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„A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między
nami”
(J.1,14)
Niech radość z obecności Syna Bożego wśród nas
zapanuje w naszych sercach i domach oraz podtrzymuje naszą odwagę na przyjęcie tego wszystkiego,
co przyniesie Nowy Rok.
Proboszcz ks. Antoni Dębkowski

Naszym Czytelnikom,
Sympatykom i wszystkim Parafianom szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego
Nowego 2009 Roku wraz
z dedykacją „Kolędy”

Rys. arch. red.

Życzy Redakcja

Malarz włoski, XVII/XVIII wiek, Święta Rodzina ze św. Janem
Chrzcicielem, Muzeum Narodowe w Warszawie (fragment obrazu)

Kolęda
Barbara była po lodzie,
A Chrystus w deszcz się urodził,
Mgła była mętna i biała,
Gwiazda nad nią u góry stała
Niewidoczna.
Szukali Magowie drogi
Do stajenki betlejemskiej ubogiej,
Błądzili we mgle, w rozdrożach,
Szukający Dzieciny Bożej,
I pytali spotkanych pasterzy:
― Czy nie wiecie, gdzie leży Betlejem?

Jedźcie, możni panowie, tędy,
Tam śpiewają, słychać, kolędy,
Błotem, groblą, przez krzywe mosty
Do stajenki traficie prosto,
A poznacie ją: nad kalenicą
Gwiazda w ciemność miecie iskry złote,
l nie patrząc na błoto i słotę
U drzwi stoją mali kolędnicy,
I śpiewają.
(bk)

Krystyna Krahelska
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ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
GRUDZIEŃ 2008 – KWIECIEŃ 2009

1 stycznia – czwartek, Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień
Modlitw o Pokój. Msze Święte jak
w niedziele.
1, 2 i 3 stycznia Doroczna Adoracja
Parafialna – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Po Mszy Świętej
o godz. 14.00 Wystawienie Najśw.
Sakramentu. Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 17.45.
2 stycznia – piątek, II dzień Adoracji
Parafialnej. 1. piątek miesiąca. Msze
Św. o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.00
i 18.30. Po Mszy Św. o godz. 8.00

Po Mszy Św. o godz. 8.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu zakończone
Nabożeństwem o godz. 18.00.
18 – 25 stycznia – Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
19 – 31 stycznia – Ferie szkolne zimowe. W tym czasie w dni powszednie nie ma Mszy Św. o godz. 7.00
i 7.30, w niedziele bez zmian.
21 stycznia – środa, Św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy.
28 stycznia – środa, Św. Tomasza
z Akwinu – kapłana i doktora
Kościoła.
Św. Agnieszka

Wystawienie Najśw. Sakramentu. Nabożeństwo Adoracyjne – o godz. 16.30.
Msza Św. o beatyfikację Sł. Bożego Jana
Pawła II – o godz. 18.30.
3 stycznia – sobota, III dzień Adoracji
Parafialnej. 1. sobota miesiąca. Msze
Św. jak w dzień powszedni. Po Mszy Św.
o godz. 8.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu. Nabożeństwo Adoracyjne – godz.
17.45. Zakończenie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
6 stycznia – wtorek, Objawienie Pańskie
– Trzech Króli. Msze Św. o godz. 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30.
11 stycznia – Niedziela, Święto Chrztu Pańskiego.
13 stycznia – wtorek, Adoracja Parafialna.

Św. Tomasz z Akwinu

Rys. arch. red.

Styczeń 2009

Rys. arch. red.

Św. Jan Ewangelista

NOWY ROK 2009

Rys. arch. red.

Rys. arch. red.

25 grudnia – czwartek, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka – o północy, następne Msze Św. o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00 i 18.30.
26 grudnia – piątek, Św. Szczepana – diakona, pierwszego męczennika.
27 grudnia – sobota, Św. Jana – Apostoła
i Ewangelisty.
28 grudnia – Niedziela, ŚWIĘTEJ RODZINY
– Jezusa, Maryi i Józefa.
31 grudnia – środa, ostatni dzień roku 2008.
Msze Św. jak w dzień powszedni. Msza Św.
o godzinie 8.00 za duszę ś.p. Ks. Ryszarda
Śliwińskiego – drugiego proboszcza naszej
parafii, w 11. rocznicę śmierci. Po Mszy Św.
o godz. 18.30 zostanie odprawione Nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne na zakończenie „Starego Roku”.

Rys. arch. red.

Grudzień 2008
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1 lutego – 4. Niedziela Zwykła. Nabożeństwo Adoracyjne – godz. 17.45.
2 lutego – poniedziałek, Ofiarowanie Pańskie – Matki Bożej Gromnicznej. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Św. o godz.
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Poświęcenie gromnic na każdej
Mszy Św. Msza Św. o beatyfikację Sł. Bożego Jana Pawła II – o godz.
18.30.
5 lutego – czwartek, Św. Agaty dziewicy i męczennicy.
6 lutego – 1. piątek miesiąca. Msze Św. o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
17.00 i 18.30.
7 lutego – 1. sobota miesiąca.
13 lutego – piątek, Adoracja Parafialna. Po Mszy Św. o godz. 8.00
Wystawienie Najśw. Sakramentu zakończone Nabożeństwem o godz.
18.00.
14 lutego – sobota, Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.
25 lutego – ŚRODA POPIELCOWA – WIELKI POST. Msze Święte: godz.
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Posypanie głów popiołem w czasie
każdej Mszy Św. Obowiązuje „post ścisły” (ilościowy i jakościowy). Od
Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu – Dni Modlitw o ducha
pokuty i Trzeźwość Narodu.
NABOŻEŃSTWA PASYJNE.
Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.45.
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.45.

Rys. arch. red.

Luty 2009

Marzec 2009
1 marca – I Niedziela Wielkiego Postu.
2 marca – poniedziałek, Msza Św. o beatyfikację Sł. Bożego
Jana Pawła II – o godz. 18.30.
4 marca – środa, Św. Kazimierza Królewicza – Patrona Polski. Msza Św. w intencji Pasterza naszej Archidiecezji – Arcybiskupa Kazimierza Nycza o godz. 8.00.
6 marca – 1. piątek miesiąca. Msze Św. o godz. 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 17.00 i 18.30.
7 marca – 1. sobota miesiąca.
13 marca – piątek, Adoracja Parafialna. Po Mszy Św. o godz.
8.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu zakończone Nabożeństwem o godz. 18.00.
19 marca – czwartek, Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
Najśw. Maryi Panny. Msza Św. w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o godz. 18.30.
25 marca – środa, Uroczystość Zwiastowania N.M.P..Msze
Święte jak w dzień powszedni.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
29 marzec – 1 kwiecień

Rys. arch. red.

Kwiecień 2009
2 kwietnia – czwartek, Msza Św. o beatyfikację Sł. Bożego
Jana Pawła II – o godz. 18.30.
3 kwietnia – 1. piątek miesiąca. Msze Św. o godz. 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 17.00 i 18.30.
4 kwietnia – 1. sobota miesiąca.
Opracowała s. M. Bernarda Konieczna CR
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W Nowym Testamencie czytamy, że Apostoł Paweł odwiedzał założone przez siebie
wspólnoty wiary, kierował do nich listy, pouczał i wspierał. Co kilka lat, zwyczajem Ad
limina, udają się do Rzymu biskupi Konferencji Episkopatów, by zdać relacje Ojcu Św.
z życia religijnego wiernych swoich diecezji. Biskup Ordynariusz diecezji ma obowiązek,
co pięć lat, sam lub przez delegowanego wikariusza biskupiego, odwiedzić parafię i zapoznać się ze stanem duchowym i materialnym wspólnoty, a także posługą księży.
W tradycję tych odwiedzin wpisuje się Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą. Co
roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia udajemy się do domów naszych parafian, aby przez wspólną modlitwę uprosić łask Bożych ku pogłębieniu rodzinnej więzi
i miłości oraz na znak łączności z Kościołem pokropić wodą święconą. Taka wizyta
jest także okazją do bezpośredniego kontaktu między wiernymi i ich duszpasterzami,
wyrażenia uwag i spostrzeżeń, czy wątpliwości natury religijnej (choć czas jest ograniczony ilością odwiedzanych rodzin). Dla niektórych takie spotkanie czasem jest jak
upomnienie i mobilizuje w sferze życia sakramentalnego (małżeństwo, bierzmowanie),
które mogło ulec zaniedbaniu. Cieszymy się, że możemy spotkać osoby chore i w podeszłym wieku, które z racji swego stanu zdrowia nie przychodzą do światyni – przypominamy im, ze mogą korzystać z naszej posługi także w swoich domach.
Odwiedziny kolędowe mają miejsce w takiej porze, aby cała rodzina mogła brać
w nich udział. Rozpoczynamy je o godz.16.00 (w soboty od 15.00). Aby uszanować
prawo do odpoczynku wieczornego, nie przeciągamy tych odwiedzin do późnych godzin – kończymy około godziny 20.00. Na stole należy wcześniej przygotować następujące znaki i symbole: Pismo św., krzyż, świece, wodę święconą, kropidło (zamiast
kropidła może być zwykła zielona gałązka). Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie przyjęcia wizyty duszpasterskiej, jest ogłaszany dodatkowy dzień na uzupełnienie kolędy lub można się umówić na kolędę w innym dogodnym terminie. Każda parafia prowadzi kartotekę swoich parafian, gdzie odnotowuje się
dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta
kartoteka była uzupełniana przez kapłana podczas kolędy.

