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Święci Męczennicy Rzymscy,
módlcie się za nami!

W SERCU PROBOSZCZA

KAPŁAŃSTWO TO CIĄGŁA FASCYNACJA
OBECNOŚCIĄ BOGA W KOŚCIELE

Rozmowa z księdzem proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim
Święcenia kapłańskie przyjął ksiądz trzydzieści lat temu.
Najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu! Jak zapamiętał ksiądz
dzień święceń?
Kiedy podczas święceń leżałem na posadzce katedry,
zdumiewałem się tym, że Bóg mnie sobie wybrał. Wiedziałem
doskonale, że na to nie zasługuję. Zostałem wyświęcony przez
Księdza Prymasa Józefa Kardynała Glempa. Był dla nas naprawdę
jak ojciec… Tego samego dnia, po święceniach, pojechałem
na grób ks. Jerzego Popiełuszki, by się modlić o wytrwałość
w kapłaństwie .
Kiedy ks. Jerzy został zamordowany, był ksiądz w seminarium?
W seminarium byłem od 1983 do 1989 roku. Byłem więc na
drugim roku, kiedy zabito ks. Jerzego. Na pogrzebie stałem gdzieś
niedaleko bramy. Pamiętam modlitwę o powrót ks. Jerzego,
a później tę trudną modlitwę „Odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy”. Idąc do seminarium, myślałem że będę walczył
z socjalizmem, jak inni księża. Okazało się, że w dzisiejszym
świecie są inne problemy. Człowiek nie liczy się obecnością
Boga i żyje, jakby Go nie było. Mówi polskie przysłowie, że „Bez
Boga ani do proga”. Bez Niego nie ma przemiany osobistej ani
społecznej.
A jak zrodziło się księdza powołanie?
Po I Komunii zacząłem służyć do Mszy św., później jako lektor
byłem w Oazie. W swojej młodości organizowałem pielgrzymki
do Niepokalanowa, Częstochowy, Krakowa, Warszawy. Z jedną
pielgrzymką modliliśmy się na tarasie widokowym Pałacu Kultury
o przemiany w Polsce. Pewnego dnia siadłem i zastanawiałem
się, w jaki sposób mam Panu Bogu służyć. Doszedłem do
wniosku, że w kapłaństwie, ale nie miałem matury. Skończyłem
szkołę zawodową (ślusarz-mechanik), troszkę pracowałem, ale
postanowiłem, że pójdę do liceum dla pracujących i rozpocząłem
pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku,
robiłem tam blacharkę śmigłowca i jednocześnie uczyłem
się w liceum. Powiedziałem sobie, że jeśli zdam maturę,
to pójdę do seminarium. Ze świadectwem maturalnym
poszedłem do mojego proboszcza i wspólnie zdecydowaliśmy,
że wstąpię do seminarium w Warszawie.
Były jakieś trudności?
W seminarium mi się podobało. Na trzecim roku
przeżyłem pewien kryzys wiary, ale to było dobre
doświadczenie. Trzeba było przejść od tradycyjnej wiary,
którą przekazali mi rodzice, do tej dojrzałej, z wyboru.
Pomogli mi ojcowie duchowni – ks. Tadeusz Huk, a później
też ks. Jerzy Chowańczak. Dużo im zawdzięczam..
Pierwsza parafia?
Trafiłem do Żychlina. Potem byłem rok
w Skierniewicach, a następnie pięć lat w seminarium.
Prowadziłem gospodarstwo, przejęliśmy wtedy 120 hektarów
ziemi, którą komuniści zabrali Kościołowi. To gospodarstwo było
w Czubinie koło Błonia, a ja mieszkałem w Tarchominie, gdzie
hodowaliśmy świnie i bydło. Dojeżdżałem do Czubina codziennie
przez cztery lata. Zajmowałem się też prowadzeniem masarni dla
seminarium.
Potem wrócił ksiądz do pracy duszpasterskiej.
Tak, pracowałem dwa lata w parafii św. Maksymiliana Kolbe.
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Uczyłem tam religii w szkole zawodowej, bardzo dobrze
to wspominam. Potem byłem krótko na
Ursynowie, skąd ksiądz Prymas Glemp powołał mnie na
swojego pełnomocnika dla „Rodziny rodzin”, przeniosłem
się wtedy na Łazienkowską. Potem byłem dwa
lata w Ursusie, kolejne dwa lata spędziłem w Polskiej
Misji Katolickiej w Londynie. Po powrocie zostałem
proboszczem w Kuklówce. Byłem tam pięć lat. Od
dziesięciu lat jestem we Włochach.
Spróbuje ksiądz podsumować to dziesięciolecie?
Najbardziej jestem zadowolony z kultu Męczenników
Rzymskich i z adoracji Najświętszego Sakramentu,
którą rozpoczęliśmy w kaplicy Matki Bożej. Cieszę
się też z kultu Michała Archanioła – jest figura
i comiesięczne nabożeństwo. Bardzo ważne są wspólnoty
– kręgi biblijne, wspólnoty neokatechumenalne
i inne formy duszpasterstwa. Dziękuję Bogu,
że są ludzie świadomi swej wiary, którzy chcą
się formować i angażować się w rozwój
duchowy naszej parafii. Jestem też zadowolony,
że przy parafii działa Fundacja im. Księdza
Profesora Ryszarda Rumianka, bo przyciąga ludzi, którym
nie zawsze jest do kościoła po drodze. Są też sprawy
materialne, ale te postawiłbym na drugim miejscu. Sporo
udało się uporządkować, trwa budowa plebanii, dużo jest
jeszcze oczywiście do zrobienia.
Kapłaństwo to…
...ciągła fascynacja obecnością Boga w Kościele – to ona
rodzi wytrwałość. To niepowtarzalna historia miłości
i wieczna tęsknota za głębszym spotkaniem z Panem
Jezusem. W życiu kapłańskim ciągle trzeba przechodzić
przez burze, ale zawsze jest ta miłosierna ręka Jezusa,
która wyciąga Piotra. Czasami przerażają nas różne
wewnętrzne czy zewnętrzne trudności. Gdyby człowiek
miał liczyć na własne siły, szybko by się zagubił. Dlatego
ciągle trzeba się zwracać do Chrystusa. Jak mówił Jan
Paweł II – bez Chrystusa nie zrozumiemy ani siebie, ani
drugiego człowieka.
Wspominamy w tym miesiącu pierwszą pielgrzymkę
Papieża do Ojczyzny sprzed czterdziestu lat. Był ksiądz
wtedy w Warszawie?
Byłem na Mszy na Placu Zwycięstwa. Siedziałem
na drzewie – jak Zacheusz – blisko Grobu
Nieznanego Żołnierza. To było niesamowite
przeżycie. Nigdy tylu ludzi naraz się nie widziało.
I ta niesamowita modlitwa o Ducha Świętego. To
niewątpliwie dzięki Janowi Pawłowi II runęły te wszystkie
mury. Obecność Papieża miała wpływ na każdego, ona
nas bardzo umacniała. Uświadomiliśmy sobie potęgę
Boga. Zrozumieliśmy, że w jedności z Ojcem Świętym
i między sobą jest nasze zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że
nie jesteśmy sami w tym chorym na komunizm świecie,
że jest z nami Matka – Królowa Polski, która nam dała
świętego Jana Pawła II.
Rozmawiał: Ks. Jacek Grabowski

W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy!
Dura Europos to nazwa starożytnego miasta,
położonego nad Eufratem, na terenie dzisiejszej
Syrii. Zostało odkryte przez archeologów w latach
trzydziestych ubiegłego wieku. Jednym z bezcennych
zabytków jest zachowany w dobrym stanie dom,
w którym gromadzili się chrześcijanie – Domus
Ecclesiae z pierwszej połowy III wieku. O tym
wyjątkowym miejscu pisze w drugiej części cyklu
poświęconego architekturze chrześcijaństwa Jędrzej
Odyniec.
Fragmenty malowideł i baptysterium z Dura
Europos zostały przeniesione do Syryjskiego
Muzeum Narodowego w Damaszku. Przez sześć
lat było ono zamknięte ze względu na działania
wojenne. W październiku ubiegłego roku ponownie
udostępniono je zwiedzającym. Wojna zebrała jednak
niewyobrażalne żniwo: zniszczono setki kościołów,
szkół, szpitali, tysiące domów. Wielu ludzi zginęło,
wielu przeżywa powojenną traumę. O dramacie
naszych braci na Bliskim Wschodzie rozmawiamy
z ks. dr. Mariuszem Boguszewskim.
Ks. prof. Marek Starowieyski zasugerował
nam w ubiegłym roku, byśmy modlili się – jako
parafia nosząca miano Męczenników Rzymskich
– za współczesnych męczenników. Podjęliśmy to
zaproszenie i od lipca ubiegłego roku co miesiąc
modlimy się za chrześcijan prześladowanych.
Wspieramy też materialnie rodziny w Syrii, a ostatnio
pomogliśmy naszym braciom na Sri Lance, którzy
padli ofiarą okrutnych zamachów terrorystycznych
w niedzielę Zmartwychwstania. Poruszające zdjęcia
ze Sri Lanki towarzyszą kolejnemu tekstowi o.
Macieja Jaworskiego o „Kościele męczenników
i prześladowców”.
Wyjdziemy niedługo na ulice naszej parafii, by
zgodnie z wielowiekową tradycją publicznie wyznać
swoją wiarę podczas procesji ku czci Najświętszego
Sakramentu. O genezie tej tradycji pisze w tym
numerze „Uwierzyć” Agnieszka Bąk. Wielu ludziom
Boże Ciało kojarzy się już coraz częściej jedynie
z kolejnym długim weekendem.… Potrzeba dziś
zatem czytelnych znaków obecności Boga, które
przyciągnęłyby do Niego tych, którzy się pogubili,
choć często nie zdają sobie z tego sprawy. Takimi
uniwersalnymi znakami są autentyczna miłość
i jedność wśród nas, chrześcijan, one są zawsze
najlepszym świadectwem. O własnych siłach nie
jesteśmy do nich zdolni, boleśnie doświadczamy tego
na co dzień. Ich dawcą jest Duch Święty, który ma
moc, by ciągle na nowo odmieniać oblicze twardej
ziemi naszego serca.

Nasza okładka: Relikwie Św. Symforozy
i innych Męczenników Rzymskich

W SERCU PROBOSZCZA
2 Kapłaństwo to ciągła fascynacja
obecnością Boga w Kościele
W PARAFII
4, 6, 8 Kalendarium
4 Triduum Paschalne (fotoreportaż)
6 I Komunia Święta (fotoreportaż)
8 Wprowadzenie relikwii (fotoreportaż)
10 Co działo się w tym roku u Bielanek?
11 Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę
12 Bliżej nieba (fotoreportaż)
W WIERZE
14 Sław, języku, tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
18 Tylko wy wiecie, że Bóg jest miłością
W KOŚCIELE
24 Architektura chrześcijaństwa
28 Kościół męczenników
i prześladowców
W MODLITWIE
34 Intencje mszalne na lipiec, sierpień,
wrzesień
W LITURGII
40 Służba Boża

Ks. Jacek Grabowski

j.grabowski.rm@gmail.com

Redaktor naczelny: Ks. Jacek Grabowski Współpraca: o. Maciej Jaworski, Agnieszka Bąk, Jędrzej Odyniec
Zdjęcia: Dariusz Bronz, Wojciech Łączyński, Marcin Malicki, www.fotoursus.pl
Skład: Jacek Łaski
Wydawca: Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka, 02-405 Warszawa, ul. Rybnicka 27; biuro@fundacjarumianka.pl

Konto Fundacji: 70 2490 0005 0000 4520 5696 5889
Nakład: 500 egz.

