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Chrześcijaństwo – wróg nr 1   
współczesnego świata? 
 
Konferencja Episkopatu Polski podczas 
346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze 
w dniu 27 listopada 2008 r. podjęła 
decyzję, aby kaŜda druga niedziela 
listopada była w Kościele w Polsce  
Dniem Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Organizatorem tego 
dnia jest stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Pierwszy Dzień 
Solidarności miał miejsce 8 listopada 2009 
pod hasłem Indie.  
14 listopada 2010 Kościół przeŜywał drugi 
Dzień Solidarności, podczas którego 
modliliśmy się w intencji Iraku, 
szczególnie za uciekinierów i uchodźców, 
za ludzi Ŝyjących w getcie nędzy w 
róŜnych miejscach Iraku, ale równieŜ poza 
krajem, w Syrii, Jordanii, Turcji, Libanie, 
czy w krajach Zachodu. 

W związku z powyŜszym wydarzeniem, w 
dniach od 8 do 18 listopada przebywał w 
Polsce iracki arcybiskup Kirkuku i 
Sulajmaniji Louis Raphael Sako. Dał on 
świadectwo o współczesnej eksterminacji 
chrześcijan w Iraku i prosił o modlitwę 
oraz manifestowanie w obronie naszych 
sióstr i braci w wierze. Wziął równieŜ 
udział w niedzielnej mszy świętej w 
kościele Świętego KrzyŜa w Warszawie, 
transmitowanej przez radio. Wspólnota 
chrześcijańska w Iraku jest jedną z 
najstarszych na świecie.  

 

 

Powstała juŜ pod koniec I wieku. Jednak 
obecnie jej przyszłość jest bardzo 
zagroŜona. 

Kiedy współczesnego człowieka, nawet 
jeśli jest on katolikiem, zapytamy o 
prześladowania chrześcijan, od razu 
nasuwa mu się na myśl staroŜytny Rzym i 
krwawe, spektakularne prześladowania, 
które rozpoczęły się po poŜarze w roku 64. 
Wydaje się nam, Ŝe prześladowania 
skończyły się wiele setek lat temu. Rzadko 
kto jest świadomy, Ŝe prześladowania 
chrześcijan to temat absolutnie 
współczesny na wielokrotnie większą 
skalę.  
Dlaczego tak mało wiemy o 
współczesnych prześladowaniach?  
Wynika to z faktu, Ŝe media publiczne na 
świecie rzadko poruszają tę tematykę. W 
pewnym sensie jest to temat tabu. Wielu 
decydentom jest nawet na rękę taka 
sytuacja. OtóŜ po cichu moŜna pozbyć się 
milionów (!) niewygodnych świadków 
Jezusa. Kościół, w szczególności katolicki, 
postrzegany jest obecnie jako największy 
wróg konsumpcyjnego świata. Jest 
“zacofany”, nie rokujący nadziei na 
“nowoczesność”, głoszący niewygodne 
prawdy na temat: małŜeństwa, rodziny, 
aborcji, eutanazji, środków antykoncepcy - 
jnych.  

Numer 18  Luty 2011 

 



 
 

2 

Sprzeciwia się współczesnej propagandzie 
medialnej i nie rokuje nadziei na “poprawę 
i postęp”. Dlatego współczesny 
zlaicyzowany świat po cichu daje 
przyzwolenie na eksterminację chrześcijan. 

Współcześnie w ponad 70 krajach na 
świecie dochodzi do prześladowań 
chrześcijan. Oznacza to, Ŝe w co 3 kraju 
na świecie łamie się podstawowe prawo 
człowieka do wolności religijnej (zgodnie 
z art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka).  

Ok. 70 milionów chrześcijan 
zamordowano od początku pojawienia się 
chrześcijaństwa, z czego 45 milionów 
chrześcijan zamordowano za wiarę w 
latach 1900- 2000. 
1246 - chrześcijan ginęło średnio kaŜdego 
dnia w XX wieku . 
455.000 - chrześcijan oddawało swe Ŝycie 
rocznie w XX wieku. 
150.000 - 170.000 zamordowanych rocznie 
chrześcijan jest to liczba szacowana przez 
współczesne organizacje chrześcijańskie 
oraz świeckie. 
Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym jest tym właśnie 

