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KSIĘGI PRZENIKNIĘTE BOGIEM

Już dawno skończyły się wakacje, urlopy,
przerwa od tego wszystkiego, co każdego
dnia wyznacza nasz horyzont życia.
Wróciliśmy do swoich zwykłych obowiązków,
znanego już dobrze planu dnia. Warto
jednak zachować w sercu to wszystko,
czego doświadczyliśmy w wakacje, pamiętać
którymi drogami prowadził nas Pan. Pamięć
tych dróg pozwoli nam z równie mocym
zapałem wchodzić w to, co przed nami
i podchodzić do tego na sposób Boży,
pamiętając o głoszeniu Ewangelii i dawaniu
świadectwa miłości.
W powakacyjnym numerze „Uwierzyć”
chcemy zatrzymać się chwilę nad naszą
przyszłością. Księga Mądrości i Ewangelia,
pisma natchnione przez Boga, głupim
nazywają człowieka, który nie widzi
przed sobą perspektywy życia wiecznego.
To życie wiele razy nie jest jednak dla nas
oczywiste, bo nie pochodzi od nas samych,
a jest nam dawane przez Boga, o czym
staraliśmy się pisać w przedwakacyjnych
numerach naszego pisma. Czym jest
to życie? Owocem wiary? Czy mamy jakieś
jego dowody? Jak nasze codzienne wybory
wpływają na to życie? Jak w to życie
wprowadzić tych, którym zobowiązaliśmy
się przekazać wiarę?
W najbliższym czasie w liturgii Kościoła
będziemy zwracać uwagę na mieszkańców
nieba – na aniołów i świętych. Chcemy
przybliżyć tajemnicę anioła, którego
każdemu z nas przydzieliła miłość Stwórcy.
Spotkamy się z naszą Patronką, św. Teresą
w jej domu w Lisieux. Przywołamy pamięć
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naszych patronów i zastanowimy nad
różnymi obliczami świętości. Spróbujemy
ukazać na nowo piękno rodzinnej modlitwy
różańcowej i odkryć mnogość znaków, które
Pan Bóg podarował nam na świecie, abyśmy
o Nim nie zapomnieli. Przybliżymy sprawę
Światowych Dni Młodzieży i wsłuchamy
się w głos papieża Franciszka, który
opowie nam o starości i młodości Kościoła.
Przypomnimy, jak w praktyce odpowiadać
na zapewnienie Zbawiciela, że każde
dobro wyświadczone tym najmniejszym,
jest uczynione dla Niego samego – w jaki
sposób realizować wezwanie do miłości
bliźniego w swoim najbliższym otoczeniu,
w swojej parafii.
Już niebawem będziemy przeżywać
uroczystości jubileuszowe 80-lecia
parafii i wizytację biskupią. Jesień będzie
intensywna. Jej najmocniejszym akcentem
będzie nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej.
Warto wsłuchać się w słowa Prymasa
Wyszyńskiego o pojednaniu rodzin
i powrocie do życia wielu obumarłych
duchowo, którego był świadkiem podczas
milenijnej peregrynacji. Na trwające
obecnie nawiedzenie Papież Franciszek
życzył mieszkańcom Archidiecezji, aby
wszyscy, którzy poprzez Oblicze Maryi
będą kontemplowali Oblicze Zbawiciela,
zdołali otworzyć swoje serca na Jego
dary, którymi obdarza każdego człowieka
za pośrednictwem swej Matki i za Jej
przyczyną.
Dary są przygotowane. Wykorzystajmy
dobrze czas nawiedzenia.
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odziców dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego a także
rodziców chrzestnych zapraszamy
do wzięcia udziału w katechezie chrzcielnej będącej przygotowaniem do bardziej
świadomego uczestnictwa w liturgii sakramentu. Do końca roku 2014 planujemy
następujące terminy: 3 października, 7 listopada i 19 grudnia.

P

o raz kolejny w naszej parafii we
współpracy z SP nr 66 zaczyna się
Biblijna Akademia Najmłodszych.
Jest to konkurs polegający na cotygodnio-

IN EN

wym odpowiadaniu na pytania związane
z niedzielną Ewangelią. Wspaniałe nagrody
otrzymają najwytrwalsi uczestnicy Akademii. Zapraszamy do udziału w konkursie!

E PAPIE KIE
fot. D. Bronz
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fot. Archiwum „Uwierzyć”

Wrzesień
Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni

umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się
w służbę ubogim i cierpiącym.
Październik
Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień
Misyjny rozbudził w każdym wierzącym
pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad
Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią

z powodu samotności, zaznały bliskości
Boga i wsparcia ze strony braci.
Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych
i dobrze przygotowanych formatorów.

KANIA

J

uż od września w naszej parafii dzieci maja okazję przybliżyć sobie treść
niedzielnej Ewangelii przez kompletowanie naklejek do specjalnej książeczki
z kolorowankami powiązanymi ze Słowem Bożym z Dnia Pańskiego. Każdemu
obrazkowi – kolorowance towarzyszy
myśl do rozważenia w domu. Zachęcamy
dorosłych, by razem z naszymi najmłodszymi parafianami zechcieli zatrzymać się
nieco dłużej nad głoszoną każdej niedzieli Dobrą Nowiną o Jezusie. W niedziele
przed pierwszym piątkiem miesiąca dzieci otrzymają specjalny obrazek przypominający o spotkaniu z Jezusem w sakramencie pokuty.
Uwier z yć
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sza święta z udziałem dzieci celebrowana jest w naszym kościele
w każdą niedzielę o godz. 11.00.
Zapraszamy wszystkich! Dzieciom proponujemy włączenie się w służbę liturgiczną męską (ministranci) i żeńską (bielanki) oraz zajęcia ze śpiewu w ramach
scholi dziecięcej. Zajęcia w ramach Klubu Młodego Odkrywcy odbywają się we
wtorki. W SP 66 Biblijną Ligę Mistrzów
(zajęcia biblijne dla klas III-IV) prowadzi
ks. Krystian.
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apież Franciszek w specjalnym liście
prosił rodziny o modlitwę w intencji
październikowego Synodu na temat
Rodziny. Proponujemy zatem, by w tym
roku modlić się rodzinnie: dzieci za mamę
i tatę, rodzice za swoje dzieci. Dodatkowo chcemy, aby podczas tegorocznych
nabożeństw różańcowych dzieci poznały
historie niezwykłych znaków, które dał
nam Pan Bóg. Łączą się one z różnymi historiami. Związane są z postaciami świętych i błogosławionych, a także z przedmiotami, które dziś jako relikwie czcimy
w Kościele. Innym razem mają związek
ze zjawiskami niewytłumaczalnymi z naukowego punktu widzenia. Wszystkie są
fascynujące, choć często mało znane
wiernym i mają jeden cel – pomóc nam
powrócić na drogę wiodącą do nieba.
Na nabożeństwach różańcowych dzieci
otrzymają specjalną książeczkę, a później
naklejki dotyczące wszystkich znaków.
Stanowić to będzie wyjątkową pamiątkę
wspólnej modlitwy różańcowej.

NR 16/2014
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tym roku do sakramentu pokuty i Eucharystii przystąpią dzieci
z klas III. Dzieci z klas II przystąpia do niej za rok, niezależnie od rocznika, w którym rozpoczęły naukę w szkole.
Jest to związane z realizacją nowej podstawy programowej do nauki religii, która
zakłada przystąpienie do sakramentu pod
koniec klasy III.
Pierwsza Komunia Święta w naszej
parafii planowana jest na niedzielę 10
maja 2015 roku o godz. 11.00. Przygotowanie do I Komunii obejmuje katechezę szkolną i parafialną dzieci, obecność
na Mszach świętych z udziałem dzieci
(w niedziele o godz. 11.00 i raz w miesiącu o godz. 16.00) i spotkania formacyjne
dla rodziców.
Komunia rocznicowa dla dzieci, które
w ubiegłym roku przeżywały Pierwszą
Komunię Świętą, odbędzie się tydzień
później, 17 maja o godz. 11.00.

K

omisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski wydała 11 IX 2014 r. oświadczenie. Przypomina w nim, że katolicy uczęszczający
do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są
w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach.
Komisja Wychowania Katolickiego zwraca
uwagę, że zarówno podczas zawierania
sakramentalnego związku małżeńskiego,
jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice
zobowiązują się do tego, by po katolicku,
w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział
dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak
i parafialnym. Także przygotowanie do
przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się
podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy
podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody,
co do ich przyjęcia.

fot. P. Szpunar
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a obchodzony we wrześniu Tydzień
Wychowania biskupi polscy skierowali do wiernych list, w którym
poruszyli kwestię wychowania do prawdy. Polega ono na tym, aby na wszystkich
etapach procesu wychowawczego – dokonującego się w domach, w przedszkolach
i szkołach – rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania
ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku
i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby poka-

16
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KIER
lipca po Mszy świętej o godzinie 12.30 odbyło sie błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Ofiary zebrane
przy tej okazji ( ponad 700 zł) trafiły do
MIVA Polska na zakup samochodów dla
misjonarzy. Dziękujemy!
6
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zywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki
sposób kierować się nią w codziennym życiu. W ten sposób dzieci i młodzież znajdą
się w szkole prawdy i będą wychowywani
przez prawdę.
Przed wychowawcami: rodzicami,
nauczycielami, katechetami i duszpasterzami stoi zatem zadanie stawiania
wymagań – najpierw sobie, a następnie
własnym dzieciom oraz powierzonym im
uczniom i wychowankom. Księża biskupi

IX przed pomnikiem w Parku
Kombatantów odbyły się uroczystości upamiętniające 70
rocznicę wywózki mężczyzn do Rzeszy.
O godzinie 18:00 w naszej świątyni została odprawiona Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Ofiar
deportacji. Przed kościołem rozdawano znicze, które było można rozstawiać
na trasie marszu świetlistego, w którym
w ciszy mieszkańcy Włoch przeszli ulicą
Świerszcza w kierunku Ursusa.
W upamiętnienie rocznicy włączyła się
młodzież z Zeszpołu Szkół na Promienistej, która w ramach projektu „16.09.1944
– PAMIĘTAMY” odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Dulagu 121 oraz Willę Jasny Dom. W szkole
uczniowie spotykali się ze świadkami wydarzeń sprzed 70-ciu lat. Przygotowali
wystawę przypominającą tamte bolesne
wydarzenia. Projekt zorganizowała fundacja Stare Nowe Moje Włochy, a współfinansowało m.st. Warszawa.

27

DNI

I

zaapelowali: „Nie bójcie się prawdy! Dążcie do niej z odwagą i zapałem! Uczcie jej
innych! Wychowujcie do niej wszystkich,
których Wam Pan Bóg powierzył! Nie
dajcie się zwieść namiastkami prawdy czy
półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Nie oni
mają być dla Was wzorami i autorytetami,
ale Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel,
który oddał swoje życie za prawdę”.

ZA IE ZKA
Z

T
Alice L. Cahana, No Names

I

Muzeum Watykańskie

NARZ

eatr Hagiograf im. Św. Teresy z Lisieux przedstawi w naszej parafii 12 października o godzinie 19.00 spektakl
„Zamieszkać z Tobą” według dzieła naszej
patronki „Dzieje duszy”. Sztuka przedstawia dojrzewanie duchowe św. Teresy oraz
jej nauczanie, w szczególności ideę „małej
drogi”. Spektakl prezentowany był już ok.
200 razy w Polsce i za granicą. Scenariusz
i reżyseria są autorstwa Izabeli Drobotowicz-Orkisz, która jest również wykonawcą monodramu.
Twórcy teatru starają się odpowiadać
na potrzebę nowej kultury, opartej na szacunku dla prawdy, dobra i piękna, czerpiąc
z bogatej kultury duchowej Kościoła. Prezentują sylwetki mniej i bardziej znanych
świętych, których przykład, życie i myśl
mogą stać się inspiracją dla widzów.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Uwier z yć
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dniach 16 września – 31 października na Zamku Królewskim
w Warszawie można obejrzeć
obraz „Ekstaza świętego Franciszka” autorstwa El Greco, którego dzieła ilustrowały już kilka razy teksty publikowane
w „Uwierzyć” i stanowiły okładki numerów świątecznych. Obraz „Ekstaza świętego Franciszka”, znajdujący się w Muzeum
Diecezjalnym w Siedlcach to jedno z najcenniejszych dzieł europejskiego malarstwa epoki nowożytnej w kolekcjach muzealnych w Polsce i jedyne dzieło El Greca
w naszym kraju. Obraz datowany jest na
lata ok. 1575 – 1580. Nie wiemy, jakie były
jego losy bezpośrednio po namalowaniu,
nie znamy nazwisk jego kolejnych właścicieli. Nie wiemy również kiedy i w jakich
okolicznościach trafił on na ziemie polskie;
odnośnie tego proponowano do tej pory
różne hipotezy. Dla szerszej publiczności
obraz został odkryty w roku 1964. Stało
się to podczas inwentaryzacji zabytków,
którą – dla Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk przeprowadzały Izabella Galicka
i Hanna Sygietyńska. Podczas spisywania
dzieł na terenie parafii w Kosowie Lackim, w mieszkaniu proboszcza badaczki
zauważyły obraz przedstawiający świętego Franciszka. Obraz nie prezentował się
tak, jak możemy go podziwiać obecnie
– był mocno zabrudzony i pociemniały,
nie była widoczna żadna sygnatura. Płótno wydało się jednak na tyle interesujące,
że w następnych latach zdecydowano się
przeprowadzić jego szczegółowe badania
i analizę porównawczą. Podczas konserwacji spod zabrudzonych warstw ukazała
się piękna kompozycja, a ponadto sygnatura (zachowana częściowo) artysty: Domenikos Theotokopulos, zapisana alfabetem
greckim.
Domenikos Theotokopulos, znany
potem jako El Greco, jeden z najbardziej
oryginalnych artystów europejskich przełomu XVI i XVII wieku, urodził się w 1541
w Kandii na Krecie, zmarł w 1614 w Toledo, w Hiszpanii. Twórczością malarską
zajął się jako młody człowiek, ucząc się
malarstwa u mnichów prawosławnych.
Do dzisiaj zachowało się na Krecie kilka
ikon namalowanych przez El Greca. Jedna

z nich, przedstawiająca Zaśnięcie Matki
Boskiej, jest otaczana kultem w katedrze
w Syros.
W roku 1567 El Greco przybył do
Wenecji i wstąpił do pracowni Tycjana
(Tiziano Vecellio). W 1570 roku malarz
przyjechał do Rzymu, gdzie miał możliwość studiowania m.in. prac Michała
Anioła. W 1576 El Greco przybył do Hiszpanii i osiedlił się w Toledo – mieście
pełniącym wyjątkowo ważną rolę w życiu

Kościoła katolickiego, będącym siedzibą
prymasa Hiszpanii. W Toledo pozostanie do końca życia. Tematyka większości
kompozycji religijnych El Greca odzwierciedla naukę Kościoła katolickiego sformułowaną podczas Soboru Trydenckiego
(1545-1563). Reprezentowane są w nich
główne dogmaty wiary, bardzo często
artysta powraca do przedstawień o tematyce maryjnej. Obok nich w dorobku
El Greca obecne są liczne wyobrażenia
innych świętych: Marii Magdaleny, Hieronima, Piotra oraz Franciszka z Asyżu,
przedstawianych zazwyczaj w momencie
żarliwej modlitwy lub pokuty za grzechy,
z symbolami kruchości życia (np. z czaszką). Święci mieli być dla wiernych wzorami do naśladowania i inspiracją do refleksji nad marnością ziemskiej egzystencji.
na podstawie materiałów Zamku Królewskiego w Warszawie

El Greco, „Ekstaza świętego Franciszka”
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PA R N ZK
W
tym roku mija 5 rocznica nadania Szkole Podstawowej nr 66
przy ul. Przepiórki 16/18 imienia ks. Juliana Chrościckiego. W głosowaniu poprzedzającym wybór patrona
uczestniczyły wszystkie osoby związane
ze szkołą: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci,
a także cała społeczność z osiedla Nowe Włochy. Największą liczbę głosow
otrzymał wówczas ks. Julian Chrościcki.
24 października 2009 roku miało miejsce
oficjalne nadania imienia, a także przekazania nowego sztandaru. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą świętą w naszym
kościele parafialnym, gdzie nastąpiło

P

A
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L

istopad – to miesiąc naszej szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz
szczególny miesiąc modlitwy w ich intencji. Jedną z form troski o zmarłych są tak
zwane wypominki. Pisząc imiona zmarłych
na kartkach wypominkowych, a następnie
je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. Ich
znaczenie jest tym większe, że wypomin-

I

poświęcenie sztandaru i modlitwa zgromadzonej licznie społeczności szkoły.
W szkole natomiast odczytano uroczyty Akt nadania imienia oraz wręczono
sztandar dyrektor szkoły i społeczności
uczniowskiej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. ks. kardynał Kazimierz
Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, siostrzenica księdza Chrościckiego
pani Bernardyna Poncyljusz oraz uczeń
księdza Chrościckiego, minister Władysław Bartoszewski. O Patronie szkoły
przypomina uczniom w sympatyczny
sposób hymn placówki, wzorowany na
szancie, w którym przywoływana jest
postać ks. Chrościckiego.

