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PARAFIA PW. �W. JANA KANTEGO W WARSZAWIE

Szanowni Parafianie i Czytelnicy!  Drodzy moi!

❅

❅

❅

❅
   Wolê g³osiæ homilie ni¿ pisaæ. Mo¿e dlatego,

¿e homilia ma �ci�le okre�lony temat i jest g³oszo-
na w Ko�ciele, podczas Mszy �wiêtej, do s³ucha-
czy skupionych na S³owie Bo¿ym. A pisanie� Jed-
nak od wieków znane jest powiedzenie ³aciñskie
�verba volant, scripta manent� (s³owa ulatuj¹, pi-
smo pozostaje). Przekonuje mnie to i piszê, bo ga-
zetka pozostanie w Waszych rêkach d³u¿ej ni¿ s³o-
wo powiedziane. Mam nadziejê, ¿e zatrzyma siê
te¿ w Waszych domach, a dziêki temu - w sercach
i w pamiêci.

   Ostatnio pisa³em w roku 2002 na dzieñ jubile-
uszu 50-lecia powstania naszej Parafii, potem �
po roku, na dzieñ patrona �wiêtego Jana Kan-
tego i na jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana
Paw³a II. I znów po roku, kiedy wydali�my
nasz¹ gazetkê na �wiêto patronalne.

   Planujemy teraz, aby �Parafia na Sa-
dach� czê�ciej trafia³a do Waszych r¹k.

Mijaj¹cy rok 2005 wymaga zapamiêtania wielu wa¿-
nych wydarzeñ �wiatowych, krajowych i parafial-
nych. W nadchodz¹cym 2006 roku bêdzie ich te¿
niema³o. Wspólnie je odnotujemy i rozwa¿ymy, sta-
le pamiêtaj¹c s³owa Jana Paw³a II: �Drodzy bracia
i siostry, zróbmy miejsce Bogu!� A ja delikatnie za-
pytam: zrobili�my? I zachêcam, zróbmy Mu jesz-
cze wiêcej miejsca!

   Okazja ku temu jest doskona³a: Bo¿e Naro-
dzenie. Przychodzi do nas Bóg i miejsce dla Nie-
go jest konieczne na �wiêta i na co dzieñ.

   ¯yczê wszystkim pomy�lno�ci w tym trudnym
dziele. Do³¹czam te¿ ¿yczenia radosnych �wi¹t

Narodzenia Pañskiego oraz wszelkich ³ask Bo-
¿ych na ca³y nowy d³ugi rok.

Szczê�æ Bo¿e!

         (-) ks. dr Antoni Dêbkowski
Proboszcz
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Z LITURGII
MSZY

�WIÊTEJ

Uroczysto�æ Bo¿ego
Narodzenia (Pasterka)

   Z kolekty *. Bo¿e, Ty sprawi³e�, ¿e ta naj�wiêt-
sza noc zaja�nia³a blaskiem prawdziwej �wiat³o-
�ci, daj, aby�my w niebie mogli uczestniczyæ
w rado�ci Twojego Syna, którego tajemnicê Wcie-
lenia poznali�my na ziemi.

   Z prefacji* *. On bêd¹c niewidzialnym Bogiem
ukaza³ siê naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzo-
ny przed wiekami zacz¹³ istnieæ w czasie, aby pod-
�wign¹æ wszystko, co grzech poni¿y³, odnowiæ ca³e
stworzenie i zb³¹kan¹ ludzko�æ doprowadziæ do
Królestwa niebieskiego.

   Z  Ewangelii wed³ug �w. £ukasza. W owym
czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta,
¿eby przeprowadziæ spis ludno�ci w ca³ym pañ-

stwie. Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy
wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz. Wybierali siê
wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy do swe-
go miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwa-
nego Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu
Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ z po�lubion¹ sobie
Maryj¹, która by³a brzemienna. Kiedy tam przeby-
wali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Poro-
dzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go
w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla
nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoim stadem. Naraz
stan¹³ przy nich anio³ Pañski i chwa³a Pañska ze-
wsz¹d ich o�wieci³a, tak ¿e bardzo siê przestra-
szyli. Lecz anio³ rzek³ do nich: �Nie bójcie siê! Oto
zwiastujê wam rado�æ wielk¹, która bêdzie udzia-
³em ca³ego narodu: dzi� w mie�cie Dawida na-
rodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz
Pan. A to bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie�.
I nagle przy³¹czy³o siê do anio³a mnóstwo zastê-
pów niebieskich, które wielbi³y Boga s³owami:
�Chwa³a Bogu na wysoko�ciach, a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie�.

  Komentarz
Ka¿dego roku w �wiêt¹ noc Bo¿ego Narodzenia s³yszymy te same teksty liturgiczne i tê sam¹

Ewangeliê � tê sam¹, a jednak zawsze now¹. Bowiem czytana jest zawsze w kontek�cie nowych
zdarzeñ spo³ecznych, jak i indywidualnych. Ewangelista �w. £ukasz przekazuj¹c zwiastowanie
Dobrej Nowiny o narodzeniu Zbawiciela mia³ za �ród³o starotestamentowe zapowiedzi i wydarze-
nia. Nie jest to jaki� sentymentalny przekaz, lecz oddanie ludzkimi s³owami niepojêtego zdarze-
nia. Bóg dokonuj¹c tak donios³ego dzie³a, umo¿liwia, aby ludzie mieli do niego dostêp.

   �Dzi� w mie�cie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel�. To co zwiastuj¹ Anio³owie to nie
jaki� prasowy news, nie jaka� jeszcze jedna sensacja tego �wiata, lecz jak ca³a Ewangelia jest to
wezwanie do czynu udania siê w drogê, do szukania i znajdowania ... Je¿eli te s³owa nie poru-
szaj¹, je�li pozostajemy w jakim� tylko sentymentalizmie, serca s¹ ociê¿a³e. Je�li nie ruszamy
z miejsca naszego �ludzkiego postoju�, to mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e Dobra Nowina o Bo¿ym
Narodzeniu do nas nie dotar³a, ¿e owe �dzisiaj� nas nie przejmuje, lecz wci¹¿ chcemy tkwiæ
w tym co ju¿ by³o, w przesz³o�ci. ¯e nie interesuje nas rado�æ i nadzieja p³yn¹ca z Betlejem,
a wolimy tkwiæ w niespe³nionych marzeniach.

        ks. Piotr Pawe³ Laskowski

*   modlitwa kap³ana, któr¹ koñczy on obrzêdy wstêpne Mszy �w.