momentem, który ma przebudzić sumienia 
sytych Europejczyków, ale przede 
wszystkim nas współwyznawców w 
wierze. Dlatego nie moŜemy udawać, Ŝe 
problemu nie ma, bo jest to zjawisko 
przeraŜające. Nie moŜemy zagłuszać 
naszych sumień. Modlitwa za 
prześladowanych jest naszą powinnością. 
RównieŜ uczestniczenie w innych akcjach 
takich jak podpisywanie petycji w obronie 
prześladowanych czy manifestowanie w 
organizowanych marszach i wiecach. 
JeŜeli my zapomnimy o naszych siostrach i 
braciach to nie liczmy, Ŝe rządy i 
społeczeństwa laickie wezmą ich w 
obronę. Dlatego dobrze jest włączyć 
intencje prześladowanych chrześcijan do 
codziennej modlitwy osobistej oraz 
modlitwy powszechnej podczas 
sprawowania mszy świętej.  

Na stronach www.pkwp.org, w kalendarzu 
modlitw (KM) publikowane są modlitwy 
za konkretne kraje w poszczególnych 
tygodniach. MoŜna teŜ zaprenumerować je 
i otrzymywać powiadomienia na swoja 
pocztę elektroniczną. 

Przygotował: Paweł Kruszewski –  
członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

______________________________________________________________ 
  

Biblioteka Parafialna św. Teresy od 
Dz. Jezus w Warszawie-Włochach 

 
Planowana przeprowadzka. 

 
W odpowiedzi na zaproszenie ks. 
proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego, 
od 29 XI do 17 XII br. w Domu 
Parafialnym przy ul. Rybnickiej 27 (na 
drugim piętrze, w salce nr 6) trwały prace 
nad uporządkowaniem Biblioteki Parafii 
św. Teresy od Dz. Jezus. Odzew okazał się 
stosunkowo niewielki. Do chwili 
zamknięcia tego numeru biuletynu do 
pomocy zgłosiły się tylko cztery osoby. 
Wolontariusze nie tracą wszakŜe nadziei, 
 

 
 
 
 
 
Ŝe przyszłość zachowanego księgozbioru 
stanie się sprawą otwartą i Ŝe zostanie on 
potraktowany powaŜnie, z szacunkiem  
wynikającym ze starań naszych poprzedni- 
ków parafian, podejmowanych w bliŜszej 
lub nawet odleglejszej przeszłości. 
Prace porządkowe dotyczyły przede 
wszystkim zapakowania księgozbioru 
przed remontem pomieszczenia.  
Staraliśmy się to zrobić zgodnie z przyjętą 
metodą, tak aby na nowym miejscu łatwiej 



 
 

3 

było rozplanować nowy kształt Biblioteki. 
Wyodrębniono pozycje naleŜące do  
księgozbioru podręcznego (słowniki, 
encyklopedie, kompendia róŜnego typu, 
poradniki do Ŝycia w rodzinie, itp.). 
Samoistne druki zwarte spakowano 
oddzielnie od czasopism, albumów oraz 
ksiąŜek ze znanych (nierzadko jeszcze 
przedwojennych) serii wydawniczych. 
Pudła zaopatrzono w numerację oraz 
winiety informujące o zawartości. 
Większość przeniesiono do pomieszczeń 
juŜ odnowionych na drugim piętrze. 
Zbiory „w przeprowadzce” otrzymały 
takŜe wstępny podział tematyczny. 
Przykładowo: historia Kościoła sąsiaduje z 
działem biografie postaci świętych i 
znanych. Z kolei historia Polski w 
kontekście historii powszechnej – 
występuje obok filozofii chrześcijańskiej, a 
ta obok działu teologia i pozycje 
katechetyczne. Kierując się subiektywną, 
acz uzasadnioną intencją, zgodziliśmy się, 
Ŝe w jednym miejscu zgromadzone będą 
pozycje biograficzne, o św. Teresie  
z Lisieux (Patronce naszej Parafii), poza 
tym dotyczące m. im. PapieŜa Jana Pawła 
II, Sługi BoŜego Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czy 
ks. prałata Juliana Chrościckiego.   
Ze względu na poświęcony własny czas 
prywatny, terminarz remontu oraz 
logistykę całego zagadnienia (potrzebne 
były dziesiątki kartonów!), na okres nieco 
późniejszy przełoŜyliśmy refleksję nad 
uporządkowaniem  
Biblioteki pod względem fachowej oceny 
jej zawartości, nie wykluczając potrzeby 
róŜnych konsultacji bibliotecznych i 
bibliologicznych. Jesteśmy przekonani, Ŝe 
na tle spadającego czytelnictwa w Polsce 
dorobek kilku pokoleń mieszkańców 
Włoch – naleŜący do Parafii św. Teresy od 
Dz. Jezus – naleŜy ocalić, w miarę 
moŜliwości uŜytkować, pomnoŜyć, a 
wypielęgnowany – przekazać następcom. 
Czytanie ze zrozumieniem obfituje w 
korzyści niewymierne. Przynosi prostą 
naukę, kształtuje charakter, budzi zdolność 

