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Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj”
W okresie poprzedzającym beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra
Skargi i Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej zorganizowały konkurs plastyczny „Zło dobrem zwyciężaj”. Dzieło to wspierał swoim błogosławieństwem ks. abp Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski. W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 267 na Sadach Żoliborskich pod kierunkiem
ks. dra Michała Dubickiego. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 prezentowanych poniżej prac.
Redakcja

Rys. Olga Rosińska, kl V a

Rys. Maria Sobiecka, kl V a

Rys. Witold Janiszewski, kl IV b
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ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
PAŹDZIERNIK - 24 GRUDNIA 2010

Kantyczka
dla Matki Boskiej
Panno Czysta od fiat
Ty, która się zgodziłaś
Jasnogórska Madonno
z twarzą mieczem ranioną
Ostrobramska, wileńska
Opiekunko potężna

Październik

2 października – 1. sobota miesiąca.
Św. Aniołów Stróżów.
Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II o godz. 18.30.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
o godz. 17.45
1 października – piątek, Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, patronki misji katolickich.

Matko Boska Łaskawa,
która chronisz Warszawę
Fatimska, co Papieża
od nagłej śmierci strzegłaś
hiszpańska Panienko
ustrojona sukienką
i Ty, majowa Pani
obsypana kwiatami

13 października – środa
Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu zakończona Nabożeństwem Różańcowym o godz. 17.45.
16 października – sobota, św. Jadwigi Śląskiej.
32. rocznica wyboru papieża Jana
Pawła II (1978). Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II
o godz. 18.30.

Gromniczna, lutowa
co blask świecy zachowasz
Zielna - łąką pachnąca
Przydrożna - współczująca

20 października – środa, św. Jana Kantego, Patrona naszej Parafii.
ODPUST PARAFIALNY. Msza św. odpustowa o godz. 18.30. Można uzyskać odpust zupełny.
Rys. arch. red.

Pieto z bólu omdlała
nad Syna martwym ciałem -

Anna Mieczyńska
czerwiec 2010

„Zupełne oddanie jest szczytem
miłości a najwyższym punktem tego
szczytu jest Duch Dziecięctwa”
ks. bp Charles Gay
„Dziecięctwo duchowe jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia
życia wiekuistego: wierni wszystkich narodowości powinni wielkodusznie wejść na drogę, na której
Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus
zdobyła tak heroiczne cnoty”
Rys. arch. red.

Benedykt XV
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7 października – czwartek, Matki
Bożej Różańcowej.
10 października – 28. niedziela zwykła
X DZIEŃ PAPIESKI Jana Pawła II.
Hasło: „Jan Paweł II – Odwaga świętości”. Msza św. o godz. 10.00 w intencjach Dnia Papieskiego.

Katyńska, co w ramionach
tulisz głowę przestrzeloną

przez smutek, żal i
łzy uśmiechnij się, Królowo,
za nami przemów słowo
i prowadź nas - pod Krzyż

3 - 10 października – Tydzień Miłosierdzia.

Listopad
1 listopada – poniedziałek, Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 18.30.
Po Mszy św. o godz. 18.30 Procesja
żałobna i modlitwy za zmarłych
(wypominki).
2 listopada - wtorek, Dzień Zaduszny.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze św. o godz. 6.30,
7.00, 8.00, 9.00 i 18.30. Po Mszach
św. o godz. 9.00 i 18.30 Procesja żałobna i modlitwy za zmarłych (wypominki).
Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II o godz. 8.00.
Od 1 do 8 listopada włącznie można
codziennie uzyskać odpust zupełny
za dusze w czyśćcu cierpiące (jeden
raz dziennie).
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11 listopada – czwartek, 92. Rocznica odzyskania niepodległości (1918).
ŚWIĘTO NARODOWE. Msze św. o godz.
6.30, 7.00, 8.00, 9.00 i 18.30. Msza św. za
Ojczyznę o godz. 18.30.
13 listopada – sobota.
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nabożeństwem
o godz. 18.00.
21 listopada – niedziela, Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
28 listopada – 1. niedziela Adwentu.

Króluj nam, Chryste...

Rys. arch. red.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz Zastęp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.
Pieśń Kościelna

Grudzień
28 listopada – 24 grudnia OKRES ADWENTU.
Roraty - Msza św. ku czci Matki Bożej - codziennie o godz. 6.30, z wyjątkiem niedziel i uroczystości.
2 grudnia – czwartek.
Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II o godz. 18.30.
8 grudnia – środa, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00 i 18.30. Od godz. 12.00 do 13.00
w kościele GODZINA ŁASKI dla całego świata.
13 grudnia – poniedziałek.
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nabożeństwem o godz. 18.00.
12-15 grudnia – REKOLEKCJE ADWENTOWE.
Opracowała s. M. Bernarda Konieczna CR

Rys. arch. red.

Adwentowe oczekiwanie
„Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana”
(Psalm 27)
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10 października 2010 roku

X Dzień Papieski
Idea Dnia Papieskiego
Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski
w 1999 r. Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Wymiar intelektualny

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów
naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy
Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień
Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są msze święte w Jego intencji, podczas
których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu
Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają się liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami. Wieczorem o określonej godzinie we wszystkich
diecezjach w kraju odbywają się uroczyste Apele modlitewne
w łączności z Ojcem Świętym.

Wymiar artystyczny
W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja [„Dzieło Nowego Tysiąclecia”] wręcza jedne
z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrody TOTUS. Dniowi Papieskiemu towarzyszy także 30 innych
dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym,
jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzień Papieski wykracza też poza
granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Kazachstanu.

Wymiar charytatywny
Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności
z ubogimi jest organizowana tego Dnia publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”, w której corocznie
udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących
w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia
Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są
na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia
najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób, każdy może
włączyć się w budowę „żywego pomnika” Janowi Pawłowi II.
W organizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny.
Tekst podajemy za portalem czuwamy.org.pl:
http://www.czuwamy.org.pl/
xdzienpapieski/index.php
red.

P ar afia

na

S ad ac h

nr

23

Pamiętamy!
Drugiego dnia każdego miesiąca
modlimy się w naszej parafii
o rychłą beatyfikację
Wielkiego Papieża Jana Pawła II
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PRYMAS W KOMAŃCZY
Księdzu Prymasowi
Kocham deszcz,
Który pada czasami w Komańczy
Nawet taki szorstki i chłodny.
Gwiazdkę śniegu
Co nieraz Mu w oknach zatańczy,
Żeby był tak jak zawsze pogodny…
Prostą lampę na stole,
Wszystkie jego książki,
Brewiarz, zegar, wieczorną ciszę…
Nawet taki najmniejszy,
Z Matką Boską obrazek,
Który komuś z wygnania podpisze.
Krzyże żadne nie krwawią,
Gdzie jest świętość i spokój,
Gdy z Wygnańcem po cichu drży Polska…
Wszystko proste jak w wierze
Brewiarz, lampa
I pokój.
ks. Jan Twardowski
Okolica Komańczy jest nasycona
obecnością kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo tu w klasztorze Sióstr Nazaretanek, Prymas Tysiąclecia spędził ostatni
rok internowania (1955 - 1956). Siostry
Nazaretanki przybyły tu w maju 1928 r.,
a uroczyste poświęcenie ich klasztoru
odbyło się 12 sierpnia 1931 r. W latach 50.
XX w. na ten właśnie zakątek Podkarpacia
władze PRL zwróciły szczególną uwagę.
29 października 1955 r., w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, przywieziono tu
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Był sam,
chory i utrudzony podróżą z Prudnika
Śląskiego, przypominał cień człowieka. Klasztor w Komańczy był czwartym

etapem Jego internowania. Zatrzymany
został 25 września 1953 r. w Warszawie,
przebywał kolejno: w Rywałdzie Królewskim k. Grudziądza (26.09. - 12.10.1953),
Stoczku Warmińskim (12.10.1953 6.10.1954), Prudniku Śląskim k. Opola
(6.10.1954 - 28.10.1955). Był już tak chory
i wycieńczony, że lada dzień spodziewano się jego śmierci. Władze PRL obawiały się buntu narodu na wypadek,
gdyby to nastąpiło w więzieniu… Stąd
Komańcza. W gazetach umieszczono fotografię klasztoru i podano wiadomość,
że Prymas jest pod opieką Kościoła!
Zioła, powietrze i codzienne poobiednie spacery – to było podstawą leczenia.
Towarzyszące Mu wtedy siostry uchyliły
nieco „rąbka” Jego przeżyć: „Wsparty na
kosturze, trwał nieruchomo, zasłuchany w szmer strumyka. Zdawała się, że
dociera do źródła ciszy. Po chwili dał się
słyszeć głos Jego modlitwy: «Ojcze, skoro dopuściłeś, że nie mogę być wśród
biskupów, kapłanów, na ambonie ani
w konfesjonale, powiedz mi, jak mam
służyć Kościołowi i narodowi tu, w tej
rzeczywistości»”. Często, z różańcem
w ręku, nawiedzał też figurę Matki Bożej. U niej szukał natchnienia i wzywał
pomocy. Niepokalana od ponad 80 lat
na tym wzgórzu ma swoje ciche sanktuarium i rozdziela łaski proszącym.
Każdorazowe odwiedzenie internowanego wymagało przepustki z ministerstwa. Zaznaczono też, że „taka osobistość, jak Prymas, powinna mieć własną
kaplicę”. Ale po wyjeździe eskorty Ksiądz
Prymas zadecydował, że będzie się modlił w istniejącej kaplicy, razem z siostra-

