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1 modlitwa kap³ana, któr¹ koñczy on obrzêdy wstêpne Mszy �w.
2 pierwsza czê�æ modlitwy eucharystycznej

Z LITURGII

MSZY �WIÊTEJ

�wiêto
Ofiarowania
Pañskiego

(Matki Bo¿ej
Gromnicznej)

my siê ze spotkania ze Zbawicielem i razem z Anio-
³ami i �wiêtymi wychwalamy Ciebie...

Z Ewangelii wed³ug �w. £ukasza. Gdy up³ynê³y
dni oczyszczenia Maryi wed³ug Prawa Moj¿eszowe-
go, rodzice przynie�li Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawiæ Panu. Tak bowiem jest napisane w Pra-
wie Pañskim: �Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mê-
skiej bêdzie po�wiêcone Panu�. Mieli równie¿ z³o¿yæ
w ofierze parê synogarlic albo dwa m³ode go³êbie,
zgodnie z przepisem Prawa Pañskiego.

A ¿y³ w Jerozolimie cz³owiek, imieniem Symeon.
By³ to cz³owiek prawy i pobo¿ny, wyczekiwa³ pocie-
chy Izraela, a Duch �wiêty spoczywa³ na nim. Jemu
Duch �wiêty objawi³, ¿e nie ujrzy �mierci, a¿ nie zo-
baczy Mesjasza Pañskiego. Za natchnieniem wiêc
Ducha przyszed³ do �wi¹tyni. A gdy rodzice wnosili
Dzieci¹tko Jezus, aby post¹piæ z Nim wed³ug zwy-
czaju Prawa, on wzi¹³ Je w objêcia, b³ogos³awi³ Boga
i mówi³: �Teraz, o W³adco, pozwól odej�æ s³udze
Twemu w pokoju, wed³ug Twojego s³owa. Bo
moje oczy ujrza³y Twoje zbawienie, które� przy-
gotowa³ wobec wszystkich narodów: �wiat³o na
o�wiecenie pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela�.

Komentarz.
S³owo Bo¿e z dzisiejszego �wiêta, Ofiarowania Pañskiego, daje nam odpowied� na podstawowy

problem cz³owieka: lêk przed �mierci¹. Tylko Chrystus mo¿e nas od tego lêku uwolniæ, dlatego Bóg
pos³a³ Go na ziemiê. Przychodzi On do nas, by oczy�ciæ i przynie�æ wyzwolenie. To przyj�cie Chrystu-
sa dobrze odczytali ludzie starzy, np. Symeon, którzy wyszli na Jego spotkanie w �wi¹tyni jerozolim-
skiej. S³owo to JEZUS, który przynosi �wiat³o Zbawienia, czyli Ewangeliê, nape³niaj¹c nas nadziej¹
¯ycia Wiecznego w Królestwie Bo¿ym.

 ks. Piotr Pawe³ Laskowski

NASZ PROBOSZCZ
MIANOWANY KANONIKIEM
W dniu 23 grudnia 2005 roku Prymas Polski pod-

niós³ do godno�ci Kanonika gremialnego (rzeczywi-
stego) i cz³onka Kapitu³y Metropolitalnej Warszaw-
skiej naszego proboszcza � ksiêdza dr Antoniego
Dêbkowskiego. Kapitu³a sk³ada siê z kanoników s³u-
¿¹cych pomocn¹ rad¹ Ksiêdzu Prymasowi w rz¹dach
archidiecezj¹ warszawsk¹. Serdecznie gratulujemy
tego zaszczytnego wyró¿nienia i ¿yczymy wielu ³ask
Bo¿ych.

Zapewniamy o modlitwie

� Zespó³ Redakcyjny i  Parafianie

Z kolekty1. Wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e, Twój
Jednorodzony Syn, który przyj¹³ nasze ludzkie cia³o,
zosta³ w dniu dzisiejszym przedstawiony w �wi¹tyni,
pokornie Ciê b³agamy, spraw, aby�my mogli stan¹æ
przed Tob¹ z czystymi sercami.

Z prefacji2. Dzisiaj Maryja Dziewica przynios³a do
�wi¹tyni Twojego Przedwiecznego Syna, a Duch
�wiêty og³osi³ przez usta Symeona, ¿e jest On chwa³¹
Twojego ludu i �wiat³em narodów. My tak¿e raduje-

F
ot

. J
ac

ek
 K

am
iñ

sk
i

R
ys

. M
.N

.



Parafia na Sadach 3Nr 2

OFIAROWANIE PAÑSKIE
Lumen ad revelationem gentium1 .

 W tym miejscu �wi¹tyni jerozolimskiej, w którym dokonywano obrzêdu oczyszcze-
nia matek po narodzinach pierworodnego, po raz pierwszy pad³y te s³owa.

Wypowiedzia³ je starzec Symeon, który by³ prorokiem.
Wypowiedzia³ je wobec Maryi i Józefa, którzy przynie�li do �wi¹tyni Dzieciê narodzo-

ne w Betlejem. Choæ s³owa te zabrzmia³y w jednym tylko miejscu � prawda w nich
wypowiedziana wype³ni³a ca³¹ �wi¹tyniê: ca³¹ przestrzeñ po�wiêcon¹ Bogu Izraela
w oczekiwaniu na Mesjasza.

S³owa te wype³ni³y �wi¹tyniê jerozolimsk¹ �wiat³em jej odwiecznych przeznaczeñ:
��wiat³o na o�wiecenie pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela� (£k 2, 32).

Idziemy w procesji trzymaj¹c w rêku �wiecê: znak �wiat³a, które o�wieca ka¿dego
cz³owieka przychodz¹cego na ten �wiat (por. J 1, 9). Znak Chrystusa narodzonego w
Betlejem. Znak Chrystusa ofiarowanego w �wi¹tyni. �Znak � któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹� (£k 2, 34).

Wyznajemy Chrystusa w tym znaku.
Czy¿ nie mieli sprzeciwiaæ  siê Mu Jego wspó³cze�ni? Synowie ludu, do którego zosta³ pos³any? Tak jest.

Sprzeciwili Mu siê, a¿eby zagasiæ �wiat³o  - zadali Mu �mieræ.
Symeon prorokuje tê �mieræ, gdy mówi do Matki Jego: �Twoj¹ duszê przeniknie miecz� (£k 2, 35).
Nie zgasi³a �wiat³o�ci Chrystusa �mieræ krzy¿owa. Nie przywali³ Go kamieñ grobowy.
Oto �wiat³o: znak Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego.
W krzy¿u i zmartwychwstaniu potwierdzi siê do koñca proroctwo Symeona: znak sprzeciwu - znak �wiat³a.

                   Jan Pawe³ II
1 �wiat³o na o�wiecenie pogan - t³um. z ³ac. (przyp. red.)

