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... Drogê Wielkiego Postu, któr¹ Pan Jezus odby³ w czasie
swego ¿ycia na ziemi razem z uczniami,

odbywa w dalszym ci¹gu razem z Ko�cio³em.
Wielki Post jest okresem szczególnie intensywnej obecno�ci

Chrystusa w ¿yciu Ko�cio³a ...

... Na�ladujmy Chrystusa w modlitwie i po�cie,
jak tylko potrafimy ...

Jan Pawe³ II
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1 Modlitwa kap³ana, któr¹ koñczy on obrzêdy wstêpne Mszy �w.
2 Pierwsza czê�æ modlitwy eucharystycznej

Z LITURGII MSZY �WIÊTEJ �RODY POPIELCOWEJ
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Z kolekty1 .
Panie, nasz Bo¿e,
daj nam przez
�wiêty post za-
cz¹æ okres poku-
ty, aby nasze wy-
rzeczenia umocni-
³y nas do walki ze
z³ym duchem.

Z prefacji2 . Zaprawdê, godne to i sprawiedliwe,
s³uszne i zbawienne, aby�my zawsze sk³adali dziêk-
czynienie Tobie, mi³osierny Ojcze, wszechmog¹cy
Bo¿e,  Królu wiecznej chwa³y. Ty przez post cielesny
u�mierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty
i nagrody, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiaj¹ zastêpy Anio-
³ów,  którzy zawsze siê raduj¹ w Twojej obecno�ci.
Prosimy, aby i nasze g³osy przy³¹czy³y siê do nich...

Z Ewangelii wed³ug �w. Mateusza. Jezus po-
wiedzia³ do swoich uczniów: �Strze¿cie siê, ¿eby�cie
uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed lud�mi
po to, aby was widzieli; inaczej nie bêdziecie mieli

nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kie-
dy wiêc dajesz ja³mu¿nê, nie tr¹b przed sob¹, jak
ob³udnicy czyni¹ w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili. Zaprawdê powiadam wam: ci otrzy-
mali ju¿ swoj¹ nagrodê. Kiedy za� ty dajesz ja³-
mu¿nê, niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni pra-
wa, aby twoja ja³mu¿na pozosta³a w ukryciu. A Oj-
ciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy siê
modlicie, nie b¹d�cie jak ob³udnicy. Oni lubi¹ w sy-
nagogach i na rogach ulic wystawaæ i modliæ siê, ¿eby
siê ludziom pokazaæ. Zaprawdê powiadam wam:
otrzymali ju¿ swoj¹ nagrodê. Ty za�, gdy chcesz
siê modliæ, wejd� do swej izdebki, zamknij drzwi i
módl siê do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Oj-
ciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy
po�cicie, nie b¹d�cie posêpni jak ob³udnicy. Przy-
bieraj¹ oni wygl¹d ponury, aby pokazaæ ludziom, ¿e
poszcz¹. Zaprawdê powiadam wam: ju¿ odebrali
swoj¹ nagrodê. Ty za�, gdy po�cisz, nama�æ sobie
g³owê i umyj twarz, aby nie ludziom pokazaæ, ¿e po-
�cisz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie�.

Komentarz.
Powaga Wielkiego Postu stwarza szczególny klimat do zamy�lenia siê nad sob¹. Gdy dzi� spada

na nasze g³owy popió³ i s³yszymy s³owa �Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�, to rzeczywi�cie
uznajmy konieczno�æ nawrócenia i uwierzmy Ewangelii � Dobrej Nowinie; dobrej, bo wed³ug niej grzech
jest mo¿liwy do pokonania. I rzeczywi�cie zosta³ pokonany przez Chrystusa.

    Zbawiciel trzykrotnie zwraca nasz¹ uwagê na nagrodê. Ci, którzy robi¹ wszystko na pokaz, ju¿ j¹
w tym ¿yciu otrzymali; inni dyskretnie pe³ni¹cy pobo¿ne uczynki, otrzymaj¹ j¹ dopiero od Ojca. Nie
mo¿na stwierdziæ, ¿e uczynki na pokaz nie maj¹ ¿adnej przed Bogiem warto�ci, ale to one same mog¹
zamkn¹æ cz³owieka na ZBAWIENIE Bo¿e, je�li dla nich samych s¹ pe³nione.

ks. Piotr Pawe³ Laskowski

�wiêty Józef, oblubieniec Maryi.
  Kochaj bardzo �wiêtego Józefa, kochaj go z ca³ej swojej duszy, gdy¿ jest

tym, który wraz z Jezusem najbardziej mi³owa³ Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê
i który najwiêcej obcowa³ z Bogiem: który najbardziej Go kocha³ po naszej
Matce. Jest godzien twojej mi³o�ci i warto by� z nim obcowa³, gdy¿ jest Na-
uczycielem ¿ycia wewnêtrznego i wiele mo¿e przed Panem i Matk¹ Bo¿¹.

Ksiê¿a Werbi�ci
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WIELKI POST:
Pamiêtaj,  ¿e jeste� prochem

Mo¿e nigdy S³owo Boga nie brzmi tak wprost. Nie zwraca siê tak bez
wyj¹tku do ka¿dego: Pamiêtaj, ¿e jeste� prochem i w proch siê obrócisz.

Ka¿dy te¿ przyjmuje te s³owa. S¹ tak bardzo oczywiste! Tak dok³ad-
nie potwierdzaj¹ ich prawdê dzieje ludzko�ci. I do�wiadczenie ka¿dego
cz³owieka.

S³owa te mówi¹ o �mierci, któr¹ koñczy siê ¿ycie ka¿dego cz³owieka
na ziemi. Równocze�nie s³owa te przywo³uj¹ ka¿dego z nas ku �pocz¹t-
kowi�. Zosta³y wypowiedziane do pierwszego Adama jako owoc grze-
chu: �je¿eli bêdziecie spo¿ywaæ owocu z tego drzewa, �mierci¹ pomrze-
cie� (por. Rdz 2, 17).

�mieræ jako owoc drzewa wiadomo�ci dobra i z³a. Owoc grzechu. Te
s³owa mówi Bóg - Jahwe, Bóg - Stwórca. Ten, który powo³a³ - i stale

powo³uje - do istnienia z nico�ci �wiat i cz³owieka. A cz³owieka stworzy³ �z prochu ziemi� (Rdz 1, 7): ukszta³-
towa³ go z tej samej materii, z której zbudowany jest ca³y widzialny �wiat.

Kiedy Bóg mówi: �pamiêtaj, cz³owieku, ¿e jeste� prochem i w proch siê obrócisz� (por. Rdz 3, 19) - s³owa
te brzmi¹ jak surowy wyrok. I Bóg, który je wypowiada, objawia siê w nich jako Stwórca i jako Sêdzia.