3

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają ich autorzy.
Redakcja nie utożsamia się z treściami wszystkich opublikowanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane materiały.

W PARAFII

Kalendarium:
25 kwietnia

rozpoczęła się nowa kadencja
parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W jej skład wchodzą obecnie:
Jan Liman, Aleksandra Niemiro,
Krzysztof i Ewa Golachowscy,
Weronika Krzysztofińska,
Krystyna Fidecka, Elżbieta
i Wiesław Sawiccy, Aldona
i Paweł Polcynowie, Agnieszka
i Tomasz Krajewscy, Agnieszka
i Paweł Bąkowie, Ewa
Czaplińska oraz Paweł Smyk.
Podczas pierwszego posiedzenia
Rady jej nowi członkowie
zostali uroczyście zaprzysiężeni.
Zachęcamy do kontaktu
z przedstawicielami rady we
wszelkich sprawach dotyczących
funkcjonowania naszej parafii.

..................
12 maja

57 dzieci z naszej parafii po
raz pierwszy przystąpiło
do sakramentu Eucharystii.
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Triduum

W PARAFII

Paschalne
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W PARAFII

Kalendarium:
Dzieci zostały przygotowane
do tego ważnego wydarzenia
przez ks. Janusza Kapustę
i p. Ewę Czaplińską. Oprawę
muzyczną liturgii zapewnił p.
Paweł Smyk. Rodzice dzieci
pierwszokomunijnych ofiarowali
parafii klęcznik z relikwiarzem,
w którym zostaną umieszczone
relikwie św. Symforozy.
Fotorelacja z uroczystości obok.

I Komunia

..................
20 maja

miała miejsce 30. rocznica
święceń kapłańskich ks.
Proboszcza Zygmunta
Niewęgłowskiego. Za księdza
Proboszcza modliliśmy się
podczas wieczornej Mszy św.
Oprawę liturgiczną przygotowali
m.in. członkowie wspólnoty
rodzin Domus Mariae. Główne
obchody jubileuszu księdza
Proboszcza zaplanowano na
16 czerwca, kiedy to przypada
uroczystość Męczenników
Rzymskich, współpatronów
naszej parafii.

..................
1 czerwca

nasi parafianie wraz z ks. Jerzym
Królem pielgrzymowali na Jasną
Górę. Relacja ma stronie 11.

..................
6

Zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej w naszej parafii udostępnił nam
Zakład Fotograficzny FOTOURSUS (www.fotoursus.pl). Dziękujemy!

W PARAFII

Święta
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W PARAFII

Kalendarium:
15 czerwca

w naszym kościele odbył się
koncert pt. „Muzyka sakralna
Moniuszki we Włochach”
w wykonaniu Chóru
Kameralnego „In Laetitia”
i solistów pod dyrekcją Barbary
Kucharczyk. Jednym z solistów
był nasz organista: p. Paweł
Kucharczyk. W programie
znalazły się pieśni ze „Śpiewnika
kościelnego” oraz IV Litania
Ostrobramska.

..................
16 czerwca

obchodziliśmy po raz drugi
uroczystość Męczenników
Rzymskich. Mszy św.
odpustowej przewodniczył
bp Rafał Markowski. Na
zakończenie Eucharystii
parafianie złożyli życzenia
Księdzu Proboszczowi
Zygmuntowi Niewęgłowskiemu
z okazji 30. rocznicy Jego
święceń kapłańskich
i 10. rocznicy posługi
proboszczowskiej we Włochach.
Deo gratias!

..................
16 czerwca

podczas Mszy św. odpustowej
bp Rafał Markowski udzielił
sakramentu bierzmowania
młodzieży, która w naszej
parafii od dwóch lat
przygotowywała się do tego
ważnego wydarzenia. Spotkania
dla młodzieży prowadził ks.
Jacek Grabowski, a także
małżeństwa ze wspólnot
neokatechumenalnych: Dorota
i Mariusz Baranowie, Kinga
i Sebastian Michalakowie oraz
Monika i Gerard Rytterowie.
Młodzież wraz z rodzicami
ofiarowała parafii dwa zielone
ornaty.
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Święci Męczennicy

W PARAFII

Rzymscy, módlcie się za nami!

Zdjęcia z ubiegłorocznej uroczystości wprowadzenia relikwii Męczenników Rzymskich publikujemy dzięki uprzejmości p. Wojciecha Łączyńskiego, ich Autora. Dziękujemy!
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W PARAFII

Co działo się w tym
roku u Bielanek?
Dla Bielanek ten rok był bardzo pracowity. Jak większość z Was zauważyła,
czynnie uczestniczymy we Mszy Świętej o 11.00. Dary, modlitwa wiernych,
śpiew, cotygodniowe zbiórki dają nam wiele radości. Cieszymy się, że możemy
w ten sposób wielbić Pana Boga.
W październiku, po uroczystym przyrzeczeniu, dołączyły do nas nowe koleżanki i kandydatki. Z inicjatywy ks. Jerzego, przy współudziale Bielanek, zawitali w naszej parafii wszyscy
święci na balu w sali teatralnej. Z okazji Mikołajek wybrałyśmy się do parku trampolin.
Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowałyśmy kartki z życzeniami dla osób samotnych, a także zorganizowałyśmy megapaczkę
żywnościową dla osób potrzebujących i zawiozłyśmy ją do Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia.
Miałyśmy też spotkanie opłatkowe i śpiewałyśmy kolędy na chwałę Pana.
Przed Świętami Wielkiej Nocy wspólnie robiłyśmy przepiękne pisanki, a w niedzielę Palmową dzielnie sprzedawałyśmy palemki. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy je od nas
nabyli.
W kwietniu z naszym opiekunem ks. Jerzym
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świętowałyśmy Jego imieniny. 1 czerwca część
z nas pojechała z pielgrzymką do Częstochowy.
Z okazji Dnia Dziecka wybrałyśmy się też na
kręgle. Ponieważ wśród nas są też młodsze koleżanki, jeszcze w wieku przedszkolnym, ks. Jerzy zafundował im placyk zabaw, w którym
i starsze świetnie się bawiły. A po emocjonującej
grze i zabawie dla pokrzepienia ciała była pizza. Dołączyły też do nas dwie nowe kandydatki, które serdecznie witamy, ciesząc się że nasza
Wspólnota się powiększa. Zapraszamy następne
dziewczynki.
Na zakończenie roku wybieramy się na weekendowy rodzinny wyjazd do Loretto. Co się tam
będzie działo, dowiecie się po wakacjach. Na
pewno będzie moc modlitwy i zabawy.
Wspaniale jest być Bielanką i dawać świadectwo wiary.
Bielanki

W PARAFII

Dzień Dziecka w tym roku był
niezwykle wyjątkowy dla tych
spośród naszych parafian, którzy
pod przewodnictwem ks. Jerzego
Króla pielgrzymowali do tronu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wśród pątników swoich przedstawicieli miały wszystkie grupy
wiekowe, od przedszkolaków po seniorów. Nikt
nie narzekał, że wcześnie musiał wstać, nikt się
nie spóźnił i wyjechaliśmy punktualnie o godz.
5.00, pełni radości i entuzjazmu, którego nie była
w stanie złamać gęsta mgła, towarzysząca nam
w drodze. Niezachwianie ufaliśmy, że Częstochowa jeszcze nas mile zaskoczy, co też się stało – bezchmurne niebo, wysoka temperatura, to
wszystko pozwalało jeszcze bardziej cieszyć się
tym szczególnym dniem.
Na miejsce przybyliśmy dosyć wcześnie i czas
do Mszy Świętej w samo południe każdy mógł
zagospodarować samodzielnie. Starsi i doświadczeni pielgrzymi udali się prosto do Kaplicy Cudownego Obrazu, by tam zatopić się w modlitewnym czuwaniu. Osoby, które przybyły z nami
pierwszy raz, po zwyczajowym oddaniu pokłonu
Maryi, rozpoczęły regularne zwiedzanie Jasnej
Góry. Dla dzieci było to żywa lekcja historii i wiary, zważywszy na to, że klasztor ojców paulinów
był przez wieki świadkiem burzliwych dziejów
naszej Ojczyzny i Kościoła.
W dniu, w którym przybyliśmy na Jasną Górę,
odbywała się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, podczas której modlono się o rychłą beatyfikację założycielki ruchu Pauliny Jaricot. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup
Antoni Długosz, który ma wyjątkową łatwość
w mówieniu prostymi, zapadającymi w serce słowami. Gdy w trakcie kazania zaśpiewał „Nie ma
jak u mamy” – Wojciecha Młynarskiego, spotkało
się to z życzliwym przyjęciem i oklaskami wiernych, zgromadzonych na Placu przed szczytem.
Następnie ksiądz biskup nawiązywał do licznych
objawień Maryi, które łączy wspólne przesłanie – „Odmawiajcie Różaniec”. Mówił o pięknie
modlitwy różańcowej, o jej walorach kontemplacyjnych oraz o tym, że powinna ona być dla nas
„modlitwą życia”, i że „dziesiątek różańca otwie-

ra niebo dla nas i innych ludzi”.
Czas dobrze spędzony szybko mija, na zakończenie naszej pielgrzymki spotkaliśmy się na
wspólnej Drodze Krzyżowej na wałach Jasnogórskich, gdzie powierzaliśmy Chrystusowi Panu
nasze intencje i troski.
Po tylu duchowych przeżyciach pozostałe
chwile przed powrotem do domu mogliśmy zagospodarować według własnych przyziemnych
potrzeb. Nasi najmłodsi pielgrzymi, choć bardzo
zmęczeni, nie odmówili księdzu Jerzemu, gdy
zaprosił ich do cukierni na doskonałe lody, z których słynie Częstochowa.
W drodze powrotnej był jeszcze czas na wspólną modlitwę i śpiewanie oraz wysłuchanie kilku
anegdot ks. Bogusława Kowalskiego w ramach
„Humoru w koloratce”.
Dzięki Maryi i jej ogromnemu wstawiennictwu wszyscy bezpiecznie wrócili do domu.
A tymczasem do zobaczenia, już wkrótce, na kolejnym pątniczym szlaku.
Anna Łuszczak
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Zdjęcia wykonał p. Marcin Malicki. Bardzo dziękujemy za ich udostępnienie!
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Bliżej nieba
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Sław, języku, tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
O ła świadomość niezwykłego cudu

d początku chrześcijaństwa istnia-

przemiany chleba i wina w Ciało i Krew
Chrystusa, ale trzeba było czekać aż dziesięć stuleci na przejaw zewnętrznego kultu. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia
uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa były objawienia Julianny z Cornillon przeoryszy klasztoru augustianek
w Mont Cornillon w pobliżu Liège. W 1245
roku miała ona objawienia, w których
Chrystus żądał ustanowienia osobnego
święta ku czci Najświętszej Eucharystii,
wyznaczając na to święto czwartek po
niedzieli Świętej Trójcy. Pod ich wpływem
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biskup Robert z Thourotte ustanowił
w 1246 roku święto Bożego Ciała, początkowo tylko dla diecezji Liège. Wtedy to
w Fosses odbyła się pierwsza procesja.
Radość ze święta Bożego Ciała nie trwała
długo, gdyż biskup zmarł w tym samym
roku, a Juliannę usunięto ze stanowiska
przełożonej. Przyjęła to z niezwykłą pokorą i podjęła dziesięcioletnią tułaczkę.
Ostatnie lata życia spędziła jako rekluza
– zamurowana w swej celi pustelnica.
Zmarła w dniu, który przepowiedziała,
czyli 5 kwietnia 1258 roku, w Fosses. Po
interwencji archidiakona katedry w Liège,
Jakuba (który w roku 1261 został papie-
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Relikwiarz z korporałem z Bazyliki św. Krystyny w Bolsenie znajduje się obecnie w Katedrze w Orvieto

