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Święta Bożego Narodzenia poprzedzone są Adwentem, cza-
sem przygotowania. Jak najlepiej ten czas wykorzystać?
Pan Jezus przychodzi do nas w każdej chwili i to przygotowanie, ta 
gotowość, powinna być w każdym człowieku, który jest wrażliwy 
na Boże Słowo. Słowo, które staje się Ciałem, staje się fak-
tem w życiu świata i w życiu naszym. Przygotowanie to 
nie nasza siła, ale siła, która pochodzi od Pana Boga. 
Trzeba o  nią prosić, by dobrze przeżyć Adwent. 
Współczesny człowiek żyje w materializmie. 

W handlu przygotowania do świąt rozpoczy-
nają się zaraz po 1 listopada. W sklepach poja-
wiają się ozdoby świąteczne, choinki, zestawy 
prezentowe. W  tym wszystkim zapominamy 
często o istocie, o tym że „Pan Jezus narodził się 
w Betlejemskim żłobie”, jak mówi poeta „biada jeśli 
się nie narodzi w tobie”.

Czas Adwentu to czas wybierania pomiędzy tym, co ko-
nieczne, a tym, co nam narzuca świat. To, co konieczne, to przeży-
wanie tego czasu z Chrystusem, który przychodzi. To oczekiwanie, 
to też tęsknota. Tęsknota duszy za Bożym Światłem, za radosną 
nowiną, za tym, o czym śpiewamy w kolędach, co tworzy klimat 
zewnętrzny, ale i klimat duszy. To czas modlitwy i skupienia.
Co zrobić, by dobrze przeżyć rozpoczęte Boże Narodzenie?
Wigilia jest tym momentem gdzie trzeba czuwać najbardziej. 
W  wielu rodzinach przeważa podejście do zewnętrznej strony 
przygotowań. Często powstają spory, kłótnie i  waśnie przy sto-
le wigilijnym albo kilka godzin wcześniej. Ważne jest by wyłą-
czyć swoje mówienie, rozmowy niech będą krótsze, może posiłki 
skromniejsze. Bo to daje nam przestrzeń. Dobrze przeżyć Boże 
Narodzenie to znaczy poświęcić ten dzień tylko dla nowo na-
rodzonego Pana Jezusa, a  nie dla wielu spraw, niepotrzebnych 
dyskusji, niepotrzebnych myśli, działań a nawet wizyt niepotrzeb-
nych. Ważne, by być wrażliwym wewnętrznie na to, co ten dzień 
przynosi. Żeby zrozumieć, że Chrystus przyszedł na świat, że pra-
gnie być zawsze z nami jako Książę Pokoju a nie książę niepokoju. 
Za dużo jest niepotrzebnego zatroskania o rzeczy niekonieczne. 
Sakrament pokuty oczyszcza nasze życie i  ukazuje nowe życie, 
które możemy nazwać narodzeniem się Boga w nas. Bez czystego 
serca nie da się dobrze przeżyć Bożego Narodzenia.
Co z  różnymi symbolami, zwyczajami Bożonarodzeniowy-
mi? Jak odnoszą się one do wiary? Co one symbolizują? Czy 
warto je zachowywać?
Zwyczaje są bardzo ważne, bo są znakami na naszej drodze życia. 
Jeżeli ojciec, matka uklękną razem z dziećmi do modlitwy, nie tyl-
ko w Boże Narodzenie, ale codziennie, mogą sprawić, że stanie 
się to zwyczajem rodzinnym. Moi rodzice kładli zawsze siano pod 
obrus, jako znak łączności z szopką w Betlejem. Kładli też chleb 
na rogach stołu, który dawało się wraz z sianem zwierzętom. Cho-
inka i  światełka to symbol stanu łaski, w  której człowiek żyje. 
Chrystus wprowadza nas w światłość wiekuistą. Szopka Betlejem-
ska, gdzie przenosimy się w klimat gdzie Bóg wchodzi w ciemno-
ści świata i ukazuje nową rzeczywistość. Symbole pomagają nam 
zrozumieć Boga. Bo jeśli nie zrozumiemy Boga, nie zrozumiemy 
człowieka, nie zrozumiemy siebie. Te zwyczaje wprowadzają nas 
w klimat pozamaterialny, jeżeli człowiek jest wierzący. 
Często otrzymujemy prezenty podczas świąt, do czego one 
nawiązują?
Każdy prezent jest zawsze gestem miłości do drugiego człowie-
ka. Często przesadzamy z  tymi prezentami, ponieważ żyjemy 
w materializmie. Prezenty mogą zdominować Boga, ale jeśli są 
gestem miłości wobec najbliższych, to powinniśmy je odczytać 
jako gest Boga wobec nas. Są gesty wobec Boga, kościoła, wo-
bec rodziny, wobec najbliższych. One są piękne. Mają najgłębszą 
treść wtedy, gdy zrozumiemy, że to wypływa z miłości, którą Bóg 
wlewa w nasze dusze. 
W Wigilię mamy dwa stoły, ten w domu i ten w kościele pod-
czas pasterki. Jak one się łączą? 

Od stołu wigilijnego, rodzinnego przenosimy się wieczorem na 
ołtarz. Nie zapomnę mojej rodzinnej miejscowości. Mieliśmy 11 
km do kościoła drogą przez las. Idąc na Pasterkę rzucaliśmy zim-
ne ognie, by zawisły na drzewach i oświetlały nam drogę. Szliśmy 

nie raz przez zaspy, ale ten wysiłek i trud dotarcia do Chry-
stusa, który rodzi się o północy, by zamieszkać w na-

szych sercach, w naszym Betlejem duszy, to jest do-
świadczenie tej miłości wiecznej. Sama obecność 
na Pasterce jest gestem zjednoczenia ludzi z Bo-
giem i miedzy sobą, to znak jedności. W dzisiej-
szych czasach dzieci i młodzież często pogardzają 
tym, co było najcenniejsze dla ich dziadków czy 
rodziców. Często nie stać ich na taki wysiłek, by 

w ogóle pójść do kościoła. Obecność na Pasterce to 
przybycie do Betlejem do Domu Chleba i Krwi, które 

dają światło duszy i życie wieczne. 
Jak powinien przebiegać wieczór wigilijny, z  jakich 

części powinien się składać?
Na początku, przed posiłkiem, najważniejsza jest modlitwa. Na-
leży w niej pamiętać o zmarłych z rodziny, którzy już z nami przy 
stole nie usiądą, można ich wymienić nawet po imieniu. Zmówić 
pacierz – Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 przyka-
zań Bożych, przykazania miłości czy wieczny odpoczynek, Aniele 
Boże. Jeżeli jest to możliwe, dobrze jest zaśpiewać kolędę. Roz-
mowy przy stole powinny dotyczyć tego, co było piękne w naszym 
życiu, wdzięczności Bogu za dobro, które nas spotkało. Każde 
dziecko powinno podziękować np. swojej mamie, że przez swoje 
słowo, czy przez swoje działanie, pracę, trud pomogła w czymś 
swojemu dziecku. Rodzice niech podziękują dzieciom, za miłość 
i troskę, jaką ich dzieci otaczają. Bez tej rozmowy przy stole wigi-
lijnym o tym, co pozytywne w naszym życiu, zawsze będzie czegoś 
brakować. Zachwycajmy się dobrem i  pięknem, bo wtedy sami 
będziemy piękni.
Jak śpiewanie kolęd pomaga umocnić naszą wiarę?
Kolędy i pieśni wnoszą w nasze życie głęboką treść. Poezja pol-
skich kolęd jest wyjątkowa, jest prosta i  głęboka, wprowadza 
zadumę w naszą duszę. Tak jak oczy matki patrzą w oczy dziec-
ka, które dopiero przyszło na świat, w taką zadumę i zamyślenie 
wprowadzają nas kolędy.
Proszę opowiedzieć o pięknym zwyczaju dzielenia się opłat-
kiem.
To jest symbol, w którym się dzielimy swoim trudem, swoją pra-
cą, ale nie tylko swoją, bo sam Bóg daje nam chleb. Modlimy się 
„chleba powszedniego daj nam dzisiaj” i  ten chleb poświęcony 
jest znakiem, że dzielimy się różnymi przeżyciami, różnymi spra-
wami, pracą, swoim cierpieniem, relacją z Bogiem, pragnąc jed-
nocześnie w życzeniach tego, co najlepsze. To nie tylko życzenia 
zdrowia, szczęścia, jak zwykle się sztampowo mówi, ale przede 
wszystkim właśnie życzenia tej Bożej miłości w sercach ludzkich, 
pokoju w  rodzinie, na świecie, w  sercu każdego człowieka, za-
pewnienie siebie nawzajem, że się modlę za ciebie. To dopiero ma 
wtedy sens i wartość, dopiero wtedy ma wartość ten chleb, który 
zawiera bardzo ogromną rzeczywistość, począwszy od pracy rol-
ników, poprzez młyny, poprzez wypieczenie go przez ludzi, którzy 
pracują przy wypiekaniu opłatków, codziennego chleba.
Czego chciałby Ksiądz życzyć naszym parafianom?
Betlejem to miejsce odnalezienia się wśród różnych przeciwno-
ści, które miała Święta Rodzina i zaakceptowanie miejsca w życiu 
w którym my jesteśmy. Życzę nam wszystkim światła w duszy, któ-
re rozeznaje, że przychodzi Chrystus, który ma moc rozświetle-
nia różnych sytuacji w naszym życiu. Ale przede wszystkim życzę 
radości ducha, pokoju serca, błogosławionych Świąt i prowadze-
nia dalej przez św. Józefa, Maryję i  Chrystusa. Niech Pan Bóg 
wszystkich błogosławi i życzę wszystkim świadomości, że Pan jest 
z nami, jako Książę Pokoju.

WyWiad z ks. Proboszczem zygmuntem nieWęgłoWskim 
PrzeProWadził ks. PaWeł Paliga

Niech Pan Bóg wszystkich błogosławi
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Niech Będzie 
Pochwalony Jezus 
Chrystus!
Trzymają Państwo w ręce nowy numer 
Uwierzyć. Przez lekturę tej gazety, możemy 
przenieść się do wydarzeń, które miały 
miejsce przez ostatnie trzy miesiące w naszej 
parafii. W niektórych Sami uczestniczyliście 
i będą przypomnieniem tego co przeżyliście. 
Inne wydarzenia poznacie przez lekturę. 
Zajrzymy do bielanek i przeniesiemy się 
wraz z nimi do Sanktuarium Matki Bożej 
Leśniowskiej Patronki Rodzin. Wybierzemy 
się również za granicę do przyjaznej nam 
Polakom Gruzji, kraju, który jako drugi 
przyjął chrześcijaństwo. Odbędziemy 
dziewięciodniową pielgrzymkę.

Przeniesiemy się w świat bajki, za sprawą 
teatru Bliżej Nieba i Sztuki „Złote Jabłko” 
który występował na deskach parafialnej 
sceny. Z teatru przeniesiemy się do kina na 
film „Czyściec” poruszający tematykę rzeczy 
ostatecznych. Podczas lektury artykułu 
„Bóg Honor Ojczyzna” co poniektórzy mogą 
podśpiewywać pieśni patriotyczne. Dwa 
artykuły poruszają kwestię Słowa Bożego i są 
zaproszeniem dla każdego do czytania i życia 
Biblią. Ostatni odcinek serii o bł. Kardynale 
Stefanie Wyszyńskim, to nasze pożegnanie 
z tym wielkim Polakiem. Poznamy sylwetkę 
kolejnego z „naszych” parafialnych świętych, 
Patrona Warszawy, Polski i Litwy.

W kąciku bioetycznym znajdziemy odpowiedzi 
na pytania o in vitro. Ksiądz Proboszcz 
odpowie na pytania dotyczące świąt Bożego 
Narodzenia, myślami powędrujemy do domu 
rodzinnego na Podlasie. Złoży nam również 
świąteczne życzenia. 

Miłych wspomnień i pięknych podróży.
Ks. Paweł Paliga
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Pielgrzymka
Bielanek
do Leśniowa

„Rodzina bierze swój początek 
w miłości, jaką Stwórca

ogarnia stworzony świat”.
Św. Jan Paweł II

Bielanki to wspólnota, a wspólnota to rodzina – więc oczywi-
sty był kierunek naszej następnej pielgrzymki, która odbyła się 
22 października. Kult Leśniowskiej Patronki Rodzin wciąż ro-
śnie, a miłość ku Niej gromadzi coraz więcej wiernych chcących 
poznać Jej Matczyne Oblicze. My również pragnęliśmy się z Nią 
spotkać!
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Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki 
Rodzin, które położone jest na przedmieściu Żarek, 
przywitało nas słonecznie. Jest ono sercem zespo-
łu klasztornego Paulinów, w którego skład wchodzi 
kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma 
oraz kaplica Matki Bożej Anielskiej. Cały kompleks 
mieści się w parku obok źródła Leśniówki (to źródło, 
które cudownie wytrysnęło za przyczyną Patronki 
Sanktuarium, Matki Bożej Leśniowskiej). Nad cu-
downym źródełkiem znajduje się Kaplica Matki Bo-
żej Anielskiej. Wewnątrz znajduje się ołtarz przed-
stawiający Matkę Bożą, adorowaną przez anioły, 
które nakładają Jej oraz Dzieciątku korony.

Jest to bardzo urokliwe miejsce na niewielkiej 
powierzchni.

Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, którą odprawił 
ksiądz Paweł. Była to taka nasza „rodzinna Msza”, 
w  którą zaangażowały się mamy bielanek. Ania 
zadbała o  oprawę muzyczną, a  Marysia czytania. 
Prośby w modlitwie wiernych były naszymi osobi-
stymi prośbami.

Pod okiem Leśniowskiej Patronki Rodzin wzra-
stają w powołaniu bracia, którzy rozpoczęli swoją 
drogę życia zakonnego. Mieliśmy okazję spotkania 
brata Pawła, który jest w nowicjacie. Przybliżył nam 
historię sanktuarium i nowicjatu.

Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej 
Leśniowskiej związany jest ściśle z  kultem Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 
śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie 
poszukujący wody w  okolicy dzisiejszego Leśnio-
wa, zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej 
i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło ob-

fite źródło, dające początek istnieniu do dziś poto-
kowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił 
drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem 
z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotyc-
ka statua, wysoka na 70 cm, znajduje się dzisiaj 
w  głównym ołtarzu Sanktuarium i  jest przedmio-
tem bardzo żywego kultu.

W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciń-
ski, w dowód wdzięczności za liczne łaski, umieścił 
cudowną figurę w  specjalnie dlań wybudowanym 
kościele. Na początku XVIII w. nowy właściciel Le-
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śniowa – Józef Męciński, przebudo-
wał istniejący kościół. W 1706 roku 
aktem fundacyjnym przekazał go 
paulinom, których posługa w  tym 
Sanktuarium trwała do roku 1864, 
kiedy to na rozkaz cara Aleksandra 
II nastąpiła kasata Zakonu. Pauli-
ni powrócili do Leśniowa dopiero 
w 1936 roku. W 1937 r. do Leśniowa 
zostaje przeniesiony z Leśnej Podla-
skiej zakonny nowicjat.

Koronacja cudownej Figury Mat-
ki Bożej odbyła się 13 sierpnia 1967 
roku., a dokonali jej ks. kard. Stefan 
Wyszyński – Prymas Polski oraz ks. 
kard. Karol Wojtyła – dziś już św. Jan 
Paweł II. Korony pochodziły z 1746 
roku. Było to wydarzenie niezwykle 
ważne dla mieszkańców, którzy od 
początku składali tu wota, aby po-
dziękować Matce Bożej za otrzyma-
ne łaski.