Tablica z fragmentem Ślubów Jasnogórskich
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Autorka przy pomniku Prymasa Tysiąclecia
przed domem klasztornym

mi i codziennie o godz. 7.00 odprawiał
Mszę św. Nie wolno mu było utrzymywać żadnych kontaktów z miejscowymi
ludźmi, przychodzącymi do klasztoru na
Mszę św., bowiem w niedziele i uroczystości kaplica klasztorna zastępowała
w tym czasie zniszczony kościół parafialny. Zauważano, jak z zewnętrznego
balkonu błogosławił odchodzących.
Odosobniony Prymas nie założył
rąk. Tutaj, w ciszy, w samotności, na
modlitwie i z dala od zgiełku świata,
dojrzewała Jego dziejowa misja wobec
Narodu i Kościoła w Polsce. W dniu 16
maja 1956 r., pomiędzy godz. 5.00 a 7.00,
jakby w natchnieniu, przelał na papier
tekst Ślubów Narodu, w których zawarł
konkretny program odnowy Ojczyzny,
ujęty według problematyki życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
Tekst ten, konspiracyjnie, został przekazany na Jasną Górę. Tam też, przed
cudownym obrazem Królowej Polski,
umieszczonym na Jasnogórskim Szczycie, w dniu 26 sierpnia 1956 r. odbyła się
upragniona przez Prymasa uroczystość
Ślubowania Narodu. Ponad milionowa
rzesza pielgrzymów, reprezentująca
cały naród, kilkakrotnie powtarzała:
„Królowo Polski, przyrzekamy!” Na tronie przygotowanym dla Prymasa złożono biało-czerwone róże. A On, niewolnik swej Królowej, w tym samym czasie
składał śluby przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w Komańczy. Tego
dnia zaznaczył w dzienniku: „Jestem już
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w pełni spokojny. Dokonało
się dziś wielkie dzieło. Spadł
mi kamień z serca. Oby stał się
chlebem dla Narodu” (Zapiski
więzienne, 26.08.1956).
Dalekowzroczny Prymas
opracował też praktyczny
sposób przeżywania Wielkiej
Nowenny (1957 - 1966), aby
program odnowy Ojczyzny zawarty w Ślubach Jasnogórskich
został zrealizowany. Przygotowywała ona Naród do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski
w 1966 r. Całkowicie zaufał
Matce Najświętszej. Wiedział,
że Ona, Królowa Polski, obroni
Kościół zmagający się z wojującym ateizmem. Jak się później
okazało, uroczystości roku milenijnego, okupione Jego cierpiePopiersie Prymasa Tysiąclecia w Izbie Pamięci
niem, stały się społecznym wyznaniem wiary całego Narodu.
Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy a już najbardziej zaskoczonymi
byli ci, którzy uwięzili Prymasa.
25 października 1956 r. przyjechali do Komańczy Zenon Kliszko, wiceminister sprawiedliwości, i Władysław Bieńkowski, poseł. Usilnie prosili
Prymasa o niezwłoczny powrót do Warszawy z uwagi na zaistniałą tam
sytuację polityczną. W czasie rozmów Prymas postawił kilka warunków,
które zostały przyjęte. Dotyczyły one: obsadzania stanowisk kościelnych
przez biskupów, powrotu wszystkich biskupów ordynariuszy na ich
stanowiska, kontroli seminariów duchownych przez władze kościelne,
a nie, jak dotychczas, rządowe, oraz prawa do swobodnej katechizacji
młodzieży i do wydawania prasy katolickiej. Trzy dni później Prymas Polski wrócił do Warszawy i objął swoje urzędowanie. Komańczę, już jako
wolny, odwiedził 3 razy: w 1958, 1972 i w 1976 roku.
Podczas internowania Ksiądz Prymas mieszkał na I piętrze, w narożnym pokoju. Ze względów praktycznych Izba Pamięci znajduje się obecnie na parterze, w miejscu dawnej apteczki ziołowej, miejsca najczęściej
odwiedzanego przez Księdza Prymasa.
Przed domem klasztornym stoi pomnik Prymasa Tysiąclecia, wykonany w kamieniu szydłowieckim, autorstwa prof. Andrzeja Kossa z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się 21 września 1986 r., a odsłonięcia dokonał ksiądz
prymas kard. Józef Glemp.

Dobremu Ojcu
Nasze ściany, kaplica, pokój, korytarze,
W jakiś cichy, bezsłowny, niezgadniony sposób
Wciąż mówiły o Tobie –
W ich mowie kryło się tyle wspomnień –
Tyle tajemnych szeptów miłości i oddania,
Jak w żywym sercu człowieka.
Nie wiedziałeś, jak każdy z nas czeka,
By, choć jeden raz, powtórzyły się chwile,
Byś był blisko –
Jesteś!
Wszystko odżywa dziś na nowo:
Twarz, spojrzenie dobrych oczu,
uśmiech, słowo,
Szelest kroków po schodach,
Dziewiąta – wieczorny Apel.
Jeszcze jeden ruch dłoni –
Hen, daleko, pod Szczytem,
U stóp Jasnogórskiej Pani
Morze głów się kłoni –
Na wołanie, na zew, na znak?
Nauczyłeś nas mówić – tak!
Na Boże rozkazanie.
Jesteśmy –
Żywych serc mur obronny
Biją dzwony –
Słyszysz?
Modlitwa… jak cicho…
Błogosławieństwo –
Poznaję spokojny głos –
Benedicat vos Omnipotens Deus.
s. M. Stanisława Niemeczek, CSFN

„Relikwia”
Po Prymasie Wyszyńskim w Komańczy,
Skąd już tylko ze sto mil do nieba,
Został zwykły kostur podróżny
Niezawodny przewodnik ścieżek.
Ze śledzących kroki towarzyszy ,
Jeden tylko towarzyszu szczery,
Powierniku trudnych rozstrzygnięć
I doradco przyrzeczeń „ Apelu”.
Z odciśniętym podpisem kciuka
Tyś relikwią najskrytszych wzruszeń .
Z Nazaretu bieszczadzkich połonin
Wskazujesz Polsce drogę do Chrystusa.
Krzysztof Rudziński

Opracowała Grażyna Tierentiew na podstawie:
Komańcza – Klasztor Sióstr Nazaretanek,
pod red. s. M. Bogumiły Zamory CSFN, Mielec 2009
Tablica upamiętniająca pobyt Prymasa Tysiąclecia w Komańczy
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Rys. arch. red.

20 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ PATRONA

Niejednokrotnie pisaliśmy już o życiu, cnotach i zasługach św. Jana
Kantego. Tym razem przedstawiamy fragmenty dzieł ks. Piotra Skargi
poświęcone Patronowi naszej Parafii.
Pielęgnujący troskliwie czystość duszy i ciała, Jan św. przymnażał sobie
umartwień i dobrych uczynków; postami się trapił, potrzebujących wspomagał,
więźnie nawiedzał, smutnych cieszył; każdemu wszelką możebną niósł pomoc.
Razu pewnego, zimową porą napotkał ubogiego boso idącego; zdjął z nóg
obuwie i oddał biedakowi, a sam opuściwszy płaszcz do ziemi by ukryć że boso
idzie, do siebie powrócił. Innym razem, idąc do kościoła św. Anny na jutrznię,
ujrzał leżącego na śniegu i drżącego od zimna, żebraka w łachmanach, zdjął
z siebie wierzchnią suknię i jemu oddał, a skoro przyszedł z kościoła, znalazł ją
w domu złożoną. Zdarzyło się dnia pewnego, że kiedy siedział z uczniami swymi
u stołu, żebrak prosił go przez okno o wsparcie; Święty posłał mu swą porcję,
a w tejże chwili wobec wszystkich przytomnych, stanęła przed nim cudownie
nowa porcja tejże potrawy, którą po złożeniu podzięki Bogu, spożył. Na tę pamiątkę, profesorowie Akademii Krakowskiej przyjmowali codziennie ubogiego
do swego stołu. Służący oznajmiał im jego przybicie, mówiąc: – Ubogi przyszedł. – A najstarszy z obecnych odpowiadał: – Chrystus przyszedł. – I sadzali
go przy swym stole. Dla uczczenia też miłości bliźniego jaką Jan święty bosemu
i obdartemu okazał oddając mu obuwie i suknię, zapewnili profesorowie stały
fundusz, z którego corocznie kilku ubierano ubogich. Ale te wszystkie piękne
i budujące zwyczaje, z początkiem tego wieku zaniedbane zostały.
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Niesie podanie, że obraz Zbawiciela i Przeczystej Matki Jego na wejściu do
wielkiego kolegium przybity, przed którym w nocy gdy kolegium było zamknięte,
Jan święty często zwykł się był modlić, kilkakrotnie mówił do niego. I że gdy po jego
śmierci obraz przeniesiony był do kościoła
św. Anny gdzie ciało jego złożono, na dawne miejsce modlitwy błogosławionego
Kantego odnieść się kazał. Co też i uczyniono i tam po dziś dzień zostaje. Gdy
straszny pożar wszczął się był w Krakowie
i ogień coraz gwałtowniejszy się szerzył,
żałością zdjęty Jan, starzec już wtedy, poszedł do kościoła, padł na kolana i modląc
się gorąco, ujrzał męża poważnego z jaśniejącą twarzą, który do niego rzekł: – Nie
troszcz się więcej tym ogniem, ugasiła go
twoja modlitwa. – To powiedziawszy zniknął, a pożar został stłumiony.
Gdy się czas zejścia jego przybliżył,
76-letni starzec zachorował ciężko, znosząc spokojnie cierpienia swoje. Odwiedzali go przyjaciele, a między innymi: św.
Szymon z Lipnicy, bł. Michał Giedrojć, bł.
Stanisław Kazimierczyk, bł. Izajasz Bonar,
bł. Świętosław Mansyonarz; bo takimi to
ludźmi współcześnie z Kantym cieszył się
wtedy Kraków. Chory czekając ostatniej
godziny, powtarzał tęsknie te słowa Psalmu: „Panie mój, przedłużyło się mieszkanie moje” i inne wielce pobożne akty.
A rozdawszy ubogim co tylko posiadał, aż
do sprzętów z mieszkania swego, uczynił
spowiedź z całego życia, przyjął ze czcią
najwyższą ostatnie Sakramenta i w samą
wilię Bożego Narodzenia 1473 roku
z głębokim żalem wszystkich świętego
życia dokonał. A gdy i po śmierci nadzwyczaj licznymi cudami słynął, papież
Klemens XIII w poczet go świętych zaliczył
1767 r. z czego w słudze swym niech będzie Chrystus uwielbiony na wieki. Amen.
Żywoty świętych pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła Księdza Piotra
Skargi skrócone i zastosowane do użytku
osób wszelkiego stanu i wieku przez Ap. C.
[Apolonię Cichowską], t. V, Warszawa 1880.
Wybór tekstów (bk)
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Błogosławiony
Ksiądz Jerzy Popiełuszko