żem i przyjął imię Urbana IV), kardynał
Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy
i zatwierdził święto. W ten sposób w roku
1251 po raz drugi poprowadzono procesję
eucharystyczną. Rok później święto zaczęto obchodzić również w Germanii.
ezpośrednim powodem ustanowienia święta Bożego Ciała miał być
cud eucharystyczny w Bolsenie, który
miał miejsce w 1263 roku. Kapłan Piotr,
który z Pragi wyruszył z pielgrzymką do
grobu Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Rzymie, zatrzymał się w Bolsenie, około
stu kilometrów pod Rzymem, by odprawić Mszę Świętą przy grobie św. Krystyny.
Piotr wyruszył w tę podróż, aby odzyskać
dar głębokiej wiary w obecność Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie. W czasie

B

odprawiania Mszy hostia w jego rękach
zaczęła krwawić. Zawinął ją w korporał,
ale kiedy szedł do zakrystii, kilka kropel
Krwi upadło na podłogę, a Piotr stracił
przytomność. Świadkowie cudu zobaczyli
korporał, a na nim ślady Krwi Chrystusa.
W Orvieto przebywał wtedy Urban IV.
Wysłał on swoich teologów na miejsce
cudu, ci zabrali relikwię i przekazali ją
papieżowi, ten z kolei ukazał ją zgromadzonym wiernym. Do dziś korporał
jest przechowywany w Orvieto. Jako że
w Orvieto przebywał również w tym
czasie św. Tomasz z Akwinu, to właśnie
temu wybitnemu teologowi powierzono
przygotowanie tekstu bulli „Transiturus”.
Na mocy tego dokumentu papieża Urbana
IV z roku 1264 święto Najświętszego Ciała
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Cud Eucharystyczny w Bolsenie

i Krwi Chrystusa zaczęło obowiązywać
w całym Kościele. Miało to być „zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu”. Tomasz z Akwinu napisał z tej okazji jeden
z najpiękniejszych hymnów kościelnych
„Pange, lingua – Sław, języku, tajemnicę”.
Polsce Święto Bożego Ciała wprowadził w 1320 roku biskup krakowski Nankier, pod koniec XIV wieku
było już ono obchodzone we wszystkich
diecezjach. W XV w. przy okazji święta zaczęto udzielać błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem, w wieku
XVI zaś przyjęła się w Kościele praktyka czterdziestogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako pierwszy

W
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wprowadził ją w Mediolanie św. Karol
Boromeusz. Z czasem powstawały zakony,
których głównym celem jest nieustanna
adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Polsce taki charyzmat mają
m.in. siostry benedyktynki-sakramentki,
franciszkanki od Najświętszego Sakramentu, a także siostry Służebnice Jezusa
w Eucharystii, zwane eucharystkami.
ierwsze informacje o procesji
eucharystycznej w Boże Ciało pochodzą z XIII wieku. W XV wieku procesje
eucharystyczne odbywały się już w całych
Niemczech, w Anglii, Francji, północnych Włoszech i w Polsce. W Niemczech
procesję w uroczystość Bożego Ciała łączono z procesją błagalną o odwrócenie
nieszczęść i dobrą pogodę. Przy czterech
ołtarzach śpiewano początkowe teksty

P

............
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Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum;
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque,
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

Św. Julianna z Cornillon

Ewangelii i udzielano uroczystego błogosławieństwa.
Polsce procesje miały zawsze
charakter niezwykle uroczysty,
a udział w nich traktowano jako publiczne wyznanie wiary. W naszej ojczyźnie
od czasów rozbiorów udział w procesji
był także zamanifestowaniem przynależności narodowej. Choć po II wojnie
światowej władze komunistyczne niejednokrotnie zakazywały procesji ulicami
miast, to były one ciągle czytelnym znakiem jedności narodu i wiary.
roczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej ożywia naszą wiarę
w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Mamy wciąż pamiętać o tym, że
zostaliśmy zbawieni za cenę Krwi, którą
Jezus z miłości do człowieka przelał na
krzyżu. Idąc w procesji Bożego Ciała, możemy dziękować za tę ogromną miłość,
jaką ma Bóg do nas, grzeszników. Modląc
się na ulicach naszych miast, możemy też
głosić tę miłość wszystkim, którzy jeszcze
nie znają Pokarmu, który daje człowiekowi życie wieczne, czyli szczęście, za którym wszyscy tak bardzo tęsknimy.
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Agnieszka Bąk
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Tylko wy wiecie,
że Bóg jest miłością
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Rozmowa z ks. dr. Mariuszem
Boguszewskim, dyrektorem
warszawskiego biura Papieskiego
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi
w Potrzebie.
Słyszymy o wojnie na Bliskim Wschodzie, o prześladowaniach, pomagamy potrzebującym, dużo mówi się
o uchodźcach. Ksiądz, jeżdżąc często na Bliski Wschód,
spotyka konkretnych ludzi.
Kiedy używamy słów „uchodźca”, „potrzebujący”, „ofiara
wojny”, zapominamy nieraz, że chodzi tu o konkretnych
ludzi, którzy cierpią. Każdy człowiek ma swoją odrębną
historię, a my nieraz tak łatwo mówimy „Syryjczycy”, „Libańczycy”, „uchodźcy”, „prześladowani”. Pamiętajmy, że
chrześcijanie na Bliskim Wschodzie stanowili od wieków
elitę społeczeństwa. Znają na ogół kilka języków, bo nigdy nie wiedzą, gdzie będą wypędzeni, to są ludzie bardzo
dobrze wykształceni. Najlepsze szkoły, najlepsze szpitale
były w rękach chrześcijan. Dużo naukowców skończyło
studia w Polsce. Wielu z nich znam, ciągle świetnie mówią po polsku, jest wiele małżeństw polsko-syryjskich.
W jednej chwili ich życie zamieniło się w ruinę. Utkwiła
mi w pamięci scena, którą widziałem w Aleppo. Rozdawaliśmy tam mleko. Stoi w kolejce mężczyzna i płacze. Podszedłem do niego i pytam, co się dzieje. Próbowałem go
uspokoić, mówiąc, że jesteśmy, że pomagamy. On mi na
to: „Jeszcze dwa miesiące temu to ja to mleko sponsorowałem. Miałem fabrykę i to ja to mleko dawałem. A później spadła bomba i teraz to ja muszę prosić”.
Która historia poruszyła Księdza najbardziej?
Jest ich wiele, ale chyba najbardziej poruszyła mnie historia Samira, młodego Syryjczyka, którego spotkałem
w Libanie. Syria w latach osiemdziesiątych okupowała
Liban. Mimo to właśnie w tym kraju bardzo wielu Syryjczyków znalazło schronienie, a my im w tym pomagamy.
W jednej z miejscowości otwieraliśmy dla nich stołówkę.
Przyszła matka z dwudziestokilkuletnim synem. Próbowałem odezwać się do niego w różnych językach, ale on
nie reagował. Jego matka powiedziała po angielsku, bym
spojrzał na szyję chłopaka – była na niej ogromna blizna.
Okazało się, że Samir był przetrzymywany kilka godzin,
miał ręce związane drutem kolczastym i poderżnięto mu
gardło. Przeżył tylko dlatego, że jako pierwszy upadł do
dołu śmierci, na nim leżały ciała innych ludzi. Myśleli, że
nie żyje. Potem wyczołgał się jakoś i cudem przeżył.
Stracił mowę?
Tak, fizycznie nie ma przeszkód, mógłby mówić, ale wojenna trauma spowodowała u niego potężną barierę psychiczną. Pamiętam też inną historię, tym razem z Syrii,
z Tartus. W tym mieście nie prowadzono działań wojennych, stworzono tam osiedla dla uchodźców wewnętrznych – z Aleppo, Idlibu, Damaszku. Kiedy wszedłem do
mieszkania jednej z rodzin, zobaczyłem leżącą w kącie
dziewczynę. Była córką mężczyzny, który samotnie wychowuje sześcioro dzieci. Pomagaliśmy mu finansowo,
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Rodzina chrześcijańska w Aleppo – ojca zabito na progu tego domu

Chory na nowotwór w chrześcijańskiej dolinie Marmarita w Syrii

żeby mógł wynająć mieszkanie. Myślałem, że ta dziewczyna jest niepełnosprawna. Okazało się, że przeżyła ogromną zapaść psychiczną, bo tuż obok niej wybuchła bomba
i na jej oczach zginęła matka. To bardzo biedni ludzi. Pomagamy im i dzięki temu żyją, bez tej pomocy umarliby
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Dziewczynka, która po wybuchu bomby znajduje
się w stanie wegetatywnym oraz jej ojciec

z głodu. Nie mają dosłownie nic. Na pytanie:
„Dlaczego jesteście prześladowani, dlaczego
cierpicie?” odpowiadają: „Bo nie zabijamy i nie
kradniemy…”
Często jeździ ksiądz na Bliski Wschód. Był
tam ksiądz nawet w czasie działań wojennych…
Byłem ostatnio w Tartus, po raz kolejny zawiozłem pomoc. Dzięki ofiarności darczyńców
z Polski wyleczyliśmy tam w ubiegłym roku
dwanaście tysięcy ludzi. Pewnie nie wszyscy
by umarli bez tej naszej pomocy, ale myślę, że
większość tak. Przyszły do mnie trzy kobiety
z dziećmi i mówią: „Zobacz, te dzieci by się nigdy nie urodziły, gdyby nie wasza pomoc. Nie
miałybyśmy ich czym wykarmić, nie mogłybyśmy dać im przyszłości”. Pomoc materialna jest
bardzo ważna. Ludzie są nam jednak przede
wszystkim wdzięczni za to, że tam jesteśmy.
Mówią nam: „Wyście zawsze z nami byli”. Nie
chcę robić z siebie bohatera, ale rzeczywiście
jeździłem tam, kiedy trwała wojna i oni to sobie bardzo cenią. To im dawało nadzieję, otuchę, że jednak nie wszystko stracone, bo skoro
ktoś tu przyjechał, to może da się tu jednak
żyć. To dla nich ważne, że przyjeżdża ksiądz,
że się nie boi, że traktuje ich jak ludzi. Mnie to
z kolei buduje, kiedy widzę chrześcijan, którzy
potrafią oddać życie za wiarę. Tak jest z pomocą humanitarną – że wiele się otrzymuje od ludzi, którym się pomaga.
Co ksiądz dostaje od tych ludzi?
Uczę się tam ciągle, czym jest chrześcijaństwo.
W Europie z wiarą jest różnie. Wielu się od
niej odwraca, wielu ludzi traktuje ją w sposób infantylny, powierzchowny. Tam nie ma

