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W SERCU PROBOSZCZA

GDZIE JEST JEDNOŚĆ,
POKÓJ I RADOŚĆ, TAM
NA PEWNO JEST PAN JEZUS
Rozmowa z księdzem proboszczem
Zygmuntem Niewęgłowskim
Czym jest dla Księdza Proboszcza Adwent?
Adwent to czas, który rzuca światło na nasze działania.
Jest nam bardzo potrzebny, byśmy mogli zobaczyć,
czy nasze życie budujemy na Bogu czy nie. Szczególną
cześć oddajemy w Adwencie Matce Najświętszej, pełnej
łaski, a Ona zawsze prowadzi nas do Chrystusa. Adwent
skłania mnie zawsze do głębszego spojrzenia na moje życie,
przeżywam go jako czas wyciszenia, oczekując na światło, które
rozświetla wszelkie ciemności.
A co może być taką ciemnością?
Choćby to, że spotyka się ostatnio coraz więcej ludzi, którzy mają
pogardę do kapłanów, do kapłaństwa w ogóle. Myślę, że wielu
zapomina o słowach Pana Jezusa, który powiedział do apostołów
„Kto wami gardzi, Mną gardzi”. Takie podejście jest jedną z przyczyn
braku powołań kapłańskich. Często mówi o tym ostatnio Ksiądz
Kardynał, prosząc nas wszystkich o gorliwą modlitwę w tej sprawie.
Chciałbym, aby w naszej parafii modlitwa ta została ożywiona,
zwłaszcza w pierwszy czwartek miesiąca. Bardzo proszę o to,
by włączać tę ważną intencję do swoich modlitw osobistych.
O rozeznawaniu powołania trzeba też rozmawiać z młodzieżą,
rzadko się to robi w naszych domach. Jest bardzo ważne, by
dziadkowie i babcie gorąco modlili się za swoich wnuków, nie
tylko o zdrowie i dobre oceny w szkole czy na studiach, ale
przede wszystkim o to, by byli blisko Boga i rozpoznali, na
jaką drogę życia On ich zaprasza.
Niedawno zakończył się Synod na temat młodzieży. Widać
ogromną troskę Papieża o młodych…
Nie da się ukryć, że młodych w kościele jest mało. Nie
chciałbym tu kogokolwiek obwiniać, ale musimy wszyscy
postawić sobie pytanie o to, na ile nasza wiara jest
autentyczna, na ile jest widoczna w konkretach naszego życia. Przekazywanie wiary trzeba zaczynać od dziecka,
odbywa się to przede wszystkim w rodzinie. Trzeba więc stawiać na poważną formację rodziny i bardzo mi na tym
zależy.
Konkretną propozycją dla rodziców są katechezy, które rozpoczną się w naszej parafii w lutym.
Tak, to jest ogromna szansa dla tych wszystkich, którzy widzą, że sami nie potrafią się zmobilizować do modlitwy, że
chcieliby pogłębiać swoją wiarę, ale nie bardzo wiedzą, jak. Widzę bardzo wyraźnie, że te katechezy i formacja, którą
one rozpoczynają, to dar Pana Boga i ogromna pomoc dla wszystkich, zwłaszcza dla małżeństw i rodzin. Cieszę się,
że nasi parafianie to dostrzegają. W tym roku w katechezach brało udział naprawdę sporo osób. Przychodziło na nie
wielu nowych parafian, zwłaszcza z osiedla przy ul. Obywatelskiej. Również w tym roku w czasie każdej katechezy
będzie zapewniona opieka nad dziećmi w kawiarence parafialnej.
Jakie życzenia chciałby Ksiądz złożyć Parafianom z okazji Bożego Narodzenia?
Życzę wszystkim radości z przyjścia Chrystusa i pokoju, który tylko On może nam dać. Tego pokoju doświadczamy
po spowiedzi, w czasie modlitwy, w czasie dobrej roboty czy przy świątecznym stole. Życzę więc tego, byśmy tę
obecność Pana Jezusa odkrywali coraz bardziej. Dbajmy zwłaszcza o rodzinny stół, który gromadzi nas wokół darów
Bożych i sprawia, że między nami jest jedność. Gdzie zaś jest jedność, pokój i radość, tam na pewno jest Pan Jezus.
Błogosławionych Świąt!
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W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy!
Honorowe miejsce na choince w moim domu
rodzinnym należało się bombce, o której
mówiło się, że ma już ponad sto lat. Przyjechała
wraz z pradziadkami z niemieckiej Westfalii,
dokąd wyemigrowali za chlebem przed I wojną
światową. Babcia Ania prosiła zawsze, byśmy
Jej pokazali, gdzie zawiesiliśmy TĘ bombkę.
Taka nasza rodzinna tradycja…
Zapraszam do lektury tekstu Agnieszki Bąk na
temat genezy choinkowego zwyczaju.
Słowo „tradycja” oznacza „przekazywanie”.
Przekazujemy kolejnym pokoleniom to, co
otrzymaliśmy od naszych przodków. Darek
Maleo Malejonek od kilku lat z powodzeniem
przekazuje młodym poruszające historie
naszych narodowych bohaterów z czasów
II wojny światowej i okresu powojennego.
W wywiadzie, którego nam udzielił, mówi też
o swojej wierze i o jej przekazywaniu kolejnym
pokoleniom.

Nasza okładka: Boże Narodzenie – fragment ikony etiopskiej
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Bp Piotr Jarecki podkreślał podczas
wizytacji w naszej parafii coraz większą rolę
duszpasterstwa rodzin, które potrzebują
naszego wsparcia w trudnym zadaniu
przekazywania wiary. Cieszy obecność bielanek,
ministrantów i lektorów, cieszyły roraty i tak
lubiane przez dzieci śniadanka. Kluczową
sprawą jest jednak formacja nas – dorosłych.
Jest ona konieczna, bo żyjemy w coraz
bardziej skomplikowanym świecie. Jednym ze
sprawdzonych sposobów takiej formacji są
katechezy dla dorosłych i młodzieży, które już
niedługo rozpoczną się w naszej parafii.
W tekście o. Macieja Jaworskiego o Etiopii
możemy przeczytać o tym, że nawet
najpiękniejsza tradycja to za mało. Wszyscy
potrzebujemy autentycznej więzi z Jezusem
Chrystusem, byśmy mogli sami cieszyć
się naszą wiarą, ale też byśmy mogli ją
przekazywać z prawdziwym entuzjazmem
kolejnym pokoleniom jako nasz największy
skarb.

Takich autentycznych, pełnych
radości i nadziei spotkań z Jezusem
Chrystusem w Jego i naszym Kościele
– podczas Świąt, ale i przez cały Rok
Pański 2019 – życzę Wam wszystkim
z całego serca!
Ks. Jacek Grabowski

j.grabowski.rm@gmail.com
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Kalendarium:
1 października

świętowaliśmy uroczystość
naszej Patronki św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Wieczornej
Mszy św. przewodniczył bp
Piotr Jarecki. Uroczystą celebrą
zakończyła się dwudniowa
wizytacja parafii. Ksiądz Biskup
głosił homilie na wszystkich
Mszach św. w niedzielę 30
września i przewodniczył
Mszy św. o godz. 12.30.
W trakcie procesji z darami
przedstawiciele wspólnot,
grup i stowarzyszeń z naszej
parafii przekazali sprawozdania
ze swej działalności. Ksiądz
Biskup odwiedził obie szkoły
podstawowe, dokonał przeglądu
budynków parafialnych,
a także poprowadził modlitwę
za zmarłych na parafialnym
cmentarzu przy ul. Ryżowej.
W programie wizytacji znalazły
się też Liturgia Słowa ze
wspólnotami, spotkanie z Radą
Parafialną, a także indywidualne
spotkania z księżmi.

..................
31 października

odbył się pierwszy w historii
parafii Bal Wszystkich Świętych.
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Moi kochani!

Święto patronalne, odpust, uroczystość
św. Teresy od Dzieciątka Jezus uczy nas
przede wszystkim tego, jaki jest najgłębszy
sens naszej wiary, naszej religijności,
naszej pobożności. Tym najgłębszym
sensem i celem jest świętość. (…) Moim
pierwszym powołaniem jest właśnie
powołanie do świętości. Świętość jest
nade wszystko dziełem Boga w człowieku
– zbawczego życia, cierpienia, męki,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa,
Jego Wniebowstąpienia, a także Zesłania
Ducha Świętego. Z tym darem musimy
współpracować, pokładając całkowitą
ufność w Panu Jezusie i łącząc swoje
cierpienia z Jego cierpieniami, starając
się być wiernym w najmniejszych,
prozaicznych rzeczach i wyznając Go
wobec wszystkich, będąc jego apostołem.
Z homilii bpa Piotra Jareckiego, 1 X 2018
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Kalendarium:

..................
1 listopada

zebraliśmy się na naszym
cmentarzu, by wyznawać
wspólnie wiarę w „świętych
obcowanie” i modlić się za
naszych zmarłych. Mszy św.
przewodniczył Ks. Proboszcz,
homilię wygłosił ks. Grzegorz
Ozga z sąsiedniej parafii Matki
Bożej Saletyńskiej. Powiedział
m.in.: „Pan Bóg nikogo z nas
nie powołuje do tego, byśmy
byli idealni, powołuje nas do
świętości. A świętość to ciągłe
powstawanie z upadków,
które jest możliwe dzięki łasce
Bożej, świętość to nie jest
bezgrzeszność. (…) Podczas
jednej z moich spowiedzi
wyznawałem swoje grzechy
i mówiłem o różnych moich
trudnościach, zmaganiach
i o tym, że wiele rzeczy mi
się nie udaje. Spowiednik
powiedział mi wtedy coś, co
bardzo zapadło mi w pamięć:
Powiedział tak: Gdyby Pan Bóg
nie chciał, żebyś był dobrym
księdzem i zakonnikiem, to nie
dałby ci tego powołania. Gdyby
Pan Bóg nie chciał, żebyś był
dobrym mężem, byś była dobrą
żoną, byście byli mamą, tatą,
synem, córką, babcią, dziadkiem,
księdzem nie dałby ci tego
powołania. A skoro ci je daje, to
znaczy, że ma do ciebie zaufanie
i będzie ci ciągle pomagał”.

