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Litania do Świętej Rodziny
Kyrie elejson - Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
- zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże,
- zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, 
który stając się człowiekiem z miłości ku nam, 
uświęciłeś więzy rodzinne
- zmiłuj się nad nami.

Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
- wspomagaj nas.
Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi,
ale uczczona śpiewem aniołów,
Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Święta Rodzino, wierna przepisom Prawa Pańskiego,
Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem  
posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinie śmierci.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc
- zachowaj nas, Święta Rodzino.
Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych, 
Od przywiązania do dóbr ziemskich, 
Od pragnienia próżnej chwały, 
Od złej śmierci.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych,
wysłuchaj nas, Święta Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę, 
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, 
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, 
Przez prace i trudy Wasze, 
Przez modlitwy i milczenie Wasze, 
Przez doskonałość czynów Waszych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.
Rodzino Święta i czcigodna, 
uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

 Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, 
spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych 
rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. 
Przez Chrystusa Pana naszego.   Amen.
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 „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska da-
wała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli 
się naruszy prawo człowieka do życia w  tym momencie, 
w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem mat-
ki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy za-
bezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest 
pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia 
nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia 
pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na pod-
stawowe dobro człowieka.”

(Nowy Targ, 8.06.1979 r.)

Modlitwa do Dzieciątka Jezus
Panie Jezu, widzimy Cię tu jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Sy-

nem Bożym, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego 
w łonie Dziewicy Maryi. Podobnie jak w Betlejem, także i my wraz 
z  Maryją, Józefem, aniołami i  pasterzami oddajemy Ci pokłon 
i uznajemy Cię za naszego jedynego Zbawiciela. Stałeś się ubogim, 
aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Daj nam, byśmy nigdy nie za-
pominali o ubogich i cierpiących. Czuwaj nad naszymi rodzinami. 
Błogosław wszystkie dzieci świata i spraw, by wśród nas królowała 
zawsze miłość, którą nam przyniosłeś i która czyni życie bardziej 
szczęśliwym. Spraw Jezu, by wszyscy uznali prawdę Twego Na-
rodzenia i aby wszyscy poznali, że przyszedłeś przynieść całej ro-
dzinie ludzkiej światło, radość i pokój. Ty jesteś Bogiem, który żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwa Benedykta XVI  
przed figurką „Praskiego Dzieciątka Jezus”

Czechy, 26.09.2009 r.

Nawiedziło nas z wysoka 
WSCHODZĄCE SŁOŃCE (Łk 1,78)
MIŁOŚĆ NAM SIĘ OBJAWIŁA !

Na Święta Narodzenia Pańskiego i Nowy 2011 Rok
ŻYCZYMY

wszystkim naszym Drogim Czytelnikom, Przyjaciołom, Członkom 
wielotysięcznej Rodziny Parafialnej, by przepełniała ich radość 
i wdzięczność wobec Boga za wszelkie doznane dobro i wszelką 
pomyślność na drogach życia.

Ksiądz Proboszcz Antoni wraz z redakcją
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ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII 
BOŻE NARODZENIE 2010 – NIEDZIELA PALMOWA 17.04.2011

Grudzień 2010
24  grudnia – piątek, Wigilia Bożego Narodzenia. 
 Msze św. tylko w godzinach rannych.
25  grudnia – sobota, Uroczystość Bożego Narodzenia. 
 Pasterka o północy, następna Msza św. o godz. 8.00, da-

lej jak w każdą niedzielę.
26 grudnia – Niedziela, ŚWIĘTEJ RODZINY – Jezusa, Ma-

ryi i Józefa.
31 grudnia – piątek, zakończenie „Starego Roku”.
 Msze św. jak w dzień powszedni. Msza św. za duszę śp. 

ks. Ryszarda Śliwińskiego, drugiego proboszcza naszej 
parafii, w 13. rocznicę śmierci o godzinie 18.30. Po Mszy 
św. o  godz. 18.30 zostanie odprawione Nabożeństwo 
dziękczynno–przebłagalne.