W KOŚCIELE

mowy o jakiejś fasadowości. Tam nie można
być letnim. Trzeba pamiętać, że przyznanie się
do wiary jest często równoznaczne ze śmiercią. O Koptach w Egipcie mówi się, że to Kościół męczenników. Przyjęcie chrztu jest tam
równoznaczne z gotowością na męczeństwo.
Nasi bracia w Egipcie z narażeniem życia tatuują sobie na rękach krzyż. Ci ludzie nie kombinują, nie grają, nie udają, że są chrześcijanami. Ciekawe, że w kościołach wschodnich
w pierwszych ławkach siedzą mężczyźni, potem kobiety, a potem dopiero dzieci. Pewnie
wynika to z patriarchalnej tradycji tych ziem,
ale ma to głęboki sens. Ojciec jako pierwszy
ma usłyszeć Słowo, potem przekazuje wiarę
swojej rodzinie. Mężczyźni w Europie mogą się
tego uczyć od swoich braci na Bliskim Wschodzie. Postrzegam ten Kościół jako prawdziwy,
autentyczny, radykalnie opowiadający się za
wartościami. Tam nie ma udawania, poważnie
traktuje się modlitwę, liturgię – to z niej ci nasi
bracia czerpią siłę do świadczenia o wierze.
Wszyscy wiedzą tam, że ktoś jest chrześcijaninem. Nie ukrywa się symboli religijnych, ludzie
nie wstydzą się znaku krzyża, ogromną wartość ma rodzina. Wiara jest widoczna w życiu
tych ludzi, co dostrzegają nawet muzułmanie.
Byłem w Mosulu, tuż po wyzwoleniu miasta.
Tam już prawie nie było wtedy chrześcijan.
Spotkałem pewnego Araba, który mi powiedział „Wiem, że przyjechaliście tu wspierać
chrześcijan”. Zacząłem się tłumaczyć, że przecież oni cierpią, że są prześladowani. A on na
to: „Ja wiem i dlatego się wstydzę. Wiem, że
my sami się tu pozabijamy, potrzebni są chrześcijanie, bo tylko wy wiecie, że Bóg jest miłością”. To mówił muzułmanin.
Mówi się często, że obecność chrześcijan na
Bliskim Wschodzie jest ważna. Dlaczego?
To przecież na Bliskim Wschodzie są korzenie
naszej wiary, nie wolno o tym zapomnieć. To
jedno ze źródeł kultury europejskiej, dlatego powinno nam zależeć, żebyśmy tych ludzi
stamtąd nie zabierali, byśmy pomogli im tam
żyć. Łatwo by było zabrać ich stamtąd, ale my
nie mamy do tego prawa. Oni tam są od dwóch
tysięcy lat. Chrześcijanie na Wschodzie to w tej
chwili bardzo mała garstka ludzi. Pomagając
im, walczymy o ich przetrwanie. W Iraku przed
tzw. arabską wiosną, czyli jeszcze na początku lat dwutysięcznych, było półtora miliona
chrześcijan, dziś jest ich 300 tysięcy, niektórzy
twierdzą, że jeszcze mniej. Kiedy zaczęliśmy
odbudowywać domy, wzrosła liczba tych, którzy chcą wrócić. Pamiętam taką dziewczynę
w Libanie. Rozmawialiśmy w szczycie kryzysu
migracyjnego w Europie. Zapytałem ją, jakie
jest jej marzenie. Dziewczyna została wypędzona z Syrii, mieszka z mamą w zaadaptowa-

Chłopiec z Syrii leczony dzięki pomocy z Polski

nym wynajętym garażu. Odpowiedziała mi: „Moim marzeniem jest powrót do Syrii”. Ma osiemnaście lat. Cały czas
tęskni do swojej ojczyzny. Kolejni papieże podkreślali, że
Ziemia Święta bez chrześcijan nie będzie ziemią świętą.
Chrześcijanie nie walczą tam o przywileje, ale o możliwość normalnej egzystencji. Samo bycie tam jest już misją, a naszym zadaniem jest wspomaganie naszych braci.
Oni mówią, że trwają teraz w Wielkim Piątku i chcieliby
przejść do Niedzieli Zmartwychwstania. Proszą nas, byśmy im w tym pomogli, byśmy o nich nie zapominali.
Polska jest podobno dobrze odbierana na Bliskim
Wschodzie? Czy to prawda?
Jesteśmy tam rzeczywiście dobrze widziani. Nie jesteśmy
kojarzeni ani z Ameryką, ani z Rosją, docenia się to, że
przychodzimy z konkretną pomocą. Biskup Georges Abou
Khazen z Aleppo powiedział dwa lata temu w katedrze
we Wrocławiu, że Polacy jako jedyni, pomagając, nie chcą
niczego w zamian. Tłumaczyłem go wtedy na język polski, to było piękne świadectwo. My, jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jesteśmy tylko
przekazicielami tego, co dają ludzie, ale przez tych 5 lat
kryzysu zawieźliśmy tam kilkadziesiąt milionów złotych.
W tamtym roku wyleczyliśmy 12 tysięcy ludzi, oprócz
tego odbudowa domów, kościołów, organizacja szkolnictwa, dożywianie etc. Tych projektów jest sporo. Nie
rozgłaszamy tego nadmiernie, w końcu po to jesteśmy.
Zauważa to papież Franciszek, dziękuje nam. Mamy wiele dobrych głosów. Ciągle jednak potrzebna jest pomoc.
Żyjemy w czasach medialnie rozkrzyczanych i kiedy nie
mamy dziesięciu zabitych, to nie jest to ciekawe. A przecież już jeden zabity człowiek to tragedia, oprócz tego set-
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Zniszczone domy chrześcijan w Iraku

Homs w Syrii

Zniszczone domy chrześcijan w Iraku

ki zniszczonych kościołów, domów. W samym Aleppo jest
obecnie dziesięć tysięcy sierot. To nie są chrześcijanie. To
są dzieci fundamentalistów, którzy siedzą w więzieniach
albo zostali zabici. Ale jeżeli nie będziemy im pomagać, to
kim będą za kilka lat?
Cierpią nie tylko chrześcijanie…
W Iraku i w Syrii, oprócz chrześcijan, krwawo prześladowani są też szczególnie jezydzi. To grupa, która według
nas wywodzi się z islamu, choć oni nie chcą tego uznać.
Są strasznie znienawidzeni przez tzw. Państwo Islamskie,
dosłownie ich zdziesiątkowano. Widziałem na własne
oczy, jak na targowisku za kilkaset dolarów sprzedaje się
małe dziewczynki – są porywane, wykorzystywane seksualnie. Wojna jest czymś strasznym, ludziom wyrządza
się okrutną krzywdę. Okropne jest skłócenie tych ludzi,
którzy przecież tak długo żyli razem. Byłem kiedyś świad-
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kiem pewnego bardzo poruszającej sytuacji.
Do chrześcijanina, którego znałem, przyszedł
jego muzułmański sąsiad. Zażądał, by ten się
natychmiast wyprowadził. Wrócił za dwie godziny i pytał zniecierpliwiony, dlaczego chrześcijanin jeszcze tu jest. On odpowiedział, że to
przecież nie takie proste, że trzeba spakować
cały dobytek, zabrać rodzinę. „Masz jeszcze
dwie godziny” – usłyszał. Chrześcijanin się
spakował, załadował samochód i wyruszyliśmy. „Muszę się jeszcze zatrzymać” – powiedział. I poszedł do tego muzułmanina. „Po co
tu przyszedłeś?” – zapytał tamten. „Bo nie
wyobrażam, sobie, żeby wyjechać i nie powiedzieć sąsiadowi Do widzenia”. Ten oczywiście
się rozpłakał, zaczął przepraszać. „To, co było
bardzo kruche, dzisiaj pękło” – powiedział
chrześcijanin, po czym opuścił miejsce, w którym przez wiele lat mieszkali obok siebie. Przerażająca jest ta wsączona w serce człowieka
nienawiść… Niestety u podłoża wszystkiego
jest walka o pieniądze. Pocieszające jest każde zwycięstwo dobra nad złem, choćby historia biskupa Saada Siropa Hanny, który w roku
2006 został uprowadzony i przez niemal miesiąc był torturowany przez Al-Kaidę. Zachęcam do lektury książki „Porwany w Iraku”, ukazała się w roku 2017 nakładem Edycji Święte-
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Homs w Syrii

go Pawła. Ten człowiek w swej dramatycznej
sytuacji ciągle dostrzegał dobro, był wdzięczny
za to, że ktoś podał mu coś do jedzenia, że ktoś
się do niego uśmiechnął, okazał mu trochę serca. On widział przede wszystkim to. Mimo że
grożono mu śmiercią, nie wyrzekł się wiary.
Historia biskupa Saada Hanny przypomina okres komunistycznych prześladowań
w naszej ojczyźnie, zwłaszcza uprowadzenie
i bestialskie zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki. Dziś, dzięki Bogu, nasza wiara nie
jest wystawiana na tak ciężkie próby. Czy nie
uważa ksiądz, że niepokojące są coraz częstsze przypadki profanacji tego, co dla nas katolików jest święte? Jak powinniśmy reagować na te sytuacje?
Dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię w krajach europejskich się nasila. Uważam,
że przypadki, z którymi mamy do czynienia
w Polsce, są niepokojące. Powinny powstawać różne stowarzyszenia, powinny być wykorzystywane wszelkie możliwości prawne,
by w przyszłości tego typu zachowań uniknąć.
Myślę, że powinno powstać jakieś centrum obserwacji, które by monitorowało te przypadki,
dokumentowało je. To nie może być tak, że
ktoś wyśmiewa się wulgarnie z tego, co dla nas
święte, a my siedzimy cicho. Należy reagować

Abp Arbach, melchicki metropolita Homs, pokazuje zbezczeszczoną
ikonę. Jabroud (Syria)

w sposób zdecydowany, ale też adekwatny i bez niepotrzebnego medialnego nagłaśniania tych przypadków. My
też, jak nasi bracia na Bliskim Wschodzie, mamy mężnie
bronić naszej wiary, bo to nasze dziedzictwo, skarb, który
mamy przekazać kolejnym pokoleniom.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Chciałbym na koniec podzielić się z czytelnikami „Uwierzyć” dobrą wiadomością. 28 maja, a więc dosłownie
przed kilkoma dniami, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze
względu na Religię lub Wyznanie. Inicjatorem powstania
dokumentu była Polska. Starania o ustanowienie takiego
dnia trwały długo i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa się
powiodła. Miejmy nadzieję, że przyczyni się do poprawy
sytuacji naszych cierpiących braci w różnych zakątkach
świata.
Rozmawiał ks. Jacek Grabowski
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Niniejszy tekst stanowi drugą część cyklu, poświęconego architekturze
chrześcijaństwa. Zamiarem autora nie jest skupienie się na opisaniu stylów,
zasad kompozycji czy detali, lecz spojrzenie na budowle i wnętrza sakralne
przez pryzmat ich funkcji: ludzi i jednoczącej ich wspólnej celebracji,
w perspektywie XX wieków historii.

