jest 
ofiara. To jeszcze nie jest odkrywanie praw-
dziwego życia. I doświadczamy frustracji, 
kiedy to się nie spełnia. prawda Boga jest 
inna. Nawet te sytuacje frustracji, kiedy wi-
dzisz, że twoja wola nie przynosi ci życia lub 
że zawędrowałeś tak daleko, że nie widzisz 
drogi powrotu, albo wszedłeś grzech, z któ-
rego nie widzisz wyjścia - nawet ten trudny 
moment życia, kiedy cię powaliło i nie masz 
siły wstać, może być momentem, w którym 
nawiążesz relację z chrystusem. Odkryjesz 
ratunek w tym, by być blisko Niego i ocze-
kiwać zmartwychwstania, oczekiwać Bożej 
odpowiedzi w miejscu, w którym nie ma już 
żadnej ludzkiej odpowiedzi. To właśnie ma 
się dokonać w naszym życiu. Na tym polega 
zmartwychwstanie, że Bóg przewidzi. Bóg 
ma odpowiedź tam, gdzie ja nie mam od-
powiedzi. Tak mówi Teresa Nie upadniemy 
niżej niż w objęcia Chrystusa. 

Ofiara jest zawsze związana ze śmier-
cią. A o jaką śmierć chodzi? O moje i twoje 
codzienne umieranie. Bo dopóki w nas nie 
obumrze to, co nasze, dopóty nie znamy 
życia, nie znamy swojego życia. Nie znamy 
bowiem całej mocy Bożego życia, które ma 
się w nas zrealizować. Życie staje się nie 
do życia, mówi Katechizm. Nasza teraź-
niejszość i historia zamknięte w sobie i bez 
odniesienia do Boga i Jego woli stają się nie-
zrozumiałe i pełne przemocy. Taki jest me-
chanizm naszego działania. cokolwiek ro-
bię bez odniesienia do Boga zawsze będzie 
dla mnie niezrozumiałe i będzie rodziło 

przemoc, pogardę, plotki, osądy, pretensje, 
narzucanie siłą swojego zdania. Wchodząc 
z dumą w pełnienie swojej woli, będziemy 
opierać swoje życie na kłamstwie. Wszyst-
ko, żeby nie cierpieć, oddalić od siebie jaką-
kolwiek ofiarę.

prawda Boga jest inna. On jest pokor-
ny. To dlatego pozwala się wydać w ręce 
grzeszników, oddaje się naszej przemocy, 
która wynika z braku relacji z Nim. Wchodzi 
w tę przemoc na krzyżu po to, byśmy mo-
gli zostać Jemu przywróceni, byśmy zaczęli 
żyć tym życiem, które jest dla nas. I dlatego 
dobrze, że jest tu hostia, którą adorujemy. 
Śpiewamy Bądźże pozdrowiona Hostyjo ży-
wa. hostia znaczy ofiara śmiertelna, ofiara 
zabita, a my śpiewamy: żywa! Jeśli będę 
miał wiarę, jeśli będę przeżywał moje życie 
w wierze, tego będę doświadczał: śmierć 
prowadzi mnie do życia i w tych momen-
tach, w których powinienem umrzeć, ja 
żyję. umieram i zaczynam żyć naprawdę!

Krok szósty:  
na tej drodze nie jestem sam.
Wspólnota wiary rozciąga się na wiecz-
ność. Teresa mówi: Przejdę do mojego nie-
ba, aby dobrze czynić na ziemi. Znamy te 
słowa dość dobrze. One zapraszają nas, 
by odkryć wspólnotę świętych, ich wspar-
cie i orędownictwo. Życie świętych doda-
je nam odwagi, że świat nie jest silniejszy 
od łaski. Dajemy się temu często oszukać, 
ale prawda Boża jest inna: świat nie jest sil-
niejszy od łaski, nie jest silniejszy od mocy 
Boga. Mówi święty Jan: Tym, co zwyciężyło 
świat, jest nasza wiara. chrześcijanin to jest 
ten, kto przezwyciężył świat. Nie obraził 
się na ten świat, tylko ma klucz do jego 
zrozumienia. Wie jak postępować. Święci 
przychodzą nam tu z pomocą, bo oni zro-
bili to, co najważniejsze: zrobili przestrzeń 
dla Ducha Świętego. Oni zechcieli poddać 
się działaniu Ducha Świętego, który zszedł 
na ziemię w dniu pięćdziesiątnicy i ciągle od 
nowa szuka miejsca, gdzie może zamiesz-
kać. Świetlista latarnio, odkryłam tajemnicę 
przywłaszczenia sobie Twojego płomienia. To 
mówi Teresa o Duchu Świętym. Odkryłam 
tajemnicę przywłaszczenia sobie ciebie. 
Obyśmy dzisiaj też zapłonęli pragnieniem 
przywłaszczenia tego płomienia, Ducha 
Świętego, który jest nam obiecany. Jutro 
otrzymają Jego dary ci, którzy będą przyj-
mować sakrament bierzmowania. Ale ten 
sam Duch rozleje się jutro na całą naszą 
wspólnotę. Jutro tu będzie Wieczernik, bo 
wśród nas będzie apostoł, będzie biskup. 
Święci pomagają nam zbliżyć się do tych  
tajemnic. pan Bóg odsłania tylko ludziom 
prostym tajemnice Swego Królestwa.
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K
ochani kandydaci do bierzmowa-
nia, drodzy rodzice, świadkowie, 
bracia i siostry.

Do Jezusa często przychodzili ludzie i py-
tali Go, kto jest największy, kto ma najwięk-
szą władzę. Wtedy Jezus czasami udzielał 

odpowiedzi wprost, kiedy mówił „kto chce 
być pierwszym, kto chce być największym, 
niech będzie tym, który służy”. Bardzo czę-
sto do tej odpowiedzi nawiązywał papież 
Franciszek wskazując, na czym polega istota 
wszelkiej władzy, a także władzy w Kościele 

- że jest ona przede wszystkim służbą. Ale 
niekiedy Jezus nie odpowiadał wprost. Na 
przykład wtedy, kiedy przyszedł do niego 
człowiek i zapytał o wielkość, a Jezus odpo-
wiedział wskazując na dziecko „kto chce być 
pierwszym, niech będzie taki, jak to dzie-

fot. D. Bronz
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cko”. Wskazał na prostotę, na szczerość ma-
łego dziecka. I taki musi być człowiek, który 
w Królestwie chrystusa chce być pierwszy 
– prosty, jak dziecko.

Dzisiaj te słowa odnosimy do naszej 
patronki, świętej Teresy od Dzieciątka Je-
zus, nazywanej czasem Małą Tereską. Ta 
święta żyła pod koniec XIX wieku i umarła 
cztery lata przed rozpoczęciem wieku XX. 
Kiedy miała 15 lat wstąpiła do zamknięte-
go zakonu karmelitanek, co chciała zrobić 
już rok wcześniej, mając lat 14. Ale papież, 
do którego się zwróciła - leon XIII - nie 
zgodził się na to. Kiedy miała 17 lat złożyła 
pierwsze śluby i widać było, że jej rozwój 
jest nad wyraz dojrzały, z osobowością 
niezwykle dojrzałą: prostą i szczerą jak 
dziecko. A jednocześnie widać było, że 
ma dany niektórym dar od pana Boga do 
poznawania Bożych spraw: poznawania 
Bożego Oblicza tak, jak nie poznają na-
wet teologowie. Nie była wykształcona, 
nie miała skończonych żadnych studiów, 
a tym bardziej teologicznych, a jednak 
potrafiła mówić i pisać o panu Bogu tak, 
jak pisze wyuczony, mądry człowiek. To 
wszystko, co spisała na polecenie swoje-
go spowiednika i kierownika duchowego, 
stało się klasyką literatury duchowej - to 
tzw. „Dziennik duszy”. Mała droga Teresy 
od Jezusa, to prosta droga miłości i zaufa-
nia. Ta ufność dziecka sprawiła, że było jej 
dane poznawanie Boga na sposób mistycz-
ny. I stąd właśnie jej słowa o prostocie, 
w szczególnie głębokim rozumieniu czym 
jest Kościół, w rozumieniu misji, na któ-
rych nigdy nie była. umarła mając 24 lata. 
To właśnie dlatego papież pius XI ustano-
wił ją patronką misji  świętych. To dlatego 
papież Jan paweł II ogłosił ją Doktorem 
Kościoła, chociaż poza „Dziennikiem 
duszy” nie napisała żadnej innej uczonej 
księgi. Doktorem Kościoła. Tak się zdarza 
w Kościele.

podobny przypadek miał miejsce 
w polsce 40 lat później, kiedy żyła pro-
sta zakonnica po trzech klasach szkoły 
podstawowej, siostra Faustyna. Ona tak-
że nie studiowała niczego, także nie była 
teologiem. Ale otrzymała od pana Boga, 
podobnie jak Mała Tereska, dar widzenia 
spraw Bożych. I również potrafiła to na 
polecenie spowiednika zapisywać. W ten 
sposób powstał „Dzienniczek”, w któ-
rym odkryła przed ludźmi wielką tajem-
nicę Bożego Miłosierdzia i nowe formy 
nabożeństwa do Jezusa Miłosiernego. 
ludzie długo nie wierzyli, że jest to moż-
liwe u tak prostej dziewczyny. Podobnie 
jedną świętą, jak i drugą, niektórzy uznali 
za nawiedzoną.

papież Jan paweł II - przywołuję jego 
osobę dzisiaj w związku i z Teresą, i z Fau-
styną, ponieważ uczynił pierwszą Dokto-
rem Kościoła, a drugą beatyfikował i kano-
nizował - kiedy pisał w roku 1980 Encyklikę 
o Miłosierdziu Bożym („Dives in Misericor-
dia”), jak sam mówił nie znał „Dziennicz-
ka”, bo jeszcze nie był on opublikowany. 
Ale to, co napisał w tej wielkiej encyklice, 
jest całkowicie zbieżne z tym, co napisała 
siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku”. 
I widać przez to, w jaki sposób te dwa 
sposoby poznania pana Boga, dwa sposoby 
dochodzenia do Niego, schodzą się w jed-
nym miejscu. Ta sama prawda o panu Bogu 
była objawiona tym dwóm świętym, które 
wspominam dzisiaj, oraz papieżowi, który 
sam także był mistykiem, ale przecież rów-
nież wykształconym teologiem, człowie-
kiem Kościoła. Jak bardzo te dwie drogi są 
zbieżne.