A jednak - s³owa te s¹ równocze�nie pe³ne cierpienia. Wyra¿a siê w nich zapowied� Wielkiego Pi¹tku. Wyra¿a
siê w nich cierpienie Syna Bo¿ego, który mówi: �je�li mo¿e byæ, Ojcze! Abba! Odwróæ ten kielich� (por. Mk 14, 36).

Tak! Te surowe s³owa kryj¹ w sobie ból Boga! Przecie¿ wypowiada je do cz³owieka, którego uczyni³ na
swój obraz i podobieñstwo; obraz i podobieñstwo Boga� ma siê obróciæ w proch?

�Pan zapali³ siê zazdrosn¹ mi³o�ci¹ ku swojej ziemi, i zmi³owa³ siê nad swoim ludem� - g³osi prorok Joel (2, 18).
Jan Pawe³ II

Melania i Maksymin
to dzieci urodzone i wy-
chowane w Cors, w
piêknej okolicy w pasie
Alp Wysokich we Fran-
cji. Jak wiêkszo�æ ich
rówie�ników nie pobie-
ra³y ¿adnych nauk. ¯y-
cie ich od pocz¹tku by³o
trudne. Pochodz¹c z
bardzo biednych rodzin
same musia³y od wcze-
snych lat pracowaæ na
swoje utrzymanie. Nie
chodzi³y do szko³y ani

na katechizacjê. Nie umia³y siê modliæ, nie zna³y jêzyka
francuskiego, mówi³y gwar¹ i to o ma³ym zasobie s³ów.
Cierpia³y wskutek biedy, zaniedbania i braku mi³o�ci ze
strony rodziny.

MARYJA W ¯YCIU KO�CIO£A
Pastuszkowie z Alp

Melania Calvat � urodzi³a siê 7 listopada
1831 r., jako czwarte dziecko, razem by³o ich
dziesiêcioro. Ojciec chwyta³ siê ka¿dej pra-
cy, aby utrzymaæ rodzinê. Matka obarczona
gromadk¹ dzieci nie mog³a, a mo¿e nie po-
trafi³a zapewniæ im mi³o�ci i przywi¹zania do
rodziny. Czêsto zmuszano dzieci do ¿ebrac-
twa. Melania od najm³odszych lat oddawana
by³a  okolicznym wie�niakom do pasania
krów. Cicha, ma³omówna, zamkniêta w so-
bie, poznaje ¿ycie przebywaj¹c w domach
ró¿nych ludzi. Dom rodzinny przez d³ugie zi-
mowe miesi¹ce, nie jest dla niej miejscem
spokoju i rado�ci.

Od wiosny 1846 roku a¿ do koñca jesieni
by³a u Jana  Baptysty Pra, w jednym z przy-
sió³ków wsi La Salette. Tam te¿ spotka³a siê z
Maksyminem, którego zatrudni³ Piotr Selem,
s¹siad pana Pra.

La Salette - pomnik Maryi
z pastuszkami

dok. na str. nastêpnej
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MARYJA
W ¯YCIU KO�CIO£A
Maksymin Giraud � urodzi³ siê 26 sierpnia 1835 r.

Ojciec i matka mieli tak¿e córkê Angelikê, starsz¹
od Maksymina. Gdy mia³ 17 miesiêcy umar³a mu mat-
ka. Ojciec wkrótce o¿eni³ siê powtórnie z kobiet¹,
która mia³a syna Jana-Franciszka. Jako ko³odziej prze-
siadywa³ w warsztacie lub w szynku, albo wêdrowa³ w
poszukiwaniu pracy. Czasami zabiera³ ze sob¹ Mak-
symina. Ch³opiec by³ bardzo ruchliwym dzieckiem.
Macocha nie mia³a na jego wychowanie ¿adnego
wp³ywu. W³óczy³ siê po ulicach, biega³ z koz¹ i psem.
Wzrasta³ pozostawiony samemu sobie.

Utrzymaæ rodzinê nie by³o ³atwo w tych trudnych
warunkach. W latach 1830-1848 Francja prze¿ywa-
³a burzliwe dzieje. W ró¿nych czê�ciach kraju wybu-
cha³y epidemie i panowa³ nieurodzaj. Przyczyni³o siê
to do znacznego os³abienia pozycji Ko�cio³a, obojêt-
no�ci wobec wiary i upadku znaczenia religii. W tej
dramatycznej sytuacji, w maleñkiej alpejskiej wiosce
La Salette wydarzy³o siê co�, co zmieni³o czê�ciowo
oblicze Francji.

Objawienie w La Salette
W sobotê 19 wrze�nia 1846 roku, na zboczu góry

Gargas - ok. 2200 m n.p.m. - dwoje dzieci:  jedena-
stoletni Maksymin i piêtnastoletnia Melania pas³o
krowy. Kiedy z doliny Sezia dzwony ko�cielne we-
zwa³y na Anio³ Pañski, dzieci pogna³y zwierzêta do
wodopoju. Nastêpnie wspiê³y siê wy¿ej, zjad³y chleb
i kawa³ek bia³ego sera, po czym po³o¿y³y siê na tra-
wie i zasnê³y. By³o ciep³o, a niebo bezchmurne. Pierw-
sza obudzi³a siê Melania i zrywaj¹c siê z miejsca wo-
³a³a Maksymina, aby szukaæ krów, które siê oddali³y.
Zwierzêta siê odnalaz³y, a dzieci dojrza³y wielk¹ ja-
sn¹ kulê, w jej wnêtrzu kobietê niezwyk³ej jasno�ci.
Siedzia³a na kamieniu, tu¿ przy ma³ym �róde³ku.
Twarz zakry³a d³oñmi. £okcie opar³a na kolanach.
P³aka³a. Na jej piersiach widnia³ krzy¿ z Jezusem
Chrystusem i z narzêdziami mêki: m³otkiem i obcê-
gami. Z krzy¿a promieniowa³a jasno�æ otaczaj¹ca ko-
bietê. Na g³owie l�ni³a korona z ró¿, a w ka¿dej b³ysz-
cza³ diament. Chusta na szyi i ramionach by³a obra-
mowana wstêg¹ ró¿, z³ociste szaty pokrywa³a niezli-
czona ilo�æ gwiazd. U stóp le¿a³y ró¿e. Dzieci trochê
siê ba³y, Melania wypu�ci³a z rêki swój kij pasterski,
ale wiercipiêta Maksymin powiedzia³: �Chod�, pilnuj
kija, ja trzymam swój. A jakby to «co�» chcia³o nam
co� z³ego uczyniæ, to dam mu porz¹dnego sztur-

chañca�.Wtedy
Pani podnios³a
siê, skrzy¿owa-
³a swe ramiona
i powiedzia³a:
�Zbli¿cie siê,
moje dzieci, nie
bójcie siê, przy-
sz³am oznajmiæ
wam wielk¹ no-
winê. Je¿eli mój
lud nie zechce
siê poddaæ,
bêdê zmuszona
pu�ciæ ramiê
Mojego Syna.
Jest ono tak
mocne i tak
ciê¿kie, ¿e nie
zdo³am go d³u-
¿ej podtrzymywaæ. Chc¹c, by Mój Syn was nie opu-
�ci³, muszê ustawicznie Go o to prosiæ. Da³am wam 6
dni do pracy, a siódmy zastrzeg³am dla siebie. Nie
chcecie mi go przyznaæ. To w³a�nie czyni tak ciê¿kim
ramiê Mojego Syna. Wo�nice przeklinaj¹c wymawia-
j¹ Imiê Mojego Syna. Te dwie rzeczy  bardzo obci¹¿a-
j¹ ramiê Mojego Syna.� Dzieci s³ysza³y to w jêzyku
francuskim i nic nie rozumia³y, dalej orêdzie by³o prze-
kazywane w okolicznej gwarze. Piêkna Pani, bo tak
nazywa³y J¹ Melania i Maksymin, mówi³a o niszczo-
nym zbo¿u, o g³odzie i epidemiach.