ARCHITEKTURA

CHRZEŚCIJAŃSTWA
CZ. II

POCZĄTEK
OD ŚWIĄTYNI
I SYNAGOGI...
Początki Kościoła znamy dosyć dobrze za sprawą ksiąg
Nowego Testamentu, szczególnie zaś Dziejów Apostolskich. Próżno szukać w tej księdze jednoznacznego aktu
założenia nowej religii: widzimy raczej opis pewnego ruchu w ramach judaizmu. Pierwsza jerozolimska wspólnota Apostołów zbiera się w Sali na górze – miejscu Ostatniej Wieczerzy, znanym nam jako Wieczernik1. Rosnące
szybko grono wyznawców Chrystusa ogniskuje się wokół
jedynej Świątyni Izraela: miejscem spotkań i nauczania
staje się krużganek Salomona2. Synagogi stają się naturalnie pierwszym miejscem ewangelizacji – to do nich
kierują swe kroki Apostołowie, tam są słuchani; tam mają
miejsce liczne nawrócenia, ale i podziały, i pierwsze prześladowania ze strony zachowawczych Żydów.
Z czasem, wobec narastających konfliktów w łonie tego
niezwykłego narodu – zrośniętego ze swą wiarą tak mocno, że nie sposób rozgraniczyć, co stanowi tożsamość
etniczną lub polityczną, a co religijną – chrześcijanie
wyodrębniają się. Był to proces trwający całe dekady.
Spontaniczne misje apostolskie, z początku skierowane
do żydowskiej diaspory, rozszerzają się szybko także na
pogan – wśród których od dłuższego czasu monoteizm,
prawo i historia zbawienia, obecne w judaizmie, wzbudzały zainteresowanie.
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Pierwszym punktem zwrotnym staje się tzw.
I Sobór Jerozolimski3, zebranie Apostołów,
którzy, wobec zaskakujących sukcesów misyjnych św. Pawła, muszą podjąć decyzję – czy
i w jakim stopniu przyjmujący wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa poganie mają być
wprowadzani we wszystkie arkana judaizmu.
Przywykliśmy do myśli, że I Sobór przeciął
więź młodego Kościoła z synagogą – ale przecież nie stało się to tak jednoznacznie i nagle.
Sami Apostołowie, w rozstrzygnięciu polecającym nie nakładać na braci wywodzących się
z pogaństwa nadmiernych ciężarów, stwierdzają przy tym, że powinni oni poznawać pisma i proroków w synagodze...
Drugą cezurę stanowi wielkie powstanie i wojna z Rzymem z lat 66-734, przypieczętowane
powstaniem Bar Kochby 40 lat później, które
przyniosły – prócz spustoszenia Judei, ogromnej liczby ofiar i rozproszenia Żydów – całkowitą zagładę Jerozolimy i zniszczenie Świątyni.
Wobec tego wstrząsającego faktu chrześcijanie i wyznawcy judaizmu wypracowali zupełnie już osobne i odmienne teologię i praktyki.
Gdy tradycyjny judaizm, jakby zdekapitowany,
skupia się na zachowaniu Prawa i Tradycji,
odsuwając wciąż mesjańskie nadzieje na odtworzenie królestwa i Świątyni, chrześcijańska
teologia głosi, że czas Świątyni i krwawych
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Baptysterium z Domus Ecclesiae w Dura Europos

ofiar przeminął: Chrystus jest jedynym i wiecznym Arcykapłanem, ostatecznym Barankiem,
zaś mistycznym przybytkiem, ziemskim miejscem obecności Boga żywego – jest Kościół,
wspólnota wyznawców. Cotygodniowe spotkania chrześcijan na łamaniu chleba stają się
liturgiczną emanacją tej wiary.

…DO DOMUS
ECCLESIAE
Kościół pierwszych wieków stanowiły niewielkie wspólnoty (Kościoły lokalne, gminy), rozsiane po całym świecie. Były obecne wszędzie
tam, gdzie mogli dotrzeć apostołowie Dobrej
Nowiny. Chrześcijaństwo w tym okresie nie
było w żaden sposób „europejskie”, ani nawet
„rzymskie”. Rozszerzało się w ramach Imperium Romanum, korzystając z jego pozbawionej granic sieci komunikacyjnej i Pax Romana
oraz w sąsiednim wielkim mocarstwie perskim,
w afrykańskiej Etiopii, a nawet w Azji Środkowej i w Indiach. Bazę kulturową stanowiła diaspora żydowska i lingua franca starożytności,
czyli rozpowszechniona po podbojach Aleksandra Macedońskiego greka. Epoka pierwszych trzech stuleci nie wykształciła chrześcijańskiej architektury sensu stricto czyli stałych
form, czy stylu. Nie było to możliwe – zwłasz-

Ruiny starożytnego miasta Dura Europos na terenie
dzisiejszej Syrii

cza w imperium rzymskim – ze względu na nielegalny
status religii i prześladowania, ale także ze względu
na przekraczający granice kultur, uniwersalny charakter wiary. Nie było to chyba jednak także potrzebne:
chrześcijaństwo nie skupiało się na formalnym kulcie.
Starożytne apologie (np. Justyna Męczennika) potępiały równie surowo bałwochwalcze kulty pogańskie, jak
i praktyki judaizmu. Chrześcijanie potrzebowali miejsc
spotkań. Domy zgromadzenia (gr. oikos ekklesias, łac.
domus ecclesiae) powstawały najczęściej w domach prywatnych, przekazanych na potrzeby wspólnoty5, choć
także (zwłaszcza w Judei) z przekształconych synagog.
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DOMUS ECCLESIAE
W DURA EUROPOS
A

Domus Ecclesiae w Dura Europos.
Opis rysunku: A – Drzwi wejściowe, B – Dziedziniec, C – Schody, D – Baptysterium, E – Chrzcielnica, F – Sala dla
katechumenów, G – Kościół

Zastąpione od IV wieku bazylikami, nie zachowały się
do naszych czasów.
Wyjątkową wartość mają w tym kontekście ruiny starożytnego miasta Dura Europos na pograniczu rzymskiej
Syrii i Persji Sassanidów, zniszczonego i wyludnionego
w 256 roku. Zasypane piaskami ruiny odkryto dopiero
w XX wieku, rozpoznając wśród nich zarówno synagogę, jak i stojący nieopodal domus ecclesiae. Pozbawiony okien (być może ze względów bezpieczeństwa) budynek, ma typowy dla greckiego schematu miejskiego
domu mieszkalnego układ atrialny – z niedużym, kwadratowym dziedzińcem centralnym, z którego wchodziło się do rozłożonych wokół niego pomieszczeń. Pierwsze od strony wejścia było baptysterium, czyli podłużna
sala (ok. 20 m²) z umieszczoną pod ścianą szczytową
chrzcielnicą. Chrzcielnica o kształcie i rozmiarach dzisiejszej wanny, była wyróżniona wspartym na dwóch
kolumnach łukowatym sklepieniem – baldachimem, dekorowanym wymalowanymi na granatowym tle gwiazdami i swą formą nawiązywała do grobu: chrzest zanurza w śmierć Pana, by doświadczyć zmartwychwstania.
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Ściany i drewniany strop pomieszczenia były
pokryte freskami z motywami ewangelicznymi. Prostokątna główna sala zgromadzeń,
zdolna pomieścić 50-60 osób, podobnie jak
baptysterium, była orientowana (zwrócona na
wschód) i także dekorowana freskami. Tu przy
ścianie wschodniej zachowało się siedzisko
biskupa. Brak śladów ołtarza wskazuje, że był
on najpewniej drewnianym stołem. Co warto
podkreślić: freski, choć daleko im do późniejszej wyrafinowanej doskonałości kanonu ikon,
są przesycone symboliką, przez co odbiegają
od realizmu ówczesnej sztuki rzymskiej.
Skromny dom z Dura Europos ma ogromne
znaczenie: pozwala w konkretnej przestrzeni
rozpoznać wskazania z Didache i świadectwa
z innych starożytnych pism chrześcijańskich.
Czytelne są też związki kościoła z synagogą
i ślady wskazujące na pewną więź wspólnot
żydowskiej i chrześcijańskiej.
Ten Kościół pierwszych wieków, w małych
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gorliwych wspólnotach żyjących liturgią celebrowaną w podobnych opisanemu domach
zgromadzeń, trwał do 313 roku. Edykt Mediolański cesarza Konstantyna przyniósł rewolucyjną zmianę: przeniósł chrześcijaństwo
do przestrzeni publicznej Rzymu. Kościół nie
tylko przestał być nielegalny; stał się częścią
oficjalnych struktur rzymskiego państwa i społeczeństwa. Kult chrześcijański stał się kolejną
(a z czasem – główną) emanacją życia publicznego. Towarzyszyło temu (nagłe!) wykształcenie form architektonicznych, które w istotnej
mierze przetrwały do dziś. O tym – w następnym odcinku cyklu.
Jędrzej Odyniec
Przypisy

1
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Wieczernik, który dziś można zwiedzać w Jerozolimie
na wzgórzu Syjon, w swojej obecnej formie został
wzniesiony przez krzyżowców w średniowieczu, choć
na zrębach z czasów rzymskich. Istnieją świadectwa
historyczne i archeologiczne, że w tym miejscu od
I wieku znajdowała się synagoga wspólnoty judeochrześcijańskiej, czyli Kościół Apostołów.
Tradycja utożsamia to miejsce z salą Ostatniej Wieczerzy (Mk 14,15, Łk 22,12), przyjścia Zmartwychwstałego (J 20,19), pierwszych zebrań Apostołów (Dz 1,13),
Zesłania Ducha Św. (Dz 2,1) i Zaśnięcia NMP.
Na parterze umieszczony jest (najpewniej symboliczny) sarkofag króla Dawida. Od pierwszych wieków
chrześcijanie czcili tu Dawida i Jakuba – głowę starożytnego królestwa i głowę pierwszej wspólnoty chrześcijan; założycieli starego i nowego Jeruzalem. W czasach chrześcijańskiego Rzymu wzniesiona została bazylika św. Syjonu, której częścią pozostał Wieczernik;
ta jednak została zniszczona w X w. To na jej ruinach
krzyżowcy wznieśli obecną budowlę. Ze względu na
kult Dawida jest to miejsce święte także dla wyznawców islamu i judaizmu.
Monumentalny Portyk Królewski, Krużganek Salomona, wznosił się przed główną bramą od strony
wschodniej i był połączony ze wzgórzem świątynnym łukowym wiaduktem ponad główną ulicą miasta.
Strop portyku wsparty był na 162 monumentalnych
kolumnach. Tu ma miejsce uzdrowienie chromego
przez św. Piotra (Dz 3,1-11), tu Apostołowie gromadzili się na modlitwie, tu – wbrew zakazom Sanhedrynu – nauczali i czynili cuda (Dz 5,12).
Kluczowe miejsce Świątyni w życiu pierwszej wspólnoty chrześcijan podkreślono w Dz 2,46: Codziennie
jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb po
domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca.
Sobór Jerozolimski (ok. 49 roku) opisują Dzieje Apostolskie w rozdziale 15. W dyskusji Apostołów i starszych odnotowane zostało stanowisko św. Piotra
i końcowa mowa św. Jakuba (głowy Kościoła Jerozolimskiego), w której stwierdza: Dlatego uważam, że
nie należy czynić trudności poganom zwracającym się do
Boga, ale trzeba im napisać, aby się powstrzymali od spożywania pokarmów złożonych na ofiarę bożkom, od nierządu, od jedzenia mięsa z uduszonych zwierząt i od krwi.
A co do Prawa Mojżesza, to od najdawniejszych czasów
w każdym mieście jest ono czytane w synagogach i wyjaśniane co szabat. (Dz 15,19-21).
Powstanie zaczęte incydentem na tle religijnym w Cezarei ogarnęło szybko cały kraj, przynosząc z początku