Niektórzy w Kościele mają ten dar 
prostoty świętej Teresy. poznania Boga tak 
głębokiego, że człowiek z miłością odpo-
wiada na miłość pana Boga. I to jest naj-
prostsza droga do zjednoczenia z Jezusem, 
to jest najprostsza i najbardziej skuteczna 
droga do tego, żeby chrystus zamieszkał 
w naszym sercu. Tak było w przypadku 
siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, tak by-
ło w przypadku siostry Faustyny, tak było 
w przypadku błogosławionego Jana pawła 
II, niedługo świętego – którego kanonizacja, 
wiemy to już dziś, będzie miała miejsce 27 
kwietnia przyszłego roku.

I to jest też nasza droga. Ta prosta, mała 
droga świętej Teresy jest także drogą każ-
dego z nas do Jezusa, do pana Boga. Jest 
drogą w sposób szczególny dla was, para-
fian świętej Teresy tu, we Włochach.

Wam zaś, drodzy bracia i siostry, 
bierzmowani dzisiaj młodzi, chciałbym 
powiedzieć, żebyście sobie uświadomili, 
że święta Teresa od Dzieciątka Jezus wte-
dy, kiedy miała 17 lat, tyle ile wy dzisiaj, 
była już w klasztorze, była po ślubach, 
niedługo później została mistrzynią nowi-
cjatu: prowadziła inne młode siostry do 
życia zakonnego klauzurowego. Żeby-
ście uwierzyli, że jest możliwe osiągnąć 
dojrzałość wiary już we wczesnym wie-
ku, i tę dojrzałą wiarę, na miarę wasze-
go obecnego wieku, którą Duch Święty 
oświeci dzisiaj w sakramencie bierzmo-
wania, pielęgnować przez całe swoje ży-
cie - ile pan Bóg wam da lat tego życia 
- aby dojść do takiej świętości, do jakiej 
doszła święta Teresa, wasza patronka, do 
jakiej doszła siostra Faustyna, do jakiej 
doszedł i jakiej był świadkiem błogosła-
wiony Jan paweł II.

chciałbym was zachęcić do takiego 
trwania w chrystusie, do takiego trwania 
przy Nim w przyjaźni - do takiego pielęg-
nowania tej kaplicy, tej świątyni, którą jest 
serce każdego człowieka, w której mieszka 
Duch Święty, w której człowiek spotyka się 
z panem Bogiem.

Ale chciałbym was także zachęcić, mło-
dzi przyjaciele, abyście przy okazji tego sa-
kramentu bierzmowania potrafili spojrzeć 
wstecz na przebytą drogę, i potrafili w ca-
łej prostocie waszego serca podziękować 
panu Bogu za tych wszystkich, którzy was 
przyprowadzili do tego dnia, do tego sakra-
mentu. Dziękujcie nade wszystko waszym 
rodzicom: to oni są pierwszymi świadkami 
wiary, to oni prowadzą człowieka, kiedy jest 
mały, po drogach modlitwy, po drogach litur-
gii, po drogach życia chrześcijańskiego. Oni 
wprowadzają w życie przykazaniami i oni 
są pierwszymi świadkami i wychowawcami 
wiary. I choć dzisiaj, na miarę swojej siedem-
nastoletniej dorosłości, sami wypowiedzie-
liście słowa prośby o bierzmowanie, nigdy 
nie rezygnujcie z tej kochającej pomocy wa-
szych rodziców. uwierzcie, że właśnie teraz, 
kiedy jesteście w liceum, kiedy będziecie na 
studiach, pomoc ludzi doświadczonych i mą-
drych, takich, którzy was kochają - a takimi 
są rodzice - jest wam najbardziej potrzebna. 
I byłoby wielką nieroztropnością z waszej 
strony, gdybyście w tym momencie chcie-
li komuś pokazać, że już nie potrzebujecie 
wychowawców, nauczycieli, rodziców, do-
rosłych. Jesteście dorośli, dojrzali w wierze 
tylko w tym znaczeniu, że jesteście dorośli 
na miarę waszych lat, ale do pełnej dojrzało-
ści wiary wiele wam jeszcze potrzeba.

chciałem was zachęcić do wielkiego 
dziękczynienia i wdzięczności waszym na-
uczycielom w szkole, waszym katechetom, 
a także księżom, którzy w ostatnim etapie 
waszego życia przez dwa lata prowadzili 
was i przygotowywali wtajemniczając w sa-
kramenty święte, w modlitwę, w liturgię 
– tu, na spotkaniach w waszej parafii – aby-
ście mogli dzisiaj stanąć przed Kościołem 
i powiedzieć „pragniemy, aby Duch Świę-
ty nas umocnił”. Nade wszystko bądźcie 
wdzięczni panu Bogu i wdzięczni ludziom, 
a jednocześnie gotowi, szczerze gotowi do 
współpracy z łaską sakramentu bierzmo-
wania, z darami Ducha Świętego. W tym 
sakramencie nastąpi rzeczywiste odnowie-
nie, powrót do sakramentu chrztu, gdzie 
Duch Święty po raz pierwszy zstąpił na 
nas. I także my, w tej chwili, powrócimy 
z waszymi rodzicami do momentu wasze-
go chrztu po to, by razem z nimi i z całym 
zgromadzonym tutaj Kościołem odnowić 
przyrzeczenie chrzcielne.
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25 
września 2013 roku, w litur-
giczne wspomnienie patrona 
Warszawy - bł. Władysława 

z Gielniowa oraz w 60. rocznicę uwię-
zienia przez władze komunistyczne Sługi 
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
prymasa polski rozpoczęliśmy przygoto-
wanie duchowe do nawiedzenia Obrazu 
Matki Bożej w Archidiecezji Warszaw-
skiej. Rocznica internowania kardynała 
była - jak podkreślił w słowie skierowa-
nym do wiernych Archidiecezji nasz Me-
tropolita - okazją do refleksji i modlitwy 
za Kościół warszawski, ale także modli-
twy o beatyfikację Sługi Bożego prymasa 
Tysiąclecia. Bóg, który z cierpienia i ofiary 
wyprowadza dobro, sprawił, że prymasow-
skie uwięzienie zaowocowało przygotowa-
niem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskie-
go i nowenny przed obchodami 1000-lecia 
chrztu Polski. Sercem nowenny stała się 
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej we wszystkich parafiach naszej 
Ojczyzny. Aktualnie polskie parafie przeży-
wają ponowienie tamtej peregrynacji. 

14 i 15 czerwca 2014 roku w Archi-
diecezji Warszawskiej rozpocznie się pe-
regrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. 
W sobotę, 14 czerwca 2014 roku w ba-
zylice archikatedralnej Św. Jana chrzciciela 
na Starym Mieście nastąpi powitanie Matki 
Bożej przez duchowieństwo Archidie-
cezji Warszawskiej w ramach dorocznej 
pielgrzymki.W niedzielę 15 czerwca 2014 
roku o godz. 12.00 będzie miało miejsce 
uroczyste rozpoczęcie peregrynacji Obra-
zu Matki Bożej Jasnogórskiej z udziałem 
Episkopatu polski  parafii Matki Bożej czę-
stochowskiej w piastowie. uroczystość ta 
zostanie połączona z oddaniem miasta Pia-
stowa w opiekę Matce Bożej.

Wizerunek nawiedzi wszystkie para-
fie Archidiecezji. przygotowanie do tego 
nawiedzenia będzie miało formę dzie-
więciomiesięcznej Nowenny. ponowione 
zostaną ciągle nie wypełnione do końca 
Jasnogórskie Śluby Narodu polskiego. Bę-
dziemy je rozważać przez kolejne 9 mie-
sięcy w specjalnych nabożeństwach, a po 
Mszach świętych niedzielnych odmawiać 

wspólnie prymasowski Akt osobistego 
oddania się Matce Bożej. celem No-
wenny jest wspólna refleksja nad Śluba-
mi Jasnogórskimi i aktualnym stanem ich 
wdrażania w nasze życie osobiste i spo-
łeczne, przypomnienie nauczania Sługi 
Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i bł. 
Jana pawła II, dotyczącego najważniej-
szych zobowiązań zawartych w Ślubach, 
rachunek sumienia dotyczący naszego 
stosunku do odpowiedzialności za ich 
realiazację oraz przygotowanie do od-
nowienia Aktu osobistego oddania się 

wspólnot Archidiecezji Matce Kościoła. 
chodzi zwłaszcza o młode pokolenie, 
które nie zna wielkich wydarzeń z życia 
Kościoła w polsce związanych z obcho-
dami Tysiąclecia chrztu polski. 

peregrynacja potrwa do 7 czerwca 
2015 roku, kiedy to podczas VIII Święta 
Dziękczynienia przy Świątyni Opatrzności 
Bożej na polach Wilanowskich nastąpi uro-
czyste zakończenie nawiedzenia Obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji 
Warszawskiej.

 opr. xKCh

Przygotowując się do uroczystego Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku, pragniemy przeżyć raz jeszcze składane 
przez naszych przodków Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Dlatego słowami 
Prymasa Tysiąclecia odmawiajmy często Akt osobistego oddania się Matce Bożej.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej 
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,

Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi

i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina,  

parafia i cała Ojczyzna

była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen. 

Sługa Boży, ks. Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski

przYgotowAĆ się NA 

przYjęcie mAtki
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SANTI SubITO!
DrogA Do kANoNizAcji jANA pAwłA ii i jANA XXIII

P
apież Franciszek ogłosił długo wycze-
kiwaną decyzję – 27 kwietnia 2014 r. 
odbędzie się kanonizacja błogosła-

wionego Jana pawła II. Obok Jana pawła II 
w poczet świętych zostanie włączony bło-
gosławiony Jan XXIII, Dobry papież, jak go 
określano już za życia. Ojciec Święty Fran-
ciszek podkreślił na konsystorzu, że wspól-
na kanonizacja dwóch papieży będzie nie-
zwykłym przesłaniem dla Kościoła. Warto 
zauważyć, że na trudne dla Kościoła czasy 
pan Bóg daje nam pasterzy, których świę-
tość jest widoczna dla wszystkich, także dla 
ludzi niewierzących. Jan XXIII to papież, 
który zwołał Sobór Watykański II. Jan paweł 
II uznał realizację wskazań Soboru za głów-
ny program swojego pontyfikatu. Obydwaj 
byli niezwykle oddani Kościołowi w swo-
jej posłudze apostolskiej i misyjnej. Głosili 
chrystusa wszystkim ludziom i pragnęli, by 
światło Ewangelii dotarło do krańców zie-
mi. Ich święte życie, a także umieranie, było 
katechezą dla całego świata.