D

ki związane są z Eucharystią. W intencji
zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św.
W naszej parafii wypominki zbieramy
w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Będzie
też możliwość złożenia ich na cmentarzu
parafialnym rano 1 listopada. Wypominki
jednorazowe odczytywane będą przed
Mszą świętą, którą sprawować będziemy

PAD
ZA Z AR

na cmentarzu parafialnym w Uroczystość
Wszystkich Świętych o godz. 12.00. Na
wypominki roczne zapraszamy do naszej
świątyni parafialnej 2 listopada o godzinie
17.15, a potem w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 17.15 (także 14 listopada). Po
wypominkach, o godz. 18.00, sprawowana
jest Msza święta w intencji zmarłych polecanych Bogu w wypominkach.

DP

P

rzypominamy,
że
codziennie
w dniach od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny (w pozostałe dni roku odpust częściowy), który
ofiarowuje 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 odpustu, jak spowiedź sakramentalna, stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. i modlitwa w intencjach
Ojca Świętego. Natomiast 2 listopada we
wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych odpust zupełny za dusze w czyśćcu
cierpiące można uzyskać nawiedzając pobożnie kościół lub kaplicę publiczną.
8
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Z okazji wspomnienia św. Hieronima prezentujemy wybór myśli z najnowszego dokumentu
Papieskiej Komisji Biblijnej pt. „Natchnienie i prawda Pisma Świętego” w tłumaczeniu ks. profesora Henryka Witczyka.
Całość została opublikowana w materiałach na Szósty Tydzień Biblijny zawartych w „Przeglądzie Biblijnym”.

fot. Biblia Jerozolimska, Edycja św. Pawła

K

onstytucja o Objawieniu Bożym
mówi na temat objawienia: „Spodobało się Bogu w swej dobroci
i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki
której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu
Świętym i stają się uczestnikami boskiej
natury” (KO, 2). W pierwszym rzędzie
Bóg objawia się w stworzeniu. Przez nie
daje trwałe świadectwo o sobie. W szczególny sposób objawia się w człowieku,
stworzonym „na Jego obraz”. Następnie
NR 16/2014
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objawienie urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane
w historii zbawienia ludu Izraela i osiąga
swój szczyt w osobie Chrystusa, który
jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia.
Objawienie a natchnienie
„Objawienie” jawi się jako podstawowy
czyn Boga, poprzez który komunikuje
On, kim jest i jakie jest misterium Jego
woli, czyniąc równocześnie człowieka
zdolnym do przyjęcia objawienia. „Na-

tchnienie” to działanie, poprzez które
Bóg uzdalnia pewnych ludzi, przez siebie wybranych, do wiernego przekazania na piśmie Jego objawienia. Bóg jest
jedynym autorem objawienia i księgi
Pisma Świętego, które służą przekazywaniu Objawienia Bożego, są przez Niego natchnione. Bóg jest „autorem” tych
ksiąg, ale poprzez ludzi, których On sam
wybrał. Oni nie piszą pod dyktanto, ale
jako prawdziwi autorzy, którzy posługują się własnymi zdolnościami i umiejętnościami.
9
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Mojżesz
Rozumienie Biblii jako Słowa Bożego zostało zapoczątkowane na Synaju, ponieważ to
tam Bóg ustanowił Mojżesza jedynym pośrednikiem swojego objawienia. Mojżesz
miał utrwalić na piśmie objawienie Boże,
aby mógł je przekazywać i chronić jako
Słowo Boga do ludzi wszystkich czasów.
Jest to słowo Boga wyrażone w słowach
ludzi. Bóg „zniża się”, aby posłużyć się
ludzką mową, także i właśnie w odniesieniu do pośrednika swego objawienia. Jako
tekst jedynie Dekalog mocno związany
jest z ideą bycia napisanym przez Boga.
Ale to nie tablice, na których Bóg napisał
Dekalog, są przechowywane i szanowane,
ale tekst, który Bóg napisał, tak że stał się
on częścią Pisma świętego.
Jedno przesłanie: Bóg do nas mówi
Księgi Pisma Świętego, jakkolwiek różne
pod względem daty i miejsca powstania,
a także pod względem treści i stylu, niosą zgodnie jedno, podstawowe i wielkie
zarazem przesłanie: Bóg do nas mówi.
Jedyny Bóg w różnorodności i wielości
sytuacji historycznej szuka człowieka, odnajduje go i mówi do niego. A przesłanie,
jakie Bóg w różnych formach z uwagi na
konkretne okoliczności historyczne objawienia kieruje, ma na celu zawsze wzbudzać w człowieku odpowiedź miłości.
Ta zdumiewająca intencja ze strony Boga, przenika Bogiem księgi, które ją wyrażają. Czyni je natchnionymi i inspirującymi
zarazem, zdolnymi oświecać i pobudzać
inteligencję i miłość wierzących. Człowiek
zdaje sobie z tego sprawę, a pełen zdumienia i radości, stawia sobie pytanie: ten
niezwykły Bóg, który do mnie mówi, co
będzie zdolny mi ofiarować? Autorzy Nowego Testamentu, wywodzący się z ludu
Izraela, znają „Pisma” swego ludu i uznają je za słowo natchnione, które pochodzi
od Boga. Oni też pokazują nam, jak Bóg
kontynuował swe mówienie do ludzi, aż
do momentu, gdy wypowiedział swe ostateczne i definitywne Słowo, posyłając swego Syna (Hbr 1,1-2).
Język słów, język przelanej krwi
Bóg niestrudzenie (por Jr 7,13) odnajdywał
sposoby docierania do nas: dając nakazy,
składając obietnice, karząc buntowników,
pocieszając cierpiących, używając wszystkich możliwych form wyrazu, jak napawające strachem teofanie, podnoszące na
duchu wizje, krótkie wyrocznie, czy wielkie freski historyczne, przepowiednie proroków, śpiewy i ryty liturgiczne, prawa,
opowiadania. Jednak ta wielość jest zna-

kiem niedoskonałości. Bóg wypowiedział
się częściowo. Jako dobry pedagog zaczął
od rzeczy podstawowych w najbardziej
przystępnej formie. Mówił o dziedzictwie
i ziemi, przyrzekł i doprowadził do skutku
wyzwolenie swojego ludu, wyposażył go
w doczesne instytucje: królewską dynastię, dziedziczne kapłaństwo. Wszystko to
jednak było tylko zapowiedzią. W ostatecznej fazie, Słowo Boże ofiarowało się
całkowicie, w sposób definitywny i doskonały. Rozproszone bogactwa poprzednich
epok zostały zebrane i doprowadzone do
szczytu w jednej tajemnicy Chrystusa. To
właśnie w Jezusie Bóg objawia samego
siebie i swój plan zbawienia całej ludzkości. To właśnie w Jezusie Bóg mówi do
osób ludzkich. To właśnie przez Jezusa
są one doprowadzane do Boga i z Nim
jednoczone. To za pośrednictwem Jezusa
otrzymują zbawienie. Bogu nie wystarczyło zwrócić się do nas przyjmując nasz
język: przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa, aby w rzeczywisty sposób dzielić
naszą egzystencję i aby mówić nie tylko
językiem słów, lecz także ofiarowanego
życia i przelanej krwi.
Słowo Jezusa
Według naszych źródeł, sam Jezus nic nie
napisał i niczego nie podyktował swoim
uczniom. To, czego dokonał, można streścić w następujący sposób: powołał niektórych ludzi do naśladowania Go, do uczestniczenia w Jego życiu i działalności, aby zdobyli coraz bardziej głębokie poznanie Jego
osoby, aby wzrastali w wierze w Niego i we
wspólnocie życia z Nim. To jest dar, który
Jezus dał uczniom, Jego sposób przygotowania ich do bycia Jego apostołami, którzy
mają głosić Jego orędzie. Ich słowo jest
takie, że Jezus charakteryzuje przyszłych
chrześcijan jako „tych, którzy będą wierzyć
we Mnie dzięki ich słowu” (J 17,20). Słowo
Jego wysłanników może być fundamentem
wiary wszystkich chrześcijan tylko dlatego,
że jako pochodzące z najbardziej intymnego zjednoczenia z Jezusem jest słowem Jezusa. Związek osobisty z Panem Jezusem,
przeżywany w wierze żywej i świadomej
Jego Obecności, stanowi najgłębszy fundament tego „natchnienia”, które czyni apostołów zdolnymi do komunikowania, ustnie
i na piśmie, orędzia Jezusa, które jest „Słowem Boga”.
Słowo Boże w Kościele
Bóg ofiaruje swe zbawienie w Jezusie
Chrystusie w sposób definitywny i doskonały, stwarzając wspólnotę między Sobą
i stworzonymi przez siebie istotami ludz-

Bazylik

Bamberg Apocalypse

kimi, reprezentowanymi przez Kościół. Ta
przestrzeń, która jest najbardziej właściwa
dla proklamacji Pisma świętego, jest równocześnie najbardziej odpowiednia do tego, aby zgłębiać jego natchnienie i prawdę.
Po odczytaniu tekstów biblijnych zawsze
stwierdza się, że są one „Słowem Bożym”
(albo „Słowem Pańskim”). Dialog między
lektorem i zgromadzeniem, które odpowiada „Bogu niech będą dzięki” lub „Chwała Tobie Chryste”, odzwierciedla dwie cechy charakterystyczne czytania i słuchania.
Lektor podkreśla doniosłość swej czynności i wzywa słuchających, aby byli w pełni
świadomi faktu, że to, co zostało im przekazane jest rzeczywiście Słowem Boga albo
Słowem Pana Jezusa, który w swej własnej
osobie jest Słowem Boga. Wierni z kolei
dają poznać swoją postawę pokornego szacunku, z jakim przyjmują Słowo, które Bóg
do nich kieruje.
Jak słuchać Słowa
Studiując natchnienie ksiąg Pisma świętego,
widzieliśmy niestrudzoną troskę ze strony Boga, aby rozmawiać ze swoim ludem
i zwróciliśmy uwagę na Ducha, w którym
te księgi zostały napisane. Trosce Boga powinna odpowiadać głęboka wdzięczność
człowieka, która objawia się w żywym zainteresowaniu i wielkiej uwadze poświęconej
słuchaniu i zrozumieniu tego, co Bóg chce
nam zakomunikować. Duch, w którym
księgi zostały spisane, chce być Duchem,
w którym także ksiąg słuchamy. „Dlatego
jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli,
abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża” (Hbr 2,1). Chrześcijanie są zaproszeni
do zwrócenia większej uwagi na słuchane
Słowo. Nie wystarczy wysłuchać przesłania; trzeba także przylgnąć do niego całym
swoim sercem i życiem.
Uwier z yć
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Droga

Bazylika góruje nad miasteczkiem, widać ją z każdego miejsca w Lisieux

Rzeźbiony tympanon przedstawia Jezusa w otoczeniu apostołów, a pośrodku nich dziecko - wzór do naśladowania dla
chcących wejść do Królestwa Niebieskiego
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tekst i zdjęcia: Agnieszka Dzięgielewska

B

udowa bazyliki w Lisieux została rozpoczęta w 1929 r.
przez Ludwika Marię Cordonnier i kontynuowana
przez jego syna i wnuka. Rzeźby wykonał Robert Coin,
a przepiękne mozaiki – Piotr Gaudin. Została ona poświęcona
w 1937 r. przez kardynała Pacellego (przyszły papież Pius XII),
a konsekrowana w 1954 r. przez kard. Feltina, arcybiskupa Paryża. Bazylika w Lisieux jest jednym z największych kościołów
zbudowanych w XX wieku.
Wnętrze bazyliki ma opowiedzieć wszystkim jak najwięcej
o życiu św. Teresy. W absydzie znajduje się mozaika, w której Jezus o promieniejącym sercu zwraca się do każdego z nas
ze słowami „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście”. Maryja i św. Teresa odsłaniają Jego płaszcz w kolorze
czerwieni krwi. U szczytu łuku nad główną nawą znajduje się
wizerunek Boga Ojca z szeroko otwartymi ramionami, które-

Droga do bazyliki jest stroma...
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mu św. Teresa powierzyła się w swojej „małej drodze”. Jest
również wiele wizerunków aniołów w biblijnych scenach przypominających o ich posłannictwie. U szczytu kopuły znajduje
się obraz koronacji Teresy w niebie – w jej rękach znajdują się
kwiaty dobrych uczynków.
W prawej części bazyliki znajduje się relikwiarz, ofiarowany
przez papieża Piusa XI, zawiera kość prawego przedramienia
św. Teresy. Ojciec Święty chciał, aby pielgrzymi mogli tutaj czcić
tę, którą cały świat poznał dzięki „Dziejom duszy” napisanym
jej prawą ręką.
Święta Teresa jest opiekunką naszej parafii. Dlatego właśnie
7 grudnia, kiedy będziemy świętowali 80-lecie istnienia parafii,
w bazylice w Lisieux zostanie odprawiona Msza św. – z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Teresy dla Parafian i Księży z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Bazylika jest szczególnym miejscem
upamiętniającym życie św. Teresy.
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Wystrój wnętrza odzwierciedla pośmiertną chwałę Świętej

Wielko
modlitw

U stóp figury pielgrzymi składają wyrazy miłości...