Bernadetta Soubirous uro-
dzi³a siê 7 stycznia 1844 r. w
Lourdes (Francja), z rodziców
Franciszka Soubirous i Luizy
Castérot. Dwa dni pó�niej zo-
sta³a ochrzczona w ko�ciele
pod wezwaniem �w. Piotra.

Rodzina Soubirous za-
mieszkiwa³a M³yn Boly, który
zosta³ nazwany m³ynem szczê-
�cia, gdy¿ panowa³a w nim mi-

³o�æ. Matka Luizy, pani Castérot (wdowa z synem
i czterema córkami) stara³a siê zapewniæ wszyst-
kim spokojne ¿ycie i wraz z ziêciem pracowa³a we
m³ynie. Od 1848 r. m³ode ma³¿eñstwo pozosta³o
samo, poniewa¿ reszta rodziny wyprowadzi³a siê.

Z czasem rozwój przemys³u dosiêgn¹³ tak¿e i Lo-
urdes. Zaczê³y dzia³aæ wielkie m³yny przemys³owe,
co mia³o ujemny wp³yw na sytuacjê finansow¹ ro-
dziny. Na wiosnê 1854 r. nie maj¹c z czego p³aciæ
czynszu za wynajmowanie m³yna, zmuszeni byli
szukaæ tañszego mieszkania i nowej pracy.

W roku 1855 Lourdes nawiedzi³a epidemia chole-
ry; w ci¹gu piêciu tygodni umar³o 38 osób. Bernadet-
ta równie¿ zachorowa³a, jednak zosta³a �cudem oca-

lona.� Po tej chorobie cierpia³a na uporczyw¹ astmê.
Rodzina Bernadetty w poszukiwaniu nowego

miejsca zamieszkania przenios³a siê do Arcizac.
W 1856 r. ca³y region dotknê³a klêska g³odu. Rodzi-
ce Bernadetty i ona sama zajêli siê prac¹ najemn¹,
dlatego ma³a Bernadetta nie mog³a chodziæ do szko³y
i na katechizm. Nie by³ to jednak koniec trosk i k³o-
potów. W 1857 r. nie maj¹c ani grosza, rodzina zna-
laz³a schronienie w dawnym miejskim wiêzieniu
Le Cachot w Lourdes, przy ulicy Petits-Fossés. Za
dom s³u¿y³o im pomieszczenie jednoizbowe o wymia-
rach cztery metry na cztery (dawna cela wiêzienna).

Rodzina poszukiwa³a pracy i czêsto g³odowa³a.
Mimo tak wielkich przeciwno�ci nie zapomnieli
o Bogu. Mocno trzymali siê wiary, co wieczór odma-
wiali wspólnie ró¿aniec.

W 1857 r. Bernadetta ponownie oddana zosta³a
na s³u¿bê do Marii Lagües. Dziewczynka pragnê³a
pój�æ do szko³y i przygotowaæ siê do swojej pierw-
szej komunii �wiêtej. Poczciwa kobieta Maria Lagües
sama uczy³a j¹ prawd wiary, jednak Bernardetta ni-
czego nie mog³a zapamiêtaæ, by³o to dla niej zbyt
trudne. W styczniu 1858r. wróci³a do Lourdes. A od
11 lutego rozpoczê³a ¿ycie pe³ne tajemnic, modlitw
i u�wiêcenia.                                          ACh-T

DZIEWCZYNKA Z LOURDES
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MARYJA
W ¯YCIU KO�CIO£A

  �Piêkna Pani�
i dziewczynka z Lourdes

W Kalendarzu Liturgicznym dzieñ 11 lutego po�wiê-
cony jest Naj�wiêtszej Maryi Pannie z Lourdes. Tego
dnia w 1858 r. ma³a dziewczynka o imieniu Bernadetta
zbiera³a chrust na opa³ nad brzegiem rzeki w Massa-
bielle (Francja). Przechodz¹c przez rzekê us³ysza³a
szelest przypominaj¹cy podmuch wiatru, unios³a g³o-
wê w stronê groty: �Zobaczy³am Pani¹ ca³¹ w bieli. Mia³a
bia³¹ sukniê przepasan¹ niebiesk¹ wstêg¹, bia³y we-
lon i z³o¿one ró¿e u stóp.� Tak zeznawa³a przed rodzi-
cami, ksiêdzem proboszczem i wieloma dostojnymi oso-
bami. To by³o pierwsze spotkanie z Maryj¹, które za-
koñczy³o siê wspólnym odmówieniem ró¿añca.

Dziewczynka dozna³a osiemnastu objawieñ, któ-
re trwa³y do 16 lipca. Przy ka¿dym Bernadetta otrzy-
mywa³a od Matki Bo¿ej jakie� przes³anie oraz zada-
nie. Musia³a wypiæ b³otnist¹ wodê, je�æ trawê, ca³o-
waæ ziemiê i to wszystko czyniæ mia³a za grzeszni-
ków. Ogó³ uwa¿a³ j¹ za osobê chor¹, mówiono o niej,
¿e by³a wariatk¹. W wieku trzynastu lat Bernadetta
nie potrafi³a jeszcze czytaæ, ani pisaæ. Pos³ugiwa³a
siê tylko miejscowym narzeczem. Jednak zawsze
nosi³a przy sobie ró¿aniec, który kupi³a jej matka.
Z tym w³a�nie ró¿añcem przychodzi³a do Groty w
Massabielle, poniewa¿ tu, podczas trzeciego obja-
wienia �Piêkna Pani� przemówi³a do Bernadetty tymi
s³owami: �Czy uczyni mi pani tê ³askê i zechce przy-
chodziæ tutaj przez piêtna�cie dni?� Przychodzi³a, mo-
dli³a siê, rozmawia³a z Maryj¹. W czasie objawieñ
Maryja tak¿e trzyma³a w d³oniach ró¿aniec i zwykle
modli³a siê z dziewczynk¹, a ona przychodzi³a na wy-
znaczone spotkania mimo gró�b, kpin i prze�lado-
wañ. Z wielk¹ si³¹ i wrêcz nadludzk¹ wytrzyma³o�ci¹
sprzeciwia³a siê w³adzom, mimo zastraszania cier-
pieniem i �mierci¹. A¿ �1 marca 1858 r.  podczas
dwunastego objawienia w pobli¿u groty zebra³o siê
ponad 1500 osób. Zosta³y one uznane za �wiadków
pierwszego cudu. Otó¿ Katarzyna Latapie, przyja-
ció³ka Bernadetty, uda³a siê tak¿e do groty i zanu-
rzy³a sw¹ niesprawn¹ rêkê w wodzie ze �ród³a. Jej
ramiê i d³oñ odzyska³y sprawno�æ.