Jan XXIII zostanie świętym ponad 50 
lat po śmierci i 14 lat po beatyfikacji. pa-
pież Franciszek uczynił wyjątek i wyraził 
zgodę na kanonizację bez wymaganego 
cudu uzdrowienia za jego wstawienni-
ctwem. uznał cud wybrany do beatyfikacji 
w 2000 roku, której dokonał papież polak 
3 września 2000 r.

Droga do świętości zmarłego 2 kwietnia 
2005 roku Jana pawła II została uznana za 
najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. 
Jest odpowiedzią na powszechne przeko-
nanie ludu Bożego wyrażone już w czasie 
pogrzebu papieża: „Santo subito!” (Święty 
natychmiast) i petycję kardynałów, którzy 
przed konklawe w 2005 r. prosili o jak naj-
szybsze wyniesienie Jana pawła II na ołtarze.  
13 maja 2005 roku Benedykt XVI podczas 
uroczystości w bazylice świętego Jana na la-
teranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, 
ogłosił, że zgadza się na otwarcie procesu 
beatyfikacyjnego papieża polaka. W ra-
mach tych prac przed trybunałem w Rzy-
mie i dodatkowo powołanym w Krakowie 
przesłuchano ponad 100 świadków kolej-
nych etapów życia Karola Wojtyły - przy-
jaciół, hierarchów kościelnych, najbliższych 
współpracowników z Watykanu, polity-
ków z wielu krajów, byłych prezydentów. 
Wkrótce potem rozpoczęło się dochodze-
nie w sprawie potrzebnego do beatyfikacji 

cudu za wstawiennictwem papieża, do ja-
kiego doszło już po jego śmierci. Spośród 
ogromnej liczby sygnałów o doznanych 
łaskach wybrany został przypadek niewy-
tłumaczalnego z medycznego punktu wi-
dzenia uzdrowienia urodzonej w 1961 roku 
francuskiej zakonnicy Marie Simon-pierre 
z zaawansowanej choroby parkinsona; tej 
samej, na którą cierpiał papież. Do uzdro-
wienia tego doszło w czerwcu 2005 roku, 
dwa miesiące po śmierci Jana pawła II. Msza 
beatyfikacyjna pod przewodnictwem Bene-
dykta XVI odbyła się 1 maja 2011 roku. 

W lutym tego roku w Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych na Watykanie zło-
żono dokumentację dotyczącą nowego 
cudu. Wybrano przypadek uzdrowienia 
z tętniaka mózgu, jakiego doznała Flori-
beth Mora Diaz z Kostaryki w 2011 roku. 
To przypadek, jak podkreślano, wyjątkowy 
i wręcz spektakularny, bo do uzdrowienia 
doszło w dniu beatyfikacji Jana pawła II. 
Już po uznaniu tego cudu kobieta opowie-
działa, że po ciężkim krwotocznym udarze 
mózgu, jaki przeszła, lekarze mówili, że nic 
nie mogą dla niej zrobić. Kilka tygodni po 
udarze Floribeth obejrzała transmisję tele-
wizyjną z beatyfikacji Jana pawła II w Waty-
kanie. Jej rodzina zaś poszła na miejscowy 
stadion, gdzie również można było obej-
rzeć przekaz Mszy św. pod koniec ceremo-
nii beatyfikacji zasnęła i gdy się obudziła na-
stępnego dnia poczuła, że zanikły sympto-
my choroby. Wewnętrzny głos powiedział 
jej: "Wstań, nie lękaj się, weź swe życie na 
nowo". lekarze stwierdzili potem, że zo-
stała wyleczona w sposób, którego nauka 
nie jest w stanie wyjaśnić.

Wiosną tego roku cud uznały w gło-
sowaniu najpierw komisja lekarzy z waty-
kańskiej kongregacji, następnie komisja te-
ologów. 2 lipca opracowaną dokumentację 
zaaprobowała komisja kardynałów i bisku-
pów. 5 lipca papież Franciszek uznał cud 
i zgodził się na kanonizację Jana pawła II.

W naszej parafii 16 dnia każdego mie-
siąca modliliśmy się o rychłą kanonizację 
błogosławionego Jana pawła II. W związku 
z decyzją Ojca Świętego możemy już dzię-
kować Bogu za odpowiedź na nasze woła-
nie. Tegoroczny XIII Dzień papieski, obcho-
dzony 13 października, był oficjalnie rozpo-
częciem w naszej Ojczyźnie przygotowań 
do kanonizacji Jana pawła II. W orędziu 
telewizyjnym z tej okazji nasz Arcybiskup, 
ks. kard. Kazimierz Nycz, odniósł się do 
symboliki daty wyznaczonej na kanonizację 
bł. Jana pawła II - 27 kwietnia 2014 r.: papież 
ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, w to 
święto był beatyfikowany i będzie kanonizo-
wany. Zauważył, że od śmierci papieża mija 
już prawie 9 lat i wyrasta nowe pokolenie, 
które go nie znało. podkreślił, że przypomi-
nanie Jana pawła II jest naszym wielkim obo-
wiązkiem: Nie przejmujmy się malkonten-
tami, którzy mówią, że „polacy kochają pa-
pieża, ale nie znają jego nauczania”. Róbmy 
swoje, wykorzystajmy czas do kanonizacji 
na pracę z młodymi w parafiach, w szkole, 
w rodzinach - zachęcał kard. Nycz. Najważ-
niejszą rzeczą jest umieć wchodzić swoją 
osobą w przestrzeń świadectwa, którą da-
wał nam Jan paweł II - świadectwa modli-
twy, wyciszenia, kontemplacji, miłości do 
drugiego człowieka.  opr. xKCh

Źródło: www.wiara.pl, www.archidiecezja.warszawa.pl
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W 
historii narosło wiele opinii na 
temat odpustów. Były czasy, 
w których poprzez niewłaściwe 

ich traktowanie dochodziło do bardzo 
poważnych nadużyć. podczas trwania 
Soboru Watykańskiego II ojcowie sobo-
rowi orzekli, że odpusty są zbyt ważną 
sprawą, by przejść obok nich obojętnie. 
Z tej racji paweł VI ogłosił 1 stycznia 1967 
r. w Konstytucji Apostolskiej Indulgentia-
rum doctrina naukę Kościoła w zakresie 
praktyki odpustów. Również Katechizm 
Kościoła Katolickiego, nad którym po-
chylamy się w sposób szczególny w Roku 
Wiary, przypomina naukę o odpustach.

Praktyka odpustów pozostaje w ścisłej 
łączności ze skutkami sakramentu pokuty. 
Aby w pełni zrozumieć tę naukę i prak-
tykę Kościoła trzeba pamiętać, że każdy 
grzech ma podwójny skutek. chrześcijanin 
popełniający grzech ciężki zostaje przez to 
pozbawiony komunii z Bogiem, a przez to, 
w konsekwencji, zamyka sobie dostęp do 
życia wiecznego. Ta kara nazywana jest ka-
rą wieczną. W przypadku grzechu powsze-
dniego więź z Bogiem nie zostaje zerwana, 
ale każdy grzech pociąga za sobą przywiąza-
nie do rzeczy tego świata. przywiązanie to 
wymaga oczyszczenia – może to się stać za 
naszego życia albo po śmieci, w czyśćcu. To 
oczyszczenie nazywane jest karą doczesną. 

chrześcijanin otrzymuje w sakramen-
cie pokuty odpuszczenie win, natomiast 
pozostaje jeszcze kara doczesna. pocho-
dzące z żarliwej miłości nawrócenie może 
doprowadzić do całkowitego oczyszcze-
nia – tak, że nie pozostaje już żadna kara 
do odpokutowania. Znosząc cierpliwie 
trudności, przeciwności i próby, przyj-
mujemy je jako łaskę doczesnej kary za 
grzech (odpokutowanie kar na ziemi zwal-
nia od uczynienia tego w czyśćcu). Za-
dośćuczynieniem Bogu są również uczyn-
ki pokutne, dzieła miłosierdzia, modlitwa 
– wszystko to służy oczyszczeniu duszy. 
Na tej drodze nie jesteśmy sami. 

W swojej konstytucji papież paweł 
VI pisze bardzo ważne słowa: „Życie po-
szczególnych dzieci Bożych łączy się prze-
dziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa 
z życiem wszystkich innych braci chrześcijan 
w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego 
Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej 
osobie”. Słowa te warto i trzeba dobrze 
zrozumieć, aby pojąć, jaka jest tajemnica 
Kościoła. Aby zrozumieć, dlaczego Bóg 

chce zbawiać człowieka we wspólnocie – 
po co dał nam siebie nawzajem.

przez tę tajemnicę, zwaną czasem świę-
tą wymianą dóbr, między wszystkimi człon-
kami Kościoła – tymi, którzy żyją na ziemi, 
tymi, którzy pokutują w czyśćcu za swoje 
czyny i tymi, którzy już doszli do chwały nie-
ba – istnieje silna więź miłości, mocniejsza 
niż jakiekolwiek ziemskie więzy. przez nią 
właśnie świętość jednego z członków Koś-
cioła, jego wysiłki i dążenia zmierzające do 
osiągnięcia doskonałości, przynoszą rów-
nież korzyść innym. Miłość przynosi wszyst-
kim oczyszczenie – podobnie jak krew roz-
nosi po całym ciele ożywcze składniki. Dzię-
ki tej tajemnicy skruszony grzesznik może 
szybciej i skuteczniej oczyścić się i uwolnić 
od kary za grzechy. Komunia świętych, ta ta-
jemnicza i wspaniała więź miłości, pozwala 
nam korzystać ze skarbca Kościoła i oczysz-
czać duszę. pozwala tym samym na czy-
nienie dzieła miłosierdzia względem tych, 
którzy sami już odpustu uzyskać nie mogą – 
wobec dusz cierpiących w czyśćcu. pozwala 
w końcu na to, aby nasze ofiary, modlitwy 
i dobre uczynki mogły zostać włączone do 
skarbca tej życiodajnej wymiany. To właśnie 
przez tę więź modlitwa wstawiennicza sta-
je się skuteczna, a nasze wysiłki podejmo-
wane na drodze do świętości mogą zostać 
ofiarowane w czyjejś intencji - przez co inni 
członkowie Kościoła mogą otrzymać łaski 
potrzebne im na ich drodze.