** pierwsza czê�æ modlitwy eucharystycznej
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Bóg narodzi³ siê dla nas
   [�] Uroczysto�æ Bo¿ego Narodzenia, w czasie której wspominamy narodzenie w Betlejem Boskie-

go Odkupiciela Jezusa, sk³ania mnie do zatrzymania siê z wami przez kilka chwil w rozwa¿aniu tego
historycznego i decyduj¹cego wydarzenia oraz do przed³o¿enia wam pewnych wskazañ praktycznych.

   Wiara, oparta na przekazie ewangelicznym, mówi nam, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem, czyli wszed³
w historiê ludzk¹, nie po to, aby siê jej przeciwstawiæ, ale raczej by j¹ o�wieciæ, ukierunkowaæ, zbawiæ,
odkupuj¹c ka¿d¹ poszczególn¹ duszê.

   Taki jest sens Wcielenia S³owa, taki jest prawdziwy sens Bo¿ego Narodzenia, �wiêta prawdziwej
rado�ci i prawdziwej nadziei.

   Zrozumieæ i przyj¹æ orêdzie Bo¿ego Narodzenia znaczy ¿yæ trwa³¹ wspó³czesno�ci¹ Chrystusa.
W naszej historii ludzi rozumnych i wolnych Jezus pozostaje na zawsze i dla wszystkich �zbawieniem",
czyli odpowiedzi¹ na najwy¿sze pytania, które drêcz¹ cz³owieka, oraz ³ask¹, aby podnie�æ siê ze z³a
i ¿yæ w perspektywie wieczno�ci. No�cie ten sens Bo¿ego Narodzenia w waszych duszach, w waszym
¿yciu, w waszych idea³ach ludzkich i chrze�cijañskich!

   Dzisiejszemu cz³owiekowi wprowadzonemu w zamêt przez liczne sprzeczne ideologie i zaniepoko-
jonemu przez liczne zjawiska dramatyczne i bolesne potrzebna jest pewno�æ, ¿e mimo wszystko istnie-
je nadzieja i rado�æ, poniewa¿ Bóg sta³ siê cz³owiekiem, Chrystus prawdziwie przyj¹³ cia³o dla nas, jako
Zbawiciel zapowiedziany przez Proroków, przyszed³ i pozosta³ z nami!

   Powinni�my wierzyæ w Bo¿e Narodzenie, mocno i g³êboko!

                         Jan Pawe³ II

Modlitwa o beatyfikacjê
Jana Paw³a II

Bo¿e, w trójcy Jedyny, Ty w swojej niewy-
powiedzianej dobroci powo³ujesz ci¹gle no-
wych aposto³ów, aby przybli¿ali �wiatu Two-
j¹ Mi³o�æ. B¹d� uwielbiony za to, ¿e da³e�
nam opatrzno�ciowego Pasterza - Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II. Bo¿e, �ród³o wszel-
kiej �wiêto�ci, spraw, prosimy Ciê, aby Ko-
�ció³ zaliczy³ go do grona swoich �wiêtych.

Wejrzyj na jego heroiczn¹ wiarê, ca³kowi-
te oddanie Tobie. Pomnij, jak bardzo mi³o-
wa³ Ko�ció³ Twojego Syna, jak wiernie ko-
cha³ ka¿dego cz³owieka, broni¹c jego god-
no�ci i praw, przebaczaj¹c wrogom, z³o do-
brem zwyciê¿aj¹c.  Otocz chwa³¹ wiernego
s³ugê Twojego Jana Paw³a II, który wszyst-
ko postawi³ na Maryjê i jej zawierzy³ bez gra-
nic, u Niej szukaj¹c pomocy. Ojcze nieskoñ-
czenie dobry, uczyñ go orêdownikiem na-
szych spraw przed Tob¹. Amen.
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Rys. Maria Natanson

MARYJA W ¯YCIU
KO�CIO£A

Niepokalane Poczêcie
   W roku 1854, 8 grudnia papie¿ Pius IX w Bazy-

lice �w. Piotra, og³osi³ dogmat o Niepokalanym po-
czêciu N.M.P, (bulla Ineffabilis Deus). Z tej okazji w
Rzymie wystawiono na Placu Hiszpañskim potê¿-
n¹ kolumnê, na której umieszczono figurê Niepo-
kalanej b³ogos³awi¹cej
Wieczne Miasto. Do dzi�,
co roku 8 grudnia, wierni
wraz z papie¿em sk³adaj¹
przy niej symboliczne dary
z kwiatów i modl¹ siê
przez wstawiennictwo Nie-
pokalanej Matki Pana Je-
zusa. Niektórzy zapewne
zastanawiaj¹ siê, dlacze-
go Ko�ció³ ten dogmat
og³osi³. Co by³o przyczy-
n¹? Dlaczego tak pó�no?

   Pismo �wiête Starego
i Nowego Testamentu
mówi do�æ obszernie i ja-
sno o tym wydarzeniu. W
Starym Testamencie
Prorok Izajasz (Iz 7,14)
zapowiada przyj�cie Me-
sjasza z ³ona Panny-Dziewicy: �Dlatego Pan sam
da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i
nazwie go imieniem Emmanuel.�  W Nowym Te-
stamencie Ewangelia wg �w. £ukasza mówi:

�W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg Anio³a Gabrie-
la do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy po�lubionej mê¿owi imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³
wszed³ do Niej i rzek³: B¹d� pozdrowiona, pe³na
³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jeste� miêdzy nie-
wiastami��.�Duch �wiêty zst¹pi na Ciebie i moc
Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ �wiête, które
siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym.�
(£k 1:26-28, 35)

   Pismo �wiête wyra�nie mówi o poczêciu Syna
z Dziewicy. Czemu wiêc zadajemy sobie powy¿-
sze pytania? Czy wiara w Niepokalane Poczêcie

jest nam koniecznie potrzebna? Co to jest dogmat?
Otó¿ jest to prawda ofiarowana nam, w celu lep-
szego, doskonalszego poznania Boga, aby byæ
bli¿ej Niego i wcielaæ Jego naukê we w³asne ¿ycie.
W tym znaczeniu dogmat o Niepokalanym Poczê-
ciu jest darem Bo¿ym dla ka¿dego z nas. Jest praw-
d¹ o samym Bogu i Jego dzia³aniach w �wiecie.
Pojmowany przez przeciwników jako co� narzuco-
ne przez Ko�ció³ z góry i bezkrytycznie przyjmo-
wany, staje siê dla chrze�cijanina b³ogos³awieñ-

stwem, �wiat³em na dro-
dze wiary. Tê prawdê,
jak ka¿d¹ inn¹ Ko�ció³,
musia³ rozpoznaæ wnikli-
wie, aby j¹ w³a�ciwie zin-
terpretowaæ, aby w nie-
omylny sposób podaæ j¹
wiernym. Rozpoznawa-
nie prawdy o Niepokala-
nym Poczêciu trwa³o
wiele stuleci.