Prosi³a o nawrócenie siê, modlitwê, czynne
uczestniczenie we Mszy �w., poszanowanie sakra-
mentów. Przypomina³a, ¿e w czasie Wielkiego Po-
stu nale¿y po�ciæ. Jednak pro�ba o modlitwê prze-
wodzi³a orêdziu: �Ach, moje dzieci, trzeba siê do-
brze modliæ, rano i wieczorem. Je¿eli nie macie cza-
su, odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i Zdro-
wa� Maryjo, a je¿eli bêdziecie mog³y, módlcie siê
wiêcej�. W zakoñczeniu orêdzia Piêkna Pani powtó-
rzy³a dzieciom dwukrotnie polecenie: �A wiêc, moje
dzieci, og³o�cie to ca³emu mojemu ludowi�. Po tym
oddali³a siê i zniknê³a unosz¹c siê w górê.

Na miejscu objawienia, tam gdzie Maryja siedzia-
³a, wytrysnê³o �róde³ko. P³ynie ono od dnia objawie-
nia bez przerwy, a¿ do naszych czasów. Woda ta u¿yta
z wiar¹, dokona³a wielu uzdrowieñ i nawróceñ.

Agnieszka
Chru�ciñska-Trela

La Salette � pomnik p³acz¹cej
Matki Bo¿ej widzianej w objawieniu

dok.w nastepnym numerze

dok. ze str.  poprzedniej
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 LECTIO DIVINA
�wiêta Teresa z Lisieux nauczycielk¹  czytania Bo¿ego S³owa

 W marcu kontynuujemy lekturê Dziejów Apostolskich,
31 marca rozpoczynamy Ewangeliê wed³ug �w. Marka.

W 1997 roku minê³a setna rocznica �mierci �w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ j¹
wówczas Doktorem Ko�cio³a. Ta dwudziestoczteroletnia zakonnica nauczy³a nas mi³o�ci do Bo¿ego S³owa.

15 maja 1897 roku  w ¯ó³tym Zeszycie ( zapis ostatnich rozmów �w. Teresy ) czytamy: �Co do mnie, to
nie znajdujê ju¿ nic w ¿adnych ksi¹¿kach poza Ewangeli¹. Ta ksi¹¿ka mi wystarcza. S³ucham z zachwytem
s³ów Jezusa, który mi mówi wszystko co mam czyniæ: Uczcie siê ode mnie, ¿e jestem cichy i pokornego
serca...; wtedy ogarnia mnie spokój zgodnie z Jego obietnic¹: znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych�.
Z tym wyznaniem z³o¿onym kilka miesiêcy przed �mierci¹, zgadzaj¹ siê �wiadectwa innych sióstr. Siostra
Maria od Anio³ów zezna³a: �Mia³a (�w. Teresa) rzadko spotykane rozumienie �wiêtych Pism - mo¿na to
zreszt¹ oceniæ po sposobie, w jaki wyja�nia³a ich sens, w dziejach swej duszy, które mo¿na nazwaæ cu-
dem�.  A inna z sióstr doda³a: �Widaæ by³o, ¿e ka¿dego dnia czyni z nich pokarm swego ¿ycia duchowego�.

Teresa poznawa³a Pismo �wiête, przede wszystkim za po�rednictwem liturgii i korzysta³a z katechizmu. Jej
ulubiona ksi¹¿eczka to �O na�ladowaniu Chrystusa�. Ta lektura nasyci³a Teresê mnóstwem biblijnych cytatów.
W wieku 17 lat Teresa odkry³a �w. Jana od Krzy¿a, hiszpañskiego mistyka. Sta³ siê dla niej przewodnikiem w
zg³êbianiu Pisma �wiêtego i nauczy³ rozumienia ksi¹g Starego Przymierza w nowotestamentalnym �wietle.
Teresa szybko siê nu¿y uczonymi ksi¹¿kami. Jednak gdy bierze Pismo �wiête wszyst-
ko staje siê jasne. Tak bardzo ceni S³owo Bo¿e, ¿e nie rozstaje siê z egzemplarzem
Ewangelii. W konsekwencji bardzo czêsto pos³ugiwa³a siê jêzykiem Pisma �wiête-
go, dla wyra¿enia swoich my�li.

    Teresa do tego stopnia korzysta³a ze S³owa Bo¿ego, ¿e gdyby wykre�liæ z jej
pism cytaty Pisma �wiêtego, to mo¿na by powiedzieæ, ¿e nie ma Teresy, bez Ksiê-
gi Izajasza, Psalmów, Pie�ni nad Pie�niami, bez Ewangelii i Pierwszego Listu do
Koryntian. W jej pismach znajdujemy ok. 1100 cytatów ze Starego i Nowego Te-
stamentu. Zaufanie do Pisma �wiêtego jest wiêc pierwszym �wiadectwem, jakie
winni�my przyj¹æ od Teresy. dok. na str.  nastêpnej
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Teresa poprawnie odczytywa³a S³owo Bo¿e, dziêki ¿ywej wiêzi z Jezusem - Praw-
d¹. Warto tu przypomnieæ s³owa Teresy: �Gdybym by³a kap³anem(...), uczy³abym siê
hebrajskiego i greki, aby móc czytaæ s³owa Boga tak, jak On raczy³ je wyraziæ w
ludzkiej mowie�.

Od Teresy z Lisieux uczymy siê, ¿e mi³o�æ, a nie tylko wiedza, stoi u podstaw
rozumienia S³owa Bo¿ego. Teresa zna Boga, poniewa¿ Go kocha i przypomina nam,
co jest celem lectio divina: poznanie, mi³o�æ i na�ladowanie Chrystusa oraz najsze-
rzej pojêta mi³o�æ bli�niego.

ks. Grzegorz Wolski
  (Na podstawie: o. £ukasz Krzysztof Kasperek, ��w. Teresa z Lisieux nauczycielk¹ medytacji S³owa

  Bo¿ego.� Uwa¿ajcie jak s³uchacie. Teoria i praktyka lectio divina, s. 104-115, Kielce 2004)

Od Redakcji
Otrzymali�my �¯ycie Warszawy� z dnia 13 stycznia 2005. Zamieszczony tam artyku³ �Bo sukienka by³a

za krótka� mija siê z prawd¹ i godzi w dobre imiê naszej parafii. Dlatego te¿ wys³ali�my poni¿szy list.

