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 Ruszaj w drogę! 
   

Zaczynają się wakacje – czas odpoczynku, 
odpręŜenia, realizacji wymarzonego 
urlopu. 
Dla niektórych najlepszym sposobem na 
regenerację sił jest wyjazd na działkę, dla 
innych – pobyt nad morzem, jeszcze inni 
uwielbiają zwiedzanie. Wszystkie te formy 
spędzania wolnego czasu są dobre i dają 
odpoczynek przede wszystkim naszemu 
ciału i intelektowi. Często jednak, wracając 
z urlopu, czujemy się bardziej zmęczeni 
niŜ przed jego rozpoczęciem. Dzieje się tak 
w wielu przypadkach dlatego, Ŝe 
odpoczęło tylko nasze ciało a całkowicie 
zaniedbaliśmy naszego ducha. W wakacje 
mamy jakby mniej czasu dla Boga. 
„Odpoczywamy” od Eucharystii, 
„odpoczywamy” od modlitwy i wydaje się 
nam, Ŝe w ten sposób poczujemy się lepiej. 
Nic bardziej błędnego.  
Chrystus mówi do swoich uczniów: „Ja 
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, poniewaŜ beze Mnie nic nie 
moŜecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca 
do ognia, i płonie. (J15,5n).”  
Bez Chrystusa człowiek „usycha”, 
przestaje Ŝyć naprawdę. Mimo, Ŝe 
zapewnił sobie komfort, przyjemne 
otoczenie i dobre jedzenie, będzie czuł się 

zmęczony Ŝyciem. Pierwsze trudne 
wydarzenie go spali i zniszczy.  
Tylko w Bogu moŜliwy jest prawdziwy 
odpoczynek, wytchnienie, które 
przychodzi jak deszcz na spaloną słońcem 
ziemię. „Ziemia zaś, która pije deszcz 
często na nią spadający i rodzi uŜyteczne 
rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, 
otrzymuje błogosławieństwo od Boga.”  
– pisze święty Paweł w Liście do 
Hebrajczyków. Deszcz jest w Biblii nie 
tylko obrazem BoŜego błogosławieństwa, 
ale równieŜ obrazem Słowa BoŜego: 
„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg 
spadają z nieba i tam nie powracają, 
dopóki nie nawodnią ziemi, nie uŜyźnią jej 
i nie zapewnią urodzaju, tak iŜ wydaje 
nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, 
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie 
wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw 
nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni 
pomyślnie swego posłannictwa” mówi Pan 
w Księdze Izajasza (Iz 55,10n).  
Warto być tą ziemią nawadnianą przez 
Boga. Jego Słowem dla nas jest Jezus 
Chrystus, który udziela swego Ducha tym, 
którzy Go o to proszą. On jest „Drogą, 
Prawdą i śyciem”. Nie bójmy się ruszyć tą 
drogą, którą On nam wskazuje. 
 
Ksiądz Twardowski napisał w jednym ze 
swoich wierszy: 
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„Zaufałem drodze 
wąskiej 
takiej na łeb na szyję 
z dziurami po kolana 
takiej nie w porę jak w listopadzie 
spóźnione buraki 
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka 
--- nareszcie --- powiedziała 
--- martwiłem się juŜ 
Ŝe poszedłeś inaczej 
prościej 
po asfalcie 
autostradą do nieba --- z nagrodą do 
ministra 
i Ŝe cię diabli wzięli”. 
 
Wybór naleŜy do nas, jaką drogę w 
naszym Ŝyciu wybierzemy. Jednego 
moŜemy być pewni, Ŝe z Chrystusem idzie 
się łatwiej, i Ŝe tylko droga z Nim 
prowadzi do Nieba. 
Całe nasze Ŝycie to przecieŜ trasa ku 
niebieskiej Jerozolimie, pielgrzymka, w 
której wiele razy doświadczamy trudności, 
bólu i niewygody. Na co dzień 
zapominamy o tym, Ŝe nasz czas na tej 
ziemi kiedyś się skończy. Szukamy 
wygody, sukcesu, pieniędzy zapominając, 
Ŝe to wszystko pewnego dnia stanie się 
zupełnie nieprzydatne a jedyna rzeczą, 
która ma tak naprawdę wartość jest miłość 
Boga.  
Niemal kaŜdy szuka swojego miejsca na 
świecie, gdzie czułby się dobrze, gdzie 
mógłby na stałe osiąść, zbudować dom, 
załoŜyć rodzinę. Przywiązujemy się do 
ludzi, do miejsc. Wręcz niemoŜliwe 
wydaje się nam tak z dnia na dzień 
zostawić wszystko, co mamy i wyjechać 
do obcego kraju, Ŝeby ewangelizować? Na 
pewno nie bylibyśmy gotowi zapakować 
się i wyjechać na drugi koniec świata, Ŝeby 
głosić Chrystusa, nie będąc pewnym, co 
tam nas spotka.  
Wakacje sprzyjają jednak temu, Ŝeby choć 
trochę ruszyć w drogę, zostawić wygodny 
fotel i zamienić go na trampki. JuŜ pod 
koniec czerwca rusza kilka pielgrzymek do 
róŜnych sanktuariów na terenie Polski, a w 
sierpniu pielgrzymki do Częstochowy. 