   W 431 r. w Efezie od-
by³ siê trzeci w dziejach
Ko�cio³a Sobór Po-
wszechny.  W�ród uchwa³
soborowych og³oszono,
¿e Maryja jest Matk¹
Syna Bo¿ego. W ten spo-
sób uroczy�cie potwier-
dzono to, w co wierzy³

ca³y Ko�ció³ od pocz¹tku swego istnienia. Hymn Ma-
gnificat (£k 1, 46 � 55), który wypowiedzia³a Maryja
w czasie Zwiastowania ukazuje Jej uni¿on¹ posta-
wê wobec Boga - Stwórcy, któremu podlega wszel-
kie stworzenie, nawet to bez grzechu pierworodne-
go, czyli Maryja. Ona pierwsza zwalczy³a pokusy:
braku wiary, pychy, s³abo�ci. �wiêto�æ, któr¹ osi¹-
gnê³a, czyli zawierzenie Bogu, rozwijanie w sobie
¿ycia Bo¿ego, zosta³o wynagrodzone przez wziêcie
jej duszy i cia³a do nieba.

    Ko�ció³ ukazuj¹c nam prawdê o Niepokalanym
Poczêciu przypomnia³, ¿e Bóg w Trójcy Jedyny jest
Panem dziejów. W swoim dzia³aniu obdarza cz³o-
wieka ³askami zanim ten bêdzie w stanie na cokol-
wiek �zas³u¿yæ�, zapracowaæ w ¿yciu doczesnym.
Bóg wybiera najlepsze sposoby naszego zbawie-
nia, które nie zawsze zgadzaj¹ siê z ludzk¹ logik¹.

cd. na stronie nastêpnej
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Prawda ta przypomina nam te¿, ¿e ka¿de zbawie-
nie dokonuje siê dziêki Ofierze Jezusa Chrystusa.
Równie¿ Maryja zosta³a odkupiona w Jezusie Chry-
stusie, choæ w inny sposób. Ona, bez grzechu pier-
worodnego, odkupienia dost¹pi³a wcze�niej, przed
wydarzeniami paschalnymi. Bóg da³ Jej wiêcej ni¿
innym, bo taka by³a Jego wola.

   Maryja by³a powo³ana i spe³ni³a wyj¹tkow¹ rolê
w budowaniu Cia³a Chrystusa � Ko�cio³a.

Choæ na kartach Nowego Testamentu niewiele
po�wiêca siê Jej miejsca, jest przy Swym Synu
od Narodzin a¿ do Wniebowst¹pienia, a dalej po-

zostaje z Ko�cio³em na modlitwie a¿ do Zes³ania
Ducha �wiêtego.( Dz. Ap. 1, 12 � 14).

   Chrze�cijanie obdarzaj¹ Maryjê szczególn¹
czci¹. Jest to jednak inny rodzaj czci ni¿ oddawa-
na Bogu. Tylko Jemu bowiem nale¿y siê od nas
uwielbienie, a Maryjê czcimy, poniewa¿ jest Matk¹
Jezusa, Syna Bo¿ego, osob¹ szczególnie wybra-
n¹ przez Boga Stwórcê.

   Kult Niepokalanego Poczêcia pojawi³ siê w
Ko�ciele na d³ugo przed og³oszeniem dogmatu
i trwa nieprzerwanie do czasów obecnych.

Agnieszka Chru�ciñska- Trela

        LECTIO  DIVINA - BO¯E  CZYTANIE
   Na zakoñczenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Pawe³ II przedstawi³ pro-

gram dla Ko�cio³a na nowe tysi¹clecie: Novo millennio ineunte (Nowe nadchodz¹ce
tysi¹clecie). W tym Li�cie znalaz³a siê te¿ zachêta, któr¹ dobrze znamy, bo s³owa te
widniej¹ na maszcie ³odzi, która symbolizuje Ko�ció³, a umieszczona jest w naszej
�wi¹tyni - Duc in altum - (Wyp³yñ na g³êbiê). W Trzecim Tysi¹cleciu mamy wyp³yn¹æ
na g³êbiê ¿ycia duchowego. Osi¹gniemy to  przez  powrót do kontemplacji Jezusa

Chrystusa, do Eucharystii i do czytania Pisma �wiêtego. Minê³o ju¿ kilka lat  od przedstawienia tego
programu. Dobieg³o koñca ¿ycie Jana Paw³a II,  ale program musimy podj¹æ, aby �wyp³yn¹æ na g³êbiê�.

   Przez ca³y nadchodz¹cy rok 2006 proponujemy naszym parafianom codzienn¹ lekturê Nowego
Testamentu metod¹ lectio divina. Czytaj¹c codziennie kilkana�cie wierszy, przeczytamy przez ca³y rok
Nowy Testament. Ile¿ ju¿ razy postanawiali�my codziennie czytaæ Pismo �wiête? I szybko równie¿
przychodzi³o nam zaniechanie tego postanowienia. Jest wiêc szansa, mo¿e tym razem siê uda!

   W 1992 roku o. Ludwik Mycielski, benedyktyn, napisa³ maleñk¹ ksi¹¿eczkê �Jak czytaæ Pismo �wiête.
List do brata.�, w której wyja�nia metodê (lectio divina) czytania Pisma �wiêtego.

   �Czytanie Pisma �wiêtego - pisze o. Ludwik - powinno przebiegaæ w czterech etapach. Okre�laj¹ je
tradycyjnie terminy ³aciñskie: lectio, meditatio, oratio, contemplatio et actio (czytanie, rozwa¿anie, mo-
dlitwa, g³êbokie rozmy�lanie i dzia³anie).