Rys. arch. red.

Z wizytą duszpasterską, czyli po kolędzie...

Myślę, że każdy kto rozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie
jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla dobra
swojego, rodziny i Kościoła.
Do zobaczenia
na kolędzie!
Ks. Piotr Paweł Laskowski

Schola dzieci i młodzieży
Chór Parafialny
Akcja Katolicka
Wspólnota Różańcowa
Krąg Biblijny
Legion Maryi
Grupa Pomocników Legionu Maryi
Opiekunki Chorych
Katecheza Przedszkolaków
Modlitewna Grupa Studencka
Towarzystwo Przyjaciół KUL
Kancelaria Parafialna Tel. 022 663 34 67
Biblioteka Parafialna
Czytelnia Czasopism Religijnych
Wypożyczalnia Filmów
Poradnictwo Rodzinne
Redakcja „Parafii na Sadach”
Grupa ministrantów młodszych
Grupa lektorów i ministrantów starszych
Nasza Parafia w Internecie:

w każdy piątek o godz.1800
i niedziele o godz.1030
w każdy poniedziałek o godz. 1900
w pierwszą środę miesiąca Msza
św. o godz. 1830
i spotkanie o godz. 1900
w pierwszą niedzielę miesiąca
w kościele o godz. 1715
w trzeci czwartek miesiąca
o godz. 1900
w każdy wtorek o godz. 1900
druga sobota miesiąca
o godz. 900 w domu parafialnym,
w ostatni piątek miesiąca
o godz. 1700
6 latki – w każdy poniedziałek o godz. 1700,
5 latki – w każdy wtorek o godz. 1700
piątek, godz. 1900
w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godz. 800 -1400
poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 900 -1100 i 1600 -1730
wtorki
1600 -1800
czwartki
1700 -1830
niedziele
1000 -1300
00
30
czwartki
17 -18
niedziele
1000 -1300
00
00
środy
18 -20
piątki
1700 -1800
piątki
1700
co drugi czwartek miesiąca o godz. 1930
www.jankanty.waw.pl
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SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH
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W obiektywie
Zofii Błachowicz

Mal. Maria Natanson

Narodził się nam Zbawiciel

Trzej Królowie przybywają

Światło na oświecenie pogan.
MB Gromnicznej

Z prochu powstałeś...

(bk)
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Chrystus
Wielkiego Postu



Parafia na Sadach

Nr 16

Codzienne czytania Lectio Divina
STYCZEŃ 2009
NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Ez 21,23-37

2
Ez 22,1-31

3
Ez 23,1-20

4
Ez 23,21-49

5
Ez 24,1-14

6
Ez 24,15-27

7
Ez 25,1-17

8
Ez 26,1-21

9
Ez 27,1-24

10
Ez 27,25-36

11
Ez 28,1-19

12
Ez 28,20-29,21

13
Ez 30,1-26

14
Ez 31,1-18

15
Ez 32,1-16

16
Ez 32,17-32

17
Ez 33,1-20

18
Ez 33,21- 33

19
Ez 34,1-16

20
Ez 34,17-31

21
Ez 35,1-15

22
Ez 36,1-15

23
Ez 36,16-38

24
Ez 37,1-14

25
Ez 37,15-28

26
Ez 38,1-16

27
Ez 38,17-39,20

28
Ez 39,21-40,16

29
Ez 40,17-37

30
Ez 40,38-41,11

31
Ez 41,12-26

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Ez 42,1-14

2
Ez 42,15-43,17

3
Ez 43,18-44,10

4
Ez 44,11-31

5
Ez 45,1-25

6
Ez 46,1-24

7
Ez 47,1-23

8
Ez 48,1-35

9
Dn 1,1-21

10
Dn 2,1-23

11
Dn 2,24- 45

12
Dn 2,46-3,7

13
Dn 3,8-24

14
Dn 3,25-50

15
Dn 3,51-90

16
Dn 3,91-4,15

17
Dn 4,16-34

18
Dn 5,1-6,1

19
Dn 6,2-16

20
Dn 6,17-29

21
Dn 7,1-14

22
Dn 7,15-8,14

23
Dn 8,15-9,19

24
Dn 9,20-27

25
Dn 10,1-11,1

26
Dn 11,2-19

27
Dn 11,20-45

28
Dn 12,1-13

LUTY 2009

MARZEC 2009
NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Dn 13,1-64

2
Dn 14,1–22

3
Dn 14,23–42

4
Oz 1,1–9

5
Oz 2,1-25

6
Oz 3,1-4,9

7
Oz 4,10-5,7

8
Oz 5,8-6,11

9
Oz 7,1-16

10
Oz 8,1-9,6

11
Oz 9,7-17

12
Oz 10,1-15

13
Oz 11,1-11

14
Oz 12,1-15

15
Oz 13,1-15

16
Oz 14,1-10

17
Jl 1,1-12

18
Jl 1,13-20

19
Jl 2,1,11

20
Jl 2,12-20

21
Jl 2,21-3,2

22
Jl 3,3-4,21

23
Am 1,1-15

24
Am 2,1-16

25
Am 3,1-15

26
Am 4,1-13

27
Am 5,1-20

28
Am 5,21-6,14

29
Am 7,1-17

30
Am 8,1-14

31
Am 9,1-15

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Ab 1–21

2
Jon 1,1-16

3
Jon 2,1-3,10

4
Jon 4,1-11

KWIECIEŃ 2009

Oznaczenia:
Ez – Księga Ezechiela
Dn – Księga Daniela
Oz – Księga Ozeasza
Jl – Księga Joela
Am – Księga Amosa
Ab – Księga Abdiasza
23,1-24 oznacza: rozdział 23, wersety od 1 do 24
28,20-29,5 oznacza: od rozdziału 28 werset 20 do rozdziału 29 werset 5.
Wybór czytań: ks. Grzegorz Wolski

Opracowanie tabelek: Marek Kowalski



Parafia na Sadach

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO
i OBJAWIENIE PAŃSKIE
– TRZECH KRÓLI
w rysunkach naszych
najmłodszych parafian.
Prace wykonały dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 267 na Sadach Żoliborskich pod kierunkiem katechetki
Agnieszki Chruścińskiej-Treli.

Rys. Marek Mickiewicz, kl. I c

Rys. Kamil Rządkowski, kl. I c

Rys. Aleksandra Kuczyńska, kl. I c

Rys. Wiktoria Korupczyńska, kl. I c
Rys. Alicja Pałaszewska, kl. I c
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Rys. Maksymilian Grochowski, kl. I c

Rys. Ewelina Ułamek , kl. VI b

Rys. Eryk Górniewicz, kl. I c

Rys. Kasia Ziółkowska, kl. VI a
(bk)

Rys. Joasia Androsz, kl. VI b
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STARY TESTAMENT
Cykl autorski ks. dra Michała Dubickiego cz. III*

Eschatologiczne znaczenie Świątyni jerozolimskiej

Rys. arch. red.