Przy nastêpnym objawieniu równie¿ dzia³y siê
cuda. Maryja przedstawi³a siê jako Niepokalane Po-
czêcie. Oczywistym jest to, i¿ Bernadetta nie mog³a
znaæ takiego pojêcia teologicznego. Obserwatorzy

uznali zatem, ¿e dziewczynka mia³a prawdziwy kon-
takt z Matk¹ Bo¿¹. Zaledwie cztery lata wcze�niej,
(w 1854 r.) to pojêcie teologiczne, papie¿ Pius IX
og³osi³ dogmatem wiary katolickiej.

Bernadetta z uporem powtarza³a przes³anie Ma-
ryi: �Matka Bo¿a mówi³a mi o czynieniu pokuty za
grzeszników i modleniu siê z ró¿añcem w rêku�. Tak
te¿ czyni³a  dziewczynka, która dziêki wierno�ci Maryi
zosta³a wielk¹ �wiêt¹. A nie mia³a niczego: ani wy-
kszta³cenia, ani dobrego zdrowia, ani pieniêdzy. By³a
obrazem cz³owieka ubogiego, który równie¿ mia³ siê
czym dzieliæ: wiar¹, mi³o�ci¹ i wierno�ci¹ Bogu. Ca³e
swoje krótkie ¿ycie (35 lat) po�wiêci³a dawaniu �wia-
dectwa i powtarzaniu s³ów o modlitwie oraz pokucie.

Objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes zosta³y uzna-
ne za autentyczne. W 1862 r. biskup Laurence wy-
da³ list pasterski, w którym to Lourdes zosta³o uzna-
ne miejscem pielgrzymowania. Rozpoczê³a siê bu-
dowa kaplicy, o któr¹ prosi³a Maryja. Bernadetta
zmar³a 16 kwietnia 1879 r. Pochowana zosta³a przy
klasztorze Saint-Gildard w Nevers. Trzydzie�ci lat
pó�niej w zwi¹zku z beatyfikacj¹ Bernadetty zasz³a
konieczno�æ ekshumacji zw³ok. Cia³o by³o nienaru-
szone!!! Obecnie mo¿na je ogl¹daæ w kaplicy klasz-
tornej w Nevers (800 km. od Lourdes). W Sanktu-
arium w Lourdes znajduj¹ siê relikwie �wiêtej w po-
staci ko�ci ¿ebrowej. Relikwia ta znajduje siê w reli-
kwiarzu kaplicy �w. Józefa. W dniu �w. Bernadetty
18 lutego jej relikwie s¹ niesione przez miasto w pro-
cesji, a nastêpnie wystawiane do modlitwy w Grocie
Massabielle.

Dnia 14 czerwca 1925 r. nast¹pi³a beatyfikacja
Bernadetty przez papie¿a Piusa XI, a  8 grudnia 1933 r.
� kanonizacja Bernadetty przez tego¿ papie¿a.

Do dzi� w Lourdes zdarzaj¹ siê cuda. Ko�ció³
uzna³ za autentyczne 66 niewyt³umaczalnych powro-
tów do zdrowia. Miliony chorych udaje siê w to miej-
sce, aby odzyskaæ zdrowie. Nap³ywaj¹ ci¹gle infor-
macje o uzdrowieniach cia³a, a tak¿e duszy.

Ka¿dego dnia ulice miasta przemierzaj¹ t³umy piel-
grzymów udaj¹c siê do miejsca objawieñ. Tysi¹ce wo-
lontariuszy, s³u¿¹c Bogu i drugiemu cz³owiekowi, po-
�wiêca swój czas i pracê us³uguj¹c chorym i kalekim,
którzy z wiar¹ i nadziej¹ udaj¹ siê do �ród³a, aby piæ
z niego lub zanurzyæ siê w uzdrawiaj¹cej wodzie. Mo-
dl¹ siê, odmawiaj¹ ró¿aniec, uczestnicz¹ w procesjach
ze �wiecami na pami¹tkê objawieñ. ��wiat przychodzi
do Groty w Massabielle oddaj¹c ho³d Matce wszyst-
kich ludzi� (JP II). I tak dope³nia siê Przes³anie Maryi,
przekazane ma³ej, prostej dziewczynce z Lourdes.

Agnieszka Chru�ciñska - Trela
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        OD KOGO UCZYÆ SIÊ LECTIO DIVINA1?
Przypomnijmy w kilku punktach metodê czytania Pisma �wiêtego (lectio divina) dla tych, którzy nie mieli

okazji dotrzeæ do pierwszego numeru �Parafii na Sadach�.

    Lectio divina obejmuje cztery etapy:

1.  lectio � czytanie
2.  meditatio � rozwa¿anie
3.  oratio � modlitwa
4.  contemplatio et actio � g³êbokie rozmy�lanie i dzia³anie.
W tym artykule i w nastêpnych zajmiemy siê nauczycielami czytania i s³uchania S³owa Bo¿ego, bo nie

wystarczy poznaæ zasady, ale trzeba podpatrzeæ jak tê metodê stosowali nauczyciele. Nasz¹ niedo�cignion¹
nauczycielk¹ jest Maryja - Matka S³owa, które sta³o siê Cia³em. S³uga Bo¿y papie¿ Pawe³ VI nazwa³ Maryjê
�Dziewic¹ s³uchaj¹c¹ i rozwa¿aj¹c¹�. Powo³ywa³ siê przy tym na trzy teksty z Ewangelii �w. £ukasza:

ß (£k 1, 38) �Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug Twego S³owa!.� Tutaj Maryja
wyra¿a pokorê s³u¿ebnicy oraz ca³kowite pos³uszeñstwo wobec zadañ otrzymanych od Boga.
Orêdzie Archanio³a Gabriela skierowane do Maryi wymaga³o od Niej wiary i zaufania. Wiara
polega³a na przekonaniu, ¿e Bóg jest wszechmocny i dla Niego nie ma nic niemo¿liwego (£k 1, 37).
Maryja odpowiedzia³a wiar¹ na s³owa Pana i wobec El¿biety z rado�ci¹ wy�piewa³a Mu Magni-
ficat. Bóg wybiera oraz powo³uje ma³ych i pokornych tego �wiata, by
wielkich mo¿nych zawstydziæ i pouczyæ.

ß (£k 2, 19) �Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je
w swoim sercu.�

ß (£k 2, 51) �A Matka Jego (Jezusa) chowa³a wiernie wszystkie te sprawy
w swoim sercu.� Maryja zachowywa³a w sercu objawienie o Jezusie
i s³owa powiedziane przez samego Jezusa. �wiêty £ukasz przedstawia
J¹ jako pierwsz¹ s³uchaczkê s³ów Jezusa. ¯y³a tym s³owem, postêpo-
wa³a zgodnie z jego tre�ci¹, ono by³o zasad¹ Jej ¿ycia.