2 grudnia 2010 r. korony Matki 
Bożej zostały skradzione. Nowe ko-
rony zostały wykonane z ofiar i hoj-
ności pielgrzymów, którzy składali 
obrączki, biżuterię oraz ofiary pie-
niężne. Generał Zakonu Paulinów 
– o. Izydor Matuszewski – ofiarował 
perłowy różaniec Jana Pawła II, któ-
ry włączono w  nowe korony Matki 
Bożej.

Korony zostały pobłogosławione 
przez papieża Benedykta XVI 22 
czerwca 2011 r. W  geście tym za-
warte zostało błogosławieństwo dla 
wszystkich odwiedzających i  mo-
dlących się w Sanktuarium. Uroczy-
stość rekoronacji Cudownej Figury 
obyła się 2 lipca 2011 r. Tego aktu 
dokonał metropolita częstochowski 
ks. abp Stanisław Nowak, w asyście 
biskupów pomocniczych: ks. bp. 
Jana Wątroby i  ks. bp. Antoniego 
Długosza.

Od początku obecności figury 
w  Leśniowie rozwija się kult Matki 
Bożej, czczonej szczególnie jako 
Patronki Rodzin. Mają tu miejsce 
liczne łaski uzdrowień fizycznych 
i duchowych.

W  Sanktuarium Leśniowskim 
odbywają się też specjalne błogo-
sławieństwa, które przynoszą dużo 
łask: Błogosławieństwa małżonków 
(I  niedziela miesiąca ), Błogosła-
wieństwa dzieci (II niedziela mie-
siąca), Błogosławieństwa rodzin (III 
niedziela miesiąca), Błogosławień-
stwo kobiet w  stanie błogosławio-
nym i  tych, które tę łaskę pragną 
wyprosić (IV niedziela miesiąca) 
oraz Błogosławieństwa okoliczno-
ściowe: Noworoczne (1 stycznia), 
Błogosławieństwo chorych (11 lu-
tego), Kobiet (8 marca), Mężczyzn 
(19 marca w Uroczystość św. Józe-
fa), Matek (26 maja w Dzień Matki), 
Ojców (23 czerwca w  Dzień Ojca), 
Babć i Dziadków (26 lipca we wspo-
mnienie Św. Joachima i Anny), Osób 
cierpiących po śmierci kogoś bli-
skiego (2 listopada w wspomnienie 
Wszystkich Zmarłych).

My również mieliśmy okazję 
otrzymać indywidualne Błogosła-
wieństwo, po którym obeszliśmy 
ołtarz dookoła. Jest to doskonała 
okazja do podziękowania Maryi za 
matczyną troskę i  wszystkie łaski, 
które za Jej wstawiennictwem na 
nas spływają.

Paulini zapraszają do sanktu-
arium nie tylko na msze świętą, 
rekolekcje, błogosławieństwa. Za-
praszają do zagrody, którą nazwali 
Arka Noego.

Alpaki Czesio i  Lesio, owieczka 
Fizia oraz trzy kózki Pieszczotka, 
Pysia i Tebuś, to nowe naturalne ko-
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siarki trawnika w  Klasztorze Ojców 
Paulinów. Imiona zostały wymyślone 
w drodze konkursu. Trzeba przyznać, 
że nie tylko nasze dzieci nie mogły 
się „odkleić” od zwierzyńca :).

Po zakupach i  przepysznym 
obiadku czekała nas jeszcze jedna 
niespodzianka. Stary Młyn-Muzeum 
Dawnych Rzemiosł.

Wyruszyliśmy tam w  fascynują-
cą podróż, podczas której poznali-
śmy historię młynarstwa. Muzeum 
w Starym Młynie mieści się w blisko 
stuletnim młynie elektrycznym, któ-
ry powstał na przełomie lat 20. i 30. 
XX wieku. W 1931 r. został podłączo-
ny do specjalnie wybudowanej linii 
elektrycznej. Młyn funkcjonował do 
30 grudnia 2005 r. w którym to roku 
została podjęta decyzja o wygaśnię-
ciu użytkowania młyna. W  latach 
2013 – 2015, staraniem władz gminy 
i z udziałem środków unijnych, prze-
budowano obiekt pod potrzeby Mu-
zeum Dawnych Rzemiosł.

Ekspozycja muzealna łączy tra-
dycję z nowoczesnością. Odbyliśmy 

wspaniałą podróż w czasie, podczas 
której poznaliśmy historię młynar-
stwa, piekarstwa, bednarstwa, ko-
łodziejstwa oraz szewstwa. Zoba-
czyliśmy autentyczne urządzenia, 
multimedialne prezentacje, inte-
raktywne gry związane z  młynar-
stwem. Spróbowaliśmy „wyprodu-
kować” mąkę różnymi sposobami.

Opuściliśmy muzeum biali od 
mąki, w szczególności ksiądz Paweł, 
który dzielnie próbował zamienić 
ziarno w mąkę :), ale i  z masą no-
wych wiadomości.

To był przepiękny czas spędzony 
w rodzinnym bielańskim gronie. Jak 
zwykle na naszych pielgrzymkach 
było coś dla ducha, ciała i umysłu.

W drodze powrotnej tradycyjnie 
modlitwa, różaniec i  obmyślanie… 
gdzie tu się wybrać następnym ra-
zem :)

„Za wszystko dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża w Chrystu-
sie Jezusie względem was.”

(1 Tes 5,18)
monika Woźniak
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Bóg, Honor,
Ojczyzna!
W niedzielę 13 listopada o godzinie 19:00, tuż po wieczor-
nej Mszy Świętej w kawiarence działającej przy Kościele 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzym-
skich, odbyło się śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 
11 listopada, tj. Narodowego Święta Niepodległości.

To już kolejna edycja śpiewania pieśni patriotycznych w para-
fii mieszczącej się na warszawskich Włochach. Po zakończonej, 
wieczornej Eucharystii, podążając za głosem pieśni niepodległo-
ściowych z radia, wszyscy udali się do kawiarenki. Na to wyda-
rzenie dotarli nie tylko Parafianie, ale również osoby z Warszawy 
i okolic.

Nad przebiegiem całego wydarzenia czuwali członkowie ze 
scholii działającej przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i Męczenników Rzymskich, która zapewniła profesjonalne zaple-
cze muzyczne, tzn.: rzutnik, prezentacja z  tekstami wszystkich 
pieśni, mikrofony, a także instrumenty – gitara oraz skrzypce.

Na początku Ksiądz Paweł powitał wszystkich zebranych i za-
prosił do wspólnego wychwalania naszej ojczyzny poprzez wy-
śpiewywanie pieśni niepodległościowych. Po krótkim wprowa-
dzeniu w końcu rozpoczęły się śpiewy. Wśród repertuaru znalazły 
się takie utwory, jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój roz-
marynie”, „Dziewczyna z granatem”, „Pierwsza Brygada”, „Sza-
ra Piechota”, „Rota”, „Przybyli Ułani pod okienko” „Boże, coś Pol-
skę”, „Warszawskie Dzieci”, „Wojenko, Wojenko”, „Pierwsza Ka-
drowa” czy „Pałacyk Michla”. O akompaniament na żywo zadbali 
uczestnicy scholi parafialnej – do niektórych pieśni przygrywano 
na gitarze, do jeszcze innych na skrzypcach. Pojedyncze utwory 
śpiewaliśmy bez udziału instrumentów, czyli a capella. Podczas 
śpiewu nie obowiązywały restrykcyjne zasady dotyczące postawy 
ciała, były one dowolne, czyli można było siedzieć lub stać, jed-
nak chcę podkreślić, że kiedy przyszła pora na „Rotę” i „Boże, coś 
Polskę” wszyscy wstali, bez wyjątku, co świadczy o szacunku, jaki 
mamy w stosunku do tych wielkich utworów.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli przede wszystkim 
okazję do wyrażenia, rozwijania swojej postawy patriotycznej 
oraz wymiany poglądów, ale nie tylko. Na to zgromadzenie kilka 
Pań przyniosło ciasta własnej roboty (m.in. miodownik, blok cze-
koladowy… w sumie 7 rodzajów), co bardzo sprzyjało domowej 
i  rodzinnej atmosferze. Pomiędzy przerwami od śpiewa-
nia, można było nabrać sił poprzez zjedzenie ciasta 
lub wypicie herbaty – było coś dla duszy i coś dla 
ciała. Taki klimat sprzyjał również swobodnym 
rozmowom czy po prostu integracji.

My, jako Naród Polski, mamy wręcz obowią-
zek kształtować w sobie postawę patriotycz-
ną. Potwierdzenie mamy chociażby w Biblii 
– w jej wielu fragmentach, zarówno w Sta-
rym jak i w Nowym Testamencie istnieją 
nawiązania do patriotyzmu, np.:
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▶ „Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie 
ze wszystkimi ludźmi!” (Rz 12,18);

▶ „Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – poda-
tek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – 
cześć” (Rz 13,7);

▶ „Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, 
pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale 
w pewnym oddaleniu” (Lb 2,2).

Ta niezwykle ważna i szczególna idea była bliska świętym oraz 
błogosławionym Kościoła katolickiego, m.in.: św. Janowi Pawłowi 
II, św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu, bł. ks. Jerzemu Popie-
łuszce, bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Słudze Bożemu 
ks. Franciszkowi Blachnickiemu, bł. Edmundowi Bojanowskiemu 
czy św. Rafałowi Kalinowskiemu. Chciałabym przytoczyć cytaty 
mówiące o patriotyzmie niektórych z wyżej wymienionych osób:

Św. Jan Paweł II tak mówił w 1979 r. podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski: „Proszę was, abyście cale to duchowe dzie-
dzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, na-
dzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 
świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechę-
cili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrasta-
my”; Św. Brat Albert Chmielowski: „Tylko u stopni ołtarza można 
silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego brater-
stwa, który rozrywa prywata i  egoizm. Ci to jedynie wrogowie 
narodowego bytu są prawdziwie straszni, bo są ukryci w tajni-
kach naszego ludzkiego serca”; Św. Rafał Kalinowski: „Biada na-
rodowi, który o zachowanie [pamiątek] przeszłości się nie stara; 
wyrok zguby wówczas dla siebie pisze”.

Biorąc przykład z  postaci, które zasłynęły w  swoim życiu 
z działań na rzecz Ojczyny, dziękujmy Panu Bogu za to, że ze-
słał nam takich żołnierzy, którzy byli gotowi przelać własną krew, 
a  nawet oddać swe życie, aby przyszłe pokolenia mogły żyć 
w wolnej Polsce. Tylko dzięki nam pozostaną w naszej pamięci, 
więc pielęgnujmy wartości patriotyczne i  przekazujmy je dzie-
ciom, młodzieży, aby oni także mogli później przekazywać polską 
historię kolejnemu pokoleniu. 

Wychwalajmy nie tylko naszą ojczyznę, ale również naszych 
wschodnich sąsiadów na Ukrainie, gdzie obecnie rozgrywa się 
wojna. Jak mówi kardynał Kazimierz Nycz: „Wojna na Ukrainie 
jest dla nas, Polaków, sprawdzianem – czy pomożemy braciom 
w potrzebie”. Dodam, że pomoc Ukraińcom będzie wyrazem nie 
tylko naszej solidarności z nimi, ale również naszych postaw pa-
triotycznych. 

Pod koniec wydarzenia Ksiądz Paweł podziękował wszystkim 
obecnym i zaprosił na kolejne wydarzenie z cyklu „Śpiewanie pie-
śni patriotycznych”. Aby wyrazić swoją wdzięczność, Ksiądz każ-
dej osobie wręczył płytę CD z piosenkami patriotycznymi, dzięki 

czemu każdy będzie mógł powrócić do słuchania czy śpiewa-
nia tych wielkich dzieł muzycznych w przeciągu całego 

roku. Nie zabrakło oczywiście modlitwy – zanim 
opuściliśmy kawiarenkę, wspólnie odmówiliśmy 
Apel Jasnogórski, a Ksiądz Paweł nas pobłogo-

sławił.
 Oddawajmy cześć bohaterom, a przede 

wszystkim módlmy się do Pana, aby przy-
jął ich do Swojego Królestwa, ponieważ 
w pełni na to zasługują. Cześć i chwała 
bohaterom! 

kinga dzuba
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Domowe Kręgi Biblijne 
a ewangelizacja parafii

K s. Jan wielokrotnie gościł w naszej parafii jako 
prezbiter, spowiednik i  rekolekcjonista. Teraz 

przyjechał spotkać się z  nami kolejny raz, by nas 
umocnić, utwierdzić w naszej działalności oraz wska-
zać nowe aspekty dalszego spotykania się w  krę-
gach. Gościliśmy także osoby spoza naszej parafii (m. 
in. z  parafii św. Józefa w  Ursusie), zainteresowane 
działalnością Domowych Kręgów Biblijnych i  ich do-
świadczeniem. Tematem tegorocznego spotkania była 
„Ewangelizacja parafii według Jana Pawła II”. Rozwa-
żaliśmy również, jakie znaczenie mają Domowe Kręgi 
Biblijne dla swoich uczestników oraz na forum parafii 
w  kontekście ewangelizacji. Spotkanie tematycznie 

było kontynuacją spotkania z ubiegłego roku, kiedy to 
mówiliśmy o organizowaniu się Domowych Kręgów Bi-
blijnych oraz o katechizacji ich uczestników.

Spotkanie otworzył ks. proboszcz Zygmunt Nie-
węgłowski, witając wszystkich zebranych i udzielając 
im swojego błogosławieństwa. Po modlitwie począt-
kowej i poleceniu naszego spotkania Matce Przenaj-
świętszej, uwielbialiśmy Pana Boga we wszystkim, 
co jest naszym doświadczeniem, gdyż Bóg jest jego 
stwórcą. Wszystko bowiem pochodzi od Niego: świat, 
który znamy, nasze życie i to, co nas spotyka. Potem 
przeszliśmy do modlitwy dziękczynnej: „Dziękujcie za 
wszystko, bo Pan jest dobry, a jego łaska trwa na wie-
ki” – zgodnie ze słowami Pana Jezusa dziękowaliśmy 
za wszystkie otrzymane łaski, nasze i bliskich nam lu-
dzi. Modliliśmy się słowem z głębi serca oraz pieśnią. 
Na zakończenie części modlitewnej były wezwania do 
Ducha Świętego z prośbą o udzielenie nam jego da-
rów, aby to spotkanie było owocne dla wszystkich jego 
uczestników.

Wielkim pragnieniem Jana Pawła II, powstałym 
jeszcze w  czasie, gdy jako biskup krakowski Karol 
Wojtyła wizytował podległe mu parafie, była przemia-
na Kościoła (rozumianego jako wspólnota wszystkich 
wierzących) w taki sposób, aby osoby świeckie brały 
aktywny udział w  jego życiu. Ta przemiana musi do-
konać się w sposób oddolny, poprzez aktywizację po-
szczególnych wiernych. Ci z kolei, łącząc się w grupy, 
tworzą małe, aktywne wspólnoty, których powinno 
przybywać. W ten sposób następuje odnowa życia reli-
gijnego w parafii. Papież widział, że wiara ludzi skost-
niała i często ogranicza się tylko do biernego udziału 
w  niedzielnej Mszy świętej, zaś Kościół postrzegają 
oni wyłącznie jako instytucję, a  nie jako wspólnotę 
wiernych, której są członkami i powinni brać czynny 
udział w  jej życiu. Niektóre działania Kościoła stały 
się nieskuteczne. Kiedyś dźwięk dzwonu wzywał wier-
nych na nabożeństwo, a dzisiaj – kto go słyszy, a  jak 
już usłyszy, to kto zareaguje?