Relikwi
...podziękowania za otrzymane łaski...

W Bazy

...oraz prośby o opiekę i wstawiennictwo Świętej.

Dzwon
wojenn
(najwię
patronk

Figura św. Teresy znajduje się tuż obok polskiej kaplicy w bazylice.
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Wielkość budynku i bogactwo jego symboliki sprzyjają
modlitwie i zadumie nad życiem Świętej.

Relikwiarz ofiarowany przez papieża Piusa XI.

Dobry Pasterz zaprasza owce, by zbliżały się do Niego z ufnością.

Św. Teresa w otoczeniu czterech papieży,
którzy przyczynili się do jej wyniesienia na ołtarze.

Liczne kraje ofiarowały ołtarze kaplic bocznych. W polskiej
kaplicy znajdują się płaskorzeźby z wizerunkami Matki Bożej
Częstochowskiej i św. Maksymiliana.

W Bazylice można znaleźć publikacje po polsku.

Dzwonnica mieści 44 dzwonki ofiarowane przez więźniów
wojennych i 4 dzowny kołysane: „Teresa, opiekunka narodów”
(największy, waży 9 ton), „Teresa, patronka misji”, „Teresa,
patronka Francji” i „Teresa od Dzieciątka Jezus”.

7 grudnia w bazylice zostanie odprawiona Msza św. za naszych parafian i księży.
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patronce naszej parafii słyszymy
zwykle: św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Nie jest to jej pełne imię
zakonne. Właściwie brzmi ono: Teresa od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
O ile pierwszą część jej predykatu zakonnego (tajemnicy czczonej przez daną siostrę) znamy dobrze, o tyle o nabożeństwie
Teresy do Najświętszego Oblicza słyszymy
rzadziej. Zetknęła się z nim w klasztorze
od pierwszych dni, jeszcze przed obłóczynami i sama poprosiła, by dodać ten tytuł
do jej imienia oprócz obiecanego jej przed
wstąpieniem tytułu „od Dzieciątka Jezus”.

Twarz miłości
Nie chodzi jednak tylko o kolejne nabożeństwo, które umiłowała święta karmelitanka, a o drogę jej wiary, którą widać
w analizie jej tekstów. Jej istotę ukazuje
nam Teresa w swoich listach i ostatnich
rozmowach, pisze o nim w „Dziejach duszy”. Inspiracją był dla niej tekst proroka
Izajasza, IV pieśń o cierpiącym Słudze Pańskim: „Nie ma krasy, ni piękności, i widzieliśmy Go męża boleści i znającego niemoc,
a jakby zasłonięta twarz Jego i wzgardzona”. Swoją siostrę Celinę zachęcała: „Patrz
na Jezusa w Jego Obliczu. Tam zobaczysz
jak nas kocha”. Rozpamiętywała to, że

I
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ks. Krystian Chmielewski

Oblicze Króla królów było ukryte i nikt go
nie rozpoznał. Pragnęła uczynić podobnie,
tak bowiem rozumiała pokorę: skryć swą
twarz i ukazać ją tylko Jezusowi.
Przemieniające oblicze
To Oblicze (jak mawiała świetlane) zachwycało ją niezmiernie i prowadziło do
większej miłości, pozwalając akceptować
trudności (choroba ojca) i podejmować
trud walki o zbawienie grzeszników.
Pragnęła do nabożeństwa do Najświętszego Oblicza zachęcić innych, dlatego
chętnie posyłała ludziom Jego obrazek.
Miała taki obrazek w swoim miejscu
w chórze zakonnym, znalazł się też w zasięgu jej oczu w infirmerii w czasie choroby. Sama ułożyła akt poświęcenia się
Najświętszemu Obliczu i napisała hymn
ku Jego czci. Niewątpliwie pomogło jej to
przejść od wiary dziecięcej do dojrzałej
i odpowiedzialnej, gotowej zmierzyć się
z próbą cierpienia fizycznego i duchowego. To właśnie tam spotykała zakrytą
Twarzą męczonego Jezusa i w niej odkrywała oblicze Ojca.
Uniżony od Betlejem po Golgotę
W swojej duchowej drodze Teresa rozważała całość ogołocenia Chrystusa, jego uniżenie od Betlejem po Kalwarię. Za
sprawą Bożej mocy pragnęła ukazywać
to oblicze stając się ikoną Chrystusa. Do
tego po niemal stu latach zapraszał Kościół w trzecim tysiącleciu św. Jan Paweł II,
gdy w Novo millennio ineunte pisał o kontemplowaniu Oblicza Chrystusa.
Nasze Triduum
W tym roku Triduum Paschalne przeżywaliśmy pod kątem tajemnicy Oblicza
Chrystusa. Cały Wielki Post patrzyliśmy
na to, kim jesteśmy. Dlatego też w Kaplicy Adoracji w Wielki Czwartek i Wielki
Piątek były lustra, żebyśmy mogli zobaczyć kim jesteśmy, żebyśmy mogli zobaczyć swoje oblicze. Czy jest to oblicze na
obraz i podobieństwo Boga? Mogliśmy
przejrzeć się w udręczonym Obliczu
Chrystusa i rozpoznać na ile w nas odbija się Jego obraz. Z nadzieją przyjęliśmy
Oblicze Zmartwychwstałego, które ukazało się naszym oczom w wielkanocny
poranek. Oblicze Jezusa z Manopelo.
Twarz Zmartwychwstałego.

Jego oblicze twoim obliczem
Tradycja Kościoła mówi, że jesteśmy wezwani, by patrzeć na Chrystusa. Wpatrywać się w Jego Oblicze i widzieć, że przez
tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg odnawia w nas Swoje Oblicze.
Starożytna Oda Salomona mówi: „Zwierciadłem naszym jest Pan. Otwórzcie
oczy. Przejrzyjcie się w Nim. Zobaczcie
jakie jest wasze oblicze.” To co widzieliśmy w lustrze, widzimy tylko my, Bóg natomiast widzi w nas więcej. Widzi w nas
Swój obraz, widzi w nas Swoje Oblicze.
Nawrócenie i droga dojrzałej wiary polega
na tym, by to Oblicze stało się w nas coraz
bardziej wyraźne. „Usuńcie brud z waszych twarzy. Kochajcie Jego świętość,
w nią się obleczcie.” Przyoblec się w świętość, przyoblec się w Chrystusa który
mówi „Nie zostałem odrzucony, chociaż
tak się zdawało. Nie zginąłem, chociaż
tak sobie wyobrażali. Widział mnie przybytek śmierci i został pokonany. Ja byłem
dla śmierci żółcią i octem. Zstąpiłem w nią
do jej otchłani, aż do dna jej głębi. I wtem
śmierć osłabła, nie mogła znieść mojego
oblicza.” Śmierć nie może znieść Oblicza
Jezusa Chrystusa i dlatego to wybranie do
życia, to odzyskiwanie Jego obrazu w nas
jest gwarancją, że śmierć jest w nas zniszczona, że grzech i szatan nie ma do nas
dostępu. Powracajmy do tego Oblicza jak
najczęściej za przykładem świętej Teresy.
Uwier z yć
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W tym roku mija 25 lat od powstania Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Główne uroczystości jubileuszowe
zaplanowane zostały na 20 września. O godzinie 11.00
odprawiono uroczystą Mszą świętą w Archikatedrze św.
Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Jego Eminencji
Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Następnie zaproszeni goście udali się na dziedziniec siedziby Caritas
AW przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie miała miejsce
m.in. premiera filmu dokumentalnego „Daję to co mam”
w reż. Anny Brzezińskiej ukazującego aktualną działalność Caritas AW, wręczenie jubileuszowych dyplomów
oraz ogłoszenie laureatów nagród HONORAT 2014.
Z okazji jubileuszu wydana została książka „Z wyobraźnią miłosierdzia” poświęcona ćwierćwieczu funkcjonowania Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Ukazuje ona
historię Caritas AW w szerszym kontekście losów Caritas
i Kościoła w Polsce. Zawiera także ciekawy materiał naukowy – raport z przeprowadzonego w marcu 2014 roku
badania pt. „Społeczne oblicze Caritas” poświęconego
członkom Parafialnych Zespołów Caritas. Uruchomiona
została również strona jubileuszowa ukazującą działalność Caritas AW http://25lat.warszawa.caritas.pl/.

KARD NA KAZI IERZ N Z
NA
I E Z ARI A A
Caritas w Polsce i w naszej archidiecezji to kolejna odsłona historii, która każe nam
cofnąć się myślą o 25 lat. Odzyskana wolność pozwoliła na wskrzeszenie organizacji
Caritas w Polsce. Ta historia w pewnym sensie potwierdza zawartą w historii
zbawienia prawdę o tym, że prawdziwa miłość jest darem wolności.
Ale też zadaniem: tylko miłość, tylko caritas może pokazać nam prawdziwą
kondycję naszej wolności.
Ciesząc się z jubileuszu, dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzieło Caritas
Archidiecezji Warszawskiej. Musi nas być coraz więcej, bo caritas to jedno
z najważniejszych zadań Kościoła, a potrzebujących nie ubywa. Pomoc materialna,
zdrowotna, duchowa, którą otrzymują potrzebujący dzięki Caritas, to wcielenie hasła
papieża Franciszka: Kościół ubogi dla ubogich.
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PIKNIK R DZINN
Piknik rodzinny w naszej parafii odbył się 15 czerwca. W czasie trwania
pikniku zorganizowane były konkursy
z nagrodami oraz sprzedaż grochówki, kiełbasek z grilla, ciast i napojów.
Informujemy, że wszelkie zyski z pikniku, po pokryciu kosztów organizacyjnych, zostały przeznaczone na zajęcia z dziećmi organizowane w czasie
wakacji. Ogółem zebraliśmy 3.933,62
zł, z czego 2.000 zł zostały przekazane na dofinansowanie kolonii organizowanych przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, a 1933,62 zł na dofinansowanie zajęć Lata w Fundacji dla
dzieci. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

PRA KI ZK

fot. A. Worobiec

NE

fot. A. Worobiec

W czasie pikniku naukowo-charytatywnego, zorganizowanego w dniu
24 sierpnia we współpracy z Fundacją im. ks. Rumianka, zebraliśmy
1121,43 zł, dzięki którym mogliśmy
dofinansować wyprawki szkolne dla
16 dzieci. Sytuacja każdego z dzieci
została sprawdzona, dzięki czemu
mogliśmy kupić dokładnie to, co było
potrzebne. Na wyprawki przeznaczyliśmy ok. 1500 zł (potrzeby nadal
są zgłaszane). Wszystkim, którzy pomogli w zakupie przyborów szkolnych, serdecznie dziękujemy.

AK A NADZIE A
Od obecnego roku szkolnego każda chętna osoba może
objąć opieką jedno konkretne dziecko na cały rok szkolny
w ramach organizowanej w naszej parafii Akcji Nadzieja
koordynowanej przez Parafialny Zespół Caritas i Fundację
im. ks. Rumianka. Można wybrać jedną z opcji:
• pakiet mini (dowolna ofiara na wyprawkę, na paczkę bożonarodzeniową i paczkę wielkanocną); Wspierający otrzyma
podziękowanie po zakończeniu roku szkolnego 2014/15.
• pakiet midi (po 50 zł na wyprawkę, na paczkę bożonarodzeniową i paczkę wielkanocną, zgoda na kontakt
w przypadku, gdyby dziecko potrzebowało w ciągu roku
szkolnego innej pomocy); Wspierający otrzyma podziękowanie po zakończeniu roku szkolnego 2014/15.
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• pakiet maxi (potrzeby dziecka opisane szczegółowo,
pomoc zgodnie z opisem); Wspierający otrzyma po zakończeniu roku szkolnego 2014/15 podziękowanie i opis
postępów, jakie zrobiło dziecko.
Opieką objęliśmy dzieci z rodzin z naszej parafii - z tego
powodu w opisie ich sytuacji materialnej zmieniliśmy imiona dzieci. Jeśli ich rodzice wyrażą zgodę, już po objęciu
dziecka opieką przez konkretnego opiekuna, będziemy
mogli przekazać prawdziwe dane dziecka.
Akcja jest kontynuowana, gdyby ktoś jeszcze chciał objąć dziecko opieką, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii
parafialnej. Za serce okazane najmłodszym serdecznie
dziękujemy!

Uwier z yć
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RAD NE
I A
E
NAR DZENIA
W I i II niedzielę Adwentu zostanie zorganizowany Kiermasz Bożonarodzeniowy. Dochód z niego zostanie przeznaczony na dzieła dobroczynne prowadzone w naszej
parafii. Szczegóły podamy w ogłoszeniach parafialnych
i na plakatach w kruchcie kościoła.
Planujemy – tak jak w ubiegłym roku – zorganizować Wigilię dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Wszystkich pragnących zaangażować się w to dzieło prosimy
o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej.

Przed świętami Bożego Narodzenia mali podopieczni
zespołu Caritas otrzymają paczki świąteczne – już dziś
prosimy o pomoc materialną i organizacyjną przy tym
dziele.
Osoby chętne do pomocy przy tych dziełach zapraszamy na spotkanie 3 listopada o godz. 19.00 w kawiarence
parafialnej.

fot. A. Worobiec

NR 16/2014

2014_16_v4.indd 17

2014-09-24 01:34: 18

IE ZNA

E K R A

Człowiek za życia ziemskiego znajduje się jakby w drodze, po której
winien zmierzać do niebieskiej ojczyzny. Na tej drodze grożą mu
różne niebezpieczeństwa, tak od wewnątrz jak od zewnątrz.
I dlatego jak ludziom wędrującym po niebezpiecznej drodze daje
się ochronę (eskortę), tak i każdemu człowiekowi, jak długo
pielgrzymuje na tej ziemi, bywa przydzielany anioł stróż. A kiedy
dotrze do końca drogi, już nie będzie miał anioła jako stróża,
ale będzie miał w królestwie niebieskim anioła wespół z nim
królującego, zaś w piekle złego ducha karzącego.
(św. Tomasz z Akwinu)
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A

niołowie towarzyszą Kościołowi
w jego życiu, liturgii i zmierzaniu
ku pełni. Psalm 91 (90) mówiący
o opiece aniołów nad człowiekiem (Swoim
aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię
strzegli na wszystkich twych drogach) już
w starożytności żydowskiej i chrześcijańskiej był traktowany jako egzorcyzm. Do
dziś odmawiany jest w niedzielnej komplecie (brewiarzowej modlitwie na zakończenie dnia). Wezwania do Anioła Stróża
uczyliśmy się jako jednej z pierwszych
modlitw w swoim życiu. Na czym polega
jego misja i dlaczego warto mieć z nim dobrą relację?

fot. P. Szpunar
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który jest posłany przez Ojca, by spełnić
Jego wolę i podejmuje swą misję przez
uniżenie.
Wywyższenie człowieka
Tego znieść nie mogli niektórzy z aniołów. Starożytność chrześcijańska (Justyn
Męczennik, Ireneusz z Lyonu, Tertulian,
Cyprian z Kartaginy) przypisywała szatanowi postawę zawiści i zazdrości wobec człowieka. Wynikała ona z odmowy
uczczenia Słowa Wcielonego ukrytego
w postaci niższej od aniołów. Przyczyny
zawiści dopatrywano się również w przekazaniu człowiekowi władzy nad całą
ziemią. To grzech zawiści (wprawdzie
drugorzędny wobec podstawowej winy
demonów - buntu przeciwko Bogu) miałby inspirować zaciekłość szatana wobec
ludzi i jego dążenie do zniszczenia wszelkich więzi człowieka ze Stwórcą.