Nie byłoby tej świętej wymiany, gdy-
by nie było Kościoła. W Kościele zostali-
śmy przez chrzest wszczepieni w ciało 
chrystusa. Również Kościół pośredniczy 
w darowaniu win i kar – mocą udzieloną 
mu przez chrystusa. Kościół określa jakie 
czyny i modlitwy przynoszą odpust zupełny 
(całkowite darowanie kar doczesnych za 
grzechy już odpuszczone w sakramencie 
pokuty i pojednania), a które częściowy (da-
rowanie części kar doczesnych). Niektóre 
z nich są możliwe do uzyskania w okre-
ślonych dniach czy okresach liturgicznych 
(np. odpust zupełny za odmówienie hymnu 
Przed tak wielkim Sakramentem... podczas 
liturgii Wieczerzy pańskiej w Wielki czwar-
tek, pobożne uczestnictwo w adoracji 
krzyża podczas liturgii w Wielki piątek czy 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych pod-
czas liturgii Wigilii paschalnej lub w rocznicę 
swego chrztu), inne są dostępne w każdym 
czasie i praktycznie dla każdego chrześci-
janina (np. odpust zupełny za przynajmniej 

półgodzinną adorację Najświętszego Sakra-
mentu czy przynajmniej półgodzinne czyta-
nie pisma Świętego).

Odpust można uzyskać za siebie same-
go lub ofiarować go za zmarłego. Nie moż-
na uzyskać odpustu za nikogo z żyjących, 
ponieważ każdy żyjący na ziemi człowiek 
sam jest w stanie korzystać z łaski Bożej, 
dokonać przemiany swojego życia i wy-
pełnić wymagane do otrzymania odpustu 
warunki. Odpust zupełny można uzyskać 
tylko jeden raz w ciągu dnia, poza osoba-
mi pozostającymi w obliczu śmierci, nato-
miast odpusty cząstkowe można uzyskiwać 
w ciągu jednego dnia wielokrotnie. pięk-
nym wyrazem naszej troski i miłości wobec 
naszych zmarłych bliskich, jak również wo-
bec wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu, 
jest ofiarowanie odpustu za zmarłych – 
uzyskanie za nich odpustu zupełnego (czyli 
umożliwienie im szybszego, natychmiasto-
wego przejścia z czyśćca do nieba) możliwe 
jest w dniach 1-8 listopada. Wymagane jest 
do tego pobożne nawiedzenie cmentarza 
i modlitwa za zmarłych. W pozostałe dni 
roku za ten sam czyn można dla dusz czyść-
cowych uzyskać odpust częściowy.

Do uzyskania każdego odpustu wy-
magane są, oprócz modlitwy czy uczynku 
pozwalającego uzyskać odpust, trzy wa-
runki: spowiedź sakramentalna (po jednej 
spowiedzi można uzyskać kilka odpustów 
– ważne jest pozostawanie w stanie łaski 
uświęcającej) oraz przyjęcie Komunii świę-
tej i modlitwa w intencjach określonych 
przez papieża na każdy miesiąc. Aby uzy-
skać odpust nie można być przywiązanym 
do żadnego grzechu, nawet powszedniego. 

Każdy chrześcijanin wezwany jest do 
nieustannego przemieniania swojego życia 
i dążenia do świętości. Zostaliśmy również 
zaproszeni do włączenia się w tę tajemni-
cę istniejącej w Kościele więzi miłości – do 
korzystania ze skarbca Kościoła oraz do do-
kładania do tego skarbca również swoich 
darów. Nie ma ważniejszej posługi wobec 
drugiego człowieka, niż prowadzenie go do 
chrystusa, do zbawienia, do życia wiecz-
nego. Każdy z nas może – poprzez ofiaro-
wanie swojego wysiłku, cierpienia, ofiary, 
modlitwy – wypraszać innym łaski potrzeb-
ne do nawrócenia. Wtedy będziemy się sta-
rać o świętość nie tylko dla siebie samych, 
ale dla wszystkich członków Kościoła. Wte-
dy nauczymy się prawdziwie kochać.

Agnieszka Dzięgielewska

Święta wymiana miłości
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pAmięĆ O zmArłYch
Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty, zarówno cząstkowe, jak 
i zupełne, mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.

P
ismo św. mówi, że modlitwa za 
zmarłych jest modlitwą miłą pa-
nu Bogu:  „święta i zbawienna jest 

myśl modlić się za umarłych, aby byli od 
grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 45). Jest 
ona aktem miłosierdzia. Miłosierni zaś mi-
łosierdzia dostąpią (por. Mt 5, 7). codzien-
nie, w dniach od 1 do 8 listopada, wierni 
mogą uzyskać odpust zupełny (w pozosta-
łe dni roku odpust częściowy), który ofia-
rowuje się wyłącznie za zmarłych. W tym 
celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz 
i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za 
zmarłych. Oprócz tego wymagane jest 
zachowanie zwyczajnych warunków od-
pustu, jak spowiedź sakramentalna, stan 
łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. 
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
Natomiast 2 listopada we wspomnienie 
wszystkich wiernych zmarłych odpust zu-
pełny za dusze w czyśću cierpiące można 
uzyskać nawiedzając pobożnie kościół lub 
kaplicę publiczną.

W naszej parafii codziennie od 1 do 8 
listopada będziemy się modlić Nieszpora-
mi za zmarłych, połączonymi z Euchary-
stią o godz. 18.00. Oficjum za zmarłych 
jest formą sprawowania liturgii Godzin 
w intencji tych, którzy zakończyli już swo-

je ziemskie życie. celebracja rozpoczyna 
się hymnem ku czci chrystusa, który opie-
wany jest jako łaskawy Sędzia i zwycięski 
Król, który pokonał przemoc śmierci. 
O twarda i okrutna śmierci, która rodziny 
rozrywasz, przyjaciół dzielisz! Oto złamana 
już twoja potęga! – czytamy w liście św. 
Brauliona wykorzystywanym w Godzinie 
czytań za zmarłych. W czasie Nieszporów 
śpiewa się 2 psalmy i jeden hymn z Nowe-
go Testamentu. psalm 121 (Wznoszę me 
oczy ku górom) i psalm 130 (Z głębokości 
wołam do ciebie, panie) ogłaszają trwa-
jącą wiecznie opiekę Najwyższego, któ-
ra najpełniej wyraża się w przebaczeniu 
grzechów. Natomiast pieśń z listu św. pa-
wła do Filipian  ukazuje potęgę chrystusa, 
który przez swoje uniżenie we wcieleniu 
i śmierci za grzeszników dostąpił chwały 
zmartwychwstania i został uczyniony pa-
nem żywych i umarłych. Antyfona, która 
towarzyszy śpiewowi Magnificat (pieśń 
Maryi), przywołuje budzące nadzieję sło-
wa samego chrystusa: Wszyscy, których 
daje mi Ojciec, do Mnie przyjdą, a tego, kto 
do Mnie przychodzi, nie oddalę od siebie. 
Warto skorzystać z możliwości okazania 
prawdziwej troski o naszych zmarłych po-
przez udział w tych Nieszporach, modli-

twę na cmentarzu czy wypominki sprawo-
wane w naszym kościele zawsze w drugi 
piątek miesiąca o godz. 17.15. 

Modlitwa i ofiarowanie odpustu za 
zmarłych jest o wiele ważniejsze niż 
wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci. 
Jest także wyrazem naszej wiary w świę-
tych obcowanie, odpuszczenie grzechów, 
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. 
To jest całe świadectwo wiary: jeśli wie-
rzysz, że ciało, które poddane zostało roz-
kładowi, które zgniło, które uległo zagładzie, 
przez Boga może ponownie powstać, ponow-
nie zostać złożone, ponownie wrócić, wtedy 
przysiągłeś, że wszechmogący jest Ten, który 
wszystko może (św. piotr chryzolog).

pamięć o zmarłych pozwala lepiej 
zrozumieć nasze życie i nasze przezna-
czenie.  Nie jest nim wieczność, która 
będzie wiecznością samotności w Bo-
gu. Życie wieczne nie izoluje człowieka. 
przeciwnie, wyzwala go z zamknięcia ku 
prawdziwej otwartości i jedności z brać-
mi. Jeśli człowiek przeżywa swoje życie na 
ziemi w łączności z chrystusem, już tutaj 
wkracza niejako w czas Jezusowy -  czyli 
w miłość, która przemienia czas i otwiera 
przed nami wieczność.

ks. Krystian Chmielewski

 fot. Archiwum „Uwierzyć”

19nr 8/2013

duszpasterstwo

iNteNcje pApieskie  
NA listopAD 2013 roku:

ogólNA: 

ABy KAPłAni, KTóRzy PRzeżyWA-
Ją TRuDnoŚci, DoznAli Pocie-
chy W cieRPieniAch, WSPARciA 
W WąTPliWoŚciAch i uTWieRDze-
niA W WieRnoŚci.

misYjNA: 

ABy KoŚcioły W AmeRyce łAciń-
SKieJ WySyłAły miSJonARzy Do 
innych KoŚciołóW JAKo oWoc 
miSJi KonTynenTAlneJ.



PODPISz  
kAtechizm
Ogłoszony jeszcze przez Benedykta 
XVI Rok Wiary ma się ku końcowi. 
Ostatnia niedziela listopada, będąca rów-
nocześnie ostatnią niedzielą roku litur-
gicznego i uroczystością chrystusa Kró-
la, będzie także momentem zamknięcia 
szczególnego czasu odnowy naszej wiary. 
W naszej parafii chcemy tego dnia zapro-
sić wszystkich do uroczystego odnowienia 
swojego wyznania wiary. 

Przygotowania za nami
przygotowywaliśmy się do tego wydarze-
nia dość mocno, zwłaszcza w ostatnich 
miesiącach. początkiem czasu bezpośred-
nich przygotowań był Apel Maryjny pod 
Krzyżem misyjnym w święto podwyższenia 
Krzyża Św. W ten sposób nawiązaliśmy do 
wielkiego duchowego wydarzenia jakimi 
były w naszej parafii zeszłoroczne Misje 
Święte, prowadzone przez ojców Oblatów 
Maryi Niepokalanej. przyzywaliśmy wsta-
wiennictwa świętych, a zwłaszcza św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus oraz św. Stanisława 
Kostki. przez cztery niedziele października 
zatrzymywaliśmy się nad kolejnymi filarami 
naszej wiary jakimi są: credo, Sakramenty, 
Dekalog i Modlitwa pańska. czy jednak in-
tensywność modlitwy i aktów chrześcijań-
skiej pobożności przekłada się na trwałość 
naszej wiary?