Warszawa, 05.02.2006 roku
Naczelny redaktor �¯ycia Warszawy�
Pan  Andrzej Za³ucki
Warszawa, al. Jana Paw³a II 80

Szanowny Panie Redaktorze !!!
W pi¹tek 13 stycznia 2006 roku pan redaktor Andrzej Gass w artykule �Bo sukienka by³a za krótka� (�Kulisy�

str.17) zamie�ci³ nieprawdziw¹ informacjê dotycz¹c¹ �niezwyk³ej awantury�, która - jak wynika z �dziennikarskie-
go �ledztwa� przeprowadzonego przez Autora artyku³u - mia³a jakoby rozegraæ siê w ko�ciele pod wezwaniem
�w. Jana Kantego na ¯oliborzu. Otó¿ pragnê poinformowaæ Pana redaktora i za Pana po�rednictwem Autora
artyku³u, i¿ w roku 1928 na ̄ oliborzu nie by³o ko�cio³a pod takim wezwaniem!!! Parafia �w. Jana Kantego zosta³a
erygowana (tzn. powo³ana do ¿ycia) przez Prymasa Polski dopiero 1 wrze�nia 1952 roku !!! A �du¿y ko�ció³� - jak
napisa³ Pan redaktor Gass - wybudowano dopiero w roku 1984 czyli 56 lat pó�niej!!!

Panie Redaktorze!

Wielu parafian (w tym i ja sam) by³o od lat czytelnikami kierowanego przez Pana Dziennika ceni¹c sobie jego
wiarygodno�æ i prawdomówno�æ. Darzyli�my wielkim sentymentem zas³u¿ony warszawski dziennik, a dla wielu
by³ on nawet autorytetem. Niestety, zamieszczenie nieprawdziwej informacji i brak reakcji na nasz telefon z
pro�b¹ o kontakt z redaktorem Andrzejem Gassem (telefon w dniu 17 stycznia 2006 roku, o godz. 10.00 do
sekretariatu pod nr 022 334 88 60) sprawia, ¿e Pana dziennik bardzo du¿o straci³ w naszych oczach.
Odnosimy nieodparte wra¿enie, ¿e kierowana przez Pana redakcja, nie maj¹c nic konstruktywnego do
zaoferowania, �odgrzewa� stare i niesmaczne historie  wpisuj¹c je do ogólnego kontekstu bezpardonowego
ataku na Radio Maryja. Brak obiektywizmu, podanie nieprawdziwych faktów i strach przed kontaktem w
celu wyja�nienia prawdy sk³ania nas do stwierdzenia, ¿e duch obecnego �¯ycia Warszawy� jest bardzo
daleki od ducha dziennika, który znamy od lat.

Czuj¹c siê obra¿eni faktem przypisania przez pana redaktora  Andrzeja Gassa  incydentu pobicia kobiety w
naszym ko�ciele oczekujemy rzetelnego przedstawienia faktów i sprostowania nieprawdziwej informacji.

Mamy nadziejê, i¿ doczekamy siê przeproszenia wiernych (jeszcze!) czytelników.

Robert Rogala
Radny dzielnicy ¯oliborz m.st. Warszawy
Redaktor Pisma Parafii �w. Jana Kantego
�Parafia na Sadach�

PS. Pozwalam sobie przes³aæ w za³¹czeniu na rêce Pana Redaktora nasz¹ ksi¹¿kê �Parafia na Sadach�,
która jest �ród³em historycznych i aktualnych informacji. Zosta³a ona napisana staraniem wielu mieszkañ-
ców ¯oliborza, którzy w  rozmowach ze mn¹ podkre�laj¹, i¿ czuj¹ siê ura¿eni publikacj¹.                    RR
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Od ponad
piêædziesiêciu
lat parafia �w.
Jana Kantego
jest  �moj¹�
parafi¹ i nie
wyobra¿am
sobie, by mo-
g³o byæ ina-
czej.

Na pocz¹tku przychodzi³o siê do kaplicy Sióstr
Zmartwychwstanek, a proboszczem by³ nieod¿a³owa-
ny ks. Teofil Bogucki, pó�niejszy proboszcz parafii �w.
Stanis³awa Kostki.

I choæ trudno by³o wtedy o miejsce siedz¹ce, to
nawet perspektywa stania w czasie Mszy �w. nie by³a
dla mnie dotkliwa. Tu na Msze �w. przychodzi³o siê z
wielkim oczekiwaniem: czego siê dzi� nauczê nowe-
go, czego siê dowiem o ¿yciu duchowym. By³y to dla
mnie niezapomniane nauki, które sprawdza³y siê w
¿yciu codziennym. Po 22 latach proboszczem zosta³
ks. dr Ryszard �liwiñski, a nastêpnie - ks. dr Antoni
Dêbkowski. Dziêki ich staraniom uzyskano zgodê na
budowê nowego ko�cio³a i domu parafialnego.

W dniu 5 czerwca 1995 roku brali�my udzia³ w
uroczystej konsekracji �wi¹tyni z udzia³em Prymasa
Polski. Wielu ksiê¿y pracowa³o w naszej parafii. Nie-
którzy uzyskali doktoraty, inni otrzymali nominacje
na probostwa. Zawsze mo¿na tu by³o odnale�æ spo-
kój, wyciszenie i ukojenie duszy. A wszystko to za
spraw¹ dzia³alno�ci takich ugrupowañ jak : Kr¹g Bi-
blijny, Kó³ko Ró¿añcowe, Ruch �wiat³o - ¯ycie, Ak-
cja Katolicka, chór parafialny, punkt wydawania
odzie¿y dla ubogich, a teraz jeszcze Ruch Legionu
Maryi. Ka¿dy mo¿e tu znale�æ swoje miejsce i s³u-
¿yæ innym. Dzia³aj¹ tu naprawdê szlachetni ludzie.
S³uchamy kazañ, które daj¹ wiele do my�lenia, po-

zwalaj¹ zastanowiæ siê nad sob¹: czy jestem praw-
dziwym katolikiem i chrze�cijaninem, czy potra-
fiê zrozumieæ drugiego cz³owieka, a rekolekcje
wyja�niaj¹ nam wiele niepewno�ci. Jeden z reko-
lekcjonistów, ks. Henryk Michalak, swego czasu g³o-
sz¹c w naszej parafii prawdê o Bogu, Chrystusie i
cz³owieku dziêkowa³ za �ten ko�ció³ ¿ywy, za to miej-
sce i czas jaki da³ nam Bóg�.