Papież Franciszek przewodniczy Mszy św. w Wieczerniku,
26 maja 2014 r.
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sukcesy Żydom. W 67 roku na czele legionów do Galilei wkroczył
Tytus, syn cesarza Wespazajana i późniejszy cesarz. W kampanii
metodycznie zdobywał kolejne punkty oporu powstańców, niosąc
zagładę twierdzom i miastom wzniesionym za Heroda, oraz śmierć
dziesiątkom tysięcy obrońców. Jerozolima stała się w obliczu zagrożenia sceną krwawej wojny domowej między stronnictwami
żydowskimi, w których krwawe zwycięstwo odnieśli radykalni
Zeloci i Sykariusze. Wspólnota chrześcijan wówczas prawdopodobnie opuściła miasto. Tytus wkroczył do Judei w 70 roku, by po
krwawym oblężeniu zdobyć miasto i ostatnią redutę obrońców –
Świątynię. Ostatni punkt oporu stanowiła twierdza Heroda – Masada. Po wielomiesięcznym oblężeniu, będący w beznadziejnym
położeniu Żydzi wybrali samobójczą śmierć, aby nie poddać się
Rzymianom. Wg relacji Józefa Flawiusza, wojna przyniosła śmierć
ponad milionowi Żydów. Liczba ta dziś wydaje się znaczenie wyolbrzymiona, ale bez wątpienia klęska miała ogromną skalę. Sto
tysięcy jeńców trafiło do niewolniczej pracy i na areny cyrków.
Triumf Tytusa w Rzymie uświetnił do dziś zachowany łuk triumfalny stojący na Forum Romanum. Judea straciła wszelkie przymioty
autonomii, stając się prywatną własnością Flawiuszy.
Powstanie ogłoszonego mesjaszem Szymona Bar-Kochby z lat
132-135 początkowo odniosło sukcesy i chwilową niepodległość
państwa Izraela. Chrześcijanom przyniosło krwawe prześladowania. Dowodzone przez Juliusza Sewera legiony metodycznie podbiły cały kraj, niszcząc tysiąc miejscowości i niosąc śmierć 580
tysiącom ludzi.
Wzgórze świątynne zostało zaorane, na ruinach zniszczonej Jerozolimy założono nowe rzymskie miasto Colonia Aelia Capitolina,
do którego zabroniono wstępu wyznawcom judaizmu pod karą
śmierci. Nazwę prowincji zmieniono z Judei na Siria Palestina (od
Filistynów).
Listy świętego Pawła przywołują często gospodarzy domów Kościoła:
1 Kor 16,19: Serdecznie pozdrawia was Akwila i Pryscylla wraz z Kościołem, który gromadzi się w ich domu.
Kol 4,15: Pozdrówcie braci w Laodycei oraz Nimfę i gromadzących się
w jej domu.
Flm 1,1-3: Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i brat Tymoteusz do
umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej siostry
Apfii, do Archipa, naszego towarzysza, i do Kościoła w twoim domu:
łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
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Kościół

męczenników
i
prześladowców
Chciałbym uspokoić czytelników, przypominając,
że pogłoski o śmierci Kościoła są zdecydowanie
przesadzone. Kościół żyje, choć o śmierć w różnej
formie ociera się nieustannie.
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Niezawodny G.K. Chesterton, przyglądając się historii Kościoła, powiada:
„Wiara nie tylko często traciła życie, ale
często traciła je ze starości. Nie tylko często była zabijana, ale często umierała naturalną śmiercią w tym sensie, że spotykał ją całkiem naturalny i nieuchronny
koniec. Oczywiste jest, że przetrwała ona
najokrutniejsze i najbardziej powszechne
prześladowania od wstrząsu wściekłości
Dioklecjana po wstrząs rewolucji francuskiej. Miała w sobie jednak jeszcze dziwniejszą, a nawet jeszcze bardziej wariacką
nieustępliwość; przetrwała bowiem nie
tylko wojnę, ale także czasy pokoju. Nie
tylko często umierała, ale równie często
degenerowała się i psuła, a mimo to przetrwała własną słabość, a nawet własną kapitulację”1.
Kościół, żyjąc w historii, w każdej epoce
napotyka trudności zewnętrzne, z zadeklarowanymi nieprzyjaciółmi na linii frontu,
jak również opory wewnętrzne i ukrytych
prześladowców z własnego łona. Jedno jest
pewne: Kościół męczenników nie skończył
się z nadejściem epoki konstantyńskiej.
Jest z natury poddany radykalnej próbie
wierności. Niektórzy autorzy chcieliby
zamknąć fenomen męczeństwa w historycznej perspektywie pierwszych wieków,
myśląc, że batalia o wierność Chrystusowi zakończyła się oﬁcjalnym uznaniem
chrześcijańskiej doktryny.

Znani prześladowcy
Kościół prześladowany
Żyjąc w Kościele uniwersalnym, w dodatku w epoce globalnych mediów, jeśli
tylko chcemy, możemy być poinformowani o cierpieniach naszych braci chrześcijan. W XX i XXI wieku są oni poddawani
torturom, sprzedawani, zabijani w zasadzkach albo wręcz mordowani w kościołach na modlitwie. Giną z różnych
powodów, często tylko dlatego, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa, choć niekiedy
na prześladowania za wiarę nakładają się
problemy związane z pochodzeniem, rasą
czy też utożsamieniem chrześcijaństwa
z obcą, wrogą cywilizacją. Prześladowcy,
w tym ostatnim wypadku muzułmanie,
kojarzą oﬁary z naszym kodem kulturowym, naszym zachodnim światem. Kara
za grzechy naszej zachodniej cywilizacji,
1

G.K. Chesterton, Wiekuisty człowiek, tłum. M.
Sobolewska, Warszawa [2012]2 , rozdz. Pięć pogrzebów wiary, s. 413.
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rzeczywiste czy wyimaginowane, spada często
na chrześcijan wschodnich.
Krwawe czasy Dioklecjana trwają, jesteśmy
tego świadkami, czy chcemy, czy nie. Wyginięcie lokalnych struktur Kościoła w niektórych
częściach świata jest całkiem realne. Dystansujemy się od krzyżowców, ale ciekaw jestem,
jak historia oceni naszą bierną postawę wobec
zatraty chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Czy
znaleźliśmy lepszy sposób na próbę obrony braci w wierze? Czy też, nie daj Boże, pasywność
powodowana jest czynnikiem rasowym? Czy
więzi wiary są u nas silniejsze od plemiennych
uprzedzeń? Czy bierność wobec współczesnej
hekatomby chrześcijan bierze się z bezsilności
czy może obojętności? Pytanie te często odrzucamy od siebie jak gorący kartofel, powinny
jednak nas nieco podrażnić, byśmy oglądając
kolejne wiadomości o masakrze chrześcijan, nie
zmieniali ze znudzeniem kanału, stwierdzając,
że o tym już mówili w ubiegłym miesiącu…
Dlatego że jesteśmy braćmi w wierze, wezwani jesteśmy do większej solidarności z prześladowanymi. Najmniej, co powinniśmy uczynić, to nie prześladować samemu, to znaczy
nie popierać inicjatyw, które te prześladowania
prowokują czy potęgują. Bardziej niż o interesie
politycznym czy cenie paliwa, chrześcijanin powinien myśleć o ewentualnych oﬁarach swoich
egoistycznych poczynań. Możemy angażować
się w humanitarne projekty organizowane przez
instytucje kościelne czy pozarządowe, włączać
się w akcje modlitewne wspierające prześladowanych. Innym, większym wyzwaniem staje się
przyjęcie chrześcijańskich uchodźców jak braci,
a nie tylko jako zagrożenia wzrostem bezrobocia w Europie. Oni naprawdę uciekają spod gilotyny, tylko dlatego, że wierzą w tego samego
Boga co my.
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Kościół kontestowany
Walka ideologiczna w zachodnim świecie
– kampania przeciwko wartościom chrześcijańskim istnieje i nie jest tylko wymysłem oblężonego Kościoła strachu. Podział na „Kościół
– oblężoną twierdzę” i „Kościół otwarty” jest
wielkim uproszczeniem. Bo prawdziwy Kościół, nie ten medialny, jest po prostu twierdzą
o otwartych drzwiach – nie o wyważonych wrotach, przez które może się wedrzeć i hulać sobie
w środku każdy wiatr, ale o bramie otwieranej
dla każdego gościa, który w dobrej wierze pragnie dyskutować, dzielić się innym doświadczeniem, szukać odpowiedzi na ważne pytania. Kościół jednak jest bombardowany i każdy trzeźwo myślący to dostrzega. Batalia na polu takich
pojęć jak wolność, godność życia ludzkiego,
duchowy wymiar człowieka, monoteizm, jest
realną walką, a nie li tylko akademicką dysputą.
Zachodnia współczesna kultura walczy o nowe
rozumienie tych pojęć i używa do tego wszystkich możliwych narzędzi, często posuwając
się do nieuczciwych metod – kłamstwa, manipulacji, dezawuowania ideowego przeciwnika,
kupowania sumień maluczkich. Jedną z typowych form współczesnej walki z Kościołem jest
jego medialna dyskredytacja. Znamy przypadki
zmanipulowanych od początku do końca oskarżeń przeciwko duchownym i świeckim. To zadaje wielki ból oﬁarom i powinniśmy je wspierać
w ich cierpieniach przeżywanych w łonie Kościoła, a nie tylko łatwowiernie przyłączać się
do chóru krzyczących z mediów oskarży – cieli,
ulegających alergii na wszystko, co kościelne.
Powinniśmy jednak również zachować trzeźwość oceny sytuacji i przyjąć kryterium prawdy,
a nie tylko branżowej solidarności; pytać nie:
„Czy biją naszych?”, tylko: „Czy mówią prawdę?”.
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W ferworze walki padają niesłuszne oskarżenia, ale i zasłużona krytyka. Czy w tym kontekście nie nazbyt łatwo szafujemy słowem „męczennik”? Nie mówię tu o prawdziwych jednostkowych przypadkach prześladowania medialnego, ale o zasłużonej krytyce. Ktoś skrytykował
proboszcza, obśmiał biskupa czy wyszydził
katechistę – czy to już wystarczający powód, by
obwieszczać światu, jakimi to jesteśmy odważnymi męczennikami w służbie Pana, i użalać się
nad sobą? Skrytykować nie do końca przygotowane kazanie, wyśmiać księżowskie zwyczaje
– to jeszcze nie to samo co przyłożyć nóż do gardła czy wsunąć granat do butonierki niedzielnej
marynarki. Używając słów „prześladowanie”
czy „męczeństwo”, miejmy przed oczyma tysiące ludzi idących na niedzielną eucharystię w realnym strachu o życie; stojących przed realnym
wyborem: założyć krzyżyk na szyję i stracić pracę czy schować go do kieszeni i mieć na utrzymanie rodziny. Męczeństwa nie przeżywa się w wygodnym fotelu ze szklaneczką whisky. Krytyka
jest wpisana w normalne życie, a ta, która spotyka nas za nasze niedociągnięcia, jest namiastką
sprawiedliwości. W ikonograﬁi męczenników
artyści często przedstawiali świętych z narzędziem męki w ręku: dzidą, pejczem, mieczem.
Wyobraźmy sobie męczennika-uzurpatora, który użalał się nad swoim męczeństwem, wymalowanego z gazetą w lewej i radiem w prawej
dłoni – byłoby to po prostu groteskowe.

Ukryty prześladowca
– grzech
„Ile Chrystus musi wycierpieć w swoim Kościele? Ileż razy nadużywa się sakramentu Jego
obecności, jak często wchodzi On w puste i nie-

godziwe serca! Ileż razy czcimy samych siebie,
nie biorąc Go nawet pod uwagę! Ileż razy Jego
słowo jest wypaczane i nadużywane! Jak mało
wiary jest w licznych teoriach, ileż pustych
słów! Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie
wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy
i samouwielbienia! Zdrada uczniów, niegodne
przyjmowanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem, który przeszywa serce
Zbawiciela” – tak rozważał cierpienie Chrystusa
kardynał Ratzinger podczas Drogi Krzyżowej
w 2005 roku.
Katujemy Kościół własnym grzechem, a później obrażamy się na cały świat, że nam wytyka
życiową niespójność. Ogłaszamy się męczennikami, gdy zaczynamy płacić karę za własne
postępki. Św. Teresa z Ávila, mówiąc o oskarżeniach, powtarzała: „Zdecydowanie wolałabym
być po tysiąckroć oskarżona niesłusznie niż
choćby raz słusznie”. Prześladowcą Kościoła
jest mój osobisty grzech. W całej prawdzie o sobie powinienem zadać sobie pytanie, czy jestem
męczennikiem czy też prześladowcą. „Panie,
tak często Twój Kościół przypomina tonącą
łódź, łódź, która nabiera wody ze wszystkich
stron. Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego Kościoła. Ale to my sami je zbrukaliśmy!” – wyznawał w poruszających medytacjach przyszły papież Benedykt XVI.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, współcześni
prześladowani w Egipcie, na Bliskim Wschodzie
czy Pakistanie – również. Nie skupiajmy się więc
tak bardzo na potępianiu naszych oskarżycieli,
bo to nie oni najbardziej ranią Chrystusa, ale na
walce z naszym grzechem, bo to on najbardziej
osłabia Kościół. Z zaufaniem powierzajmy nasz
grzech Miłosierdziu Bożemu i nie dajmy sa-
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tysfakcji Szatanowi, by widział Kościół upadły
pod ciężarem własnej małości. „Zmiłuj się nad
Twoim Kościołem: także w nim Adam ciągle na
nowo upada. Naszym upadkiem powalamy Cię
na ziemię. A szatan śmieje się szyderczo z nadzieją, że nie zdołasz podnieść się więcej z tego
upadku. Liczy, że powalony upadkiem Twego
Kościoła, będziesz leżał na ziemi, pokonany” –
kontynuował kardynał. Walka z własnym grzechem jest zapraszaniem Zmartwychwstałego
i umacnianiem Kościoła w walce o wierność na
każdym froncie tej odwiecznej batalii. „Gdy mi
zabraknie miłości, męczennikom zabraknie odwagi świadczenia” – przypominała św. Teresa.
Świętość mojego życia wzmacnia cały Kościół
i jest najlepszym wyrazem braterstwa i troski
o wspólnotę. Walcząc o wierność w moim osobistym życiu, wzmacniam siebie wobec piętrzących się pokus, ale i brata w dalekich krajach,
który stając przed prześladowcą, musi do – konać wyboru. Wierzę, że braterstwo wierności
jest siłą jedności chrześcijaństwa, a niewierność
– najgłębszym jego podziałem.