Uwydatniając wielkie znaczenie dokonywał w dniu sprzyjającym dla swojego ludu. Tłuodbudowanej świątyni w nowym, maczenie z punktu widzenia wydarzeń ostatecznych
ustanowionym przez Boga porząd- kieruje myśli na Nowy Testament (Hebr 12,26), gdzie
ku, Aggeusz kontynuuje mesjanizm Aggeusz cytowany jest w kontekście zmartwychwstaproroka Ezechiela. Okazuje się, że nia Pana Jezusa. Akcent teologiczny wydaje się być
waga i rola świątyni nie zależy od położony na jedynej obecności Boga w czasie meświetności, splendoru i wielkości, sjańskim, wyrażającej się m.in. w błogosławieństwach
jaką mogą jej nadać ludzie, cel od- udzielonych całemu światu.
budowy jest im odkrywany stopnioŚwiątynia będzie także miejscem, w którym Jahwe
wo. Jej chwała będzie większa od chwały świątyni Sa- udzieli „pokoju” o charakterze eschatologicznym, cenlomona. Aggeusz uznawał czas jej odbudowy za czas trum sakralnym, które zapewni Izraelowi trwanie. Aggeusz
zbawienia. Nawoływał współczesnych, by otwierali się oznajmia w swoim przesłaniu, że rozpoczęcie budowy to
na to, czego Jahwe zamierza dokonać w Izraelu. Wiążąc także wstęp do nastania pomyślnych czasów, zapowiedź
ponownie Izrael ze świątynią, rozszerzył prorok świat i początek nowej przyszłości Judei. Pokój ma być integralIzraela, ukazując sanktuarium duchowe – eschatologicz- ną częścią nowego porządku, który ustanowi Bóg.
ne dzieło Jahwe. Wydaje się, że
Obietnice napełnienia świątyni
w dobie Drugiej Świątyni dokonał
chwałą i bogactwami narodów oraz
się proces pewnej transformacji reudzielania pokoju są nierozłącznie
ligijnej. Przełom dotyczył przejścia
powiązane z ideą Przymierza, zaod formalizmu religijnego do religii
wartego po wyjściu Ludu Wybraopartej na wewnętrznym usposonego z Egiptu. Wypełnienie tych
bieniu. Obecność Jahwe nie jest
obietnic jest realizacją planu rozograniczona do miejsc, gdzie sprapoczętego w wielką noc paschalwuje się obrzędy i ceremonie, Bóg
ną, znajdującego swe wypełnienie
jest tam, gdzie człowiek otwiera dla
w tym, że wszystkie narody uznaNiego swoje serce.
ją uniwersalne panowanie JahPodobną jak u Aggeusza myśl
we i wraz z Izraelem oddadzą Mu
można znaleźć u trito-Izajasza.
chwałę w Jego świątyni.
Obaj prorocy zapowiadają boCześć oddawana Bogu przez
wiem napływ wielkich bogactw
Izrael i narody, zapewni oddanie
do Jerozolimy w kontekście Dnia
Bogu należnej Mu chwały, a naPańskiego. Jeśli ma on być wyrarodom i Izraelowi pokój. W wierze
Model stołu chlebów pokładnych
zem uznania przez narody panoproroka ma swe źródło jego przekowania Jahwe nad nimi i nad historią świata, to ich dar nanie o pierwszeństwie celów religijnych przed ekonoma raczej charakter ofiarno-wotywny. Napływ bogactw micznymi. Stąd jego kategoryczne wezwanie do porzuobcych narodów do świątyni jest znakiem zwycięstwa cenia codziennych zajęć oraz rozpamiętywania osobistej
Jahwe nad bogami narodów pogańskich. W ten spo- biedy a poświęcenie swej pracy przede wszystkim odbusób chwała w całości zostanie oddana Bogu Jedynemu dowie świątyni.
– Jahwe Zastępów. W świątyni Salomona Naród WyZastanawiając się nad wypełnieniem zapowiedzi
brany oddawał cześć Bogu Jedynemu. Powygnaniowa w Ag 2,7, R.T.Siebeneck proponuje eklezjologiczną interświątynia będzie natomiast miejscem czci oddawanej pretację wypełnienia słów proroka. Według niej znajdują
Mu przez wszystkie narody.
one swoją realizację w świątyni, którą jest Ciało ChrystuU Aggeusza pojawia się dość zawiła trudność – czy sa. Albowiem to w świątyni Ciała Chrystusa wszystkie
prorok w swoim orędziu myśli o chwili rozbudowy świą- narody oddadzą chwałę Bogu Izraela. Bo to Jezus jest
tyni jako o dniu wykonania się obietnic mesjańskich, Drogą, Prawdą i Życiem i Jemu należy się wszelka chwaczy też rozważa te wydarzenia jako jedynie pewien ła, moc i panowanie.
typ, symbol czy znak tego, co Bóg będzie chwalebnie
ks. dr Michał Dubicki
* cz.II patrz „Parafia na Sadach” nr 15

Pismo Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 A, 01-784 Warszawa, tel.: 022 663 34 67
Wspólnie z Autorami gazetę zredagowali społecznie: Barbara Kowalczyk, Marek Kowalski,
Ks. Piotr Paweł Laskowski, Anna Laszuk, s. M. Bernarda Konieczna CR.
Szata graficzna: projekt i wykonanie Maria Kłosowska-Natanson,
Foto i współpraca: Zofia Błachowicz. Współpraca: Arkadiusz Kubowicz,
Konsultacja, korekta tekstów łacińskich i opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Antoni Dębkowski
Wydawca: Wydawnictwo Bonum, ul. Staszica 27/19, 05-400 Otwock
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Wspomnienie
Wakacji z modlitwą
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Obóz parafialny
dla ministrantów i scholi
23.06– 3.07.2008

Nasza parafia była organizatorką wakacyjnego obozu w Kluszkowcach k/ Czorsztyna w Pieninach.
Kierownikiem obozu był duszpasterz
ks. Michał Dubicki a osobami współprowadzącymi, nasi Parafianie: p. Robert Rogala,
p. Adam Dąbrowski, p. Leszek Cepiel, pielęgniarka p. Ania i kierowca p. Janek z żoną
Agnieszką. Celem obozu był czynny wypoczynek oraz formacja religijno – duchowa.

Spływ Dunajcem ze Sromowców Wyżnych do Krościenka

Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. Codziennie
odprawiana była Msza Święta, w której czynnie brali udział uczestnicy
i kadra oraz gospodarze domu – państwo Bańka.
Atrakcjami były m.in. takie punkty programu, jak: spływ Dunajcem,
zdobycie Trzech Koron – głównego szczytu Pienin, wycieczka na Słowację, kąpiel w basenie termalnym, wizyta na farmie strusi, zjazdy na
letnich saneczkach z Góry Wdżar oraz zwiedzanie zamków w Niedzicy
i Czorsztynie.
Tekst ks. Michał Dubicki
Fotografie ks. Michał Dubicki i Leszek Cepiel

Ikonostas w cerkwi greko-katolickiej
w Nowym Sączu

Wnętrze XIX wiecznej chaty Łemków
w Muzeum Etnograficznym w Nowym Sączu

Grupa na zamku w Niedzicy

Konferencja duchowa ks. Michała w plenerze

Grupa na tle ruin zamku w Czorsztynie
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Mini repetytorium z nauk katechetycznych

Komp. M.N.

Jedno z ostatnich spotkań parafialnego Kręgu Biblijnego poświęcono omówieniu przykazań kościelnych, ich historii, aktualnej treści
oraz odniesieniu do codziennego życia. Prezentowany niżej artykuł jest
podsumowaniem tego spotkania.
Otwiera jednocześnie nowy cykl tematyczny, mający na celu przypomnienie podstawowych nauk katechetycznych. Będziemy wdzięczni
naszym Czytelnikom za uwagi i sugestie dotyczące nowego cyklu.
Redakcja
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
Przykazania kościelne mają pomóc wiernym zbliżać się do Boga. Nie
są nowymi zobowiązaniami nakładanymi na wiernych przez Kościół, ale
wynikają z Przykazań Bożych oraz przykazania miłości. Stanowią obowiązujące w Kościele katolickim minimalne obowiązki wiernych odnoszące się do Kościoła i liturgii.
Pierwszy, średniowieczny zapis wymienia dziesięć przykazań kościelnych. Z biegiem czasu ilość ta została zmniejszona do pięciu.
Część wiernych przywykła błędnie traktować przykazania kościelne za
równie niezmienne jak Dekalog czyli Przykazania Boże. W rzeczywistości
przykazania kościelne ulegają zmianom, ponieważ są dostosowywane do
aktualnych potrzeb religijnych i moralnych wiernych. Czasami mogą się nawet nieznacznie różnić terytorialnie.
Ich treść obowiązująca aktualnie w Kościele katolickim została wprowadzona w 1992 r. wraz z edycją nowego wydania Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
W 2002 r. Konferencja Episkopatu Polski otrzymała z Kongregacji Nauki i Wiary zgodę, by przykazania kościelne w Polsce nieznacznie się
różniły od obowiązujących powszechnie. Zmiana dotyczy głównie uzupełnienia przykazania IV o obowiązek unikania zabaw w okresach pokuty. Ostatecznie treść przykazań kościelnych, obowiązujących wiernych
w Polsce, jest następująca:
I

Rys. arch. red.

W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
4 marca 2003 r. określa sześć świąt nakazanych:
• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia,
• uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia,
• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało,
• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
• uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada,
• uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.
We wszystkie niedziele w ciągu roku oraz wymienione wyżej dni wierni mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej niezależnie od tego,
czy dni te są ustawowo wolne od pracy czy nie. Pozostałe, tradycyjnie
obchodzone w Polsce uroczystości i święta, nie są świętami nakazanymi
i wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w tych dniach we Mszy Świętej, jednak Biskupi zachęcają do udziału w tych dniach w liturgii.
Może się zdarzyć, że z przyczyn obiektywnych nie można uczestniczyć we Mszy Świętej.

Przyczyny mogą być różne: ciężka
choroba, opieka nad niemowlęciem lub
obłożnie chorym, podróż, pobyt w kraju
niekatolickim itp. Zależnie od przypadku
należy starać się skorzystać z innych
możliwości. Może to być udział w wieczornej Mszy Świętej poprzedniego
dnia. W niektórych kościołach odprawiane są one już według liturgii świątecznej.
Będąc za granicą należy pamiętać, że
w wielu krajach, również niekatolickich,
odprawiane są Msze Święte w miejscowych kościołach katolickich, a w wielu
większych miastach istnieją Polskie Misje Katolickie lub Polskie Duszpasterstwo. Jeśli nie znajdzie się innej możliwości, warto skorzystać z radiowej lub
telewizyjnej transmisji Mszy Świętej lub
poświęcić odpowiedni czas na modlitwę
oraz zapoznanie się z treścią czytań
przewidzianych na ten dzień.
Prace niekonieczne określa Kodeks
Prawa Kanonicznego (Kan. 1247) jako
„zajęcia, które utrudniają oddawanie
czci Bogu, przeżywanie radości Dnia
Pańskiego oraz korzystanie z należnego
odpoczynku duchowego i fizycznego”.
Zapis taki pozostawia szeroki margines
indywidualnego dostosowania do konkretnej sytuacji, dokonania wyboru zgodnie z własnym sumieniem oraz poniesienia odpowiedzialności za ten wybór.

II Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
Poprzednia wersja przykazań z 1948 r.
nakazywała spowiedź w okresie wielkanocnym. Obecnie nie ma tego wymagania.
Z następnego, III przykazania, wynika natomiast, że do obowiązującego sakramentu pokuty powinno się przystąpić w takim
czasie, aby umożliwić przyjęcie Komunii
Świętej w okresie wielkanocnym.
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III Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
Mimo, że od 1970 r. uroczystość Trójcy Przenajświętszej
nie należy do okresu wielkanocnego, w Polsce, zgodnie
z tradycją, określony w przykazaniu obowiązkowy termin
przyjęcia Komunii Świętej trwa od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej włącznie.
Przykazanie III stanowi niezbędne minimum. Pełne uczestnictwo we Mszy Świętej wymaga przyjęcia Komunii Świętej.
Papież Jan Paweł II w odnowionym po Vaticanum II Kodeksie
Prawa Kanonicznego (1982 r.) pozwolił na dwukrotne przystąpienie do Komunii Świętej w ciągu dnia, pod warunkiem,
że powtórne przyjęcie Komunii Świętej może mieć miejsce
wyłącznie w trakcie uczestniczenia w całej Mszy Świętej.
IV Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
Post polega na spożyciu do syta tylko jednego posiłku
w ciągu dnia. Obowiązuje osoby od 18. do 60. roku życia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych polega na
powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych.
Obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia.
Post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki z wyjątkiem tych, na które przypadają uroczystości kościelne.
Okresami pokuty zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 1250) są wszystkie piątki całego roku bez
żadnych wyjątków oraz okres wielkiego postu. W dniach
tych obowiązuje wiernych nakaz powstrzymania się od
udziału w zabawach.

V Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Przykazanie dotyczy obowiązków wiernych w stosunku do Kościoła jako instytucji oraz Kościoła jako społeczności wiernych:
• zobowiązuje wiernych do troski o potrzeby Kościoła, aby posiadał środki potrzebne do sprawowania
kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa i miłości oraz
do zapewnienia godziwego utrzymania szafarzy
(§ 1 Kanonu 222 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
• zobowiązuje wiernych, aby w imię sprawiedliwości
społecznej i przez pamięć o przykazaniu Pana,
udzielali z własnych dochodów pomocy biednym
(§ 2 Kanonu 222 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Kościół jest społecznością, tworzy wspólnotę wiernych wzajemnie za siebie odpowiedzialnych. Wymienione
w V przykazaniu obowiązki stanowią minimum tego, co
każdy wierny powinien dla tej wspólnoty czynić. Oprócz
wymienionej w przykazaniu najłatwiejszej formy polegającej na dobrowolnym przekazywaniu środków umożliwiających wypełnienie przez Kościół misji ewangelizacji
oraz doraźnego wspierania finansowego biednych, dobrze jest, w miarę swoich możliwości, pomagać wspólnocie pracą społeczną, modlitwą, niesieniem pociechy
chorym i potrzebującym oraz podobnymi inicjatywami.
Opracował Marek Kowalski na podstawie
omówienia przykazań kościelnych w trakcie spotkania parafialnego Kręgu Biblijnego oraz następujących materiałów:
1. Przykazania kościelne. Ewa Rozkrut, www.mateusz.pl
2. Przykazania kościelne. Ks. Stanisław Hołodok, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/przykazania-koscielne-czm.html.
3. Przykazania kościelne. Wikipedia,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przykazania_ko%C5%9Bcielne

Kto jest moim bliźnim?

Rys. arch. red.

„Kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29).
Pamiętajcie: na to pytanie postawione przez uczonego w Prawie, Jezus odpowiedział przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Uczony w Prawie przytoczył słowa Pisma: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze
wszystkich sił swoich i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.
Dobry Samarytanin to przede wszystkim Chrystus; to On pierwszy zbliża się
do nas, ażeby nas otoczyć opieką, by nas wyleczyć, by nas uratować...
Jeżeli jeszcze pozostaje jakiś dystans pomiędzy Bogiem a nami, pochodzi on
jedynie od nas, wynika z przeszkód, które stawiamy owemu zbliżeniu: te przeszkody to grzech w naszym sercu, to popełniane przez nas niesprawiedliwości,
to nienawiść i podziały przez nas pielęgnowane, słowem wszystko, co sprawia, iż
nie kochamy Boga z całej naszej duszy i ze wszystkich sił. Czas Wielkiego Postu
jest uprzywilejowanym czasem oczyszczenia i pokuty, które pozwolą Zbawicielowi uczynić nas swoimi bliźnimi i zbawić nas przez swoją miłość.
Drugie przykazanie podobne jest pierwszemu (por. Mt 22, 39) i odeń nieoddzielne. Innych kochamy tą miłością, którą Bóg wlał w nasze serca, i którą On sam ich
miłuje. I tu także przeszkodą w uczynieniu drugiego człowieka naszym bliźnim jest
to, że nie dość kochamy Boga i naszych braci.
Dlaczego jest nam trudno wyjść poza ważne, lecz
niewystarczające stadium przemyśleń, deklaracji lub
protestów, ażeby stać się imigrantem z imigrantami,
uchodźcą z uchodźcami, ubogim z tymi, którzy pozbawieni są wszystkiego?
Jan Paweł II
(bk)
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Boże miejsca ● Turyn
Mierzący 436 cm długości i 110 cm szerokości kawałek lnianego płótna, na którym znajduje się wizerunek mężczyzny, od
wieków jest przedmiotem spekulacji, badań i domysłów. Czym jest i skąd pochodzi
to białe prześcieradło, nad którym głowią
się naukowcy z ponad 40 dziedzin nauki,
począwszy od medycyny sądowej, przez
biblistykę, teologię, kryminalistykę, a na informatyce kończąc?
Jan Paweł II powiedział w 1998 r. w Turynie, że Całun jest
wyzwaniem dla rozumu każdego człowieka,
a zwłaszcza dla uczonego: „Kościół powierza uczonym zadanie prowadzenia badań,
mających na celu znalezienie odpowiedzi na
pytania związane z Całunem, w który, wedle
tradycji (Mt 27,59n), miało być owinięte ciało
naszego Odkupiciela po zdjęciu z krzyża”.

Kaplica Całunu w Katedrze Turyńskiej

Kiedy Jan przybył wraz z Piotrem do
grobu Chrystusa, zobaczyli leżące po zniknięciu ciała płótna. Co stało się z nimi później, ewangeliści nie piszą, jedynie apokryfy wspominają, że ukryli je apostołowie.
Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi
z 1356 r., z Lirey na północy Francji, gdzie
po raz pierwszy wystawiono Całun na widok
publiczny. Jego los do XIV w. ginie w gąszczu hipotez i domysłów. Jeden z badaczy,
Ian Wilson, wysnuł tezy, które zostały przyjęte przez większość uczonych, że Całun był
w tamtych czasach czczony we wschodnim
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chrześcijaństwie jako 1
2
Mandylion – wizerunek
oblicza Jezusa, który
zaginął podczas rabunku
Konstantynopola
w trakcie IV wyprawy
krzyżowej w roku 1204.
Z tezą Wilsona polemizuje niemiecki naukowiec, ks. H. Pfeiffer,
który twierdzi, że obok
Całunu
Turyńskiego
istnieje jeszcze jedno
płótno
pogrzebowe,
czyli Chusta z Manoppello (o niej to pisałem
w poprzednim numerze PnS), i to ona była
czczona jako praikona
Chrystusa. Ponieważ
badania nad tą ostatnią relikwią zaczęły się
4
dość niedawno, duża 3
liczba naukowców zaj1-Oblicze na oryginale Całunu Turyńskiego,
muje stanowisko wy2-Oblicze na fotonegatywie Całunu, 3-Awers
Chusty z Manopello, 4-Rewers Chusty z Maczekujące odnośnie do
nopello. Zestawienie tych zdjęć wskazuje na
tak przedstawionej hiponad 200 cech wspólnych.
potezy.
Co mogło jednak dziać się z płótnem między 1204 a 1356 rokiem?
Hipoteza Wilsona głosi, że dostało się w ręce templariuszy i było przez
nich ukrywane, aż do pierwszego ukazania. Do kolegiaty w Lirey napływały rzesze pielgrzymów, aby na własne oczy zobaczyć płótno, w które było owinięte ciało Jezusa. Miejscowy biskup Henri de Poitiers po
pierwszym przyzwoleniu cofnął jednak zgodę na pokazywanie Całunu,
jego następca Pierre d’Arcis napisał nawet w 1389 r. list w tej sprawie
do papieża Klemensa
VII, podważając autentyczność relikwii.
Papież
podtrzymał
zgodę na wystawianie
Całunu, ale z czasem
pokazywano go coraz
rzadziej. Stał się nawet
przedmiotem szantaży i nieporozumień. W
1418 r. kanonicy z Lirey
przekazują Całun na
przechowanie hrabiemu Humbertowi de la
Roche, mężowi Małgorzaty de Charny, która
oddaje go w 1453 r.
książętom sabaudzkim. Po przewiezieniu
płótna do Chambery,
papież Juliusz II specjalną bullą (1506)
uznaje go za relikwie
i ustanawia święto CaZdjęcie Oblicza Turyńskiego wykonane
łunu. Podczas pożaru
w 1931 r. przez Giuseppe Enrie.
(1532) zostaje on po-
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ważnie uszkodzony – w dwa lata później klaryski
naszywają łaty na wypalone miejsca. W 1578 r.
Całun trafia do Turynu. We wrześniu 1939 zostaje ukryty w sanktuarium w Montevergine na czas
II wojny światowej. Wraca do Turynu w 1946 r.
Badania nad Całunem rozpoczęły się
w 1898 r. Wtedy to fotograf Secondo Pia, wykonał jego pierwsze zdjęcie. Wywołując klisze dokonał szokującego odkrycia, okazało się bowiem,
że obraz na płótnie jest w negatywie. Na czarnobiałej kliszy fotograf otrzymał gotową fotografię,
a odbitka miała wygląd negatywu. Jego odkrycie
wzmocniło w wielu wiarę, że jest to pośmiertne
prześcieradło Chrystusa.
Pod koniec lat 70. XX w. zostaje powołana
komisja ekspertów (STURP), mająca zbadać
Całun. Zezwolono jedynie na stosowanie metod
analitycznych wykluczających jakikolwiek ubytek
w Całunie. Obalono twierdzenie, że wizerunek
jest malunkiem a jego autorem jest Leonardo da
Vinci, który urodził się dopiero 99 lat po pierwszym pokazie Całunu. Naukowcy ustalili, że płótno nie zawiera śladów jakiegokolwiek barwnika.
Udowodnili, że obraz jest trójwymiarowy i nie
mógł być tworem żadnego ze średniowiecznych
geniuszy. Odkryto też żelazo w okolicach plam
oraz bilirubinę – produkt rozpadu hemoglobiny,
co dowodzi autentycznych śladów krwi. Nie udało się jednoznacznie stwierdzić, jak powstał wizerunek. W raporcie stwierdzono procesy, które
dowodzą, że obraz powstał w wyniku bardzo wysokiej temperatury. Głos zabrali także oponenci
Całunu podkreślając, że w pobranych próbkach
odnaleziono cynober i ochrę (naturalne barwniki
znane ludzkości od kilku tysięcy lat), co miało