 W lutym kontynuujemy lekturê Ewangelii �w. £ukasza,
a od 19 lutego rozpoczynamy czytanie drugiego dzie³a �w. £ukasza:

 Dzieje Apostolskie.

1 T³um. z ³ac., Bo¿e czytanie

dok. na str. nastêpnej
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Maryja modli³a siê S³owem Bo¿ym (£k 1, 46 - 55). Jej hymn pochwalny Magnificat by³ jednocze�nie
modlitw¹ serca i ducha. �piewa³a rozradowana w Bogu - Zbawicielu. Wspomina z historii swego ludu dwa
wydarzenia zbawcze: nieustann¹ pamiêæ Boga o narodzie wybranym oraz realizacjê obietnic danych Abra-
hamowi i jego potomstwu, co jest wyrazem wierno�ci przymierzu.

Dzia³anie Maryi by³o te¿ wyrazem rozwa¿anego, a w³a�ciwie � najg³êbiej przemy�lanego S³owa. Posta-
wa Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej: �Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie�,  pod krzy¿em
na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych �wi¹t, kiedy rodzi³ siê Ko�ció³ � s¹ potwierdzeniem jej g³êbokich
rozwa¿añ i rozmy�lañ.

I tak w modlitwie Maryi spotykamy wszystkie stopnie lectio divina. Dziêki temu Matka naszego Pana jest
wzorem i nauczycielk¹ kontemplacji.

 ks. Grzegorz Wolski

(Na podstawie: ks. Józef Kudasiewicz, �Maryja Nauczycielka kontemplacji�. Uwa¿ajcie jak s³uchacie.
Teoria i praktyka lectio divina (praca zbiorowa), Kielce 2004.)

 OD KOGO UCZYÆ SIÊ LECTIO DIVINA
dok. ze str.  poprzedniej

1 Grzegorz Hlebowicz � Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Warszawa - ¯oliborz

Kiedy by³em dzieckiem, �wiat by³ inny...
...dzi� zosta³ tylko �Kanty�.

Po wyj�ciu ze szko³y podstawowej nr 92 im. Ernesto
�Che� Guevary otwiera³a siê przede mn¹ przestrzeñ wol-
no�ci.. podwórko, na którym zawiera³o siê przyja�nie.

Wiedzia³em od Ojca, ¿e to, co mówi¹ w szkole - nie za-
wsze jest prawd¹... Natomiast to, czego siê od Niego do-
wiedzia³em, nie ka¿demu nale¿a³o powtarzaæ.

Za murami szko³y czai³y siê ró¿ne niebezpieczeñstwa,
na czele z nauczycielk¹ �od muzyki�. O ile szko³a � to nie-
bezpieczeñstwo, ale ulica i podwórko by³y bezpieczne.

Dzi� jest odwrotnie. Dzieci ju¿ nie wracaj¹ same do
domu, �wietlice przyszkolne pêkaj¹ w szwach. Rodzice
boj¹c siê tego, co siê dzieje na ulicach, sami odbieraj¹
dzieci z placówek o�wiatowych. Zjawisko dziecka �z klu-
czem na szyi� odchodzi do przesz³o�ci.

    �wiat jest inny ni¿ ten, do którego przywyk³em.
Wychowa³em siê w �wiecie, w którym obowi¹zywa³o kilka prostych zasad: Bóg istnieje, w³adza jest z³a,

ludzie ¿eni¹ siê na powa¿nie, rodzina to miejsce, w którym nikogo siê nie odrzuca, a ju¿ na pewno nie
porzuca siê dzieci, m³odsi maj¹ respekt wobec starszych, nie wiadomo co to narkotyki... no, najwy¿ej ga³ka
muszkato³owa.

 W tym �wiecie istnia³o jeszcze jedno miejsce... Ko�ció³ �Kanty�. Parafia pw. �w. Jana Kantego, kateche-
za w domku przy ko�ciele, ksi¹dz �marabut� bardzo przejêtym g³osem udzielaj¹cy podrostkom dobrych,
ojcowskich rad, odpowiednich do wczesnego stanu wojennego.

 ... a wcze�niej �majowe pod parasolami� czy  �gorzkie ¿ale� z Mam¹  w naszym miejscu w starej kaplicy
przyklasztornej,  tam przy chórze na podwy¿szeniu tak, �abym wszystko widzia³�. Nawet niezbyt mi³y za-
pach �winek hodowanych przez siostry, mia³ jaki� swojski charakter.

... a pó�niej OAZA, takie co�, co uczy³o dzieci jak dorastaæ w wierze.

Dzi�...  nie ma ani Mamy, ani Taty, ani tamtego wszystkiego,
...zosta³ tylko �Kanty�.

Grzegorz Hlebowicz1
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Kaplica �Pod parasolami� � 1970-1986
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 Z KRONIKI PARAFIALNEJ:
WIECZÓR TRZECH KRÓLI 2006

By³ to nastrojowy koncert kolêd1. Co roku odby-
wa³ siê taki koncert w wykonaniu chóru parafialne-
go: ok. 15 pañ i panów �piewa³o kilkana�cie kolêd
w s³abo zape³nionej �wi¹tyni. Tym razem ko�ció³
by³ pe³en. Oko³o 200  siedz¹cych i  50 stoj¹cych
s³uchaczy, przez blisko dwie godziny z zaintereso-
waniem s³ucha³o koncertu.

Wykonawc¹ by³ zapowiadany chór �Mazowszan-
ki�: piêæ sympatycznych pañ z ludowymi chustami
na ramionach, szósta akompaniowa³a. Pan Leon
£ochowski przedstawi³ nam artystki i siebie, doda-
j¹c, ¿e panie jeszcze niedawno wystêpowa³y w s³yn-
nym zespole Pie�ni i Tañca �Mazowsze�. Dostali za-
chêcaj¹ce brawa i rozpocz¹³ siê koncert.

Ka¿d¹ kolêdê poprzedza³o krótkie, rzeczowe
wprowadzenie, a koñczy³y � huczne brawa. Podo-
ba³o siê. Nawet bardzo. Dlatego, ¿e zachwyci³y nas
piêkne, czyste g³osy, dobra dykcja i �wietne wyko-
nanie ka¿dej kolêdy.

Ka¿dy z nas s³uchaczy potwierdzi, choæby w
duchu, ¿e by³a to w³a�ciwa impreza na �wi¹teczny
WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Nie szekspirowski pod
tym tytu³em, bo nie w teatrze, lecz w ko�ciele. Ta-
kiego koncertu u nas jeszcze nie by³o! Najlepszym
dowodem niech bêdzie nie tylko wype³niony ko�ció³,
lecz równie¿ oklaski oraz fakt, ¿e po dwóch godzi-
nach, kiedy zapowiedziano wykonanie ostatniej ko-
lêdy, byli�my zaskoczeni: to koniec! Tyle kolêd chcia-
³oby siê jeszcze us³yszeæ w takim wykonaniu, ale
czas trwania koncertu ma swoje granice, równie¿
ze wzglêdu na wykonawców.