..................
11 listopada

obchodziliśmy 100-lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości. W samo
południe parafianie zgromadzeni
na Mszy św. o godz. 11.00
włączyli się w ogólnopolską
akcję i uroczyście odśpiewali
wszystkie zwrotki Mazurka
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Boom
ewangelizacyjny
20 października 2018 r. w naszej kawiarence parafialnej odbył
się doroczny dzień skupienia domowych kręgów biblijnych naszej
parafii. Było to całodzienne spotkanie członków naszych kręgów
z ekipą, która przyjechała do nas z Centrum Nowej Ewangelizacji
w Witkowie k. Stargardu Szczecińskiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ekipa ta jest nam dobrze znana, gdyż – za zgodą i aprobatą ks. proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego – prowadzi dni
skupienia domowych kręgów biblijnych w naszej parafii i przyjeżdża do nas od kilku lat. W jej skład wchodzą ks. Jan Kruczyński, dyrektor i założyciel CNE w Witkowie, którego dobrze znamy z posługi kapłańskiej w naszej parafii jako rekolekcjonistę i spowiednika,
a także Zuzanna Zuzelska i Henryk Krzosek. W spotkaniu, oprócz
członków kręgów, wzięli również udział ks. Proboszcz i ks. Jerzy.
Tegoroczne spotkanie było poświęcone tematowi „Boom ewangelizacyjny – czyli jak skutecznie ewangelizować”. Na początku
wysłuchaliśmy kerygmatu, czyli Dobrej Nowiny, która daje siłę
do działania. Przyjrzeliśmy się też postaci św. Pawła, który został
powołany przez Pana Boga do prowadzenia dzieła ewangelizacji,
choć wcześniej był wielkim grzesznikiem i prześladowcą Kościoła.
Wysłuchaliśmy prelekcji przybliżających nam istotę i cel ewangelizacji, odbyły się także warsztaty praktyczne. Wspólnie przyglądaliśmy się temu, w jaki sposób prowadzone są nasze spotkania,
analizowaliśmy błędy i zastanawialiśmy się, jak rozwijać w naszej
parafii tę ważną inicjatywę. Była też oczywiście wspólna modlitwa,
podczas której uwielbialiśmy Pana Boga za Jego dzieła w naszym
życiu, a także obiad – podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z obecnymi na spotkaniu księżmi pracującymi w naszej parafii
– oraz słodka agapa na zakończenie.
Prowadzący spotkanie uwrażliwili nas na to, że każdy z nas

W PARAFII

powinien dbać o to, aby w swej wierze nie
popaść w rutynę. Pan Jezus chce od nas zaangażowania. Każdy chrześcijanin jest powołany do ewangelizacji w swoim najbliższym otoczeniu. Może to przybierać różne
formy. Najprostszą z nich jest wychowanie
naszych dzieci w wierze i uświadamianie
im, że wiara to nie tylko tradycyjny pacierz
i coniedzielna Msza św. Wiara to codzienna
szczera rozmowa z Bogiem, która – jak to
rozmowa – nie może być ciągle taka sama,
to bliskość z Bogiem i ufność, szukanie i doświadczanie Bożej obecności w konkretach
życia i w ludziach z naszego otoczenia.
Bardzo ważne jest czytanie i rozważanie
Słowa Bożego – nie tylko samodzielne, ale
i wspólne. W ten sposób każdy z nas może
wspierać drugiego w jego zagubieniu, zwątpieniu i niepewności. Dociera do nas zatem
to, co sami przeczytamy, ale i to, co usłyszała
osoba obok nas. I tak razem możemy wiel-

bić Boga, dziękować Mu za liczne łaski, jakich nam nie
szczędzi oraz wspólnie prosić o dary potrzebne każdemu z nas. Takie spotkania rodzą między jego uczestnikami więź. W ten sposób stajemy się wspólnotą domowego kręgu biblijnego, nieraz bardzo małą. Gdy jednak
wspólnota przetrwa, będą z niej niejako wyrastać kolejne kręgi. Każdy z uczestników powinien bowiem zanieść
to dzieło swoim bliskim i podzielić się z nimi dobrem,
które otrzymał.
Kolejnym i ważnym elementem, na który uwrażliwili
nas prowadzący spotkanie, jest świadectwo naszego życia. Jest ono nierozerwalnie związane z ewangelizacją.
Nie mamy zatem szukać własnej chwały, ale mocą Ducha
Św. głosić chwałę Jezusa. Głosić trzeba z miłością, cierpliwie i wytrwale, a najlepsze wzory do tego znajdziemy
w Dziejach Apostolskich oraz w listach św. Pawła. Tak
więc czytajmy wspólnie i radujmy się Słowem Bożym,
żyjąc nim każdego dnia.
Elżbieta Sawicka

Artykuł został napisy na podstawie notatek sporządzonych
przez p. E. Fabisiak

Zapraszamy wszystkich chętnych do czytania Ewangelii w domowym kręgu biblijnym. Wszyscy razem spotykamy się w czwartki przed trzecią niedzielą miesiąca w kawiarence parafialnej
(albo w domu parafialnym, zgodnie z ogłoszeniem w drugą niedzielę miesiąca). Msza św. w intencji domowych kręgów biblijnych odprawiana jest w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 9.30.
W pozostałe tygodnie domowe kręgi biblijne spotykają się po domach. Przyjdź na nasze wspólne
spotkanie, Słowo Boże czeka na Ciebie!
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Kalendarium:
Dąbrowskiego. Imponującą
znajomością naszego hymnu
wykazały się dzieci. O godz.
18.00 została odprawiona Msza
św. w intencji naszej Ojczyzny.
Na zakończenie Mszy św.
zostało odśpiewane dziękczynne
Te Deum. Nad drzwiami naszego
kościoła zawisła ogromna flaga,
przekazana naszej parafii przez
Kancelarię Prezydenta RP.

..................
25 listopada

W kościele seminaryjnym przy
Krakowskim Przedmieściu
miała miejsce promocja 168
nowych lektorów. Znaleźli się
wśród nich nasi parafianie –
Dominik Dróżdż i Mateusz
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Bielańskie
święto
8 grudnia 2018 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy Świętej odprawionej o godzinie 18.00
przez ks. Jerzego Króla 17 bielanek z naszej parafii odnowiło przyrzeczenia przynależności do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Siedem dziewcząt
po raz pierwszy złożyło swoje przyrzeczenia i z rąk księdza celebransa
otrzymało błękitne pelerynki z monogramem Maryi oraz cudowne medaliki. Dwie dziewczynki rozpoczęły czas przygotowań do przystąpienia do Dziewczęcej Służby Maryjnej i jako kandydatki będą teraz nosiły
błękitne szarfy. W tym dniu wszystkie dziewczynki ze Służby Maryjnej
otrzymały od swoich rodziców białe róże.
Po zakończeniu Mszy św. bielanki i kandydatki wraz z rodzinami spotkały się z ks. Jerzym w kawiarence, by przy słodkim poczęstunku świętować to piękne wydarzenie.
Już od najbliższej niedzieli czekają na nasze bielanki nowe zadania
i czas realizowania swojej posługi. Dziewczynki podczas niedzielnej
Mszy św. czytają modlitwę wiernych i przynoszą do ołtarza dary, pomagają w rozdawaniu dzieciom obrazków i naklejek, od początku adwentu
uczestniczą też w roratach. Bielanki przygotowują się do świąt Bożego
Narodzenia, tworząc piękne własnoręcznie wykonywane kartki świąteczne, które będą rozdawać na Wigilii dla samotnych. Jeszcze przed
świętami będą sprzedawać sianko i figurki Dzieciątka Jezus oraz stroiki
na stoły wigilijne.
Prosimy parafian o modlitwę w intencji naszych bielanek, by wytrwale, z miłością i uśmiechem na twarzy służyły Bogu i Jego Niepokalanej Matce.
Anna Łuszczak

W PARAFII

W naszej
parafii
zagościli
Święci
31 października, z inicjatywy księdza Jerzego Króla i przy współpracy Dziewczęcej
Służby Maryjnej i rodziców, w sali teatralnej naszej parafii odbył się Bal Wszystkich
Świętych. Ten szczególny wieczór rozpoczął
się Mszą św. o godzinie 18.00 i modlitwą różańcową. „Biletem wstępu” na bal było przebranie się za Świętego lub postać z Biblii.
W gronie przepięknych Aniołów bawiła się
nasza patronka św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Magdalena, święci: Julian, Jerzy, Jakub, Dominik, Jan Chrzciciel i wielu innych.
Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był
ksiądz Jerzy i jego dawny podopieczny Michał Franczak. Pierwszy taniec poprowadził
ksiądz Proboszcz w rytm piosenki „Jedzie
pociąg z daleka”. Funkcję wodzireja pełnili
Aldona Polcyn z synem, a także ksiądz Jerzy
oraz Agnieszka Bąk. Dzieci bawiły się przy
muzyce Arki Noego, TGD oraz innych popularnych zespołów. Jak na współczesnych
Świętych przystało, odtańczyły również
modną ostatnimi czasy belgijkę.
W przerwie między tańcami odbywały
się konkursy, które przygotowała i prowadziła Agnieszka Bąk, był również specjalny
stoliczek z kolorowankami, oblegany nie tylko przez najmłodszych uczestników. Całości
dopełniały stoły ze słodkościami, przygotowanymi przez mamy naszych bielanek. Salę
udekorowano kolorowymi balonami, które
dzieci po balu zabrały do swoich domów. Doskonałej zabawie towarzyszyło przesłanie,
że każdy może zostać Świętym.
Dziękujemy księdzu Jerzemu za inicjatywę i koordynowanie balu, rodzicom bielanek za pomoc, a księdzu Proboszczowi za
patronat.
W imieniu rodziców bielanek:
Agnieszka Bąk, Anna Łuszczak
i Monika Woźniak
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Kalendarium:
Michałowski. Nowym lektorom
składamy serdeczne gratulacje
i życzymy, by z wiarą i radością
proklamowali Słowo Boże.

..................
2 grudnia

rozpoczął się Adwent.
O 5.30 w kaplicy Łazarza
odbywała się Jutrznia,
czyli poranna modlitwa
Kościoła. Od poniedziałku
do soboty odbywały się roraty.
W tym roku dzieci
poznawały kolejne dary
Ducha Świętego oraz owoce
Jego działania w ludziach.
Po Mszy św. roratniej
w kawiarence czekał na dzieci
słodki poczęstunek i gorące
kakao. W przygotowanie
śniadanek włączyli się
gorliwie parafianie,
całość koordynowali Jadwiga
i Andrzej Wojdowie. Bardzo
dziękujemy!

Podaruj ciepło
pod choinkę
16 grudnia w sali teatralnej, podczas Mikołajkowej Zawieruchy,
oprócz wielu przedświątecznych, międzypokoleniowych atrakcji miała
miejsce akcja dobroczynna „Podaruj ciepło pod choinkę”.
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka wraz z Partnerstwem naszej dzielnicy zorganizowała akcję dla wszystkich, którzy chcieli okazać
wsparcie osobom, będącym w kryzysie bezdomności.
Nic tak nie ogrzewa drugiej osoby jak dar od serca w dodatku samodzielnie wykonany. My zaprosiliśmy do wspólnego dziergania ciepłych,
wełnianych czapek, które zostały przekazane do Mobilnego Punktu Poradnictwa a tam bezpośrednio do osób bezdomnych.
Mobilny Punkt Poradnictwa to specjalny autobus, jeżdżący po warszawskich ulicach, w którym osoby bezdomne otrzymują pomoc specjalistów z organizacji pozarządowych. MPP dociera do dworców kolejowych, miejsc, gdzie przebywają bezdomni, oferując możliwość
transportu do placówek, ciepły napój oraz wsparcie. Autobus będzie
jeździł do końca kwietnia.
Rozmawialiśmy z wolontariuszką, jeżdżącą w autobusie. Opisywała
nam ogromne wzruszenie osób bezdomnych, którym podarowała wykonane podczas akcji dobroczynnych czapki. To pokazało osobom bezdomnym, że zauważamy w naszym społeczeństwie ich potrzeby i wiemy, że
podarowanie własnoręcznie wykonanej czapki to nie tylko zwykły praktyczny prezent, ale dar serca. Cieszymy się, że podczas akcji była z nami
przedstawicielka Mobilnego Punktu Poradnictwa.
Święta to piękny czas, najpiękniejszy wtedy, kiedy przeżywamy go
z bliskimi. Warto w tym czasie dostrzec osoby w potrzebie, dobrze jest
jednak o nich pamiętać nie tylko od święta.
Karolina Burns

..................
8 grudnia

z okazji Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia
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Kalendarium:
Najświętszej Maryi Panny
grupa parafian z ks. Jerzym
udała się na pielgrzymkę do
Niepokalanowa. W naszym
kościele sprawowaliśmy
uroczystą Mszę św. o godz.
12.00, czyli w tzw. Godzinie
Łaski, po Mszy modliliśmy się
na różańcu. Podczas Mszy św.
wieczornej swoje święto miały
bielanki.

..................
9 grudnia

odbył się naszym kościele
koncert muzyki Jana Sebastiana
Bacha. Wystąpił zespół
kameralny muzyki dawnej
„Furibondo”, a także związany
z naszą parafią chór kameralny
„In Laetitia” pod batutą
Barbary Kucharczyk.
Chórowi na pozytywie
akompaniował nasz organista,
Paweł Kucharczyk.