Z ka¿dym rokiem nasza parafia staje siê coraz
piêkniejsza. Otrzymali�my relikwie, parafianie odno-
wili drogê krzy¿ow¹. Dzisiejszy wystrój o³tarza,
a zw³aszcza zmieniaj¹ce siê co tydzieñ wyj¹tkowe
kompozycje kwiatowe, uk³adane rêk¹ i sercem
s. £ucji, zas³uguj¹ na szczególne wyró¿nienie. Do-
brze wypad³a wizytacja kanoniczna biskupa Maria-
na Dusia w dniach 20 i 23 pa�dziernika 2005 roku.
Trud wszystkich ksiê¿y pod przewodnictwem nasze-
go Proboszcza zosta³ doceniony, a my  jeste�my
szczê�liwi, ¿e w³a�nie tu mo¿emy siê modliæ i dzia-
³aæ. Jest to dar od Boga, ¿e mamy tê �wi¹tyniê, swoje
miejsce w niej i swoich ksiê¿y.

Uroczy�cie, rado�nie i z dum¹, obchodzili�my  jubi-
leusz 50 - lecia istnienia Parafii. Z tej okazji wydano
ksi¹¿kê �Parafia na Sadach�. Jest to historia parafii i
budowy naszego   ko�cio³a. Zamieszczono tu tak¿e
ciekawe wspomnienia parafian. Zorganizowano inte-
resuj¹c¹ wystawê. Wspólnie z Telewizj¹ Niepokalanów
nakrêcono wzruszaj¹cy film o naszej parafii. U wielu
widzia³am zadumê i ³zy, sama te¿ siê wzruszy³am.

Ju¿ prawie 25 lat ks. dr Antoni Dêbkowski jest na-
szym proboszczem. Jego osi¹gniêcia i zas³ugi zosta-
³y nagrodzone przez Prymasa Polski, który nada³ mu
w grudniu 2005 roku godno�æ Kanonika rzeczywiste-
go i cz³onka Kapitu³y Metropolitalnej Warszawskiej.

 Dumna jestem z naszej �wi¹tyni, oraz z ksiê¿y
g³osz¹cych S³owo Bo¿e. Bardzo nam tego potrzeba�

Jadwiga Ko³toñska

PRYWATNE GIMNAZJUM
I LICEUM SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

                                         zaprasza na spotkania informacyjne

23.03, 30.03, 06.04  �   godz. 17:30

22.04, 03.06  �  godz. 11:00
Warszawa, ul. Krasiñskiego 31 (wej�cie od ulicy Ks. J. Popie³uszki 9)

tel. (022) 663 87 77,  663 26 44,  663 35 42
e - mail: szkola@zmartwychwstanki.mkw.pl

Z KRONIKI PARAFIALNEJ: MOJE WSPOMNIENIE

R
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SPOTKANIA  ZESPO£ÓW  W  DOMU  PARAFIALNYM
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 9:00
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 o godz.17:15

Kancelaria Parafialna  tel. 022 663 34 67 Poniedzia³ki, Wtorki, �rody, Soboty w godz. 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
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

W NAJBLI¯SZYM MIESI¥CU W NASZEJ PARAFII

1 marca, �roda �roda Popielcowa. Pocz¹tek Wielkiego Postu
Msze �w. o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:30

2 marca, czwartek Dzieñ modlitw o beatyfikacjê Ojca �w. Jana Paw³a II
Msza �w. o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II  godz.18:30

4 marca, pi¹tek Pierwszy Pi¹tek miesi¹ca
Uroczysto�æ �w. Kazimierza Królewicza
Msze �w. o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 17:00, 18:30

13 marca,  poniedzia³ek Godz. 8:30-18:00 - ca³odzienne wystawienie Naj�wiêtszego
Sakramentu zakoñczone Ró¿añcem Fatimskim

14,15,16 marca, wtorek, �roda, czwartek REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA M£ODZIE¯Y
20 marca, poniedzia³ek Uroczysto�æ �w. Józefa Oblubieñca Naj�wiêtszej Maryi Panny

Imieniny Ksiêdza Prymasa, Pasterza naszej diecezji
Msze �w. o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 18:30

25 marca, sobota Uroczysto�æ Zwiastowania Pañskiego
Msze �w. o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 18:30

1 kwietnia,  sobota Pierwsza spowied� dzieci przed I Komuni¹ �w., godz.17:00
2 kwietnia, niedziela Pierwsza rocznica �mierci Jana Paw³a II

Msza �w. o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II o godz. 18:30
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROS£YCH
- nauka rekolekcyjna na ka¿dej Mszy �w.

3,4,5 kwietnia, poniedzia³ek, wtorek, �roda REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROS£YCH
Msze �w. z nauk¹ rekolekcyjn¹ o godz. 9:00 i 18:30

5,6 kwietnia, �roda, czwartek REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
ka¿da niedziela marca Nabo¿eñstwo Pasyjne Gorzkie ¯ale o godz.17:45

ka¿dy pi¹tek marca Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej o godz.17:45
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Nie ma dobrego czasu na umieranie. Ka¿dy jest
niew³a�ciwy. Wszystkich zaskoczy³ i dotkliwie za-
smuci³ fakt, ¿e kochany i szanowany Ksi¹dz-Po-
eta nie napisze ju¿ ani jednego s³owa, ¿e po pro-
stu Go nie ma.

�Czym jest �mieræ?� - zastanawia³ siê kiedy� w ka-
zaniu ks. Jan. �Jest drog¹ bez powrotu. Podró¿¹ w
jednym kierunku - do Boga. ̄ ycie po �mierci jest jed-
n¹ z najwiêkszych tajemnic wiary.(�) �mieræ nie jest
wrogiem ¿ycia. Dziêki �mierci cz³owiek ¿yje. Gdyby
wszyscy powo³ani do ¿ycia ¿yli - podusiliby�my siê
na �wiecie z braku miejsca. Ten, kto umiera, odcho-
dzi przez grzeczno�æ i ustêpuje miejsca drugim.�

�Wymkn¹³ siê naszym oczom� - tak proponowa³
ks. Jan Twardowski zast¹piæ s³owo �umar³�, gdy
mówimy o nag³ym odej�ciu bliskiej osoby. Sam by³
bardzo bliskim niepoliczonej rzeszy czytelników i
znajomych, czêsto przyjació³. Jednak nie �wymkn¹³
siê naszym oczom� ani pamiêci serdecznej. Jego
nieobecno�æ poruszy³a nas g³êboko. Niechêtnie
mówi³ o sobie: poeta. �Jestem tylko ksiêdzem pi-
sz¹cym wiersze, dla którego wiara jest wci¹¿ wa¿-
niejsza ni¿ poezja. I to z czasem coraz wa¿niejsza.
(�) Wszystko, co mi siê udaje, nie jest moj¹ zas³u-
g¹. Gdy patrzê na ¿ycie odnoszê wra¿enie, ¿e ko-
rzysta³em z ci¹g³ej protekcji Pana Boga. (�) Sta-
wiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszê?
do kogo piszê? co my�lê w swoich wier-
szach?... wiersze s¹ rodzajem rozmowy�pi-
szê tak, jakbym mówi³ do kogo� bliskiego i do
siebie. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem
kontaktu z drugim cz³owiekiem. Chcia³bym
trafiæ do ka¿dego� Wci¹¿ chcê pisaæ lepiej.
W dzisiejszym �wiecie spotykamy siê z twór-
czo�ci¹ cenionych nieraz umys³ów, zara¿o-
nych rozpacz¹, relatywizmem, niewiar¹, ma-
terializmem, postmodernizmem. Wiersz reli-
gijny mo¿e wydaæ siê za s³aby, zbyt zag³u-
szony. Ale niedostrzegany odbiorca, jest od-
biorc¹, który szuka nadziei, prawdy, autenty-
zmu i nie idzie za tym, co modne. W �wiecie nie-
wiary próbujê mówiæ o wierze, w �wiecie bez na-
dziei - o nadziei, w �wiecie bez mi³o�ci - o mi³o�ci�
Cierpienie nie zawsze jest nieszczê�ciem, mo¿e byæ
prób¹ wierno�ci wobec tajemnicy, a �mieræ jest spo-
tkaniem z Bogiem, który jest mi³o�ci¹.�

�My�lê, ¿e wiêcej ludzi pozyska³em wierszami ni¿
kazaniami.�

Zbli¿a³ nas do Boga - Ksi¹dz Jan Twardowski (1915 - 2006)
�A dobre wiersze s¹ jak modlitwa� - pisa³ ks. Jan.

Do cennych zalet Jego wierszy zalicza siê zwarto�æ,
czysta i zrozumia³a polszczyzna, ewangeliczna wiara
i mi³o�æ do cz³owieka i �wiata, pogodny humor, skrom-
no�æ. Autor odwo³uje siê do najwa¿niejszych wzru-
szeñ ka¿dego z nas. Parafrazuj¹c Jego najs³ynniej-
sze wezwanie proponujê: �pieszmy siê czytaæ wier-
sze ks. Twardowskiego, aby szybko nie odesz³y�
w niepamiêæ, zabieraj¹c swe piêkno i m¹dro�æ.

 Jest Wielki Post - 2006. �roda Popielcowa: �Na-
wracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. Oto, co na ten
temat pisa³ ks. Jan Twardowski: �NAWRACAJCIE
SIÊ - zwykle uwa¿amy, ¿e s¹ dwa rodzaje nawró-
ceñ. Kto� siê nawraca dlatego, ¿e odzyska³ utra-
con¹ wiarê, albo dlatego, ¿e by³ grzesznikiem i
oczy�ci³ siê z grzechów.

Tymczasem mamy nawracaæ siê stale, to zna-
czy nieustannie zwracaæ siê ku Bogu, choæby-
�my wierzyli bez zastrze¿eñ i dbali o czysto�æ.

Tak wiele spraw w codziennym ¿yciu zas³ania
nam Boga. Nie tylko niewiara, grzech, ale i zmê-
czenie, roztargnienie, czy zwyk³a s³abo�æ ludzka.�

�Odchodzê czysty, spokojny, gotowy na spo-
tkanie z Bogiem� - to ostatnie s³owa wielkiego po-
ety i skromnego ksiêdza. Jego ostatni wiersz, po-
przedzony jest pro�b¹: �módlcie siê o mi³osierdzie
dla mnie i dla wszystkich�.

Jezu, ufam Tobie

Zamiast �mierci

racz z u�miechem

przyj¹æ Panie

pod Twe stopy

¿ycie moje

jak ró¿aniec

W arszawa, szpital przy
ul. Banacha, 18. 01. 2006 r.

�Proszê o Mszê �w. w mojej intencji, latem,
zim¹, jesieni¹ i wiosn¹. �wiêt¹, to znaczy cich¹,
nie za g³o�n¹, tak¹ w sam raz�� - pisa³ ks. Twar-
dowski w testamencie. A mo¿e i my rozpoczynajmy
ka¿d¹ porê roku tak¹ Msz¹ �w. Albo przynajmniej w
modlitwie - wzbud�my tak¹ intencjê. Pamiêtajmy o
tym. I o Nim - naszym wielkim Poecie.

Tadeusz Siemek
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ALIENACJA RELIGIJNA I LÊK
Codziennie z ca³ego �wiata nap³ywaj¹ niepoko-

j¹ce, wrêcz wstrz¹saj¹ce wie�ci. Wybuchy bomb na
targowiskach, strzelanina w szkole - gin¹ nauczy-
ciele i uczniowie. Duchowni gin¹ z r¹k nastolatków.
Pustki w wielu ko�cio³ach, budowle sakralne wysta-
wiane s¹ na sprzeda¿. Trzebi siê lasy w pogoni za
zyskiem, ska¿one wody gruntowe nie nadaj¹ siê do
picia. Odpady przemys³owe i nowoczesne rybo³ów-
stwo niszcz¹ populacjê ryb. Zanieczyszczone powie-
trze dusi w gardle. Chciwi mena¿erowie doprowa-
dzaj¹ do bankructwa firmy - tysi¹ce ludzi trafia na
bruk, a oszukani inwestorzy trac¹ oszczêdno�ci ca-
³ego ¿ycia. I jeszcze�: ponad 800 mln. mieszkañ-
ców ziemi chodzi spaæ o g³odzie. W XX w. sto milio-
nów  ofiar wojen! Okrutne, wyniszczaj¹ce wojny trwa-
j¹ nadal! Macki terroryzmu obejmuj¹ ca³y glob. Tsu-
nami, trzêsienia ziemi, epidemie i choroby u�mier-
caj¹ miliony ludzi. AIDS staje siê najbardziej zabój-
cz¹ pandemi¹ w dziejach ludzko�ci. Rak i choroby
serca siej¹ �mieræ na ca³ym �wiecie.

�wiat krzyczy o postêpie, wypracowanym przez
pokolenia ludzkie. Wiemy, ¿e zapasy broni j¹drowej
ju¿ dzi� wystarczaj¹ do wielokrotnego zg³adzenia ludz-
ko�ci  - �produkcja �mierci� trwa ! Taki postêp zawie-
ra w sobie potê¿ny i rosn¹cy potencja³ �mierci.