podejmowania Ŝyciowych decyzji. Ale 
lektura moŜe teŜ przynieść ulgę w 
cierpieniu lub słuŜyć jako forma 
pocieszenia, relaksu i wypoczynku. Sporą 
część zachowanego księgozbioru stanowią 
dzieła naleŜące do klasyki literatury 
światowej i polskiej. TakŜe młodzieŜowej i 
dziecięcej. Są to jednak przewaŜnie 
wydania dawniejsze. Wiele ksiąŜek 
potraciło nie tylko obwoluty, ale teŜ karty 
tytułowe, nie nadają się więc do obiegu 
czytelniczego. Wiele z nich będzie 
wymagać napraw introligatorskich. 
Archaiczne (sprzed stu lat i dawniejsze) 
wejdą w skład tymczasowego Archiwum. 
Zwracamy się z apelem do parafian-
sąsiadów o rozpowszechnienie niniejszej 
informacji o planach zmierzających do 
odnowienia Ŝycia Biblioteki Parafialnej. 
KaŜda cenna pomoc i właściwe 
zainteresowanie, prowadzące do stworze -
nia przyjaznego miejsca, w którym będzie 
moŜliwa lektura jak i rozmowa, a w dalszej 
kolejności takŜe wypoŜyczanie ksiąŜek, 
zostaną przyjęte z wdzięcznością.  
Tymczasem postawiony został pierwszy 
krok do przeprowadzki zbiorów. JuŜ teraz 
pilnie potrzebny jest namysł nad tym, jak 
przygotować nowoczesną propozycję ich 
udostępniania. A zatem, jak zainstalować 
księgozbiór na nowo. Jak (przewidując 
dalej aktualną rolę formacyjną samej 
ksiąŜki lub jeszcze innych nośników, 
wspomagających duszpasterstwo w parafii) 
gromadzić na ten cel środki finansowe. Jak 
wytrwale pomnaŜać Bibliotekę o nowe 
nabytki? Jak dzięki określonemu tzw. 
„czytelnictwu profilowanemu” 
przyciągnąć zainteresowanych odbiorców. 
Wydaje się, Ŝe podobne pytania lepiej 
skądinąd jest zadać teraz, tj. u schyłku roku 
kalendarzowego, aby tym łatwiej – po ich 
rozwaŜeniu – było przynajmniej o niektóre 
odpowiedzi – wprowadzające w Nowy 
Rok 2011.     
     
Michał Bukowicki    
dr Stanisława Bukowicka      
Stanisław Szczęsny      
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Wielkopostne Katechezy Parafialne 

dla młodzieŜy i dorosłych 
 

Rozpoczęcie w poniedziałek   
21 lutego  o godz. 20.00 

 
„Przyjd źcie do Mnie wszyscy,  

którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście,  
a Ja was pokrzepię” 

 

Nie waŜne czy jesteś wierzący, czy niewierzący, 
bogaty, czy biedny, szczęśliwy czy w rozpaczy 

 

Chrystus czeka na Ciebie 
 

Przyjdź i posłuchaj Dobrej Nowiny 
To moŜe odmienić całe Twoje Ŝycie. 

 

Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
ul. Rybnicka 27 

 

kolejne spotkania: 
poniedziałki i czwartki o godzinie 20.00 
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W ostatnim  miesiącu odeszli do Pana: 
Śp. Halina Jabłońska - dn. 20.12.2010; 
śp. Zofia Frankowska – dn.20.12.2010; 
śp. Krystyna Pieńkowska - 21.12.2010; 

śp. Anna Iwińska - 28.12.2010; 
śp. Krystyna Karaś - 01.01.2011; 

śp. Felicja Bolek - 06.01.2011; 
śp. Edward Wysocki - 22.01.2011. 

 
Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie! 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! 