..................
16 grudnia

w sali teatralnej miała miejsce
Mikołajkowa Zawierucha –
przedświąteczna impreza
dla mieszkańców Włoch.
Wspólnie przygotowywano
ozdoby świąteczne,
upominki dla bliskich,
ubieranie choinki i ciepły
poczęstunek.

..................
23 grudnia

odbyła się po raz kolejny
wigilia dla samotnych.
Potrawy na stół świąteczny
przyrządzili parafianie.
Z darów zebranych podczas
Mszy św. 16 grudnia zespół
„Caritas” przygotował paczki
świąteczne, które rozdzielono
potrzebującym.
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Muzyka Jana Seba
9 grudnia 2018 r. zabrzmiały w naszym kościele utwory muzycznego geniusza wszechczasów – Jana Sebastiana Bacha. Chór Kameralny „In Laetitia” wykonał motet „Jesu, meine Freude” („Jezu, ma
radości”). Suitę orkiestrową h-moll nr 2 zagrał zespół kameralny
muzyki dawnej „Furibondo”.
Motet „Jesu, meine Freude” jest uznawany za jedno z najpiękniejszych i jednocześnie najtrudniejszych dzieł Bacha, napisanych
dla chóru. Wykonywany jest przez zespół pięciogłosowy (sopran I,
sopran II, alt, tenor i bas), zwykle z towarzyszeniem basso continuo,
realizowanym na pozytywie (przenośnych organach). Na całość
składa się jedenaście części, skomponowanych do słów z Pawłowego Listu do Rzymian (Rz 8, 1-2. 9-11), przeplatanych poezją Jana
Franka. Podczas koncertu na pozytywie grał Paweł Kucharczyk,
nasz organista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina na wydziałach: Fortepianu, Klawesynu i Organów oraz
Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
Trudność dla wykonawców bierze się z intensywności śpiewu.
To około 25 minut niemal ciągłego śpiewania. Wydawałoby się, że
większe formy są bardziej wymagające pod względem kondycji,
z uwagi właśnie na objętość dzieła. Zwykle jednak w oratoriach czy
uroczystych mszach śpiew chóru przeplata się w częściami wykonywanymi przez solistów. Jest więc czas, żeby chwilę odpocząć.
Suita orkiestrowa h-moll nr 2 została skomponowana na flet
prosty, dwoje skrzypiec, altówkę oraz basso continuo. Utwór składa
się z siedmiu części, a jedną z nich jest „Polonaise” (wg niektórych
muzykologów jest to stylizacja ludowej polskiej melodii „Wezmę ja
kontusz”).
Chór Kameralny „In Laetitia” zadebiutował w marcu 2016 r.

W PARAFII

stiana

Bacha we Włochach

w naszym kościele. Na pierwszej próbie było
7 osób. Dziś skład waha się między 16 a 18
chórzystkami i chórzystami. Od początku dyrygentem zespołu jest Barbara Kucharczyk,
absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie.
Do tej pory „In Laetitia” najczęściej prezentował swoje umiejętności właśnie we
Włochach. W naszym kościele można było
usłyszeć wszystkie duże dzieła z repertuaru
zespołu, tj. „A Ceremony of Carols” Benjamina
Brittena, „Mszę polską” Jana Maklakiewicza,
„Jesu, meine Freude” Jana Sebastiana Bacha
oraz koncert pieśni pasyjnych. Trzykrotnie
chór śpiewał również podczas Mszy św.
Chór koncertował też w innych miejscach
w Warszawie: w kościele seminaryjnym
(trzykrotnie), Archikatedrze św. Jana, kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu,

kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach,
kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach (dwukrotnie) oraz w Artystycznym Domu Animacji
we Włochach. Od listopada 2017 r. właśnie w Adzie odbywają się próby chóru. Zespół przygotowywał ostatnio
repertuar kolędowy na okres Bożego Narodzenia, rozpoczął już przygotowania do wykonania fragmentów Pasji wg. św. Jana, skomponowanej przez Jana Sebastiana
Bacha. Koncerty planowane są na najbliższy Wielki Post.
W czerwcu 2019 r. zespół chciałby wykonać IV Litanię
Ostrobramską Stanisława Moniuszki.
Chór Kameralny „In Laetitia” tworzą pasjonaci. Część
ma wykształcenie muzyczne, a większość wieloletnie
doświadczenie chóralne. W listopadzie 2016 r. członkowie chóru założyli Stowarzyszenie „In Laetitia”. Podstawowa działalność chóru jest możliwa dzięki składkom
jego członków. Dzięki dotacjom, grantom oraz darowiznom chór może realizować większą liczbę koncertów,
niż byłby w stanie zrobić to z własnych środków.
Krzysztof Golachowski

Chcesz dołączyć do Chóru Kameralnego „In Laetitia”?
Zadzwoń: 501 384 397 lub napisz: dyrygent@InLaetitia.pl. Zapraszamy też na naszą stronę internetową: www.InLaetitia.pl i profil na facebooku: www.facebook.com/InLaetitia/
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Raport

z Aleppo
W dniach 18 – 25 listopada 2018 r.
odbyła się wizyta przedstawicieli
„Caritas Polska” w Syrii. Celem wizyty był monitoring naszych działań
w Aleppo, spotkania z lokalnymi
partnerami oraz rodzinami korzystającymi z pomocy polskich darczyńców.

„I jak wam się podoba w Aleppo?” To pytanie usłyszałam podczas wizyty kilka razy.
Niestety, bardzo ciężko na nie odpowiedzieć.
Przejeżdżając przez nieliczne dzielnice, które
nie uległy całkowitemu zniszczeniu, można
spróbować wyobrazić sobie Aleppo sprzed
wojny, jego architekturę, dzieci jadące do
szkoły oraz dorosłych pracujących w licznych fabrykach i warsztatach. Aleppo było
ekonomicznym centrum Syrii. Dziś całe
dzielnice leżą w gruzach, wiele dzieci nie ma
możliwości nauki w przyjaznym dla ich dzieciństwa środowisku, a wielu mieszkańców
zginęło lub wyjechało. Trudno więc byłoby
udzielić odpowiedzi, że „spodobało mi się”
w tym mieście. Później jednak przypominam
sobie życzliwość napotkanych osób, ogromną pokorę ludzi, którzy stracili dosłownie
wszystko oraz wiarę tych, którzy zostali
w Syrii, pomimo iż mieli możliwość wyjazdu. To właśnie dzięki ich otwartym sercom
oraz trosce o to, bym czuła się bezpiecznie,
mogę powiedzieć, że wizyta w Aleppo była
niesamowitym doświadczeniem. Nie sposób
podczas krótkiej wizyty odwiedzić wszystkie
rodziny korzystające z programu „Rodzina
Rodzinie”. Udało się nam odwiedzić zaledwie
kilka domów i porozmawiać z potrzebującymi rodzinami. „Kiedy podczas wojny w Iraku
do Syrii przyjechali uchodźcy z tego kraju,
pomagałem trzem rodzinom opłacając im
koszty najmu mieszkania tutaj w Aleppo –
powiedział George, uczestnik programu Rodzina Rodzinie. – Dziś sam potrzebuję pomocy, straciłem swój dom i nawet nie stać mnie
na wynajem mieszkania… Mam ogromną
nadzieję, że moja sytuacja wkrótce ulegnie
polepszeniu. Wiem, że Bóg widzi otwarte
serca ludzi, którzy mi pomagają”.
Z materiałów „Caritas”
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Pomagamy
poszkodowanym
przez wojnę w Syrii
Od kilku miesięcy jako parafia pomagamy
finansowo rodzinom syryjskim, które ucierpiały wskutek wojny. Robimy to, włączając
się w program „Rodzina Rodzinie”. Pomoc jest
możliwa dzięki hojności uczestników Mszy
św. za prześladowanych chrześcijan, która
jest odprawiana w naszym kościele w każdy
trzeci piątek miesiąca o 20.00. W październiku
i listopadzie zebraliśmy łącznie 1150 zł. Dzięki
tej zbiórce możliwa była deklaracja półrocznej
wpłaty na potrzeby kolejnej rodziny w Syrii.
Przez najbliższych sześć miesięcy będziemy jako parafia wspierać Salema Agami i jego żonę
Dimę. Mieszkają w Aleppo, ale musieli uciekać
ze swojego domu do innej dzielnicy miasta
z powodu walk i bombardowań. Potrzebują
wsparcia finansowego, aby opłacić wynajem
mieszkania i wykupić dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje. Zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia
po ucieczce z własnego domu i za dostęp do
prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania
z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje
im się zarobić. Pieniądze, które co miesiąc bę-

dziemy im przekazywali w ramach programu
„Rodzina Rodzinie” (510 złotych) umożliwią
im spokojniejszą egzystencję w tych trudnych
warunkach.
W 2018 roku program „Rodzina Rodzinie”
objął wsparciem finansowym 8700 rodzin. Syryjskie rodziny otrzymały pomoc w wysokości
36 milionów złotych. W 2019 roku przewidziane są nowe formy pomocy, m.in. wsparcie
mikroprzedsiębiorczości. Podczas ostatniej
wizyty przedstawicieli „Caritas Polska” mieszkańcy Aleppo wyrażali ogromną wdzięczność
za pomoc przekazywaną z Polski. Dzięki niej
możliwe jest zaspokojenie podstawowych potrzeb wielu rodzin będących w bardzo trudnej
sytuacji materialnej. Wiele rodzin wciąż oczekuje na taką pomoc.
Aleksandra Niemiro
Msza św. w intencji prześladowanych
chrześcijan jest odprawiana w każdy
trzeci piątek miesiąca o 20.00 w kaplicy
adoracji. Zapraszamy!

15

W WIERZE

Jestem
bezczelnie
szczęśliwy
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Rozmowa z Darkiem „Maleo” Malejonkiem –
kompozytorem, wokalistą i gitarzystą, założycielem
i liderem zespołu „Maleo Reggae Rockers”
Zrealizowałeś w ostatnich latach kilka projektów muzycznych związanych z historią
Polski. Ostatni to płyta „Panny Sprawiedliwe
wśród Narodów Świata” – muzyczne opowieści o Polakach ratujących Żydów w czasie II
wojny światowej. Zapraszasz do współpracy młodych wykonawców. Czy współczesną
młodzież interesuje historia?
Różnie z tym bywa. Trzeba im na pewno tę
historię przekazać w jak najbardziej atrakcyjnej formie. Muzyka jest dobrym środkiem,
żeby młodych tymi treściami zainteresować.
Ja realizuję te projekty, bo po prostu kocham
muzykę, kocham grać. Jakieś osiem lat temu
zacząłem wchodzić w tematy historyczne.
Zaczęło się od tego, że dostałem propozycję
od Muzeum Powstania Warszawskiego i powstała pierwsza płyta „Morowe Panny”. Potem
przyszedł kolejny projekt, czyli „Panny Wyklęte”. O żołnierzach wyklętych nie wiedziałem
prawie nic, bo nas tego w szkole nie uczono. To