Na uznanie zas³u¿y³ równie¿ aktor, Leon £ochow-
ski. Jego rzeczowe komentarze, prawie gawêdy,

czasem recytacje lub �piew, sprawi³y, ¿e by³ ozdo-
b¹ koncertu. Pomaga³ mu dono�ny, czysty g³os,
a tak¿e dowcip oraz nuta patriotyczna we w³a�ci-
wym miejscu.

Ca³y zespó³ wykonawców zas³uguje na uznanie
i du¿e brawa! Koncert by³ nadzwyczaj udany. Nie
mo¿na jednak zapomnieæ, ¿e odby³ siê z inicjatywy
naszego radnego Roberta Rogali, organizacj¹
sprawnie zaj¹³ siê radny Ryszard Mazurkiewicz,
a ca³o�æ sfinansowa³ Wydzia³ Kultury Urzêdu Dziel-
nicy ¯oliborz m. st. Warszawy. I tu nasze serdecz-
ne podziêkowania kierujemy do obu panów radnych
oraz Naczelnik Wydzia³u Kultury � pani Ewy Kraj-
skiej. Prosimy o dalsz¹ troskê i pamiêæ.

Dziêkujemy równie¿ ks. Grzegorzowi Wolskie-
mu, który w imieniu ks. Proboszcza i wszystkich
Parafian po¿egna³ wykonawców krótkim, dowcip-
nym s³owem, wyra¿aj¹c przy tym nasz¹ szczer¹
wdziêczno�æ.

Tadeusz Siemek
1Kolêdy �piewano w Polsce od zarania naszego

chrze�cijañstwa. Trudno dzi� ustaliæ od jak dawna.
To by³ równie¿ przejaw ¿ycia artystycznego w na-
szym kraju. A wielka ró¿norodno�æ kolêd pod wzglê-
dem tre�ci i muzyki przyczyni³y siê do tego, ¿e ko-
lêdy by³y �piewane we wszystkich warstwach spo-
³eczeñstwa. Teksty kolêd to prawdziwa poezja: g³ê-
boka, m¹dra, religijna, ludowa, obrzêdowa. A za-
le¿nie od wydarzeñ historycznych � równie¿ poezja
patriotyczna. Melodie kolêd komponowanych przez
twórców szeroko znanych, a tak¿e ma³o znanych
i anonimowych zawieraj¹ rytmy polonezów, krako-
wiaków, mazura, ko³ysanki a nawet marsza.

T.S.

Do naszych Czytelników
To prawda, by³y �wiêta, go�cie, odwiedziny, mróz, Sylwester, Nowy Rok, wiele rado�ci

i zabiegania, ogólny brak czasu i ... ju¿ znowu codzienno�æ, ale mo¿e w³a�nie teraz KTO�
zechce do nas napisaæ lub przyj�æ, aby wzbogaciæ tre�æ �Parafii na Sadach�.

Zapraszamy. Czekamy.
Zespó³ Redakcyjny
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W NAJBLI¯SZYM MIESI¥CU W NASZEJ PARAFII

29 stycznia, niedziela Koncert kolêd w wykonaniu Chóru Parafialnego po Mszy �w. o godz. 18:30
31 stycznia, wtorek Spotkanie dzieci pragn¹cych wzi¹æ czynny udzia³ w parafialnych procesjach

(Wielkanoc, Bo¿e Cia³o) o godz 17:00
2 luty, czwartek �wiêto Ofiarowania Pañskiego (Matki Bo¿ej Gromnicznej)

Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego
Dzieñ modlitw o beatyfikacjê Ojca �w. Jana Paw³a II
Msze �w. o godz.  6:30,  7:00,  7:30,  8:00,  17:00,  18:30

godz.17:00 Ofiarowanie Matce Bo¿ej dzieci przystêpuj¹cych w 2006 roku po raz
pierwszy do Komunii �wiêtej i ich rodzin

godz.17:30 Powtórzenie JASE£EK w wykonaniu dzieci z naszej parafii (recenzjê czytaj
na  stronie 9  �Parafii na Sadach�)

godz.18:30 Msza �w. o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
11 luty, sobota Wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny z Lourdes;

rocznica objawieñ �w. Bernadetcie
13 luty, poniedzia³ek Ca³odzienne wystawienie Naj�wiêtszego Sakramentu

godz.8:30-18:00 zakoñczone Ró¿añcem Fatimskim
14 luty, wtorek �wiêto Cyryla i Metodego - Patronów  Europy

SPOTKANIA  ZESPO£ÓW  W  DOMU  PARAFIALNYM
 /niech zaproszeni czuj¹ siê wszyscy pragn¹cy dawaæ �wiadectwo i ¿yæ swoj¹ wiar¹...

spotkania s¹ otwarte dla wszystkich parafian/

Schola dzieci i m³odzie¿y w ka¿dy pi¹tek o godz. 17:00 i niedziele o godz.10:30
Chór Parafialny w ka¿dy poniedzia³ek i �rodê o godz. 19:00

w niedziele o godz. 9:00
Akcja Katolicka w pierwsz¹ �rodê miesi¹ca Msza �w. o godz. 18:30 i spotkanie

o godz. 19:00
Kó³ka Ró¿añcowe w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w ko�ciele o godz. 17:15
Kr¹g Biblijny w trzeci czwartek miesi¹ca  o godz. 19:00
Papieska Grupa Studencko-M³odzie¿owa w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 19:30
Legion Maryi w ka¿dy wtorek o godz. 19:00
Grupa Pomocników Legionu Maryi w drug¹ sobotê miesi¹ca o godz 10:00
Modlitewne Spotkania Rodzin w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca o godz.16:00 / dolny ko�ció³/

w trzeci¹ niedzielê miesi¹ca  o godz. 16:00 /dom parafialny/
Opiekunki Chorych w ostatni pi¹tek miesi¹ca o godz. 17:00
Katecheza Przedszkolaków 4 latki - w ka¿d¹ �rodê o godz.17:15