Jan Paweł II w adhortacji „Veritatis splendor” aka-
pit 106 napisał: „Moment historyczny, który obecnie 

W dniu 24 września 2022 r. w naszej kawiarni parafialnej odbył się 
doroczny dzień skupienia Domowych Kręgów Biblijnych z naszej pa-
rafii. Było to całodzienne spotkanie członków Domowych Kręgów Bi-
blijnych naszej parafii, z  dobrze znanym wszystkim parafianom, ks. 
Janem Kruczyńskim, który przyjechał do nas z Centrum Nowej Ewan-
gelizacji w Witkowie k. Stargardu Szczecińskiego. 
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przeżywamy, stanowi wielkie wyzwanie do «nowej 
ewangelizacji», to znaczy do głoszenia Ewangelii za-
wsze nowej i niosącej nowość, do ewangelizacji, któ-
ra musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi 
metodami i  z  zastosowaniem nowych środków wyra-
zu.”. W odpowiedzi na to wezwanie powstały Domowe 
Kręgi Biblijne, są one elementem nowej ewangelizacji 
i stanowią fundament działań, prowadzących do spo-
tkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, poprzez czy-
tanie Słowa Bożego. Każdy z nas, kto tylko ma wolę 
pogłębiania swojej wiary, może utworzyć własny krąg 
biblijny.

W powstawaniu kręgu biblijnego możemy wyróżnić 
następujące 3 etapy:
▶ preewangelizacja – stworzenie małej grupki osób 

wierzących (choć niekoniecznie), dla których otwo-
rzysz swój dom i zaprosisz np. na wspólny podwie-
czorek, abyście zbliżyli się do siebie pamiętając, że 
sympatia rodzi sympatię;

▶ świadectwo – wyznanie mojej wiary poprzez infor-
mację o tym, co ostatnio zrobiłam w tym zakresie 
np. poszłam na adorację Najświętszego Sakramen-
tu – moje świadectwo jest ważne dla ludzi z twoje-
go otoczenia;

▶ zaproszenie – zapraszasz tę grupkę ludzi, którzy 
zbliżyli się do Ciebie, do wspólnego czytania Słowa 
Bożego zawartego w Ewangeliach i Dziejach Apo-
stolskich, co z kolei zbliża do Chrystusa.

Kręgi domowe tworzymy cierpliwie. Nie możemy 
zrażać się początkową odmową, czy brakiem reakcji. 
Należy ponawiać zaproszenie i wierzyć, że kolejnym 
razem dana osoba odpowie na Twoje zaproszenie.

Każdy z nas powinien mieć pragnienie działania na 
innych w sensie ewangelizacyjnym, domowy krąg bi-
blijny jest jedną z form. To tak, jakby Pan Bóg przema-
wiał do nas, korzystając z Twoich ust. Wiara rodzi się 
właśnie ze słuchania. Choć nie pamiętamy nic z nauk, 
które usłyszeliśmy pięć lat temu, to Słowo wtedy spo-
tkane zapada w nasze serce i jest jak piasek w murach 
kościoła. Na tym Słowie budujemy naszą wiarę, a na-
pełnieni Słowem, nie możemy przestać mówić o  do-
świadczeniu spotkania z  Bogiem. Jądrem ewangelii 
jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Lecz jego 
Łaskę wciąż trzeba odnawiać, nie jest nam dana raz 
na zawsze. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest 
zadbanie o nasze zbawienie, ale także dbałość o zba-
wienie innych ludzi. Zacząć należy od Twoich najbliż-
szych, zwłaszcza dzieci. To przede wszystkim wobec 
nich musimy składać ciągle świadectwo o tym, jak Bóg 
nas przekształca, przy pomocy Słowa stale obecnego 
w naszym życiu. Nie ma lepszego sposobu przekazania 
wiary, niż nauka poprzez własny przykład. Nie może-
my ograniczać się tylko do potrzeb materialnych, mu-
simy zadbać także o potrzeby duchowe. Musimy poka-
zać naszym dzieciom i bliskim, że nasze wsparcie jest 
w Słowie Bożym i to Słowo dla nich również powinno 
być fundamentem. To im przede wszystkim musimy 
przekazać nasze doświadczenie spotkania z  Jezusem 
Zmartwychwstałym. To musi być proces ciągły, nigdy 
sporadyczny, od czasu do czasu. Nie możemy usunąć 
Słowa Bożego z  naszej przestrzeni rodzinnej ani ży-
ciowej. Czy wiecie, jak wiele razy cytujecie w  życiu 
codziennym Ewangelię, nie zdając sobie nawet z tego 
sprawy, że użyte słowa pochodzą z Pisma Świętego? 
Przykładem „nie dostrzegasz belki we własnym oku” 
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lub „nie rzucajcie swych pereł przed świnie” pocho-
dzące z początku rozdziału 7 ewangelii wg św. Mate-
usza.

Prowadząc Domowy Krąg Biblijny, stajesz się rodzi-
cem dzieci Pana Boga. Zauważ, że pedagog naucza, 
zaś rodzic wychowuje. Pedagogiem jest się czasami, 
a rodzicem jest się zawsze. Ewangelizacja, zwłaszcza 
w  rodzinie powinna odbywać się nieustannie i może 
przybierać różne formy, nie tylko wspólne czytanie 
Ewangelii. Mamy być jak prorocy, powołani przez 
Pana Boga. Prawdziwy prorok mówił o Jezusie, o po-
zostaniu z nim i o dojściu do pełni życia – gdy fałszywy 
prorok straszył zgubą. Musimy dążyć do jedności krę-
gu i doskonalić się w miłości bliźniego. Św. Jan Apo-
stoł napisał: „Dzieci, nie miłujmy słowem i  językiem, 
ale czynem i prawdą.” (1 J 3,18). W grupie Domowe-
go Kręgu Biblijnego możemy wspólnie się doskona-
lić i budować swoją świętość. Nie pytać się, co mnie 
dzieli z innymi, tylko pytać, co mnie z nimi łączy. Ale 
przede wszystkim mamy modlić się i prosić Pana Boga 
o posłanie swojego Ducha Świętego, by nas powoływał 
i prowadził w naszych działaniach, gdyż nic nie może-
my zdziałać bez Niego.

Wizja odnowy Kościoła Jana Pawła II jest uniwersal-
na i wciąż aktualna. On nic nie narzucał, lecz wierzył 
w oddolne poruszenie wiernych. Bardzo mu zależało 
na tym, jaki kształt przyjmie kościół przyszłości. Pa-
rafia ma stać się wspólnotą wspólnot. Wszyscy razem 
jesteśmy w domu Jezusa, uczestnicząc w katechezie. 
Katecheza dorosłych uczestniczących w  Domowym 
Kręgu Biblijnym, jest niczym pompa tłocząca wodę 
na wysokie piętro domu i prowadzi do ciągłego wzro-
stu naszej chrześcijańskiej świadomości, utrzymuje 
jedność grupy wspólnotowej, doskonali nas w wierze 
i prowadzi do trwałego związania naszego życia z Bo-
giem w Trójcy Jedynym.

Kończąc, pragnę Was zaprosić na nasze comie-
sięczne spotkania, które odbywają się w kawiarni pa-
rafialnej w czwartki przed trzecią niedzielą miesiąca, 
po Mszy św. wieczornej o  godz. 18.00 (to spotkanie 
jest poprzedzone zaproszeniem w ogłoszeniach para-
fialnych). Zachęcam do uczestniczenia w  domowym 
kręgu biblijnym. Raz w miesiącu modlimy się na Mszy 
świętej w 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 9.30 odpra-
wianej w intencji Domowych Kręgów Biblijnych. Tam 
możesz nas spotkać i dołączyć do jednego z naszych 
domowych kręgów, albo uzyskać informację, jak same-
mu utworzyć krąg w swoim domu. DŁUŻEJ JUŻ NIE 
CZEKAJ, TYLKO OTWÓRZ DRZWI CHRYSTUSOWI! 
ON PRAGNIE SPOTKANIA Z TOBĄ!

ElżbiEta Sawicka
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IV NIEDZIELA 
SŁOWA BOŻEGO
Wkrótce, w trzecią niedzielę okresu zwykłego bieżącego roku ko-
ścielnego, przypadającą 22 stycznia 2023 roku, będziemy obcho-
dzić po raz czwarty Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez pa-
pieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis.

W  liście tym Ojciec Święty podkreśla wielką 
wartość Słowa Bożego, jako daru Chrystusa Zmar-
twychwstałego dla wszystkich wierzących. Zachęca 
duchownych do głoszenia specjalnych homi-
lii, podkreślających wartość i znacze-
nie Słowa Bożego w życiu wspól-
noty wiernych. Jednocześnie 
kładzie nacisk na zachęcanie 
wszystkich – zarówno du-
chownych, jak i  świec-
kich – do codziennej lek-
tury Pisma Świętego 
i szukania w nim skar-
bów, które ukrył tam 
dla nas Pan Bóg. Mają 
one fundamentalne 
znaczenie dla nasze-
go życia. Pan ma dla 
każdego z nas osobiste 
przesłanie i przekazuje 
je nam właśnie poprzez 
Słowo Boże.

List Aperuit illis został 
opublikowany przez papieża 
Franciszka z okazji 1600 rocz-
nicy śmierci św. Hieronima, dok-
tora Kościoła katolickiego, który był 
wybitnym znawcą Pisma Świętego. Poświęcił on nie-
malże całe swoje długie życie (ok. 75 lat) na studio-
wanie i tłumaczenie na język łaciński Pisma Święte-
go. Właśnie jemu zawdzięczamy to, że biblia stała 
się dostępna dla wszystkich ludzi – każdego, kto 
potrafił czytać. Pozostawił po sobie, obok Wulgaty 
(przekład wszystkich ksiąg biblii na język łaciński), 
bardzo bogatą spuściznę, spisaną w wielu dziełach, 
nadal aktualną. Niestrudzenie propagował czytanie 
Pisma Świętego. Jest on autorem słów: „Apostoł 
Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i  mądrością 
Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma Świętego, nie zna 
mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” Hieronim 
często mawiał do swoich współczesnych: „Pismo 
Boże często czytaj; a  raczej świętej lektury nigdy 

z rąk swych nie wypuszczaj”. Jego słowa pozostają 
aktualne także i dzisiaj.

Papież Franciszek w  liście Aperuit illis pisze: 
„musimy wejść w  bliską relację z  Pismem 

Świętym, w  przeciwnym razie nasze 
serce pozostanie zimne, a  oczy 

zamknięte, dotknięte niezli-
czonymi formami ślepoty”. 

Nie możemy traktować 
Pisma Świętego jak każ-

dej innej książki. Jego 
znajomość buduje na-
szą wiarę. Słowo Boże 
jest jak ziarno rzucone 
w  glebę. Ono w  nas 
rośnie. I  od nas zale-
ży, jaką okażemy się 
glebą – żyzną, cierni-
stą czy skalistą. Słowo 

nie tylko w nas rośnie, 
ono także nas przemie-

nia – powoduje, że Chry-
stus staje się kimś bliskim, 

kimś, kto odpowiada na na-
sze problemy. To jest osobiste 

doświadczenie spotkania z  Jezu-
sem Chrystusem. Musimy pozwolić, 

aby Słowo weszło do naszego serca. A gdy już tam 
zamieszka, spowoduje, że zaczniesz się nim dzielić 
ze swoim otoczeniem. Tym samym, drodzy czytelni-
cy tego artykułu, zachęcam Was do wspólnego czy-
tania Pisma Świętego na głos, razem z Waszymi bli-
skimi, przede wszystkim w rodzinie. To jest wielka 
szansa na wzmocnienie więzi, które Was łączą i zbu-
dowanie nierozerwalnej jedności. Gdyż, jak pisał 
św. Jan Maria Vianney: „Słowo Boże ożywia w sercu 
wiarę, budzi miłość Boga i bliźniego, wzmacnia na-
dzieję, poucza o dobroci Bożej, a także wskazuje cel 
ostateczny.”

Takie właśnie jest doświadczenie uczestników 
Domowych Kręgów Biblijnych, które w naszej para-
fii istnieją już od dziesięciu lat. Spotykamy się ma-
łymi grupami w  domach, obecnie grup jest sześć. 
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Czytamy cztery Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie. 
Kończąc cykl, zaczynamy go od początku. Krąg, spo-
tykający się u mnie w domu, czyta Ewangelię po raz 
czwarty. Kręgi domowe działające w naszej parafii, 
spotykają się systematycznie raz w tygodniu. Każdy 
z nich czyta aktualnie inny rozdział Nowego Testa-
mentu. Cenimy sobie widoczne już korzyści z  ta-
kiego czytania Pisma Świętego. Stale obcujemy ze 
Słowem Bożym, czytając rozdział za rozdziałem, za-
znajamiamy się z tekstem całej Ewangelii oraz Dzie-
jów Apostolskich, czytamy głośno, jednocześnie sły-
sząc głośne czytanie innych – to powoduje większe 
skupienie uwagi na tekście. Na kręgu wielką war-
tością jest tzw. echo słowa. Powoduje, że dzielimy 
się z innymi Słowem, lecz także tym, co ono w nas 
wzbudza. Mamy chwilę własnej refleksji oraz echo 
innej osoby. To sprawia, że głębiej rozważamy prze-
czytany tekst, odkrywając nowe jego pokłady i nowy 
wydźwięk. Przez to dodatkowe obcowanie z Biblią 
odczuwamy pełniejsze zrozumienie Ewangelii i na-
wet podświadomie, zaczynamy coraz bardziej się do 
niej stosować. A do tego, odczytywany rozdział, za 
każdym razem odkrywa przed nami nowe wartości. 
U niektórych osób zrodziło się także pragnienie dal-
szego pogłębiania naszej wiedzy i kultury religijnej.

Raz w miesiącu, w czwartek przed trzecią niedzie-
lą miesiąca, uczestnicy wszystkich kręgów spotyka-
ją się po wieczornej Mszy świętej w kawiarni para-
fialnej (albo w innej udostępnionej nam na tę okazję 
sali) i  rozważamy słowo na najbliższą niedzielną 
Mszę świętą. Spotkania te są otwarte dla parafian, 
informacja o nich jest przekazywana w ogłoszeniach 
parafialnych w drugą niedzielę miesiąca. W trzecią 

niedzielę miesiąca o godzinie 9.30 jest odprawiana 
Msza święta w  intencji Domowych Kręgów Biblij-
nych. Po tej mszy członkowie Domowych Kręgów Bi-
blijnych rozdają karteczki – paski z cytatami z Pisma 
Świętego do rozważenia w domu, ale także zachęca-
my w ten sposób, do przeczytania w gronie najbliż-
szych większego fragmentu Ewangelii, z której ten 
cytat pochodzi. Takie cytaty będziemy również roz-
dawać w Niedzielę Słowa Bożego, a  ten dzień jest 
szczególnie przez papieża Franciszka wskazany do 
poświęcenia chwili czasu na wspólną lekturę Pisma 
Świętego. Potrzebujemy do tego kilku identycznych 
egzemplarzy Pisma Świętego, ale dzisiaj to nic trud-
nego – wystarczy telefon komórkowy i  wejście na 
witrynę deon.pl (zakładka Biblia na górnym pasku). 
Wszystkim chętnym służymy materiałami i wszelką 
pomocą do zorganizowania w  swoim domu kręgu 
biblijnego – kontakt poprzez kancelarię parafialną 
lub poprzez ks. Roberta Walantyka, opiekuna Domo-
wych Kręgów Biblijnych.

Na koniec apeluję do wszystkich czytelników 
tego artykułu: czytajcie Pismo Święte, czytajcie je 
w  rodzinie, albo w  małej grupce znajomych. Nie 
pozbawiajcie się radości, która jest udziałem tych, 
którzy obcują z Ewangelią. Słusznie Papież w Ape-
ruit illis napisał: „«Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli 
ktoś usłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do nie-
go i będę z nim wieczerzał, a on ze mną» (Ap 3, 20) 
Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo 
Święte; jeśli słuchamy i  otwieramy drzwi umysłu 
i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje.”