było dla mnie odkrycie… Zaprosiliśmy wspaniałe wokalistki, które reprezentują bardzo
różne style – pop, jazz, reggae, rock. I okazało
się, że te dziewczyny mają w sobie niesamowitą głębię! Napisały takie teksty, że ja się przy
nich wzruszam, a nawet płaczę. I to trafiło do
ludzi. Do płyty dołączyliśmy wersję instrumentalną, żeby można było samemu te piosenki
pośpiewać. I tak się dzieje! Dostajemy filmiki
z wykonaniem naszych piosenek w różnych
miejscach w całym kraju – w szkołach, domach
kultury, na jakichś akademiach. To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo się z tego
cieszymy, bo to jest muzyka, która opowiada
o naszych bohaterach. Oni oddali swoje życie,
żebyśmy mieli wolność. Witold Pilecki czy Inka
to byli ludzie, którzy nie mieli w sobie nienawiści, oni potrafili się modlić za swoich oprawców! Jan Paweł II mówił, że patriotyzm polega
na tym, że się kocha swój kraj, a nie nienawidzi wroga. Kiedy pytali Inkę, dlaczego walczy,
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odpowiadała, że kocha Polskę. Nie robiła tego
z zemsty. Dzięki tym projektom i ja się wiele
nauczyłem.
W piosence „Aleppo” z płyty „Nieśmiertelni” śpiewasz: „Czy pamiętasz jak Warszawę
wściekła pięść zrównała z ziemią, dziś Aleppo
przypomina starą ranę naszej krzywdy”. Byłeś w Syrii w czasie działań wojennych, ciągle
włączasz się w pomoc ofiarom tej okrutnej
wojny. Ta pomoc jest ciągle potrzebna?
Tak, bo miasto jest zburzone. Ostatnio biskup
Aleppo znowu dziękował Polakom, którzy tam
na miejscu udzielają Syryjczykom ogromnej
pomocy. Sporo mówi się o uchodźcach, ale
trzeba pamiętać, że jest ich najwięcej właśnie
tam, w Syrii. To są ludzie, którzy stracili wszystko – cały swój dobytek, zdrowie. Spotkałem
w Aleppo takie rodziny. Kościół pomaga tam
niesamowicie. Spotkałem tam skromną siostrę
zakonną – franciszkankę, która organizowała
obiady dla dziesięciu tysięcy ludzi dziennie. Ta
zwyczajna kobieta zmobilizowała bardzo wielu
ludzi, którzy pracowali przy takich wielkich ga-
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rach. Były tam też muzułmanki, których bracia
albo ojcowie byli po drugiej stronie i strzelali.
W naszej parafii od lipca tego roku modlimy
się regularnie za prześladowanych chrześcijan. W ich intencji odprawiamy Mszę św.
w trzeci piątek miesiąca. Będąc w Aleppo mówiłeś, że najważniejsza jest modlitwa…
Tam dla tych ludzi modlitwa jest często wszystkim! Ta modlitwa ich uświęca! Widziałem tam
naprawdę świętych ludzi, którzy byli gotowi iść
w takie miejsca, gdzie wtedy można było zginąć. Była na przykład taka „aleja snajperów”,
która była pod ciągłym obstrzałem. A ci ludzie
codziennie przechodzili na drugą stronę, żeby
pomagać. To był wzruszający widok, kiedy oni
codziennie żegnali się z bliskimi, bo wiedzieli,
że mogą już nie wrócić. Mocne było dla mnie
to, co powiedział nam biskup grekokatolicki
w Aleppo. Był wtedy trochę rozgoryczony, bo
brakowało pomocy. Powiedział: „Wy na Zachodzie bawicie się w chrześcijaństwo”. W pierwszej chwili trochę się broniłem, ale potem dotarło do mnie, że faktycznie – my nie musimy
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ryzykować. Może trochę tak – dobrym imieniem, bo czasem ktoś się złośliwie uśmiechnie, ktoś krzywo spojrzy, czasami wyśmieje…
Ale nie ryzykujemy fizycznie, życiem. Tam jest
tak, że któregoś dnia mogą wejść im do domu
radykałowie, którzy żądają wyrzeczenia się
Chrystusa. Niesamowite jest to, że w zasadzie
nie ma przypadków wyparcia się wiary. Warto pamiętać, że w Syrii od czasów Chrystusa
zginęło dwadzieścia milionów chrześcijan! Ta
ziemia jest ochrzczona krwią! Rozmawiałem
tam z syryjską mistyczką Myrną Nazzour, która powiedziała mi, że trwa walka duchowa, że
to nie jest zwyczajna wojna. Diabeł nienawidzi
chrześcijaństwa i chce je unicestwić. Dlatego
papież Franciszek tak bardzo zachęca, by modlić się o pokój w Syrii. To się wszystko dzieje
na naszych oczach. W mediach niestety mało
się o tym mówi.
To właśnie na terenie dzisiejszej Syrii leży
Damaszek. W drodze do tego miasta spotkał
się z Chrystusem Zmartwychwstałym Szaweł
z Tarsu. To tam się nawrócił. Ty też miałeś
swoją drogę do Damaszku…
Tak. Wychowałem się w rodzinie niewierzącej,
nie byłem ochrzczony, nie chodziłem na religię, ale gdzieś tam Pan Bóg pukał do mojego
serca, bo miałem w sobie taki niepokój i przeczucie, że musi być coś więcej. Widziałem różne sprzeczności, zło tego świata i szukałem jakiegoś sposobu na szczęście. W pewnym momencie byłem przekonany, że takim sposobem
na szczęście będzie muzyka, ale okazało się,
że tak nie jest. Muzyka daje oczywiście bardzo
dużo – radość, poprawę nastroju czy wręcz jakieś wyższe przeżycia. Ale wśród muzyków widziałem ogromne spustoszenie, degenerację,
pijaństwo, narkomanię. Około trzydziestu moich kolegów umarło w młodym wieku, nagle.
To było na początku lat dziewięćdziesiątych,
kiedy otworzyły się granice i razem z tym dobrem, które przyszło do nas z Zachodu, napłynęły też te wszystkie śmieci, przede wszystkim
narkotyki. To się działo na moich oczach.
O Jezusie usłyszałeś na koncercie rockowym
w… Jarocinie?
Tak, Dobra Nowina dotarła do mnie dzięki
muzykowi zespołu „No Longer Music” Davidowi Pierce’owi. Myślę, że przyjechali do Polski
z Bożego natchnienia, żeby tu mówić młodym
o Bogu. Ja byłem jednym z tych, którzy odpowiedzieli na to wezwanie. Po raz pierwszy
usłyszałem wtedy, że Bóg mnie kocha takiego,
jakim jestem. Zdawałem sobie sprawę z moich ograniczeń, z moich bezsilności, z takiego paraliżu, w którym tkwiłem. Co z tego, że
chciałem dobrze, skoro wszystko wychodziło

źle. Zdawałem sobie sprawę, że nie mogę się
wyrwać z tego diabelskiego kręgu. Tam w Jarocinie oddałem swoje życie Jezusowi, tam się
pomodliłem po raz pierwszy modlitwą niewierzącego. Potem było jeszcze kilka lat błąkania
się, kolejnych upadków. Miałem też takie doświadczenie z narkotykami, kiedy poczułem
ewidentnie bliskość szatana i zobaczyłem, że
on jest, że jest realny. Wiedziałem, że to jest
byt, osoba, z której emanowało takie zło, że
byłem po prostu pewien, że on chce mojej
śmierci. I zaraz po tym doświadczeniu zostałem zaproszony do kościoła ojców paulinów
przy Długiej na czuwanie Odnowy w Duchu
Świętym. Ojcowie paulini wysłali mnie potem
na katechezy Drogi Neokatechumenalnej, bo
mówili, że potrzebuję wiary. Wszedłem na tę
Drogę, do wspólnoty, razem z żoną.
Co zawdzięczasz Drodze Neokatechumenalnej? W czym Tobie konkretnie pomogła?
Wzięliśmy ślub kościelny, bo cztery lata żyliśmy w związku cywilnym. Krótko przed tym
przyjąłem chrzest. Rodziły się kolejne dzieci,
a moje życie zaczęło się zmieniać. Doświadczyłem, co znaczy formacja, że to nie jest przypadkowe miotanie się od jednych rekolekcji do
drugich. Zobaczyłem po prostu, że to jest droga dla mnie, dla takiego grzesznika jak ja, że to
jest moje miejsce w Kościele. Pan Bóg w tym
czasie uwolnił mnie od wielu rzeczy – od pornografii, od marihuany, którą paliłem trzynaście lat. Zabrał mi to w ciągu jednego dnia.
To jest Jego działanie, a nie moja silna wola.
To dzięki temu, że jesteśmy we wspólnocie,
nasze małżeństwo przetrwało. W moim środowisku prawie wszystkie małżeństwa się rozpadły, wielu moich znajomych było już w kilku
związkach. We wspólnocie mogę być sobą, bo
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Pan Bóg daje mi ogromną wolność. Z każdym
dniem widzę coraz wyraźniej, że chcę pytać
Pana Boga o wszystko, żeby nie robić głupich
błędów, żeby nie cierpieć bezsensownie przez
swoje złe wybory, kombinacje, kłamstwa. Cały
czas gdzieś tam skręcam po swojemu i ciągle
upadam, ale widzę też, że Bóg ciągle pomaga
mi w tym, by do Niego wracać przez sakrament
pokuty i pojednania. Dzięki Drodze każdy dzień
rozpoczynam od modlitwy – sięgam po Pismo
Święte, czytam psalmy, które oświecają moją
drogę, pomagają mi dobrze wystartować. Bóg
przez swoje Słowo bardzo konkretnie pokazuje mi drogę, którą mam iść. Dzięki modlitwie
wiem, czy coś robić czy nie robić, czy w coś
wchodzić czy nie, czy iść w prawo czy w lewo.
Pan Bóg przemienia moje serce i daje Ducha,
bym był dobrym mężem, dobrym ojcem, żebym kochał ludzi, a przynajmniej, żebym był
dla nich znośny i życzliwy.
Bardzo się dziś krytykuje Kościół. Ty często
mówisz, że go kochasz. Za co?
Kocham Kościół za to, że jest w nim miejsce dla
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mnie, grzesznika. W Kościele mam sakramenty, mam wspólnotę, mam ludzi, którzy się za
mnie modlą. Mam też tych, którzy są dla mnie
jak lustro i pokazują mi, kim jestem. Na swojej
drodze spotykam też kapłanów, którzy – jak ja
– są grzesznikami, ale którzy mają wiarę. Zdają sobie sprawę ze swych słabości, ale kochają
Boga, kochają Jezusa i nawracają się, jak my.
Widzę w nich też to, że się nie kryją ze słabością, że to nie spiżowe postaci, jakieś pomniki.
Poznałem wielu księży, którzy naprawdę chcą
oddawać życie za owce.
Zaczęliśmy od tego, jak młodych zainteresować historią. Jest jednak coś ważniejszego –
jak przekazać im wiarę? Twoje dzieci są w Kościele. Co poradziłbyś rodzicom, ale i nam
księżom? Co robić, żeby młodzi mieli wiarę?
Tak, to prawda – moje dzieci są w Kościele
i bardzo się z tego cieszę. Podstawą jest szczerość. Młodzi nie znoszą rozdźwięku między
tym, co się mówi a tym, co się robi. Mówi się,
że pieniądze nie są najważniejsze, a w domu
dzieciaki widzą, że wszystko się kręci wokół
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pieniądza. To jest właśnie taki rozdźwięk. Ważne jest też, byśmy my dorośli potrafili się przyznawać do swoich błędów, byśmy umieli przeprosić za swoje zachowanie, za jakiś wybuch,
jakieś niesłuszne oskarżenie. Dzieci mają takie
swoiste poczucie sprawiedliwości i jak się je
zawiedzie, to później trudno to odbudować.
Bardzo ważna jest też wspólna modlitwa.
Każdy młody człowiek musi przejść przez
okres buntu, jakichś kłótni, ale myślę, że to
trzeba przeczekać, trzeba się wtedy za nich
modlić. Młodzi nie chcą chodzić do kościoła,
bo często nie widzą sensu, nie widzą owoców,
nie widzą autentycznej wiary w swoich rodzicach, w ludziach Kościoła. Właśnie to najbardziej zniechęca niewierzących do wierzących,
że nie widać świadectwa, że nie ma praktycznie żadnej różnicy. Ludzie, którzy deklarują się
jako wierzący, są często tak samo zniewoleni
przez pieniądz, karierę, powtarzają ciągle, że
najważniejsze są „zdrówko i pieniążki”. Dlatego właśnie potrzebni są świadkowie. Ja na
szczęście spotkałem ich w życiu bardzo wielu!
Wielu młodych boi się, że Bóg im coś zabierze,
że zabierze im młodość, że nie będą mogli sobie poszaleć. Pan Bóg nie chce nic odbierać!
Prawdziwe spotkanie z Nim sprawia, że człowiek sam chce potem oddawać Mu różne rzeczy, bo sam widzi, że w tym nie ma szczęścia.
Widzę, że ani pieniądze, ani sława nie czynią
ludzi szczęśliwymi. Jest coraz więcej celebrytów, którzy przyznają się, że chorują na depresję, bo to jest cena sukcesu, sławy, bogactwa.
Matka Teresa mówiła, że najbiedniejszych ludzi spotkała nie w Indiach, ale na Manhattanie,
w najbogatszej dzielnicy, gdzie ludzie samotni,
w swoich czterech ścianach, popijali trzydziestoletnie whisky i byli totalnie nieszczęśliwi.
Dlatego tak ważna jest ewangelizacja! Chodzi o to, by ludzi przyciągać do Kościoła, by
pokazywać im jego piękno, które jest ukryte
pod warstwą zmurszałej powierzchni. Do tego
skarbu trzeba się dokopać.
Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
Tak! Jeśli można być na tym świecie szczęśliwym, to jestem bezczelnie szczęśliwy! Ale co
to znaczy? Czy szczęście polega na tym, ze
nie masz kłopotów finansowych czy zdrowotnych? Nie! Ono polega na tym, że to wszystko możesz pokonywać i że widzisz sens tego
wszystkiego, tego trudu, tego zmagania. To nie
jest tak jak z Syzyfem, że ciągle pchasz jakiś
ciężar w górę – on i tak w końcu znów spada,
a ty ciągle jesteś w tym samym miejscu. Widzę
że z Panem Bogiem można iść do przodu cały
czas, aż do swojego kresu, który czeka każdego z nas. Szczęście polega na tym, że otwieram
się na tę miłość, którą Pan Bóg mnie obdaro-