śp. Ks. Prałat Zygmunt Malacki

Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki
Warszawa-Żoliborz

Odszedł do Pana po ponad trzyletniej walce z chorobą nowotworową, lecz z zupełnym poddaniem się
woli Bożej. Został pochowany na terenie przykościelnym parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, obok
grobu ks. prałata Teofila Boguckiego – duchowego
ojca błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Redakcja
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Fot. M. Kowalski

21.09.1948 – 07.08.2010
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APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA

część 1

Apokalipsa św. Jana jest ostatnią księgą Nowego Testamentu. Stanowi klamrę, spinającą objawienia Starego i Nowego Testamentu w jedną, spójną i nierozerwalną całość.
Nazwa księgi pochodzi od jej pierwszego słowa „objawienie” czyli ujawnienie czegoś zakrytego, które po grecku brzmi
apokalypsis i znaczy objawienie, uchylenie zasłony. Księga
ukazuje to, co ma się wydarzyć z Kościołem w przyszłości
oraz odsłania sens aktualnych jego dziejów. Zawarte
w niej aluzje do wydarzeń historycznych pozwalają określić, że powstała między 90 a 96 rokiem.
Większość najstarszych autorów kościelnych
(św. Justyn, św. Ireneusz, św. Hipolit Rzymski,
Tertulian, Orygenes) utożsamia autora księgi
z Janem Apostołem, autorem czwartej
Ewangelii i trzech

koncentruje się na spektakularnym przeniesieniu akcji ze
znanego nam świata w czasy ostateczne oraz wykazaniu
wpływu naszych obecnych postaw i przekonań na nasze
ostateczne przeznaczenie. Z kolei styl charakteryzuje się niezwykle plastycznym, wręcz wizjonerskim językiem opartym
na symbolice zaczerpniętej z kultury semickiej. Symbolika ta
była powszechnie znana, zrozumiała i bliska ówczesnemu
odbiorcy, który bez trudu rozumiał treść przekazu,
jaki się pod nią ukrywał. Niestety, symbolika ta
jest zupełnie obca dzisiejszemu czytelnikowi,
co stanowi podstawową trudność we właściwym rozumieniu tego typu utworów.
Podobnie jak inne utwory apokaliptyczne tamtych czasów,

listów. Obecnie przypuszcza
się, że natchnionym
autorem może być inny
chrześcijanin żydowskiego pochodzenia. Przypuszczenie to oparte jest na analizie porównawczej tekstu Apokalipsy z tekstami Ewangelii wg św. Jana i Listami św. Jana. Ponadto,
w treści Apokalipsy autor czterokrotnie nazywa siebie imieniem Jan, jednak ani razu
nie wspomina o swej godności apostolskiej. Z drugiej strony, dzieje św. Jana Apostoła i fakt, ze przebywał na wyspie Patmos,
na której miało miejsce opisane w księdze
widzenie, zdają się potwierdzać przekonanie o Jego autorstwie.
Adresatami Apokalipsy św. Jana są chrześcijanie, którzy z powodu wyznawanej wiary doświadczają różnorakich prześladowań
i ucisku, dla których wierność słowu Bożemu
i nauczaniu Jezusa wiąże się z koniecznością
podejmowania różnorodnych cierpień, wyrzeczeń i ofiar.
Istnieje dość powszechne, błędne przekonanie, że Apokalipsa zawiera tajemne, zakodowane przesłanie dotyczące dat i szczegółów wielkich kataklizmów, które już wkrótce
nam zagrażają. Przekonanie takie wynika z zastosowanej w niej dramatycznej symboliki
i rodzaju przekazu charakterystycznego dla
nurtu literatury żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej (nazwanego obecnie apokaliptyką
od nazwy Apokalipsy św. Jana) rozwijającego się od
III w. przed Chrystusem do II w. po Chrystusie. Literatura ta
powstawała, gdy wierni Żydzi i chrześcijanie usiłowali uporać się z doświadczeniem prześladowań lub wewnętrznym
kryzysem wiary. Jej autorzy podejmowali próbę interpretacji
tych wydarzeń w uniwersalnych kategoriach walki dobra ze
złem, przy pomocy obrazów, wątków i symboli doskonale
znanych swoim współwyznawcom. Literatura apokaliptyczna wyróżnia się charakterystyczną treścią oraz stylem. Treść

Apokalipsa
św. Jana wybiega
w przyszłość nie po to, by
przepowiadać konkretne daty
i wydarzenia. Autor Apokalipsy
ukazuje przyszłość jako gwarantowaną rzeczywistość, stanowiącą
rezultat wyborów podejmowanych przez nas obecnie. Poprzez
dramatyczny opis kar czekających
niewiernych oraz zapewnienie
sprawiedliwych o ostatecznym
zwycięstwie i nadchodzącej wraz
z nim nagrodzie za obecne cierpienia, pragnie umocnić wytrwałość wiernych i pomóc żyjącym
w ciemności i zamęcie zwrócić się
ku światłu Chrystusa, Zbawiciela
i Mesjasza. Chrystus stanowi centrum Apokalipsy, jako główna postać
Bożego planu obdarzenia nas nadprzyrodzonym życiem i wprowadzenia do Królestwa niebieskiego. Opisy
cechuje swoisty język symboliczny. Ich
sens jest ukryty, w stanowiących klucz
do zrozumienia Apokalipsy św. Jana,
alegoriach, symbolach i wydarzeniach
ze Starego Testamentu.
Księga Apokalipsy składa się
z krótkiego prologu, sekcji narracyjnych i epilogu. Jej zasadniczy przekaz jest następujący:
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1. Prolog (Ap 1,1-1,8)
określa cel powstania księgi oraz jej ramy doktrynalne,
posługując się poetyckim streszczeniem najważniejszych
przekonań o Chrystusie, wyznawanych przez Kościół pierwotny. Użyte w Prologu określenie „musi się stać niebawem”
oznacza, że musi się stać na pewno. Z Bożego punktu widzenia, wszystko cokolwiek się stanie nawet w odległej przyszłości – jest „niebawem”. Prolog podkreśla, że anioł przekazu-
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je objawienie autorowi za pomocą znaków symbolicznych.
Znaki te miały utrudnić Rzymianom – prześladowcom chrześcijan, odczytanie treści księgi, ale również umożliwiały przekazanie rzeczywistości nadprzyrodzonej, która nie da się do
końca wyjaśnić „zwykłym” językiem.
2. Wstępne spotkanie z Chrystusem (Ap 1,9-3,22)
Janowi ukazuje się Syn Człowieczy czyli Chrystus otoczony symbolami Boskiej wszechmocy. Jego „długa szata” oznacza godność Arcykapłana, „złoty pas” oznacza nadzwyczajny,
nadprzyrodzony charakter tego kapłaństwa, „białe jak śnieg
włosy” symbolizują odwiecznego Boga, „oczy jak płomień
ognia” to symbol wszechwiedzy, „podobne do drogocennego metalu stopy” to symbol Jego realnej obecności, „siedem
gwiazd w prawej ręce” to symbol władzy nad czasem, wychodzący z ust Chrystusa „obosieczny ostry miecz” to słowo
Boże i prawo sądzenia na jego podstawie a „wygląd jak słońce”
świadczy, że Pan ukazał się Janowi w całym swym majestacie
i chwale. Poleca Janowi spisanie w formie listów proroczego
przesłania do siedmiu Kościołów. Przesłanie to stanowi główny nakaz Apokalipsy: „Pozostańcie wierni swemu powołaniu.
Nie ustępujcie siłom zła. Choć czekają was trudy i cierpienia,
każdy kto wytrwa, ma zagwarantowany udział w ostatecznym zwycięstwie Pana.” Uniknie „śmierci drugiej” czyli śmierci
duchowej będącej wiecznym potępieniem i otrzyma „biały
kamyk” (w czasach rzymskich używany jako bilet wstępu na
igrzyska) czyli prawo wejścia do Królestwa niebieskiego. Wierni aż do śmierci, czyli ci, którzy w obronie wiary poniosą śmierć
męczeńską, otrzymają „wieniec życia”, czyli nieśmiertelność
i życie przed obliczem Boga. Św. Jan zwraca się do siedmiu
głównych Kościołów Azji. Liczba 7 ma w Apokalipsie znaczenie
symboliczne. Jest sumą liczby 3 (doskonałość), symbolizującej
Trójcę Przenajświętszą, oraz liczby 4 oznaczającej cztery strony
świata, czyli całą ziemię. Liczba 7 jest symbolem działania Boga
na ziemi, natomiast „siedem Kościołów” symbolizuje działanie
Boga w wiernych należących do Kościołów całej ziemi. Listy
przesłania do siedmiu Kościołów posiadają kilka warstw znaczeniowych. Zawierają konkretne pouczenia, wskazówki, pochwały i słowa krytyki w stosunku do wiernych współczesnych
autorowi, ukryte pod symbolami odniesienia do aktualnych
wydarzeń i władców wraz z ich oceną oraz przesłanie i pouczenia odnoszące się do wiernych wszystkich czasów.
3. Sala tronowa i zapieczętowana księga (Ap 4,1-5,14)
Jan ogląda w widzeniu niebo, gdzie Bóg dzieli swój chwalebny tron z Jezusem ukazanym w postaci zabitego Baranka,
który powrócił do życia. Wspólnie
odbierają chwałę od, uczestniczących w niebieskiej liturgii,
mieszkańców nieba: dwudziestu czterech Starców,
miriad aniołów, nieprzeliczonego tłumu świętych