ElżbiEta Sawicka
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„WSZYSTKO
POSTAWIŁEM
NA
MARYJĘ…”

„Jak Maryja, Virgo, porodziła Zbawiciela, tak każdy z nas ma czynić 
to samo: rodzić Zbawiciela. Nie jest to przesada, bo Chrystus sam nas 
do tego zachęcał słowami: „Ktokolwiek słucha Słowa Bożego i czyni 
je, ten mi jest matką i bratem, i siostrą”. Mamy więc rodzić Zbawiciela 
i dawać Go wszystkim.” Kardynał Wyszyński

Jak wiemy, są różne sposoby słucha-
nia i czytania Słowa Bożego. Można, na 
przykład, słuchać Słowa w  czasie Eu-
charystii, można też czytać Pismo Świę-
te w sposób ciągły. Niektórzy powtarza-
ją słowa Pisma Świętego w ciągu dnia, 
jako akty strzeliste, inni, stojąc przed 
trudnymi decyzjami, otwierają Pismo 
Święte w  dowolnym miejscu i  szukają 
w nim odpowiedzi.

Przytaczając za doktorami teologii – 
Słowo czytane i rozważane jest jak „man-
na z nieba dla ludu Izraela wędrującego 
przez pustynię, która zaspokaja nasze 
dzienne potrzeby”. Czytanie Pisma ob-
jawia nam wolę Boga, kształtuje nasze 
powołanie, naszą tożsamość, często daje 
odpowiedź na wiele pytań i dylematów 
codziennego życia. Natomiast nie wy-
starczy jedynie słuchać słowa Bożego – 
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czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (9)
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trzeba jeszcze w nim trwać i wprowadzać je w czyn. Na 
przykład z Liturgii danego dnia dobrze jest zapamiętać 
choć jedno słowo czy zdanie, które nas poruszyło i za-
chowywać je w sercu, powtarzać, delektować się nim. 
Pytać Boga, co chce mi przez nie dziś powiedzieć, do 
czego zaprosić, do czego poprowadzić. Można oprzeć 
potem na nim naszą wieczorną modlitwę lub rachunek 
sumienia. A gdy już nam się to wszystko uda, będziemy 
trwali w nieustannym obiegu Słowa, będziemy nim żyli 
i równocześnie dzielili się nim z drugim człowiekiem.

Maryja, Święta Dziewica, słuchała Słowa Bożego 
i „czyniła” Je codziennie… I my, na wzór Maryi, mamy 
wsłuchiwać się w  Słowo Pana, Słowo, które Kościół 
Święty w swoich czytaniach i Ewangelii otwiera przed 
nami każdego dnia i podaje jako „duchowy pokarm”. 
Mamy słuchać i wprowadzać Je w czyn, ażeby każde-
go dnia „rodzić Zbawiciela i dawać go wszystkim”.

Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Tyle jest moż-
liwości i dróg do Boga, ilu jest ludzi. Bo Bóg ma inną 
drogę dla każdego człowieka. Nie Kościół ma się przy-
stosować do świata, tylko świat ma się przystosować 
do Ewangelii. Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba 
jeszcze Bogu zawierzyć. Nie wystarczy o  Bogu sły-
szeć, trzeba Go jeszcze usłyszeć.” A możemy usłyszeć 
Boga poprzez słuchanie Jego Słowa, poprzez lekturę 
Pisma Świętego. Gdy będziemy słuchać Słowa, żyć 
nim, czynnie wprowadzać Je w nasze życie, to wtedy 
świat nie będzie miał wyjścia i będzie musiał „przysto-
sować się do Ewangelii”.

Drodzy Bracia i Siostry, a czy my – Ty i ja – sięgamy 
do Pisma Świętego? Jeśli tak, to kiedy i  jak często? 
Czy zastanawiamy się, jakie znaczenie ma Słowo Boże 
w naszym życiu? Czy żyjemy tym Słowem na co dzień? 
I czy wprowadzamy to Słowo w czyn?

Kardynał Wyszyński mówił: „Od chwili gdy do Nazaretu posłany 
został Archanioł Gabriel, rozpoczęło się posłannictwo Maryi w dzie-
le zbawienia. Ojciec nieba i ziemi chciał, aby Maryja Dziewica była 
Matką dla Boga wcielonego, Jezusa Chrystusa. Wprawdzie Bóg 
oczekiwał na Jej przyzwolenie, ale wola Ojca i wola Syna były wiążą-
ce dla człowieka posłusznego Bogu. Bóg – Ojciec sposobił ciało Sy-
nowi swojemu, i to właśnie w Maryi, przez Świętego Ducha Miłości. 
Bóg – Ojciec rozmiłował się właśnie w Maryi i w Niej chciał zacząć 
Boże zjednoczenie ze światem stworzonym. Od tej chwili Maryja 
jest ściśle związana z Synem Bożym, z Bogiem wcielonym, Jezusem 
Chrystusem i  z  Jego zbawczym zadaniem w  rodzinie ludzkiej. To-
warzyszy Chrystusowi od kolebki betlejemskiej aż na Kalwarię. Tu 
jednak nie kończy się Jej zadanie. Co więcej, niejako się rozszerza, 
gdy Matka Jezusa Chrystusa, Matka Głowy zostaje duchową Matką 
Jego członków, zbawionych dzieci Bożych.” 

W  rozważaniach przed modlitwą «Anioł Pański», 8 marca 2003 
Jan Paweł II mówił następująco o Matce Słowa Wcielonego: „(…)Wy-
brana na Matkę Słowa Wcielonego, Maryja jest zarazem pierwoci-
ną Jego zbawczego dzieła. Łaska Chrystusa Odkupiciela zadziałała 
w Niej z wyprzedzeniem, zachowując Ją od grzechu pierworodnego 
i wszelkiej winy.” Święty kontynuował: „Z tego powodu Maryja jest 
«pełna łaski» (Łk 1, 28), jak mówi anioł zwiastujący Jej Boskie macie-
rzyństwo. Rozum ludzki nie potrafi pojąć tak wielkiego cudu i tajem-
nicy. To wiara objawia nam, że niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy 
jest zadatkiem zbawienia dla każdego człowieka pielgrzymującego po 
ziemi. Również wiara przypomina nam, że Maryja, dzięki swej wy-
jątkowej roli, jest naszym niezawodnym oparciem w  trudnej walce 
z grzechem i jego skutkami.”

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5)” – mówi Mary-

„Macierzyństwo Kościoła w całej swej duchowości [wyrasta] z tego, 
że w Kościele jest Matka Boża. Ona daje nam Chrystusa, nieustannie 
nas do Niego skierowuje. Ona mówi wszystkim uczestnikom 
wesela: „Cokolwiek wam Syn mój każe, to czyńcie”. Skierowuje nas 
do Chrystusa, ale czyni to po macierzyńsku. Nie raz trudno nam 
porozumieć się ze wszystkimi: z najlepszym Ojcem Niebieskim, 
z Synem Bożym, z Duchem Bożym i całą Trójcą Świętą. Niekiedy 
nie można się dogadać. Ale zawsze porozumiecie się z Matką Słowa 
Wcielonego, z Matką Chrystusową.” Kardynał Wyszyński
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„Uciekać się do Maryi, szukać u Niej pociechy i zrozumienia 
nauczył nas sam Chrystus, który żyjąc przy Jej boku całym swym 
dziecięctwem i młodzieńczością, wydeptał drogi do Jej kolan i w Jej 
ramiona.” Kardynał Wyszyński

ja, ukazując w ten sposób Chrystusa i Jego Słowo jako 
jedyną i najważniejszą drogę w naszej pielgrzymce do 
Domu Ojca. „Posłuszeństwo temu Słowu otwiera lu-
dziom drogę do Boga” – napisano na XII Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym tema-
towi „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” (Synod od-
był się w Rzymie w dniach 5-26 października 2008 r., 
a jego celem było ukazanie roli Słowa Bożego w Histo-

rii Zbawienia i  jego aktualnego znaczenia w codzien-
nym życiu chrześcijańskim). 

I my dzisiaj pytamy Maryi: co mamy czynić dalej? 
A Maryja odpowiada: czyńcie, co mój Syn wam powie. 
A  Syn mówi: napełnijcie stągwie wodą. Napełnijcie 
tak, jak potraficie. Ale najpierw się wsłuchajcie w głos 
Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, czę-
sto w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu…

„Powyższe słowa są odwołaniem się do relacji czy-
sto ziemskich, doświadczanych w codziennym życiu, 
które kardynał Wyszyński w  bardzo obrazowy spo-
sób odnosi do naszych relacji z Maryją. Odwołuje się 
do ziemskich relacji rodzinnych, które również mają 
oddawać naszą relację do Matki Bożej” – stwierdza 
paulin o. Jan Pach, doktor mariologii, dyrektor Jasno-
górskiego Instytutu Mariologiczno-Maryjnego i  Ja-
snogórskiej Biblioteki Maryjnej. 

Kontynuując myśl o  Jezusie wydeptującym drogi 
do kolan i  ramion Maryi, kardynał Wyszyński doda-
je: „W  ten sposób spoufalił tak bardzo z  Nią swoje 
człowieczeństwo, jak każde dziecko to czyni ze swoją 
matką. Stąd wiemy, że chyba tak ma być i z nami”. 

W dalszej części refleksji kardynał pogłębia swój 
przekaz: „Chrystus mógłby inaczej określić nasz sto-
sunek do swej Matki. Mógł powiedzieć na Kalwarii; 
Oto Królowa Twoja, oto Królowa świata, oto Pani two-
ja, Władczyni, Pośredniczka, Protektorka. Nic z tego! 
Powiedział po prostu: „Oto Matka twoja”. To znaczy, 
że cały nasz sposób postępowania wobec Niej ma być 
taki, jak dziecięcia wobec matki; że właściwie wszyst-
ko tu jest dozwolone, na wszystko możemy liczyć, jak 
dziecię może i  ma prawo liczyć na wszystko u  mat-
ki. Możemy liczyć na każdą Jej posługę i  właściwie 
mamy prawo do tej macierzyńskiej troski, pamięci 
i czułości, z których Jezus korzystał. Mamy absolutne 
prawo do Niej tak, jak natura daje dziecku absolutne 
prawo do jego matki. Wszystko, co się dzieje w życiu 
rodzinnym, drogą analogii, może być przeniesione na 
Maryję. Możemy z tych uprawnień dziecięcia jak naj-
bardziej korzystać”. 

W całym tym tekście najważniejsze jest podkreśle-
nie, że sam Chrystus ustawił naszą relację do Maryi 
w kategoriach macierzyństwa i dziecięctwa. Prymas 
Tysiąclecia przekłada tę relację na poziom duchowe-
go macierzyństwa Maryi wobec nas. 

A więc i my, drodzy Bracia i Siostry, na wzór Jezu-
sa, mamy niczym dzieci „uciekać się do Maryi, szukać 
u Niej pociechy i zrozumienia”; mamy szukać Jej du-
chowego macierzyństwa, duchowej opieki względem 
nas. (rozważany cytat pochodzi z  rozważań rekolek-
cyjnych, które kardynał Wyszyński wygłosił w sierp-
niu 1959 r. do członkiń Instytutu Prymasa Wyszyń-

skiego; rekolekcje miały pomóc członkiniom Instytutu 
w rozwoju życia wewnętrznego).

Drodzy czytelnicy, dzisiaj to już ostatni cytat na-
szych rozważań i w związku z tym chciałabym złożyć 
podziękowania, w pierwszej kolejności Panu Bogu – za 
to, że stworzył tak wspaniały świat; Panu Jezusowi – 
za to, że zawsze jest przy nas, za Jego poczucie humo-
ru i pedagogie względem nas ludzi; Duchowi Święte-
mu – za Jego dary, natchnienia i nieprzewidywalność; 
Najświętszej Maryi Pannie – za matczyną opiekę nade 
mną, nad nami wszystkimi; Księdzu Pawłowi Palidze 
– za to, że mogłam pisać niniejszy cykl – jak się oka-
zało w trakcie pisania, niezwykle trafiony i zupełnie 
nieprzypadkowy w moim życiu – za opiekę i  troskę. 
Jeszcze raz ogromnie dziękuję z całego serca. 

agniESzka Szymajda
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Patron Warszawy, Polski i Litwy
Błogosławiony
Władysław
z Gielniowa

Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście 68. Prawie 
przy Placu Zamkowym 
znajduje się kościół św. 
Anny – jeden z najstarszych 
w  Warszawie, wcześniej 
bernardyński, a  obecnie 
akademicki. Któż w  nim 
jeszcze nie był? Kto go nie 
zna? Swoje powstanie za-
wdzięcza kniaziównie kijow-
skiej Annie z Holszańskich, 
księżnej Mazowieckiej, któ-
ra w 1454 roku sprowadziła 
bernardynów z Krakowa do 
Warszawy. 

To właśnie ta świątynia 
stała się głównym miejscem 
kultu bł. Władysława. Z  le-
wej strony ołtarza jest się 
kaplica poświęcona Patro-
nowi Warszawy. Znajdują 
się w niej relikwie błogosła-
wionego. Trumienka z  do-
czesnymi szczątkami zosta-
ła skradziona 10 sierpnia 
1959 r. i niestety nie odnale-
ziono jej do dnia dzisiejsze-
go. Na jej miejsce, kościół 
św. Anny otrzymał z Katedry Wawelskiej relikwiarz, ze 
znaczną częścią kości błogosławionego. 

Błogosławiony Władysław – z chrztu świętego Mar-
cin Jan – urodził się ok. 1440 roku w Gielniowie, ma-
łej miejscowości na wschód od Opoczna, przy trasie 
Radom – Przysucha – Opoczno. W XV wieku Gielniów 
znajdował się na przecięciu dwóch szlaków handlo-
wych, wiodących ze Śląska na Wołyń oraz z Krakowa 
do Warszawy. O rodzinie przyszłego patrona Warszawy 
wiemy bardzo mało. Prawdopodobnie była to nieza-
można rodzina ziemiańska. Marcin Jan uczęszczał do 
szkółki parafialnej, a  następnie udał się do Krakowa 
na dalszą naukę. 23 kwietnia 1462 roku zapisał się do 
Akademii Krakowskiej, z której bardzo szybko zrezy-
gnował. W mieście królewskim spotkał się z obserwan-

tami, inaczej bernardynami, 
czyli zreformowaną gałęzią 
franciszkanów. Bernardyni 
zostali sprowadzeni do Pol-
ski w 1453 roku. 1 sierpnia 
1462 roku Marcin Jan wstę-
puje do zakonu bernardy-
nów.

Bernardyni, to nazwa 
polska pochodząca od św. 
Bernarda ze Sieny. Jest 
to zreformowany odłam 
franciszkanów. Ich strój 
zakonny to brązowy ha-
bit, przepasany białym 
sznurem z trzema węzła-
mi oznaczającymi 3 śluby 
zakonne: posłuszeństwo, 
ubóstwo i  czystość. Do 
Polski zostali sprowadze-
ni przez Jana Kapistrana, 
świętego, zaproszonego 
z  kolei przez króla Ka-
zimierza Jagiellończyka 
oraz kardynała Zbignie-
wa Oleśnickiego. Wśród 
znanych bernardynów 
są św. Szymon z  Lipni-
cy (1437 – 1482 Lipnica, 

Kraków) oraz św. Jan z Dukli (1414 – 1484 Dukla, 
Lwów).

Po rocznym nowicjacie Władysław złożył śluby za-
konne. Studia filozoficzno – teologiczne odbył w  cie-
szącym się wysokim poziomem nauczania studium 
bernardyńskim.

Przez pierwsze 20 lat pobytu błogosławionego 
w zakonie nie ma o nim żadnych informacji. Dopiero 
po śmierci Szymona z Lipnicy, ojciec Władysław wcho-
dzi w skład komisji, badającej cuda za przyczyną zna-
nego mu współbrata. Bierze również udział w  komi-
sjach dotyczących innego współczesnego a zmarłego 
bernardyna – Jana z Dukli. 