wuje i że ja też mogę cząstką tej miłości dzielić
się z innymi ludźmi, lepiej lub gorzej. Codziennie doświadczam tego, że Bóg mnie kocha. I to
jest szczęście.
Bardzo dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał: ks. Jacek Grabowski
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Grudzień i styczeń a nawet już listopad to miesiące, w których ciągle
towarzyszy nam choinka i wszelkie ozdoby z nią związane. Widzimy ją na
placach i ulicach miast, w szkole, przedszkolu, w szpitalach, urzędach. Zdobi
wielkie centra handlowe i małe sklepiki. Świąteczne drzewko upiększa
i oświetla świat, nastraja życzliwie, wprowadza nas w niepowtarzalny klimat
Bożego Narodzenia. Ubierając choinkę, stawiając ją różnych miejscach
i codziennie przechodząc koło niej, rzadko zastanawiamy się nad symboliką
tego zielonego udekorowanego drzewka. Przyjrzyjmy się zatem krótko genezie
choinki i temu, co oznaczają zwyczaje z nią związane.
Tradycja świątecznego drzewka pojawiła
się późno, bo na przełomie średniowiecza
i renesansu. „Późno”, bo Boże Narodzenie
zaczęto świętować uroczyście już około roku
330. Już wtedy pojawiły się dekoracje roślinne. Św. Efrem – syryjski poeta z IV wieku –
wspomina o ozdabianiu domów elementami
roślinnymi na święto narodzenia Jezusa.
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Zawieszanie zielonych gałązek wawrzynu
i innych roślin, a także wykonanych z nich
wieńców było często spotykanym znakiem
świętowania, wyrażającym radość z Bożego
Narodzenia. Efrem często przywołuje też
motyw światła, które rozświetla mroki nocy.
Tym Światłem jest Jezus, którego przyjście
rozświetla ciemności grzechu i śmierci. Moż-
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na domniemywać, że pisma św. Efrema przyczyniły się w jakimś sensie do rozpowszechnienia motywów roślinnych i wykorzystania
światła w bożonarodzeniowych dekoracjach.
Na powstanie tradycji związanej z choinką miał również wpływ zwyczaj średniowiecznych misteriów, opartych na Księdze Rodzaju. Św. Łukasz umieszcza w swej
Ewangelii rodowód Jezusa, sięgający aż do
Adama. Jezus Chrystus – nowy Adam – przyszedł na świat i przyniósł możliwość zbawienia wszystkim ludziom, zarówno narodzonym po Nim, jak i żyjącym od początku
świata. Bizantyjski poeta z VI wieku Roman
Melodos w Hymnie na Boże Narodzenie pisał
o przebudzeniu Ewy i Adama. Hymn rozpoczyna się od ukazania Maryi, pochylonej nad
Dzieciątkiem Jezus. Matka Boża z miłością
i czułością głaszcze małego Jezusa, śpiewając Mu. Ten śpiew Maryi słyszy Ewa i wie, że
nadszedł tak bardzo wyczekiwany czas zbawienia, budzi więc ze snu Adama. W osobie
Jezusa raj przychodzi do ludzi i na nowo jest
dla nich dostępny. Adam i Ewa zwracają się
do Maryi, prosząc Ją o litość i pomoc. Matka
Najświętsza błaga swego Syna i przedstawia

prośby pierwszych rodziców Jezusowi leżącemu w żłobie. Potem wychodzi do Adama
i Ewy i przekazuje im obietnicę zbawienia.
Późniejsi autorzy średniowieczni w swoich
tekstach będą kontynuowali ideę Romana
Melodosa. W taki sposób raj i drzewo życia,
a także tajemnica wcielenia i Boże Narodzenie łączą się w jedno. Popularność rajskich
motywów sprawiła, że w średniowiecznych
kalendarzach w dniu 24 grudnia umieszczono wspomnienie Adama i Ewy. Przywołuje
się ich jako symbole ludzkości oczekującej na
Zbawcę. Dlatego też początkowo, kiedy pojawił się zwyczaj choinki, ustawiano ją i ubierano właśnie 24 grudnia. W późnym średniowieczu popularne stały się rajskie misteria,
czyli dramatyczne opowieści o dziejach Adama i Ewy. Wystawiano je w Wigilię, zazwyczaj przed kościołami. Jednym z głównych
elementów dekoracji było obwieszone owocami rajskie drzewo, ale i inne drzewa, symbolizujące raj – zielone i pachnące. W przedstawieniu ukazywano kuszenie przy rajskim
drzewie, rozmowę z szatanem, dialog Ewy
i Adama i pojawienie się Stwórcy. W misteriach był obecny temat grzechu pierworodnego, co miało pomóc wiernym w głębszym
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............
Ojczyzną choinki jest
Alzacja, pogranicze
Francji i Niemiec ze stolicą
w Strasburgu. Stamtąd
pochodzą najstarsze,
piętnastowieczne,
świadectwa obecności
zielonego drzewka
w świątecznych
obyczajach.
przeżyciu i zrozumieniu tajemnicy odkupienia. Tradycję bożonarodzeniowych misteriów kontynuowali od XIII wieku franciszkanie. Wystawiane przez nich jasełka
ukazywały wiernym przede wszystkim oko-
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liczności narodzenia Jezusa w betlejemskiej
stajence. W XV wieku zanika powoli zwyczaj
odgrywania rajskich misteriów, ale drzewko
pozostaje. Umieszcza się je teraz w domach,
ozdabia je jabłkami, gwiazdą betlejemską,
a później również świecami. W ten sposób
średniowieczny zwyczaj dramatów o prarodzicach pozostawił po sobie trwały ślad
w postaci choinkowej tradycji.
Ojczyzną choinki jest Alzacja, pogranicze
Francji i Niemiec ze stolicą w Strasburgu.
Stamtąd pochodzą najstarsze, piętnastowieczne, świadectwa obecności zielonego
drzewka w świątecznych obyczajach. Najstarszy zapis o tym bożonarodzeniowym
zwyczaju pochodzi z 1492 roku i został
umieszczony w księdze rachunków katedry
w Strasburgu. Drzewa ustawiano przed kościołami, a później w ich wnętrzach. W XVI
wieku rozpowszechnia się zwyczaj ustawiania choinki już nie tylko w kościołach i ich
otoczeniu, ale i w cechach, bractwach, stowarzyszeniach, szpitalach i ratuszach. Widoczne jest to zwłaszcza w niemieckiej Nadrenii.
Koniec XVI wieku to czas, kiedy dekoruje się
choinkę jabłkami, opłatkami, kolorowymi
papierami, nićmi oraz cukierkami. Głęboką
symbolikę świątecznych ozdób pomaga nam
zrozumieć sztuka. W pochodzącym z 1481
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roku mszale z Salzburga znajduje się miniatura, przedstawiająca drzewo. Wśród jego
liści jest umieszczona czaszka, symbolizująca śmierć, ale i krzyż będący znakiem zwycięstwa. Na drzewie wiszą owoce, nawiązujące do owocu, który pierwszym rodzicom
przyniósł śmierć, ale i opłatki, które podczas
Mszy św. mocą Ducha Świętego stają się pokarmem życia wiecznego. Pod drzewem stoją dwie matki: Ewa oraz Maryja, matka Jezusa. Ewa karmi ludzi owocem przynoszącym
śmierć, Maryja zaś rozdaje chleb życia – Ciało Chrystusa. Jabłka, którymi przyozdabiano
choinki, przywoływały zatem utracony raj,
opłatki Jezusa Chrystusa i odkupienie człowieka, które stało się możliwe dzięki Niemu. A inne ozdoby? Błyszczące i szeleszczące złotka miały imitować światło i wyjście
z mroku, słodycze, które wypiekano z mąki,
mleka i miodu były znakiem „płynącej mlekiem i miodem” Ziemi Obiecanej. Z czasem
zaczęto wieszać na choince zabawki, małe
lalki, drewniane figurki. Wieszano ozdoby
z papieru, łańcuchy, gwiazdki i aniołki, które
robiono w domowym zaciszu. W 1848 roku
w hucie szkła w niemieckim miasteczku Lauscha powstały pierwsze bombki, które są do
dziś najpopularniejszymi ozdobami choinkowymi.
W Polsce pierwsze choinki pojawiły się
stosunkowo późno. W XVII wieku zwyczaj
ten był już obecny w niemieckojęzycznym
obszarze kulturowym Gdańska i Śląska.
W Warszawie tradycja strojenia świątecznego drzewka rozpoczęła się dopiero na
początku XIX wieku i była początkowo jako
zwyczaj pruski traktowana z dość dużą rezerwą. Drzewko bożonarodzeniowe stawało
się powoli globalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Dzięki żołnierzom niemieckim w Ameryce choinka pojawiła się w XVIII
wieku, w Anglii zwyczaj ten przyjęto w wieku XIX za sprawą królowej Wiktorii. Na przełomie XVIII i XIX wieku zielone drzewka były
już obecne w całej niemal Europie. Co ciekawe można je było spotkać nie tylko w domach chrześcijańskich, ale i w domach Żydów, którzy obchodzą zimowe święta Chanuki. Tradycja bożonarodzeniowego drzewka
rozwijała się i dziś trudno wyobrazić sobie
Święta bez choinki. Zwyczaj bardzo się skomercjalizował i został oderwany od kontekstu liturgicznego. Choinki, w niezliczonych
wariantach, pojawiają się w przestrzeni publicznej niestety jeszcze przed rozpoczęciem
Adwentu.
W 1982 roku, z inicjatywy Jana Pawła II,
po raz pierwszy choinkę ustawiono na Placu św. Piotra w Rzymie. Papież przypominał
wtedy, że „jest ona symbolem biblijnego drze-

wa życia. Lampki na choince przypominają
swoim blaskiem o Jezusie Chrystusie, światłości, która przyszła na świat, największym
darze Boga dla ludzkości, a piękne ozdoby
i smakołyki o dobrodziejstwach odkupienia”.
Również Papież Benedykt XVI podkreślał, że
symbol zielonego drzewka przypomina o życiu, które nie umiera. Lampki symbolizują
światło, które rozprasza ciemność, a dawny
obyczaj ubierania choinki ma nam „pomagać w lepszym zrozumieniu tajemnicy Bożego Narodzenia”. Pamiętajmy o tym, dekorując w tym roku choinkę i spotykając się przy
niej w rodzinnym gronie.
Agnieszka Bąk
Artykuł napisany na podstawie książki ks. prof. Józefa Naumowicza „Historia świątecznej choinki”
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Siła tradycji
Kraj znany większości głównie z telewizyjnych migawek o głodzie i wychudzonych na śmierć dzieciach przypomina o sobie w globalnej świadomości
przy okazji kolejnej przedłużającej się suszy. To obraz uproszczony i niekompletny. Jest to bowiem ziemia o fascynującej historii, inspirująca do myślenia o dziejach chrześcijaństwa i kultury. W wielu aspektach to zjawisko
unikatowe na mapie świata. Jak w soczewce widać w nim zmieniającą się
rzeczywistość i tendencje współczesności.
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Etiopia to kraj, gdzie słowo „tradycja”
odmienia się przez wszystkie przypadki.
Tradycja jest punktem odniesienia, znakiem
tożsamości kulturowej, dumą narodową, wehikułem do dalekiej przeszłości, ale też kulą
u nogi…