Posłany na pomoc
Pismo Święte wielokrotnie wypowiada się
na temat aniołów. Najszerszy opis działania anioła podaje nam księga Wyjścia:
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię
strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy
waszych przewinień, bo imię moje jest
w nim” (Wj 23,20-21). Zgodnie ze słowami
Jezusa, aniołowie wpatrują się w oblicze
Boga. Nie jest to żadna przenośnia, żaden
symbol. Mają też swoją misję w dziejach
zbawienia. Są – jak podaje List do Hebrajczyków – duchami przeznaczonymi do
usług, posłanymi na pomoc tym, którzy
mają posiąść zbawienie (Hbr 1,14).

Bardziej szczęśliwi niż aniołowie?
To wywyższenie człowieka opisywała też
św. Teresa z Lisieux. W nawiązaniu do
biblijnego tekstu o tym, że chrześcijanie
będą sądzić aniołów (1 Kor 6,3), zwróciła
uwagę na to, że między Bogiem a człowiekim istnieje więź krwi. Przez posiadane przez nas ciało Bóg w Chrystusie
jest nam o wiele bliższy niż wszystkim
aniołom. Aniołowie nie mogą stać się tak
szczęśliwi jak ludzie, bowiem tylko my
możemy kochać sercem, ciałem i krwią.

Pokorny zwiastun pokornego Sługi
Święty Tomasz wyrażał opinię, że przybieranie przez aniołów ciała ludzkiego
i ukazywanie się ich w Starym Testamencie w pewien sposób zapowiadało
Wcielenie Chrystusa i niejako powoli
wprowadzało człowieka w tę tajemnicę.
W Nowym Testamencie przybieranie ciał
ma już tylko za zadanie ukazanie człowiekowi jego przyszłej chwały. Jest zapowiedzią społeczności zbawionych. Doskonałość aniołów polega na ich bezcielesności, każde zatem ich ukazywanie się jest
aktem uniżenia i pokory. Anioł przyjmuje
ciało w posłuszeństwie Bogu, który posyła go z misją do człowieka. W oparciu
o takie ujęcie i Jezusa nazywano aniołem,
bowiem pełni on funkcję posłańca, jak
pisał Pseudo-Dionizy Areopagita. Anioł
Wielkiej Rady to jedno z symbolicznych
określeń Chrystusa, które w ikonografii
znalazło swój wyraz w wizerunku Zbawiciela pod postacią anioła ze skrzydłami.
Przyrównanie Chrystusa do anioła nie
oznacza tutaj wspólnej z aniołami natury, ale odnosi się do Chrystusa jako tego,

Współobywatele nieba
Grzegorz Wielki tłumaczy, że dopiero
przyjście na świat Chrystusa zmieniło
stosunki panujące między ludźmi i aniołami. Po grzechu pierworodnym panowała
między nimi niezgoda: aniołowie uznawali
ludzi za obcych, będących spoza państwa Bożego. Po Wcieleniu nie patrzą już
z wyniosłością na ludzi, lecz tych, którzy
przyjęli Chrystusa za Króla i oni przyjmują za swoich współobywateli, okazując im
należną cześć. Tak też można wyjaśnić
dlaczego w Starym Testamencie można
było wielbić anioły (jak to czynili Lot, czy
Jozue), natomiast Nowy Testament (np.
Apokalipsa św. Jana) stanowczo tego zabrania. Aniołowie nie uważają za ujmę dla
siebie mieć człowieka za towarzysza, skoro czczą wyższego od nich Boga-Człowieka. Aniołowie kochają nas nie z przymusu,
ale dlatego, że stanowią z nami wspólnotę
osób. Są zainteresowani tym, by doprowadzić nas do oglądania Boga. Każdemu
z nas Boża Opatrzność przypisała anioła,
który towarzyszy nam od chwili poczęcia.
Święty Augustyn zastanawiał się nawet,
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czy w Dniu Sądu nie usłyszymy swojego
życia opowiedzianego przez anioła stróża.
Pomocnik
Anioł stróż nie tylko nas broni, ale i oświeca. Wpływa na naszą zdolność pojmowania
rzeczy. Może oddziaływać bezpośrednio
na intelekt (oświeca nas wiarą) i pośrednio
na wolę, także na nasze uczucia i namiętności. Święty Tomasz wskazywał specyficzny sposób działania aniołów określając
go jako przyjazne przekonywanie. Anioł
stróż ukazuje nam coś jako dobro warte
osiągnięcia, warte podjęcia zmagania. Kiedy modlimy się do niego, nie tylko nas broni, ale i oświeca nasz słaby intelekt i naszą
zranioną wolę. Odkłamuje fałsz demona,
który próbuje nas zniechęcić do tego, byśmy zabiegali o własne zbawienie. Anioł
stróż ukazuje nam Boga jako jedynego zbawiciela i prostuje prawdy Boże ukazywane
nam przez diabła w krzywym zwierciadle.
Pedagog i pasterz
Anioł stróż jest zawsze silniejszy od najdoskonalszych nawet złych duchów, ponieważ w tej walce nie jest sam. Wspomaga
go łaska Boża, moc Bożej sprawiedliwości, która rozciąga się nad wszystkim co
stworzone – ludźmi, aniołami i upadłymi
duchami. Choć może nie zawsze nasz
anioł dokładnie wie, co myślimy i czym
się przejmujemy, to jednak często potrafi poznać to, co jest w naszej duszy lepiej
niż my sami i przyjść nam z pomocą dla
osiągnięcia prawdziwego dobra. Nigdy
bowiem nie zaniedbuje okazji, żeby nas
skłonić ku dobru.
Anioł zawsze obecny?
Czy anioł stróż kiedykolwiek nas opuszcza? Czy są jakieś chwile naszego życia
wyjęte spod jego opieki? Temat ten podejmował święty Tomasz sprowokowany
pytaniem, co dzieje się, gdy anioł stróż
staje przed Obliczem Boga. I odpowiadał,
że nawet gdy nasz anioł jest w niebie, nie
przestaje nas strzec, a że nie jest ograniczony przestrzenią i czasem, więc bez
zbędnej zwłoki staje przy nas, gdy go potrzebujemy. Skąd zatem pojawia się w naszym życiu grzech i cierpienie? Tu znowu
odpowiada święty Tomasz: czasem anioł
zostawia człowieka samemu sobie, by
zgodnie z Bożym wyrokiem spadło na
niego jakieś cierpienie lub grzech, który Bóg dopuszcza. Zdaniem świętego
Ambrożego czasem Bóg zabiera ludziom
sprawiedliwym ich anioła, aby mogli powalczyć sami i zdobyć większe zasługi.
Obecność anioła stróża nie kasuje naszej

wolnej woli ani tym bardziej nie przekreśla Bożego zamysłu rozciągającego się nad
naszą historią, w której obecne jest zło.
Anioł stróż nie występuje w roli nadopiekuńczej matki, która chce uchronić dziecko przed każdym nieszczęściem. Pismo
Święte niczego takiego nie potwierdza.
Warto zauważyć, że anioł ratuje Piotra,
ale nie innego prześladowanego Apostoła – Jakuba. Anioł jest z Jezusem na Górze Oliwnej, ale żaden nie wspiera go na
Golgcie. Jest czasem – przez powstrzymanie się od interwencji - drastycznym
pedagogiem, bo wie, że z różnych, trudnych nawet dla nas doświadczeń, Bóg ma
moc wyprowadzić dla nas większe dobro.
Chroni nas nie przed czymś, ale prowadzi
ku czemuś. Jest w tym z nami solidarny
aż do końca. Jak powiada święty Tomasz,
Anioła stróża posiada i Matka Boża jako
najdoskonalsza spośród stworzonych
i Antychryst, bo dzięki temu mniej on
może szkodzić. Nie ma istoty stworzonej
wyłączonej spod anielskiej opieki.
Męczennik?
Czy jednak anioł cierpi, gdy grzeszymy? Jako byt duchowy i zbawiony nie
ma takiej możliwości, w przeciwnym
razie skutki grzechu sięgałyby nieba,
a przecież Krzyż i Zmartwychwstanie
Chrystusa przekonują nas o czyms zgoła odmiennym. Jak długo wykonują Boże zrządzenia, aniołowie nie podlegają
uczuciom i nie są więźniami sentymentalizmu. Tradycja Kościoła – powołując
się na słowa Pisma Świętego mówiące
o aniołach, którzy płaczą i którzy się
cieszą – mówiła jednak o współodczuwaniu przez anioła stróża dramatu naszego grzechu, a nawet nazywała go
męczennikiem, bo przyjmuje niezasłużone cierpienie towarzysząc nam jako
grzesznikom. Przepięknie napięcie to
wyrażają modlitwy tradycji wschodniej
chrześcijaństwa. W jednej z nich pada
dramatyczne pytanie: Jakim wzrokiem,
aniele, patrzeć będziesz teraz na mnie?
Tego akurat możemy być pewni. Aniołowie uczestniczą w pełni w trudach naszego życia. Ten męczennik, który stoi,
niewidzialny, obok nas, będzie świadczył za nas, na naszą korzyść na Sądzie
Ostatecznym. Nie obraża się na nas, gdy
grzeszymy, nie odwraca się od nas. Za
bardzo nas kocha, za bardzo rozumie
miłość jaką Bóg ma do nas grzeszników
i za bardzo ceni nasze powołanie do zbawienia, żeby nas zostawić. Tak bardzo
chce nam pokazać oblicze Ojca, w któxKCh
rego się wpatruje...

ilustracje: Bamberg Apocalypse
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Często zdarza się, że mamy swoich ulubionych świętych, do których zwracamy się w różnych
życiowych potrzebach. Jesteśmy zachwyceni dziełami, których dokonywali albo pociągnięci
przykładem ich życia. Doświadczamy ich pomocy, dlatego kierujemy do nich prośby o wstawiennictwo w różnych sytuacjach życia codziennego.

Ś

więci żyli na ziemi w miłości do
Boga i bliźnich. Naśladowali Jezusa
Chrystusa, który „przeszedł dobrze
czyniąc” (Dz 10, 38). Wchodząc do Nieba,
jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego,
„nieustannie opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi”. „Ich wstawiennictwo
jest najwyższą służbą zamysłowi Bożemu”.
Dlatego możemy i powinniśmy modlić się,
aby wstawiali się za nami i za całym światem. O ich obecności i pomocy warto mówić w rodzinie, aby o opiekę prosiły kolejne pokolenia.
Święci i błogosławieni realizują w sposób doskonały przykazanie miłości bliźniego, ponieważ są pośrednikami i przyjaciółmi
wiernych, pielgrzymujących po ścieżkach
ludzkiego życia. Znając utrapienia i cierpienia ziemskiego życia, wspierają swoich braci modlitwą i opieką. Będąc patronami Kościołów lokalnych, poszczególnych narodów,
grup społecznych, stowarzyszeń i zawodów
oraz patronami szczególnych okoliczności
ludzkiego życia, towarzyszą człowiekowi
przez całe życie. W tym kontekście święci
są orędownikami ludzi u Boga.
W jaki sposób jednak pielęgnować tę
wiarę w rodzinie? Modlitwa za wstawiennictwem świętych w szczególnych sytuacjach życiowych jest rozumiana już przez
najmłodszych. Jedną z popularniejszych
jest prośba kierowana do św. Antoniego
o pomoc w znajdowaniu wszelkiego rodzaju zguby czy w poszukiwaniu pracy.
Dziecko potrafi zrozumieć, że każdy święty jest patronem od przypisanych sobie
„zadań specjalnych”. Warto też poszukać
patronów każdego członka rodziny – przede wszystkim tych związanych z imionami
przyjętymi na chrzcie czy bierzmowaniu,
ale również tych sprawujących szczególną
opiekę nad poszczególnymi grupami zawodowymi czy społecznymi (jak np. św.
Mateusz patron księgowych czy św. Tarsycjusz patron ministrantów).
Pamięci o świętych pomagają obrzędy po-

fot. A. Worobiec

bożności ludowej, coraz częściej zapominane, które mają za zadanie przypomnieć nam
o dniach, w których szczególnie wspominamy danych świętych oraz o potrzebach,
w jakich możemy się do nich uciekać. Na
przykład 3 lutego w dniu św. Błażeja błogosławi się gardła świecami prosząc o wstawiennictwo w chorobach (święty został
ścięty mieczem). Kilka dni później, 5 lutego
we wspomnienie św. Agaty błogosławiono
wodę, sól i chleb – podstawowe artykuły
żywnościowe – aby przyzywać jej pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia. Uciekano
się do niej również w zagrożeniu pożarami.
We wspomnienie św. Józefa, patrona ojców
i rodzin, dzieci modliły się za swoich ojców,
dziękowały im za opiekę, trud wychowania
i przekazywania wiary, oraz wręczały drobne upominki. W uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca podawano
w czasie głównego posiłku rybę – symbol