Katedra w Turynie,
miejsce przechowywania Całunu.
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Fotonegatyw Całunu przedstawiający postać martwego człowieka.

Reprodukcja Całunu w bocznej kaplicy Katedry Turyńskiej.

potwierdzić, że wizerunek jest malowidłem. Inni kontrargumentowali: artysta z XIV w. nie posiadał takiej wiedzy anatomicznej, by
namalować człowieka z detalami i ranami na ciele, ponadto nie znał
zjawiska odwróconego światłocienia, które odkryto w XIX w. Spór
miał się rozstrzygnąć w 1988 r. po badaniu próbek Całunu metodą
rozpadu węgla C14. Wyniki były szokujące: Całun pochodzi z ok.
1325 r. i jest falsyfikatem! Po opadnięciu emocji stwierdzono, że to
nie całun jest oszustwem i nie wyniki badań, lecz pobrane próbki
okazały się być materiałem doszytym przez klaryski po uszkodzeniach wywołanych pożarem.
Za autentycznością przemawiają kolejne badania: plamy krwi
zawierają ślady ludzkich globulin, krew jest grupy AB, na płótnie
są pyłki 58 gatunków roślin, z czego 38 pochodzi z Palestyny (27
z nich kwitnie w marcu i kwietniu czyli okresie śmierci Jezusa), ślady monet bitych w czasach Chrystusa i napisy.
Wciąż otwartym pozostaje pytanie, w jaki sposób wizerunek
powstał na płótnie. Jedna z prób odpowiedzi brzmi: podczas Zmartwychwstania wystąpiło zjawisko fotoelektryczne tworzące obraz,
inni mówią o promieniowaniu elektronowym. Żadna z hipotez nie
została jednak potwierdzona, a nauka jest wciąż bezradna.
O tym, że istnieją inne płótna związane ze śmiercią Jezusa, napiszę w następnych numerach PnS, odwiedzając
Boże Miejsca!
Tekst, fotografie i reprodukcje
Ks. Piotr Paweł Laskowski
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10 LAT w naszej Parafii!

W działalności duszpasterskiej i naukowej oraz w całym swoim życiu, Matkę Jezusa Chrystusa – Maryję, sławi
jako wzór poświęcenia i ofiary, miłości,
pokory i zaufania do Boga. „Z Maryją
trzeba przebywać, by stawać się podobnymi do Niej. Ona kształtuje w nas Chrystusa” – naucza.
Był ciepły, jak na tę porę, grudniowy
poranek 1998 roku. Śpiesząc do pracy,
zatrzymałam się przed naszą świątynią
i zagadnęłam:
– Szczęść Boże! Ksiądz u nas od
niedawna? Przywitał się i przedstawił, ja
również. Po czym odpowiedział: – Jeszcze nie całkiem, ale wiele dobrego słyszałem o tej parafii i chciałbym tu pracować. – Przypomina mi ksiądz kogoś
bliskiego z rodziny – kontynuowałam.
Też był duszpasterzem. Miałam nadzieję, że za niespełna cztery lata będziemy
razem na uroczystościach jubileuszowych, pięćdziesięciolecia naszej parafii,
ale niestety...
– Oj, chyba aż cztery lata tu nie będę
– skomentował z uśmiechem. A jednak...
l oto tak niepozornie rozpoczęła się moja, intelektualno-duchowa
przygoda, która nadal trwa. Przygoda – dyskusja, z Duszpasterzem,
którego odważyłam się zagadnąć
dlatego, że jest bardzo podobny do
mojego krewnego, który też był duchownym.
W okresie dziesięciu lat zapoznałam się z publikacjami naukowymi, zamieszczonymi także w naszej gazet-

ce parafialnej, uczestniczyłam w konferencjach wygłaszanych przez Księdza
Jubilata. Dyskutowaliśmy w parafii o humaniźmie integralnym i solidarnym,
o problemach dotyczących nowych sytuacji i decydujących wyborów, jakie
muszą podejmować ludzie współcześni, o zamyśle miłości Bożej wobec ludzkości i o tajemnicy „niezmierzonej bliskości Boga wobec człowieka, urzeczywistnionej we Wcieleniu Jezusa Chrystusa.” O nauczaniu – wykładzie zasad
moralnych obowiązujących w stosunkach społecznych, politycznych i gospodarczych oraz o krytycznej ocenie współczesnej myśli społecznej.
Ksiądz Jubilat niejednokrotnie podkreślał, że zadaniem chrześcijan świeckich jest odpowiedzialność za odnowę porządku doczesnego zgodnie z wymogami Ewangelii. Rozważał i omawiał na spotkaniach parafialnych o posłannictwie Kościoła i nauce społecznej. Podkreślał, że nauka społeczna Kościoła
to Ewangelia społeczna, która ma docierać nie tylko do samego człowieka, lecz
także inspirować i przepajać obszary życia społecznego, wiążące się z polityką,
ekonomią, prawem i kulturą. Kościół naucza o osobie ludzkiej i jej prawach,
o zasadach personalizmu, zawierających pełną prawdę o człowieku, o jego prawach wolnościowych, społecznych i solidarnościowych oraz o obowiązku poszanowania tych praw, przyjmowania postawy pokoju, szacunku i solidarności
z innymi narodami. Kościół naucza o rodzinie jako żywotnej komórce społecznej, bowiem ona, zgodnie z zamysłem Pana Boga, stanowi „pierwszą naturalną społeczność, posiadającą własne i pierwotne prawa.” A związek małżeński
powinien być trwały i nierozerwalny. Przeciwne temu są rozwody, wolne związki, czy prawne uznanie związków homoseksualnych. l wreszcie, konferencje
traktowały o pracy ludzkiej, życiu ekonomicznym i wspólnocie politycznej, także
o znaczeniu kultu Maryjnego w naszym chrześcijańskim życiu i o wielu, wielu
zagadnieniach, których nie sposób tu wymienić.
Właśnie dzisiaj, warto również zapoznać naszych Parafian, oczywiście
w skrócie, z działalnością duszpasterską naszego Jubilata ...
Ks. Janusz Węgrzecki ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. kard. Prymasa
Józefa Glempa. Działalność duszpasterską rozpoczął w 1986 r. Przez 13 lat był
wikariuszem w 6 parafiach w archidiecezji warszawskiej. Doktorat z filozofii obronił
w 1997 r. na ATK w Warszawie. W parafii św. Stefana w Warszawie (Czerniaków),
był opiekunem Prezydium – Grupy Parafialnej Legionu Maryi (1996-1999), a po
1999 r. został mianowany Ogólnopolskim Kierownikiem Duchowym Legionu Maryi.

Fot. Zofia Błachowicz

Rys. arch. red.