   1. Lectio (czytanie). Najpierw trzeba znale�æ sobie odpowiednie miejsce, w którym nikt nie bêdzie
nam przeszkadza³. Przed lektur¹ popro� o Bo¿¹ pomoc: Bo¿e wejrzyj ku wspomo¿eniu memu! (Ps
91,1) Ze�lij z nieba Twoj¹ m¹dro�æ, ze�lij J¹ od tronu swej chwa³y, by przy mnie bêd¹c pracowa³a ze
mn¹ i ¿ebym pozna³, co Tobie jest mi³e. Amen. (Mdr 9,10) Usi¹d�, czytaj bez po�piechu, zwróæ uwagê
na przypisy. Przed rozpoczêciem lektury ksiêgi przeczytaj wstêp zamieszczony przed ksiêg¹.  Zatrzy-
maj siê my�l¹ przy tym, co zrozumia³e�. Ogromnie wa¿ne jest, aby� czyta³ codziennie, aby� czyta³
lectio continua, to znaczy kontynuuj¹c nastêpnego dnia kolejny fragment. (W ten sposób czytamy rów-
nie¿ Pismo �wiête podczas Mszy �wiêtej) Pomo¿e ci zachowaæ wierno�æ w lekturze, kiedy bêdziesz
k³ad³ Pismo �wiête pod rêk¹, z zak³adk¹ w miejscu, na którym skoñczy³e� wczoraj. Warto przypomnieæ
tutaj wspomnienie Romana Brandstaettera, które umie�ci³ w ksi¹¿ce �Kr¹g biblijny�: �Pismo �wiête jest
u nas kupowane, ale nie do�æ czytane. Liczba sprzedanych egzemplarzy nie jest równoznaczna
z liczb¹ czytelników. Znam domy katolickie, które wprawdzie posiadaj¹ Pismo �wiête, ale nikt z do-
mowników nie siêga po nie.... Czy mo¿na bowiem byæ w pe³ni katolikiem, skoro korzenie, z których
wiara czerpie ¿ycie i rozwój, zosta³y podciête ? ... Mój dziadek na kilka dni przed �mierci¹ pozostawi³ mi
w spadku testament: - Bêdziesz Bibliê nieustannie czyta³ - powiedzia³ do mnie. - Bêdziesz j¹ kocha³

cd. na stronie nastêpnej
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wiêcej ni¿ rodziców.. Wiêcej ni¿ mnie... Nigdy siê z ni¹ nie rozstaniesz... A gdy siê zestarzejesz, doj-
dziesz do przekonania, ¿e wszystkie ksi¹¿ki, jakie przeczyta³e� w ¿yciu, s¹ tylko nieudolnym komenta-
rzem do tej jedynej Ksiêgi...�

   2.  Meditatio (rozwa¿anie). Po przeczytaniu tekstu zastanów siê: �Co Bóg do mnie mówi?� � pisze
o. Ludwik Mycielski. Czêsto bêdzie tak, ¿e czytaj¹c ujrzysz �wiat³ymi oczyma duszy pe³en kontrastu
obraz. Wpatrz siê w ten obraz uwa¿nie, pro� o zrozumienie jego tajemnic, rozwa¿ jaka p³ynie z niego
nauka. Tak robi³a Matka Bo¿a, Maryja: zachowywa³a wszystko w swoim sercu i rozwa¿a³a, co by to
mog³o znaczyæ (por. £k 2,19; 1,29). Gdy bêdziesz milcza³, Bóg do ciebie przemówi, nape³ni �wiat³em,
objawi swe tajemnice.

    3. Oratio (modlitwa). O. Ludwik Mycielski pisze: �Podczas lektury uderzy³o ciê specjalnie jedno
s³owo, zastanowi³a jedna my�l, przyku³ uwagê jeden obraz. To by³a ³aska wstêpna dzisiejszego czytania.
Obecnie otrzymujesz ³askê odpowiedzi. S³owo Bo¿e dotar³o do twojego serca, przemieni³o je, rozszerzy-
³o, obdarzy³o rado�ci¹ i pokojem. Odpowiedz teraz Bogu na Jego s³owa. Powiedz za co Go wielbisz, za co

dziêkujesz, o co prosisz... Postawa prawdy - postawa pokorna i skruszona przed
majestatem Boga - wprowadza nas w czwarty etap czytania Bo¿ego s³owa.�

   4. Contemplatio et actio (g³êbokie rozmy�lanie i dzia³anie). Ostatni etap to
trwanie w Bo¿ej obecno�ci oraz czynienie tego, co siê rozpoznaje jako Jego wolê.
Czytanie Bo¿ego s³owa daje natchnienie, ¿eby ca³y dzieñ chodziæ w obecno�ci Boga.
Przylgniêcie do Boga udaje siê tym chrze�cijanom, którzy ju¿ od d³u¿szego czasu
wytrwale czytaj¹ Bo¿e s³owo. Szczególnie przy lekturze Nowego Testamentu Pan
Jezus zwraca siê do nas: �id� i ty czyñ podobnie�. (£k 10,37) I tak trzeba robiæ.

ks. Grzegorz Wolski

Na ka¿dy miesi¹c znajdziesz w tej rubryce program lectio divina.
Rozpoczynamy 1 stycznia 2006 Ewangeli¹ �w. £ukasza.

N Pn W t �r Cz Pt So

1

1, 1 - 25

2

1, 26 - 56

3

1, 57 - 80

4

2, 1 - 20

5

2, 21 - 52

6

3, 1 - 20

7

3, 21 - 38

8

4, 1 - 30

9

4, 31 - 44

10

5, 1 - 26

11
5, 27 - 39
i 6, 1  - 16

12

6, 17 - 49

13

7, 1 - 17

14

7, 18 - 35

15

7, 36 - 50

16

8, 1 - 25

17

8, 26 - 56

18

9, 1 - 27

19

9, 28 - 62

20

10, 1 - 24

21

10, 25 - 37

22
10, 38 - 42
i 11, 1 - 13

23

11, 14 - 36

24

11, 37 - 54

25

12, 1 - 12

26

12, 13 - 34

27

12, 35 - 59

28

13, 1 - 17

28

13, 1 - 17

29

13, 18 - 35

30

14, 1 - 35

31

15, 1 - 32
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Z KRONIKI PARAFIALNEJ 2004-2005
Wakacje 2004 roku Remont schodów wej�ciowych do ko�cio³a, wymieniono s³ab¹, zmursza³¹

ceg³ê: ponownie ob³o¿ono granitem, postawiono Krzy¿ misyjny.