Pod koniec września 1487 r. bł. Władysław zosta-
je wybrany zwierzchnikiem polskiego wikariatu, czyli 

Obraz przedstawiający bł. Władysława z Gielniowa 
znajdujący się w kaplicy jemu poświęconej w kościele 
św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu. Za obrazem 

znajduje się malutka, przezroczysta trumienka z relikwiami 
patrona Warszawy. Relikwie to fragment kości.



polskiej prowincji. Funkcję tę sprawował przez 3 lata. 
Bernardyni w  Polsce pod koniec XV wieku to 21 

konwentów męskich i 7 domów zakonnych żeńskich. 
Ojciec Władysław wizytował, zgodnie ze zwyczajem, 
każdego roku wszystkie domy zakonne; m In. Lwów, 
Wilno, Kraków, Poznań. Wszystkie swoje podróże od-
bywał pieszo. Zatrzymując się po drodze, głosił pło-
mienne kazania pasyjne oraz śpiewał pieśni religijne 
po polsku. Chciał, aby jak najwięcej ludzi mogło sko-
rzystać z jego kazań. Władysław nie tylko głosił kaza-
nia w  języku polskim, ale również układał po polsku 
pieśni i modlitwy. 

W  1489 roku bierze udział w  kapitule generalnej 
w Urbino we Włoszech, a w 1497 w Mediolanie. Póź-
niej udaje się do Rzymu. 

Bł. Władysław wprowadził zwyczaj odmawiania ko-
ronki do Matki Bożej. 

Koronka składała się z 8 części: każda z nich obej-
mowała jedno Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario. Odma-
wianie koronki łączyło się z rozważaniem tajemnic ra-
dosnych, bolesnych i chwalebnych z życia Pana Jezusa 
i Jego Matki.

Dla przypomnienia: 17 września 1569 roku pa-
pież Pius V zatwierdził Różaniec Maryjny.

Bł. Władysław z Gielniowa uważany jest za pierw-
szego poetę tworzącego w języku polskim.

W 1502 roku został przełożonym klasztoru w Skę-
pem, a od września 1504 roku – przełożonym klasztoru 
św. Anny w Warszawie.

Na jego Msze św., nabożeństwa i kazania pasyjne 

przychodziły tłumy warszawiaków. Ostatnie kazanie 
wygłosił w  Wielki Piątek 1505 roku w  warszawskim 
kościele bernardynów. Przy scenie biczowania Zbawi-
ciela padł na kolana, zalał się łzami i zaczął powtarzać 
imię Jezus. I wówczas stał się cud. Władysław uniósł 
się w  powietrze i  pozostał w  niemym zachwycie. Po 
tym był tak osłabiony, że już nie opuszczał łoża. Zmarł 
w opinii świętości 4 lub 5 maja 1505 roku. Jego zwło-
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Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa na warszawskim 
Natolinie, z boku wolnostojąca dzwonnica z dzwonem Władysław

Wnętrze kościoła pw. bł. Władysława z Gielniowa, 
Warszawa Natolin, ul. Przy Bażantarni 3
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ki pochowano pod posadzką chóru zakonnego. 
W  1572 roku uroczyście przeniesiono szcząt-
ki świętego do nawy z  prawej strony kościoła, 
a w 1635 roku przeniesiono trumienkę do specjal-
nie wybudowanej kaplicy z lewej strony kościoła. 

Za każdym razem, gdy Warszawę nawiedza-
ła epidemia, mieszkańcy miasta zwracali się do 
swojego patrona o pomoc. Pomagał i pomaga. 

W 1705 zatwierdzono bł. Władysława z Giel-
niowa jako patrona Warszawy, a  uroczystego 
ogłoszenia go głównym patronem naszej stolicy, 
dokonał papież Jan XXIII dopiero 19 grudnia 
1962 roku. Reforma kalendarza kościelnego 
z 1974 ustanowiła głównym patronem Warsza-
wy Matkę Bożą Łaskawą, a bł. Władysław jest 
patronem drugorzędnym stolicy. 

Miejsca mocno związane z  patronem War-
szawy, oprócz kościoła św. Anny, to kościół pod 
jego wezwaniem na warszawskim Natolinie, 
Gielniów, Skępne, Połock na Białorusi. 

Błogosławiony Władysław z  Gielniowa 
chce nam wypraszać potrzebne łaski, chce 
orędować za nami u Boga tak, jak to czy-
nił w  poprzednich wiekach. Potrzebne są 
nasze prośby i  zawierzenie jemu. Krakow-
skie Przedmieście jest tak blisko, ul. Przy 
Bażantarni – to też nie koniec Warszawy. 
Zróbmy wycieczkę, pomódlmy się przy jego 
relikwiach. 

Nawet nie musimy tam jechać. Przecież 
w  jednym z relikwiarzy w naszym kościele 
znajdują się jego relikwie. 

Błogosławiony Władysławie z Giel-
niowa módl się za nami, wypraszaj 
nam trwanie przy Chrystusie i wzra-
stanie w  Wierze, Nadziei i  Miłości. 
Chroń nas przed epidemiami!

autor i fot. zuzanna uStaSzEwSka

Ołtarz kościoła pw bł. Władysława z Gielniowa,
Warszawa Natolin, ul. Przy Bażantarni 3

Modlitwa o kanonizacje patrona Warszawy
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pielgrzymka

do Gruzji
ŚLADAMI WCZESNEGO
CHRZEŚCIJAŃSTWA
Pielgrzymka do Gruzji 
została zorganizowana 
w okresie od 3 do 11
listopada 2022 r., staraniem 
ks. Pawła Paligi z Parafii 
pod wezwaniem Św. Teresy 
Od Dzieciątka Jezus 
i Męczenników Rzymskich 
w Warszawie Włochach. 

G ruzja jest państwem położonym na pogra-
niczu Europy i  Azji, w  Kaukazie Północ-
nym. Graniczy na północy z Rosją, na po-

łudniu z Armenią i Turcją, a na wschodzie z Azer-
bejdżanem. Granicę zachodnią wyznacza Morze 
Czarne. Gruzja jest jednym z najstarszych państw 
chrześcijańskich. Wywodzi swoją wiarę od Aposto-
ła Andrzeja, który w towarzystwie św. Szymona Ka-
nanejczyka oraz św. Mateusza wędrował wybrze-
żem Morza Czarnego, nawracając mieszkańców 
napotkanych wiosek. 

Ten mały kraj, mający 3,7 mln ludności jest wy-
jątkowo pięknie ukształtowany. Jedną z  głównych 
tradycji jego mieszkańców jest gościnność, a także 
przyjazne odnoszenie się do Polaków. Mieliśmy oka-
zję odczuć to, pielgrzymując po tym pięknym kraju.

I DZIEŃ
Na lotnisku Chopina w Warszawie o 20:00 uczest-
ników pielgrzymki przywitała Joanna ‒ przedstawi-
cielka biura pielgrzymkowo-turystycznego Ad Astra. 
Rozdała emblematy pielgrzyma i śpiewniki. Następ-

nie udaliśmy się do kaplicy na Mszę św., którą od-
prawił ksiądz Paweł, nasz duchowy przewodnik. Po 
modlitwie, w doskonałych nastrojach, pokonaliśmy 
odprawę paszportową. Około godziny 5:00 czasu lo-
kalnego wylądowaliśmy na lotnisku w Tbilisi. Czekał 
już tam na nas miejscowy przewodnik Nika (Mikołaj 
świetnie mówił po polsku) i po krótkiej podróży au-
tokarem zameldowaliśmy się w hotelu. 

II DZIEŃ
Tbilisi, stolica Gruzji, to miasto wieloetniczne, wie-
lokulturowe i  wieloreligijne, założone w  V wieku 
nad rzeką Kurą. Przepiękne stare miasto i katedra 
Soni ‒ jedna z  najważniejszych świątyń gruziń-
skiego kościoła prawosławnego. Kształt budowli 
(charakterystyczny dla świątyń gruzińskich) jest 
zbliżony do kwadratu, z  wysuniętymi ramionami 
nadającymi formę krzyża. W  katedrze jest prze-
chowywany krzyż św. Nino, gorliwej chrześcijanki, 
uznawany za najcenniejszą relikwię gruzińskiego 
kościoła prawosławnego. Według legendy Nino 
miała widzenie, w  którym objawiła się jej Mat-
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ka Boska, pobłogosławiła ją i poleciła jej udać się do 
wschodniej Gruzji z krzyżem i głosić nauczanie Chry-
stusa. Nino przeszła tę drogę pieszo, z krzyżem z pę-
dów winorośli, z półokrągłymi ramionami opadającymi 
dół, zwanym od tamtej pory krzyżem św. Nino. W od-
dali jest widoczny pomnik Matki Gruzji. 20-metrowy 
posąg kobiety wykonany z aluminium, usytuowany na 
szczycie grzbietu górskiego. W lewym ręku trzyma pu-
char wina, a w prawym miecz. Winem wita przyjaciół, 
miecz jest przeznaczony dla wrogów. W trakcie space-
ru mijaliśmy kolorowe łaźnie siarkowe. Odwiedziliśmy 
Muzeum Narodowe. Szczególną uwagę, głównie pań, 
zwróciła złota i srebrna biżuteria z V-IV wieku p.n.e. 
Cały czas towarzyszył nam Nika, który bardzo cieka-
wie opowiadał. Przesympatyczny młody człowiek, cier-
pliwy i  wyrozumiały, bardzo go polubiliśmy. W  trak-
cie zwiedzania miasta zatrzymaliśmy się w urokliwej 
uliczce, gdzie znajdowały się same restauracje. Mo-
gliśmy skosztować gruzińskich specjałów. Po krótkim 
odpoczynku kontynuowaliśmy zwiedzanie. Tego dnia 
wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św. w katolickiej 
Katedrze Wniebowzięcia NMP, a następnie w spotka-
niu z  miejscowym proboszczem, który – jak się oka-
zało ‒ ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie 
i kilka lat pracował w Polsce. Katolików w Gruzji jest 
tylko 1% i z tego powodu są często dyskryminowani. 
Po spotkaniu udaliśmy się do restauracji na kolację 
a następnie do hotelu na zasłużony odpoczynek.

III DZIEŃ
Po śniadaniu udaliśmy się na Mszę św. do wspomnia-
nego wyżej kościoła, a  następnie zwiedziliśmy kom-
pleks klasztorny Dawit Gareji, założony w VI w. przez 
jednego z trzynastu syryjskich mnichów Dawida, przy-
byłych do Gruzji, by głosić naukę chrześcijaństwa. 
Kompleks ten znajduje się na terenie półpustynnym 
Kacheti, na granicy z  Azerbejdżanem. Klasztor nie 
przetrwał najazdów Turków, Mongołów i  Persów. Ci 
ostatni dokonali mordu na zakonnikach i  zniszczy-
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li zbiory klasztornych bibliotek. W XIX i na początku 
XX wieku klasztor popadł w ruinę, a w czasach ZSRR 
był wykorzystywany do ćwiczeń wojskowych. Obecnie 
zamieszkuje go kilku duchownych. O Dawit Gareji to-
czy się spór między Gruzją a  Azerbejdżanem, ponie-
waż część kompleksu znajduje się po azerskiej stronie 
zbocza i jest niedostępna dla turystów. Jest to bardzo 
ważne miejsce dla gruzińskiego poczucia narodowości 
i wiary. Tego dnia sporo czasu spędziliśmy w autoka-
rze, ale nie był to czas stracony. Wykorzystaliśmy go 
na modlitwę (różaniec i koronka), każdy miał własne 
intencje. Nika opowiadał o bogatej, liczącej 7000 lat, 
tradycji winiarskiej w Gruzji. Wino stanowi symbol go-
ścinności, przyjaźni i zabawy. Ważną funkcją podczas 
uroczystych posiłków pełni „Tamada”, kierujący wzno-
szeniem toastów. Gruziński toast potrafi trwać kilka 
minut i jest często opowieścią. Pierwszym toastem jest 
zawsze toast za Boga. Podczas wizyty w rodzinnej wi-
niarni, poznaliśmy tajniki wyrobu wina, z możliwością 
degustacji (podczas wznoszenia toastów daliśmy z sie-
bie wszystko, Nika był z nas dumny), zobaczyliśmy, jak 
się wypieka chleb gruziński, jak powstaje czurczchela 
– przekąska z  orzechów włoskich i masy winogrono-
wej. Kto chciał, mógł samodzielnie wykonać czurcz-
chela, oczywiście chętnych nie brakowało. Po degusta-
cji smakołyków, pojechaliśmy do restauracji na kolację 
i do hotelu na nocleg.

IV DZIEŃ
Tego dnia czekała nas długa droga. Po śniadaniu i po-
rannej Mszy św. wyruszyliśmy do miasta Mtskheta, 
jednego z  najstarszych miast Gruzji. Zwiedziliśmy 
klasztor Jvari (krzyża) z VI wieku, gdzie znajdują się 
fragmenty krzyża św. Nino. Klasztor przetrwał do 
dziś w formie niezmienionej od czasów budowy. Z te-
renu Jvari roztacza się piękny widok na miasto. Po 
zwiedzaniu ruszyliśmy dalej. Jechaliśmy krętymi gór-
skimi drogami. Widoki zapierały dech w piersiach. Za 
oknami autokaru podziwialiśmy góry wysokiego Kau-
kazu, które sprawiały wrażenie groźnych a  zarazem 
kryły w sobie tajemniczą piękność. Spotykaliśmy sta-
da owiec, które schodziły z gór po letnim wypasie, ze 
swoimi pasterzami podróżującymi na koniach. Musie-
liśmy się na chwilę zatrzymać, aby przepuścić stado. 
Była to dla nas niecodzienna atrakcja. Dalej jechaliśmy 
gruzińską drogą wojenną. Jest to główny szlak mający 
208 km, przechodzący w poprzek wielkiego Kaukazu, 
biegnący z Tblisi do Osetii Północnej, łączący regiony 
południowego i północnego Kaukazu. Główną atrakcją 
tego dnia był wjazd jeepami do cerkwi św. Trójcy z XIV 
w., położonej u stóp Góry Kazbek na wysokości 2170 
m n.p.m. Podzieliliśmy się na 5-osobowe grupy i wy-
ruszyliśmy w górę. Jechaliśmy wąskimi, kamienistymi 
dróżkami, strasznie trzęsło, samochód podskakiwał na 
wybojach, musieliśmy się mocno trzymać, ale było też 
dużo śmiechu i  zabawy. Ostatnią część wyprawy do 
cerkwi pokonaliśmy pieszo. Na górze mogliśmy zoba-
czyć widoczny w oddali najwyższy szczyt góry Kazbek 
(5047m n.p.m.). Klasztor św. Trójcy został zbudowany 



w XIV w. i poza funkcją religijną, pełnił rolę ochronną. 
W trudnych czasach dla kraju przechowywano w nim 
skarby narodowe, np. krzyż św. Nino. Jest to święte 
miejsce dla Gruzinów. W niewielkim wnętrzu panuje 
cisza, unosi się zapach świec a ściany są ozdobione pła-
skorzeźbami. Po zakończonym zwiedzaniu zeszliśmy 
do jeepów i zjechaliśmy na dół, a następnie autokarem 
do hotelu na kolację. 