JUBILAT – DUSZPASTERZ – REZYDENT
Ksiądz dr Janusz Węgrzecki
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U nas aktywnie rezyduje od 1999 r.
Jest duchowym współorganizatorem
i koordynatorem corocznej (we wrześniu) ogólnopolskiej pielgrzymki Legionu
Maryi na Jasną Górę. W pielgrzymce tej
bierze udział ok. 10 tys. wiernych – Legionistów. Właśnie w parafii św. Stefana, co miesiąc, prowadzi skupienie dla
Legionistów Maryi z Warszawy i okolic,
gdzie rozważa się doktrynę Maryjną św.
Ludwika Marii Grignion de Montfort, wyrażaną w „Traktacie o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny”, z którego Jan Paweł II zaczerpnął motyw do swojego biskupiego i papieskiego herbu Totus Tuus.
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Ks. dr Janusz Węgrzecki jest w naszej parafii rezydentem, duszpa
sterzem, publicystą – autorem cyklu o Nauce Społecznej Kościoła w naszej gazecie „Parafia na Sadach.” Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Legion Maryi”, gdzie również znaleźć można homilie Jego autorstwa
w zakresie nauki społecznej Kościoła i nie tylko.
Codziennie odprawia parafialne Msze Święte, wygłasza homilie w święta
i niedziele, jest naszym spowiednikiem. Wygłasza także prelekcje i wykłady nie
tylko na zaproszenie oddziału parafialnego Akcji Katolickiej.
W swoim dorobku posiada bogatą i ciekawą działalność naukową. Po uzyskaniu tytułu doktora z filozofii Boga, jako pracownik naukowy prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 1999 r.
otrzymał etat naukowy adiunkta w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Wykłada przedmioty filozoficzne: historię filozofii, logikę, metodologię nauk społecznych. Prowadzi także seminarium magisterskie. Jest kierownikiem Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Politologii.
Jako promotor i recenzent wypromował kilkudziesięciu magistrów.
A w naszej parafii jest duchowym kierownikiem i Ogólnopolskim Opiekunem
Duchowym Legionu Maryi, współpracującym z Prezydium Królowej Różańca
Świętego.
Księdzu profesorowi doktorowi Januszowi Węgrzeckiemu, naszemu parafialnemu JUBILATOWI pięknie dziękuję za wszystko, co dla nas uczynił, nie tylko
w rozwiązywaniu często trudnych problemów naukowych i życiowych. Zachowuję we wdzięcznej pamięci okazywaną nam pomoc przy redagowaniu i tworzeniu
jubileuszowej książki „Parafia na Sadach”.
Wraz z redakcją liczę na dalszą owocną współpracę.
Szczęść Boże, Księże Januszu!
Barbara Kowalczyk

Nowy Błogosławiony Ks. Michał Sopoćko (1888 – 1975)

Rys. arch. red.

Rys. arch. red.

bardziej zaleca odmawianie różańca, a Bóg potwierdza skuteczność tej
modlitwy licznymi łaskami i cudami. Bo czyż może być coś milszego dla
serca dzieci, jak pozdrawiać swą Matkę słowami Archanioła, łącząc te pozdrowienia z rozważaniem główniejszych wydarzeń z Jej życia? Tulmy się
do naszej Matki Miłosierdzia, chrońmy się pod Jej macierzyński płaszcz
z bezgranicznym przywiązaniem i z wielką ufnością, pamiętając, że od
wieków nie słyszano, aby ktokolwiek pod Jej opiekę się udający został
przez Nią opuszczony.
sługa Boży ks. Michał Sopoćko

Kto chce być wiernym sługą Boga
i korzystać z nieskończonego miłosierdzia Bożego, winien przede
wszystkim wielbić i czcić Matkę Miłosierdzia. Ze wszystkich modlitw
do Matki Miłosierdzia Kościół naj-

(bk)

cdn.
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Pielgrzymka Wspólnoty Różańcowej do Sanktuarium
Maryjnego w Górce Klasztornej, 20 września 2008 r.

Kościół i klasztor misjonarzy św. Rodziny w Górce Klasztornej

Msza Św. przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej Góreckiej,
której przewodniczył ks. PP Laskowski

Miejsce Objawienia MB w 1079 r.

Nazwa Górka Klasztorna powstała dopiero w 1923 r., po objęciu tej miejscowości przez Księży
Misjonarzy Świętej Rodziny. Poprzednio nazywano ją Górką pod
Łobżenicą, lub po prostu Górką na
Krajnie. Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu
Maryjnego. Kult ten datuje się tutaj
prawie na równi z początkiem państwowości polskiej. Najstarsze kroniki bernardyńskie podają, iż Matka
Boża objawiła się w 1079 r. pasterzowi pasącemu bydło.
W czasach przedchrześcijańskich było to ważne miejsce kultu,
które ówcześnie znajdowało się
w środku prastarej puszczy porastającej okolice. Obecnie zrekonstruowano kamienny krąg w przyklasztornym parku z tablicą informacyjną.
W Górce Klasztornej znajduje się
Sanktuarium Maryjne wraz z kościołem NMP Niepokalanie Poczętej, w kościele jest Cudowny Obraz
Matki Bożej Góreckiej z XVII w.,
koronowany 6 czerwca 1965 przez
kard. Stefana Wyszyńskiego.
Pielgrzymce przewodniczył ks.
Piotr Paweł Laskowski, a organizatorką była główna zelatorka Wspólnoty Różańcowej p. Elżbieta Buniewicz.
Tekst: Ks. Piotr Paweł Laskowski
Foto: Zofia Błachowicz

MODLITWA
Matko Górecka, Matko jedyna,
Przyozdobiły Ciebie i Twego Syna,
W darze złożone te dwie korony,
By lud na Krajnie został zbawiony.
Uproś nam łaskę i wiarę żywą,
Nadzieję wielką i miłość prawdziwą.
Wszyscy błagamy dziś Matko Ciebie,
Ucieczko nasza w każdej potrzebie.
A kiedy będą stygły powieki,
Bijące serce stanie na wieki,
To wówczas skończy się ziemska droga,
Matko przybądź i prowadź do Boga! Amen.
Matko Boża Górecka – módl się za nami!

Matka Boska Górecka

Boczny ołtarz z obrazem Piety i trumienka MB noszona w Procesji 15 sierpnia
w Święto Zaśnięcia (Wniebowzięcia) MB
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Podziękowanie

Fot. Zofia Błachowicz

Staraniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz
figurka Matki Bożej Wędrującej*, usytuowana w Parku „Żywiciela” (ul. Popiełuszki),
lśni kolorami i świeżością. Prace konserwatorskie zostały wykonane dzięki zaangażowaniu Burmistrza Janusza Warakomskiego,
naczelnik Ewy Krajskiej, naczelnik Wiesławy Firlej, głównego specjalisty Leszka Pakuły oraz firmy „Flora” pod kierunkiem Pani
Aleksandry Kurek.
Piękne Bóg zapłać za owocną współpracę!
Redakcja i Parafianie
*) szczegóły, patrz „Parafia na Sadach” Nr 12

Wielki świat starotestamentalnych proroków

Rys. arch. red.

Ezechiel – prorok bezlitosnej kary

Prorok Ezechiel, mal. Michał Anioł 1508-12,
fresk na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, Watykan

Wiadomości o życiu i działalności proroka
Ezechiela czerpiemy wyłącznie z Księgi noszącej jego imię. Nie są znane czas i miejsce
jego urodzenia, nie znamy również daty jego
śmierci. Ezechiel pochodził z rodu arcykapłańskiego, był synem kapłana Buziego. Jego
imię znaczy „Bóg jest mocny”. Całe swoje życie spędził na wygnaniu w Babilonii. Został
tam uprowadzony w 597 r. przed Chr., gdy deportowano króla judzkiego Jojakina (Jehojakina) wraz z całym jego dworem i arystokracją.
Został powołany na proroka i na stróża pokoleń izraelskich na wygnaniu w piątym roku panowania króla Jojakina. Był to również piąty
rok od uprowadzenia króla do Babilonii – rok
592. Ezechiel miał wówczas prawdopodobnie

(cz. III)**

30 lat. W Babilonii ukazał mu się, na ognistym rydwanie, Jahwe w swej
chwale. Podał Ezechielowi zwój, na którym były spisane „narzekania,
wzdychania i biadania”. Ezechiel miał zjeść ten zwój. W ten sposób Jahwe przekazał Ezechielowi posłannictwo: ma piętnować grzechy, głosić
nadchodzącą karę, zapowiadać tragiczny los.
Ezechiel miał własny dom, w którym gromadzili się starsi Judy, by
słuchać proroka. Był żonaty, ale jego żona zmarła nagle, prawdopodobnie w 586 r., jakby symbolizując tragiczny los królestwa judzkiego.
Ezechiel był znakiem dla ludu również przez swe czynności symboliczne. William Foxwell Albright – wybitny amerykański specjalista w dziedzinie archeologii palestyńskiej i historyk monoteizmu – napisał o nim:
”Ezechiel jest jedną z największych postaci duchowych wszystkich
czasów pomimo swej skłonności do psychicznej aberracji – skłonności, którą podziela z wieloma innymi duchowymi przywódcami ludzkości. Pewna ‘anormalność’ jest potrzebna, by oderwać myśli i wzruszenia człowieka od utartej ścieżki ludzkiego myślenia i czucia.” Swoisty
język czynności symbolicznych, którego używa Ezechiel, był językiem
w jego środowisku przyjętym. Jego wyjątkowość u Ezechiela wynika
z ponadprzeciętnej wrażliwości proroka. Jeśli jest on maniakiem, to
jest maniakiem Bożym. Ogrom myśli i wizji wdziera się w jego duszę, przygniata go i pcha nieubłaganie do najbardziej dramatycznego
sposobu wyrażania po to, aby wstrząśnięci słuchacze i widzowie pojęli Słowo Boże, aby w ten sposób dotarło do ich świadomości. Przez
swoją dziwaczność czynności symboliczne Ezechiela mają wydźwięk
bardziej dramatyczny i przejmujący oraz mocniejszą wymowę. Kresem działalności proroka jest rok 570 – data wyroczni zapowiadającej
najazd Nabuchodonozora na Egipt. Jest bardzo wątpliwe, czy Ezechiel doczekał roku 561 – radosnej chwili ułaskawienia króla Jojakina.
Prorok uważany jest za ojca judaizmu przez głoszoną ideę pewnego
separatyzmu, wielką troskę o czystość legalną i zachowanie szabatu,
które to praktyki przyjął judaizm czasów po niewoli.
W Księdze Ezechiela wyróżnia się wprowadzenie i trzy części.
Wprowadzenie (rozdziały 1-3) przedstawia powołanie syna Buziego
na proroka. W pierwszej części (rozdziały 4-24) znajdują się materiały
dotyczące działalności Ezechiela od jego powołania do upadku Jerozolimy w 587 r. Druga część (rozdziały 25-32) zawiera mowy Ezechiela przeciw narodom pogańskim. W trzeciej części są rozdziały
33-48. Księga Ezechiela odznacza się wśród pism Starego Testamentu wyjątkowo logicznym układem treści.
Ks. Grzegorz Wolski