Pochodzenie
Modna dziś w zachodnim świecie tendencja do szukania własnych korzeni, do budowania kilkupokoleniowego drzewa genealogicznego, dla Etiopczyków jest myśleniem
naturalnym i mitycznym zarazem. Nie jest
modą ostatnich lat, tylko czymś, co ma się we
krwi. Dla Amerykanina odnalezienie korzeni
do piątego czy szóstego pokolenia wstecz jest
sukcesem i rozpiera go duma, gdy w przedpokoju albo w salonie nad kominkiem wiesza
wysokie i rozgałęzione drzewo z imionami
i nazwiskami przodków. Etiopczyk tego nie
robi: po pierwsze nie ma nowoczesnych instrumentów informatycznych, po wtóre nie
stać go na wynajęcie specjalistycznej firmy,
która przeprowadzi profesjonalny research,
no i nie mieszka w regionie, gdzie pamięć
szufladkuje się w archiwach. Ale Etiopczyk
wie, wysysa z mlekiem matki to święte przekonanie, że pochodzi od pierwszych pokoleń
biblijnych postaci, z początkowych kart Księgi Rodzaju. Wie, że syn Noego, Cham, jest ojcem wszystkich ludzi o śniadej cerze, że zrodził ojca Kuszytów, który to zrodził Etioposa,
a ten, nim pochowano go w mieście Aksum,
stał się ojcem wszystkich Etiopczyków. Etiopczyk nie zadowoli się tradycją kilku wieków
– sięga daleko, do samych początków, i wierzy, że jego krew płynie nieprzerwanie od
czasów Księgi Rodzaju w obrębie własnej
kultury.
To człowiek dzisiejszej białej cywilizacji,
któremu nie wystarczają już tylko biblijne
czy starożytne legendy, szuka w ziemi namacalnych śladów dalekiej przeszłości. Dla
białego człowieka ikoną Etiopii nie jest już
biblijny Noe czy Cham, tylko Lucy. To szkielet dwunożnego stworzenia sprzed około
3,2 miliona lat, odnaleziony tu w 1974 roku
przez międzynarodową ekipę archeologów.
Zrekonstruowany w czterdziestu procentach, nazwany został Lucy, na cześć piosenki
zespołu The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, której naukowcy często słuchali podczas swej odkrywczej misji; no cóż, każdy ma
swój kulturowy zestaw odniesień…
Dziś jedną z głównych atrakcji turystycznych stolicy Etiopii, Addis Abeby, jest możliwość zobaczenia rekonstrukcji jednego
z najstarszych szkieletów australopithecusa
– etiopskiej Lucy. Zaskoczeniem jednak było
dla mnie odkrycie, że Etiopczykom zostawiono jedynie kopię szkieletu, zapewniając, że

jest ona wierna. Oryginał poleciał oczywiście za ocean, bo potrzeba szukania własnych korzeni jest silniejsza od poszanowania prawa własności narodowej
i kulturowej biednego państwa.

Królowa Saby
Biblia wspomina o władczyni królestwa Saby.
Z kart Starego Testamentu dowiadujemy się o tajemniczej, pięknej i bogatej królowej z południowych rubieży ówczesnego świata (prawdopodobnie z terenów
dzisiejszego Jemenu), która przybyła do Jerozolimy,
by spotkać króla Salomona i przekonać się osobiście
o jego wielkości, bogactwie, a przede wszystkim mądrości (1 Krl 10, 1–13 i 2 Krn 9, 1–12). „Odbyła z nim
rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś
udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach
przez nią poruszonych”. Królowa uznała słuszność
sławy króla Salomona: „Przewyższyłeś mądrością
i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam.
Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się
w twoją mądrość! Niech będzie błogosławiony Pan,
Bóg twój, za to, że upodobał sobie ciebie, aby cię osadzić na tronie Izraela…”.
O bogactwie i sile królowej świadczą jej dary: „sto
dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności
oraz drogocennych kamieni”; „nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała
królowi Salomonowi”. I to w niej właśnie nasza chrześcijańska tradycja widzi zapowiedź mędrców przybyłych, by oddać hołd nowemu Salomonowi, Jezusowi
Chrystusowi. Salomon był nie mniej hojny: „podarował królowej Saby wszystko, do czego okazała upodobanie i czego pragnęła, i dał jej więcej, aniżeli sama
przywiozła królowi”. Dla Etiopczyków największym
legendarnym darem Salomona był jednak potomek.
Historia ta żywa jest w Etiopii do dzisiaj i ślady jej
pamięci widać prawie wszędzie. Malowidła w świątyniach, obrazy w restauracjach, pocztówki w miej-

27

W KOŚCIELE

scach turystycznych, zdawkowe rozmowy
na ulicy z zaczepiającymi turystów młodymi
chłopcami chcącymi ćwiczyć język angielski
– wszystko przypomina motyw tajemniczej
podróży królowej Saby do Jerozolimy. Bogata karawana wielbłądów obładowanych
darami dla króla Salomona, ale i tajemniczy
powrót królowej w stanie błogosławionym,
z następcą tronu, synem Salomona, Menelikiem I. Tak miała rozpocząć się królewska
linia rodu Salomonitów, którzy osiedli na
tronie królestwa Aksum, a z czasem przejęli
kontrolę nad Królestwem Abisynii i rządzili,
jak wierzą Etiopczycy, do czasów ostatniego
cesarza, Hajle Sellasjego, zamordowanego
przez komunistyczny reżim na fali czerwonego terroru lat siedemdziesiątych XX wieku. Ot, trzydzieści wieków tradycji i 225 monarchów powołujących się na ten sam punkt
odniesienia…
Dla Etiopii historia tej wizyty z X wieku
przed Chrystusem to mit założycielski królestwa i kultury. To początek nierozerwalnej
więzi między Etiopią a Ludem Wybranym,
więzi kulturowo-religijnej, która trwa do
dzisiaj. Przy okazji ostatniej podróży do Etiopii zwiedziłem muzeum przy katedrze Addis
Abeby, chodząc z przewodnikiem i rodziną
izraelską; o dziwo, Izraelczycy bez tłuma-
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cza rozumieli prawie w całości opisy muzealnych eksponatów w starożytnym języku
gyyz, do dziś używanym w ortodoksyjnej
liturgii Kościoła Etiopskiego. Wierząc, że to
królowa Saby zaszczepiła kulturę Starego Testamentu na ziemiach etiopskich, mnisi kultywują ją do dzisiaj, śpiewając teksty biblijne
w starożytnym języku z rodziny semickiej.
Więź wzmocniło kilkadziesiąt aluzji biblijnych do dalekiego kraju, na południowych
krańcach ówczesnego świata. Prorok Izajasz
przepowiadał, że ludy Etiopii zwrócą swe
oblicze ku Bogu, wyciągną rękę ku Odwiecznemu, i jak zwykle się nie pomylił.

Arka Przymierza
Arka Przymierza to pasjonujący temat.
Dla Etiopczyków jednak to nie kwestia do
dywagacji czy poszukiwań, tylko część tożsamości kulturowej i religijnej. Po prostu
tradycja. Cały świat do dzisiaj szuka Tablic
Mojżesza, bez końca powstają hipotezy o ich
zaginięciu i możliwych miejscach przechowywania, trwają pogłębione studia z archeologii i historii starożytności, półki bibliotek
uginają się od kolejnych książek na ten temat, w Etiopii zaś wystarczy zapytać przypadkowego przechodnia w stolicy, którędy

do Arki Przymierza, a ten z całą powagą i życzliwością wskaże dworzec autobusowy, wymieni miasto,
do którego należy się udać, i wytłumaczy skomplikowane procedury zakupu biletu. Płacisz kilka dolarów,
wsiadasz do autobusu linii Addis Abeba – Aksum,
przemęczysz się dwa, trzy dni w Level 3 (to wersja
popularnego „ogórka” z czasów PRL) i docierasz do
małej kapliczki wybudowanej w latach sześćdziesiątych XX wieku z inicjatywy ostatniego cesarza, Hajle
Sellasjego. Strzeżona przez mnicha, położona w centrum królewskiego miasta Aksum, między fundamentami pierwszej katedry chrześcijańskiej, Matki Bożej
Syjonu, a pogańskimi stelami sprzed naszej ery, wybijającymi się w niebo na kilkadziesiąt metrów, kryje
skarb starożytności.
O prawdziwości Arki Przymierza Etiopczycy przekonani są do tego stopnia, że Abune Paulos, patriarcha Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, przy okazji
wizyty u Benedykta XVI w Rzymie, w czerwcu 2009
roku, zapowiedział rychłe otwarcie i udostępnienie
światu tej niezwykłej relikwii Starego Testamentu,
mówiąc, że „święta skrzynia” oprócz kamiennych tablic zawiera laskę Aarona z Księgi Wyjścia i – w złotym dzbanie – kilka ziaren boskiej manny z pustyni
egipskiej. Paulos niespodziewanie umarł, Benedykt
XVI jest już na emeryturze… pewnie nadal, jak od
tysięcy lat, jedynie niedowidzący stary mnich będzie
miał dostęp do supertajemnicy i utwierdzał świętą
tradycję.
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Innym wyrazem wrażliwości starotestamentalnej jest przechowywanie w sercu
kościołów ortodoksyjnych, w wydzielonej
części „świętego świętych”, kopii Arki Przymierza, która uświęca każdą świątynię. Przy
okazji święta Timkat – Objawienia Pańskiego
– jest ona wynoszona na zewnątrz w uroczystych procesjach; przypomina to nieco nasze
obchody Bożego Ciała, przy czym rolę zachodnich baldachimów pełnią niezliczone,
bogato zdobione parasole, nadające procesji specyficzny lokalny koloryt. Replika Arki
Przymierza jest niesiona jak Najświętszy
Sakrament u rzymskich katolików. Wierni
w pląsach i śpiewach uwielbienia, z charakterystycznym bezsłownym zaśpiewem
zachwytu, towarzyszą Arce, która wprowadziła Lud Wybrany do Ziemi Obiecanej i jest
znakiem obecności Boga i Jego świętej woli
pośród ludu Jego. Podczas tych procesji widać, jak religia stworzyła kulturę i jak kultura stała się językiem przeżywania religii.
Piękno i siła tradycji są tu wręcz namacalne.
Wchodząc w tłum modlących się, można poczuć się w jak w wehikule czasu.