 
Ogłoszenia parafialne 

 
1. 2.02 – Ofiarowanie Pańskie- Msze święte o godz.:  7.00, 8.00, 9.30 oraz 18.00; 
2. Kursy dla narzeczonych odbędą się w następujących terminach: 12-13 marca oraz 7-

8 maja 2011 w kawiarence parafialnej. W sobotę kurs będzie odbywał się w godz.:  
9.15-17.45 z przerwą na obiad ok. godz. 13.00. W niedzielę Msza święta o godz. 9.30. 
Po Mszy spotkanie przy kawie oraz rozdanie zaświadczeń o zakończeniu kursu.  
Koszt  - 100 zł od osoby; zapisy w kancelarii; 

3. 12.02 z okazji Światowego Dnia Chorego (przypadającego 11.02) Msza św. z  
udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 10.00; 

4. Porządek mszy  świętych – dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00; Spowiedź 20 minut przed kaŜdą mszą świętą. 

5. Koronka do Miłosierdzia BoŜego w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00; 
6. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-

11.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria jest czynna od 18.00 do 19.30. W 
miesiącu lutym księŜa będą obecni w kancelarii tylko rano (z wyjątkiem czwartku). 

7. PoniŜej przedstawiamy plan wizyty duszpasterskiej w lutym (moŜe on ulec drobnym 
zmianom): 
 

Wizyta duszpasterska w styczniu 2011 r. 
 

01.02 - ul. Nastrojowa 
02.02 - ul. Głubczycka, numery parzyste, ul. Przednia 
03.02 - ul. Globusowa, numery nieparzyste, ul. Głubczycka, numery nieparzyste 
05.02 - ul. Globusowa, numery parzyste  
07.02 - ul. Cienista, ul. Trzcinowa bez numerów 22 i 23 
08.02 - ul. Zdobnicza, ul. Trzcinowa 22 i 23 
09.02 - ul. Nike, numery parzyste 
10.02 - ul. Dźwigowa, ul. Nike, numery nieparzyste 
11.02 - ul. Latarnika, numery nieparzyste  
12.02 - ul. Latarnika, numery parzyste 
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14.02 - ul. Plastyczna, ul. Redaktorska 
15.02 - ul. Notecka 
16.02 - ul. Rejonowa, numery nieparzyste 
17.02 - ul. Rejonowa, numery parzyste 
18.02 - ul. Ciszewska 
19.02 - ul. Parowcowa 
21.02 - ul. Galaktyki, ul. Zodiakalna, ul. Wałowicka (numery 1-13) 
22.02 - ul. Wałowicka (od numeru 14 do końca) 
23.02 - ul. Atlasowa 
24.02 - ul. Potrzebna, numery nieparzyste (numery 1-17) 
25.02 - ul. Potrzebna, numery nieparzyste (od numeru 19 do końca) 
26.02 - ul. Potrzebna, numery parzyste  

 
 

III EDYCJA KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ 
SACRO SONG 2011 

im. Ks. Juliana Chrościckiego 
 

Miejsce:  
Szkoła Podstawowa im. Ks. Juliana Chrościckiego nr. 66 i Kawiarenka Parafialna 
Uczestnicy 
Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz przedszkolaki; 
w dwóch kategoriach – soliści albo chóry/zespoły 
Zgłoszenia 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w szkołach, w parafii oraz na stronie internetowej 
parafii www.swietateresa.pl; wypełniony formularz prosimy złoŜyć do dnia 2 lutego u p. Ewy 
Czaplińskiej (tel.: 503175412 lub fax: 228635946). 
Repertuar 
Utwory o tematyce religijnej (nie utwory liturgiczne): 
- dwa utwory (do 10 min) – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz 
licealiści; 
- jeden utwór (5 min) – przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-3. 
Kryteria oceny: 
Wykonanie utworu (intonacja, dykcja), dobór repertuaru, opracowanie muzyczne (aranŜacja, 
akompaniament, linia melodyczna), ogólny wyraz artystyczny. 
 
Przesłuchania: 8 luty 2011 
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego: 
9.30-11.00 – przedszkolaki i uczniowie klas 0-3; 
12.00-14.00 – uczniowie klas 4-6; 
14.30-16.00 – gimnazjaliści i licealiści. 
 