Na Nowy Rok
Przedwieczny Boże, za Twoim wyrokiem 
Schodzi dzień po dniu, mija rok za rokiem. 
Nawet tysiące lat giną w wieczności, 
Jak kropla deszczu w morskiej głębokości.

Od dnia pierwszego, coś stworzył wszechmocą 
Czas zawsze w biegu uchodzi dnie, nocą. 
Jak sen mijają chwile tego świata, 
Dni i tygodnie, miesiące i lata.

Za Twoją wolą, potajemnie, skrycie, 
Wraz z prądem czasu płynie ludzkie życie. 
Człowiek codziennie coraz bliżej grobu kroczy, 
A raz na wieki śmierć mu zamknie oczy.

Minął rok stary, a nowy już wchodzi,
Ścisły rachunek uczynić się godzi.
Z wszystkich czynności ubiegłego lata,
Czy za nie czeka kara, czy zapłata?

Kto za swe grzechy zaciągnął długi,
Niech w Nowym Roku gromadzi zasługi,
Aby, gdy stanie w wieczności bramy,
Mógł się wykazać dobrymi czynami

Pomyśl, człowiecze, ile w zeszłym roku 
Użyczył Bóg ci łask na każdym kroku, 
Pozwolił dożyć w zdrowiu nowe lato. 
Przyrzeknij Jemu wiernie służyć za to.

Potężny Boże, Stwórco ludzi, świata! 
W Twoich są rękach nasze dni i lata.
Racz nam, w tym Nowym Roku, błogosławić
I pokój między narodami sprawić.

Jan Kochanowski

Styczeń 2011
  1  stycznia – sobota, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
 Msze św. jak w niedziele.
1, 2 i 3 stycznia – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo.
 Codziennie Adoracja Najświętszego Sakramentu za-

kończona Nabożeństwem Adoracyjnym.
  2  stycznia – niedziela. 
 Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II o godz. 18.30.  
  6  stycznia – czwartek, Objawienie Pańskie – Trzech 

Króli (dzień świąteczny).
 Msze św. jak w każdą niedzielę.
  9  stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego.
13  stycznia – czwartek, całodzienna Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu.
 Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 18.00.
18 – 25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-

ścijan.

Luty 2011
  2  lutego – środa, Ofiarowanie Pańskie – Mat-

ki Bożej Gromnicznej.
 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 Jana Pawła II o godz. 

9.00.
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13  lutego – niedziela. Adoracja Parafialna. 
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. 

o godz. 14.00 zakończone Nabożeństwem Adoracyjnym.
14 – 26 lutego – ferie szkolne zimowe.
 Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30, 8.00 i 18.30.

Marzec 2011
  2  marca – środa. 
 Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II o godz. 8.00.
  9  marca –  Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu.
 Msze św.: 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.
13 marca – 1. Niedziela Wielkiego Postu. Adoracja Para-

fialna. 
 Wystawienie  Najświętszego Sakramentu po Mszy św. 

o godz. 14.00.

19 marca – sobota, Uroczystość św. Józefa, Oblubień-
ca Najświętszej Maryi Panny.

 Msza św. w  intencji Ojca Świętego Benedykta XVI 
o godz. 18.30 (imieniny chrzestne).

25 marca – piątek, Zwiastowanie Pańskie. Dzień Świę-
tości Życia.