20 pa�dziernika 2004 r. Odpust w naszej parafii. Mszê �wiêt¹ odpustow¹ odprawi³ ks. biskup

Józef Zawitkowski. Wyg³osi³ te¿ poetyckie kazanie o naszym patronie.

Adwent 2004 Rekolekcje prowadz¹ ojcowie Oblaci NMP, z prowincji poznañskiej.

Wielki Post 2005 Rekolekcje g³osz¹ ksiê¿a Pallotyni.

2 kwietnia 2005 Odchodzi do Pana umi³owany Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II.W naszym
ma³ym ko�ciele ludzie przychodz¹ i trwaj¹ na modlitwie do godz. 2:00
w nocy. Na pogrzeb do Rzymu jad¹ ksiê¿a z naszej parafii:
ks. Krzysztof Grzejszczyk, ks. Grzegorz Wolski, ks. Piotr Pawe³ Laskowski.

Kwiecieñ 2005 W naszej  parafii powsta³ Legion Maryi a po kilku latach reaktywuje swoj¹
dzia³alno�æ dzieciêca schola, �piewaj¹ca  na Mszy �w. o godz. 11.00.

Wrzesieñ 2005 Nowy rok szkolny i katechetyczny, szko³y z terenu naszej parafii:
Prywatne Liceum i Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Stefanii Sempo³owskiej oraz Szko³a Podstawowa
nr 267, rozpoczynaj¹ Msz¹ �wiêt¹.

Pa�dziernik 2005 Prezbiterium uzupe³niamy o miejsce przewodniczenia (nowa ambonka po
prawej stronie o³tarza) i stojak pod pascha³.

20 pa�dziernika 2005 �wiêto naszego patrona i bierzmowanie m³odzie¿y naszej parafii.
Sakramentu udzieli³ ks. biskup Marian Du�.

20 pa�dziernika 2005 Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Mariana Dusia.

i 23 pa�dziernika 2005  Opracowa³ Robert Rogala

SPOTKANIA  ZESPO£ÓW  W  DOMU PARAFIALNYM
schola dzieci i m³odzie¿y �  w ka¿dy pi¹tek o godz. 17.00 i niedzielê o godz. 10.30
chór parafialny �  w ka¿dy poniedzia³ek, �rodê o godz. 19.30

    i niedzielê o godz. 9.00
Akcja Katolicka �  w  pierwsz¹ �rodê miesi¹ca po Mszy. �w. godz. 18.30
Kó³ka Ró¿añcowe �  w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w ko�ciele o godz. 17.15
Kr¹g Biblijny �  w trzeci czwartek miesi¹ca o godz.19.00
Grupa m³odzie¿owa �  w ka¿dy poniedzia³ek miesi¹ca o godz. 20.00
Legion Maryi �  w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 19.00

Kancelaria Parafialna poniedzia³ki, wtorki,
�rody, soboty   9.00-11.00  i  16.00-17.30

Biblioteka Parafialna wtorki 16.00-18.00
niedziele 10.00-13.00

Czytelnia czasopism religijnych czwartki 17.00-18.30
niedziele 10.00-13.00

Wypo¿yczalnia filmów religijnych czwartki 17.00-18.30
niedziele 10.00-13.00
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W NAJBLI¯SZYM MIESI¥CU W NASZEJ PARAFII
31 grudnia, sobota -  8 rocznica �mierci ks. Ryszarda �liwiñskiego, drugiego proboszcza naszej parafii.

Msza �w. w Jego intencji o godz. 8:30.

31 grudnia, sobota - Msza �w. na zakoñczenie Roku 2005 o godz. 18:30 ;
po Mszy uroczyste nabo¿eñstwo dziêkczynne.

1 stycznia, niedziela - Uroczysto�æ �wiêtej Bo¿ej Rodzicielki � �wiatowy Dzieñ Modlitw o pokój.
1-3 stycznia, niedziela - wtorek - Doroczna adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu.

Wystawienie po ostatniej Mszy �wiêtej i okazja do prywatnej adoracji. O godz. 17:45
adoracja pod przewodnictwem kap³ana i zakoñczenie. ( Dawniej tzw. 40 godzinne
nabo¿eñstwo). Zapraszamy wszystkich parafian. Porz¹dek adoracji zamieszczamy
poni¿ej.

2 stycznia, poniedzia³ek - Dzieñ modlitw o beatyfikacjê Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.
Msza �w. o godz.18:30. �Módlcie siê za mnie za ¿ycia i po �mierci�- prosi³  Jan  Pawe³ II
w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku.

6 stycznia, pi¹tek - Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego   �Trzech Króli�, I pi¹tek   miesi¹ca.
Msze �w. o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:30. Na Mszy �w. o godz.17:00,
po�wiecenie ksi¹¿eczek do nabo¿eñstwa dzieci  przystêpuj¹cych w 2006 roku do
I Komunii �wiêtej. Po Mszy �w. o godz. 18:30, wieczór kolêd w wykonaniu Zespo³u
�Mazowszanki� - artystek wywodz¹cych siê ze s³ynnego Zespo³u Pie�ni i Tañca
�Mazowsze�.

8 stycznia, niedziela - �wiêto Chrztu Pañskiego. Godz. 15:00 - Jase³ka - przedstawienie przygotowane
przez dzieci z naszej parafii pod kierownictwem s. Salwiny CR.

13 stycznia, pi¹tek - Ca³odzienna Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu
w godz. 8:30- 18:00, zakoñczona ró¿añcem Fatimskim.

PORZ¥DEK DOROCZNEJ ADORACJI
NAJ�WIÊTSZEGO SAKRAMENTU

Poniedzia³ek Godz. Wtorek
ul. Przasnyska   9:00–10:00 ul. Krasiñskiego, strona nieparzysta
ul. Broniewskiego, strona parzysta 10:00–11:00 ul.Krasiñskiego, strona parzysta

ul. Broniewskiego, strona nieparzysta 11:00–12:00 ul.Wyspiañskiego, ul.Kochanowskiego,
ul. Sarbiewskiego, Al.Wojska Polskiego 58,
ul. Rydygiera

ul. ks. J. Popie³uszki ,strona parzysta 12:00–13:00 ul. ks. J. Popie³uszki, strona nieparzysta

ul. ks. J. Popie³uszki,
strona nieparzysta

13:00–14:00 ul. Broniewskiego, strona nieparzysta

ul. Gojawiczyñskiej, ul. To³wiñskiego,
ul. Sady ¯oliborskie

14:00–15:00 ul. ks. J. Popie³uszki, strona parzysta

ul. Wyspiañskiego,
ul. Kochanowskiego,
ul. Sarbiewskiego, Al. Wojska
Polskiego 58, ul.Rydygiera