odzianych w białe szaty i czworga Zwierząt przypominających
istoty z Księgi Ezechiela (Ez 1,5-1,21). W prawej ręce Boga znajduje się księga zawierająca Jego plan zbawienia, określający
przebieg i ostateczne przeznaczenie wydarzeń w świecie
stworzonym. Jedynym godnym objawienia zawartości księgi
jest Baranek.
Najważniejsze symbole użyte w tych rozdziałach oznaczają:
Siedzący na dwudziestu czterech tronach Starcy to
uczestniczący w królewskim charakterze boskości przedstawiciele ludzi, którzy odegrali ważną rolę w historii zbawienia
Starego i Nowego Przymierza. Białe szaty, w które są odziani
oznaczają godność kapłańską, a złote wieńce są symbolem
zwycięstwa lub doniosłej roli jaką odegrali.
Szklane morze podobne do kryształu przed tronem
Boga symbolizuje nieprzebytą odległość, jaka dzieli stworzenie od Boga.
Cztery Zwierzęta w środku i dookoła tronu to reprezentanci
stworzonego świata (liczba 4 symbolizuje kosmos – cztery strony świata). Symbolizują one Boga jako Stwórcę. To, że są pełne
oczu z przodu i z tyłu, oznacza nieustanną czujność stworzenia
w oddawaniu chwały Bogu. Podobieństwo Zwierząt do lwa,
wołu, orła w locie oraz „jakby ludzka twarz” oznaczają przymioty Boga czyli potęgę i majestat, trud i cierpliwość, świętość i królowanie oraz mądrość, którym stworzenie całym sobą, będąc
w prawdzie, może i powinno oddawać chwałę.
„Zapisana wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowana na
siedem pieczęci księga” to Stary Testament, który jest zrozumiały dopiero w świetle Nowego Testamentu, czyli wydarzeń
związanych z Chrystusem. Zawiera on Boży plan zbawienia,
dotyczący czasów ostatecznych.
„Siedem rogów” (pełnia mocy) i „siedmioro oczu Baranka” to symbole pełni mocy Chrystusa, która jest pełnią Jego
miłości oraz przenikanie spojrzeniem wszystkiego, co istnieje, poprzez posyłanie Ducha Świętego z siedmioma darami.
„Czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych”
to modlitwy liturgiczne Kościoła, ale nie modlitwy prywatne wiernych. „Święci” to wierni, również żyjący, chrześcijanie.
Fakt obecności „czasz” w oglądanej przez Jana liturgii niebieskiej oznacza, że poprzez modlitwę liturgiczną (Eucharystia)
wierni już w niej uczestniczą.
Stwierdzenie, że „Baranek uczynił ludzi Bogu kapłanami
i królestwem” oznacza, że odkupieni przez Chrystusa mają
przywilej wypełniać funkcję kapłańską poprzez składanie
Bogu ofiary ze swojego życia oraz pełnić królewską służbę
na rzecz bliźnich.
Opracował Marek Kowalski na podstawie:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Apokalipsa
św. Jana – Wprowadzenie. Edycja Św. Pawła, 2008.
2. J. Mindling OFM Cap. , Koniec jest bliski ... ale czy na pewno?
3. Apokalipsa wg św. Jana – komentarz, http://www.eleos.religia.
net/apokalipsa/
cd. nastąpi

Pismo Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 A, 01-784 Warszawa, tel.: 22 663 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: Zofia Błachowicz.
Współpraca: Marta Cichowicz-Major, ks. dr Michał Dubicki, 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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Rachunek
sumienia

Rachunek dla dorosłego
Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną
ty stary koniu
Ks. Jan Twardowski

Rys. arch. red.

Wezwanie i prośba pokutnika

Rachunek sumienia
Czy nie przekrzykiwałem Ciebie
czy nie przychodziłem stale wczorajszy
czy nie uciekałem w ciemny płacz ze swoim sercem
jak piątą klepką
czy nie kradłem Twojego czasu
czy nie lizałem zbyt czule łapy swego sumienia
czy nie rozróżniałem uczucia
czy gwiazd nie podnosiłem których dawno nie ma
czy nie prowadziłem eleganckiego dziennika swoich żalów
czy nie właziłem do ciepłego kąta swej wrażliwości
jak gęsiej skórki
czy nie fałszowałem pięknym głosem
czy nie byłem miękkim despotą
czy nie przekształcałem ewangelii w łagodną opowieść
czy organy nie głuszyły mi zwykłego skowytu psiaka
czy nie udowadniałem słonia
czy modląc się do Anioła Stróża
– nie chciałem być przypadkiem aniołem nie stróżem
czy klękałem kiedy malałeś do szeptu.
Ks. Jan Twardowski
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Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia
wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Psalm 51 (50) (fragmenty)
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Proszę o wiarę
Stukam do nieba
proszę o wiarę
ale nie o taką z płaczem na ramieniu
taką co liczy gwiazdy a nie widzi kury
taką jak motyl na jeden dzień
ale
zawsze świeżą bo nieskończoną
taką co biegnie jak owca za matką
nie pojmuje ale rozumie
ze słów wybiera najmniejsze
nie na wszystko ma odpowiedź
i nie przewraca się do góry nogami
jeżeli kogoś szlag trafi

Rys. arch. red.