Pielgrzymka jest taki wydarzeniem, która 
pozwala nam zobaczyć jak bardzo nasze 
Ŝycie jest zaleŜne od Boga. MoŜemy choć 
trochę doświadczyć naszych słabości – 
ciała i ducha – tego, Ŝe łatwo się 
zniechęcamy, narzekamy i buntujemy na 
niewygodę. Z drugiej strony, dzięki 
trudowi jaki ponosimy w drodze, moŜe 
rodzić się w nas zaufanie do Boga, który 
wszystko zabezpiecza i nas chroni.  
Warto ruszyć w tę pielgrzymkową trasę 
zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy w 
naszym Ŝyciu róŜnorakich trudności, 
choroby bliskich, gdy stoimy przed 
trudnymi Ŝyciowymi decyzjami. 
Zobaczymy, Ŝe Bóg w tych wydarzeniach 
upomina się o nas i Ŝe nie zostawia nas 
samych. 
Nie bójmy się ruszyć w drogę jak Izrael, 
którego Bóg wezwał z Egiptu, z niewoli ku 
wolności w Ziemi Obiecanej. Nie bójmy 
się ruszyć w drogę jak zrobił to Abraham. 
On uwierzył Bogu, Ŝe dostanie ziemię i 
syna w swojej głębokiej starości, i nie 
zawiódł się. 
 
„On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, Ŝe 
stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z 
tym, co było powiedziane: takie będzie 
twoje potomstwo. I nie zachwiał się w 
wierze, choć stwierdził, Ŝe ciało jego jest 
juŜ obumarłe - miał juŜ prawie sto lat - i Ŝe 
obumarłe jest łono Sary. I nie okazał 
wahania ani niedowierzania co do 
obietnicy BoŜej, ale się wzmocnił w wierze. 
Oddał przez to chwałę Bogu i był 
przekonany, Ŝe mocen jest On równieŜ 
wypełnić, co obiecał. Dlatego teŜ 
poczytano mu to za sprawiedliwość. A to, 
Ŝe poczytano mu, zostało napisane nie ze 
względu na niego samego, ale i ze względu 
na nas , jako Ŝe będzie poczytane i nam, 
którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z 
martwych Jezusa, Pana naszego. On to 
został wydany za nasze grzechy i 
wskrzeszony z martwych dla naszego 
usprawiedliwienia. (Rz 4,18-25).” 
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Na pielgrzymkowym szlaku 
 

1) Pielgrzymka Piesza Rodzin do Gietrzwałdu – wyrusza 27 czerwca sprzed Grobu bł. 
Ks. J. Popiełuszki (Tel 22 773 43 04); 

2) Pielgrzymka do „Ognia Miłosierdzia” do Łagiewnik – wyrusza 5 lipca ze Świątyni 
Opatrzności BoŜej w Wilanowie. Do pielgrzymów moŜna dołączyć na kaŜdym etapie 
drogi. Zapisy będą przyjmowane 4 lipca w sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w 
OŜarowie Mazowieckim po Mszy na 18.00 oraz 5 lipca w Świątyni Opatrzności BoŜej 
po Mszy na 8.00 (w czasie zapisu moŜna zdać bagaŜ); 

3) Mariańska Pielgrzymka do Lichenia – wyrusza 7 lipca od grobu bł. Stanisława 
Papczyńskiego. Do pielgrzymki moŜna dołączyć na trasie. Zapisy pod nr tel.: 
517 419 219; 

4) Piesza Pielgrzymka MłodzieŜy o Trzeźwość Narodu do Miejsca Piastowego (Krosno) 
organizowana przez księŜy michalitów – rozpoczyna się 1 lipca w Archikatedrze 
Warszawskiej, u grobu sługi BoŜego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapisy pod nr tel.: 
608 402 194; 

 
5) Pielgrzymki Szlakiem Świętego Jakuba – szczegółowe informacje dotyczące dróg św. 