Kwiecień 2011
2  kwietnia – 1. sobota miesiąca.
 Msza św. o  beatyfikację Jana Pawła II o  godz. 18.30 

(6. rocznica śmierci + 2005 r.)
10 – 13 kwietnia  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
13  kwietnia – środa. Adoracja Parafialna. 
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nabożeń-

stwo Adoracyjne o godz. 18.00. 
16  kwietnia – sobota.
 Msza św. w  intencji Ojca Świętego Benedykta XVI 

w 84. rocznicę urodzin o godz. 18.30. 
17  kwietnia – Niedziela Palmowa

Opracowała  
s. M. Bernarda Konieczna CRR
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SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE
Sanktuaria Maryjne, miejsca w  których odczuwa się szczególną obecność Matki 

Bożej. Różne są ich początki, dzieje, otaczane czcią wizerunki, nazwy nadawane Maryi 
oraz szczególnie czczone Jej przymioty. Jednak niezależnie od miejsca, wizerunku i na-
zwy sanktuarium, to zawsze jest Ona, ta sama kochająca Matka.

MIEDNIEWICE
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚWIĘTORODZINNEJ 

PANI MAZOWSZA
Adres: Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny OO. Franciszkanów
Miedniewice 90, 96-315 Wiskitki 
Msze św.: niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30; dni powszednie: 7.00, 17.30
Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego, 2 VIII Matki Bożej Anielskiej, 8 IX Narodzenia NMP.
Informacje: www.miedniewice.franciszkanie.pl
Dojazd: najbliższa stacja kolejowa w Żyrardowie, dojazd autobusem z Żyrardowa (12 km)
Noclegi: dom pielgrzyma przy sanktuarium.

Miedniewice, stara mazowiecka wioska, leży między Żyrardowem a  Sochacze-
wem, w odległości 12 km od Żyrardowa. Znajduje się w niej unikatowy zespół ko-
ścielno - klasztorny z przełomu XVII i XVIII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków 
architektury barokowej na zachodnim Mazowszu. W  głównym ołtarzu kościoła 
umieszczony jest otoczony kultem drzeworyt – obraz Świętej Rodziny. Przedstawia 
on małego Jezusa, Najświętszą Marię Pannę i św. Józefa siedzących przy okrągłym 
stole, na którym stoi zapalona świeca, a obok niej widać miseczki z jedzeniem oraz 
owoce. Pan Jezus siedzi na krześle o wysokiej poręczy i pije napój z kielicha poda-

Lokalizacja sanktuarium miedniewickiego

Cudowny Obraz Świętej Rodziny  
(fot. z Przewodnika po sanktuariach 

maryjnych)
nego Mu i podtrzymywanego przez św. 
Józefa. Matka Boska prawą ręką podaje 
swemu Synowi gruszkę. Przedstawio-
ne na obrazie postacie są przyodziane 
w  długie tuniki z  przepaskami na bio-
drach. Drzeworyt, typowy przykład gra-
fiki dewocyjnej, pochodzi z  1671 roku. 
W  sprymityzowanej formie wyobraża 
cudowny obraz Świętej Rodziny z sank-
tuarium w  Studziannej, namalowany 
wg małego sztychu z  XVII w. francu-
skiego grafika Jacquesa Callota. Sztych 
ten znajdującej się obecnie w Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.

Zgodnie z  ustną tradycją, prze-
kazywaną z  pokolenia na pokolenie, 
historia słynącego cudami sanktu-
arium w  Miedniewicach rozpoczęła się 
w  1674 r. Wtedy to miejscowy gospo-
darz Jakub Trojańczyk kupił na odpuście 
w Studziannej obrazek Świętej Rodziny. 
Powróciwszy do domu, przymocował 
go do dębowego słupa wspierającego 
wiązanie dachu stodoły i często się tam 
modlił. Okoliczni mieszkańcy zaczęli do-
strzegać wieczorami i rano dziwny blask 
nad stodołą. Niektórym się zdawało, 
że to pożar i  przybiegali na ratunek. 
Zaintrygowani dziwnym zjawiskiem, 
zaczęli się gromadzić w stodole na mo-
dlitwach, polecając się opiece Najświęt-
szej Rodziny. Wielu przychodzących tu 
z najrozmaitszymi troskami, chorobami 
i potrzebami, doznawało po tych modli-
twach nadzwyczajnych łask.