15:00–16:00 ul. Gojawiczyñskiej, ul. To³wiñskiego
i ul. Sady ¯oliborskie

ul. Krasiñskiego, strona parzysta 16:00–17:00 ul. Przasnyska
ul. Krasiñskiego, strona nieparzysta 17:00–17:45 ul. Broniewskiego, strona parzysta



Parafia na Sadach 9Nr 1

Raz na piêæ lat, jak nakazuje prawo Ko�cio³a, w parafiach katolickich
odbywa siê kanoniczna wizytacja G³owy Diecezji lub jego przedstawicie-
la - biskupa pomocniczego. W tym roku w naszej parafii w dniu �wiêta
naszego �w. Patrona Jana Kantego wizytacjê tak¹ przeprowadzi³ ks. bi-
skup Marian Du�. Sta³a siê ona okazj¹ do przedstawienia dzie³ dokonu-
j¹cych siê w naszej Parafii. Wszystkie dzia³aj¹ce w naszej parafii ruchy
i stowarzyszenia z³o¿y³y Ksiêdzu Biskupowi  sprawozdania. W nastêp-
nych numerach PARAFII NA SADACH przedstawimy dokonania, osi¹-
gniêcia, cele i charyzmat wszystkich dzie³ otwartych w naszej parafii. Mo¿e
w�ród nich ka¿dy z nas odkryje miejsce dla realizacji swojego chrze�ci-
jañskiego powo³ania. W tym numerze rozpoczynamy od przedstawienia
Krêgu Biblijnego (U �Kantago� studiuj¹ Bibliê - czytaj str. 10).

Robert Rogala

WIZYTACJA KANONICZNA KSIÊDZA BISKUPA
MARIANA DUSIA � 20 PA�DZIERNIKA 2005

Homilia Ksiêdza Biskupa

Ksi¹dz Biskup z Ksiêdzem Proboszczem

Podziêkowania
od

m³odzie¿y

Ksi¹dz Biskup w otoczeniu naszych kap³anów.
Od lewej stoj¹: ks. Krzysztof Grzejszczyk,

ks. Grzegorz Wolski, ks. proboszcz Antoni Dêbkowski,
ks. Piotr Pawe³ Laskowski, ks. Jan Franciszek Sudo³

Msza �wiêta

F
ot
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s.
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U �Kantego�
studiuj¹ Bibliê!
Dwana�cie ju¿ lat, w ka¿dy

trzeci czwartek miesi¹ca, za-
interesowani tematyk¹ biblijn¹
parafianie, spotykaj¹ siê w
Krêgu Biblijnym, aby posze-
rzaæ swoj¹ wiedzê, dyskuto-
waæ, czytaæ, studiowaæ� At-
mosfera tych spotkañ jest
szczególna. Przewodniczy im
niestrudzenie od wielu lat
p. Zenon Komor, a nad pra-
wid³owo�ci¹ rozmy�lañ i du-

chowo nad Krêgiem czuwa ks. proboszcz Antoni Dêbkow-
ski, który uzyska³ tytu³ doktora na Wydziale Teologicznym
ATK, w³a�nie przy Katedrze Biblistyki Starego Testamentu.
W tym Krêgu o wszystko mo¿na zapytaæ, nie krêpuj¹c siê,
¿e siê czego� nie wie lub nie rozumie. Tu �z pierwszej rêki�
mo¿na otrzymaæ odpowiedzi i informacje, wsparcie ducho-
we, a tak¿e inspiracje do nieustannych poszukiwañ i po-
znawania Boga.

   Czym jest Biblia - s³owem Bo¿ym, czy ludzkim? Czego
naprawdê uczy Biblia? Dlaczego warto czytaæ Bibliê? Je-
�li poszukujesz odpowiedzi, choæ na jedno z tych trud-
nych pytañ, to warto wzi¹æ do rêki tê najpoczytniejsz¹ ksi¹¿-
kê �wiata i najbardziej rozpowszechnion¹. Wed³ug �Ksiê-
gi rekordów Guinnesa� w latach od 1815 do 1975 r. wy-
drukowano dwa i pó³ miliarda egzemplarzy Pisma �wiête-
go. To zawrotna liczba! Nie ma ksi¹¿ki, która pod tym wzglê-
dem mog³aby równaæ siê z Bibli¹. ¯adne inne dzie³o lite-
rackie nie zosta³o przet³umaczone na tyle jêzyków - po-
nad 1900! Biblia wywiera wp³yw na dzieje cz³owieka. Jest
kochana i nienawidzona. Henryk Heine, dziewiêtnasto-
wieczny poeta niemiecki wyzna³: �Swoje o�wiecenie za-
wdziêczam po prostu lekturze pewnej ksi¹¿ki - jest ni¹ Bi-
blia. Ca³kiem s³usznie nazywa siê Pismem �wiêtym; kto
utraci³ swego Boga, mo¿e Go na nowo odnale�æ w tej
Ksiêdze�. A ¿yj¹cy w tym samym stuleciu William H. Se-
ward, rzecznik zniesienia niewolnictwa o�wiadczy³: �Ca³a
nadzieja na postêp ludzko�ci le¿y w stale rosn¹cym od-
dzia³ywaniu Biblii� Abraham Lincoln 16. prezydent USA,
uznawa³ Bibliê za �najlepszy dar, jaki Bóg da³ cz³owieko-
wi. Bez niej nie umieliby�my odró¿niæ dobra od z³a�. S³aw-
ny brytyjski prawnik sir William Blackstone tak uwypukli³
wp³yw Biblii: �Wszystkie prawa ludzkie opieraj¹ siê na
dwóch fundamentach: prawie natury i prawie objawienia -
Biblii, a zatem ¿adne prawa ludzkie nie powinny pozosta-
waæ z nimi w sprzeczno�ci�.

   My chrze�cijanie uwa¿amy Bibliê za S³owo Bo¿e. Wie-
dzê tak¹ czerpiemy np od �w. Paw³a, który napisa³: �Ca³e
Pismo jest natchnione przez Boga i u¿yteczne w naucza-
niu, upominaniu, prostowaniu spraw, karceniu w sprawie-
dliwo�ci, aby cz³owiek Bo¿y by³ nale¿ycie przysposobiony,
w pe³ni wyposa¿ony do wszelkiej dobrej pracy� (2 Tm 3:
16, 17) i (1 Tes 2:13).