�Wiêc cz³owiek wspó³czesny siê lêka. Lêkaj¹ siê
supermocarstwa, które dysponuj¹ tymi arsena³ami -
i lêkaj¹ siê inni: kontynenty, narody, miasta� Ten
lêk jest uzasadniony. Nie tylko istniej¹ nieznane
przedtem mo¿liwo�ci niszczenia i zabijania, ale ju¿
dzisiaj ludzie nagminnie zabijaj¹ ludzi! Zabijaj¹ na
ulicach miast, w mieszkaniach, w urzêdach, w uczel-
niach. Ludzie uzbrojeni w nowoczesn¹ broñ zabijaj¹
bezbronnych, niewinnych. Wypadki takie zawsze siê
zdarza³y. Ale dzi� to sta³o siê systemem.� (J. P. II)

W swoich rozwa¿aniach Jan Pawe³ II czêsto zapi-
sywa³ znamienne pytanie: �Czy wraz z gigantycznym
postêpem materialnym, który jest udzia³em naszej
epoki, nie doszli�my równocze�nie do przekre�lenia
cz³owieka jako warto�ci podstawowej i elementarnej?�
Stwierdza³ niejednokrotnie, ¿e wspó³czesne pokole-
nie ludzi nurtuje s³uszny lêk i pyta: �Czy ten kierunek
gigantycznego postêpu, który sta³ siê wyk³adnikiem
naszej cywilizacji, nie stanie siê pocz¹tkiem gigan-
tycznej i programowej �mierci cz³owieka?�

A cz³owiek wspó³czesny pyta: czy Boga to na-
prawdê interesuje? Dlaczego Bóg na to z³o pozwa-
la? Dlaczego temu nie zapobiega? Odpowiedzi na
te pytania s¹ niezwykle trudne. Ale, czy my przynaj-

mniej dosta-
tecznie inte-
resujemy siê
B o g i e m ?
Czy staramy
siê pozna-
waæ Boga?
Czy docenia-
my to, co
Bóg dla nas
s t w o r z y ³ ?
Póki co, to zniszczyli�my raj, nauczyli�my siê zabi-
jaæ drugiego cz³owieka, zawierzyli�my Z£U, a nie DO-
BRU! A teraz boimy siê!!! Na to nasz Wielki Polak
znów pyta i odpowiada: �Czy ten lêk, który nurtuje
wspó³czesnych ludzi, nie jest tak¿e w swoim najg³êb-
szym korzeniu zrodzony «ze �mierci Boga»? Nie z
tej krzy¿owej, która sta³a siê pocz¹tkiem Zmartwych-
wstania i �ród³em uwielbienia Syna Bo¿ego, a zara-
zem podstaw¹ ludzkiej nadziei i znakiem zbawienia
- nie z tej! Ale z tej, któr¹ cz³owiek zadaje Bogu w
sobie, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich etapów
swej historii, w swoim my�leniu, w swoim sumieniu,
w swoim dzia³aniu.�

Jan Pawe³ II twierdzi, ¿e �cz³owiek odbiera Bogu
siebie i �wiat�. I ten cz³owiek, zdaniem Papie¿a, na-
zywa to �wyzwoleniem siê od  alienacji religijnej�. �Cz³o-
wiek wiêc «zabija» Boga w sobie i w drugich. S³u¿¹
temu ca³e systemy filozoficzne, programy spo³eczne,
ekonomiczne i polityczne. ̄ yjemy w epoce gigantycz-
nego postêpu materialnego i nieznanej przedtem ne-
gacji Boga. Taki jest obraz naszej cywilizacji. Dlacze-
go cz³owiek siê lêka? Mo¿e w³a�nie dlatego, ¿e w
wyniku tej swojej negacji zostaje ostatecznie sam:
metafizycznie sam� wewnêtrznie sam.�

A wiêc cz³owiek wspó³czesny wyalienowa³ siê,
czyli wyobcowa³ od Boga i religii. Cz³owiek zosta³
sam, bo tak chcia³, bo tak wybra³ ! I mo¿e w³a�nie tu
tkwi odpowied� na pytanie, dlaczego jest tyle Z£A!!!

Jan Pawe³ II swoje rozwa¿ania na temat lêku i
alienacji koñczy przes³aniem:

�Ostateczny hamulec, aby nie zabijaæ jest w
Bogu. I ostateczna racja tego, a¿eby cz³owiek ¿y³,
a¿eby szanowaæ ¿ycie i ochraniaæ ¿ycie cz³owie-
ka, jest w Bogu. I ostateczna podstawa warto�ci
i godno�ci cz³owieka, i sensu jego ¿ycia jest ta,
¿e jest on obrazem i podobieñstwem Boga.�

ZAPAMIÊTAJMY TO PRZES£ANIE!

Wtedy szybciej wrócimy do Boga.
Barbara Kowalczyk
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Celem referatu prof. Ka-
tarzyny Olbrycht1  by³o zna-
lezienie sensu wychowa-
nia i jego zadañ okre�lo-
nych przez Jana Paw³a II.

Bardzo ogólne sformu-
³owanie tematu umo¿liwi³o
autorce wyj�cie poza kr¹g
ju¿ publikowanych opraco-
wañ koncentruj¹cych siê
wy³¹cznie na nauczaniu
papieskim2 .W referacie
znalaz³y siê liczne w¹tki

zwi¹zane z kolejnymi pielgrzymkami Jana Paw³a II,
kiedy to Papie¿ sam stawa³ siê wychowawc¹. Pa-
miêtamy Jana Paw³a II w kontaktach z dzieæmi: ra-

dosnego, wyrozumia³ego, ujmuj¹cego serdeczno�ci¹
i czu³o�ci¹ ale traktuj¹cego dzieci z ca³¹ powag¹3 .

Do wspó³czesnej kultury wchodz¹ s³owa Papie¿a
ze �wiatowych Dni M³odzie¿y: Jego wiara w m³o-
dych, uwa¿ne ich s³uchanie, powierzanie im trudnych
zadañ, dzielenie siê z nimi trosk¹ o �wiat i Ko�ció³,
uczenie odpowiedzialno�ci, zachêcanie do odwagi i
radykalizmu w pracy nad sob¹. Papie¿ by³ zawsze
naturalny, autentyczny, darz¹cy mi³o�ci¹ i zaufaniem.
Ka¿dy wychowawca mo¿e znale�æ w tym inspiracje,
podpowiedzi i wskazówki.

s. Maksymiliana Nicpoñ CR
1 Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht jest pedagogiem, wyk³adowc¹

Uniwersytetu �l¹skiego
2 Por. pracê i bibliografiê A. Rynio, Integralne wychowanie w my�li

Jana Paw³a II, Lublin 2004. 
3 Por. Jan Pawe³ II, List do dzieci

Gdy Ko�ció³ �wiêtuje
�FIAT� (niech siê TAK
stanie) wypowiedziane
przez Maryjê przed Bo-
giem, nasze serca prze-
pe³nia podwójna rado�æ.
Dzieñ Zwiastowania jest
dla nas - Sióstr Zmar-
twychwstanek dniem,
który z³otymi zg³oskami
zapisano w historii Zgro-
madzenia. Tego dnia
osiemnastoletnia Jadwi-
ga Borzêcka decyduje
siê stan¹æ przy boku

swej matki jako Wspó³fundatorka Zgromadzenia.

Jadwinia ostateczn¹ decyzjê s³u¿enia Bogu pod-
jê³a swoim �TAK� w dniu 25 III 1881 r.