Wybór codziennie ponawiany
W sposób szczególnie uroczysty wyzna-
jemy wiarę najczęściej przy okazji przyj-
mowania sakramentów. Kościół oczekuje 
od nas deklaracji już w momencie chrztu. 
W wypadku chrztu dzieci taką deklarację 
składają rodzice i chrzestni. Tylko dzięki 
ich wierze, dzieci mogą otrzymać nowe 
życie w chrystusie. Odnowienie chrzciel-
nego przymierza ma miejsce podczas 
przyjęcia I Komunii św. Zakłada się wów-
czas, że dziecko po raz pierwszy w sposób 
świadomy powie swoje „Wierzę” chry-
stusowi. Jest to niezbędny (i w zasadzie je-

dyny) warunek przystąpienia do Komunii. 
Gdy przyjdzie czas sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej biskup zapyta kandydatów 
do bierzmowania: „czy wierzysz?” pytanie 
to zada, nawet przy dużej liczbie kandyda-
tów, w drugiej osobie liczby pojedynczej, 
nie zawoła: „czy wierzycie?”. chodzi tu 
bowiem o wymiar na nowo podejmowa-
nej osobistej decyzji.

Wyznanie wiary składają także kandy-
daci do święceń, a potem ci, którym koś-
ciół powierza szczególne posłannictwo, 
jakim jest funkcja proboszcza. 
Obrzędy sakramen-
tu chorych także 
przewidują wyzna-
nie wiary w formie 
pytań chrzcielnych. 
Dla wielu osób jest 
to moment powro-
tu do wiary utraco-
nej lub zagrzebanej 
w grzechach życia. 
ciężka choroba czy 
zbliżająca się śmierć 
każe takiemu czło-
wiekowi uczynić 
obrachunek z wiarą.

Podpis  
ma wartość
W Niedzielę chry-
stusa Króla na za-
kończenie każdej 
Mszy św. po wspól-
nym odmówieniu 
formuły credo 
każdy będzie mógł 
podpisać swoje 
wyznanie wiary 
w specjalnie przy-
gotowanej księdze 
Katechizmu Koś-
cioła Katolickie-
go. W ten sposób 
powstanie swoista 

parafialna księga tych, którzy swoim pod-
pisem zgadzają się z wiarą Kościoła i chcą 
ją potwierdzać życiem. pamiątką tej jedy-
nej w swoim rodzaju uroczystości będzie 
obrazek z tekstem credo i datą.

Niech podpisanie kart Katechizmu bę-
dzie dla nas kolejnym momentem decyzji. 
Wymaga on nie tylko słów, ale prostego 
znaku, jakim jest złożenie podpisu. Wyda-
je się, że dla współczesnego człowieka jest 
to znak szczególnie zobowiązujący. Niech 
stanie się takim i dla nas.

Ks. Jacek Gomulski

 fot. A. Worobiec
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P
rzychodzą do nas ludzie i pytają 
o edukację domową. uczenie włas-
nych dzieci w domu przez mamę 

i tatę to styl życia, to przygoda. To skok 
na głęboką wodę. Ale czyż nie mamy wy-
pływać na głębię? 
–  Zbyszku, jak wygląda twój plan dnia? 

O której wstajesz?
– Wstaję koło ósmej.
– A co potem robisz?
– czekam aż rodzice się obudzą!

Tak wygląda początek dnia według 
naszego najstarszego syna. Ja bym po-
lemizowała, kto u nas pierwszy otwiera 
oczy... Jedno jest pewne, budzik nie zrywa 
nas bardzo wcześnie z łóżek. poranek jest 
spokojny, mamy czas na krótką modlitwę 
i wspólne śniadanie.

Między 9.00 a 10.00 siadamy do nauki, 
która trwa około dwóch godzin. Wygo-
spodarowaliśmy pokój, który nazywamy 
pracownią. Tam gromadzimy różne zna-
leziska i skarby: ząb łosia, wysuszone mu-
chy, żuczki i motyle, własnoręcznie pisane 
książki o literkach lub zasadach ortografii. 
Na parapecie obserwujemy jak rośnie len 
i bawełna.

W dzieciach jest naturalny pęd do po-
znawania świata. Wystarczy go trochę pod-
sycać, nie mieć telewizora, gry komputero-
we ograniczyć do pół godziny tygodniowo, 
czytać książki na głos, pozwalać na ekspe-
rymentowanie. I edukacja toczy się sama!
–  Tato, a jak weźmiemy bardzo lekką ciecz 

i pomieszamy z wodą, to co się stanie?
–  Nie wiem. Możemy spróbować pomie-

szać olej z wodą...
chłopcy zadają nam trudne pytania, 

wielokrotnie nie znamy odpowiedzi, mu-
simy szukać rozwiązania. Najlepiej zrobić 
to wspólnie - w bibliotece lub poszukać 
specjalisty z danej dziedziny. Takie spotka-
nia z wujkiem geologiem lub panem z mo-
delarni pozostają na długo w pamięci.

Korzystamy z zajęć w Domu Kultu-
ry, chodzimy na lekcje muzealne z grupą 
innych „homeschoolersów” (uczących 
domowo), uczestniczymy w skautingu, 
jeździmy do macierzystej szkoły na war-
sztaty, organizujemy podwarszawskie wy-
cieczki do lasu dla kuzynów i znajomych. 
Warszawa daje duże możliwości – nie 
można powiedzieć, że nasze dzieci są od-
izolowane społecznie albo „siedzą tylko 
w czterech ścianach”.

Wspaniałe jest to, że mamy zupełną 

dowolność w wyborze formy uczenia 
się. Możemy iść na dwór i obserwować 
co rośnie w ogródku, możemy siedzieć 
w czytelni nad albumem, możemy w do-
mowej kuchni obserwować zjawiska fi-
zyczne. Jeżeli chłopców zafascynuje jakiś 
temat, to nie ma przeszkód, aby całkowi-
cie się w niego zaangażowali i spędzili nad 
nim kilka dni. Nie przerwie im dzwonek, 
nie ma konieczności aby w danej chwili 
odrywać się od pasjonującej pracy i zaczy-
nać coś innego.

Staramy się rozwijać zainteresowania 
zarówno dzieci, jak i własne. Jeden z synów 
pasjonuje się grami planszowymi – sam 
je wymyśla i wykonuje. Ćwiczy przy tym 
oprócz wyobraźni i logiki również ładną ka-
ligrafię, liczenie (pól), rysowanie (tła i kra-
tek), lepienie (pionków), pisanie (także na 
komputerze) oraz formowanie zdań (gdy 
tłumaczy zasady gry). Mógłby każdej z tych 
rzeczy uczyć się z przygotowanych przez 
specjalistów ćwiczeń, ale o ile przyjem-
niej jest tworzyć własne dzieło! Syn nawet 
nie zauważa, że wykonuje żmudną pracę 
pierwszo- czy trzecioklasisty.

choć z klasy na klasę przybywa „ma-
teriału obowiązkowego”, to jednak cały 
czas widzimy, że naszym dzieciom nauka 
nie kojarzy się z przymusem. często za-
stajemy ich rano jeszcze przed śniadaniem 
w naszej domowej pracowni rysujących, 
lepiących lub czytających.

Bardzo lubimy obserwować nasze 
dzieci jak realizują swoje pasje. W ogó-
le lubimy z nimi przebywać. To był jeden 
z głównych argumentów za edukacją do-
mową: chcieliśmy więcej czasu przebywać 
z dziećmi. Były też argumenty przeciw: 
np. nasze, moje i męża, złe wspomnienia 
z lat szkolnych. Decyzja o nauczaniu dzieci 
w domu nie przyszła z dnia na dzień. Dwa 
lata krążyliśmy wokół tematu. W pew-
nym momencie uświadomiłam sobie, że 
uczenie własnych dzieci bardzo dobrze 
wpisuje się w moje powołanie bycia mat-
ką. Mam wprowadzić dzieci w świat i je 
w niego wypuścić. Właśnie edukacja do-
mowa pozwala mi na przekazanie wiedzy 
i doświadczenia życiowego – na wspólne 
poznawanie świata, wreszcie na wzbu-
dzenie w dzieciach odpowiedzialności za 
siebie i innych. Mam na to wszystko czas.

czasem patrzę z zazdrością na ucz-
niów spieszących rano z tornistrami do 
szkoły. Tam czeka na nich przygotowana 

do zajęć nauczycielka, tam na każdej lekcji 
poznają coś nowego. A u nas chaos, kłót-
nie braterskie, nieprzygotowana mama, 
która próbuje w czasie pracy wykonać kil-
ka telefonów, powiesić pranie, ugotować 
obiad. Nie widzę postępów w pracy ani 
zapału w dzieciach. Zmagam się z prze-
ciwnościami: własnym lenistwem, humo-
rami dzieci, brakami materialnymi. Bywają 
takie trudne momenty. Zastanawiam się 
wtedy, czy podjęliśmy dobrą decyzję. I za 
każdym razem przychodzi taka sama od-
powiedź: tak, dobrą.

Są też radosne chwile, jest ich zdecy-
dowanie więcej. pod koniec roku szkol-
nego zbieramy wszystkie nasze prace do 
skoroszytu. Te, które się w nim nie miesz-
czą, uwieczniamy na zdjęciach. Jedziemy 
z tym wszystkim na egzaminy i gdy wraca-
my z dobrymi stopniami – wtedy czujemy, 
że nie zmarnowaliśmy roku! Oprócz wy-
miernej oceny za umiejętności zdobywa-
my coś więcej: dobry kontakt z własnymi 
dziećmi oraz lepszą współpracę między 
nami, rodzicami. Bogacimy się też we 
wspomnienia z wycieczek i wypraw wa-
kacyjnych, które stały się nieodłącznym 
elementem naszej edukacji.

Edukacja domowa nie jest z pewnością 
dla każdego, bo to spore wyzwanie. Ale 
daje się lubić!

Wszystkich, którym wizja uczenia włas-
nych dzieci zaprząta głowę, zachęcam do 
rozważenia takiej opcji. Nie trzeba mieć 
ogromnej wiedzy ani przygotowania peda-
gogicznego. Trzeba chcieć, uwierzyć w siłę 
drzemiącą w rodzicach, wejść w środowi-
sko ludzi myślących podobnie. Dać dzie-
ciom przestrzeń do rozwoju, podsuwać 
ciekawe książki, gry, pomoce; prowadzić 
na dodatkowe zajęcia, dać środowisko ró-
wieśnicze jak np. harcerstwo. pozwolić na 
rozwój we własnym tempie i zaufać talen-
tom złożonym w każdym z nas.