   Bibliê spisywano ponad 1600 lat. Jej pisarze pochodzili
z ró¿nych epok i �rodowisk. W�ród nich byli rolnicy, rybacy
i pasterze, lecz tak¿e prorocy, sêdziowie i królowie. Ewan-
gelista �w. £ukasz by³ lekarzem. Mimo takich ró¿nic miêdzy

pisarzami Biblia od pocz¹tku do koñca tworzy spójn¹ ca-
³o�æ. Pierwsza ksiêga biblijna opowiada, jak siê zaczê³y pro-
blemy ludzko�ci. Ostatnia ukazuje, ¿e ca³a ziemia stanie
siê rajem - piêknym ogrodem. Jest te¿ dok³adna pod wzglê-
dem naukowym. Zawiera informacje znacznie wyprzedza-
j¹ce ówczesn¹ epokê. W czasach, gdy ludzie mieli b³êdne
wyobra¿enia o kszta³cie naszej planety, Biblia wspomina³a
o kulisto�ci ziemi (Iz 40:22). Zgodnie z prawd¹ mówi³a rów-
nie¿, ¿e ziemia �jest zawieszona na niczym� (Hi 26:7). Bi-
blia zawiera zbiór m¹drych i praktycznych rad. Na przyk³ad
w przemówieniu Pana Jezusa, które nazwano Kazaniem
na Górze i arcydzie³em sztuki nauczania, znajdujemy nauki
jak osi¹gn¹æ prawdziwe szczê�cie, jak rozwi¹zywaæ spra-
wy, jak siê modliæ i jak zapatrywaæ siê na dobra materialne.
Jego rady s¹ dzi� równie przejmuj¹ce i praktyczne jak wów-
czas, gdy ich udziela³. Warto wiêc zajrzeæ do Ewangelii �w.
Mateusza - rozdzia³y od 5 do 7.

   Biblia zawiera tak¿e mnóstwo proroctw, z których wiele
siê ju¿ spe³ni³o. Na przyk³ad poprzez proroka Izajasza, ¿y-
j¹cego w VIII wieku p. n. e., Bóg zapowiedzia³ klêskê Babi-
lonu (Iz 13:19, 14:22, 23). O Babilonie powiedziano: "Nigdy
nie bêdzie zamieszkany ani nie bêdzie istnieæ przez poko-
lenie za pokoleniem. I nie rozbije tam Arab swojego namio-
tu ani pasterze nie pozwol¹ tam le¿eæ swym trzodom"
(Iz 13:20). Proroctwo to zapowiada³o wiêc nie tylko upadek
miasta. Babilon mia³ byæ na zawsze opustosza³y. Dzi� tak
w³a�nie jest. Niezamieszkane pozosta³o�ci staro¿ytnego
Babilonu - 80 km na po³udnie od stolicy Iraku, Bagdadu -
stanowi¹ dowód spe³niania siê tego, co Bóg og³osi³ poprzez
Izajasza: "Wymiotê go miot³¹ unicestwienia" (Iz 14:22, 23).
I jeszcze co� bardzo, bardzo wa¿nego. Proroctwo biblijne
spe³niaj¹ce siê na naszych oczach, to wielkie proroctwo
Jezusa Chrystusa. Wielki Nauczyciel przepowiedzia³ strasz-
liw¹ zag³adê Jeruzalem, która dokona³a siê w roku 70 n. e.
(Mt 24:4 - 22). Ale proroctwo Jezusa Chrystusa mia³o na-
braæ jeszcze wiêkszego znaczenia pó�niej, czyli za naszych
dni. Jezus powiedzia³: �Powstanie naród przeciw narodowi
i królestwo przeciw królestwu, bêd¹ te¿ braki ¿ywno�ci i trzê-
sienia ziemi w jednym miejscu po drugim. Wszystko to do-
piero pocz¹tek bole�ci�. (Mt 24:7,8)

Obecno�ci Jezusa w roli niebiañskiego Króla mia³y to-
warzyszyæ burzliwe wydarzenia na ziemi. Znajduje to po-
twierdzenie w równoleg³ym proroctwie z Ksiêgi Objawie-
nia zwanej Apokalips¹ �w. Jana - w wizji czterech je�d�-
ców (Ap 6:1-8). Pierwszy z nich obrazuje samego Jezusa
Chrystusa jako zwyciêskiego Króla. Pozostali je�d�cy oraz
ich rumaki symbolizuj¹ ziemskie wypadki: wojnê, g³ód oraz
przedwczesn¹  �mieræ z ró¿nych przyczyn. Czy dzi� do-
strzegamy spe³nienia siê tych proroctw ? I czy rzeczywi-
�cie ¿yjemy w �dniach ostatnich�?...

   A póki co, ju¿ niebawem, w Krêgu Biblijnym �piewaæ
bêdziemy prze�liczne kolêdy, modliæ siê o ³aski wszela-
kie, a tak¿e o m¹dro�æ na te trudne czasy, bo:

   �M¹dro�æ jest przecie¿ czysto�ci¹ umys³u, czysto�æ
umys³u jest �wiêto�ci¹ duszy. Od rana do wieczora niech
anio³ m¹dro�ci bêdzie Twoim stró¿em; niech strze¿e Two-
jego umys³u jak �wiêtej Ksiêgi, by nieprzyjaciel prawdy
nie zapisywa³ k³amliwych poezji miêdzy wierszami têtni¹-
cymi ¿yciem�. (ks. Roman Mleczko)

   I ja zachêcam naszych Czytelników do siêgniêcia po
�wiêt¹ Ksiêgê - Bibliê i odwiedzanie Krêgu Biblijnego.

                                                     Barbara Kowalczyk

Rys. Maria Natanson
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115 ROCZNICA ZGROMADZENIA SIÓSTR
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO

SK¥D WY�CIE SIÊ WZIÊ£Y, CO WAM ZMARTWYCHWSTANIE NA IMIÊ ...