Ks. Jan Twardowski

8 grudnia –Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
Nowy Człowiek w Adwencie – przyjęcie łaski a nie oddawanie zasługi

Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Mesjasza.
Czasem przygotowań człowieka do przyjęcia Boga. Okresem,
w którym Kościół obchodzi święto Niepokalanego Poczęcia
NMP – święto łaski, która jest zawsze pierwsza, zawsze na początku i która stoi ponad zasługami, przymiotami osobistymi
„z wyboru” bądź „z natury”. Łaski zbawienia od wszystkiego,
nawet grzechu pierworodnego i śmierci, związanej w sposób
najbardziej dosłowny z możliwych z nadejściem Syna Człowieczego.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to łaska
urodzenia się bez grzechu pierworodnego, życia bez sprzeniewierzeń oraz łaska wniebowzięcia, a nie śmierci. Przywilej nieosobisty – związany z przyszłym zbawczym wydarzeniem Zwiastowania; przywilej, którego konsekwencje są
powszechne.
Wiedza o Niepokalanym Poczęciu NMP bierze się z dogmatu Kościoła, który powstał jeszcze przed słynnym objawieniem w Lourdes. Mylne jest pojęcie, że jego źródłem są
objawienia Matki Bożej św. Bernadetcie Soubirous i cuda im
towarzyszące. Jedynym źródłem dogmatów kościelnych są
bowiem świadectwa i objawienia ewangeliczne. Dogmaty,
które zdefiniowano na przestrzeni wieków, w tym dogmaty
maryjne, są zawarte w Objawieniu. Kościół jedynie je wyraźnie wypowiada. Niczego nowego nie można wnieść. Objawienie Boże jest niezmienialne i zamyka się ze śmiercią ostatniego Apostoła.
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W Ewangelii nie ma wzmianki wprost o Niepokalanym
Poczęciu NMP. Dogmat ten został przyjęty jako konsekwencja dwóch wcześniejszych dogmatów maryjnych: „O Bożym
Macierzyństwie Maryi” oraz „O Maryi zawsze Dziewicy”.
Pierwszy z nich – mówiący że święta Dziewica jest Matką Boga, ponieważ według ciała porodziła słowo Boże, które ciałem się stało – został ogłoszony na Synodzie w Efezie
w 431 r.
W Księdze Izajasza czytamy: „Oto Panna brzemienna rodzi syna i nadaje mu imię Emmanuel” (Iz 7,14). W oryginale
hebrajskim użyto słowa hinne ha-alma, co oznacza dziewczynę niezamężną, dziewicę. Na ten właśnie werset powołuje się Mateusz (1,23-24): „Józef uczynił tak, jak mu polecił
Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżył
się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadała imię Jezus”.
Maryja była dziewicą, więc zapytała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Mt 1,34). Odpowiedź posłańca niebiańskiego była jednoznaczna, a zarazem zdumiewająca i trzeba
było wielkiej wiary, aby uwierzyć w jego słowa: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni cię” (Łk 1,35).
Ewangelia nie pozostawia wątpliwości, że Józef, prawowity
małżonek Maryi, był tylko przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania Łukasz opisuje objawienie anioła Gabriela:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,31).
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Drugi dogmat maryjny, ogłoszony został na Synodzie
Laterańskim w Rzymie w 649 r. Ogłosił go papież Marcin I:
„Ona poczęła bez nasienia, przez Ducha Świętego... i bez
naruszenia porodziła Go... i po Jego urodzeniu zachowała
swe nienaruszone dziewictwo”. Dogmat ten został oparty
na objawieniu Proroka Ezechiela. Z powodu grzechu pierworodnego brama rajska została zamknięta (Rdz 3,24), Prorok
wygnania, Ezechiel, miał widzenie świątyni, której brama
od strony wschodniej też była zamknięta. Nikt przez nią nie
mógł przechodzić, ponieważ sam Bóg przez nią przeszedł
(Ez 44,1-3). Podobnie Oblubieniec z Pieśni nad Pieśniami
mówi o swojej Oblubienicy: „ogrodem zamkniętym jesteś siostro ma, Oblubienico, ogrodem zamkniętym,
źródłem zapieczętowanym” (Pnp 4,12). Stąd wynika,
iż Maryja jest Bramą, przez którą grzech nie przeszedł, lecz Bóg Wcielony – Jezus Chrystus.
Należy podkreślić, iż dogmat kościelny „O Maryi zawsze Dziewicy” nie odnosi się bynajmniej
do kwestii obyczajowej czy tzw. zachowania
czystości w małżeństwie. Kwestia nienaruszalności dziewictwa Maryi Panny dotyczy
bezpośrednio konsekwencji narodzin
Chrystusa – Boskiej natury urodzin
i Boskiej natury samego dziecka. W Katechizmie Kościoła Katolickiego pkt
499 czytamy: „Pogłębienie wiary
w dziewicze macierzyństwo Maryi
doprowadziło Kościół do wyznania Jej rzeczywistego i trwałego
dziewictwa, także w zrodzeniu
Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Istotnie, narodzenie
Chrystusa «nie naruszyło Jej
dziewiczej czystości, lecz ją
uświęciło»1. Liturgia Kościoła
czci Maryję jako Aeiparthenos,
«zawsze Dziewicę»”2. Wiara
w naukę o dziewictwie Maryi
zawarta jest w trzech zasadniczych dokumentach Kościoła:
1) Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim: „I wcielił się z Ducha Świętego z Maryi Dziewicy”;
2) liście dogmatycznym św. Leona
I Wielkiego do patriarchy Flawiana:
„Poczęty jest bowiem z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, która tak
z zachowaniem dziewictwa zrodziła, jak
z zachowaniem tegoż poczęła” (to orzeczenie jest najważniejsze z racji swego
dogmatycznego zdefiniowania); 3) orzeczeniu Synodu Laterańskiego z 649 r.: „Jeśli ktoś nie wyznaje
nauki świętych ojców (...), że właściwie i prawdziwie święta,
niepokalana i zawsze dziewica Boża Rodzicielka (...) poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego, Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca,
a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając
w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą - niech będzie potępiony”. Zawiera w sobie po prostu przesłanie, iż Maryja do
końca wypełnienia swojej ziemskiej drogi była Oblubienicą
1
2

Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 57.
Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 52.
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Boga. W Katechizmie Kościoła Katolickiego pkt 506 czytamy:
„Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem
Jej wiary «nie skażonej żadnym wątpieniem» i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej3. Właśnie ta wiara pozwala Jej
stać się Matką Zbawiciela: Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi – «Maryja jest
bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą,
niż przez to, że poczęła Go cieleśnie»4. „Zawsze Dziewica” to
także teza jedyności i unikatowości Jezusa Chrystusa. Jezus
Chrystus jest jedynym synem Maryi. Bo jeden jest Syn Boży.
Prawdą jest, iż Wielcy Doktorzy Kościoła, św. Tomasz
z Akwinu i św. Augustyn, budowali dysertacje na temat
nietykalności NMP jako wyrazu czci i majestatu św. Józefa dla jej Boskiego dziecka i konsekwencji Zwiastowania. Należy jednak pamiętać, iż drugi dogmat maryjny
nie o tym stanowi, zaś sami wspomniani wielcy, akcentując obyczajowy charakter dziewictwa NMP do końca
swoich dni zaprzeczali jednocześnie niedogmatycznej
jeszcze w ich czasach kwestii Niepokalanego Poczęcia Maryi i jej absolutnej bezgrzeszności na mocy
łaski. Wręcz przeciwnie – stawiali śmiało tezę, że
to przez narodzenie Chrystusa zwykła ludzka
grzeszność Maryi została odkupiona.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny powstał dopiero
w 1854 r. Ogłosił go papież Pius IX: „Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za
szczególną łaską i przywilejem
Boga Wszechmogącego, przez
wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od
wszelkiej zmazy winy pierworodnej”.
Dogmat oparty został na całościowej
wykładni Pisma Świętego, które mówi,
że Anioł pozdrowił Maryję słowami:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski” oraz
„błogosławiona Ty między niewiastami”. Kościół coraz pełniej rozumiał to
zdanie następująco: Maryja jest zupełnie
bez grzechu, także bez grzechu pierworodnego. Objawienia w Lourdes nastąpiły
dopiero 4 lata później.
Żaden mężczyzna i żadna inna kobieta nie doświadczyli łaski niepokalanego poczęcia. Bo Chrystus Pan raz tylko się urodził „z kobiety dziewicy”.
W konsekwencji Matka Boża jest jedynym człowiekiem urodzonym bez grzechu pierworodnego. Doskonałym, niedościgłym, ale – ze
względu na swoją jedynie ludzką, a nie boską
naturę – symbolem i punktem odniesienia przyjmowania
łask i wypełniania Bożych planów przez człowieka. Maryja
jako osoba bez grzechu, Oblubienica Pańska, po prostu wiedziała jak to zrobić. Zwykli śmiertelnicy mają znacznie trudniej. Ale z historii życia Maryi i historii Zwiastowania można
się dowiedzieć, że zauważenie i przyjęcie łaski to pierwszy
krok w miłości człowieka do Boga. Za zasługi tego się nie
otrzyma.
Opracowała Marta Cichowicz-Major
3
4

Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63 i 1 Kor 7, 34-35.
Św. Augustyn, De sancta virginitate, 3: PL 40, 398.
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Mini repetytorium
z nauk katechetycznych