chrześcijaństwa i przypomnienie o tym, że
Apostołowie łowili ludzkie serca dla Chrystusa. Zwyczaj błogosławienia i rozdawania
słodyczy 6 grudnia we wspomnienie św. Mikołaja miał przypominać o potrzebie naśladowania świętego w jego trosce o potrzebujących (podkładał potrzebującym nocą
pieniądze na parapetach okien, a sierotom
starał się zastąpić rodzinę). 28 grudnia natomiast, we wspomnienie Świętych Młodzianków Męczenników, rodzice chrzestni
błogosławili swoje dzieci, prosząc aby nigdy
nie zabrakło im miłości i mężnej wiary. To
tylko niektóre przykłady modlitw i błogosławieństw, które przypominają o obecności świętych i uczą jak korzystać z ich
orędownictwa w życiu codziennym. Święci
wspomagają nas w naszej drodze do nieba.
Dzięki ich wstawiennictwu nasza modlitwa
staje się skuteczniejsza i bardziej owocna.
Agnieszka Dzięgielewska
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naszej parafii istnieje wspólnota Żywego Różańca. Comiesięczne spotkania odbywaja się
w drugą sobotę miesiąca po Mszy świętej
o godz. 8.00 w kaplicy świętego Łazarza.
Ponadto raz w miesiącu sprawowana jest
Msza święta w intencji żywych i zmarłych
członków. Cieszę się, że w naszej parafii
istnieje ta wspólnota. Podczas spotkań
odmawiamy jedną z tajemnic Różańca
Świętego polecając intencje Kościoła oraz
Ojca Świętego. Wtedy też wygłaszane są
katechezy w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego. Dostrzegam dużą potrzebę katechizacji osób dorosłych w parafii
ze względu na to, że wielu z nich w okresie panowania reżimu totalitarnego komunizmu było jej pozbawione. Ponadto
świat nie stoi w miejscu i wciąż rodzą się
nowe problemy i nowe wyzwania, z którymi Kościół musi się zmierzyć. Omawiamy także ważne sprawy dotyczące życia
Kościoła oraz naszej parafii. Spotkania te
sprzyjają krzewieniu praktyki codziennego odmawiania modlitwy różańcowej
zarówno indywidualnie jak i we wspólnotach rodzinnych. Pan Jezus powiedział:
"Jeśli dwaj z was na ziemi o coś zgodnie
prosić będą, to wszystkiego użyczy im
mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich" (Mt 18,19-20).
Wielokrotnie w swoim życiu doświadczyłem potęgi Różańca, który od wielu lat
odmawiam codziennie.
Założycielką Żywego Różańca jest
kandydatka na ołtarze Francuzka Paulina
Jaricot. Założyła go ona w celu wspierania
dzieła misyjnego Kościoła przez modlitwę,
ofiary duchowe oraz wsparcie materialne
udzielane misjonarzom.
W naszej parafii istnieje sześć kół żeńskich i jedno męskie Żywego Różańca
z czego się bardzo cieszę. Pragnąłbym, aby
coraz więcej osób włączało się w odmawianie tej modlitwy w rodzinach i wspólnocie parafialnej. Swoistym fenomenem
jest to, że chora dziewczynka: Magda Buczek będąc na wózku inwalidzkim, założyła przy pomocy radia, internetu i prasy na
całym świecie kilkadziesiąt tysięcy kół Ży-
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wego Różańca tzw. Podwórkowych Kółek Różańcowych, do których
należą dzieci. Chciałbym,
aby rodzice uczyli swoje
dzieci odmawiać tę piękną modlitwę Kościoła,
która jest głęboką modlitwą
kontemplacyjną.
Kontemplacja to nie tylko
bezmyślne powtarzanie
„Zdrowasiek”, ale rozważanie i medytowanie tego, co poprzez poszczególne tajemnice Różańca
mówi do mnie Bóg. Modlitwa ta jest codziennie
kilkakrotnie odmawiana
w radiu Maryja. Włączają
się w nią Polacy mieszkający w Polsce i rozsiani
po całym świecie. Była
to ulubiona modlitwa św.
Jana Pawła II, który cały
swój pontyfikat zawierzył Maryi. Dlatego też
w jego herbie papieskim
znalazły się słowa Totus Tuus tzn. Jestem
cały twój Maryjo. Tak mówił Św Jan Paweł
II na temat Różańca: Bądźmy wytrwali
w odmawianiu Różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin: modlitwa ta w miarę powtarzanych
wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień
domowego ogniska, umocni nadzieję oraz
sprowadzi na wszystkich wielki spokój i radość Chrystusa, który dla nas narodził się,
umarł i zmartwychwstał (św. Jan Paweł II,
2 października 1988 r.). To znamienne, że
w wielu miejscach na całym świecie, gdzie
miały lub mają miejsce objawienia Maryjne
zatwierdzone przez Kościół jest stale to
samo wezwanie do modlitwy i czynienia
pokuty za grzechy. Uwierzmy, że różaniec
jest potężną bronią, przed którą ucieka
szatan, jest wielkim wsparciem dla jednoczenia małżeństw i naszych rodzin sprawiając, że stają się one Bogiem silne.
Do naszej parafii sprowadzane są miesięczniki formacyjne "Różaniec" oraz dla
dzieci "Anioł Stróż" wydawane przez sio-

fot. J. Różycki

stry Loretanki. Zachęcam do ich lektury.
Dobrze by było, żeby w każdej rodzinie
katolickiej była prenumerowana choć
jedna gazeta katolicka. Jest to dlatego tak
ważne, ponieważ dziś zalewa nas prasa
brukowa, której przesłanie jest często
wrogo nastawione do Kościoła i antyewangelizacyjne.
Będąc ostatnio z członkami Żywego Różańca naszej parafii na II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca
na Jasną Górę, która miała miejsce dnia
07.06.2014 r. miałem możność przekonania się jak potężna jest Wspólnota Żywego
Różańca. Na Placu Jasnogórskim zgromadziło się około 30 tys. pielgrzymów z całej
Polski na Mszy świętej koncelebrowanej
przez blisko 300 kapłanów pod przewodnictwem biskupa Józefa Zawitkowskiego.
Odmówiliśmy tam akt osobistego oddania się Matce Bożej.
Bądźmy i my apostołami Różańca
w naszych środowiskach.
ks. Jan Różycki
Uwier z yć
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ak zostać świętym i co to właściwie
znaczy, że ktoś jest święty? Przeważnie świętymi określa się tych chrześcijan, którzy po zakończeniu ziemskiego
życia zostali przez Kościół beatyfikowani
lub kanonizowani. Proces beatyfikacyjny
czy kanonizacyjny to żmudna procedura,
która pomaga określić, czy możemy mieć
pewność, że dana osoba doświadcza już
radości nieba. Zatem święty to ten, który
przebywa blisko Boga. Przy czym pamiętajmy, że z pewnością bardzo wielu ludzi
nie ogłoszonych świętymi również cieszy
się wiecznością w niebie. Równocześnie,
dosłownie obok nas są osoby, które cechują się świętością już tu na ziemi. Najlepszy
przykład to Jan Paweł II, który za życia był
przez wielu określany jako święty człowiek. Zatem być świętym to być blisko
Boga! Pozostaje tylko pytanie: jak zostać
świętym już teraz, by cieszyć się świętością Boga w wiecznej przyszłości?
Jakiś czas temu w warszawskim klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Freta
miałem okazję współprowadzić serię
spotkań, w czasie których rozmawiano
o świętych i świętości. Fascynacją świętymi kościoła katolickiego dzielili się znani
muzycy, aktorzy, dziennikarze i duchowni. Przemysław Babiarz, Stanisława Celińska, Szymon Hołownia, Brygida Grysiak,
Piotr Baron i inni goście z pełnym zaangażowaniem opowiadali o życiu Czesława
Odrowąża, Marii Egipcjanki, Jana Beyzyma, Faustyny Kowalskiej, Karola Wojtyły,
czy Tereski z Lisieux. Można więc było
usłyszeć o świętych powszechnie znanych i tych trochę zapomnianych. Historie ich życia opowiedziano z wyjątkową
swadą. Jednak mimo, że fascynowały, to
za każdym razem miałem głębokie przekonanie, że dotyczą niezwykle zwyczajnych ludzi.
Święci są dziś postrzegani podobnie
jak celebryci. Kojarzą nam się z jakimś innym, niedostępnym lepszym światem. Ich
życie wydaje się bardziej wyjątkowe niż
nasze własne. Wreszcie ich wybory urastają do czynów, których dokonać mogą
tylko najwybitniejsze jednostki. Czar pryska, gdy poznajemy ich bliżej - zarówno
świętych jak i celebrytów. Oczywiście ich
życie może nosić znamiona wyjątkowości
jak choćby w przypadku życia papieża czy

np. aktora. Jednak tak naprawdę każde
życie wiąże się z codziennym wysiłkiem
i wyborami, które znane są nam wszystkim. Każdy z nas, każdego dnia może
podjąć trud modlitwy lub zająć się innymi
sprawami. Każdy z nas doświadcza sytuacji zdenerwowania czy konfliktu i każdy
może na nią zareagować prowadząc do
pojednania lub eskalacji. Bez względu na

fot. Archiwum autora
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naszą pozycje społeczną, wszyscy stoimy
przed tymi samymi wyborami codzienności, w których możemy decydować się na
„mały-wielki” heroizm.
Świętość można poznać właśnie przez
takie bohaterstwo codzienności – bohaterstwo małych wyborów. Bliskie są mi
słowa Jezusa o tym, że wielkie odpowiedzialności należy powierzać tym, którzy
potrafią być odpowiedzialni w rzeczach
małych (por. Mt 25,23). Wątpię czy święty Maksymilian Kolbe zdecydowałby oddać swoje życie za współwięźnia, gdyby
wcześniej nie doświadczył dylematu innych mniejszych decyzji. Myślę, że musiał
zdawać sobie sprawę, że decyzją jest zarówno działanie, jak i bierność. Ludzi przeważnie oceniamy po ich dobrych lub złych
czynach, brak działania klasyfikujemy jako
neutralność. Patrząc na żywoty świętych
mam coraz mocniejsze przekonanie, że nie
potrafiliby uznać jakiejś decyzji za neutralną. Jeśli w jakiejś chwili nic nie wybrałem
zamiast wybrać dobro, to czy ostatecznie dobrze uczyniłem? Jeśli w danej chwili
mogłem zrobić coś co przybliżyłoby mnie
do Boga, a nie wybrałem nic, to czy mój
wybór był właściwy? Nawet brak wyboru też jest wyborem! Receptę na świętość
znajdziemy, jeśli uznamy, że każda chwila
daje możliwość postąpienia zgodnie lub
niezgodnie z Ewangelią. Natomiast zgodność z Ewangelią daje niezwykły komfort
wolności i oddzielania rzeczy ważnych od
zupełnie nieistotnych – coś bezcennego
we współczesnym świecie…
Książka „Rozmowy ze świętymi” prezentuje niezwykłe postaci, które deklarujący swoją wiarę znani Polacy stawiają
sobie za wzór. Miałem to szczęście, że
poproszono mnie o poprowadzenie części spotkań. Prowadząc je nie wiedziałem,
że moje nazwisko trafi na okładkę książki. Większą zasługę przy jej powstaniu ma
ojciec Maciej Kosiec – dominikanin, red.
Anna Sosnowska oraz osoby aktywnie zaangażowane w duszpasterstwo przy warszawskim klasztorze św. Jacka. Dziękuję
im, że mogłem brać udział w tym przedsięwzięciu. Dało mi to okazję przekonać
się, że wyjątkowość świętości dostępna
jest dla każdego – zaczyna się bowiem od
zwykłych codziennych wyborów.
Mikołaj Foks
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STAROŚĆ I MŁODOŚĆ
KOŚCIOŁA
Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Franciszka na rzymskim kongresie
diecezjalnym 16 czerwca 2014 r. obradującym na temat: „Lud, który rodzi swe
dzieci. Wspólnota i rodzina na wielkich etapach inicjacji chrześcijańskiej”.
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hciałbym powiedzieć jedną rzecz
o adhortacji Pawła VI Evangelii Nuntiandi, którą przed chwilą wspominaliście. Do dziś jest to najważniejszy
dokument duszpasterski, który nie stracił
na znaczeniu w okresie posoborowym.
Musimy ciągle do niego wracać. Ta adhortacja apostolska jest ciągle inspirująca. Napisał ją wielki Paweł VI, od siebie.
Po Synodzie nie było zgody co do tego,
czy ma powstać jakiś dokument, czy nie
i w końcu relator – był nim późniejszy
święty Jan Paweł II – zebrał wszystkie
teksty i przekazał je Papieżowi, mówiąc:
„Ty to zrób, bracie!”. Paweł VI przeczytał wszystko i z cierpliwością, jakiej mu
nie brakowało, zaczął pisać. To jest dla
mnie testament duszpasterski wielkiego Pawła VI. Nic nie stracił na ważności.
Jest pełen inspiracji dla duszpasterstwa.
Dziękuję, że go wspomnieliście i oby zawsze stanowił dla nas punkt odniesienia!
Odwiedzając w tym roku różne parafie, mam okazję spotykać wielu ludzi, którzy często w krótkich słowach, ale z wielką ufnością dają wyraz swoim nadziejom,
oczekiwaniom, wraz z ich bolączkami
i problemami. W wielu listach, które
otrzymuję codziennie, czytam o kobietach
i mężczyznach, którzy czują sie zagubieni,
ponieważ życie okazuje się często bardzo
trudne i ciężko jest odnaleźć jego sens
i wartość. Wszystko dzieje się tak szybko! Wyobrażam sobie, jak napięty musi
być dzień jakiegoś ojca lub matki, którzy
wstają wcześnie rano, odprowadzają dzieci do szkoły, potem jadą do pracy, często
do miejsc bardzo odległych. Zanim do
was przyszedłem, wstąpiłem do kuchni
na kawę i spytałem kucharza: „Jak długo
jedziesz tu ze swojego domu?”. „Półtorej
godziny...”. Półtorej godziny! I potem wraca do domu, tam są dzieci, żona... I musi
przebić się przez zakorkowane miasto.
Wielu tak ma i źle się z tym czuje. Czuje
na sobie ciężar, który go przygniata i pyta:

czy to jest życie? W naszych sercach rodzi
się pytanie: co możemy uczynić, by nasze
dzieci mogły nadać sens własnemu życiu?
One bowiem czują, że nasz sposób życia
jest czasem nieludzki, i nie wiedzą, co mają
robić, aby ich życie było piękne i aby wstawały rano szczęśliwe.
Kiedy spowiadam młodych małżonków i mówią mi o dzieciach, zawsze pytam: „Masz czas, żeby pobawić się ze swoimi dziećmi?”. I często słyszę od ojców:
„Ależ Ojcze, kiedy ja idę do pracy, one
jeszczcze śpią, kiedy wracam wieczorem,
już leżą w łózku i śpią”. To nie jest życie!
To ciężki krzyż. Gdy byłem arcybiskupem w innej diecezji często rozmawiałem
z młodymi i zdałem sobie sprawę, że cierpią z powodu sieroctwa. Nasze dzieci, nasza młodzież cierpi z powodu sieroctwa!
Myślę, że podobnie jest i tutaj. Młodzi są
osieroceni z powodu braku bezpiecznej
drogi, którą mogliby podążać, są pozbawieni mistrzów, którym mogliby zaufać,
ideałów, które rozpalałyby ich serca, nadziei, która pozwalałaby wejść w trudy
codziennego życia. Są osieroceni, ale noszą w sercu pragnienie tego wszystkiego!
Mamy do czynienia ze społeczeństwem
sierot. Pomyślmy o tym, bo to ważne. Są
to sieroty pozbawione pamięci rodzinnej,
bo na przykład dziadkowie zostali oddaleni
do domu starców i nie ma tej obecności,
tej pamięci rodzinnej. Sieroty pozbawione
uczuć albo doznające ich tylko pośpiesznie,
bo tata jest zmęczony, mama jest zmęczona, idą spać... A dzieci zostają sierotami.
Sierotami pozbawionymi darmowości, tej
bezinteresowności taty i mamy, którzy
potrafią tracić czas, żeby bawić się z dziećmi. Potrzebujemy poczucia darmowości
w rodzinach, parafiach, w całym społeczeństwie. A kiedy myślimy, że Pan objawił
się nam w swojej darmowości, czyli jako
łaska, sprawa staje się o wiele poważniejsza. Ta potrzeba ludzkiej bezinteresowności, która jest jakby otwarciem serca na