5-6 latki - w ka¿dy poniedzia³ek godz.17:15
Kancelaria Parafialna Poniedzia³ki, Wtorki, �rody, Soboty w godz. 9:00 -11:00

i 16:00 -17:30  Tel. 022 663 34 67
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
Poradnictwo Rodzinne �rody 18:00-20:00
Punkt wydawania odzie¿y Poniedzia³ki   9:00-12:00
Redakcja Parafii na Sadach Pi¹tki 17:00-18:00
Magazyn wydawania odzie¿y Poniedzia³ki   9:00-12:00
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JASE£KA W NASZEJ PARAFII
    Nape³ni³y siê mury ko�cio³a radosn¹ nowin¹ o Naro-

dzeniu Pana. Dzieci zgromadzone przez s. Salwinê nie tyl-
ko za�piewa³y, ale i zatañczy³y. �Mali arty�ci� musieli odbyæ
szereg prób, aby�my mogli ogl¹daæ tak piêkne Jase³ka.
W przygotowaniach i na samym przedstawieniu bardzo po-
mocna by³a wolontariuszka Sylwia. Pomaga³a dzieciom
znale�æ siê na scenie w odpowiednim miejscu i czasie. Za�
Pani Berenika gr¹ na gitarze poprowadzi³a �piew kolêd tak,
by do dzieci chêtnie do³¹cza³y siê osoby zgromadzone
w dolnym ko�ciele. Ci, którzy przyszli na przedstawienie
prze¿yli kilka mi³ych i wzruszaj¹cych chwil.

 Marta Figura

Pragnê³am by dzieci zwi¹zane z parafi¹, odtwarzaj¹c
role w Jase³kach, dzieli³y siê z nami rado�ci¹ i wiar¹. Sama
tre�æ Jase³ek to misterium zbawienia i mi³o�ci Boga. Dzie-
ci wyja�nia³y symbole zwi¹zane ze �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia, a szczególnym wyrazem wdziêczno�ci i adoracji
Pana Jezusa by³ �piew kolêd i taniec.

  s. Salwina CR

On Bóg, który rz¹dzi �wiatem
Cz³owiekowi sta³ siê bratem.
Oto ukry³ swoje Bóstwo,
A ukocha³ ¿³ób, ubóstwo,
By�my Go na�ladowali
Biednych braci ukochali.

Lecz my Ciê kochamy
Do ¿³óbka pójdziemy,

¯eby Ciê ucieszyæ
�piewaæ wci¹¿ bêdziemy.

Niech p³ynie kolêda
Lulaj, ¿e mi lulaj
a Ty go Matusiu

w sen s³odki utulaj.

Jase³ka bêd¹ powtórzone 2-go lutego

po Mszy �w. o godz. 17:00.
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    Rozmowa z Juli¹ Sarosiek
przewodnicz¹c¹ Zespo³u
Opiekunek Parafialnych

W pokoju Pani Julii w�ród wie-
lu rodzinnych pami¹tek znajduje
siê obraz Bo¿ego Mi³osierdzia.
Swoje ¿ycie i dzia³alno�æ spo³ecz-
n¹, czynienie dobra i pomocy dla
chorych, potrzebuj¹cych, nie-
szczê�liwych, w sposób praktycz-
ny i duchowy ³¹czy ona na co dzieñ
z g³êbok¹ wiar¹ w Boga.

Opiekunk¹ chorych w naszej
parafii jest ju¿ 43 lata, a przewod-

nicz¹c¹ Zespo³u  �  32. Ilu z nas mo¿e wykazaæ siê tak
cennym dorobkiem w dzia³alno�ci dla innych ludzi?!

Pani¹ Juliê znam ju¿ kilkadziesi¹t lat, ale od nie-
dawna czêsto rozmawiamy, wspominamy, modlimy
siê. Jedn¹ z wa¿nych rozmów uzna³am za szcze-
góln¹ i w³a�nie j¹ zapisa³am�

B.K. � Kiedy i w jaki sposób rozpoczê³a Pani dzia-
³alno�æ na rzecz naszej Parafii?

Julia Sarosiek � Mo¿e na pocz¹tku trochê historii.
Zespó³ Opiekunek Parafialnych zosta³ powo³any przez
ks. pra³ata Teofila Boguckiego zaraz po erygowaniu
parafii �w. Jana Kantego w 1952 r. Ksi¹dz pra³at jako
troskliwy duszpasterz, szczególnie dla ludzi chorych,
sêdziwych, biednych, niezapomniany nasz proboszcz,
mianowa³ kierowniczk¹ Zespo³u p. Zofiê Stratonowicz
� osobê wielkiej kultury, dobroci, wra¿liwego serca, pe³-
n¹ po�wiêcenia, oddan¹ ca³ym sercem aktywnej pra-
cy dla chorych. Jej osobowo�æ i dzia³alno�æ by³y dla
wielu z nas przyk³adem. Po 22 latach, w 1974 r. Ze-
spó³ zosta³ ca³kowicie osierocony. Ksi¹dz proboszcz
T. Bogucki wraz z kierowniczk¹ p. Zofi¹ zostali prze-
niesieni do parafii �w. Stanis³awa Kostki. Nowy pro-
boszcz naszej parafii ks. dr Ryszard �liwiñski miano-
wa³ kierowniczk¹ Zespo³u w³a�nie mnie, a ja od 1963 r.
dzia³a³am ju¿ jako opiekunka chorych. Od 1982 r., po
przej�ciu na emeryturê mog³am ca³kowicie po�wiêciæ
siê pracy spo³ecznej. Nasz Zespó³ przez te lata liczy³
od 15 do 20 osób, ale ostatnio zmala³ do 13. Od 1963 r.
zmar³o 29 pañ, które opiekowa³y siê chorymi,
a z zaanga¿owanych wówczas w Zespole pozosta³am
ju¿ tylko ja. M³odych nie przybywa, a chorych i potrze-
buj¹cych jest coraz wiêcej.

B.K. � W sprawozdaniu przygotowanym na wizy-
tacjê kanoniczn¹ biskupa Mariana Dusia, opisa³a
Pani aktualn¹ dzia³alno�æ Zespo³u Opiekunek Para-
fialnych. Ró¿norodn¹ opiek¹ otaczacie 67 osób. Jest
to pomoc niebagatelna! Sk¹d czerpiecie �rodki i si³y

oraz wsparcie duchowe do swojej bezinteresownej
pracy? Wszystkie Panie jeste�cie przecie¿ zaawan-
sowane wiekiem, same schorowane, niekiedy i Wy
potrzebujecie pomocy?

J.S. �  Modlimy siê szczególnie podczas wspól-
nej Adoracji Przenaj�wiêtszego Sakramentu, ka¿de-
go 13. dnia miesi¹ca; nasza modlitwa trwa od godz.
11:00 do 12:00. Modlimy siê o nowe, dobre powo³a-
nia do spo³ecznej pracy, aby nie�æ pociechê i po-
moc ludziom potrzebuj¹cym opieki. Nie wyobra¿a-
my sobie spe³niania naszej misji bez serdecznego
zaanga¿owania i ogromnej pomocy ks. proboszcza
Antoniego Dêbkowskiego. Wszystkie wydatki
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Zespo³u finansowane s¹
w³a�nie przez naszego Ksiêdza Proboszcza. On tak-
¿e uczestniczy w realizacji naszych zadañ. Wspiera
nas modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem.