V DZIEŃ
Rano spotkaliśmy się w hotelu na Mszy św., którą zor-
ganizował i odprawił ks. Paweł. Po wspólnej modlitwie 
i śniadaniu ruszyliśmy na południe kraju. Podczas dłu-
giej podróży, jak co dzień, odmówiliśmy różaniec, ko-
ronkę do miłosierdzia Bożego, śpiewaliśmy pieśni, ko-
rzystając z otrzymanych na lotnisku śpiewników. I tu 
pojawił się problem z naszymi umiejętnościami wokal-
nymi. Na szczęście pielgrzymowała z nami pani Stasia, 
która pięknie śpiewała i ratowała nas z opresji. W cza-
sie podróży Nika opowiadał ciekawe historie o  Gru-
zji i  miejscowościach, przez które przejeżdżaliśmy. 
Wspominał o miejscowości Kutaisi ‒ miejscu urodze-
nia Władysława Raczkiewicza, Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939‒1947. 
W miłej atmosferze dotarliśmy do Vardzi ‒ kompleksu 
skalnego miasta zbudowanego w XII w. Ze względu na 
trudne położenie, niewygodne strome schody, niskie 
pomieszczenia i  wąskie tarasy, nie wszyscy z  naszej 
grupy zdecydowali się na dalsze zwiedzanie. Skalne 
miasto z zasady miało być samowystarczalne i całko-
wicie niewidoczne, schowane w zboczu góry. Powstało 
wyłącznie w wyniku ciężkiej pracy rąk ludzkich i było 
schronieniem dla ludności przed niebezpieczeństwa-
mi. Mogło pomieścić około 60 000 osób. W  środku 
znajdował się klasztor. W 1283 r. nastąpiło silne trzę-
sienie ziemi i odsłoniło tajemnicze miasto. Zniszczeniu 
uległo 60% miasta, ale pozostała część nadal została 
zamieszkana. Dopiero w połowie XIV wieku Persowie 
dokonali całkowitego zniszczenia. Przez wiele lat mia-
sto było opuszczone. Mnisi wrócili tam około 1970 r. Do 
dzisiaj kilku mnichów nadal mieszka w mieście. Trasa 
zwiedzania biegnie w tunelach przez kilka poziomów. 
Znajduje się tam, między innymi, wykuty w skale mo-
nastyr z licznymi freskami oraz kilkaset pomieszczeń. 
Na zewnątrz są wąskie tarasy, z których rozciąga się 
piękny widok na okolicę. Następnie udaliśmy się do ho-
telu na kolację i nocleg. I tu kolejne miłe zaskoczenie. 
Nasz hotel okazał się przepiękną twierdzą położoną 
w  zabytkowym centrum miasta. Jedynym utrudnie-
niem było położenie na wzniesieniu, więc znów musie-
liśmy się wdrapać na górę, ale było warto. Nika kolejny 
raz spisał się na medal, byliśmy zachwyceni.

VI DZIEŃ
Rano po śniadaniu opuściliśmy hotel i udaliśmy się do 
kościoła na Mszę św., gdzie posługuje dwóch polskich 
księży i mieszkają siostry zakonne z Włoch, które pro-
wadzą sklepik z pamiątkami. Po tej wizycie udaliśmy 
się w podróż do Batumi. Po drodze zatrzymaliśmy się 
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w Borjomi ‒ miasteczku uzdrowiskowym. Odbyliśmy 
krótki spacer po parku zdrojowym, degustując lecz-
niczą wodę. Na ulicznych straganach zaopatrzyliśmy 
się w  miód kasztanowy i  pojechaliśmy dalej. Zatrzy-
maliśmy się po drodze, aby skosztować nazuki. Jest 
to chlebek z  rodzynkami sprzedawany w  przydroż-
nych straganach, wypiekany w specjalnym piecu, bar-
dzo pożywny i słodki. Po posiłku ruszyliśmy w dalszą 
drogę do Batumi. Podróż upłynęła nam na modlitwie 
i  śpiewaniu pieśni (dzięki pani StasiuI). Wieczorem 
dotarliśmy na miejsce. Po zakwaterowaniu w  hotelu 
udaliśmy się do restauracji na kolację, a następnie na 
nocny spacer po Batumi. Rozświetlone stare miasto 
prezentowało się pięknie. 

VII DZIEŃ
Batumi i czas wolny. Sami decydowaliśmy, jak spędzi-
my ten dzień. Spacerowaliśmy przepiękną promenadą 
wzdłuż Morza Czarnego, podziwialiśmy miejscowe za-
bytki. Szczególną uwagę przykuwała 8-metrowa rzeź-
ba mężczyzny i kobiety. Figury powoli przesuwają się 
do siebie, dotykają i znów oddalają. Jest to historia mi-
łości muzułmańskiego chłopca Ali i gruzińskiej księż-
niczki Nino, którzy, pomimo wyznawania innej religii, 
przezwyciężyli wiele trudności, żeby być razem. Jednak 
wojna rozdzieliła ich na zawsze. Postanowiliśmy sko-
rzystać z kolejnej atrakcji i wybraliśmy się do delfina-
rium. Przed wejściem spotkaliśmy ks. Pawła z kilkoma 
osobami z naszej grupy i wspólnie obejrzeliśmy pokaz 
z delfinami w roli głównej. Wrażenia były niezapomnia-
ne. Czas wolny się kończył. Wspólnie pojechaliśmy na 
niedzielną Mszę św., a następnie kolację i nocleg.

VIII DZIEŃ
To już ostatni dzień naszego pielgrzymowania. Po śnia-
daniu i Mszy św. pożegnaliśmy Batumi i udaliśmy się 
w długą drogę do Tbilisi. Jak zawsze podróż upływała 
nam na modlitwie, śpiewaniu pieśni. Nika odpowiadał 
na nasze pytania. Byliśmy ciekawi, jak żyją Gruzini, 
wiemy przecież, że nie jest im łatwo. Brak pracy, niskie 
wynagrodzenia, słaba opieka medyczna. Ale ludzie ci 
nie poddają się i wspierają wzajemnie. Bardzo cenią so-
bie rodzinę i nie zostawiają potrzebujących bez pomo-
cy. Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do Mtskhety 
i do najważniejszej świątyni gruzińskiego prawosławia 
Svetitskhoveli, ostatniego punktu zwiedzania. Wznosi 
się ona w  miejscu, w  którym według legendy, zosta-
ła zakopana szata Chrystusa. Legenda głosi, że pe-
wien Żyd Elizeusz, wyruszył do Jerozolimy, by chronić 
Chrystusa przed sądem Piłata, lecz dotarł na miejsce 
w momencie ukrzyżowania. Od rzymskiego żołnierza 
odkupił szatę Jezusa i przywiózł do Gruzji. Podarował 
ją swojej siostrze Sydonii, która, gdy zmarła, została 
w niej pochowana. W Katedrze odbywały się uroczy-
stości konsekracyjne królów, przywódców kościoła, 
chrzty, śluby i pochówki przywódców narodu i kościo-
ła. Niektóre groby przetrwały do dziś. Świątynia jest 
zdobiona licznymi płaskorzeźbami, ściany wewnętrzne 
zdobią piękne freski, które z okazji wizyty cara Miko-

łaja, pokryto tynkiem. Tylko część z nich udało się ura-
tować. W drodze powrotnej do Tbilisi zatrzymaliśmy 
się na krótko w winnicy i udaliśmy się do restauracji. 
Kolacja była bardzo uroczysta. Towarzyszyła nam mu-
zyka na żywo i pokaz gruzińskich tańców ludowych. 
Było smacznie i pięknie, ale byliśmy zmęczeni i poje-
chaliśmy do hotelu na krótki odpoczynek.

IX DZIEŃ
Około godziny 2:00 pobudka. Czas pożegnać Gruzję 
i  udać się na lotnisko. Pożegnaliśmy się serdecznie 
z przewodnikiem Niką i udaliśmy się do samolotu. Lot 
przebiegł bez zakłóceń i  bezpiecznie wylądowaliśmy 
w  Warszawie. Nasza pielgrzymka śladami wczesnego 
chrześcijaństwa dobiegła końca. O  nasze bezpieczeń-
stwo, komfort i wspaniałe wrażenia dbali nasi przewod-
nicy: Joasia, Nika i ksiądz Paweł. Byli niesamowici, stwo-
rzyli cudowną atmosferę. Serdecznie im dziękujemy. 

Dzięki udziałowi w pielgrzymce poznaliśmy nowych 
ludzi, dzieląc się swoimi radościami, jak i słabościami, 
których również nie brakowało. Ale przede wszystkim, 
pełne uczestnictwo w codziennej Mszy św., codzienna 
wspólna modlitwa, pogłębiły naszą wiarę i  sprawiły, 
że jesteśmy bliżej Pana Boga. Jeszcze raz dziękujemy 
księdzu Pawłowi za trud włożony w  zorganizowanie 
pielgrzymki, modlitwę i dobre słowo. Bóg zapłać i do 
zobaczenia na szlakach kolejnych pielgrzymek.

zuzanna Pyrak
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Czy ściec 
w parafii

W  niedzielę 30 października 2022 r., po wie-
czornej Mszy Świętej, odbyła się projekcja filmu 
„Czyściec”. Miała na celu przygotowanie widzów 
do bardziej świadomego przeżycia Uroczystości 
Wszystkich Świętych i  wspomnienia wszystkich 
wiernych zmarłych, przypadające na 1 i 2 listo-
pada. Fabuła filmu opiera się na prawdziwej hi-
storii Fulli Horak, która, jako naukowiec i filozof, 
poszukiwała Prawdy w czasach i otoczeniu, gdzie 
wiara w Boga i praktyki religijne były odrzucane. 
Pewnego dnia, będąc z wizytą u znajomych, spo-
tyka kobietę, której wiara w Boga była bardzo sil-
na. Kilka zamienionych słów i postawa wierzącej, 
stają się bardzo mocnym doświadczeniem. Świa-
dectwo jednej osoby wywarło na naszej bohater-
ce ogromne wrażenie, skłoniło ją do duchowych 
poszukiwań i  analizy wartości, które odrzuciła 
wiele lat wcześniej. Fulla powraca do modlitwy. 
Pewnej nocy, pogrążona w  modlitwie, doświad-
cza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia 
Barat (założycielka zgromadzenia Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa). Kobieta, która zmarła 70 
lat wcześniej, przyszła do naszej bohaterki jako 
pierwsza z wielu Świętych Opiekunów, które na-
wiedzały mistyczkę. Wielu świętych m.in. Jan Bo-
sko, patronka parafii – Teresa od Dzieciątka Jezus 
czy Joanna d’Arc, odkrywają przed panią doktor 
Horak niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła 
i czyśćca. Ona, jako naukowiec, dokładnie zbiera 
dane i  opisuje wszystko zgodnie z  wiedzą, któ-
rą nabyła od odwiedzających ją niezwykłych po-

staci. Kobieta, zajmująca się na co dzień pracą 
naukową, opisuje w  rozdziale „Zaświaty” swojej 
książki pt. „Piękna Pani”, rzeczywistość po ziem-
skiej śmierci. Tytułowy czyściec opisany jest, we-
dług zapisków naszej bohaterki, na podstawie 
objawień świętego Ojca Pio, świętego Ojca Sta-
nisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowal-
skiej. Obraz ukazuje nam sprawy ostateczne na 
przykładzie współczesnych nam sytuacji, porusza 
bardzo ważne kwestie, m.in. przebaczenie i war-
tość modlitwy za zmarłych. W filmie zagrało wielu 
znanych polskich aktorów. 

Po filmie nastąpiła zapowiedziana dyskusja. 
Ksiądz odpowiadał na wiele pytań dotyczących 
spraw ostatecznych człowieka. Wyjaśniono, że 
człowiek do momentu ziemskiej śmierci ma czas 
wyboru, czy chce spędzić wieczność z  Bogiem 
w Niebie, czy w wiecznym cierpieniu, które wy-
nika z odłączenia od Boga. Film ukazuje również 
moc świadectwa, którym osoby wierzące zasie-
wają ziarno niepokoju niewierzącym. A  jeśli na-
prawdę istnieje Bóg i  życie po śmierci? Osoby 
mające relację z  Bogiem wiedzą, że czeka je 
wieczna radość, że Pan Bóg przygotował miejsce 
dla każdego i  chciałby, aby każdy wybrał życie 
z Nim w miłości. Nie można jednak nikogo zmusić 
do miłości. Pan Bóg nie wycofuje się z decyzji ob-
darzenia ludzi wolną wolą. Każdy sam podejmu-
je decyzję gdzie chce spędzić wieczność. Mimo, 
że przez naszą grzeszność nie zasługujemy na 
Niebo, możemy skorzystać z  Miłosierdzia, które 
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jest największym przymiotem Boga. To miłość, która 
przekracza sprawiedliwość. Jednak sprawiedliwy Bóg 
chce, abyśmy za uczynione grzechy odpokutowali. 
Dusze czyśćcowe i święci przekazują, że dużo łatwiej 
jest uczynić to na ziemi, niż po śmierci. Czyściec nie-
których jest bardzo ciężki i przypomina piekło, jednak 
zasadnicza różnica jest taka, że się kiedyś skończy 
i oczyszczona dusza połączy się z Bogiem i Świętymi 
w Niebie. 

W  trakcie rozmowy poruszono także kwestię od-
pustów. Każdy grzech zaciąga winę i  karę. Winy są 
odpuszczane w  Sakramencie pokuty i  pojednania. 
Odpust jest darowaniem kar. Codziennie, każdy z nas 
może pomóc jednej osobie przejść z czyśćca do Nieba, 
poprzez uzyskanie odpustu zupełnego pod ustalony-
mi warunkami tj. brak jakiegokolwiek przywiązania do 
grzechu (nawet lekkiego), przyjęcie Komunii Świętej, 
modlitwą w  intencjach Kościoła, które ustala papież 
na konkretny miesiąc oraz wykonanie czynności zwią-
zanej z odpustem. Może to być modlitwa Koronką do 
Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramen-
tem (w Tabernaculum lub wystawionym w Monstran-
cji), publiczne wspólnotowe odmówienie jednej części 
Różańca Świętego czy pół godziny adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, modlitwa Drogą Krzyżową przy 
poświęconych stacjach, półgodzinne czytanie Pisma 
Świętego... Konieczne jest wzbudzenie intencji uzy-
skania odpustu. Są różne rodzaje odpustów zupełnych 
i cząstkowych. To nie pamięć o zmarłych, czy palenie 
zniczy, a jedynie modlitwa jest tym, co przynosi cier-
piącym w czyśćcu ulgę. Warto pomagać zmarłym, po-
nieważ dusze oczyszczające się nie mogą modlić się 
za siebie, ani pomóc same sobie, ale mogą pomagać 
tym, którzy jeszcze żyją na świecie. 

Jeden z  widzów, który był na projekcji zorganizo-
wanej przez księdza Pawła, wyjechał do Strasbur-
ga we Francji, gdzie tydzień później odbył się pokaz 
tego filmu. Ludzie opuszczali kino w  trakcie seansu. 
Na pytanie, co było tego powodem odpowiedział, że 
ze strachu. Bali się i bronili swoją świadomość przed 
prawdą lub nie chcieli sobie tym zawracać głowy. Za-
smuca fakt, że film był wyświetlony dla środowisk ka-
tolickich. Polecam film „Czyściec” wszystkim, którzy 
zadają sobie pytanie: co po śmierci? W sposób szcze-
gólny polecam film osobom przeżywającym żałobę po 
śmierci kogoś bliskiego. Ta katolicka produkcja pozwoli 
uporządkować prawdy wiary o rzeczach ostatecznych, 
pomoże przeżyć rozłąkę z bliską osobą, może przyczy-
nić się do poprawy własnego życia, być impulsem do 
nawrócenia. 

Mamy tylko jedno życie i wszystko, co robimy na zie-
mi, ma swoje duchowe konsekwencje, jest kapitałem 
na wieczność. Obyśmy dobrze wykorzystywali dany 
nam czas i pamiętali w naszych modlitwach o zmar-
łych, którzy nie mogą już pomóc sami sobie, a także 
o  żyjących, prosząc o  łaskę wielkiej wiary, świętego 
życia i dobrej śmierci, która dla katolika nie jest koń-
cem dobrego, a początkiem lepszego. 

marta maria długokęcka
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Niedziela, 2 października godz. ok.11:50

Takie sobie
zwykłe jabłko

Sala teatralna na razie w połowie wypeł-
niona, głównie osoby dorosłe. Ktoś delikatnie 
zagląda zza kurtyny, gdzieś słychać lekko 
zniecierpliwiony głos – No, kiedy się to za-
cznie? Nagle, jak burza otwierają się drzwi 
wejściowe! Duża gromada dzieci, bez przepy-
chania, wbiega do środka, a za nimi, już dużo 
wolniej, wchodzą rodzice. 