łaskę Boga. Wszystko jest za darmo: On
przychodzi i daje nam swą łaskę. Ale jeśli
nie mamy poczucia darmowości w rodzinie, szkole, parafii, bardzo trudno będzie
nam zrozumieć, czym jest łaska Boża, ta
łaska, której się nie sprzedaje, nie kupuje,
która jest prezentem, darem Bożym: jest
samym Bogiem. Młodzi są osieroceni z powodu braku tej darmowości.
Jezus złożył nam jednak wielką obietnicę: „Nie zostawię was sierotami!”
(J 14,18), ponieważ to On jest drogą, którą
mamy iść, nauczycielem, którego mamy
słuchać, nadzieją, która nie zawodzi. Jakże nie czuć płonącego serca i nie mówić,
zwłaszcza młodym: „Nie jesteś osierocony! Jezus Chrystus objawił nam, że Bóg
jest Ojcem i chce ci pomóc, bo ciebie
kocha”. Oto najgłębszy sens wtajemniczenia chrześcijańskiego: rodzić do wiary to ogłaszać, że nie jesteśmy sierotami.
Współczesne społeczeństwa wypierają się
swoich dzieci! Dla przykładu prawie 40%
młodych ludzi we Włoszech nie pracuje.
Co to oznacza? „Nic mnie nie obchodzisz!
Jesteś śmieciem! Przykro mi, takie jest życie”. Tak, społeczeństwo czyni młodych
sierotami. Pomyślcie o tym, co to znaczy,
że 75 milionów młodych ludzi w Europie,
młodych w wieku 25 lat i poniżej, nie ma
pracy.... To społeczeństwo zostawia ich
osieroconych. Jesteśmy ludem, który chce
wzrostu swoich dzieci w pewności, że mają ojca, mają rodzinę, mają matkę. Nasze
społeczeństwo technologiczne – jak powiedział Paweł VI – mnoży w nieskończoność okazje do przyjemności, szaleństwa,
ciekawości, ale nie jest w stanie doprowadzić człowieka do prawdziwej radości.
Tyle udogodnień, tyle pięknych rzeczy, ale
gdzie radość? By kochać życie nie trzeba
go wypełnić rzeczami, które stają sie potem idolami, potrzebujemy Jezusa i jego
spojrzenia. Jego wzrok mówi nam: piękne
jest twoje życie, twoje życie nie jest pozbawione sensu, bo otrzymałeś wielkie
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zadanie. To jest prawdziwa nadzieja: nowe spojrzenie na życie, które rodzi się ze
spotkania z Jezusem.
Mówiliście wcześniej o drodze narócenia na duszpasterstwo misyjne. Trzeba to
czynić i mamy łaskę, aby to robić. Nawrócenie nie jest łatwe, ponieważ oznacza
zmianę życia, zmianę metody, wiele zmian,
także przemianę duszy. Ale ta droga nawrócenia uczyni z nas lud, który rodzi swe
dzieci, nie lud bezpłodny! Jeśli my jako Kościół nie wiemy, jak przekazać życie, to coś
nie działa! Wielkim wyzwaniem Kościoła
w naszych czasach jest stawać się matką.
Tak, matką! Nie być dobrze funkcjonującą
organizacją pozarządową, z wieloma planami duszpasterskimi... Potrzebujemy ich,
to prawda... Ale nie to jest najważniejsze,
to ma tylko pomóc. Pomóc w czym? W macierzyństwie Kościoła! Jeśli Kościół nie jest
matką, to – choć źle tak mówić o Kościele – staje się starą panną. To znaczy: nie
jest płodny. Tożsamość Kościoła polega na
tym, by rodzić dzieci do życia, czyli ewangelizować, jak mówił Paweł VI w Evangelii
nuntiandi. Taka jest tożsamość Kościoła:
ewangelizować, rodzić dzieci. Myślę o naszej matce Sarze, która była już staruszką
i nie miała dzieci, o Elżbiecie, żonie Zachariasza, która zestarzała się bezdzietna,
myślę o Noemi, kolejnej która przeżywała
starość naznaczoną brakiem potomstwa...
I te niepłodne kobiety miały dzieci, miały
potomstwo: Pan mógł to uczynić! I dlatego
Kościół musi coś zrobić, zmienić – nawrócić się, by stać się matką. Ma być płodny!
Ta płodność jest darem, o który musimy
dziś prosić Ducha Świętego, byśmy mogli
iść naprzód drogą nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego. Nie chodzi tu o prozelityzm, nie, wcale. Nie chodzi to, by wyjść
i obwieszczać przez megafon: „Czy chce
Pan/Pani wstąpić do organizacji, która
nazywa się Kościół katolicki?...”. Chodzi
o wyjście do ludzi, towarzyszenie im. Kościół – jak powiedział Benedykt XVI – nie
wzrasta przez prozelityzm, ale przez siłę
świadectwa, macierzyńskie przyciąganie,
dlatego ukazuje swą matczyność – to macierzyńska czułość i świadectwo rodzą jej
kolejne dzieci...Trochę zestarzała nam się
nasza Matka Kościół... Nie możemy mówić
o Kościele jako „babci”, ale prawdą jest że
trochę nam się Kościół zestarzał. Musimy
go odmłodzić! Odmłodzić nie przez wizytę u lekarza, który dokona paru kosmetycznych zabiegów, nie! To nie jest prawdziwe odmłodzenie Kościoła, nie tędy
droga. Kościół odmładza się, kiedy potrafi
rodzić więcej dzieci, odmładza się, kiedy
staje się bardziej matką. To nasza matka

fot. Archiwum „Uwierzyć”
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Kościół i na tym polega nasza synowska
miłość. Być w Kościele to być w domu, być
z mamą, w domu matki. To wielkie objawienie.
To starzenie się ma jeszcze jeden powód, nie wiem czy już o tym mówiliście.
Indywidulizm wypycha ludzi z życia wspólnotowego i to jest przyczyna zestarzenia
się Kościoła. Odwiedzamy instytucję,
która nie jest już matką, choć daje jakieś
poczucie tożsamości, jak drużyna piłkarska: „Jestem z tej drużyny, jestem kibicem
katolicyzmu!”. Dzieje się tak, gdy uciekamy od życia wpólnego, od rodziny. Musimy przywrócić pamięć, pamięć Kościoła,
który jest ludem Bożym. Brakuje nam dziś
poczucia sensu historii. Boimy się czasu:
brak czasu, żadnych przystanków, nic,
nic. Wszystko teraz, natychmiast! Żyjemy
w królestwie teraźniejszości, aktualnego
czasu. Tylko ta przestrzeń, tutaj, teraz,
i brak czasu. Także w komunikacji: światła, czas, komórka, esemes.... Język coraz
bardziej skrócony, zredukowany. Wszystko w pośpiechu, bo jesteśmy niewolnikami
obecnej sytuacji. Odzyskać pamięć cierpliwości Boga, który nie spieszył się w historii
zbawienia, który towarzyszył nam długo
w ciągu dziejów, który zechciał objawić się
w długiej historii, przez wiele lat, krocząc
wraz z nami.
O teraźniejszości powiem jedno słowo: otwartość. Tak, otwartość. I dodam
to, o którym wy wspomnieliście wcześniej:
czułość. Matka jest pełna czułości, umie
okazywać pieszczoty. Ale czasem widzimy
ludzi, którzy przychodzą do parafii z taką
albo inną sprawą i nie potrafią zachować

się w kościelnym otoczeniu, bo nie pojawiają się za często w parafii, i dobrze, by
trafili na kogoś, kto ich poprowadzi. Umieć
otwierać drzwi w teraźniejszości: otwartość i czułość.
A jeśli chodzi o przyszłość – nadzieja
i cierpliwość. Dawać świadectwo nadziei
i iść naprzód. A rodzina? Cierpliwość. To,
co mówi św. Paweł: wspierajcie siebie nawzajem, jeden drugiego. Wspierać się. To
ważne!
Wracamy do tekstu. Ludzie, którzy
przychodzą, wiedzą – przez namaszczenie
Duchem świętym – że Kościół przechowuje skarb spojrzenia Jezusa. I mamy to
ukazać wszystkim. Kiedy zjawiają sie w parafii – jak mamy postępować? Przyjmować z otwartym sercem, jak w rodzinie,
prosząc, by Bóg uczynił nas zdolnymi mieć
współudział w trudnościach, jakie często
młodzi spotykają w życiu.
Mamy mieć serce Jezusa, który „widząc
tłumy litował się nad nimi, bo były zmęczone i znękane jak owce bez pasterza” (Mt 9,
36). Widząc tłumy, litował się nad nimi. Marzę o Kościele, który by żył współczuciem
jak Jezus. Współczuć to «cierpieć razem»,
czuć to, co czują inni, towarzyszyć w uczuciach. To Kościół matka, który tak jak matka
pieści ze współczuciem swe dzieci. Kościół
z sercem bez granic i nie tylko z sercem, ale
też ze spojrzeniem, z łagodnym spojrzeniem Jezusa, często bardziej wymownym
od wielu słów. Ludzie oczekują, że spotykając nas spotkają się ze spojrzeniem Jezusa,
często nie wiedząc kiedy to spojrzenie spokojne i dające szczęście przenika serce. Ale
tak mają żyć wszyscy w parafii – nie tylko

fot. Archiwum „Uwierzyć”

księża i katecheci. Cała parafia. Gościnni,
otwarci...
Musimy zastanowić się na ile nasze
parafie są otwarte, czy godziny rozmaitych spotkań skłaniają młodych do udziału,
czy jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać,
gromadzić ich także w innych miejscach
i głosić im tam Ewangelię (np. na boisku,
czy przez nowoczesne technologie). Mamy odkrywać nowe sposoby w jakie nasze
wspólnoty mogłyby stawać się domem,
którego drzwi są otwarte. Otwarte drzwi!
Ale ważne jest, by za tym otwarciem szła
jasna propozycja wiary, czasem nie wyrażana wprost, ale z takim nastawieniem, ze
świadectwem: że w tej instytucji, którą
jest Kościół, którą jest parafia, oddycha się
powietrzem wiary, ponieważ wierzy się
w Pana Jezusa.
Zachęcam was, byście zgłębiali to, co
wam powiedziałem: to osierocenie i odzyskiwanie pamięci rodzinnej, jak sprawić, by
w parafiach tchnęło uczuciem, darmowością, żeby parafia nie była instytucją związaną z okazjonalnymi zdarzeniami. Nie, żeby
była rzeczywistością historyczną, drogą
nawrócenia duszpasterskiego. By w teraźniejszości umiała być otwarta i delikatna, i by potrafiła swoje dzieci wyprawiać
w przyszłość z nadzieją i cerpliwością.
Życzę wszystkiego najlepszego kapłanom, bo bycie proboszczem nie jest łatwe.
Łatwiej jest być biskupem niż proboszczem! Bo my biskupi zawsze mamy mozliwość zachowania dystansu, schowania
się za „Waszą Ekscelencję” i to nas osłania! Ale być proboszczem, kiedy pukają do
twoich drzwi: „Ojcze, to, ojcze tamto, ojcze tutaj...” nie jest łatwo! Kiedy przychodzi ktoś i mówi o problemach rodzinnych,
o zmarłym albo kiedy przychodzą plotkować tak zwane „panie z Caritasu” przeciw
tak zwanym „paniom ze wspólnoty”... Oj
niełatwo być proboszczem!
Ale chcę wam powiedzieć jedno: Kościół jest silny dzięki swoim proboszczom!
Tym, którzy – było tak dawniej – spali z telefonem przy łóżku i wstawali o którejkolwiek godzinie, gdy była potrzeba i udawali
się do chorych.... Nikt nie umierał bez Sakramentów... Po sąsiedzku! Proboszczowie bliscy ludziom.
Myślimy o Kościele matce i mówimy
o naszej matce Kościele to, co Elżbieta
powiedziała Maryi, kiedy ta została matką,
oczekując narodzin syna: „Błogosławiona,
któraś uwierzyła!”
Chcemy Kościoła wiary, który wierzy,
że Pan może go uczynić płodnym, dać mu
wiele dzieci! To nasza święta Matka Kościół.
Tłum. i oprac. x KCh
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awiedzenia Obrazu Matki Bożej nie
traktujemy jako widowiska, ale jako
okazję do pogłębienia życia religijnego, do pokuty, do nawrócenia ze złej drogi
i naprawienia zła. Obraz Matki Najświętszej
pozostawia głębokie ślady wszędzie tam,
gdzie przechodzi, a są to ślady szlachetne,
rozgrzane miłością Bożą. Dziękujemy Panu
Bogu za tę wielką łaskę, że wszędzie tam,
gdzie Ona przychodzi, ludzie stają się lepsi.
Zstąpi Ona ze swego złocistego tronu
na Jasnej Górze, aby w skromnej postaci
Służebnicy Pańskiej zejść do świątyń naszych. Wejdzie w nasze codzienne, niełatwe życie.
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Dzieją się rzeczy osobliwe i niezwykłe.
Ludzie się nawracają, znajdują się skądś
w kościołach, w których nigdy przedtem
nie byli. A nawet się spowiadają. Dzieje się
więc coś niezwykłego – na nasz trzeźwy,
teologiczny rozum i rozsądek. Działa przecież Ancilla Domini, pokorna, cicha, działa
nawet...wbrew nam! O! Gdybyśmy tylko
chcieli całkowicie Jej zaufać!
A Matka Boża sobie idzie... I pójdzie...
Nie trzeba się tej inicjatywy bać, bo
ona mobilizuje modlitwę, wyzwala wewnętrznie ludzi, którzy po całych latach
nie byli u spowiedzi świętej. To wszystko się jakoś budzi, ożywia. Przecież nam

A
PERE R NA I
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tylko o to idzie, by wskrzeszać umarłych.
To jest jedno z naszych zadań. Niekiedy
się zastanawiamy, czy my jeszcze umiemy to robić... Chrystus nakazał Apostołom: „Wskrzeszajcie umarłych” (Mt 10,8).
Właśnie o to idzie: wskrzeszać nie tyle
ciała, ile dusze. Czynimy to zawsze, ale
trzeba szukać wciąż nowych sposobności, aby umarłych wskrzeszać.
Ile było wspaniałych nawróceń [ludzi]
tkniętych miłością, ile powrotów z dalekiej wędrówki po bezdrożach, poza łaską
uświęcającą, po wielu, wielu latach! Ilu ludzi pojednało się z Bogiem i przystąpiło
do sakramentów świętych! Kapłani wyznawali, że musieli – wbrew programowi
– całe noce spowiadać i nie mogli zamknąć
świątyń tam, gdzie obraz przebywał przez
noc. Inni wyznawali, że w czasie Nawiedzenia przybywali ludzie, których nigdy
przedtem nie widywano w kościele i których bez Nawiedzenia nadal by pewnie
w świątyniach nie oglądano.
Na podstawie materiałów Archidiecezji Warszawskiej.