**) cz II, patrz „Parafia na Sadach” Nr 15
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Święty Patryk świadek Jezusa Chrystusa ● wspomnienie 17 marca
Urodził się ok. 385-389 r., prawdopodobnie na te- od 1186 r. w katedrze w Down, choć istnieje też pogłoska, że
renie Walii. Był synem diakona i wnukiem kapłana, ale zostały zniszczone przez protestanckich Anglików.
Życiorys św. Patryka jest osnuty wieloma legendami.
nie otrzymał chrześcijańskiego wychowania. Gdy miał
szesnaście lat porwali go irlandzcy korsarze i sprzedali Jedna z nich mówi o czyśćcu św. Patryka. W miejscowodo niewoli w Irlandii. Przebywał tam sześć lat, pracował ści Lough Derg miał on zstępować do pewnego zagłębiejako pasterz, poznawał tamtejszy język i obyczaje. Uda- nia (w podziemie) i tam rozmyślać nad karami piekielnymi,
doznawanymi przez potępionych. Do tej
ło mu się zbiec do Francji, gdzie ukońmiejscowości do dzisiaj przybywają liczczył szkoły misyjne i otrzymał święceni pielgrzymi. Jeszcze za życia zasłynął
nia kapłańskie.
wieloma cudami, które przyczyniły się do
Drogę i miejsce apostołowania otrzynawrócenia Irlandczyków. Według legend
mał w proroczych objawieniach. W 432 r.
przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarzostał wyświęcony na biskupa i powrócił
łych i uwolnił Irlandię od plagi węży.
do Irlandii jako biskup misyjny. ChrystianiŚw. Patryk jest uważany za patrona
zował głównie tereny północnej i zachodgórników, kowali, bednarzy, fryzjerów,
niej Irlandii, tam gdzie nie głoszono jeszupadłych na duchu oraz opiekuna zwierząt
cze Ewangelii. Wcześniej bowiem działali
domowych. W ikonografii przedstawiaw Irlandii św. Palladiusz i św. Declan.
ny jest jako biskup w ornacie, w dłoniach
Jednak św. Patrykowi udało się nawrócić
trzyma biskupi pastorał, na głowie ma zawiększą część Irlandii. Posługując się trójłożoną mitrę, a rękę ma podniesioną do
listną koniczyną tłumaczył Irlandczykom
błogosławieństwa. Obok niego wybucha
tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Koniogień z ziemi, aby pobudzić pielgrzymów
czyna jest dziś symbolem Irlandii. Skłonił
do żalu i pokuty. Św. Patryk robi laską otku Chrystusowi wielu władców wraz z ich
wór w ziemi, z którego wybuchają piekielrodzinami i związanymi z nimi ludźmi.
ne płomienie i dają się słyszeć jęki skargi
W 442 r. otrzymał od papieża Leona I
potępionych (nawiązanie do miejscowości
Wielkiego zadanie zorganizowania hieLough Derg). Jego atrybutem jest trójlistna
rarchii kościelnej w Irlandii. Tworzył tam
koniczyna, a czasem leżące u stóp węże.
wspólnoty mnisze, wyświęcał biskupów,
założył wiele kościołów, m.in. w 444 r. kaJego kult był bardzo rozpowszechnioŚwięty Patryk
tedrę i klasztor w Armagh, głównej stolicy
ny w średniowiecznej Europie. Do dzisiaj
biskupiej w Irlandii. Sam prowadził bardzo surowe życie za- jest bardzo żywy w samej Irlandii, która uważa go za swojekonne. Często był jednak krytykowany. W swojej obronie go głównego patrona, a także w niektórych miejscowościach
napisał dzieło Confessio (Wyznanie). Ostatni okres swoje- we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych, dokąd przenieśli
go życia spędził w jednej ze wspólnot zakonnych na półno- go liczni emigranci. 17 marca Dzień Świętego Patryka jest ircy wyspy, oddając się modlitwie i praktykom pokutnym. Pod landzkim świętem narodowym. W Polsce jest jedna parafia
koniec życia dokonał chrztu kraju. Zmarł prawdopodobnie pod wezwaniem tego świętego – na Gocławiu w Warszawie.
17 marca 461 roku. Relikwie św. Patryka mają spoczywać
opracowała Anna Laszuk

Korespondencja z Irlandii
Św. Patryk jest niewątpliwie najważniejszym Świętym
w Irlandii – obok św. Brygidy. Tak twierdzi każdy zapytany
przeze mnie Irlandczyk, a jako dowód podaje, że 17 marca,
Dzień Świętego Patryka, jest zarówno świętem kościelnym,
jak i państwowym – dniem wolnym od pracy. Wszyscy kojarzą Świętego z legendą o wypędzeniu węży i hucznymi
paradami na głównych ulicach miast. Co ciekawe, to święto
jest obchodzone zarówno przez katolików, jak i protestantów
oraz wyznawców innych mniejszych religii. Nie dziwi więc,
że jest coraz więcej chińskich smoków i indyjskich akcentów pomiędzy ludźmi ubranymi w tradycyjny zielony kolor..
Ten kosmopolityzm jest w zgodzie z duchem św. Patryka,
który w swojej istocie obejmuje wszystkich.
Gdy Patryk zaczynał ewangelizację Irlandii,
zamieszkujący ją Celtowie oddawali cześć
siłom natury. Święty wykorzystał ich głębokie
przywiązanie do przyrody i uczynił częścią
ewangelizacji. Uczynił to tak, że ewangelizacja Irlandii nastąpiła bez przelania kropli krwi.

Dzień Świętego Patryka jest oddaniem hołdu tradycji,
ziemi i historii. Nie sposób oprzeć się jednak wrażeniu, że
św. Patryk – niezaprzeczalny symbol Irlandii – jest przywoływany tylko 17 marca. Nie mogłam nigdzie kupić kartki
z jego wizerunkiem bo – jak tłumaczyła mi sprzedawczyni
w sklepie z dewocjonaliami – to tak jak z kartką na Wielkanoc
czy Boże Narodzenie – jest tylko sezonowo. Gdy pytałam
o pielgrzymki na Górę Św. Patryka w Północnej Irlandii, ku
mojemu zdumieniu usłyszałam, żeby pytać o to nie w kościele, lecz w biurach podróży. Żadna z pytanych przeze mnie
osób takiej pielgrzymki nie odbyła. Góra Św. Patryka nie jest
wysoka, lecz zgodnie z tradycją pielgrzymi powinni na nią
wejść boso, by intencje, z którymi idą, były wysłuchane. Gdy pojechałam tam ok 10 lat temu,
przebyłam zaledwie kilka metrów – skały, wilgoć i drobne kamyki czynią wędrówkę bardzo
uciążliwą. Serdecznie pozdrawiam z Wexford
– słonecznego południowego wschodu zielonej wyspy.
Barbara Parle z d. Żaczek
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2 kwietnia 4. rocznica śmierci
Jana Pawła II

DROGA od Polski
socjalistycznej do ...

I Pielgrzymka
Papieża
Jana Pawła II
do Polski (1979 r.)

III Pielgrzymka
Papieża Jana Pawła II
do Polski (Gdańsk 1987 r)

Arcybiskup
Stanisław Dziwisz modlący się
nad grobem Papieża
Jana Pawła II. Watykan, Rzym.

„Pozwólcie
mi iść
do domu
Ojca”

Fotografie ze zbiorów Servizio Fotografico
de „L’Osservatore Romano”

(bk)
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Dziękczynienie Bogu i ludziom
W dniu 25 października 2008 r. w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego Siostry Zmartwychwstanki wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowały Bogu za
dar wyniesienia na ołtarze założycielki zgromadzenia – błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej.