– Msza św. już się skończyła! Można zaczy-
nać! – słychać z różnych stron pomieszczenia. 
Jeszcze tylko każdy widz musi znaleźć dla 
siebie miejsce. Dzieci przed sceną na poroz-
kładanych na podłodze karimatach, część do-
rosłych – pod ścianą. Pełen komplet widzów! 
Sala teatralna pęka w szwach! 

 – Teatr będzie chciał nam przybliżyć Nie-

bo, tak abyśmy mogli pójść prosto do Nieba 
– mówi na początku ks. Paweł Paliga, dzięki 
któremu już kolejny raz możemy gościć w na-
szej parafii teatr „Bliżej nieba”. Tym razem 
aktorzy przyjechali na Nowe Włochy z przed-
stawieniem „Złote jabłko”.

Spektakl został, tak jak poprzednie, napi-
sany przez ks. Janusza Stańczuka, scenariusz 
przygotowała pani Aleksandra Perkowska, 
a wyreżyserowała p. Ludmiła Miłowanowa. 

„Złote jabłko” to spektakl słowno-muzycz-
ny, który opowiada o  niezamożnej rodzinie, 
żyjącej w małej chatce, gdzieś na skraju wio-
ski. Ojciec, trzy dorodne, dorastające córki 
i matka – bardzo o nie zatroskana.

 – Dwie starsze, Anulka i Kraska, już po-
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winny wychodzić za mąż. Najmłodsza Magda-
lenka może jeszcze zostać w domu – nieustan-
nie wzdychała rodzicielka, marząc o  narze-
czonych dla swoich córek. Niebo przychodzi 
poczciwej mamie z  pomocą. Zsyła Piękną 
Panią, która obiecuje zaradzić smutkom mat-
ki. Nieznajoma, tak jak obiecała, podarowała 
dziewczynom trzy różne prezenty, dla każdej 
do wyboru, obiecując powrót za rok. Właści-
we wykorzystanie darów miało pomóc panni-
com w znalezieniu dobrego męża. 

Najstarsza wybrała gąskę, którą przez cały 
rok bardzo dobrze się opiekowała, a znoszone 
jajka sama zjadała. Kraska zabrała książkę 
z pozłacanymi literami. Nosiła ją przy sobie, 
nikomu nie oddała, każdego dnia przecierała 
okładkę. Nie znając liter, nic nie mogła prze-
czytać, ale jej to w ogóle nie przeszkadzało. 
A  najmłodsza Magdalenka? Co ona biedula 

mogła zrobić? Dla niej zostało tylko jabłko, 
w dodatku do połowy zjedzone przez jedną ze 
starszych sióstr. 

Magdalenka każdą pestkę z otrzymanego 
owocu wsadziła do oddzielnej doniczki. Pod-
lewała, nawoziła, pilnowała, aby kiełkująca 
roślina była na słońcu. Dodatkowo założyła 
ogródek, w którym posadziła kwiatki i warzy-
wa. Z  małych drzewek postanowiła założyć 
sad.

Anulka przywitała po roku powracającą 
Piękną Panią tą samą gąską. Kraska z uśmie-
chem na ustach oddała nawet nie otwartą 
książkę z pozłacanymi literami. Jedynie Mag-
dalenka pomnożyła dar, który otrzymała – 
powitała gościa naręczem pięknych kwiatów 
i ziół. Tylko ona otrzymała obiecaną nagrodę, 
dodatkowo otrzymała sad pełen dorodnych 
jabłoni. 
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Warto zapoznać się z  historią 
przedstawioną przez teatr „Bliżej 
nieba”, a opisaną w książeczce „Złote 
jabłko”.

Bardzo dobra gra aktorów, śliczne 
kostiumy, sceny mówione przeplata-
ne śpiewem do muzyki zespołu ABBA. 

Na koniec wspólny, radosny śpiew: 
– Hej, popatrz w lustro i swoje życie 
zmień! Żyj dla innych, chociaż trud-
no jest!...Wysil się na dobry gest! Bę-
dziesz czuł, że szczęście już jest! 

Brawom nie było końca! Radość, 
entuzjazm, podziw widoczne były na 
twarzach zarówno widzów, jak i  ak-
torów. 

A komentarze?
 – Za szczęściem gonimy po całym 

świecie, a ono jest bliżej, niż nam się 
wydaje, musimy się na nie tylko otwo-
rzyć – entuzjastycznie komentuje pan 
Marcin. – Nie możemy marnować 
tego, co zostało nam dane. Musimy 
uczyć się dzielić z  innymi – dodaje 
pani Kamila. – Warto pielęgnować 
cnoty ludzkie; gospodarność i  roz-
tropność. Pomnażać to, co się dosta-
ło, a nie tylko konsumować – uzupeł-
nia wypowiedzi poprzedników pan 
Damian. – Bardzo nam się podobało 
– wtrącają dzieci.

Po spektaklu była niespodzianka – 
czerwone, soczyste, smaczne jabłusz-
ka i możliwość zakupienia książki ks. 
Janusza Stańczuka „Złote jabłko”. 

Teatr „Bliżej nieba” działa przy 
parafii pw. Objawienia Pańskiego 
w Bliznem, od nas to ok. 5 km. 

Może warto do nich pojechać? 
Może warto zobaczyć jak to się robi? 
Jak powstają profesjonalne przed-
stawienia przygotowane przez ama-
torski zespół? Może i my weźmiemy 
z nich przykład? 

zuzanna uStaSzEwSka
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

Czy dziecko może 
posiadać szóstkę rodziców?

(cz. 7 KĄCIKA BIOETYCZNEGO
dla wierzących i ateistów)

* * *

IVF (zapłodnienie metodą in 
vitro) z iniekcją plemnika do 

cytoplazmy – ICSI

Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika 
(ang. ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection) 
polega na wprowadzeniu wyselekcjonowane-
go plemnika bezpośrednio do komórki jajowej 
przez technika laboratoryjnego. 

Metoda ICSI powstała po to, by umożliwić 
zapłodnienie w  przypadku niepłodności mę-
skiej (niska jakość nasienia). Niestety niesie 
ona ze sobą znaczne ryzyko przeniesie-
nia na dziecko nieprawidłowości gene-
tycznych, będących przyczyną niepłod-
ności ojca. 

„Jak dotąd nie wiadomo, 
jakie inne negatywne 
skutki niesie ze sobą ta 
metoda, gdyż – jak na razie 
– nie minęło wystarczająco 
dużo czasu, by móc je 
stwierdzić.”

Może, a problemów moralnych, prawnych i zdrowotnych 
(przy jednoczesnej niskiej skuteczności in vitro), jakich 

przysparzają coraz to bardziej nowoczesne metody 
sztucznego zapłodnienia, jest znacznie więcej. 

W poprzednim odcinku mówiliśmy o „klasycznej” metodzie 
in vitro. Ale technik zapłodnienia pozaustrojowego jest 

znacznie więcej i dziś właśnie o nich.

W PARAFII
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Zapłodnienie metodą ICSI jest jeszcze bar-
dziej sztuczne niż „klasyczne” IVF, bo doko-
nuje się w  wyniku mechanicznej ingerencji 
technika laboratoryjnego w  oocyt (oocyt to 
niedojrzała komórka, z której w wyniku wielo-
krotnych podziałów i replikacji DNA, powstaje 
komórka jajowa). 

Ponieważ skuteczność metody ICSI prze-
wyższa skuteczność „klasycznego” zapłodnie-
nia in vitro, z  czasem zaczęła ona stanowić 
większość prób zapłodnienia pozaustrojowe-
go, nawet jeżeli ojciec nie cierpi na bezpłod-
ność. Potwierdza to raport ESHRE 2010 doty-
czący zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce: 
• skuteczność: IVF – 16,14%, ICSI – 25,90%; 
• liczba cyklów zainicjowanych: IVF – 347, ICSI 
– 8621; 
• liczba porodów: IVF – 56, ICSI – 2233.

IVF z użyciem gamet od 
niespokrewnionych dawców

W  przypadku gdy potencjalni rodzice nie 
mogą dostarczyć swych gamet do procedury 
zapłodnienia in vitro, wykorzystuje się game-
ty pochodzące od niespokrewnionych dawców 

(z  tzw. „banków spermy lub komórek jajo-
wych”). 

Przepisy prawne niektórych krajów pre-
cyzują, że techniki sztucznego zapłodnienia 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przy 
użyciu gamet pochodzących od co najmniej 
jednej z osób tworzących parę zgłaszającą się 
do kliniki. 

W  innych krajach, w  przypadku zapłod-
nienia pozaustrojowego z  udziałem gamet 
dwojga niespokrewnionych dawców, dziec-
ko może mieć czterech rodziców: dwoje 
rodziców biologicznych (dawca nasienia 
i dawczyni komórek jajowych) oraz dwoje 
rodziców prawnych. 

IVF z użyciem gamet od niespokrewnionych 
dawców prowadzi do dodatkowych nadużyć 
moralnych. Przykład? 

„Choć polskie prawo zabrania handlu ga-
metami, w  Internecie kwitnie ich nielegalna 
sprzedaż”. 

IVF z „macierzyństwa 
zastępczego”

Mianem matki zastępczej (surogatki) okre-
śla się kobietę gotową „wynająć swój brzuch”, 
czyli zgadzającą się na przyjęcie obcego dziec-
ka powstałego na drodze in vitro, do swojej ma-
cicy oraz na urodzenie go. Zazwyczaj odbywa 
się to w zamian za ustaloną wcześniej zapłatę. 

Dzieje się tak najczęściej w  przypadku, gdy 
kobieta poddająca się procedurze sztucznego 
zapłodnienia, nie jest w stanie donosić ciąży. 
Czasami surogatka zachodzi w ciążę w wyniku 
sztucznej inseminacji nasieniem ojca. W takim 
przypadku jest ona także biologiczną matką 
dziecka. 

W sytuacji korzystania z usług „matki za-
stępczej”, dziecko może mieć aż pięcioro ro-
dziców: dwoje rodziców biologicznych, matkę, 
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która je urodziła oraz dwoje rodziców praw-
nych. Możliwości kombinacji są jeszcze 
większe, gdy uwzględni się możliwość 
inżynieryjnego łączenia dwóch gamet 
żeńskich (na co zezwala np. prawo an-
gielskie) – 

„wówczas dziecko może 
mieć nawet sześciu 
rodziców: trzech 
genetycznych, dwóch 
prawnych oraz surogatkę”.

IVM – In Vitro Maturation
IVM to metoda dojrzewania komórek jajo-

wych kobiety już poza jej organizmem. Pole-
ga ona na pobraniu z niestymulowanych lub 
stymulowanych minimalnymi dawkami leków, 
jajników niedojrzałych i  niezdolnych do za-
płodnienia w  tej fazie rozwoju komórek jajo-
wych. 

Punkcja (pobranie komórek) odbywa się 
pomiędzy 7. a 10. dniem cyklu kobiety. W dniu 
punkcji pobiera się dodatkowo od kobiety ok. 
10 ml krwi, w celu wypreparowania surowicy 
potrzebnej do dodania jej do medium hodow-
lanego. 

Po pobraniu oocyty umieszcza się na około 
30 godzin w inkubatorze na specjalnych pod-
łożach hodowlanych zwierających hormony 
(gonadotropiny), które kobieta przyjmowała-
by podczas standardowej stymulacji do IVF, 
gdzie dojrzewają one do stadium metafazy II, 
a następnie mogą być zapładniane. 

Dalsza część procedury przebiega jak 
w klasycznym zapłodnieniu pozaustrojo-
wym. 

Procedura IVM umożliwia ominięcie przez 
kobietę całego procesu stymulacji hormonal-
nej, który może być ryzykowny dla jej zdrowia 
i życia.

kS. PawEł Paliga, 
na podstawie książki „Przewodnik: 

bioetyka dla młodych”

W następnym numerze: 

Czy w Polsce 
dziecko w stadium 
embrionalnym ma 

jakieś prawa?
do zobaczEnia za kwartał 

W KOŚCIELE
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7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.3)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.3)
18.00 – o zbawienie wieczne dla śp. 

Genowefy Warzec w dniu imienin
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24
17
10
7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.10)
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.10)
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.17)
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.17)
18.00 – za śp. Andrzeja Matlińskiego 

– Niemiatowskiego w 29. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.24)
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.24)
18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego 

w 10. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Śliweckich

Niedziela WtorekPoniedziałek

22

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.9)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.9)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Janinę Zając w 8. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.16)
18.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.16)

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Ewy z okazji urodzin

8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.23)
18.00 – 1) za śp. Artura Kot
 2) za śp. Waldemara Kot (gr.23)

7.00 – 1) za śp. Waldemara Kot (gr.2)
 2) za śp. Roberta Hildebrand, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Latocha, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.2)
18.00 – za śp. Stanisława 

Fabisiewicza w 11. rocznicę śmierci

Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi

7.30 – za zmarłych z rodziny Kalskich
9.30 – za śp. Waldemara Kot (gr.1)
11.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.1)
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – dziękczynna, z okazji urodzin Aleksandry, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

Niedziela Chrztu Pańskiego
7.30 – za śp. Waldemara Kot (gr.8)
9.30 – 1) za śp. Mariannę i Piotra Jastrzębskich, 

Annę, Bolesława Małuszyńskich
 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.8)
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Mikołaja 
 z okazji jutrzejszych 7. urodzin
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Zofię i Jerzego Niedziela, o łaskę życia 

wiecznego

II niedziela zwykła
7.30 – za śp. Waldemara Kot (gr.15)
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.15)
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Franka 
 z okazji 9. rocznicy urodzin
12.30 – ZBIOROWA:
 – za Parafian
 – za śp. Barbarę i Emilię, o łaskę Nieba
 – dziękczynno-błagalna, o Boże błogosławieństwo 

dla Jarosława z okazji urodzin
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 36. rocznicę 

śmierci

III niedziela zwykła
7.30 – za śp. Waldemara Kot (gr.22)
9.30 – 1) za sp. ks. Henryka Miastowskiego z okazji 

imienin
 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.22)
11.00 – za śp. Henrykę i Leona Kozłowskich, Marię, 

Witolda i Adama Szabelskich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 

Jerzego, Krzysztofa Marcinkowskich, Gabrielę 
Wojciechowską

30 31
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Małgorzatę Kozak – od 

rodziny Boguszów
18.00 – za śp. Barbarę i Henryka 

Domżał, o łaskę życia wiecznego

29
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.30 

– ost.)
18.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.30 

– ost.)

IV niedziela zwykła
7.30 – za śp. Olgierda Paszkiewicza w 19. rocz. śmierci
9.30 – 1) za śp. Waldemara Kot (gr.29)
2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.29)
11.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i dary Ducha Świętego dla Krystiana z okazji 
18. rocznicy urodzin

12.30 – 1) za śp. Henryka Walo
2) dziękczynno-błagalna, w 51. rocznicę ślubu 

Elżbiety i Jerzego Zwolińskich, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla jubilatów, ich dzieci i wnuków

18.00 – za śp. Krystynę Osińską w 20. rocznicę śmierci 
i śp. Wiktorię Danielecką w 19. rocznicę śmierci
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7.00 – za śp. Marię Fidecką
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.27)
18.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.27)

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.28)
8.00 – 1) o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem bł. kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę matki Bożej dla 
księdza proboszcza

 i kapłanów z naszej parafii
 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.28)
18.00 – w intencji dusz w czyśćcu 

cierpiących

4

18
11
7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.11)
8.00 – za śp. Waldemara Kor (gr.11)
18.00 – wolne intencje

26
7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.26)
8.00 – za zmarłych z rodziny Jandzio 

i Serement
18.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.26)

7
7.00 – za śp. 