FORUM SZKÓ£ KATOLICKICH
W dniach 24-26 listopada 2005 roku na Jasnej

Górze Rada Szkól Katolickich zorganizowa³a XVI
Ogólnopolskie Forum Szkó³ Katolickich. Wydarze-
nie to pod has³em: �Osobliwy wymiar kultury. Per-
sonalistyczna koncepcja szko³y w �wietle naucza-
nia Jana Paw³a II� mia³o na tyle istotne znaczenie,
i¿ mimo up³ywu czasu omówienie referatów tam wy-
g³oszonych przedstawimy  w kilku kolejnych nume-
rach �Parafii na Sadach�. Tutaj tylko wspomnimy, i¿
w�ród prelegentów znale�li siê wybitni przedstawi-
ciele polskiego ¿ycia publicznego i religijnego, min:
ks. prof. Krzysztof Pawlina, prof. Maria Ry�, prof.
Katarzyna Olbracht i prof. Andrzej Zoll.

s. M. Maksymiliana Nicpoñ

� My z niewoli zw¹tpienia, z popio³ów i ze zglisz-
czy Rzeczpospolitej ocala³e. Nam Anio³ pokaza³,
¿e tu w popio³ach i zgliszczach s¹ jeszcze iskier-
ki nadziei. Trzeba je by³o wzi¹æ w rêce z delikat-
no�ci¹ kobiety i rozdmuchaæ z nich wielki ogieñ.
Ogieñ, który stanie siê po¿arem, ogieñ, który ju¿
nie zga�nie, bo bêdziemy go strzec jak westalki i
k³a�æ go na o³tarzu jako Bo¿y dar nadziei.

(Ks. bp J. Zawitkowski - homilia wyg³oszona w 1991 r.,
w ko�ciele �w. Krzy¿a.)

   Narodziny wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek
przypadaj¹ na okres, w którym idea zmartwychwsta-
nia narodu zajmowa³a umys³y patriotów polskich  w
kraju i na emigracji. Po klêsce powstania listopadowe-
go zmala³y perspektywy na odzyskanie niepodleg³o-
�ci. Nie zgas³y jednak nadzieje na ratowanie Ojczyzny
przez pracê nad moralnym odrodzeniem narodu. Idea
tej pracy o¿ywi³a przywódców polistopadowej emigra-
cji. Jej romantyczno-patriotycznym patronem by³ Adam
Mickiewicz. I tak powsta³o Zgromadzenie Zmartwych-
wstania Pañskiego, którego za³o¿ycielami byli Bogdan
Jañski, Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz.

   Za� Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pañ-
skiego oficjalnie zaistnia³o w Ko�ciele dnia 6. I.1891r.
w Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego, kiedy to dwie
Polki � matka i córka � Celina i Jadwiga Borzêckie
z³o¿y³y swe Wieczyste �luby Bogu, tak jak trzej Mê-
drcy ze Wschodu, których gwiazda przyprowadzi³a
do nowonarodzonego Króla, i ofiarowali Mu mirrê, z³o-
to i kadzid³o - czysto�æ, ubóstwo i pos³uszeñstwo.

   Celina z Chludziñskich Borzêcka urodzi³a siê w
polskiej rodzinie w Antowilu na Bia³orusi.

Przez ca³e ¿ycie za³o¿ycielka Zgromadzenia kie-
rowa³a siê wierno�ci¹ i ukochaniem woli Boga.  Ma-
j¹c dwadzie�cia lat wysz³a za m¹¿ - gdy¿ takie by³o
¿yczenie rodziców � oddalaj¹c my�l o ¿yciu zakon-
nym. Jako matka i pani domu troszczy³a siê o wy-
chowanie córek - Celiny i Jadwigi - a po ciê¿kiej cho-
robie i �mierci mê¿a wyjecha³a do Rzymu, aby je
wykszta³ciæ. Wówczas ponownie my�li, aby po�wiê-
ciæ siê Bogu. Pomóg³ jej o. Piotr Semenenko, wspó³-
za³o¿yciel Zgromadzenia Ksiê¿y Zmartwychwstañ-
ców. Za³o¿y³a wówczas now¹ Rodzinê Zakonn¹.
Starsza córka � Celina � wysz³a za m¹¿ za Józefa
Hallera, natomiast m³odsza � Jadwiga � pragn¹c swe
¿ycie po�wiêciæ Bogu, stanê³a u boku Matki, by pod
sztandarem Zmartwychwsta³ego �wiadczyæ o prze-
ogromnej mi³o�ci Boga do cz³owieka.

   Celem powsta³ego na emigracji Zgromadzenia
jest praca nad moralno � religijnym odrodzeniem
narodu. Niesiemy wszystkim ludziom Dobr¹ Nowi-
nê, ¿e Pan Zmartwychwsta³. ̄ e kocha ka¿dego cz³o-
wieka Mi³o�ci¹ jedyn¹ i niepowtarzaln¹. Si³ê do swe-
go pos³annictwa czerpiemy z Eucharystii i adoracji,
uwielbiaj¹c Boga na kolanach, s³u¿¹c drugiemu cz³o-
wiekowi, pracuj¹c jako nauczycielki, katechetki, or-
ganistki, zakrystianki, kancelistki, prowadz¹c szko³y
i przedszkola, opiekuj¹c siê chorymi i pochylaj¹c siê
nad najbiedniejszymi w krajach misyjnych.

s. M. Jadwiga Wudarczyk CR

Cecylia Borzêcka
- matka

Jadwiga Borzêcka
- córka
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S£OWO OD REDAKCJI
 Do³¹czamy siê do ¿yczeñ ks. Proboszcza

i wspólnie kolêdujemy. A po �wiêtach - piszcie do
�Parafii na Sadach�. To nasza gor¹ca pro�ba. Ko-
rzystajcie z dy¿urów Zespo³u Redakcyjnego, aby
równie¿ osobi�cie przekazywaæ swoje refleksje,
wspomnienia, opinie, ¿yczenia, wra¿enia np. z piel-
grzymek krajowych i zagranicznych, oraz inne
materia³y. Chcieliby�my zamieszczaæ to, co mo¿e

do u¿ytku wewnêtrznego

zaciekawiæ ka¿dego. Prosimy wiêc o listy, rysunki,
wiersze i fotografie. Zapraszamy do wspó³pracy
dzieci, m³odzie¿, rodziców, ka¿dego z rodziny,
a tak¿e osoby samotne.

   Mamy nadziejê, ¿e nasz apel zachêci do wspó³-
tworzenia �Parafii na Sadach�. Bêdziemy bardzo
wdziêczni, bo po¿ytek powinien byæ wspólny.

 Zespó³ Redakcyjny

Rys. Maria Natanson