Eucharystii przewodniczył biskup diecezji łowickiej – Ks. Bp
Józef Zawitkowski. W koncelebrę
włączyli się przybyli na tę uroczystość kapłani – przede wszystkim
Gospodarz Parafii Ks. Proboszcz
Prałat dr Antoni Dębkowski oraz
Ks. Infułat Zdzisław Król i Ks. Prałat
Zygmunt Malacki. Nie zabrakło także kapłanów pracujących w Parafii
oraz przedstawicieli innych, zaprzyjaźnionych z Siostrami Zmartwychwstankami zgromadzeń zakonnych
– bratniego zgromadzenia księży
zmartwychwstańców, których reprezentował ks. Kazimierz Linkiewicz CR oraz zgromadzenia ojców
kapucynów, w imieniu których na
uroczystość przybył o. Franciszek
Rożkowski OFM Cap. W uroczystym dziękczynieniu wzięli udział
przedstawiciele uczniów szkół Sióstr
Zmartwychwstanek wraz z pocztami
sztandarowymi, nauczyciele, pra-

cownicy, rodziny, a także parafianie
kościoła św. Jana Kantego. Oprawę
liturgiczną uroczystości przygotowała s. M. Bernarda Konieczna CR,
zaś śpiewy prowadziła parafianka
p.  Emilia Melon, która dyrygowała chórem Sióstr Zmartwychwstanek. Na
organach akompaniowała p. Nela Dłutowska, organistka
parafii św. Jana
Kantego, a partie
solowe na skrzypcach wykonał p. Tadeusz Melon.
Na początku uroczystego dziękczynienia do kościoła
zostały wprowadzone poczty sztandarowe
Prywatnego
Liceum i Gimnazjum
Sióstr Zmartwychwstanek. Ks. Biskup
Zawitkowski oddał
cześć sztandarom przez ich ucałowanie i rozpoczął Eucharystię znakiem krzyża. Krótkie, ale bardzo serdeczne słowo powitania skierował do
Ks. Biskupa, kapłanów i wszystkich
przybyłych Ks. Proboszcz Prałat dr
Antoni Dębkowski. Podkreślił, że
przez ponad 20 lat był świadkiem jak
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żarliwie Siostry Zmartwychwstanki
prosiły Boga o beatyfikację Matki
Celiny. Zaznaczył także, że to dziękczynienie jest również dziękczynieniem całej parafii, z którą siostry są
tak bardzo związane.
Homilię wygłosił Ks. Biskup Józef
Zawitkowski. Na wstępie Ks. Biskup
wyraził wielką wdzięczność, że może
uczestniczyć w dziękczynieniu za
beatyfikację Matki Celiny ze zgroma-

dzenia sióstr „którym na imię Zmartwychwstanie”. Następnie Ks. Biskup
nakreślił krótki życiorys Matki Celiny,
w którym podkreślił, że była i jest wzorem żony, matki i zakonnicy. Przedstawił związki Matki ze zmartwychwstańcami – zaznaczając, że w tym
samym czasie o. Piotr Semenenko, generał zmartwychwstańców był inicjatorem powstania
trzech żeńskich zgromadzeń
– Nazaretanek, Niepokalanek
i Zmartwychwstanek.
„Cóż to za dziwna kobieta”powiedział w homilii Ks. Biskup,
zwracając uwagę na bezgraniczne zawierzenie Matki Bogu
i Jego Opatrzności – „ledwo
było kilka zakonnic w nowo powstającym zgromadzeniu, już
wysyła je za Wielką Wodę do
rodaków, bo zapomną Ojczyznę, język ojców i ich obyczaje.
A jak było w Polsce? – kontynuował Ks. Biskup Zawitkowski
– Już nie wystarczyło chodzić
na grób Bohatyrowiczów. Trze-
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ba było zakładać szkoły, by uczyć wiedzy
i miłości do Boga. A Celina? Ona wciąż
modliła się słowami Mickiewicza: „Panno
Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie…”
Ks. Biskup nawiązał także do słów
wypisanych na krzyżu profesyjnym Sióstr
Zmartwychwstanek: „Przez krzyż i śmierć
do zmartwychwstania i chwały”, zaznaczając, że wyrażają one życie każdego
człowieka, każdego z nas – „jakie wtedy
wszystko proste, gdy człowiek uwierzy
w zmartwychwstanie. Wtedy wśród mgieł
swego nieraz pogmatwanego życia będzie
potrafił rozpoznać Chrystusa Zmartwychwstałego i zawołać jak Tomasz w Wieczerniku: «Pan mój i Bóg mój!»”
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„Dziś rocznica beatyfikacji – powiedział Ks. Biskup
Zawitkowski – Gromadka
nas jest tutaj tych, którzy
chcą dziękować, dziękować
za cud uzdrowienia młodego chłopca Andrzeja Mecherzyńskiego – Wiktora,
który spadł podczas ćwiczeń ze sztucznej ściany
skalnej z dużej wysokości
i doznał licznych uszkodzeń
głowy i kręgosłupa. Wyrok
był nieubłagany – jeśli przeżyje, resztę życia spędzi na
wózku inwalidzkim. I rozpoczęła się modlitwa za przyczyną Matki Celiny – modlitwa żarliwa, nieustanna,
i po kilku dniach ze szpitala
wyszedł chłopak o własnych siłach. To cud! Tak powiedzieli lekarze. To cud! Dziś dziękujemy Bogu i ludziom; dziś, kiedy
czasy są tak trudne jak były za życia Matki Celiny.
Potrzebni są świadkowie, autentyczni świadkowie zmartwychwstania – z tymi słowami Ks. Biskup zwrócił się do obecnej na Eucharystii
młodzieży ze szkół Sióstr Zmartwychwstanek. Modlimy się, aby wśród
was znaleźli się tacy, którzy odczytają w swym życiu drogę powołania
kapłańskiego i zakonnego, lecz również i tacy, którzy na współczesnym Areopagu Europy z odwagą św. Pawła będą mówić: „nie zabijaj”,
„nie kradnij”, „nie mów fałszywie”. Trzeba nam wierzyć, że przyjdzie taki
czas i wtedy staniemy się błogosławieni” – zakończył Ks. Biskup.
Na zakończenie
Eucharystii słowo
podziękowania do
Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego
skierowała S. Przełożona żoliborskiej
wspólnoty
Sióstr
Zmartwychwstanek,
S. Jadwiga Baranowska CR. Nie
zabrakło także słów
wdzięczności
dla
Ks. Proboszcza za
Jego Ojcowską dobroć i serdeczność.
S. Przełożona podziękowała również
wszystkim przybyłym na uroczystość
kapłanom, a w sposób szczególny wyraziła wdzięczność wspólnocie parafialnej: „Każda
Eucharystia jest dziękczynieniem, a dzisiejsze spotkanie przy Stole
Pańskim ma dla nas szczególny wymiar wdzięczności Bogu i ludziom
za dar beatyfikacji Założycielki naszego Zgromadzenia (…) Niech
bł. Matka Celina uprasza wszystkim obfitość łask Chrystusa Zmartwychwstałego.”
Opracowała: s. M. Stella Targońska,CR
Fotografie: Zofia Błachowicz

Komp. Maria Natanson
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Zaangażowani w obronę pokoju
Iść śladami Chrystusa znaczy iść drogą pokoju
i w pokoju. Pokoju, w którym przyjmuje się posłannictwo Jego Miłości. Pokoju, w którym przyjmuje się
Jego Ducha. Pokoju dla życia w Jego łasce, w Jego
głębokiej obecności za pośrednictwem sakramentów a przede wszystkim w Eucharystii.
Teraz wasza kolej, by iść i głosić Dobrą Nowinę
pokoju (por. Ef 6, 15). Jesteście bowiem świeckimi
misjonarzami pokoju, zaczynem pokoju: tymi, którzy niosą słowa i gesty pokoju, osobiste świadectwa
i czyny, a wszystko to najściślej powiązane z życiem.
Musicie być przekonani, że pokój – to inne imię
życia: że życie i pokój noszą to samo imię; przekonani, że głoszenie pokoju oznacza w praktyce
przyjęcie za punkt wyjścia człowieka w jego historii i w wątku jego istnienia począwszy od pierwszej
chwili, wątku jego kontaktów ze środowiskiem i z innymi ludźmi.
Pokój jest służbą życiu, wywyższeniem życia, rozwojem, postępem wszystkich i każdego. „Nasze «tak»
dla pokoju rozciąga się na «tak» dla życia”, mówił
Paweł VI w swoim orędziu z okazji Światowego Dnia
Pokoju w 1978 roku.
Dlaczegóż ukrywać to przed tymi wszystkimi,
którzy mogą słuchać? To właśnie walcząc o pokój angażujemy się w obronę racji życia. Jest złudzeniem, a w gruncie rzeczy sprzecznością samą
w sobie, twierdzenie, że pragnie się pokoju, jeśli
jednocześnie nie szanuje się każdego ludzkiego życia, które przychodzi na świat. W tym miejscu splatają się ze sobą sprawy, które mają wymiar lokalny,
narodowy i międzynarodowy, a idea pokoju staje
się wektorem radykalnego przeobrażenia. W związku z tym różnorakie kultury humanitarne powinny
skonfrontować swoje możliwości i postanowić, jaki
kierunek nadać ruchowi serc dążących do pokoju.
„To, ku czemu zmierza duch – niech zostanie to zapamiętane – daje życie i pokój” (Rz 8, 6).

Jan Paweł II