FINAŁ: 6 MARCA 2011, GODZ. 15.00 
Kawiarenka przy Parafii św. Teresy od. Dzieciątka Jezus 
 
ZAPRASZAMY 
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Wiadomości archidiecezjalne 
 

Musimy rzetelnie przygotować się do beatyfikacji 
 
Mam nadzieję, Ŝe po beatyfikacji Jan 
Paweł II będzie nas jeszcze bardziej 
jednoczyć - powiedział KAI kard. 
Kazimierz Nycz po ogłoszeniu dekretu o 
uznaniu cudu za pośrednictwem polskiego 
papieŜa oraz daty jego beatyfikacji. 
"Trzeba głęboko przygotować się aby w 
pełni przyjąć Jana Pawła II, jako nowego 
błogosławionego" - zaapelował. 
"Jeśli chodzi o wybór daty beatyfikacji na 
1 maja, to jestem przekonany, Ŝe jest to 
data najlepsza spośród wszystkich dat, na 
które by wskazywał ziemski Ŝyciorys Jana 
Pawła II" - mówi kardynał. Wyjaśnia, Ŝe 
mógł być brany pod uwagę dzień urodzin - 
18 maja, dzień śmierci - 2 kwietnia czy 
wybór na papieŜa - 16 października oraz 
Niedziela Miłosierdzia, która w tym roku 
wypada właśnie 1 maja. "Ze wszystkich 
tych dat jest to data najlepsza. Bo przecieŜ 
Jan Paweł II umarł w przededniu Święta 
Miłosierdzia, które sam ustanowił" - 
dodaje.  
"Mam teraz nadzieję, Ŝe Jan Paweł II, tak 
jak nas potrafił jednoczyć w podczas 
swych pielgrzymek, tak jak jednoczył 
Polaków przez swoje słowo z Rzymu oraz 
podczas swojego umierania - tak teraz 
będzie nas zjednoczyć poprzez swoją 
beatyfikację" - powiedział kard. Nycz. 
"Będzie nas jednoczyć takŜe dzięki 
modlitwom jakie przez niego do będziemy 
zanosić do Boga" - dodał. "JakŜe waŜne 
jest, Ŝeby nas Jan Paweł II wciąŜ łączył, 
Ŝeby nas jednoczył, Ŝeby nas tak prowadził 
do Chrystusa jako wspólnotę Kościoła, tak 
jak to czynił ongiś, gdy był na ziemi" - 
dodał.  
Metropolita warszawski zaapelował o  

rzetelne przygotowanie do beatyfikacji, 
które "musi być związane z powrotem do 
jego nauczania". "Mamy na szczęście 
wiele wydań jego przemówień i 
dokumentów i mamy takŜe dzieła zebrane 
w dwóch wydawnictwach - koniecznie 
trzeba wrócić do tego i uczynić z jego 
spuścizny systematyczną lekturę 
kierunkująca Ŝycie kaŜdego z nas, Ŝycie 
Kościoła w Polsce" - wyjaśnił.  
"Potrzeba Kościołowi, potrzeba światu, ale 
takŜe Polsce tego PapieŜa który nas uczył 
chodzić po drogach świętości. PapieŜa, 
który nas jednoczył wtedy gdy byliśmy 
podzieleni, który nas uczył odwagi i tego, 
Ŝe człowiek jest zawsze najwaŜniejszy, Ŝe 
rodzina jest najwaŜniejsza. Do tych prawd 
trzeba będzie wracać" - dodał.  "Encykliki 
Jana Pawła II są wciąŜ aktualne. Chodzi o 
to, by wracać do przemówień papieskich 
nie tylko by znaleźć cytat do artykułu czy 
kazania, lecz by znaleźć głębszą treść, 
którą on dał nam jako naukę Kościoła. To 
jest najwaŜniejsze wyzwanie" - 
powiedział.  
"Przygotowanie do beatyfikacji winno 
objąć kaŜdą wspólnotę parafialną, nas 
wszystkich. Winno to być systematyczną 
pracą na całe lata, a nie tylko fajerwerkiem 
na czas beatyfikacji" - apeluje kard. Nycz.  
Kard. Nycz ujawnia, Ŝe świętość Jana 
Pawła II była dlań czymś oczywistym. "Ta 
pewność świętości, kazała nam cierpliwie 
czekać aŜ Kościół potwierdzi to poprzez 
proces beatyfikacyjny. Potwierdzone to 
zostało najpierw poprzez dekret o 
heroiczności cnót w grudniu 2009 r. i teraz 
poprzez kolejny dekret o uznaniu cudu" - 
dodaje. (kai)

 

 