Magdalena Wicher

DomowA szkołA
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jAk przekAzAĆ 
wiArę swojemu 
Dziecku? 
Decyzja o chrzcie dziecka wynika z pragnienia, by otrzymało ono życie z Boga i zostało włączone we wspólnotę Kościoła. 
Towarzyszy temu przygotowanie, angażujące zarówno rodziców, jak i chrzestnych, a sam obrzęd przeżywany jest jako ra-
dosne wydarzenie zarówno dla rodziny, jak i dla parafii. Przy okazji sakramentu rodzice publicznie zobowiązują się do prze-
kazywania wiary dziecku z pomocą chrzestnych. To na bazie tej deklaracji Kościół chrzci dzieci. A co dalej? Jak przekazywać 
wiarę maluchom? Jak wywiązać się z publicznie złożonego zobowiązania? Jak nie zaniedbać tak ważnej kwestii, by potem, 
po kilku latach, nie okazało się, że w klasie drugiej czy trzeciej szkoły podstawowej dziecko ma poważne braki w świadomo-
ści religijnej, że znajduje się – jak mówił papież Franciszek w Asyżu - na peryferiach egzystencji, nie potrafiąc sie przeżegnać 
albo odmówić najprostszych modlitw? Katecheza w szkole nie wystarcza, choć wielu myśli, że to jest sposób na wychowa-
nie religijne. Dziś mamy zdumiewający paradoks: organizacja nauczania religii i wkładane w to wysiłki nie przekładają się 
na wzrost liczby praktykujących. Wiara musi być bowiem przekazywana w rodzinie. Badania pokazują, że ludźmi wierzący-
mi i praktykującymi pozostają tylko te dzieci i ta młodzież, która wychodzi ze środowiska rodzinnego, w którym wiara jest 
praktykowana. Co ciekawe, te dzieci nawet bez nauki religii pozostają wierzące i praktykujące. Wystarczy im doświadczenie 
wiary w domu i coniedzielna Eucharystia. Natomiast, jeżeli nie ma fundamentów w życiu rodzinnym, to nawet nauka religii 
wiele nie pomoże. Dziecko uczy się bowiem wiary przez uczestnictwo w życiu wiary swoich rodziców. Nie wychowuje ten, 
kto mówi „Rób tak!”, ale ten, kto zachęca: „Rób tak wraz ze mną!”.
Jak zatem przekazać wiarę? Kiedy i od czego zacząć? Zaczynamy dziś serię tekstów, które mają pomóc rodzicom i chrzest-
nym zatroszczyć się o wychowanie w wierze. Inspiracją dla ich powstania były pytania rodziców szczerze zatroskanych 
o formację religijną swoich dzieci. Chcemy odpowiedzieć na te wątpliwości bazując na programie formacyjnym rodziców 
przygotowanym dla diecezji rzymskiej.  x.KCh

Nie samym chlebem żyje człowiek
Jesteśmy pewni jednego: wiara jest do-
brem, dobrem wręcz największym. Było-
by rzeczą straszną, gdyby Boga nie było, 
bo bez Niego nie zostałaby ludziom dana 
żadna nadzieja. I właśnie dlatego, że wiara 
jest dobrem, nie możesz dopuścić, by za-
brakło jej tym, których kochasz, zwłaszcza 
Twoim dzieciom. Jezus powiedział: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4). 
Oczywiście, chleb jest konieczny do życia, 
ale jeśli nie otrzymamy tego, co karmi na-
sze serce, co nas utwierdza w miłości i na-
dziei, ten chleb stanie się niestrawny!

Dlaczego należy dbać o wychowanie 
religijne maluchów w dzisiejszych 
czasach?
Nasze czasy wydaje się cechować swe-
go rodzaju niepewność wobec edukacji 
chrześcijańskiej. Wiele osób pyta sa-
mych siebie, czy wychowanie dzieci do 
wiary jest naprawdę dobrem. Dlaczego 
więc Wy, rodzice, nie powinniście być 
neutralni wobec Waszego dziecka? po-
nieważ macie obowiązek dać mu to, co 

częŚĆ i – kieDY zAcząĆ? DzisiAj!
jest dobre i piękne! Byłoby absurdem, 
gdyby matka nie decydowała o wyborze 
zdrowego jedzenia dla swego dziecka, 
mówiąc, że ono samo zdecyduje co jeść, 
gdy już będzie dorosłe. Albo gdyby nie 
uczyła go mówić poprawnie w języku oj-
czystym twierdząc, że to ono będzie mu-
siało w przyszłości zdecydować o tym, 
co jest poprawne. Rodzic zaczyna uczyć 
miłości do swej ulubionej drużyny piłkar-
skiej już wtedy, gdy dziecko jest bardzo 
małe i nie przyszłoby mu nawet do gło-
wy powiedzieć, że nie ma znaczenia czy 
jego syn będzie fanem legii czy polonii! 
Każdy rodzic, który kocha, proponuje 
swoim dzieciom wszystko co uważa za 
najlepsze! Trzydzieści lat temu ks. Blach-
nicki napisał: Dzisiaj mówi się, że dzieci, 
gdy dorosną, powinny same zdecydować, 
czy chcą być chrześcijanami, czy nie. Ta-
ka jest współczesna argumentacja przeciw 
praktyce chrztu niemowląt: chrzest powi-
nien być decyzją osobistą, dojrzałą. Trudno 
sobie wyobrazić sytuację, że rodzice żyją 
świadomością przynależności do Chrystu-
sa, że mają Ducha Świętego, a ich dzieci 

są poganami. Pod jednym dachem żyją ra-
zem chrześcijanie i poganie. Wyobraźmy 
sobie tych wiele lat życia w rodzinie, kiedy 
się czeka aż dziecko dojrzeje i samo podej-
mie decyzję o swoim chrzcie. Rodzice mają 
swoje praktyki religijne, modlą się, chodzą 
do kościoła, a dzieci nie mogą, są przecież 
poganami. To byłaby sytuacja całkiem nie-
naturalna, niemożliwe, żeby była w pla-
nach Bożych.

Jako rodzice macie prawo wychowy-
wać wasze dzieci do wiary, ponieważ jas-
ne jest dla nas, przynajmniej intuicyjnie, 
że wraz z Bogiem rodzi się nadzieja, i że 
właśnie w Jezusie poznaliśmy, jak bardzo 
jest On godny zaufania. Jezus zapewnia 
nas, że życie jest dobrem i że życie nie jest 
w ręku zwykłego, mechanicznego i ab-
surdalnego przypadku, ale w rękach Boga 
- w dobrych rękach! Jest to bezcenny ka-
pitał, kiedy dziecko dorasta ufając, że Bóg 
nie jest gdzieś daleko, przeciwnie, że zbli-
żył się do nas w Jezusie. później przyjdzie 
dojrzewanie, wiek sprzeciwu: wczesne 
lata zaś są czasem propozycji, zasiewania 
tego, co jest naprawdę ważne!
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Dziecko ma potrzebę Boga
Same dzieci potrzebują Boga. To one zadają 
nam pytania o wiarę, ponieważ potrzeba 
Boga rodzi się w ich sercach, a nie z czy-
jegoś nakazu. Za chwilę zapytają: „Gdzie 
byłem zanim się urodziłem? czy świat 
stworzył się sam, czy ktoś inny go stworzył? 
Dlaczego urodziłem się tutaj, a nie w jakimś 
innym miejscu? Gdzie jest teraz zmarła bab-
cia? czy ja też umrę? A czy kiedy ty, Tato, 
umrzesz, będziesz mógł być zawsze blisko 
mnie? lubisz życie?”. Dzieci zmuszają nas 
do wzięcia na serio pytań, o których my 
sami czasami już zapomnieliśmy! potrzeba 
Boga jest widoczna także w ich modlitwie. 
Kiedy nauczą się mówić, będą modlić się do 
Boga za nas, rodziców, bo będą wiedzieć 
- przynajmniej intuicyjnie - że także my do-
rośli potrzebujemy, by Bóg był blisko nas!

Dzieci muszą także nauczyć się radze-
nia sobie ze złem. Z pewnością znają one 
przede wszystkim zachwyt nad tym, co 
piękne, ale nie obcy jest im także strach 
przed tym, co niszczy nadzieję. I głupotą 
jest ukrywanie przed nimi zła: one wiedzą 
o jego istnieniu! Dzieci muszą natomiast 
zrozumieć, że Bóg jest silniejszy od zła: 
to im pomoże pokonać strach. Jak napisał 
G.K. chesterton: Dzieci dobrze wiedzą, że 
smoki istnieją. Opowiadania dorosłych mu-
szą je nauczyć, że istnieje także święty Jerzy, 
który ma moc pokonania smoków! Z tego 
powodu zaniedbanie zapewnienia wycho-
wania chrześcijańskiego dzieciom oznacza 
skazanie ich na to, by rosły w sposób, któ-
ry je umniejsza.

Kiedy zaczyna się  
wychowanie religijne?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto 
przypomnieć krótką anegdotę. pewna 
kobieta zwróciła się do mędrca, którego 
sława szerzyła się w jej miejscu zamiesz-
kania. chciała się od niego dowiedzieć, 
kiedy powinna rozpocząć edukację religij-
ną swojej córki. Mędrzec zapytał o wiek 
dziecka. A kiedy dowiedział się, że ma 5 
lat, powiedział matce: Szybko, biegnij do 
domu, jesteś już pięć lat spóźniona! 