Wcze�niej 22 marca w Rzymie pod kierownictwem
o. Piotra Semenenki, genera³a Zgromadzenia Ojców
Zmartwychwstañców, Jadwiga rozpoczê³a rekolekcje
w celu rozpoznania Woli Bo¿ej. Ukoñczy³a je w dniu
Zwiastowania Naj�wiêtszej Maryi Panny.

Tego dnia podczas spotkania z kierownikiem du-
chowym z przejêciem ch³onê³a s³owa ojca Piotra.

�Zmartwychwstanki, nie ma ich jeszcze, ale
maj¹ byæ. Bóg tego chce. Matka jest wybrana do
tego dzie³a. Czy zdecydujesz siê stan¹æ przy niej?�

Jadwiga milczy. Ukry³a twarz w d³oniach i b³aga Boga
o �wiat³o. Ju¿ w dzieciñstwie kszta³tuje siê w tej duszy
pragnienie po�wiêcenia siê na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu.
Swoje plany wi¹¿e wpierw z istniej¹cym we Francji
Zgromadzeniem Sióstr Reparatek, a nastêpnie Siostra-
mi Pocieszycielkami Serca Jezusowego w Boussu.

�Bo¿e, jak trudno siê zdecydowaæ?�

Obok klêczy bliski sercu cz³owiek, tak dobrze j¹ ro-
zumiej¹cy ojciec duchowny, który wspiera j¹ modlitw¹.

Zbli¿a siê wieczór, z pobliskiego ko�cio³a odzywa-
j¹ siê dzwony na Anio³ Pañski. Duszê Jadwigi przeni-
ka promieñ Bo¿ego �wiat³a. W tym �wietle widzi i ro-
zumie wszystko: Bóg czeka na jej odpowied�, tak jak
kiedy� czeka³ na odpowied� Maryi.

Nareszcie po pó³godzinnej modlitwie nagle wsta-
³a, rzuci³a siê na kolana przed ojcem Piotrem i ze ³za-
mi zawo³a³a:

�Niech mi siê stanie! Oddajê siê Panu!�

Ojciec Piotr wsta³, ukl¹k³ obok klêcz¹cego dziec-
ka i razem z Jadwini¹ odmówi³ Anio³ Pañski na po-
dziêkowanie. W tym decyduj¹cym momencie, Jadwi-
nia bardzo upodobni³a siê do Maryi. Z powziêtej przez
ni¹ decyzji ucieszy³a siê Matka - Celina.

Od momentu tych duchowych narodzin obie: Matka i
Córka, sta³y siê fundamentem nowej rodziny zakonnej.

s. M. Joanna Niewiarowska CR

�FIAT� MATKI JADWIGI

FORUM SZKÓ£ KATOLICKICH NA JASNEJ GÓRZE
24.11.2005 - 26.11.2005 (cz. II)  Jan Pawe³ II i wychowanie

dok.w nastepnym numerze
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SANTO SUBITO � �WIÊTY NATYCHMIAST
DRUGI dzieñ KA¯DEGO MIESI¥CA jest dniem szczególnych modlitw w intencji rych³ej beatyfikacji Jana

Paw³a II. Pomódlmy siê wiêc ¿arliwiej w tym dniu, w³a�nie w tej intencji.

Po�ród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,

Dla S³owiañskiego oto Papie¿a
Otwarty tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W³och,

On �mia³o jak Bóg pójdzie na miecze;
�wiat mu - to proch.

Twarz jego, s³oñcem rozpromieniona,
Lamp¹ dla s³ug,

Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona
W �wiat³o - gdzie Bóg.

Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud -

Je�li rozka¿e - to s³oñce stanie,
Bo moc - to cud.

On siê ju¿ zbli¿a - rozdawca nowy
Globowych si³,

Cofnie siê w ¿y³ach pod jego s³owy
Krew naszych ¿y³;

W sercach siê zacznie �wiat³o�ci Bo¿ej
Strumienny ruch.

Co my�l pomy�li przezeñ, to stworzy,
Bo moc - to duch.

A trzeba¿ mocy, by�my ten Pañski
D�wignêli �wiat ...

Wiêc oto idzie - Papie¿ S³owiañski,
Ludowy brat ...

Oto ju¿ leje balsamy �wiata
Do naszych ³on,

Hufiec anio³ów - kwiatem umiata
Dla niego tron.

On rozda mi³o�æ, jak dzi� mocarze
Rozdaj¹ broñ,

Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
�wiat wzi¹wszy w d³oñ.

Go³¹b mu s³owa - s³owem wyleci,
Poniesie wie�æ,

Nowinê s³odk¹, ¿e Duch ju¿ �wieci
I ma sw¹ cze�æ;

Niebo siê nad nim - piêkne otworzy
Z obojgu stron,

Bo on na tronie stan¹³ i tworzy
I �wiat - i tron.

On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy g³os,

¯e duchy pójd¹ w cele ostatnie
Przez ofiar stos.

Moc mu pomo¿e sakramentalna
Narodów stu,

¯e praca duchów bêdzie widzialna
Przed trumn¹ tu.

Wszelk¹ z ran �wiata wyrzuci zgni³o�æ,
Robactwo - gad,

Zdrowie przyniesie - rozpali mi³o�æ
I zbawi �wiat

Wnêtrza ko�cio³ów on powymiata,
Oczy�ci sieñ,

Boga poka¿e w twórczo�ci �wiata,
Jasno jak dzieñ

Juliusz S³owacki

[PO�RÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA...]

DRUGI KWIETNIA 2006 � PIERWSZA ROCZNICA �MIERCI JANA PAW£A II

Bo¿e, w Trójcy Jedyny, Ty w swojej niewypowie-
dzianej dobroci powo³ujesz ci¹gle nowych aposto-
³ów, aby przybli¿ali �wiatu Twoj¹ Mi³o�æ. B¹d� uwiel-
biony za to, ¿e da³e� nam opatrzno�ciowego Paste-
rza - Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, Bo¿e, �ród³o
wszelkiej �wiêto�ci, spraw, prosimy Ciê, aby Ko�ció³
zaliczy³ go do grona swoich �wiêtych.

Wejrzyj na jego heroiczn¹ wiarê, ca³kowite od-
danie Tobie. Pomnij, jak bardzo mi³owa³ Ko�ció³ Two-
jego Syna, jak wiernie kocha³ ka¿dego cz³owieka,
broni¹c jego godno�ci i praw, przebaczaj¹c wrogom,
z³o dobrem zwyciê¿aj¹c. Otocz chwa³¹ wiernego s³u-
gê Twojego Jana Paw³a II, który wszystko postawi³
na Maryjê i jej zawierzy³ bez granic, u Niej szukaj¹c
pomocy. Ojcze nieskoñczenie dobry, uczyñ go orê-
downikiem naszych spraw przed Tob¹. Amen.

Modlitwa o beatyfikacjê
Jana Paw³a II