Waldemara Kot (gr.7)
8.00 – 1) w intencji 

żyjących i zmarłych 
członków Straży 
Honorowej NSM

 2) za śp. Elżbietę 
Cupriak (gr.7)

18.00 – za śp. 
Stanisława, 
Leokadię, 
Dariusza i Janusza 
Szwajewskich

25

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.4)
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.4)
18.00 – za śp. Maksymiliana 

Woźniaka w 40. rocznicę śmierci 
i Feliksę Woźniak; za śp. Renatę 
Woś;

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.18)
8.00 – za śp. Waldemara Kot
18.00 – wolne intencje

W MODLITWIE W MODLITWIE
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19 20 21
12 13 14
5 6

CzwartekŚroda SobotaPiątek
7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.5)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.5)
18.00 – o liczne święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żyjących i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.12)
8.00 – o dar Nieba dla śp. Janiny 

Gadomskiej w 3. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.12)

7.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.19)
8.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.19)
18.00 – za śp. Henryka Rzącę z okazji 

imienin

Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.30 – w intencji żyjących i zmarłych członków Straży 

Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
9.30 – 1) za śp. Józefa Wojtkowskiego w 13. 

rocznicę śmierci, Michała Dygę w 13. rocznicę 
śmierci oraz zmarłych z rodziny Dygów i Pietraków

 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.6)
11.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.6)
12.30 – 1) o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla Wojciecha z okazji urodzin
 2) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Karola z okazji 15. rocznicy urodzin
18.00 – za śp. Wojciecha Lipowskiego w 5. rocznicę 

śmierci oraz Zofię i Hieronima Lipowskich

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.13)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.13)
18.00 – za śp. Annę Oksznajczyk w 3. 

rocznicę śmierci, Marcjannę i Jana 
Ambroziaków

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.14)
8.00 – 1) za śp. Waldemara Kot 

(gr.14)
 2) za śp. Jana Górniaka i jego żonę 

Halinę oraz zmarłych z rodziny 
 Górniak i Jeżewskich
18.00 – za śp. Zuzannę Głębocką w 

14. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.20)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.20)
18.00 – za śp. Stefana 

Maliszewskiego w 45. rocznicę 
śmierci 

19.30 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – 1) za śp. Stanisława Draszkę w 
12. rocznicę śmierci

 2) za śp. Elżbietę Cupriak (gr.21)
8.00 – 1) o zdrowie i potrzebne łaski 

dla Agnieszki w dniu imienin
 2) za śp. Waldemara Kot (gr.21)
18.00 – za śp. Wincentego 

Chludzińskiego w 14. rocznicę 
śmierci

Święto nawrócenia
św. Pawła Apostoła

7.00 – za śp. Elżbietę Cupriak (gr.25)
8.00 – za śp. Waldemara Kot (gr.25)
18.00 – wolne intencje

św. Franciszek Salezyśw. Antoni Wielki św. Jan Boscośw. Hilary z Poitiers
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7.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.27)

18.00 – za śp. Annę, Mariana, 
Edwarda, Mariannę i Kazimierza 
Mizerskich

12
19

5

20
13
6
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.6)
18.00 – z okazji imienin Agaty, 

z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo

 i potrzebne łaski

I niedziela Wielkiego Postu
7.30 – dziękczynno-błagalna, z okazji 65. rocznicy 

urodzin Elżbiety, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo

 i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
9.30 – za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich z 

okazji imienin
11.00 – za śp. Stanisławę Pawelczyk
12.30 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.26)
18.00 – za śp. Janinę, Franciszka, Grzegorza i Teresę 

Sołtysiaków

V niedziela zwykła
7.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej dla Kamila Sobieraj z okazji 
urodzin

9.30 – za śp. Mariannę, Józefa, Kazimierza 
Łukasików, Annę, Jerzego, Stanisława Sakowskich

11.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.5)
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Konrada Małuszyńskiego

VI niedziela zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna, z okazji 9. rocznicy 

urodzin Kacpra i 37. rocznicy urodzin Macieja
9.30 – za śp. Sławomira Wilman w 29. rocznicę 

śmierci, o łaskę życia wiecznego
11.00 – 1) za śp. Helenę Koprowicz (gr.12)
 2) za śp. Barbarę i Tadeusza Kordel w 11. rocznicę 

śmierci
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza w 24. rocznicę 

śmierci oraz Edwarda Ryszkowskiego w 16. 
rocznicę śmierci

VII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.19)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynna, w 8. rocznicę chrztu Macieja, 

11. rocznicę chrztu Alicji oraz 5. rocznicy urodzin 
Piotra, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla tych 
dzieci i ich rodzin

12.30 – ZBIOROWA:
 – za Parafian
 – za śp. Zofię, Feliksa i Włodzimierza Pakułów
 – za śp. Helenę, Danutę i Piotra Chojnackich i syna 

Tadeusza Brandt
18.00 – za śp. Jadwigę Ciołkowską w 2. rocznicę śm. 

oraz Józefa Ciołkowskiego, o łaskę życia wiecznego

7.00 – o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski 

 dla Cezarego Sobieraj z okazji 
urodzin

8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.13)

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.20)

8.00 – za śp. Leokadię, Jana, Irenę i 
Jerzego Mazgajskich

18.00 – za śp. Jadwigę Dziedzic w 
rocznicę śmierci oraz śp. Adama-
Czesława Dziedzic 21

14
7
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.7)
18.00 – za śp. Janinę Sokołowską 

w 18. rocznicę śmierci i Jerzego 
Sokołowskiego 

 w 38. rocznicę śmierci, o miłosierdzie 
Boże i łaskę życia wiecznego 

 oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.14)

8.00 – za śp. Zofię Bednarską
18.00 – za śp. Danutę Więckowską w 

4. rocznicę śmierci

W MODLITWIE
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7.00 – za śp. Annę, Jana, Ryszarda 
Wysota

8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.21)

18.00 – za zmarłych z rodziny 
Wolskich

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.28)

8.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – o owoce beatyfikacji za 
wstawiennictwem bł. kardynała 
Wyszyńskiego 

 oraz o dary Ducha Świętego i opiekę 
matki Bożej dla księdza proboszcza

 i kapłanów z naszej parafii

św. Piotr Damiani św. ScholastykaOfiarowanie Pańskie



22 2423
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.23)
18.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

7.00 – 1) za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.24)

 2) przebłagalna, za rany zadawane 
Jezusowi przez nasze grzechy

8.00 – za śp. Stanisława 
Cholewińskiego

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski dla 
Pauliny z okazji urodzin

18
11
4
7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) za śp. Helenę Koprowicz (gr.4)
18.00 – za śp. Wiesława 

Szymańskiego, o łaskę życia 
wiecznego

Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, Światowy Dzień 

Chorego
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.11)
9.30 – w intencji chorych i 

cierpiących 
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.18)

Popielec
7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.22)
8.00 – za śp. Elżbietę Śliwecką w 

5. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Śliweckich

18.00 – za śp. Zofię Michalik w 10. 
rocznicę śmierci

19.30 – za śp. Józefa Godlewskiego

16 17
9 10
2 3

15
8
1

Święto Ofiarowania 
Pańskiego

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.2)
8.00 – za sp. Zuzannę Główka w 

16. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Główków

18.00 – o liczne święte i charyzm. 
powołania kapłańskie, zakonne 
misyjne z naszej parafii, o 
Boże błogosław. dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz w 
intencji żyjących i zmarłych członk 
Wspólnoty Krwi Chrystusa

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jadwigę i Franciszka 

Szydlik, Ewę i Janusza Prus
18.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.9)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.16)
18.00 – za śp. Edmunda i Zbigniewa 

Janiaków

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.3)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Marię, Annę i Edwarda 
Czarnockich

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.10)
18.00 – za śp. Hannę i Pawła 

Sokołowskich, o miłosierdzie Boże i 
łaskę życia wiecznego oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.17)

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja
19.30 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.1)
8.00 – o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Justyny i jej 
rodziców

18.00 – za śp. Henryka Bicz; za śp. 
Renatę Woś; 

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz (gr.8)
8.00 – za śp. Roberta Hildebrand, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Latocha, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.15)

8.00 – za śp. Anastazję i Aleksandra 
Pindor, o łaskę życia wiecznego

18.00 – wolne intencje
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25
7.00 – 1) o nawrócenie dla Magdy z 

okazji urodzin
 2) przebłagalna, za rany zadawane 

Jezusowi przez nasze grzechy
8.00 – za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.25)
18.00 – za śp. Apolonię Chludzińską 

w 12. rocznicę śmierci

37

NMP z Lourdes św. św. Cyryl i Metody św. Agata św. Błażej



28
7.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.28)

18.00 – o owoce beatyfikacji za 
wstawiennictwem bł. kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii

6
12
19
26 27

20
13

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.6)

18.00 – za śp. ks. Eugeniusza 
Kurzawę w 6. rocznicę śmierci

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.13)

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

Uroczystość św. Józefa 
Oblubieńca NMP

7.00 – 1) za śp. Ryszarda, Annę i Jana 
Wysota

 2) przebłagalna, za rany zadawane 
Jezusowi przez nasze grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.20)

18.00 – za śp. Jerzego, Irenę, 
Leokadię i Jana Mazgajskich

W MODLITWIE
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7.00 – wolna intencja
8.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. ks. Zenona 
Piskorskiego (gr.7)

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.14)

8.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. Stanisława 
Górnickiego w 55. rocznicę śmierci 
oraz Jana i Julię Tomaszewskich

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.21)

8.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Amelii z okazji 16. 
rocznicy urodzin

Niedziela WtorekPoniedziałek

5

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.27)

8.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. Ryszarda Olszewskiego 
w 2. rocznicę śmierci

II niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Helenę, Władysława Kołodziejczyk 

oraz zmarłych z rodziny Kołodziejczyków, 
Koprowiczów, Aniołkowskich i Nowickich

9.30 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego (gr.5)
11.00 – dziękczynna, w 5. rocznicę urodzin 

Wojciecha, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – w 12. rocznicę urodzin Dominika, z prośbą 
o dalszą opiekę Matki Bożej dla niego, jego siostry, 
braci i rodziców

III niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Genowefę, Józefa, Andrzeja i Jana
9.30 – za śp. Helenę, Mieczysława, Józefa i Tadeusza 

Szaniawskich
11.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego (gr.12)
12.30 – 1) za śp. Jadwigę Siwińską w 1. rocznicę 

śmierci
 2) za śp. Mirosława Zachaj w 1. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Edwarda Pastewkę w 17. rocznicę 

śmierci i zmarłych z rodziny Pastewków

IV niedziela Wielkiego Postu, Laetare
7.30 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego (gr.19)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Edwarda Dudka, o życie wieczne
12.30 – ZBIOROWA:
 – za Parafian
 – za śp. Helenę, Antoniego, Annę, Józefa Obłuskich
18.00 – za śp. Bronisława Rowickiego w 48. rocznicę 

śmierci

V niedziela Wielkiego Postu
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Marię Grad, o miłosierdzie Boże i łaskę 

życia wiecznego
11.00 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich, 

Helenę i Józefa Paśnickich
12.30 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego (gr.26)
18.00 – za śp. Jadwigę Siwińską w 1. rocznicę 

śmierci i śp. Antoniego Siwińskiego, o łaskę życia 
wiecznego

św. Kazimierz Królewiczśw. Jan Bożyśw. Rafka



29 30
22
7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 

(gr.29)
8.00 – za śp. Józefa Łabędzkiego w 

50. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Andrzeja Polniaka w 

10. rocznicę śmierci i jego rodziców

15
11
7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 

(gr.11)
8.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. Andrzeja 
Szczerbickiego w 1. rocznicę 
śmierci, o dar życia wiecznego

432
7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 

(gr.8)
8.00 – za śp. Roberta Hildebrand, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Latocha, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – wolne intencje

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.15)

18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 

(gr.22)
18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. ks. Zenona 
Piskorskiego (gr.4)

 2) przebłagalna, za rany zadawane 
Jezusowi przez nasze grzechy

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha w 
23. rocznicę śmierci

7.00 – 1) za śp. Helenę Koprowicz 
(gr.30 – ost.)

 2) przebłagalna, za rany zadawane 
Jezusowi przez nasze grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.2)

18.00 – o liczne święte i 
charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne misyjne z naszej 
parafii, o Boże błogosławieństwo 
dla kapłanów pracujących w naszej 
parafii oraz w intencji żyjących i 
zmarłych członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.3)

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Jerzego 
Sołtysiaka z okazji urodzin

W MODLITWIE W MODLITWIE
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7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.9)

18.00 – za śp. Lucynę Niedziela w 
12. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Ryszardy Mierzejewskiej

18.00 – za śp. ks. Zenona 
Piskorskiego (gr.16)

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.23)

8.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. Grażynę Domżał w 
17. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

7.00 – wolna intencja
8.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – za śp. ks. Zenona 
Piskorskiego (gr.10)

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.17)

8.00 – wolna intencja
18.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

7.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.18)

8.00 – 1) za śp. Mirosława Ciepielę w 
5. rocznicę śmierci

 2) za śp. Jana Ambroziaka w 7. 
rocznicę śmierci, Marcjannę 
Ambroziak i Annę Oksznajczyk

18.00 – za śp. Kazimierza 
Mizerskiego w 4. rocznicę śmierci 
i śp. Adama Słowińskiego w 8. 
rocznicę śmierci

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.24)

18.00 – z okazji urodzin Anny, 
z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla niej i jej 
najbliższych

Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego

7.00 – przebłagalna, za rany 
zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.25)

18.00 – z okazji 8. rocznicy urodzin 
Zuzi i 2. rocznicy urodzin Ignasia, z 
prośbą o opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa dla całej rodziny

7.00 – o nawrócenie dla Tomka z 
okazji urodzin

8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 
(gr.30 – ost.)

18.00 – za śp. Leonarda Rowickiego 
w 25. rocznicę śmierci

31
7.00 – wolna intencja
8.00 – przebłagalna, za rany 

zadawane Jezusowi przez nasze 
grzechy

18.00 – o dary Ducha Świętego dla 
Tomasza w rocznicę urodzin

1
Narodowy Dzień Pamięci

o Żołnierzach Niezłomnych
7.00 – 1) za śp. Helenę Koprowicz 

(gr.29)
 2) przebłagalna, za rany zadawane 

Jezusowi przez nasze grzechy
8.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego 

(gr.1)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Genowefy z okazji 93. rocznicy 
urodzin; za śp. Renatę Woś; 

św. Patryk



SŁUŻBA BOŻAMsze 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. 
19.30 w kaplicy adoracji

Sakrament Pojednania 
 – Spowiedź

kilka minut przed każdą
Mszą św. (z wyjątkiem Mszy 
św. o 7.00 w dni powszednie) 

w każdy piątek od 19.00 
do 20.00 (poza okresem 

wakacyjnym) przy kaplicy 
Adoracji / Męczenników 

Rzymskich
Ks. kanonik

Zygmunt Niewęgłowski
I piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk
w II i V piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga
III piątek miesiąca
Ks. Maciej Stasiak
IV piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 7.30 do 18.00

w piątki od 7.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca 
o 12.30 i w IV niedzielę 
miesiąca o 9.30 (poza 

okresem Adwentu  
i Wielkiego Postu)

Nabożeństwo  
do św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.  

o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

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

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

Nabożeństwa 
październikowe

w niedziele o 17.15, 
a w dni powszednie o 18.45, 

różaniec dla dzieci 
w środy 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
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl
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