Cicha apostazja najgłębszym
pęknięciem jedności
Śmierć męczeńska nie tyle jest porywem
chwili czy bohaterskim uniesieniem, ile owocem życiowej wierności, spójnego stylu życia.
To również owoc niekonformistycznego otoczenia, które formuje przyszłego męczennika do
radykalizmu w tym, co istotne, nie zaś do fun-
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damentalizmu w tym, co drugorzędne. Odkrycie tego, co najważniejsze w wierze, przemienia
i usposabia do oﬁarowania życia. Nie za rubrykę liturgiczną męczennik będzie umierał, tylko
za Chrystusa żyjącego w jego życiu.
Dziś duch gotowości do heroizmu w tym,
co w wierze istotne, skutecznie rozbrajany jest
kulturą kompromisu, konformizmu i ewangelii
sukcesu. To proces powolnej i cichej apostazji.
Wszechobecność kompromisu rozbroiła wiarę w prawdę, konformizm zaś zabija w nas
gotowość do heroizmu. Papież Franciszek, stojąc niedawno na miejscu, gdzie św. Franciszek
w Asyżu symbolicznie zrzucił z siebie ducha
świata, powiedział wprost: „Duch świata zabija
Kościół”. By było jasne, nie chodziło mu jedynie
o tzw. ludzi Kościoła (biskupów, księży zakonników), lecz o wszystkich wierzących. Chrześcijanin, który staje się światowy, zabija Kościół. Być
światowym dzisiaj oznacza podążać za nową
kulturą, w swej istocie już niechrześcijańską.
Czy nie staliśmy się po cichu, bez większego
bólu i oporu, wyznawcami śmiercionośnej ideologii konsumpcji i sukcesu? Czy jako chrześcijanie nie pogrzebaliśmy Kościoła w grobie
nienasyconego „mieć”? Dziś troska o czystość
wiary toczy się nie tyle na froncie dogmatyki –
dwie czy jedna natura Chrystusa? – ile na gruncie poważne – go potraktowania Chrystusowych
błogosławieństw. Czy na serio biorę do siebie
słowa: błogosławiony ubogi, płaczący, prześladowany, cichy, pokorny, miłosierny, szukający
sprawiedliwości?
Ewangelia sukcesu wtargnęła do naszej my-
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śli. Postawa: przeżyć życie pobożnie i wygodnie,
unikając wszelkich możliwych komplikacji, obraża naszych braci prześladowanych za wiarę
i jest głębokim od – dzieleniem, by nie rzec mocniej: zerwaniem jedności wiary. Dzisiejsi męczennicy powinni nas wybudzić z letargu sączącej się śmiercionośnej cichej apostazji. Papież,
cytując we wstępie do nowej encykliki o wierze
słowa św. Justyna, męczennika: „Nikt nie byłby
gotów oddać życia za wiarę w słońce”, chciał
powiedzieć, że za abstrakcyjne chrześcijaństwo
nikt nie będzie w stanie oddać życia. Chrześcijaństwo nie może stać się kwiatkiem u kożucha, kulturową ozdobą. To kwestia zaproszenia
Chrystusa do własnego życia i, mimo wszystkich
niedogodności, kierowania się jego wymagającą
nauką błogosławieństw. Dlatego to męczeństwo
jest papierkiem lakmusowym wskazującym na
to, czym rzeczywiście żyje Kościół. Bo jest ono
otwartą konfrontacją z duchem kompromisu,
konformizmu i ewangelii sukcesu.
Kardynał Ratzinger w przytaczanych już powyżej rozważaniach Drogi Krzyżowej modlił
się: „Wesprzyj nas, byśmy nie ulegali zniechęceniu pod wpływem kpin tego świata, gdy posłuszeństwo Twej woli jest wyśmiewane. Pomóż
nam przyjąć krzyż, nie unikać go, nie użalać się
i nie pozwolić, by nasze serca ulegały zwątpieniu wobec trudów życia”.

Zakończenie
Św. Polikarp, biskup Smyrny, może być przykładem, jak Kościół powinien odpowiadać na

pokusy odejścia od wiary pojawiające się w całej jego historii. „Wyjechał mu na spotkanie
naczelnik policji, Herod, wraz ze swym ojcem
Niketesem. A zaprosiwszy do swego powozu
starali się go przekonać i mówili: «Cóż to złego
powiedzieć: Cezar jest Panem, złożyć oﬁary […]
i w ten sposób ocalić sobie życie?». On z początku nic im nie odpowiadał, a gdy nalegali, rzekł”
«Nie zrobię tego, co mi radzicie». Oni zaś, widząc, że nie zdołali go przekonać, powiedzieli
mu wiele rzeczy obraźliwych i […] wyrzucili
z powozu […]”. Jak zakończyła się historia Polikarpa, wiemy doskonale. Przed wrzuceniem do
ognia dostał kolejną szansę uratowania życia.
Prokonsul „usiłował go nakłonić do zaparcia
się mówiąc: «Miej szacunek dla twego wieku
[…] Złóż przysięgę na szczęście [bóstwo opiekuńcze] Cezara, zmień zdanie, powiedz: Precz
z bezbożnikami!». Polikarp zaś skierował surowe spojrzenie na cały ów tłum bezbożnych
pogan zgromadzonych na stadionie, a pogroziwszy im ręką, westchnął i wznosząc oczy ku
niebu powiedział: «Precz z bezbożnikami!»”2.
Później został wrzucony do ognia i brutalnie zasztyletowany. O dziwo, po dwudziestu wiekach
świat lepiej zna imię oﬁary, Polikarpa, aniżeli
jego hardych prześladowców.
o. Maciej Jaworski OCD

2

Męczeństwo świętego Polikarpa biskupa Smyrny, w:
Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Ojcowie żywi VIII, tłum. A. Świderkówna,
oprac. ks. M. Starowieyski, Kraków 1988, s. 205–207.
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Niedziela

Poniedziałek
7.00 – w intencji Pawła z okazji
imienin oraz Jerzego z okazji
urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
18.00 – o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
Haliny

LIPIEC 2019

1
7 8
14 15
21 22
28 29
św. Joachim i św. Anna
XIV niedziela zwykła

7.00 – za śp. Leokadię Szymańską
w 34. rocznicę śmierci. Leszka i
Kazimierę Katryńskich, Marię i
Henryka Pieńkowskich, Antoninę
Czuj
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

XV niedziela zwykła

7.00 – za śp. Mariana Mętraka w 12.
rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława,
Józefa, Helenę, Janusza i Stanisława
Mętraków
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy

XVI niedziela zwykła

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Bolesława, Kazimierę,
Marię i Halinę

XVII niedziela zwykła

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.30 – za śp. Marię, Jadwigę, Kazimierza
Rembiejewskich i Stanisława Firleja
9.30 – 1) za śp. Mariannę i Albina Nieborek oraz
Mariana Ostrowskiego
2) za śp. Józefę Badach w 9. rocznicę śmierci
11.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Mai w 7. rocznicę urodzin
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) w 50. rocznicę ślubu Zofii i Jana Wyszyńskich,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o
dalsze Boże błogosław. dla nich i ich rodziny
18.00 – za śp. Jadwigę Fura w 17. rocznicę śmierci

7.30 – za śp. Wiktorię, Henryka, Lecha, Jerzego,
Radzisława i Mieczysława Bardadyn
9.30 – za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza,
Jadwigę Orlińskich i Stefana Widyńskiego
11.00 – za śp. Helenę Kujawę w 9. rocznicę śmierci,
Tadeusza Kujawę w 43. rocznicę śmierci, śp.
Andrzeja Kujawę, Teresę Bagińską, Barbarę i
Józefa Kałęckich, Janinę i Antoniego i zmarłych z
rodziny Woźniaków – o łaskę życia wiecznego
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Janinę w 10. rocznicę śmierci i Edwarda
Świtlaga oraz zmarłych z rodziny Świtlagów
7.30 – za śp. Mariannę, o zbawienie i radość Nieba
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Czesława Piaseckiego z okazji imienin
12.30 – za śp. Marię Łuczyńską (święcenie
pojazdów)
18.00 – wolna intencja

7.30 – 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
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
11.00 – za śp. Honoratę, Zofię i Stanisława Badura i
Józefa Lenarczyka
12.30 – dziękczynno-błagalna w 65. rocznicę ślubu
Jadwigi i Czesława Kęsków, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo
dla dzieci, wnuków i prawnuków
18.00 – za zmarłych z rodziny Wysotów
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Wtorek
7.00 – dziękczynna za 30 lat
małżeństwa Bożeny i Andrzeja
Kaźmierczak, z prośbą o opiekę
Matki Bożej Różańcowej
18.00 – za śp. Irenę Łabędzką w 9.
rocznicę śmierci

2
9
16
23
30

7.00 – za śp. Edwarda Mitana
18.00 – za śp. Feliksa Pakułę w 45.
rocznicę śmierci

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Janusza Wendla w 11.
rocznicę śmierci

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Czesława Lisika i jego
rodziców oraz Elżbietę, Piotra i
Cezarego Farbotko

7.00 – za śp. Jadwigę Mórawską w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, zdrowie i
potrzebna łaski dla Haliny z okazji
65. rocznicy urodzin
18.00 – za śp. Czesławę Strzelecką w
30. dzień po śmierci; za śp. Cecylię
Mikulską w 30. dzień po śmierci; za
śp. Jerzego Kępczyńskiego w 30.
dzień po śmierci;

7.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego w
dniu urodzin
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 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Halinę Wawrzyńską w
dniu imienin

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Wiesława
i Katarzyny Wakulińskich z okazji
25. rocznicy ślubu oraz o potrzebne
łaski dla rodziny

3
10
17
24
31

7.00 – za śp. Helenę Sochacką w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo,
pomoc ludzi i środki finansowe
na inwestycje dla Franka; o udaną
podróż, efektywny wypoczynek i
szczęśliwy powrót;

7.00 – za śp. Mariannę Głowala w 5.
rocznicę śmierci
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Helenę i Kazimierza oraz
zmarłych z rodziny
18.00 – o szczęśliwy powrót; za
śp. Halinę Skomiał w 2. rocznicę
śmierci;

7.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Igora w 15. rocznicę urodzin;

4
11
18
25

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Agnieszkę Matlak,
Józefa Wojtkowskiego i Michała
Dygę

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Andrzeja
Skoczyńskiego w 11. rocznicę
śmierci