Początki
chrześcijaństwa

Fakt posiadania takowej relikwii stworzył wśród
mieszkańców Etiopii przekonanie, że są nowym ludem wybranym, szczególnym i jedynym w swoim
rodzaju. Tradycja Starego Testamentu jest widoczna
gołym okiem we wioskach Falaszy – dziś znikomej
mniejszości – wyznających judaizm w wersji etiopskiej. Zobaczyć z okien autobusu gwiazdy Dawida na
domach w Afryce to nieoczekiwana atrakcja. Potomkowie tej mniejszości wskutek kilku akcji przesiedleńczych („Mojżesz”, „Wyjście”) organizowanych przez
Mosad w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
zasilili ludność państwa Izrael. Otrzymali obywatelstwo automatycznie, jako prawowici Żydzi z diaspory etiopskiej, żyjący poza Izraelem od trzech tysięcy
lat, potomkowie przybyłych z Jerozolimy towarzyszy
syna króla Salomona.
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Na synod biskupów poświęcony Kościołowi w Afryce papież Benedykt XVI zaprosił
patriarchę Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, Jego Świątobliwość Abune Paulosa. Zacny dostojnik chrześcijaństwa, nietuzinkowy kapłan, męczennik czasów komunizmu
w Etiopii, zabrał głos podczas III Kongregacji
Generalnej. I się zaczęło. W jego przemowie
można było usłyszeć tę typową dla Etiopii
dumę z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Zaczął od pochodzenia wszystkich Etiopczyków
od Adama i Noego, dokładnie określonego
w kalendarzu liturgicznym Etiopii, z datami
włącznie, by płynnie przejść do opatrznościowej roli Afryki-Etiopii w dziejach zbawienia:
ucieczka umierających z głodu synów Jakuba do Egiptu; ukrycie się proroka Jeremiasza ze współbraćmi podczas utrapień epoki
babilońskiej w Etiopii i Egipcie; uratowanie
Arki Przymierza przed zaginięciem i ukrycie
jej w Etiopii; wysłanie etiopskiego monarchy
Bazena do Betlejem, by oddać pokłon Zbawicielowi; znana z ewangelii ucieczka Świętej
Rodziny do Afryki przed zbrodniczymi zamiarami Heroda; pomoc Afryki w niesieniu
krzyża Chrystusa reprezentowana przez
Szymona z Cyreny, Libijczyka; przechowywanie tradycji mojżeszowej w formie wierniejszej niż w Izraelu – dowodem na to ma
być etiopski eunuch przybyły do Jerozolimy
w 34 roku, któremu Filip objaśnia pisma
Izajasza, ten przyjmuje dar wiary, chrzest,
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i przybywa do Etiopii, by głosić Dobrą Nowinę; w ten sposób Etiopia staje się drugim
krajem po Izraelu, gdzie przyjmuje się naukę
apostołów, a etiopska wspólnota wiernych
staje się pierwszym w Afryce Kościołem
chrześcijańskim.
Sześciostronicowy tekst przemowy rozwijał dalsze argumenty, by przedstawić Etiopię jako kolebkę chrześcijaństwa, a wraz
z Lucy – wręcz całej ludzkości. Bo przecież
tłumaczenie Biblii zwane Septuagintą dokonane zostało w Aleksandrii, patriarchacie,
do którego Etiopia należała do 1959 roku;
przecież najwięksi Ojcowie i mistrzowie Kościoła pochodzili z Afryki: Augustyn, Tertulian, Cyprian, Atanazy; ten ostatni wyświęcił
przecież pierwszego etiopskiego biskupa, św.
Frumencjusza, syryjskiego niewolnika króla
Etiopii, który stał się pierwszym oficjalnym
ewangelizatorem kraju. Doszliśmy zaledwie do IV wieku i nawrócenia królestwa
etiopskiego w Aksum w 333 roku, a od wymienionych faktów już kręciło się w głowie.
Tymczasem patriarcha Paulos, cały w bieli,
siedząc obok Benedykta XVI, długo jeszcze
ciągnął listę zasług i podkreślał znaczenie
wczesnochrześcijańskiej tradycji tego specyficznego Kościoła Wschodu.
Z równą pasją i zapasem szczegółów starożytnych legend kilkunastoletni chłopcy-diakoni w świątyniach ortodoksyjnych czy
domorośli przewodnicy w miejscach turystycznych bombardują wszystkich przyjezdnych siłą etiopskiej tradycji i jej bogactwem.

***
Wybrałem się do katedry katolickiej na niedzielną
mszę świętą w rycie gyyz. Oczywiście nie zrozumiałem nic. Starałem się modlić, wsłuchując się w modlitwę wiernych. Po wyjściu siostra zakonna spod równika, pracująca w Etiopii i rozumiejąca już lokalny
język, poirytowana homilią, spuentowała mądrości
kapłana: „Nie dziwię się, że młodzież przechodzi masowo do protestantów. Ciągle tylko ta tradycja i tradycja, podczas gdy oni potrzebują żywego Słowa Bożego,
które dotyka ich życia dzisiaj. Nie szukają coniedzielnego kursu fascynacji tradycją, tylko odpowiedzi na
dręczące ich pytania”. Mówiła to przedstawicielka
Kościoła z Czarnej Afryki, gdzie tradycja dopiero się
tworzy, chrześcijaństwo ma nieco ponad jeden wiek.
Gdy spojrzeć na statystyki, tendencje młodego pokolenia i sukces wspólnot protestanckich w Etiopii,
konkluzja nasuwa się sama. Tradycja może być siłą,
gdy jest wierna temu, co oznacza: ‘przekazywanie,
od łacińskiego trans – ‘przez’ i dare – ‘dawać, ofiarowywać’. Tradycja ma być wehikułem, przekazicielem
wartości, a nie celem samym w sobie. Tradycja nie jest
po to, by ją zachowywać, ale by za jej pośrednictwem
przekazywać uniwersalne wartości, które człowiek
odkrył w bogatej historii. Skupienie się na tradycji
jako wartości samej w sobie czyni z siły kulę u nogi.
o. Maciej Jaworski OCD
Tekst ukazał się wcześniej w książce o. Macieja Jaworskiego
"Wierzyć w nurcie Nilu", Kraków 2015.
O. Maciejowi i Wydawnictwu Karmelitów Bosych z Krakowa serdecznie dziękujemy za zgodę na publikację tekstu w "Uwierzyć".
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Przygoda w Warszawie,
czyli ferie z Rumiankiem
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Które to już ferie z Rumiankiem? Trudno policzyć. Wiemy,
że dzieciaki i ich rodzice obdarzyli nas już dawno ogromnym
zaufaniem i czekają, co tym razem wymyślimy na zimowe ferie.
Cieszy nas to bardzo!
Letnie i zimowe zajęcia są zawsze okazją
do nauki przez zabawę, do zaplanowanych
działań pedagogicznych, które są atrakcyjne
dla dzieci dzięki przygodom, które wspólnie
przeżywamy.
Od nauki samodzielności po działanie
w grupie, czyli profesjonalny team building
pod postacią aktywnej zabawy. Pamiętacie
lato pod hasłem „Off line – poza siecią?” Wtedy pokazywaliśmy, ile wspaniałych rzeczy
można robić bez smartfona i komputera, jak
piękne jest Mazowsze i fajnie jest być razem.
Teraz czas na odkrycie mało znanych
zakątków Warszawy, a także historii nieopowiedzianych w szkolnych podręcznikach oraz opowieści o ludziach–legendach.
Warszawę odkryjemy dzięki przewodnikom
pasjonatom, profesjonalnym spacerologom,
doskonale znającym nasze miasto. Nie zabraknie też wypadu za miasto, obiecujemy!
Śledźcie naszą stronę internetową, profil
na facebooku i ogłoszenia parafialne – wkrótce informacje o zapisach. A my zachęcamy
do wspomnień, uchwyconych na zdjęciach.
Karolina Burns

14 LUTEGO
ZAKOCHAJ SIĘ W POMAGANIU!

Walenty był prawdopodobnie biskupem Interamny (obecnie
Terni), miasta położonego około 100 kilometrów od Rzymu.
Inny opis historyczny podaje, że był kapłanem rzymskim oraz
lekarzem. Zmarł w Rzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub
270 roku.
Za pomoc udzielaną męczennikom, którym asystował w czasie
procesów i egzekucji, uwięziono go i zakuto w łańcuchy. Aresztowania dokonał Calpurnius, prefekt Rzymu, strażnikiem zaś był
Asterius, dowódca jego straży. Walenty głosił Ewangelię swemu
strażnikowi i zdołał go nawrócić. Przyczynił się do tego dokonany przez Boga cud: adoptowana córka Asteriusa odzyskała
wzrok. Strażnik i jego domostwo zostali ochrzczeni. Stało się to
niestety powodem zaostrzenia kary dla Walentego, nawrócenie
Asteriusa rozwścieczyło bowiem cesarza Klaudiusza II Gota. Nakazał bić Walentego kijami, a następnie ściąć mu głowę. Według
przekazu umęczeni zostali także Asterius i cała jego rodzina.
Wspomnienie św. Walentego przypada 14 lutego. W tym dniu
obdarowujemy ukochanych miłym upominkiem, kartką z życzeniami czy słodkością.
My przy okazji wspomnienia jednego z Męczenników Rzymskich chcielibyśmy Was zachęcić do uczestnictwa w warsztacie
pierwszej pomocy, który właśnie 14 lutego organizuje nasza
Fundacja. Fachowa i profesjonalna pomoc może uratować ludzkie życie. Dzięki naszej akcji „Zakochaj się w pomaganiu”, możesz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by nieść
pomoc innym.
Przyjdź z żoną, mężem, narzeczoną czy ukochanym lub po
prostu sam i naucz się, jak ratować ludzkie życie. Czekamy na
Was wraz z ratownikiem w kawiarence 14 lutego od 18.40 do
19.40.
Karolina Burns

33

W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek
Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi

STYCZEŃ 2019

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

7.30 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 1)
9.30 – o Boże błogosławieństwo i
łaski dla Łukasza z okazji urodzin
11.00 – za śp. Stefana Widyńskiego
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Wojciecha
Lipowskiego w 1. rocznicę śmierci

bł. Wincenty Lewoniuk i Towarzysze

św. Genowefa

Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 – za śp. Michała Charłamowa w
1. rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 7)
18.00 – za śp. Marię i Edwarda
Czarnockich o spokój duszy

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 8)
18.00 – za śp. Wiesława Pilińskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 14)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 15)
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek

II niedziela zwykła

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 21)
8.00 – za śp. Stanisława Draszkę w 8.
rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Agnieszki z okazji
imienin

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 22)
18.00 – za śp. Kazimierę, Bolesława,
Weronikę i Konstantego

III niedziela zwykła

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 28)
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 29)
18.00 – za śp. Zofię, Jana i Jerzego

7.30 – za śp. Agatę Niewęgłowską (gr. 6)
9.30 – za śp. Mariannę i Piotra Jastrzębskich oraz
Annę i Bolesława Małuszyńskich
11.00 – 1) za śp. Jana Kot w rocznicę śmierci oraz
jego rodziców i braci
2) za śp. Edwarda Pastewkę oraz zmarłych z rodziny
Pastewków i Fedorczyków
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Józefa Wojtkowskiego w 9. rocznicę
śmierci, zmarłych z rodziny Wojtkowskich oraz śp.
Michała Dygę w 10. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Dygów i Pietraków