Jakuba znajdujących się na terenie Polski moŜna znaleźć na stronie WWW: 
mypielgrzymi.com/drogi/ ; 

 
6) Pielgrzymki do Częstochowy: 

� Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna: www.wapm.pl ; 
� (Paulińska) 299 Warszawska Pielgrzymka Piesza: www.wpp.paulini.pl ; 
� Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup "17" : www.17-ka.org.pl ; 
� Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Totus Tuus: www.praska.org.pl ; 
� Praska Pielgrzymka Piesza: www.pielgrzymka.info.pl ; 
� XIX Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych "Jesteśmy" : www.ksnaw.pl ;  
� Pielgrzymka na rolkach – 22-26 sierpnia : http://www.rolkowa.pl ; 

__________________________________________________________________ 
 

Ogłoszenia archidiecezjalne: 

 Światowe Dni MłodzieŜy Madryt 2011 

W Archidiecezji Warszawskiej powstało Archidiecezjalne Centrum ŚDM, które ma za 
zadanie wspierać wszystkie grupy tworzące się na terenie Archidiecezji w przygotowaniach 
do spotkania młodych z PapieŜem Benedyktem XVI w Hiszpanii w sierpniu 2011.  

Centrum, podobnie jak Biuro Krajowe działa w strukturze 6 sekcji: formacyjnej, modlitewnej, 
organizacyjnej, pielgrzymkowej, hiszpańskiej oraz promocyjnej. Zadaniem Centrum jest 
udzielenie wszelkiej moŜliwej pomocy w przygotowaniu grup do wyjazdu na Światowe Dni 
MłodzieŜy. Pomoc ta realizować się będzie na poziomie organizacji grup w parafiach, 
dekanatach, wspólnotach. Tym samym zachęcamy do tworzenia i formowania grup 
wyjazdowych na Światowe Dni MłodzieŜy we wszystkich dekanatach i oferujemy pomoc w 
przygotowaniu do tego waŜnego wydarzenia. 
Zapisy grup przez Internet rozpoczynają się 1 lipca 2010 roku. Zachęcamy do tworzenia grup, 
by we wrześniu i październiku br. moŜna było zamówić odpowiednią liczbę miejsc w 
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środkach komunikacji i w miejscach noclegowych w Hiszpanii. BieŜące informacje o 
przygotowaniach do ŚDM, a takŜe informacje o propozycjach organizowania wyjazdu do 
Madrytu moŜna uzyskać na stronie internetowej www.sdm.org.pl 

Dane kontaktowe Archidiecezjalnego Centrum są następujące: 
Koordynatorem Centrum jest ks. Paweł Kulpiński 
e-mail: xpawelkulpinski@list.pl 
tel: 505 281 651; 
Koordynator Centrum ze strony młodzieŜy jest Michał Urban 
e-mail: madrid2011.warszawa@gmail.com 
tel: 695 120 985; 
Strona internetowa Centrum: www.madryt2011wawa.pl 

Siedziba Archidiecezjalnego Centrum ŚDM: 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i MłodzieŜy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel. 022 - 53 17 226. 

 

Ogłoszenia parafialne: 
 
1. Porządek mszy  świętych w okresie wakacyjnym – dni powszednie: 7.00,  8.00, 

18.00; Niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00;  
 
2. W piątki  po mszy na g. 8.00 – Koronka do Miłosierdzia BoŜego. 

 
3. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: W okresie wakacyjnym kancelaria 

parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz.16.00 - 18.00. 
 
 
 

Pozostałe informacje 
 

23 czerwca o godz.18.00 została odprawiona uroczysta Msza św. na zakończenie Roku 
Kapłańskiego z udziałem zaproszonych kapłanów, pochodzących z parafii w Radzyniu 
Podlaskim. Liturgii przewodniczył i wygłosił homilię Metropolita diecezji szczecińsko - 
kamieńskiej ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga. Dzieci z naszej parafii wręczyły wszystkim 
obecnym na uroczystości kapłanom białe róŜe. 

 
 
 
 
 
 

 