B.K. � O w³a�nie! W jakich formach dzia³alno�ci
Zespo³u Opiekunek wyra¿ane s¹ te zadania?

J.S. � Wymieniê najwa¿niejsze, jest ich dziesiêæ.
1. Przygotowywanie chorych do przyjêcia Pana Je-

zusa w 1. pi¹tki miesi¹ca (odwiedziny chorych
przed ka¿dym 1. pi¹tkiem, sporz¹dzenie aktual-
nych spisów);

2. Organizacja dla chorych rekolekcji wielkopostnych
w ich mieszkaniach;

3. ¯ywy Ró¿aniec chorych � prowadzenie jednej
Ró¿y pod wezwaniem Matki Bo¿ej z Lourdes;

4. 4 czerwca (1. sobota czerwca), Dzieñ Chorych w
Parafii. Przed tym �wiêtem Panie Opiekunki od-
wiedzi³y wszystkich podopiecznych (z zaprosze-
niem od Ksiêdza Proboszcza na Mszê �w.).

5. Osobi�cie przekazujemy ¿yczenia �wi¹teczne
skierowane przez Ksiêdza Proboszcza do wszyst-
kich objêtych pomoc¹ (na Wielkanoc � dla 72
osób, na Bo¿e Narodzenie � dla ok. 67 osób);

6. Sporz¹dzamy i roznosimy paczki �wi¹teczne (na
Wielkanoc � 39 paczek, na Bo¿e Narodzenie �
41 paczek);

7. W lecie Panie Opiekunki zebra³y pachn¹ce zio³a
(p³atki ró¿, miêtê itp.), z których wraz z kadzid³em
i kred¹ sporz¹dzi³y paczuszki na �wiêto Trzech
Króli (w 2006 r.). Natomiast przygotowane pa-
czuszki w 2004 r. na Trzech Króli i w 2005 r. roz-
dano na dy¿urze podczas Mszy �w. Zebrane ofiary
przeznaczono na misje.

8. Zakupiono obiady, z których przez ca³y rok korzy-
sta³y 2 osoby.

9. Ka¿da z Pañ Opiekunek ma przydzielonych pod
swoj¹ opiekê konkretnych podopiecznych i stara
siê zaradzaæ ich potrzebom.

Julia Sarosiek

dok. na str. nastêpnej
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10. Prowadzimy magazyn przyjmowania i wydawa-
nia odzie¿y, który czynny jest raz w tygodniu, w
poniedzia³ek w godz. 9:00 � 12:00. Dary pocho-
dz¹ wy³¹cznie od naszych parafian. Odzie¿ wy-
dajemy wszystkim osobom zg³aszaj¹cym siê do
magazynu. Nadwy¿kê zapotrzebowania lub rze-
czy u nas niechodliwe pakujemy i przekazujemy
do PCK. Mo¿e przydadz¹ siê innym.
B.K. � Piêknie dziêkujê za spotkanie. Zainspiro-

wana widokiem Obrazu Bo¿ego Mi³osierdzia z nie-
ukrywanym wzruszeniem pozwolê sobie zakoñczyæ
nasz¹ rozmowê s³owami B³ogos³awionej S. M. Fau-
styny Kowalskiej:

 �O Mi³o�ci Wiekuista, ka¿esz malowaæ obraz Swój �wiêty
   I ods³aniasz nam zdrój mi³osierdzia niepojêty,
   B³ogos³awisz kto siê zbli¿y do Twych promieni,
   A dusza czarna w �nieg siê zamieni.�

Rozmawia³a Barbara Kowalczyk

FORUM SZKÓ£ KATOLICKICH
NA JASNEJ GÓRZE 24.11.2005 - 26.11.2005

W pierwszym numerze �Parafii na Sadach� za-
powiedzieli�my, ¿e bêdziemy przedstawiaæ omówie-
nia referatów wyg³oszonych na Forum. Pierwszym
z nich jest wyk³ad ks. prof. Krzysztofa Pawliny  pt.
�Wp³yw Jana Paw³a II na m³odych��

 �Dziwny B³ysk� to tytu³ pierwszej czê�ci tego
wyk³adu, w której na tle dziejów Autor przedstawi³
proces powstawania cywilizacji chrze�cijañskiej, eu-
ropejskiej. Na pocz¹tku wskaza³  dwa przeciwleg³e
bieguny historii. Pierwszy stanowi³ edykt tolerancyj-
ny , zwany mediolañskim (Konstantyn Wielki1, 313 r.).
Drugim by³a rewolucja francuska (1789-1799)
i wspó³czesna nam Konstytucja Europejska, która
�wiadomie przemilcza chrze�cijañstwo. Rozwój wy-
darzeñ przyczyni³ siê do tego, ¿e obecnie ¿yjemy
tak, jakby Boga nie by³o. �mieræ Jana Paw³a II to
�Dziwny B³ysk� dla ludzko�ci: odchodzi Jan Pawe³ II.
Dok¹d? Do Domu Pana! To znaczy, ¿e jest Bóg? ̄ e
jest inny �wiat? �mieræ Jana Paw³a II zatrzyma³a
�wiat bez Boga. Na jak d³ugo?

 Dwa miesi¹ce po �mierci Papie¿a Autor prze-
prowadzi³ badanie w�ród m³odzie¿y (odpowiedzi
udzieli³o ok. 700 respondentów) szkó³ �rednich w
Warszawie, w trzech dzielnicach: na ¯oliborzu, w
�ródmie�ciu i na Woli. W badaniu w�ród innych po-
stawi³ pytanie: Co siê zmieni³o w twoim ¿yciu po
�mierci Jana Paw³a II?

Ok. 90 % m³odych ludzi odpowiedzia³o, ¿e nie by³o
to wydarzenie obojêtne, 10,2 % - nic lub niewiele w ich

¿yciu siê zmieni³o. W tej ostatniej grupie: 6,5% - abso-
lutnie nic siê nie zmieni³o, 3,7% - udzieli³o odpowiedzi
z uzasadnieniem np.: �W moim ¿yciu prawie nic siê
nie zmieni³o. Tak jak zawsze chodzê do ko�cio³a. Mo-
dlê siê w intencji Ojca �wiêtego�; �Ta sytuacja nie wy-
war³a na mnie wp³ywu, nie jestem katolikiem�.

Zauwa¿my, ¿e wiêkszo�æ odpowiedzi dotyczy³a
intensywno�ci prze¿yæ, np.: �Odszed³ nasz kochany
i �wiêty Tatu��; �Czujê, jakby du¿a czê�æ mojego
¿ycia odesz³a�.