W  1675 r. dziedzic Miedniewic, Mi-
kołaj Grudziński, powiadomił o  tych 
nadzwyczajnych wydarzeniach wyższe 
władze duchowne, prosząc je zarazem 
o  przysłanie do wsi komisji, która by 
zweryfikowała prawdziwość cudów. Ko-
misja złożona z uczonych teologów od Wnętrze kościoła, sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
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W  wyniku starań o  koronację cudownego obrazu, dnia 
7 lipca 1764 r. Kapituła Watykańska przy Bazylice Św. Pio-
tra w Rzymie uznała obraz za cudowny, a 7 czerwca 1767 r., 
w  uroczystość Zesłania Ducha Świętego, biskup warmiński 
Ignacy Krasicki dokonał uroczystej koronacji wizerunku. Wier-
ni otrzymywali tu liczne łaski. Od 1675 r. do 23 listopada 1825 r. 
miały miejsce w miedniewickim sanktuarium 433 cudy i nad-
zwyczajne łaski, które reformaci pracowicie spisali w księgach 
klasztornych, ocalałych do dnia dzisiejszego. Fragmenty księ-
gi cudów można obecnie obejrzeć na stronie internetowej 
sanktuarium www.miedniewice.franciszkanie.pl.

Po Powstaniu Styczniowym rząd carski skasował klasz-
tor oo. reformatów w Miedniewicach. Po I wojnie światowej 
założono tu parafię obsługiwaną przez księży diecezjalnych. 
W 1966 r. ks. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, prze-
kazał parafię w  Miedniewicach i  pieczę nad sanktuarium 
oo. franciszkanom. Od 1981 r. przez Miedniewice przecho-
dzi Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na 
Jasną Górę. Od 1986 r. w budynku klasztornym znajduje się 
klauzurowy zakon sióstr klarysek, które przybyły do Mied-
niewic ze Starego Sącza, aby stanowić zaplecze modlitewne 
dla przybywających pielgrzymów. 

Warto przyjechać do Sanktuarium w  Miedniewicach 
i wzmocnić swoją wiarę przed Cudownym Obrazem Świętej 
Rodziny, miejscem modlitwy i zadumy. 

Zdjęcia i opracowanie Marek Kowalski na podstawie:

1. Przewodnik po sanktuariach maryjnych Z DAWNA POLSKI TYŚ 
KRÓLOWĄ, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999 r.

2. Święta Rodzina w Miedniewicach, www.miedniewice.franciszka-
nie.pl/readarticle.php?article_id=1

3. Aleksander Grzegorz Turczyk, Miedniewice – 
sanktuarium Zachodniego Mazowsza, 
http://dawnysochaczew.republika.
pl/miednwce.htm

7 października 1675 r. przez 
15 miesięcy badała okolicz-
ności tajemniczych zjawisk. 
Na podstawie jej sprawoz-
dania, biskup poznański 
Stefan Wierzbowski dekre-
tem z  1677 r. uznał obraz 
miedniewicki za cudowny.

W 1676 r. na miejscu sto-
doły wybudowano drew-
nianą kaplicę, której ołtarz 
opierał się o  ten sam słup, 
na którym zawieszony 

był obrazek. 10 lat później Mikołaj Grudziński sprowadził do 
Miedniewic reformatów, którzy zamieszkali we wzniesionym 
obok kaplicy drewnianym klasztorze. 1 lipca 1692 r. położono 
kamień węgielny pod budowę obecnego klasztoru. Prace bu-
dowlane zostały zakończono w 1702 r. W 1731 r. biskup Teodor 
Potocki, prymas Polski, położył kamień węgielny pod budo-
wę obecnego, murowanego kościoła. Budowę rozpoczęto 
w 1737 r. i zakończono w 1748 r. Klasztor ufundowali Mikołaj  
Grudziński i jego żona Lukrecja Katarzyna z Radziwiłłów. Budy-
nek kościelny powstał z darów rodzin magnackich, hrabiow-
skich, szlacheckich i  prostego ludu. Pracami budowlanymi 
kierował architekt Andrzej Celner, według planów znanych 
architektów włoskich Józefa II Fontany i Tomasza II Bellottiego. 
Konsekracji kościoła dokonał 28 września 1755 r. arcybiskup 
gnieźnieński Adam Ignacy Komorowski, wybierając na patro-
nów Św. Michała Archanioła i  Św. Antoniego Padewskiego. 
W nowym kościele zachowano pamiątki, związane z począt-
kową historią tego miejsca, oraz drewniany słup za wielkim 
ołtarzem, na którym po dziś dzień wisi cudowny obraz.