11 czerwca 2010 r., uroczystą Eucharystią koncelebrowaną przez Papieża
Benedykta XVI wraz z kilkunastoma
tysiącami księży na Placu św. Piotra
w Rzymie w uroczystość Najświętszego
Serca Jezusowego, zakończył się Rok
Kapłański. Jego celem było uświadomienie i zrozumienie na nowo wielkości
i piękna posługi kapłańskiej. Jako podsumowanie tego doniosłego wydarzenia przypomnijmy sobie, co na temat
kapłaństwa mówi Katechizm Kościoła
Katolickiego. Ponieważ KKK poświęca
temu zagadnieniu sporo uwagi, ograniczymy się jedynie do przedstawienia
podstawowych tez. Dla Czytelników
pragnących dokładniej zapoznać się
z problemem, podajemy w nawiasach
punkty KKK odnoszące się do referowanego zagadnienia.
Kapłaństwo Starego Przymierza
(1539 – 1543)
Lud wybrany ustanowiony został
przez Boga „królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,6). Kapłani zostali
ustanowieni w nim dla ludu w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składali
dary i ofiary za grzechy. Kapłaństwo to
było jednak niezdolne przynieść zbawienie, potrzebowało nieustannego
powtarzania ofiar i nie mogło dokonać
ostatecznego uświęcenia.
Jedyne kapłaństwo Chrystusa
(436; 1544; 1545)
Zapowiedź kapłaństwa w Starym
Przymierzu,
znajduje
wypełnienie
w Chrystusie Jezusie „jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2,5).
Chrystus, greckie tłumaczenie hebrajskiego, Mesjasz co znaczy „namaszczony”, stało się Jego imieniem własnym,
bo doskonale wypełnił Boże posłanie.
Został namaszczony Duchem Pańskim.
Wypełnił mesjańskie nadzieje Izraela
w potrójnej funkcji Kapłana, Proroka
i Króla.
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Odkupieńcza ofiara Chrystusa
jest jedyna, dokonana raz na zawsze.
Uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa. Chrystus jest
prawdziwym Kapłanem, inni są tylko
Jego sługami.
Dwa sposoby uczestniczenia
w jedynym kapłaństwie Chrystusa
(785; 786; 1069; 1070, 1139 – 1144;
1546; 1547)
Duch Święty i Kościół pozwala na
uczestnictwo w wiecznej liturgii opisanej w Apokalipsie św. Jana (Ap 4,2; 5,6;
6,9; 7,9; 22,1), kiedy w sakramentach celebrujemy misterium zbawienia.
Liturgię celebruje cała wspólnota
stanowiąca Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoja Głową.
Ta wspólnota wierzących jako taka
jest kapłańska. Swoje kapłaństwo, wynikające z chrztu, wierni wykonują przez
udział w posłaniu Chrystusa – Kapłana,
Proroka i Króla, zgodnie ze swoim powołaniem uczestnicząc: w prorockiej
funkcji Chrystusa, gdy niezachwianie trwają przy wierze raz przekazanej,
gdy pogłębiają jej rozumienie i stają
się świadkami Chrystusa pośród tego
świata, w królewskiej funkcji Chrystusa, gdy służą Chrystusowi szczególnie w ubogich i cierpiących.
Liturgia czyli celebracja kultu Bożego, głoszenie Ewangelii i pełnienie
czynów miłości oznacza służbę Bogu
i Ludowi. Liturgię uważa się za wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa
Chrystusa. W celebracji liturgicznej
Kościół jest sługą na obraz swego Pana,
uczestniczy w Jego kapłaństwie (kult),
które ma charakter prorocki (głoszenie
słowa) i królewski (służba miłości).
Kapłaństwo wspólne wiernych
urzeczywistnia się przez rozwój łaski
chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha. To
kapłaństwo wspólne jest kapłaństwem

Fot. Marek Kowalski

Rys. M.N.

KAPŁAŃSTWO
w Katechizmie
Kościoła Katolickiego

Chrystusa, jedynego Kapłana, w którym uczestniczą wszyscy członkowie.
Nie wszystkie członki spełniają tę
samą czynność (Rz 12,4). Niektórzy
członkowie są powołani przez Boga,
w Kościele i przez Kościół, do spełniania
służby na rzecz wspólnoty.
Kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów służy
kapłaństwu wspólnemu i przyczynia
się do rozwoju łask chrztu wszystkich
chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie
buduje i prowadzi swój Kościół.
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W Osobie Chrystusa – Głowy (1548 – 1551)
W służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana obecny jest
w swoim Kościele sam Chrystus. Kapłan na mocy sakramentu święceń działa „w osobie Chrystusa – Głowy” (in persona
Christi Captitis).
Przez biskupów i prezbiterów, we wspólnocie wierzących
staje się widoczna obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła.
Tej obecności Chrystusa nie należy rozumieć w taki sposób,
że kapłan jest ubezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami czyli grzechem. Moc Ducha Św. daje gwarancje w aktach sakramentalnych, tak że nawet grzeszność szafarza nie
może stanowić przeszkody dla owocu łaski. W innych przypadkach ludzkie cechy kapłana mogą sprawić, że jego postępowanie może nie zawsze być znakiem wierności Ewangelii,
a przez to może szkodzić apostolskiej misji Kościoła.
Kapłaństwo ma charakter służebny, jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Kapłan reprezentuje Chrystusa – Głowę Kościoła wobec zgromadzenia wiernych, ale działa
również w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa Ofiarę eucharystyczną.
Pojęcie „w imieniu całego Kościoła” nie oznacza, że kapłani są
delegatami wspólnoty. Kapłaństwo służebne może reprezentować Kościół dlatego, że reprezentuje ono Chrystusa.
Trzy stopnie sakramentu święceń (1554 – 1571)
Kościelne posługiwanie sprawowane jest na trzech różnych stopniach święceń: biskupów, prezbiterów i diakonów.
W służebnym kapłaństwie Chrystusa uczestniczy episkopat
i prezbiterat. Diakonat przeznaczony jest do pomagania im
i służenia. Pojęcie kapłan oznacza biskupów i prezbiterów,
ale nie diakonów.
Święcenie biskupie udziela pełni sakramentu święceń.
Nazywa się najwyższym kapłaństwem lub pełnią świętego
posługiwania. Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni
misję pasterską w powierzonym sobie Kościele partykularnym, ale równocześnie kolegialnie ze wszystkimi braćmi
w biskupstwie uczestniczy w trosce o wszystkie Kościoły.
Chociaż jest pasterzem tylko tej cząstkowej owczarni, która
została powierzona jego opiece, to jako prawowity następca
Apostołów jest odpowiedzialny razem z innymi biskupami
za apostolskie posłanie całego Kościoła. Eucharystia sprawowana przez biskupa ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ
wyraża się w niej Kościół zgromadzony wokół ołtarza pod
przewodnictwem tego, kto w sposób widzialny reprezentuje
Chrystusa, Dobrego Pasterza i Głowę Kościoła.
Prezbiterzy nie posiadają pełni kapłaństwa. W wykonywaniu swej władzy są zależni od biskupów, ale związani są
z nimi godnością kapłańską. Są wyświęceni, by głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako
prawdziwi kapłani Nowego Testamentu (Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 10). Przekazane im jest,
w podporządkowanym stopniu, zadanie posługi biskupiej,
aby byli współpracownikami stanu biskupiego. Prezbiterzy
sprawiają, że w poszczególnych lokalnych zgromadzeniach
wiernych w pewnym sensie staje się obecny biskup.
Prezbiterzy mogą wykonywać swą posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń i pocałunek pokoju biskupa kończący liturgię święceń oznaczają, że
biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci
i przyjaciół. Wszyscy prezbiterzy związani są ze sobą braterstwem sakramentalnym, w diecezji, w której służą pod przewodnictwem własnego biskupa tworzą jedno prezbiterium.

16

Diakoni stoją na niższym stopniu hierarchii. Nakłada się
na nich ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakon jest
specjalnie związany z biskupem w zadaniach swej diakonii.
Do zadań diakona należy asystowanie biskupowi i prezbiterom, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie.
Sakrament święceń (1576 – 1580)
Wszystkich trzech stopni święceń udzielają ważnie wyświęceni biskupi. Święcenia ważne mogą przyjąć wyłącznie
ochrzczeni mężczyźni. Ponieważ Chrystus wybrał Dwunastu
Apostołów, mężczyzn, a oni w taki sam sposób wybierali
swoich współpracowników, Kościół czuje się związany takim
wyborem dokonanym przez swego Pana. Z tego powodu
nie są możliwe święcenia kobiet.
W Kościele łacińskim wszyscy pełniący posługę święceń,
za wyjątkiem diakonów stałych, wybierani są spośród nieżonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat. Wyjątek
stanowi diakonat stały, który może być udzielany również
żonatym mężczyznom.
W Kościołach wschodnich obowiązują inne zasady. Tylko
biskupi są wybierani wyłącznie spośród celibatariuszy, natomiast święcenia prezbiteriatu i diakonatu mogą otrzymać
również żonaci mężczyźni.
Zarówno w Kościołach wschodnich jak i łacińskim nie
może się żenić ten, kto już przyjął sakrament święceń.
Skutki sakramentu święceń (1581 – 1584)
Sakrament święceń, dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, upodabnia przyjmującego do Chrystusa, by mógł działać
jako Jego, Głowy Kościoła, przedstawiciel w potrójnej roli kapłana, proroka i króla. Wyciska niezatarty charakter duchowy
i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na jakiś czas.
Wyświęcony w sposób ważny, może wprawdzie, z ważnych powodów, zostać zwolniony z pełnienia obowiązków
i funkcji związanych z wyświęceniem lub otrzymać zakaz ich
wykonywania, ale nie może stać się ponownie człowiekiem
świeckim.
Przez wyświęconego szafarza działa i zbawia sam Chrystus
a ewentualne grzechy i niegodziwości kapłana nie są przeszkodą w tym działaniu ponieważ nie plamią one darów Chrystusa. Duchowa moc sakramentów jest jak światłość, która
nawet przechodząc przez nieczystych nie ulega splamieniu.
Hierarchiczna struktura Kościoła (874 – 896)
Źródłem posługi w Kościele jest sam Chrystus. Z naturą
sakramentu posługi kościelnej są związane:
Charakter służebny – słowa i łaski, których wyświęceni
są szafarzami, nie należą do nich, ale są słowami i łaskami
Chrystusa, powierzonymi im dla innych. Rozdając powierzone sobie dary, szafarze stają się sługami wszystkich.
Charakter kolegialny – każdy biskup pełni swą posługę
w ramach Kolegium Biskupiego w komunii z Biskupem Rzymu. Prezbiterzy pełnią swą posługę w ramach prezbiterium
diecezji pod kierunkiem swojego biskupa.
Charakter osobowy – każdy wyświęcony zostaje powołany jako osoba: „Ty pójdź za mną!” (J 21,22). We wspólnym
posłaniu jest osobowym świadkiem, ponoszącym osobistą
odpowiedzialność przed Tym, który go posłał.
Chrystus, ustanawiając Dwunastu, nadał im formę kolegium, czyli zespołu, na czele którego postawił wybranego
spośród nich Piotra. W równy sposób Biskup Rzymu, następca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łączności.
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Papież, Biskup Rzymu, następca św. Piotra, jako Zastępca, Pasterz całego Kościoła posiada pełną, najwyższą i powszechną władzę, sprawowaną w sposób nieskrępowany.
Kolegium, czyli ciało biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z Biskupem
Rzymu. Poszczególni biskupi są widocznym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych.
Biskupi wraz z prezbiterami, swymi współpracownikami,
mają przede wszystkim obowiązek przepowiadania Ewangelii
Bożej. Są upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami.
Do wypełniania tej służby Chrystus udzielił pasterzom
charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
Nieomylnością tą cieszy się Papież, Biskup Rzymu, gdy
ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub
moralności.
Nieomylność przysługuje również Kolegium Biskupów,
przede wszystkim na soborze powszechnym.
Gdy Kościół na mocy najwyższego Urzędu Nauczycielskiego przedkłada coś do wierzenia, jako objawione przez
Boga, wierni są zobowiązani do przyjęcia tych orzeczeń po-