Kiedy jesteśmy zmęczeni, zniechęceni,
przygnębieni problemami, spoglądamy
na Maryję, odczuwamy Jej spojrzenie,
które mówi naszemu sercu:
„Odwagi, synu, Ja ciebie wspieram!”
Matka Boża dobrze nas zna, jest
mamą, dobrze wie, jakie są nasze
zmartwienia i radości, nasze nadzieję
i rozczarowania. Gdy odczuwamy
ciężar naszych słabości, naszych
grzechów, spoglądamy na Maryję, która
mówi naszemu sercu:
„Wstań, idź do mojego Syna Jezusa,
On cię przyjmie, okaże miłosierdzie
i da nową siłę, by iść dalej”.
Papież Franciszek, Czuwanie z okazji Dnia Maryi
w Roku Wiary, 12 października 2013 roku.
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Damian Pietrzyk

O pomyśle zainicjowania Forum Rodzin Włochowskich – szerokiej
płaszczyzny współpracy samorządu, szkoły i Kościoła na rzecz rodzin pisze Damian Pietrzyk, prawnik, wiceprezes Fundacji im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka i członek Oddziału Akcji Katolickiej w naszej parafii.

R

odzina pełni szczególną rolę w życiu i historii naszego narodu. W rodzinie wzrastamy, uczymy się miłości Boga i bliźnich. Wszystkim nam zależy
aby polska rodzina była szkołą miłości
i wiary. Zarówno nauczanie Kościoła Katolickiego jak i zasady, które legły u podstaw Konstytucji Rzeczypospolitej mówią
o tym i podkreślają to szczególne wyzwanie stojące przed rodziną.
Perspektywa nauczania Kościoła
Katechizm Kościoła Katolickiego w sposób jasny definiuje i podaje sens łączenia
się kobiety i mężczyzny w sakramencie
małżeństwa: „rodzina jest podstawową
komórką życia społecznego. Jest naturalną
społecznością, w której mężczyzna i kobieta
są wezwani do daru z siebie w miłości i do
przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa
w społeczeństwie” (pkt 2207). W rodzinie
zatem, z samej racji jej istnienia tkwią siły,
które należy odkrywać i wspierać! „Rodzina jest prawdziwym fundamentem
społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości podkreślał
św. Jan Paweł II (list na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny w 1994 r.). Naszą
wspólną sprawą jest dać rodzinie siłę i po-

moc w realizacji sensu jej istnienia. Naszą
troską winny być objęte wszystkie rodziny począwszy od dzieci, ludzi młodych,
poprzez pokolenia dorosłych czy też tych
będących u schyłku życia.
Szansą dla rozwoju rodziny jest wspólne budowanie więzi pomiędzy rodziną
a państwem i samorządem oraz Kościołem. Tylko mądra współpraca da oparcie
rodzinie zarówno w sferze materialnej jak
i duchowej. Rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. am gdzie rodziny nie są
w stanie wypełniać swoich funkcji, inne
społeczności mają obowiązek pomagać
im i wspierać instytucję rodziny. godnie
z zasadą pomocniczości większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej
uprawnień czy też ingerować w jej życie (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt
2209). Nasza wrażliwość pozwoli systematycznie budować gwarancję poczucia bezpieczeństwa dla rodziny. Poczucia przynależności do wspólnoty i społeczeństwa.
Perspektywa polskiego porządku
prawnego
Obietnice zapewnienia ochrony i opieki znajdujemy także na kartach naszej
Konstytucji: małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny, rodzina, macie-

rzyństwo i rodzicielstwo znajdują się
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej
olskiej (art. 18 Konstytucji RP). Tylko
wspólnie i przy wsparciu władz samorządowych możemy i mamy prawo dopominać się, aby deklaracje znajdowały odzwierciedlenie w sprawach publicznych.
Niech deklaracje z Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed
własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz
na zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot” dadzą
nam szansę podjęcia wspólnych działań,
przedsięwzięć wynikających, czy to z inicjatywy państwa, samorządu, czy też Kościoła Katolickiego. Przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tylko zgodna i mądra
współpraca ma szansę realizacji zamierzeń
ułatwiających i sprzyjających rozwojowi
polskiej rodziny.
Samorządowa polityka prorodzinna
Zadaniem samorządów, a zwłaszcza samorządu miejskiego i dzielnicowego, winno zatem być uważne i czujne kierowanie
swojej uwagi na potrzeby rodzin z ich
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okręgów. Owa troska powinna odbywać
się zgodnie z zasadą pomocniczości. Samorząd nie może jednak mylić jałmużny
z prawdziwym rozpoznawaniem potrzeb
rodziny. Samorząd nie powinien przejmować funkcji rodziny i zawłaszczać jej tradycyjnych funkcji, na przykład wychowania dzieci. Powinien natomiast tworzyć
dobry klimat dla rodziny, we współpracy
z Kościołem, państwem i szkołami.
System preferencji dla rodzin
(Karta Dużej Rodziny)
Jednym ze sztandarowych form prowadzenia polityki prorodzinnej przez samorządy
powinno być tworzenie kompleksowego
systemu preferencji dla rodzin. Dzieje się to
w ramach oferowanych usług komunalnych
oraz poprzez zachęcanie do uczestnictwa
w tym systemie podmiotów prywatnych.
System ten jest z reguły realizowany w postaci tzw. Karty Dużej Rodziny. Karta ta
uprawnia do szeregu zniżek oferowanych
zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe oraz prywatne. Jej posiadacze
mają dostęp na preferencyjnych warunkach m.in. do miejskich instytucji kultury,
obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz
komunikacji miejskiej. W Polsce, system
taki z powodzeniem wdrożyły już m.in.
Szczecin i Białystok. Spośród miast położonych bliżej Warszawy m.in. Grodzisk
Mazowiecki i Wołomin. W bieżącym roku
rozpoczęto wprowadzanie ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny.
Chcemy jednak, aby oprócz pomocy samorządowej, tej bardzo wymiernej
i materialnej, naszą wspólną sprawą było
stworzenie przede wszystkim kompleksowego systemu wspomagającego małżeństwa także w sferach duchowych, intelektualnych, kulturalnych tworzących poczucie lokalnej więzi i wspólnoty.

Edukacja przyjazna rodzinie
Edukacja to kolejny obszar do realizacji
świadomości prorodzinnej. W Polsce „nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki” (Preambuła
ustawy o systemie oświaty). W obecnym
stanie prawnym odpowiedzialność samorządu za edukację odbywa się poprzez
kontrolę i nadzór placówek oświatowych.
Wszyscy jesteśmy przekonani, że wychowanie dzieci jest rolą i leży w gestii rodziców. Powinni oni jednak otrzymywać stosowne wsparcie ze strony szkół, Kościoła
i państwa. P
Potrzeba
pedagogów umiejących pokierować młodą psychiką i dydaktyków sumiennie wykonujących swój zawód.
Wychowaniu dzieci, szkodzą przede wszystkim wdrażane w niektórych
szkołach i przedszkolach, programy edukacyjne, deprawujące dzieci i młodzież.
Wszyscy słyszeliśmy o „równościowym
przedszkolu”, edukacji seksualnej według standardów WHO, promującej
seksualizację dzieci i młodzieży, uprzedmiatawiającej człowieka, o programach
promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz
kulturową stabilność ról płciowych kobiet
i mężczyzn, o programach głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od
płci biologicznej (tzw. ideologia gender).
Samorząd powinien

fot. Archiwum „Uwierzyć”

dbać, aby w nadzorowanych przez niego
placówkach edukacyjnych nie odbywały
się deprawujące dzieci i młodzież zajęcia.
Polska wciąż jest krajem chrześcijańskim
i dlatego również samorząd miejski zobowiązany jest do tego, aby przeciwdziałać
przekazywaniu w szkołach treści wrogich chrześcijańskiej etyce i promującej
wartości niezgodne z prawem naturalnym. Wspólnie możemy odważnie i mądrze przeciwstawiać się temu, co godzi
w dobro polskiej, naszej rodziny. Samorządy, w ramach wsparcia rodzin, powinny organizować warsztaty i programy
dla uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego, promujące rozwój osobisty
uwzględniający i szanujący wartości oraz
tradycyjną rolę rodziny. Pojawiła się inicjatywa Szkoła Przyjazna Rodzinie, która
nadaje certyfikat szkołom wspierającym
rodziców w tradycyjnym wychowaniu
oraz wolnych od propagowania szkodliwych treści. Naszą ambicją jest, aby szkoły w dzielnicy Włochy mogły poszczycić
się powyższym certyfikatem, gwarantującym bezpieczne wychowywanie i nauczanie naszych dzieci.
Forum Rodzin Włochowskich
W celu prowadzenia powyższych, wybranych jedynie przykładowo, elementów świadomości prorodzinnej potrzebne jest wzajemne zrozumienie i płaszczyzna współpracy pomiędzy rodzinami,
samorządem (w tym lokalnymi szkołami)
oraz Kościołem. Warto więc zorganizować Forum Rodzin Włochowskich, którego celem byłoby rozpoczęcie szerszej
debaty na temat polityki prorodzinnej
we Włochach oraz wypracowanie modelu współpracy pomiędzy: (1) rodzinami
włochowskimi, (2) samorządem dzielnicy Włochy i m.st. Warszawy (w tym włochowskimi szkołami), (3) włochowskimi
parafiami i (4) lokalnymi organizacjami
pozarządowymi. Tylko wspólnie możemy budować silną rodzinę. Możemy już
teraz uczynić wszystko, aby rodziny nie
czuły się osamotnione, pozostawione samym sobie.
Warszawa wciąż nie wypracowała
spójnego i kompleksowego programu
polityki prorodzinnej. Dlatego zacznijmy
oddolnie już teraz próbować i wszelkimi dostępnymi sposobami wywierać
wpływ na władze samorządowe, w celu
stworzenia dobrego klimatu dla rodziny
w naszej małej ojczyźnie. Nie zapominajmy jednak, iż tak jak rodzina jest siłą samorządu, tak rodzina powinna być silna
Bogiem.

NR 16/2014

2014_16_v4.indd 29

2014-09-24 01:34: 48

PRZ
D
DNI
P

2014_16_v4.indd 30

IA

ANIA
DZIE
1 R

P KANIA
R A
NE D A
D
A
I
D
KA IAREN E
IE Z RNE AD RA I NA
I
ZE

DZIE
DR I PI EK
AKRA EN

2014-09-24 01:34: 51

2014_16_v4.indd 31

2014-09-24 01:34: 51

A
NDA

fot. A. Worobiec

I

Uwier z yć

2014_16_v4.indd 32

2014-09-24 01:35:

12

NR 16/2014

2014_16_v4.indd 3

2014-09-24 01:35:

31

Uwier z yć

2014_16_v4.indd 34

2014-09-24 01:35:

50

P

o wakacyjnej przerwie zapraszamy
na zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy – w tym roku będziemy się spotykać we wtorki w godzinach 16-18.00,
pierwsze zajęcia odbędą się 7 października. Zajęcia będzie prowadził zespół
doświadczonych pedagogów. W planach
mamy wiele ciekawych tematów. W ramach spotkań KMO odbywały się cztery
cykle spotkań:
EK PER
EN
I NA KA to
spotkania prowadzone na podstawie scenariuszy Centrum Nauki Kopernik, dostosowane do poziomu i wieku naszych
członków. Mają na celu rozwój potencjału
twórczego i intelektualnego dzieci i przekazanie im w sposób atrakcyjny wiedzy
i umiejętności z zakresu różnych dziedzin
naukowych.
PER DZIE KIE
– spotkania według programu autorskiego, uzupełnionego o eksperymenty ze scenariuszy
Centrum Nauki Kopernik. Spotkania są
realizowane w oparciu o zajęcia, zabawy
i aktywności rozwijające ciało, umysł oraz

ducha, za pomocą zajęć umysłowych, plastyczno-technicznych, ruchowych i kulinarnych. Celem tego cyklu zajęć jest budzenie
ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie
możliwości twórczych i wyobraźni, doskonalenie koncentracji i wydłużanie czasu
uwagi, doskonalenie wiary we własne siły,
poczucia własnej wartości, umiejętności
współpracy w grupie, rozwiązywania trudnych sytuacji i nazywania uczuć.
K
P DR NIKA to spotkania
według programu autorskiego, których celem jest przybliżanie dzieciom zagadnień
z dziedziny geografii, poznanie ciekawych
zakątków Polski i świata oraz rozbudzenie
zainteresowania podróżowaniem. Dzieci
poznają także aspekty związane z bezpiecznym i atrakcyjnym zwiedzaniem poszczególnych miejsc (zachowanie zasad, konieczne ubranie, możliwe niebezpieczeństwa, zachowanie środków ostrożności).
Z K
R ZA PAN RA –
spotkania według programu autorskiego,
realizowane w związku z profilem działalności naszej Fundacji. W ciągu roku będą
się odbywały spotkania przybliżające treści, zwyczaje i tradycje związane z najważniejszymi świętami roku liturgicznego
(Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post,
Wielkanoc, Boże Ciało). W ramach tego
cyklu dzieci poznają również zwyczaje
karnawałowe oraz zapoznają się ze zróżnicowaniem kulturowym naszego kraju.
Wszystkich
odkrywców,
małych
i większych, serdecznie zapraszamy.

Z

AR Z A

apraszamy na zajęcia warsztatowe dla wszystkich, którzy lubią
twórczo spędzać czas – dla dorosłych i dla dzieci. Szczególnie serdecznie zapraszamy całe rodziny – to
doskonała alternatywa dla spędzania
czasu przed telewizorem, a wspólne
majsterkowanie i praca twórcza dają
dużo satysfakcji. Pierwsze spotkanie
będzie miało miejsce 11 października
o godzinie 10.00 w kawiarni – tematem
naszych zajęć będzie krepa i wszystko,
co można z niej zrobić. Zapraszamy
wszystkich chętnych do dołączenia do
naszego grona.