Barokowa fasada kościoła i kolumna jońska z figurą NMP  
Niepokalanego Poczęcia z 1796 r.

Brama główna i dziedziniec kościoła z kolumną jońską z figurą NMP 
Niepokalanego Poczęcia z 1796 r.

Krużganek dziedzińca kościelnego

Barokowy budynek klasztorny

Makieta miedniewickiego  
sanktuarium
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Począwszy od 1910 roku Kościół ka-
tolicki obchodzi w dniach 18-25 stycz-
nia „Oktawę Jedności Kościoła”, zaczy-
nając ją w  dniu święta liturgicznego 
Katedry św. Piotra w  Rzymie, a  koń-
cząc symbolicznymi uroczystościami 
Nawrócenia św. Pawła. Wierni różnych 
Kościołów gromadzą się na Mszach 
św., nabożeństwach Słowa Bożego 
lub nieszporach w  świątyniach róż-
nych wyznań, aby razem prosić Boga 
o  przywrócenie pełnej jedności Ko-
ścioła. Kościół katolicki w  Polsce włą-
czył się w obchody Tygodnia w 1962 r., 
zaś od 1974 r. organizuje je wspólnie 
z  Polską Radą Ekumeniczną, skupia-
jącą obecnie siedem Kościołów: pra-
wosławny, ewangelicko-augsburski, 
ewangelicko-reformowany, ewange-
licko-metodystyczny, polskokatolicki, 
starokatolicki mariawitów i  chrześci-
jan baptystów. 

Można wymienić wiele różnic teo-
logicznych, liturgicznych, naukowych, 
w  końcu obyczajowych dzielących 
różne Kościoły chrześcijańskie w  Pol-
sce i  na świecie. W  Oktawie Jedności 
Kościoła uwaga modlitewna skupio-
na jest jednak na podobieństwach, 
cechach dystynktywnych dla całego 
chrześcijaństwa jako punktu odnie-
sienia potencjalnej jedności Kościoła. 
Są nimi kwestie centralne w  orędziu 
Chrystusa, które wszystkie wyznania 
mogą głosić razem: ojcostwo Boga, 
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem 
i  śmiercią poprzez Jego krzyż i  zmar-
twychwstanie, ufność w  przemienia-
jącą działalność Ducha Świętego. 

Praktyki Tygodnia Modlitw o  Jed-
ność Chrześcijan to głównie nabożeń-
stwa ekumeniczne, bądź korzystanie 
w trakcie Mszy św. z  formularza Mszy 
o jedność Kościoła, z wykorzystaniem 
czytań biblijnych przewidzianych na 
Tydzień Modlitw. Powszechnie w Pol-
sce praktykowana jest także gościnna 
wymiana kaznodziejów, podczas któ-
rej np. na mszach katolickich, kazania 
głoszą duchowni z  innych Kościołów 
chrześcijańskich, zaś księża katoliccy 
głoszą je podczas nabożeństw innych 
Kościołów. Praktyka ta – zwana po-
tocznie „wspólnotą ambony” – zapo-
czątkowana została w 1963 roku przez 

kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest na-
szą polską specyfiką. Ponadto, w wie-
lu diecezjach nabożeństwa ekume-
niczne są przedłużane poza Tydzień 
Modlitw, jak np. w diecezji opolskiej, 
gdzie nawet początek Adwentu ob-
chodzony jest wspólnie przez różne 
wyznania w  formie ekumenicznego 
czuwania modlitewnego, a  potem 
trwa miesięczny „ekumeniczny kar-
nawał”. Wierni katoliccy zachęcani są 
do uczestniczenia w  Tygodniu Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan w nabo-
żeństwach w świątyniach innych wy-
znań chrześcijańskich.