Don Camillo wyciągnął ramiona do krzyża: „Panie, zdaje mi się, że dzisiejszy człowiek niszczy całe swoje dziedzictwo 
duchowe. Jedyne prawdziwe bogactwo, które w ciągu dziesiątków wieków zgromadził. Pewnego dnia, wcale nie odległe-
go, okaże się, że jest niczym człowiek pierwotny w jaskini. Jaskiniami będą wysokie drapacze chmur pełne wspaniałych 
sprzętów, ale dusza człowieka będzie duszą jaskiniowca. Panie, jeśli do tego dojdzie, co my możemy zrobić?”.
Chrystus uśmiechnął się : „To co robi rolnik, gdy rzeka występuje z brzegów i zalewa pola: trzeba ratować ziarno. Gdy 
rzeka powróci do swojego koryta, ziemia znów się ukaże, a słońce ją osuszy. Jeśli rolnik ocalił ziarno, będzie mógł wrzu-
cić je w ziemię użyźnioną mułem z rzeki i ziarno wyda owoce, a napęczniałe i złote kłosy dadzą ludziom chleb, życie 
i nadzieję. Trzeba ratować ziarno: wiarę.” 
Giovanni Guareschi

Wychowanie religijne zaczyna się już od 
kołyski i wczesne lata są bardzo ważne. 
Błędnie uważa się, że edukacja zaczyna 
się dopiero, gdy można przekazać kon-
kretne pojęcia poprzez słowa, gdy tym-
czasem zaczyna się ona już od pierwsze-
go dnia życia, ponieważ dziecko uczy się 
poprzez gesty, poprzez atmosferę, która 
panuje w rodzinie, poprzez postawy – 
jeszcze zanim zdoła to wszystko zrozu-
mieć poprzez własną refleksję. Dlatego 
ważne jest, aby w tym niezwykłym, choć 
trudnym zadaniu, które rodzice wyko-
nują w ciągu pierwszych lat życia swoich 
dzieci, znaczące miejsce zajmowało wy-
chowanie chrześcijańskie. 

Wasze świadectwo
Jak więc wychowywać do wiary, skoro jest 
to takie ważne? Z pewnością wychodząc 
od dwóch najważniejszych elementów.

pierwszym jest świadectwo. Dzie-
cko będzie dorastać patrząc jak Wy ży-
jecie. Będzie kochało góry i gwiazdy, bo 
będzie widziało jak Wy kontemplujecie 
je w zachwycie. Nauczy się szacunku, 
bo będzie widziało jak rozmawiacie ze 
sobą nawzajem, jak żona z mężem. Na-
uczy się nie wrzeszczeć, bo zobaczy jak 
Wy kochacie ciszę. Będzie widziało Was 
czytających, słuchających muzyki, śmieją-
cych się, bawiących itd. Oczywiście bę-
dziecie też mu mówić o tych wszystkich 
sprawach. Ale ono będzie Was przede 
wszystkim nieustannie obserwować, na-
wet gdy będzie się Wam wydawało, że 
zajęte jest czymś innym. Wychowawcą 
jest się cały czas, nie tylko wtedy, gdy 
zwraca się bezpośrednio do dziecka. Nie 
zapominajcie o tym!

Wasze dzieci nauczą się, że szukanie 
Boga i Jego woli jest piękne, bo zobaczą 
jak Wy to robicie. Zrozumieją, że wiara to 
błogosławieństwo, bo zobaczą, że żywa 
wiara jest rzeczywistością Waszego życia. 
Nauczą się piękna modlitwy, bo będą wi-
działy Was na kolanach lub z Biblią w ręku. 
Niech Was to nie przeraża. przekazywanie 
wiary nie jest zadaniem dla ekspertów. Jest 

zaś, pod pewnymi względami, najprostszą 
rzeczą na świecie. Jeśli my żyjemy poszu-
kując Bożej woli, to będzie to widoczne 
nawet w najprostszych sytuacjach naszego 
życia. 

Wspólnota chrześcijańska  
i rytuały z nią związane
Drugim elementem, od którego warto 
zacząć przekazywanie wiary, jest świa-
dectwo kościoła. Wiara nie jest na-
szym wynalazkiem, otrzymujemy ją od 
wspólnoty chrześcijańskiej. Znak krzy-
ża, niedziela, Ewangelia, Sakramenty, 
miłość, przebaczenie, święta związane 
z rokiem liturgicznym – są to rzeczywi-
stości wciąż nowe, poprzez które prze-
kazywana jest wiara. Musimy to sobie 
znów przyswoić!

Dzieci lubią rytuały, nigdy o tym nie 
zapominajmy. Tak naprawdę rytuały lubi-
my i uważamy je za potrzebne także my, 
dorośli, nawet jeśli czasem o tym zapo-
minamy. Rytuał umożliwia nam doświad-
czenie Boga nawet wtedy, gdy nie zdaje-
my sobie z tego sprawy w sposób rozu-
mowy. Dziecko uczy się postawy klęczą-
cej, piękna bożonarodzeniowej szopki, 
podniosłości śpiewu, onieśmielenia ciszą. 
Wiara chrześcijańska przekazywana jest 
właśnie poprzez te znaki, bo Bóg zechciał 
dostosować się do naszej ludzkiej natury: 
On wie, że my, ludzie, porozumiewamy 
się poprzez słowa, gesty, rytuały. 

Tradycja Kościoła przypomina nam 
rzecz najważniejszą w wychowaniu dzie-
ci: powtarzalność. Daje ona dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa. powtarzalność 
wcale ich nie nuży, przeciwnie – pomaga 
im przyswoić sobie daną rzecz. Widzimy 
jak dzieci powtarzają nieskończoną ilość 
razy ten sam gest. podczas gdy wszystko 
wokół nich zmienia się, rytuał gwarantuje 
im bezpieczeństwo, bo pomaga im zro-
zumieć, że są rzeczy ważne, które pozo-
stają niezmienne, nie giną. I właśnie dzięki 
rytuałom dzieci zaczynają intuicyjnie wy-
czuwać, że jest skała, która się nigdy nie 
zachwieje: Bóg i Jego dar miłości. 
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spotkANiA w fuNDAcji

P
o wakacyjnej przerwie zapraszamy na zajęcia Klubu Mło-
dego Odkrywcy – w tym roku będziemy się spotykać 
w dwóch grupach – grupa dzieci młodszych, w wieku 5-8 

lat (do III klasy), spotyka się we wtorki w godzinach 16-18.00. 
Zajęcia prowadzi pani Anita, a pomagają jej dwie panie Agniesz-
ki. Starszych odkrywców, w wieku 9-12 lat (IV-VI klasa), zapra-
szamy na spotkania w czwartki w godzinach 16-18.00. Zajęcia 
prowadzi pani Magda, a pomaga jej pani Agnieszka. W planach 
mamy wiele ciekawych tematów – m.in. "cicha woda w brzegi 
rwie", czyli doświadczenia z wodą i nie tylko; "Dmuchawce, la-
tawce, wiatr" - powietrze wokół nas; "Tajemnice ukryte w og-
niu", "Bim, bam bom" - świat dźwięków czy „Świat kolorów - tę-
czowe przygody”. Wszystkich odkrywców, małych i większych, 
serdecznie zapraszamy. 

klub młodego odkrywcy
spotkANiA  

z grAmi  
plANszowYmi 

S
potkania odbywają się raz w miesiącu, z reguły w ostatni 
piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Ich celem jest 
integracja oraz nauka wspólnego spędzania czasu. Spot-

kania cieszą się sporą popularnością, przyciągają do Fundacji 
nawet osoby spoza Włoch. Najbliższe spotkanie odbędzie się 
29 listopada.

Spotkanie ze starymi  
zdjęciami parafii 

W 
niedzielę 17 listopada zapraszamy wszystkich para-
fian do kawiarni, gdzie w godz. 15.30-17.30 będzie 
się odbywał pokaz starych zdjęć parafii. chcielibyśmy 

w czasie tego spotkania przywołać wspomnienia, rozpoznać 
osoby i wydarzenia z historii naszej parafii, utrwalone na zdję-
ciach, które odnaleźliśmy w naszym archiwum. Bardzo prosimy 
o pomoc – chcemy lepiej poznać wydarzenia z historii Włoch 
i naszej parafii.

bal  
wszystkich Świętych

31 
października zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 
16.30 na Bal Wszystkich Świętych. Święto Zmarłych 
w polskiej tradycji to czas zadumy i refleksji nad śmier-

cią, przemijaniem i życiem wiecznym. Nie chcemy by naszym 
podopiecznym temat wieczności i śmierci kojarzył się ze świe-
cącą dynią, zombie i wampirami. Wybieramy więc to, co lepsze 
- chrześcijańską alternatywą wobec obcego naszej tradycji hal-
loween jest Bal Wszystkich Świętych. To propozycja zabawy, ale 
z pięknym przesłaniem. chcemy pokazać prawdę o życiu w per-
spektywie nadziei na życie wieczne z kochającym Ojcem i niebem 
pełne przyjaciół - świętych, którzy pokazali jak pięknie jest żyć 
wartościami. Każdy uczestnik balu musi obowiązkowo przebrać 
się za wybranego świętego lub błogosławionego. Będzie dużo 
atrakcji, konkursy i niespodzianki. Będą także słodycze.
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spotkANiA w fuNDAcji
sobotNie spotkANiA w fuNDAcji 

Z
apraszamy na zajęcia warsztatowe dla wszystkich, któ-
rzy lubią twórczo spędzać czas. Szczególnie serdecznie 
zapraszamy całe rodziny – to doskonała alternatywa dla 

spędzania czasu przed telewizorem, a wspólne majsterkowanie 
i praca twórcza dają dużo satysfakcji. pierwsze spotkanie miało 
miejsce 12 października – efekty naszej pracy można podziwiać 
na zdjęciu. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do 
naszego grona – najbliższe spotkanie odbędzie się 7 grudnia i bę-
dzie poświęcone ozdobom bożonarodzeniowym. Będzie można 
wykonać ozdoby i zabrać do domu, albo zostawić je w Funda-
cji z przeznaczeniem na kiermasz, z którego fundusze zostaną 
przeznaczone na pomoc osobom najuboższym z naszej parafii. 

spotkania 
młodych mam 
W

szystkie młode mamy zapraszamy na spotkania, któ-
re odbędą się 7 i 21 listopada w godzinach 10-12.00. 
Jeśli spotkania te będą się cieszyły zainteresowaniem, 

będą kontynuowane. Zapraszamy Młode Mamy, które chcą wy-
brać się do kawiarni, porozmawiać, spotkać się, wymienić się 
doświadczeniami, ubrankami – które szukają miejsca, gdzie ma-
luchy będą mile widziane. Oddajemy do Waszej dyspozycji kącik 
zabaw dla dzieci, umożliwimy podgrzanie jedzenia i miłe spotka-
nie w jesienne przedpołudnia.