7.30 – za śp. Irenę i Czesława Zdańkowskich i
rodziców z obojga stron
9.30 – za śp. Agatę Niewęgłowską (gr. 13)
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Franka w 5. rocznicę urodzin
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Stanisławę Kurczak w 15. rocznicę
śmierci

7.30 – za śp. Agatę Niewęgłowską (gr. 20)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i dary Ducha Świętego dla Kuby w 18. rocznicę
urodzin i Agatki w 15. rocznicę urodzin
12.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i potrzebne łaski dla Jarosława z okazji
urodzin
18.00 – za śp. Stefana Maliszewskiego w 41.
rocznicę śmierci

7.30 – za śp. Agatę Niewęgłowską (gr. 27)
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
11.00 – za śp. Witolda Milewskiego, Mariannę i
Władysława Janiszewskich
12.30 – rezerwacja
18.00 – za śp. Wincentego Chludzińskiego w 10.
rocznicę śmierci
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W MODLITWIE

Środa
7.00 – dziękczynna, z okazji urodzin
Aleksandry, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 2)
18.00 – za śp. Stanisława
Fabisiewicza w 7. rocznicę śmierci;
za śp. Annę Studniarek w 4.
rocznicę śmierci;

Czwartek
Najświętszego Imienia Jezus

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 3)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 9)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 10)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marcjannę i Jana
Ambroziaków

7.00 – za śp. Bronisława Piastę w 10.
rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 16)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 17)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Andrzeja
Niemiatowskiego w 25. rocznicę
śmierci

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 23)
8.00 – za śp. Eugenię Szymańską
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 24)
18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego
w 6. rocznicę śmierci oraz
Stanisławę, Józefa, Władysława,
Stanisława i Elżbietę Śliweckich

7.00 – dziękczynno-błagalna, w 93.
rocznicę urodzin Heleny Skibińskiej,
o Boże błogosławieństwo dla niej i
jej rodziny
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 30-ost.)
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Domżał w
22. rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego
18.00 – za śp. Ilonę Szczerbińską w
14. rocznicę śmierci

Piątek
7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 4)
8.00 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa
2) za śp. Stanisława Brzozowskiego
w 28. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Genowefę Warzec w
dniu imienin

Sobota
7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 5)
8.00 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
2) za śp. Zofię Niedziela o łaskę życia
wiecznego
18.00 – za śp. Antoniego Siwińskiego

4
11
18
25

5
12
19
26

św. Hilary z Poitiers

św. Arnold Janssen

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 11)
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Urszuli w
80. rocznicę urodzin

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 18)
18.00 – za śp. Barbarę i Emilię
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 25)
8.00 – w dniu urodzin Andrzeja, z
podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o dary Ducha Świętego
18.00 – za śp. Zuzannę Głębocką w
10. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 12)
8.00 – za śp. Jana i Józefę Sławek
18.00 – za śp. Stanisława, Leokadię,
Dariusza i Janusza Szwajewskich

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 19)
8.00 – za śp. Henryka Rzącę z okazji
imienin
18.00 – za śp. ks. prałata Henryka
Miastowskiego w dniu imienin

7.00 – za śp. Agatę Niewęgłowską
(gr. 26)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Franciszkę
Grzybowską w 5. rocznicę śmierci i
Feliksa Grzybowskiego
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LUTY 2019

W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes

św. Błażej

św. Jan de Brito

IV niedziela zwykła

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mirosława Golisza w 2.
rocznicę śmierci

7.30 – dziękczynno-błagalna, w 5. rocznicę urodzin
Kacperka i 33. rocznicę urodzin Macieja, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
nich i całej rodziny
9.30 – o Boże błogosław., potrzebne łaski, zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla Danuty z okazji imienin
11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich,
Jerzego Marcinkowskiego i Gabrielę Wojciechowską
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (zmiana tajemnic)
18.00 – za śp. Teodozję Halinę Sokołowską w 3.
rocznicę śmierci, Ryszarda Sokołowskiego w 35.
rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Sokołowskich,
Ziendalskich i Wiśniewskich

3
10
17
24

V niedziela zwykła

7.30 – za śp. Janinę w 14. rocznicę śmierci i Jerzego
w 34. rocznicę śmierci, o miłosierdzie Boże i łaskę
życia wiecznego
9.30 – za śp. Sławomira Wilman w 25. rocznicę
śmierci
11.00 – w intencji chorych i cierpiących (z
namaszczeniem)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Krystynę Pielaszek w 2. rocznicę
śmierci oraz Józefę i Stanisława Górków

VI niedziela zwykła

7.30 – za zmarłych z rodziny Kalskich i
Trepanowskich
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynna w 4. rocznicę urodzin Maćka,
7. rocznicę chrztu Alicji oraz 1. rocznicę urodzin
Piotra, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza w 20. rocznicę
śmierci i Edwarda Ryszkowskiego w 12. rocznicę
śmierci

VII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich,
Helenę i Józefa Paśnickich oraz zmarłych z ich
rodzin
9.30 – za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich
(chrzty)
11.00 – za śp. Mirosława Piwowarskiego, Adelę i
Mirosława Piwowarskich oraz Alinę i Ryszarda
Chojnackich
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Apolonię Chludzińską w 8. rocznicę
śmierci
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4
11
18
25

Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes,
Światowy Dzień Chorych

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię Pakułę w 25.
rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Agaty z okazji
imienin

5
12
19
26
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Dziedzic w
5. rocznicę śmierci oraz Adama
Czesława Dziedzic

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Justyny i jej
rodziców
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – wolna intencja

Święto Ofiarowania
Pańskiego

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28
bł. Anna Katarzyna Emmerich

św. Piotr Damiani

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Konrada
Małuszyńskiego, o spokój duszy;

7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Jędrzeja Schmidt w 3.
rocznicę śmierci
2) za śp. Tadeusza Badacha w 40.
rocznicę śmierci
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Wolskiego w
29. rocznicę śmierci oraz Helenę i
Antoniego Wolskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Barbarę i Tadeusza
Kordel w 7. rocznicę śmierci;

Święto św. Cyryla
i Metodego, patronów
Europy

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jadwigę w 49. rocznicę
śmierci i Ludwika Borowskich
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla rodziny
Kozłowskich i Szczebiotów

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Halinę Malarecką w
12. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

Święto Katedry
św. Piotra Apostoła

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Śliwecką w
1. rocznicę śmierci i Władysława
Śliweckiego
18.00 – wolna intencja

bł. Jan z Fiesole (Fra Angelico)

2
9
16
23

7.00 – za śp. Zuzannę Główka w 12.
rocznicę śmierci
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla sióstr i o nowe powołania do
zakonu Anuncjatek

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wiesława
Szymańskiego w 23. rocznicę
śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 70.
rocznicę urodzin Piotra Woźniaka,
o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej, potrzebne łaski i
zdrowie

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę, Edwarda i
Mariana Mizerskich

św. Maria de Mattias
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W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

św. Róża z Viterbo

św. Klemens Maria Hofbauer

IV niedziela Wielkiego Postu

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława,
Jadwigę i Edwarda Orlińskich oraz Stefana
Widyńskiego
11.00 – za śp. Grażynę Domżał w 13. rocznicę
śmierci o łaskę życia wiecznego
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Renatę Foltyn

MARZEC 2019

31
3
10
17
24

VIII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Kazimierza Skup, śp. Stanisława Skup,
śp. Stefana Przychodzeń oraz zmarłych z rodziny
Skup i Przychodzeń
9.30 – dziękczynna, w 1. rocznicę urodzin
Wojciecha, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
11.00 – za śp. Stanisławę Pawelczyk
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza Sołtysiaków
18.00 – za śp. Mariannę, Mateusza i Annę
Bonieckich, Helenę i Bolesława Jastrzębskich

I niedziela Wielkiego Postu

7.30 – za śp. Lucynę Niedziela w 8. rocznicę śmierci,
o łaskę życia wiecznego
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Zuzanny z okazji 4. rocznicy urodzin
11.00 – za śp. Mariana Furę w 2. rocznicę śmierci
oraz z okazji urodzin
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Stanisława Górnickiego w 51.
rocznicę śmierci oraz Wacława i Antoninę

II niedziela Wielkiego Postu

7.30 – wolna intencja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza
Szaniawskich
12.30 – za Parafian
18.00 – wolna intencja

III niedziela Wielkiego Postu

7.30 – za śp. Eugeniusza Zaborskiego
9.30 – za śp. Wiesławę Piasecką
11.00 – za śp. Marię Grad w 5. rocznicę śmierci o
łaskę życia wiecznego
12.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i potrzebne łaski dla Iwony z okazji urodzin
18.00 – wolna intencja
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7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha

4
11
18
25

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana Ambroziaka w
3. rocznicę śmierci i Marcjannę
Ambroziak

Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, z
okazji 53. rocznicy urodzin Anny, o
zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla niej i jej najbliższych

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Kazimierę, Bolesława,
Aleksandrę i Józefa

5
12
19
26

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marię Ulandowską w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Mirosława Ciepielę w 1.
rocznicę śmierci
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bronisława, Leonarda i
zmarłych z rodziny Rowickich

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Weronikę i Antoniego
Uścińskich oraz ich synów i wnuki

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – z podziękowaniem za
przeżyte 60. lat Jerzego, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata

7.00 – za śp. Helenę Ostaszewską
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Helenę Błażejewską z
okazji imienin

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
św. Rafka

Środa Popielcowa

św. Patryk

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. ks. Eugeniusza
Kurzawę
19.30 – w dniu urodzin Janka, z
podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o dary Ducha Świętego

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ryszarda
Szczepańskiego z okazji urodzin

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Gabrielę i Józefa
Fabisiaków oraz zmarłych z rodziny
Fabisiaków i Górniaków

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisławę i Henryka
Tworek

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Józefa Łabędzkiego w
rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

2
9
16
23
30

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, w
intencji Dominika w 8. rocznicę
urodzin, z prośbą o dalszą opiekę
Matki Bożej dla niego, jego siostry,
brata i rodziców

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Adama Słowińskiego w
4. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę i Tomasza
Sugiera oraz Jadwigę i Franciszka
Zadrożniak

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Tomasza Czarnockiego w rocznicę
urodzin
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SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin
i dzieci), 12.30 i 18.00 (z udziałem
młodzieży i studentów)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 8.00 (poza okresem
wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:

Nabożeństwo
do św. Michała Archanioła
w pierwsze wtorki miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.00

Nabożeństwa majowe
i czerwcowe
w niedziele o godz. 17.15, a w dni
powszednie o godz. 18.45

7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna)
19.00 lub 19.30 (liturgia niedzielna
z udziałem wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej
w kaplicy św. Łazarza)

Nabożeństwa październikowe

Msza św. za prześladowanych
chrześcijan:

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP

III piątek miesiąca, godz. 20.00
w kaplicy adoracji

Sakrament Pokuty i Pojednania
kilka minut przed każdą Mszą
św. z wyjątkiem Mszy św. w dni
powszednie o 7.00, w każdy piątek
od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego
Sakramentu:
w każdy piątek od 8.30 do 20.00,
w pierwsze czwartki miesiąca po
Mszy św. wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
w II i IV niedzielę miesiąca (poza
okresem Adwentu i Wielkiego Postu)
podczas Mszy św. o godz. 12.30

Nabożeństwo
pierwszych piątków
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00 i 18.00 Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przed Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo
pierwszych sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00

w niedziele o 17.15,
a w dni powszednie o 18.45,
różaniec dla dzieci
w czwartki o 17.00

w każdą niedzielę przed
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży:
w piątki Wielkiego Postu
po Mszy św. wieczornej
dla dzieci: w piątki Wielkiego
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca
o 17.15

KANCELARIA PARAFIALNA
CZYNNA
Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30

Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00

Czwartek

18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00