DAR SERCA Z AUSTRALII

słuszeństwem wiary. Taka nieomylność rozciąga się na cały
depozyt Objawienia Bożego.
Biskupowi Rzymu oraz nauczającym w komunii z nim
następcom Apostołów przysługuje Boska asystencja, gdy
wykonują swoje zwyczajne nauczanie lub podają pouczenia. Nauczaniu takiemu wierni powinni okazywać religijną
uległość, będącą przedłużeniem uległości wiary.
Biskup jest również szafarzem Eucharystii, którą ofiaruje
sam lub troszczy się o jej ofiarowanie za pośrednictwem prezbiterów.
Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa. Władza ta jest własna, zwyczajna i bezpośrednia. Powinna być wykonywana
w jedności z całym Kościołem pod przewodnictwem papieża. Nie można uważać biskupów za zastępców papieża, którego zwyczajna i bezpośrednia władza nad całym Kościołem
nie przekreśla władzy biskupów, ale ją potwierdza i jej broni.
Opracował Marek Kowalski na podstawie:
Katechizm Kościoła Katolickiego, II wydanie poprawione,
Pallottinum 2002

PODZIĘKOWANIE
Redakcja „Parafii na Sadach” składa serdeczne podziękowanie za DAR SERCA przywieziony do nas z Australii przez Pana
Zbigniewa Lemana w imieniu Klubu Seniora „Mount Waverley
Vic” w Melbourne. DAR SERCA w całości został przekazany przez
naszego Księdza Proboszcza dra Antoniego Dębkowskiego dla
powodzian i ich dzieci.
SZCZĘŚĆ BOŻE Ofiarodawcom i ich Rodzinom!

SPOTKANIA
ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH
Schola dzieci i młodzieży 		
Chór Parafialny 		
Akcja Katolicka 		
		
Wspólnota Różańcowa 		
Krąg Biblijny 		
Legion Maryi 		
Grupa Pomocników Legionu Maryi		
Opiekunki Chorych 		
Katecheza Przedszkolaków 		
		
Towarzystwo Przyjaciół KUL		
Kancelaria Parafialna tel. 22 663 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:
Nasza gazeta w Internecie:
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w każdą niedzielę 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
w drugą sobotę miesiąca o godz. 900 w domu parafialnym
w ostatni czwartek miesiąca o godz. 1700
6 - latki - w każdy poniedziałek o godz. 1700
5 - latki - w każdy wtorek o godz. 1700
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
od godz. 1700
piątki
1700
co drugi czwartek miesiąca o godz. 1930
www.jankanty.warszawa.pl
www.yako.waw.pl
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Boże Miejsca... Trewir
Trewir to najstarsze niemieckie miasto, założone przez
Rzymian w 16 r. przed Chr. pod nazwą Augusta Treverorum.
Po dziś dzień zachowała się w nim największa rzymska brama wjazdowa zwana Porta Nigra (Czarna Brama), która jest
najwspanialszą budowlą antyczną w Północnej Europie
– pochodzi z II w po Chr. Osadzone w ołowiu żelazne pręty łączą ze sobą masywne bloki piaskowca, który poddany
latami niszczącemu działaniu czynników atmosferycznych
przybrał czarą barwę (stąd nazwa). Przetrwanie zawdzięcza
św. Symeonowi – greckiemu pustelnikowi, który urządził tu
w XI w. samotnię. Po jego śmierci część bramy przekształcono w kościół. Później w 1804 r. Napoleon nakazał rozebrać jej
pewne elementy.

Porta Nigra

W Trewirze można zobaczyć jeszcze wiele starożytnych
zabytków, np.: ruiny amfiteatru z I w. czy term Barbary z II w.,
a także termy cesarskie Konstantyna z IV w. oraz zrekonstruowaną po zbombardowaniu w 1944 r. monumentalną bryłę
Auli Palatina z 310 r., w której absydzie zasiadał sam cesarz
bądź jego reprezentant. Dziś jest to ewangelicka świątynia.
Jednak dla mnie największym pragnieniem było obejrzenie katedry, bowiem jej dzieje sięgają 330 r., gdy cesarzowa
św. Helena, matka Konstantyna I Wielkiego, poleciła budowę
ogromnej świątyni. Była to jedna z czterech wielkich świątyń
chrześcijaństwa wzniesionych przez cesarza – obok bazyliki
św. Piotra w Rzymie, bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie
i Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Część murów tej
bazyliki przetrwała w obecnej katedrze.

Wnętrze Katedry

Jak wynika z ustaleń historycznych, Helena oddała biskupowi trewirskiemu Agritiusowi swój dom w celu przebudowy na kościół biskupi. Badania archeologiczne potwierdziły
istnienie pod katedrą domu mieszkalnego. Jego malowidła
sufitowe zostały odrestaurowane (ok. 70 m2) i obecnie znajdują się w muzeum biskupim.
Katedra Trewirska jest 1700-letnim świadectwem historii
wiary, sztuki i architektury. Mimo dużych strat spowodowanych
zamieszkami w przeszłości, katedra nadal jest odbiciem europejskiej historii. Można odczytać wszystkie fazy rozwoju historii sztuki i historii kościoła – od późnego antyku do XX wieku.
W wyposażeniu katedry są obecne wszystkie style – od sztuki
romańskiej do współczesnej. Przez stulecia katedra była traktowana jako „Dom Świętej Heleny”, co zostało uwzględnione
przy wszystkich przebudowach. Z powodu nadzwyczajnego
znaczenia dla ludzkości katedra wraz z kościołem NMP w 1986 r.
została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wnętrze Katedry – widok na prezbiterium i chór wschodni, gdzie
znajduje się kaplica Świętej Szaty

Fronton Katedry Trewirskiej, obok kościół NMP (Bazylika Papieska)
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Najcenniejszą relikwią katedry jest Święta Szata, Tunika
Chrystusa. Jak wynika z ustaleń historycznych, matka cesarza, Helena, przywiozła niepodzieloną jednolitą Szatę do
Trewiru. Pierwsza wzmianka o Świętej Szacie pochodzi z XI
wieku. Historia Świętej Szaty udokumentowana jest dopiero od XII wieku, kiedy to 1 maja 1196 r. została przeniesiona
z chóru zachodniego do nowego ołtarza chóru wschodniego. W 1512 r. cesarz Maksymilian zażądał od arcybiskupa Ryszarda von Greiffenklau (1511-1531) odsłonięcia Świętej Szaty, co umożliwiło pierwszą pielgrzymkę. Dalsze pielgrzymki
miały miejsce co roku od 1513 do 1517 a potem w latach
1524, 1531, 1538,1545, 1655, 1810,1844, 1891, 1933, 1959
i 1996. Od 1974 r. Święta Szata jest przechowywana w pozy-