Szczegółowy program nabo-
żeństw oraz propozycja tekstów li-
turgicznych i  homilii na każdy dzień 
Tygodnia Modlitw o  Jedność Chrze-
ścijan, przygotowywane są w  Polsce 
przez kilkunastoosobowy interwy-
znaniowy zespół na podstawie ma-
teriałów opracowywanych corocznie 
przez inny podmiot ekumeniczny, 
pod egidą Komisji Wiara i Ustrój (Świa-
towa Rada Kościołów) oraz Papieskiej 
Rady Popierania Jedności Chrześcijan 
(Kościół Rzymskokatolicki). 

W  roku 2011 materiały na temat 
przewodni Tygodnia „Trwali oni w na-

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011

„Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i na modlitwach”

uce apostołów i we wspólnocie, w ła-
maniu chleba i  na modlitwach” oraz 
broszurę porządkującą codzienne 
rozważania, czytania biblijne i  inten-
cje modlitewne, przygotowały Ko-
ścioły chrześcijańskie z  Jerozolimy. 
Czerpały one z  tradycji pierwszej 
wspólnoty chrześcijańskiej, zapo-
czątkowanej Zesłaniem Ducha Świę-
tego właśnie w  Jerozolimie. Homilie, 
liturgie i  tematy przewodnie na po-
szczególne dnie tygodnia będą od-
woływały się do doświadczeń i prak-
tyk pierwszej wspólnoty apostolskiej 
w kontekście obecnej sytuacji chrze-
ścijan w Jerozolimie. Temat, zaczerp-
nięty z  Dziejów Apostolskich (Dz 
2,42), przywołuje czasy pierwszego 
Kościoła jerozolimskiego, czasy, kiedy 
Kościół wciąż był jeden. Wskazuje też 
na cztery filary życia Kościoła i  jego 
jedności – zarówno na początku jego 
istnienia, jak i teraz. Są to: nauka apo-
stolska, wspólnota, eucharystia oraz 
modlitwa. 

Na każdy z  ośmiu dni Tygodnia 
Modlitw o  Jedność Chrześcijan przy-
gotowano czytania biblijne, rozważa-
nia i modlitwy. Kolejne dni mają swo-
je tematy przewodnie:
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Dzień 8. (25.02): 
Powołani do służby pojednania
Ostatniego dnia oktawy Kościo-

ły dzisiejszej Jerozolimy, podobnie 
jak macierzysty Kościół pierwszych 
apostołów, wzywają do szerszego 
zakresu budowania pojednania, nie 
tylko w  obrębie Kościołów chrześci-
jańskich, ale także z  wyznawcami in-
nych religii. W  kontekście dzisiejszej 
Jerozolimy jest to intencja modlitwy 
o  pojednanie chrześcijan z  Palestyń-
czykami i  Izraelitami. W  kontekście 
każdego innego kraju jest to wezwa-
nie do pogodzenia się z  wyznawca-
mi innych religii na terenie działania 
każdego Kościoła chrześcijańskiego, 
a  nawet więcej – do szerzenia Spra-
wiedliwości i Pokoju. 

Przywołanie tradycji i  doświad-
czeń pierwszego Kościoła chrześcijań-
skiego służyć ma pochyleniu się nad 
sytuacją i doświadczeniem Kościołów 
chrześcijańskich w dzisiejszej Jerozo-
limie oraz możliwością przeniesienia 
doświadczeń pierwszej wspólnoty 
apostolskiej nie tylko na grunt Zie-
mi Świętej ale także poszczególnych 
państw i społeczności.