7.00 – za śp. Bolesława, Mariannę,
Reginę, Kazimierza, Mieczysława,
Halinę, Stanisławę, Kazimierę,
Kazimierza, Alinę i Janinę
18.00 – za śp. Annę Ciechocińską z
okazji imienin

św. Teresa od Jezusa
z Los Andes

5
12
19
26

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – za śp. Stanisławę Kaszewską
i śp. Irenę Greszczenko

7.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Poli i Pauliny oraz ich rodziców
chrzestnych
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Stanisławę w 30.
rocznicę śmierci i Eugeniusza
Gajderowiczów
18.00 – z okazji imienin Anny oraz
w 5. rocznicę urodzin Macieja, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej

św. Szarbel Maklouf

6
13
20
27

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
najbliższych, sąsiadów i przyjaciół
oraz najbardziej potrzebujących
modlitwy
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Artura i
Mariusza

7.00 – za śp. Bożenę Zielińską
18.00 – za śp. Jana Banacha w 8.
rocznicę śmierci oraz jego rodziców
i rodzeństwo

7.00 – za śp. Halinę Kotlarską, Annę
Olesińską i Ryszarda Olesińskiego
18.00 – za śp. Stanisława Ziębę w 15.
rocznicę śmierci

św. Ignacy z Loyoli
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W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Najświętsza Maryja Panna,
Królowa Aniołów

św. Teresa Benedykta
od Krzyża

św. Klara

XVIII niedziela zwykła

7.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Wiktora w dniu
urodzin

7.30 – za śp. Jerzego Kacprzaka w 1. rocznicę
śmierci
9.30 – za śp. Dominika Rychłowskiego i jego
rodziców
11.00 – dziękczynna, w 3. rocznicę chrztu Antoniego
i Hanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Zygmunta Praskiego w 30. rocznicę
śmierci, jego rodziców i teściów

4
11
18
25

XIX niedziela zwykła

7.30 – za śp. Helenę i Teofila Jasiówka
9.30 – za śp. Andrzeja i Lucynę Frączkowskich,
Alfredę i Stefana Suplewskich, Romana
Frączykowskiego i Tadeusza Topolskiego
11.00 – za śp. Tadeusza Litke
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za sp. Władysława, Honoratę i Ryszarda
Gromadka

XX niedziela zwykła

7.30 – za śp. Walerię, Aleksandra, Wiesława,
Krystynę, Wandę, Edmunda i Henryka
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Aleksandrę i Stanisława Natan
12.30 – za Parafian
18.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Joanny i jej rodziny

XXI niedziela zwykła

7.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z okazji
urodzin
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
11.00 – za zmarłych z rodziny Przesmyckich,
Miałkowskich i Nowosielskich
12.30 – w 46. rocznicę ślubu Ewy i Andrzeja, z
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o
dalsze błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
18.00 – za śp. Janusza Klimczaka w 2. rocznicę
śmierci
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5
12
19
26

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

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę Zachaj w 4.
rocznicę śmierci

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny
Częstochowskiej

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

Święto Przemienienia
Pańskiego

6
13
20
27

7.00 – za śp. Aleksandrę Maciejewską
w 53. rocznicę śmierci, Józefę Zięba
w 17. rocznicę śmierci i śp. Marię
Gradowską w 65. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Antoniego Limana w
53. rocznicę śmierci i śp. Jadwigę
Maliszewską w 28. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Janinę i Bogusława
Pokusa i zmarłych z ich rodzin
18.00 – za śp. Honoratę Małuszyńską

7.00 – za śp. Bolesława, Mariannę,
Reginę, Kazimierza, Mieczysława,
Halinę, Stanisławę, Kazimierę,
Kazimierza, Alinę i Janinę
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wiesława Toporskiego
w 24. rocznicę śmierci, śp. Sabinę
Toporską i zmarłych z rodziny
Toporskich i Sobczaków

W MODLITWIE

Środa

Czwartek
7.00 – o Boże błogosławieństwo,
pomoc ludzi i środki finansowe dla
Franka
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

1
7 8
14 15
21 22
28 29
św. Pius X

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Ireny z okazji 88. rocznicy urodzin
oraz Ani i Jacka z okazji 15. rocznicy
ślubu
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Mariana Grabowskiego
w 1. rocznicę śmierci
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Gonciarz
w 5. rocznicę śmierci, Tadeusza
Gonciarza i Elżbietę oraz zmarłych
z rodziny

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

7.30 – za śp. Radzisława,
Mieczysława, Wiktorię, Henryka
Bardadyn oraz Władysławę,
Wacława i Stanisława Gzochów
9.30 – za śp. Mariannę, Jana i Jerzego
Smuga, Krystynę i Franciszka
Momot
11.00 – za śp. Jadwigę i Jana
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Ludwikę, Pawła,
Mariannę i Tadeusza Kiedrowskich

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Arkadiusza Szustaka w
1. rocznicę śmierci

7.00 – 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
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława
Bibańskiego w 29. rocznicę śmierci

Piątek

Sobota

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Marka i Ryszarda

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – rezerwacja

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Wiktorii z
okazji 1. rocznicy urodzin

7.00 – za śp. Stanisława Sielutina w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Czesława
Bednarskiego i zmarłych z rodziny
Bednarskich
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
księdza Jacka
18.00 – za śp. Mariana w rocznicę
śmierci

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Józefa Wójcika w 5.
rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Henrykę Sawicką i
Wandę Janiak

7.00 – wolna intencja
18.00 – z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o dalsze
błogosławieństwo w 4. rocznicę
ślubu Joanny i Krzysztofa

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
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W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

XXII niedziela zwykła

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.2)
8.00 – za śp. Marię w 56. rocznicę
śmierci, Stefana i Jerzego
Brzozowskich
18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego
w 10. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.3)
8.00 – o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne
łaski dla Grażyny
i Sylwestra z okazji 25. rocznicy
ślubu
18.00 – 1) za śp. Teresę, Gustawa i
Barbarę Plewińskich
2) za śp. Stefana w 65. rocznicę
śmierci oraz Zofię i Andrzeja
Sołtysińskich oraz
śp. Marię Owsikowską w 45.
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.9)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.10)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława
Łasiców

7.00 – za śp. Stanisława i Czesława
Brzozowskich
8.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.16)
18.00 – rezerwacja

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.17)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Czesławę Rychlicką w
29. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.23)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wacława Krajewskiego
w 19. rocznicę śmierci i Łucję
Krajewską

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.24)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza
Okurowskiego w 19. rocznicę
śmierci i jego żonę Jadwigę

7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń z okazji imienin,
Stanisława i Kazimierza Skup oraz zmarłych z obu
rodzin
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego
11.00 – za śp. Alinę i Józefa Rosiak-Niedziela
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) za śp. Reginę Pyrak (gr.1)
18.00 – w intencji poległych i pomordowanych w
czasie II wojny światowej

WRZESIEŃ 2019

1
8
15
22
29

XXIII niedziela zwykła

7.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla Pawła i Agaty z okazji urodzin
9.30 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Karoliny i Bruce’a w 6. rocznicę ślubu
2) za śp. Reginę Pyrak (gr.8)
11.00 – dziękczynno-błagalna, o potrzebne łaski
dla Mikołaja Czarnockiego z okazji urodzin i całej
rodziny Czarnockich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Halinę Górniak i zmarłych z rodziny
Górniak i Jeżewskich

XXIV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Danutę i Stefana Okońskich oraz
Stanisława Firleja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Franciszka i Sabinę Kaźmierczak oraz
Stanisława i Zofię Michalik
12.30 – za śp. Reginę Pyrak (gr.15)
18.00 – za śp. Dyonizę i Józefa Czyż oraz Stanisława
Tarnopolskiego

XXV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Władysławę i Wacława Gzochów,
Radzisława, Mieczysława, Jerzego, Lecha, Wiktorię
i Henryka Bardadyn
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
11.00 – za śp. Renatę Foltyn w 5. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Reginę Pyrak (gr.22)
18.00 – dziękczynno-błagalna, z prośbą o dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Justyny,
Mileny i Damiana z okazji urodzin

XXVI niedziela zwykła

7.30 – za śp. Stanisława Skup w 4. rocznicę śmierci,
Kazimierza Skup i Stefana Przychodzeń oraz
zmarłych z obu rodzin
9.30 – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i potrzebne łaski dla Karola z okazji 40.
rocznicy urodzin
11.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i potrzebne łaski dla Julii
12.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla Tadeusza z okazji urodzin
18.00 – 1) za śp. Michała Karwata z okazji imienin
2) za śp. Reginę Pyrak (gr.29)
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Wtorek

2 3
9 10
16 17
23 24
30
7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.30-ost.)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Danuty i jej
rodziny

św. Jan Gabriel Perboyre

W MODLITWIE

Środa
7.00 – o Boże błogosławieństwo,
pomoc ludzi i środki finansowe na
inwestycje dla Franciszka
8.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.4)
18.00 – wolne intencje

4
11
18
25

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.11)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.18)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. Ludwika w 71.
rocznicę śmierci i Jadwigę
Borowskich
2) za śp. Reginę Pyrak (gr.25)
8.00 – za śp. Sławomirę Grabczyńską
18.00 – za śp. Izabelę Oleszkiewicz;

św. Robert Bellarmin

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Marty i Grzegorza Bandzarewiczów
z okazji urodzin
8.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.5)
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 – za śp. Reginę Pyrak (gr.6)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Lesława i Wiesława
Bednarskich

7.00 – 1) za śp. Józefa Mętraka w 19.
rocznicę śmierci, Helenę, Józefę,
Stanisława, Mariana, Janusza i
Stanisława Mętraków
2) za śp. Reginę Pyrak (gr.7)
8.00 – 1) w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
2) za śp. Cecylię w 6. rocznicę
śmierci i Józefa Sasin
18.00 – o Boże błogosł., potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla
Elżbiety i Grzegorza Kolasińskich z
okazji 35. rocznicy ślubu

5
12
19
26

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.12)
8.00 – za śp. Michała Karwata w 15.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stefanię, Feliksa i
Waldemara Zając

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.19)
8.00 – za śp. Bolesława, Mariannę,
Reginę, Kazimierza, Mieczysława,
Halinę, Stanisławę, Kazimierę,
Kazimierza, Alinę i Janinę
18.00 – za śp. Danutę Kiembłowską
w 1. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.26)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę Marię i Novello

6 7
13 14
20 21
27 28
7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.13)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Alicję Świderską i śp.
Janinę Mankiewicz

Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.14)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Antoniego
Rychlickiego w 47. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.20)
8.00 – za śp. Renatę Foltyn
18.00 – za śp. Irenę i Piotra
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.21)
8.00 – za śp. Mateusza i Józefę
Zwolińskich
18.00 – za śp. Irminę Wolsa w 2.
rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Rozbickich i Wolsów

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.27)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława Szozdę w 14.
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Reginę Pyrak (gr.28)
8.00 – 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
18.00 – za śp. Janinę i Jana
Śliwerskich oraz Marię i Jana

św. św. Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang
i Towarzysze

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

Msza św. za prześladowanych
chrześcijan:
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 niedzielę miesiąca o 12.30
i w IV niedzielę miesiąca o 9.30 (poza
okresem Adwentu i Wielkiego Postu)

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

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

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
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

Nabożeństwo
pierwszych piątków

Wtorek, Środa, Piątek

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

9.00-11.00
i 16.00-18.00

Nabożeństwo
pierwszych sobót

18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

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

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

Czwartek
9.00-11.00

W czasie wakacji kancelaria
czynna jest wyłącznie w godzinach
popołudniowych. Wyjątek stanowią
pierwszy piątek lipca i pierwszy
piątek sierpnia, kiedy to kancelaria
będzie czynna od 9.00 do 11.00.