P ar afia

na

S ad ac h

nr

23

Krypta wschodnia (św. Heleny)
– widok na ołtarz i relikwiarz z głową św. Heleny

Kaplica Świętej Szaty i schody pielgrzymie

Autentyczności Świętej Szaty nie można jednoznacznie
potwierdzić ani metodą naukową, ani historyczną. Dla wierzącego ważna jest symbolika. Relikwia wskazuje na samego
Jezusa Chrystusa: na Jego narodzenie w ludzkiej postaci i na
dalsze wydarzenia w Jego życiu aż do ukrzyżowania i śmierci. Ta niepodzielona jednolita Szata bez szwów jest znakiem
zjednoczonego chrześcijaństwa i przypomina jednoczącą
siłę Boga, co wyraża się w trewirskiej modlitwie pielgrzyma:
„Jezu Chryste, Zbawco i Odkupicielu zmiłuj się nad nami
i nad całym światem, pamiętaj o Twoim Kościele i prowadź do jedności to, co zostało rozłączone. Amen”
Dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki z roku 1512
ogłoszono następną pielgrzymkę na rok 2012. Jeśli tylko Bóg
pozwoli... chyba się wybiorę w drogę!
Tekst i zdjęcia ks. Piotr Paweł Laskowski

Aula Palatina cesarza Konstantyna

Święta Szata

cji leżącej w drewnianym relikwiarzu z 1891 roku. Dodatkowy
relikwiarz z kryształowego szkła zapewnia właściwą klimatyzację. Ostatnia pielgrzymka z 1996 r. okazała się wielkim
świętem. Z tego powodu powtarzane są rokrocznie „Dni
Świętej Szaty” (od piątku po białej niedzieli przez następne
dwa tygodnie do kolejnej niedzieli). Tylko w tych dniach jest
dostępna kaplica Świętej Szaty. Sama Szata jest jednak niewidoczna. Wydarzenia z przeszłości i niewłaściwe warunki
przechowywania doprowadziły do zmian w pierwotnym
suknie. Często przeprowadzano też jej naprawy.
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Wnętrze Auli Palatina cesarza Konstantyna
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Codzienne czytania Lectio Divina
NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

PAŹDZIERNIK 2010
ŚRODA
CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Mk 2,13-28

2
Mk 3,1-19

5

6

9

Mk 5,1-20

7
Mk 5,21-43

8

Mk 4,21-41

Mk 6,1-29

Mk 6,30-56

11

12

Mk 7,24-37

Mk 8,1-21

13
Mk 8,22-38

14
Mk 9,1-32

15
Mk 9,33-50

16
Mk 10,1-31

18
Mk 11,1-19

19
Mk 11,20-33

20
Mk 12,1-27

21
Mk 12,28-44

22
Mk 13,1-13

23
Mk 13,14-37

25
Mk 14,27-52

26
Mk 14,53-72

27
Mk 15,1-20

28
Mk 15,21-47

29
Mk 16,1-20

30
Rz 1,1-32

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

LISTOPAD 2010
ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
Rz 3,1-31

2
Rz 4,1-25

3
Rz 5,1-21

4
Rz 6,1-23

5
Rz 7,1-25

6
Rz 8,1-17

7
Rz 8,18-39

8
Rz 9,1-33

9
Rz 10,1-21

10
Rz 11,1-24

11
Rz 11,25-36

12
Rz 12,1-21

13
Rz 13,1-14

14
Rz 14,1-23

15
Rz 15,1-33

16
Rz 16,1-27

17
1 Tes 1,1-10;
2,1-20

18
1 Tes 3,1-13;
4,1-18

19
1 Tes 5,1-28

20
2 Tes 1,1-12;
2,1-17

21
2 Tes 3,1-18

22
J 1,1-28

23
J 1,29-51

24
J 2,1-25

25
J 3,1-21

26
J 3,22-36

27
J 4,1-26

28
J 4,27-54

29
J 5,1-15

30
J 5,16-47

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

OD 1 DO 24 GRUDNIA 2010
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1
J 6,1-24

2
J 6,25-59

3
J 6,60-71

4
J 7,1-24

3
Mk 3,20-35

4
Mk 4,1-20

10
Mk 7,1-23
17
Mk 10,32-52
24
Mk 14,1-26
31
Rz 2,1-29

NIEDZIELA

5
J 7,25-53

6
J 8,1-30

7
J 8,31-59

8
J 9,1-12

9
J 9,13-41

10
J 10,1-21

11
J 10,22-42

12
J 11,1-16

13
J 11,17-37

14
J 11,38-57

15
J 12,1-19

16
J 12,20-50

17
J 13,1-17

18
J 13,18-38

19
J 14,1-31

20
J 15,1-27; 16,1-4

21
J 16,5-33

22
J 17,1-26

23
J 18,1-18

24
J 18,19-40

Oznaczenia:
Mk – Ewangelia wg św. Marka
Rz – List św. Pawła do Rzymian
1 Tes – Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan
J – Ewangelia wg św. Jana
1,1-12; 2,1-17 oznacza: Rozdział 1,
wersety od 1 do 12 oraz rozdział 2, wersety od 1 do 17.
Wybór czytań: ks. Grzegorz Wolski
Opracowanie tabelek: Marek Kowalski
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Z kroniki parafialnej

Wycieczka
wspólnoty ministrantów,
lektorów i scholi do Krakowa
28-30.05.2010 r.

Kraków - Łagiewniki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Wycieczka była nagrodą dla ministrantów i scholi za zaangażowanie w życie parafii. Chodzi tu przede wszystkim o oprawę
mszy świętych, czyli służbę przy ołtarzu i śpiew. Wycieczka ta
miała formę pielgrzymki śladami życia Jana Pawła II.
Oprócz Krakowa zwiedziliśmy Wadowice i Sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W wycieczce wzięło udział 45 osób. Dla wielu, zwłaszcza
młodszych uczestników, była to pierwsza okazja zobaczenia miejsc związanych z życiem i posługą ks. biskupa Karola
Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Zorganizowanie
wyjazdu było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz
dzięki ks. proboszczowi Antoniemu Dębkowskiemu.
Zdjęcia i tekst ks. Michał Dubicki

Krzesło w Bazylice Kalwaryjskiej, na którym po
raz ostatni siedział Jan Paweł II w czasie ostatniej
pielgrzymki do Polski

Wejście główne do Bazyliki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Jest to jedno z nielicznych w Polsce Sanktuarium Pasyjno -Maryjne.

Pan Jezus ubiczowany stoi przed ludzkim sądem
Piłata w bocznej kaplicy Bazyliki Kalwaryjskiej
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Kalwaria Zebrzydowska - klasztor oo. Bernardynów – z o. Przewodnikiem
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Z kroniki parafialnej

Fot. z arch. ks. Roberta Rasińskiego

Sakrament
I Komunii
Świętej

Pamiątkowa fotografia księdza Roberta Rasińskiego wraz z dziećmi.
Ksiądz Robert kolejny rok przygotowywał naszych najmłodszych parafian do uroczystego przyjęcia tego
Sakramentu.
(bk)

Pięć lat Scholi*

Fot. Zofia Błachowicz

„Uwielbiajmy Chrystusa,
bo kocha nas jak nikt”

Uroczystą Mszę Świętą (w dolnym
kościele) 22 maja 2010 r. – w wigilię
Zesłania Ducha Świętego celebrował
ks. dr Michał Dubicki.
Wraz z dziećmi, ich rodzicami oraz
Siostrą Salwiną Zmartwychwstanką
modliliśmy się o Łaskę Bożą w kontynuowaniu tej pięknej, parafialnej posługi.
(bk)

Fot. Zofia Błachowicz

Fot. Zofia Błachowicz

* czytaj w „PnS” nr 22.
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Z kroniki parafialnej

27 czerwca 2010 r.
50 lat pożycia małżeńskiego
w tym 40 lat w naszej parafii
Barbara i Jerzy Jachimowicz

Uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia sakramentu małżeństwa odbyły się w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, gdzie małżonkowie przyjęli ten
sakrament. Było to w roku 1960, a wówczas nie było jeszcze naszej
świątyni. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Piotr Pawlukiewicz,
od którego Jubilaci otrzymali wyjątkową pamiątkę – obraz Jezusa
Chrystusa modlącego się w Ogrójcu.
Jubilaci są członkami Żywego Różańca w naszej parafii, w Róży
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Jako wolontariusze uczestniczą co miesiąc od 8 lat w FAUSTINUM u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na ul. Żytniej, zgłębiając przesłanie św. Faustyny
Kowalskiej o Miłosierdziu Bożym. Mają dwoje dzieci i troje wnuków.
W następnym numerze „Parafii na Sadach” Jubilaci podzielą
się swoimi doświadczeniami na temat umacniania wiary z dala od
ojczyzny i opowiedzą o swoich drogach w poszukiwaniu Boga na
terenach dalekiej Afryki Północnej.
Redakcja składa Złotym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia
na kolejne wspólne szczęśliwe lata.
(bk)
Fotografie z archiwum rodzinnego.
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Komp. M.N.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Jest anioł śmierci, co w godzinie
Owej, gdy człowiek w mękach kona,
Bierze nas w mocne swe ramiona...

Anioł Śmierci – fragment, Michaił Lermontow

„Anioł Śmierci”
zrywający pęta ziemskie i unoszący się w górę
– rzeźba dłuta Leopolda Wasilkowskiego z 1903 r .
umieszczona na mogile Izy Salmonowiczówny (1877-1903).
Cmentarz na Rossie w Wilnie.