listopADowe 
spotkANiA

 31.10 godz. 16.30-19.00 Bal Wszystkich Świętych

 5.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa młodsza

 7.11 godz. 10.00-12.00 Spotkanie Młodych Mam

 7.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa starsza

 12.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa młodsza

 14.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa starsza

 17.11 godz. 15.30-17.30  Spotkanie ze starymi  
zdjęciami parafii

 19.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa młodsza

 21.11 godz. 10.00-12.00 Spotkanie Młodych Mam

 21.11 godz.16.00-18.00 KMO grupa starsza

 26.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa młodsza

 28.11 godz. 16.00-18.00 KMO grupa starsza

 29.11 godz. 19.00-21.00   Wieczór gier planszowych



iNteNcje mszAlNe Xi 2013
01 LISTOPADA 2013 r.  
(piątek, uroczYstoŚĆ wszYstkich ŚwiętYch)

7.30 za zmarłych z rodziny Świeckich, paplińskich, Dąbrowskich i Sinnickich
za śp. Janinę Wiluszyńską w 20. rocznicę śmierci

9.30 za żyjących i zmarłych członków Straży honorowej  
Najświętszego Serca pana Jezusa

12.00 za wszystkich wiernych zmarłych (odprawiana na cmentarzu)
18.00 za śp. Janinę Gilert

02 listopADA 2013 r. (sobotA,  
wspomNieNie wszYstkich wierNYch zmArłYch)

7.00 wolna intencja
8.00 za żyjących i zmarłych członków Straży honorowej  

Niepokalanego Serca Maryi
za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich i leokadię Szymańską

18.00 za wszystkich wiernych zmarłych
03 listopADA 2013 r. (XXXi NieDzielA zwYkłA)

7.30 wolna intencja
9.30 za zmarłych z rodziny Sokołowskich, Królaków i Wszołkowskich

11.00 za śp. Stanisława Fabisiewicza
12.30 w intencji Kółek Żywego Różańca

za śp. Annę, leokadię, Adama i Mieczysława Andrychowiczów,  
Zofię i Szymona Markiewiczów, Irenę i Jana urów

18.00 za śp. Natalię, henryka, Adama, Andrzeja, Mariannę, Franciszkę, 
Antoniego i zmarłych z rodziny Michalskich oraz Mariannę i Władysława, 
zmarłych z rodziny Banaszczyków i Jana Nowaka

04 listopADA 2013 r. (poNieDziAłek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Ryszarda Kucy

05 listopADA 2013 r. (wtorek)
7.00 za śp. Elżbietę Godek, zmarłych z rodziny Nalewajków,  

Godków, paciaków i Mireckich
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. hieronima Skibińskiego i zmarłych z rodziny Skibińskich

06 listopADA 2013 r. (ŚroDA)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;

07 listopADA 2013 r. (czwArtek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. ks. profesora Ryszarda Rumianka w dniu urodzin

o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
o błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii 
(intencja Wspólnoty Krwi chrystusa)

08 listopADA 2013 r. (piątek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

09 listopADA 2013 r. (sobotA, Święto-roczNicA 
poŚwięceNiA bAzYliki lAterAńskiej)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Teodorę i Jana Ziemkiewicz

wolna intencja
18.00 za śp. Stanisławę i Zygmunta pawłowskich

dziękczynno-błagalna, w 40. rocznicę ślubu Karola  
i Bożeny ciołkowskich

10 listopADA 2013 r. (XXXii NieDzielA zwYkłA)
7.30 za śp. Anielę Wojdalską w 30. dzień po śmierci

9.30 za śp. Stanisławę, jej męża, synów, brata i bratową
11.00 za śp. Witolda Milewskiego, Mariannę i Władysława Janiszewskich
12.30 dziękczynno-błagalna w 14. rocznicę urodzin patrycji  

i imienin Stanisława, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla nich

18.00 za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana i Sławka Kmiecińskich, Janusza,  
jego rodziców Janinę i Jana Kozłowskich oraz pozostałych  
zmarłych z tych rodzin

11 listopADA 2013 r. (poNieDziAłek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Andrzeja i Stanisława

12 listopADA 2013 r. (wtorek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Józefa i Stefanię cyrul

13 listopADA 2013 r. (ŚroDA)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Irenę Zdańkowską w 8. rocznicę śmierci  

i czesława Zdańkowskiego
wolna intencja

18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława;
14 listopADA 2013 r. (czwArtek)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mariannę Dobrzeniecką w 7. rocznicę śmierci  

oraz śp. Tadeusza Śliweckiego
wolna intencja

18.00 wolna intencja
15 listopADA 2013 r. (piątek)

7.00 dziękczynna, w 2. rocznicę urodzin Alicji, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

8.00 msza wotywna ku czci św. Alberta Wielkiego
wolna intencja

18.00 za śp. henryka Orskiego, Weronikę i cyryla ciaś
16 listopADA 2013 r. (sobotA)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. helenę liman w 22. rocznicę śmierci

wolna intencja
18.00 dziękczynno-błagalna, o kanonizację błogosławionego Jana pawła II  

i beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, z prośbą 
o potrzebne łaski dla parafii za ich wstawiennictwem; dziękczynna za 
wszelkie dobra, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę MB Fatimskiej 
dla ks. proboszcza i wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii

17 listopADA 2013 r. (XXXiii NieDzielA zwYkłA)
7.30 za śp. Bożenę i Arkadiusza Dobrowolskich i leokadię hass
9.30 za śp. Jerzego link w 20. rocznicę śmierci oraz zmarłych  

z rodzin link, Brach i Jędrzejczak
11.00 dziękczynno-błagalna, w 7. rocznicę urodzin Kai,  

z prośbą o opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny
12.30 za śp. Mariana Nowaka, Władysława, Agnieszkę i Marka
18.00 za śp. Martę Rogulską w 13. rocznicę śmierci

18 listopADA 2013 r. (poNieDziAłek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 wolna intencja

19 listopADA 2013 r. (wtorek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 dziękczynno-błagalna, w 19. rocznicę urodzin  

Jana Golachowskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo
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służbA  
bożA

msze Św. w NieDziele i ŚwiętA: 
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)  

i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

msze Św. w DNi powszeDNie: 
7.00, 8.00 i 18.00

msze Św. w sobotY: 
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele)  
i 19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

sAkrAmeNt pojeDNANiA  
20 min. przed Mszą św.

ADorAcjA NAjŚwiętszego sAkrAmeNtu.  
w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00  

do godz. 20.00.

ADorAcjA NAjŚwiętszego sAkrAmeNtu  
i spotkANie DlA młoDzieżY  

i stuDeNtów 
piątki, godz. 19.00 w kaplicy Matki Bożej

NieszporY zA zmArłYch  
codziennie od 1 do 8 listopada na Mszy św. o 18.00

wYpomiNki   
 drugi piątek miesiąca o 17.15. 

NAbożeństwo pierwszYch piątków  
po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00.

NAbożeństwo pierwszYch sobót  
po Mszy św. o godz. 8.00.

NoweNNA przeD peregrYNAcją 
obrAzu mAtki bożej  

częstochowskiej 
28 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00

scholA DziecięcA 
soboty, godz. 9.30, salka katechetyczna w Domu parafialnym

chór pArAfiAlNY 
poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

ruch ŚwiAtło-żYcie  
piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka na dole Domu parafialnego

ruch roDziN NAzAretAńskich 
wtorek 19.00, salka na dole Domu parafialnego

wspólNotA krwi chrYstusA 
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki Bożej częstochowskiej

krąg biblijNY 
w rodzinach, osoby zainteresowane proszone są o kontakt  

z kancelarią lub ks. proboszczem.

kANcelAriA pArAfiAlNA: 
poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 18.00-19.30; wtorek, środa, 

piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00; czwartek: 18.00-19.30.

iNteNcje mszAlNe Xi 2013
20 listopADA 2013 r. (ŚroDA)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Stefanię i Feliksa Zając; o zdrowie  

i wszelkie łaski Ducha Św. dla  Jarosława;
21 listopADA 2013 r. (czwArtek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 wolna intencja

22 listopADA 2013 r. (piątek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. hannę Dąbrowską

wolna intencja
18.00 rezerwacja

23 listopADA 2013 r. (sobotA)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Stanisława, Anielę i Arkadiusza Głowackich,  

Irenę i Józefa Stellwag oraz Jana Frelika
24 listopADA 2013 r. (NieDzielA, uroczYstoŚĆ jezusA 
chrYstusA królA wszechŚwiAtA)

7.30 za śp. Mieczysława Bardadyn w 7. rocznicę śmierci  
oraz za rodziców i braci

9.30 za śp. cecylię Kobus z okazji imienin i śp. Aleksandra Kobus
11.00 o wiarę dla rodziców i dzieci z naszej parafii
12.30 rezerwacja
18.00 za śp. henryka Rzącę w 32. rocznicę śmierci  

oraz Aleksandra i Katarzynę ciechocińskich
25 listopADA 2013 r. (poNieDziAłek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Władysława Kolasińskiego w 26. rocznicę śmierci

26 listopADA 2013 r. (wtorek)
7.00 o Boże błogosławieństwo dla rodziny
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Gabrielę i Waleriana Jesiona

27 listopADA 2013 r. (ŚroDA)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława

28 listopADA 2013 r. (czwArtek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

wolna intencja
18.00 za śp. Zdzisława polcyn i zmarłych z rodziny

29 listopADA 2013 r. (piątek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Andrzeja chacia

wolna intencja
18.00 za śp. Andrzeja Nowosielskiego

30 listopADA 2013 r. (sobotA, Święto Św. ANDrzejA Ap.)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. czesława Bieńkowskiego w 6. rocznicę śmierci  

oraz śp. Zofię Łucak
wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna w 14. rocznicę urodzin Jakuba
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     O czym piszemy  

        w tym numerze?

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE WIARY – relacja z bierzmowania 

i odpustu ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz homilia 

ks. kardynała Kazimierza Nycza.

ŚWIĘCI BLISKO NAS – przypominamy świętych, których 

relikwie znajdują się w naszym kościele i wyjaśniamy, 

na czym polega kult świętych.

CHRZEST I CO DALEJ? – nowy cykl 

o wychowaniu dzieci w wierze -  pomoc 

dla rodziców, by dobrze wprowadzić 

swoje dziecko w życie Boże.

W następnym  
numerze...

MOC ŻYCIA WEDŁUG WIARY  

- teksty wszystkich katechez wygłoszonych w naszym 

kościele w ramach przygotowań do zamknięcia Roku Wiary. 

Ks. Jacek Gomulski i ks. Krystian Chmielewski w oparciu 

o Katechizm Kościoła Katolickiego mówią o wyznawaniu wiary, 

sakramentach i liturgii, życiu według wiary i o mocy modlitwy. 