P KANIA
D A DZIE I

W

tym roku szkolnym zapraszamy
dzieci na spotkania rozwijające
zainteresowania. Można się na
nie zapisywać w kancelarii parafialnej lub
mailowo (biuro@fundacjarumianka.pl).
Od 1 października prowadzące będą zapisy na:
1
11
– Najpiękniejsze baletowe bajki świata,
Teatr Palladium
1
– Poranek muzyczny: instrumenty drewniane, Teatr Wielki

ZAPRA ZA
A

I

Z

KI

30

października
zapraszamy
wszystkie dzieci na godzinę 16.30 na Bal Wszystkich Świętych. To propozycja zabawy
z pięknym przesłaniem. Chcemy pokazać
prawdę o życiu w perspektywie nadziei
na życie wieczne z kochającym Ojcem
i niebem pełnym 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. Z
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7.00 o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy w dniu imienin
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.1)
2) za śp. Leokadię, Józefę, Aleksandra i Andrzeja Przybysz
18.00 za Parafian (SUMA ODPUSTOWA)
PAŹDZIERNIKA

1 R

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.2)
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz
o błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących
w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
PAŹDZIERNIKA

1 R PI

EK

7.00 wolna intencja
8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.3)
2) za śp. Małgorzatę Matuszewską w 30. dzień po śmierci
PAŹDZIERNIKA

1 R

A

7.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.4)
8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego w 3. rocznicę śmierci,
o miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego
PAŹDZIERNIKA

1 R

II NIEDZIE A Z

K A

7.30 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.5)
9.30 w 1. rocznicę ślubu Anny i Pawła, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11.00 za śp. Mieczysława Walczaka w 5. rocznicę śmierci
12.30 w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 za śp. Stanisławę, Józefa, Tadeusza,
Stanisława i Władysława Śliweckich
PAŹDZIERNIKA

1 R P NIEDZIA EK

7.00 o Boże błogosławieństwo dla Cezarego i Sandry z okazji ślubu
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.6)
PAŹDZIERNIKA

1 R

REK

7.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.7)
8.00 1) za śp. Mariana i Genowefę Cicheckich
2) za śp. Elżbietę Gonciarz w 10. rocznicę śmierci
18.00 1) za śp. Dominika, Czesława, Jana i Bogdana
2) za śp. Małgorzatę i Józefa Brzezińskich
PAŹDZIERNIKA

1 R

R DA

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.8)
18.00 za śp. Mariana Mizerskiego w 16. rocznicę śmierci;
o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
PAŹDZIERNIKA

1 R

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 w intencji Artura i Wiktora, o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i dary Ducha Św.
18.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.9)

E

1 PAŹDZIERNIKA

1 R PI

Z

EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.10)
18.00 1) za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
2) dziękczynna, za wszystkie łaski dla całej rodziny Pychów
11 PAŹDZIERNIKA

1 R

A

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.11)
18.00 za śp. Józefę Mętrak w 7. rocznicę śmierci
oraz Janusza, Mariana i Stanisława Mętraków
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

III NIEDZIE A Z

K A

7.30 wolna intencja
9.30 1) za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza Szaniawskich
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.12)
11.00 za śp. Natalię i Franciszka Dymnickich
12.30 dziękczynno-błagalna, w 28. rocznicę ślubu Krystyny i Mariana,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
na dalsze lata wspólnego życia (chrzty)
18.00 za śp. Kazimierza Kobyłeckiego
w 13. rocznicę śmierci i Aleksandrę Kobyłecką
1 PAŹDZIERNIKA

1 R P NIEDZIA EK

7.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.13)
8.00 1) za śp. Edwarda w dniu imienin
oraz jego rodziców, brata i teściów
2) dziękczynno-błagalna, w 60. rocznicę urodzin Elżbiety Marii,
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
18.00 1) za śp. Włodzimierza Dziubę w 1. rocznicę śmierci
2) w 18. rocznicę urodzin Mateusza, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

REK

7.00 za śp. Edwarda Kabatę z okazji imienin
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.14)
18.00 1) w intencji nauczycieli, pracowników przedszkoli i szkół z
naszej parafii, ich rodziny i podopiecznych
2) dziękczynno-błagalna, w 18. rocznicę urodzin Pawła, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki
Bożej
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

R DA

7.00 1) za śp. Jadwigę i Franciszka Szydlików, Teresę Kasprzak i Józefa
Zabłockiego
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.1)
8.00 1) za śp. Jadwigę w dniu imienin i jej męża Tadeusza
Okurowskich
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.15)
18.00 za śp. Jadwigę Kaczorek oraz Helenę i Stanisława Kaczorek; o
zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

Z AR EK

7.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.2)
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr16)
18.00 za śp. Mariana Maliszewskiego w 14. rocznicę śmierci
1 PAŹDZIERNIKA

1 R PI

EK

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.17)
Uwier z yć
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2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.3)
18.00 1) za śp. Leszka Tomaszewskiego w 13. rocznicę śmierci
2) za śp. Alinę Chojnacką
1 PAŹDZIERNIKA
A
I

1 R

PAŹDZIERNIKA

KA ZA E

7.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Ireneusza w 32. rocznicę urodzin
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.18)
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.4)
18.00 za śp. Mariannę i Jakuba Piaseckich
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

I

NIEDZIE A Z

K A

7.30 w intencji Jarosława w dniu urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 1) o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Kingi z okazji 13. rocznicy urodzin
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.5)
11.00 1) za śp. Antoniego Wawryków w 8. rocznicę śmierci oraz
Janinę, Wacława, Zygmunta i Jerzego Kufirskich
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.19)
12.30 1) dziękczynno-błagalna, w dniu urodzin Macieja
2) dziękczynno-błagalna, w 60. rocznicę ślubu Marianny
i Czesława Sarna, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia
18.00 za śp. Teresę Gdak
PAŹDZIERNIKA

1 R P NIEDZIA EK

7.00 1) za śp. Izydora i Irenę Dąbrowskich
oraz Wiktora i Mariannę Wojtasik
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.6)
8.00 1) za śp. Irenę Łabędzką w dniu imienin
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.20)
18.00 za śp. Irenę Gajewską
1 PAŹDZIERNIKA

1 R

REK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.21)
18.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.7)
PAŹDZIERNIKA 1 R
R DA
P
NIENIE

ANA PA

A II

7.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.22)
8.00 za śp. Eugeniusza Wiąckiewicza w 9. rocznicę śmierci,
za śp. Katarzynę, Michała i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.8)
PAŹDZIERNIKA

1 R

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.23)
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.9)
18.00 za śp. Krystynę Stępień w 1. rocznicę śmierci
PAŹDZIERNIKA

1 R PI

EK

7.00 za śp. Marylę Fidecką w rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.24)
18.00 1) za śp. Franciszka, Józefę i Antoniego Kochanowicz
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.10)
PAŹDZIERNIKA

7.00 wolna intencja

1 R

A

8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.25)
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.11)
18.00 za śp. Józefa i Stefanię Cyrul
1 R

1

NIEDZIE A Z

K A

7.30 1) za śp. Tadeusza Kąca
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.12)
9.30 1) za śp. Stanisławę i Piotra w 20. rocznicę śmierci Bednarczyk
oraz Zofię Majewską
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.26)
11.00 1) za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich
2) za śp. Tadeusza i Marię Jarczewskich
oraz zmarłych z rodziny Jarczewskich, Weimanów i Bodyłów
12.30 za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Orlińskich
i Stefana Widyńskiego
PAŹDZIERNIKA

1 R P NIEDZIA EK

7.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.27)
8.00 1) za śp. Sabinę i Mariana Krysteckich
oraz Marię Nowakowską-Krystecką
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.13)
18.00 w intencji Tadeusza w dniu imienin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i siły
PAŹDZIERNIKA 1 R
I
Z
NA I

D

REK
ADE

ZA AP

7.00 1) za śp. Teresę Kozera w 1. rocznicę śmierci
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.14)
8.00 1) za śp. Tadeusza Okurowskiego w dniu imienin
oraz jego żonę Jadwigę
2) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.28)
18.00 1) w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana
Wyszyńskiego, o dobre przygotowanie parafian
do peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej
oraz o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
dla księdza proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii
2) za śp. Tadeusza Śliweckiego w dniu imienin
PAŹDZIERNIKA

1 R

R DA

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.29)
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.15)
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
PAŹDZIERNIKA

1 R

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mirosława Grześkiewicza (gr.30-ost.)
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.16)
18.00 za sp. Jadwigę Radziszewską oraz Jana, Józefa, Anastazję i
Kazimierza
1 PAŹDZIERNIKA

1 R PI

EK

7.00 za zmarłych z rodziny Święckich, Zadrożnych, Paplińskich,
Dąbrowskich i Sinickich
8.00 za śp. Ryszarda, Mariusza, Wiesława, Jana i Rozalię Falkowskich
oraz Mariannę Dobrzeniecką
18.00 1) za zmarłych z rodziny Badach
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.17)
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IN EN
1 I

PADA

1 R

A

Z

E

KI

I

7.00 za śp. Janinę, Jana, Szczepana, Stanisława, Władysława i Marię
8.00 1) w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.18)
12.00 za wszystkich wiernych zmarłych (odprawiana na cmentarzu)
18.00 za śp. Natalię, Henryka, Adama, Andrzeja z rodziny Michalskich,
Marię i Władysława oraz zmarłych z rodziny Banaszczyków,
Jana Nowaka, Zofię Piasecką, Romana Buzaka i jego rodziców
I
P

PADA
NIENIE

1 R NIEDZIE A
Z
KI
IERN

Z AR

7.30 za śp. Wiktorię, Henryka, Lecha, Jerzego, Radzisława i
Mieczysława Bardadyn
9.30 1) za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich oraz Leokadię
Szymańską
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.19)
11.00 za śp. Piotra, o łaskę życia wiecznego
12.30 w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 za wszystkich wiernych zmarłych, zwłaszcza za polecanych
w wypominkach
I

PADA

1 R P NIEDZIA EK

I

PADA

1 R

7.00 w dniu urodzin Tomasza Woźniaka,
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Stanisława Fabisiewicza z okazji urodzin
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.20)
REK

PADA

1 R

R DA

7.00 za śp. Elżbietę oraz zmarłych z całej rodziny Godek,
Czubaków, Mireckich i Paciaków
8.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.22)
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
I

PADA

1 R

I

PADA

1 R PI

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.23)
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo
Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
EK

7.00 wolna intencja
8.00 za żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1) za śp. Stanisława, Anielę i Arkadiusza Głowackich,
Józefa i Irenę Stellwag oraz Jana Frelika
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.24)
I

PADA

1 R

A

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.25)
18.00 za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana i Sławka Kmiecińskich, Janusza
I

PADA

1 R

II NIEDZIE A Z

18.00 za śp. Teodorę Ziemkiewicz

1

I

PADA

11 I

PADA
REK
I

1 R P NIEDZIA EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.27)
18.00 za śp. Stanisławę i Zygmunta Pawłowskich
1 R
NIEP D E

I

7.00 wolna intencja
8.00 1) za zmarłych z rodziny Sokołowskich, Słabych i Królaków oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.28)
18.00 za Ojczyznę

1

I

PADA

1 R

R DA

1

I

PADA

1 R

Z AR EK

1

I

PADA

1 R PI

1

I

PADA

1 R

1

I

PADA

1 R

1

I

PADA

1 R P NIEDZIA EK

1

I

PADA

1 R

1

I

PADA

1 R

R DA

I

PADA

1 R

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.29)
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
za śp. Henrykę Piekut w 1. rocznicę śmierci,
śp. Aleksandrę Pich oraz zmarłych z rodziny Kuczerów;
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Stanisławę w rocznicę śmierci,
za jej męża, dzieci i zmarłych z rodziny Gasińskich
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.30-ost.)
18.00 za śp. Stefana Sołtysińskiego,
Zofię Sołtysińską i Marię Owsikowską
EK

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Mariannę Dobrzeniecką w 8. rocznicę śmierci
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Ryszarda Kucy w 10. rocznicę śmierci
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.21)
I

ZA NE

K A

7.30 wolna intencja
9.30 1) za śp. Stanisława Fresel
2) za śp. Jadwigę Dziedzic (gr.26)
11.00 za śp. Witolda Milewskiego, Mariannę i Stanisława Janiszewskich
12.30 za parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)

A

7.00 w 3. rocznicę urodzin Alicji,
z prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
8.00 ku czci św. Alberta Wielkiego
18.00 za śp. Stanisława, z prośbą o łaskę życia wiecznego
III NIEDZIE A Z

K A

7.30 wolna intencja
9.30 za śp. Piotra Przekop w 10. rocznicę śmierci
11.00 dziękczynno-błagalna, w intencji Kai z okazji 8. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę
Matki Bożej dla niej i jej rodziny
12.30 za śp. Annę, Leokadię, Adama i Mieczysława Andrychowiczów,
Zofię i Szymona Markiewiczów oraz Irenę i Jana Urów
18.00 za śp. Helenę Liman w 23. rocznicę śmierci
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 w 1. rocznicę urodzin Marysi

REK

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Tadeusza i Genowefę Kluczyk
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Feliksa i Stefanię Zając oraz zmarłych z rodziny
Uwier z yć
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NE

I

1 I

PADA

1 R PI

I

PADA

1 R

1

A
A

EK

7.00 wolna intencja
8.00 o zdrowie i Boże miłosierdzie dla Janusza Marczaka
18.00 za śp. Alinę Rosiak-Niedziela
A

ZE
NIEDZIE E I
I A
7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Cecylię, Józefa i Tadeusza Marczaków
18.00 za śp. Mariannę, Cecylię i Aleksandra Kobus
EZ

I

A

PADA
R

1 R NIEDZIE A
A KR A
ZE

R

Z
IA A

7.30 za śp. Henrykę i Leona Kozłowskich, Witolda i Adama
Szabelskich oraz Wiesławę Czerwińską
9.30 1) za śp. Mieczysława Bardadyna w 8. rocznicę śmierci
oraz Wiktorię, Henryka, Jerzego, Radzisława i Lecha
2) za śp. Henryka Rzącę w 33. rocznicę śmierci
oraz Katarzynę i Aleksandra Ciechocińskich
11.00 1) za śp. Mariana Nowaka w 19. rocznicę śmierci oraz za
Władysława, Agnieszkę i Marka
2) w dniu imienin Katarzyny, z prośbą o dary Ducha Św.,
mądrość życiową i duchową
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Martę Rogulską w 14. rocznicę śmierci
I

PADA

1 R P NIEDZIA EK

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 Peregrynacja
I

PADA

PADA

ZE

AKRA EN P

PADA

1 R

REK

R DA

AD RA A NA

PADA

1 R PI

EK

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
dla księdza proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii
I

PADA

1 R

A

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Czesława Bieńkowskiego w 7. rocznicę śmierci
i jego rodziców Czesławę i Feliksa
I

PADA

I

ZE

AKRA EN

ZE
DZIE

AKRA EN
I
DEN

w pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

AD RA A NA
I
I P KANIE D A

piątki, godz. 19.00

NA

E

PIER

Z

PI

K

E

PIER

1 R I NIEDZIE A AD EN

7.30 w intencji Agnieszki, Małgorzaty i Agnieszki,
o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
9.30 za śp. Stanisławę, Stanisława i Tadeusza Orlińskich
oraz Stefana, Zofię i Franciszka Widyńskich
11.00 za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich oraz Stanisława Smyla
12.30 za zmarłych z rodziny Szymańskich i Żakietów
18.00 za śp. Andrzeja Nowosielskiego

Z

w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

N
ENNA
PRZED PERE R NA
A KI
E Z

RAZ
KIE

28 października, po Mszy św. godz. 18.00

A DZIE I

A

piątek, 17.00, salka pod zakrystią

Z AR EK

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Gabrielę i Waleriana Jesiona
I

EDNANIA

- 10 min. przed Mszą św.

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
I

ZEDNIE

7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele)
19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

NA

1 R

1 R

DNI P

7.00, 8.00 i 18.00

w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 Peregrynacja
I

ZE

R

poniedziałki i czwartki, godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym

R

IA

IE

piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym

R

R DZIN NAZARE A

KI

wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym

P

N

A KR I

R

A

czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

KR

I

IN

w rodzinach, osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

KAN E ARIA PARA IA NA

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.
Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.00-11.00.
tel. (22) 535 01 00
www.swietateresa.pl
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006
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PEREGRYNACJA
Modlitwa do Świętej Rodziny
napisana przez papieża Franciszka
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach
nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
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