Co czwarty z badanych m³odych ludzi stwierdzi³,
¿e �mieræ Papie¿a przyczyni³a siê do pog³êbienia
refleksji egzystencjalnych, np.: �Zacz¹³em g³êbiej
zastanawiaæ siê nad swoim ¿yciem i sensem istnie-
nia�. Zmianê postaw i zachowañ wobec ludzi wska-
za³o prawie 15 % ankietowanych: �Zacz¹³em bar-
dziej doceniaæ ludzi, to co robi¹ i mówi¹�; � Otaczam
wiêkszym szacunkiem osoby starsze i chore�. Prze-
sz³o 10% wyrazi³o ¿al, i¿ dotychczas tak ma³o inte-
resowali siê osob¹ i nauczaniem Jana Paw³a II: �Za-
cz¹³em czytaæ Encykliki Ojca �wiêtego�; �Zacz¹³em
braæ do siebie Jego nauki�. Równie¿ dla 10% re-
spondentów �mieræ Jana Paw³a II by³a okazj¹ do
zrewidowania swego stosunku do Ko�cio³a katolic-
kiego i jego G³owy: �To bardzo dziwne, ale zmieni³
siê mój stosunek do religii, ale przede wszystkim do
ko�cio³a i jego konserwatywnych zasad. Przez pra-
sê Ko�ció³ kreowany by³ jako miejsce afer, lecz po
�mierci Papie¿a mo¿na by³o zobaczyæ, jak wiele
dobrego siê tam dzieje�.

Co pi¹ty z badanych stwierdzi³ poprawê swojej
religijno�ci, jako owoc zwi¹zany ze �mierci¹ Jana
Paw³a II: �Zacz¹³em czê�ciej chodziæ do Ko�cio³a,
czasami modlê siê wieczorem, mocniej wierzê�; �Sta-
ram siê g³êbiej prze¿ywaæ Eucharystiê�.

�[�] Zastanawiano siê wcze�niej wielokrotnie, jaki
rodzaj autorytetu reprezentuje Jan Pawe³ II. Dzisiaj
mo¿emy stwierdziæ, ¿e ostateczna jako�æ tego auto-
rytetu zosta³a zweryfikowana przez wydarzenia towa-
rzysz¹ce Jego odej�ciu. Je�li miar¹ autorytetu jest
zdolno�æ wywo³ywania zmian w innych ludziach, to
trzeba powiedzieæ, ¿e w �wietle badañ polskiej m³o-
dzie¿y autorytet Jana Paw³a II znalaz³ empiryczne po-
twierdzenie. Okaza³o siê, ¿e w m³odym cz³owieku ist-
nieje przestrzeñ wra¿liwo�ci, która daje mu szansê
na zmianê i rozwój, a spotkanie takiego autorytetu
uruchamia tê zdolno�æ przemiany.[�]� (cyt. z wyk³a-
du ks. prof. Krzysztofa Pawliny).            (cdn.)

s. M. Maksymiliana Nicpoñ CR
1Konstantyn, zw. Wielkim (cesarz rzymski) og³osi³ w 313 r.

edykt tolerancyjny wobec chrze�cijan, którym znosi³ ich prze-
�ladowania i nadawa³ im pe³niê praw w pañstwie.

dok. ze strony poprzedniej
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do u¿ytku wewnêtrznego

2 LUTY - DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO1

I wyryjesz na nim, jak siê ryje na pieczêci:
    �Po�wiêcony dla Pana�.2

��nie my umi³owali�my Boga, ale,
     ¿e On sam nas umi³owa³��
��my�my poznali  i uwierzyli mi³o�ci,
     jak¹ Bóg ma ku nam.� 3

O czym nam przypomina Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego? O ostatecznym
powo³aniu ka¿dego cz³owieka � o powo³aniu do szczê�cia, o mo¿liwo�ci bycia
RAZEM, o spe³nieniu najwiêkszej têsknoty, najg³êbszego pragnienia, o cudzie
SPOTKANIA Z MI£O�CI¥, która nigdy siê nie skoñczy.

Najpiêkniejsz¹ z dróg: drogê ¿ycia po�wiêconego Bogu, rozpoczyna pe³ne
radosnego zdumienia pytanie: �Czy naprawdê mogê?� na tle cichego szeptu
Boga: �Czy chcesz?�

Ko�ció³ obchodz¹c Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego chce by�my z wdziêcz-
no�ci¹ przyjmowali ten dar, który z Jego woli staje siê wci¹¿ na nowo udzia³em
niektórych ludzi.

Czym jest ¿ycie konsekrowane? Jest dotkniêciem tajemnicy; jest odpowiedzi¹ wiary na zaproszenie, by
pój�æ w nieznane; jest prób¹ i chêci¹ wype³nienia pierwszego i najwa¿niejszego przykazania, które ci¹gle
brzmi nam w uszach, które wypowiadamy tak czêsto i które wszyscy doskonale znamy: �Bêdziesz mi³owa³
Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys³em.� 4

 Drog¹ t¹ mieli szczê�cie i�æ m.in. Augustyn, Franciszek, Teresa, których Ko�ció³ zaliczy³ w poczet �wiê-
tych. Szli ni¹ liczni zwykli, cisi i pro�ci ludzie, np. Józef z Kupertynu 5 , który nie wyró¿nia³ siê ¿adnymi
talentami, a raczej tylko ich brakiem. Bo...

aby najprostsi Go przyjêli,
ci, którzy dusze maj¹ z bieli,
a dla mi³o�ci swej nie znaj¹ s³ów.� 6

    Zatem najwiêksza jest Mi³o�æ! Szukaj tej MI£O�CI�
 s. Beata Józefa Sikorska CR

1 ¯ycie konsekrowane prowadz¹: zakonnicy i zakonnice, mnisi i mniszki, pustelnicy
i �wieccy konsekrowani, dziewice po�wiêcone Bogu i wdowy, wdowcy konsekrowani.

2 Biblia Tysi¹clecia, wyd. 3, 1990r., (Wj 28, 36)
3 Biblia Tysi¹clecia, wyd. 3, 1990r., (1J 4, 10;16)
4 Biblia Tysi¹clecia, wyd. 3, 1990r., (£k 10, 27)
5 Józef z Kupertynu,- w³oski zakonnik, kapucyn, mistyk ur. w 1603 r. w Apulli
6 Jan Pawe³ II, Pie�ñ o s³oñcu niewyczerpanym

Dnia 18 stycznia 2006 zmar³ ks. Jan Twardowski wielki Poeta.
Obszerniej o Nim w nastêpnej �Parafii na Sadach�.

�Je�li mi³o�æ najwiêksza w prostocie,
a pragnienie najprostsze w têsknocie,
wiêc nie dziw, ¿e pragn¹³ Bóg,