Herbem dzisiejszej chrześcijań-
skiej Jerozolimy pozostaje Krzyż Je-
rozolimski laskowany, w kątach które-
go umieszczono cztery małe krzyże 
greckie. Pięć krzyży symbolizuje pięć 
ran Chrystusa. Ten znak obrała sobie 
też za symbol obecna Kustodia Ziemi 
Świętej, Prowincja franciszkanów, któ-
rzy począwszy od 1342 roku otaczają 
opieką w  imieniu Kościoła katolic-
kiego sanktuaria, związane z  życiem 
i  działalnością Chrystusa i  Apostołów, 
oraz odpowiadają za duszpasterstwo 
lokalnych katolików.

Warto pamiętać, że materiały na Ty-
dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
w 2012 roku przygotowywać będą Ko-
ścioły chrześcijańskie w Polsce.

Marta Cichowicz-Major

Dzień 1. (18.01): 
Kościół w Jerozolimie
Modlitwy, czytania i  rozważania 

przypominające okoliczności, do-
świadczenia i  tradycje pierwszego, 
macierzystego jerozolimskiego Ko-
ścioła Chrystusowego, od którego 
pochodzą wszystkie Kościoły chrze-
ścijańskie. Odniesienia do odwagi 
i  niezłomności pierwszej wspólnoty 
jako wzoru szerzenia Sprawiedliwości 
i Dobrej Nowiny w dzisiejszej Jerozo-
limie i na całym świecie.

Dzień 2. (19.01): 
Wiele członków w jednym ciele
Obchody tego dnia przypomi-

nać będą różnorodność korzeni et-
nicznych, kulturowych i  społecznych 
pierwszych apostołów – podobnie 
jak w  dzisiejszych Kościołach chrze-
ścijańskich w  Jerozolimie, na terenie 
której działa ich kilkanaście. Tego 
dnia główną intencją modlitewną bę-
dzie osiągnięcie bardziej widocznej 
jedności Kościoła w oparciu o central-
ne orędzie Chrystusa, mimo widocz-
nych różnic liturgicznych i  tradycji 
obyczajowych. 

Dzień 3. (20.01): 
Trwanie w  nauce apostolskiej 
jednoczy nas
Uwaga modlitewna i czytania sku-

piać się będą na podstawowym funda-
mencie jedności Kościoła, którym jest 
Słowo Boże głoszone na świecie przez 
pierwszych apostołów. Dzisiejsze Ko-
ścioły w Jerozolimie i na całym świecie 
– podobnie jak wspólnotę pierwszych 
apostołów – łączy Ewangelia i  misja 
ewangelizacyjna. Podstawowy fun-
dament jedności dzisiejszego Kościo-
ła leży w  głoszeniu jednej i  tej samej 
Ewangelii „wszelkiemu stworzeniu”.

Dzień 4. (21.01): 
Dzielenie się jako wyraz naszej 
jedności
Tego dnia przypominamy sobie, 

iż pierwsza wspólnota Chrystusowa 
była nią w  pełnym tego słowa zna-
czeniu – wspólne rzeczy, wspólne je-
dzenie; była dzieleniem się dobrami 
i  dzieleniem losu. Drugim, obok gło-
szonego Słowa Bożego, wyrazem jed-
ności chrześcijan jest więc gotowość 
do podzielenia się z  każdym bratem 
i siostrą w wierze, którzy są w potrze-

bie. Modlitwa o  hojność, szczodrość 
i  modlitewną uwagę dla wszystkich, 
którzy o  to proszą jako o  drogę jed-
ności dzisiejszych chrześcijan – tak jak 
była ona, zgodnie z wezwaniem Chry-
stusowym, drogą jedności macierzy-
stego Kościoła pierwszych apostołów.

Dzień 5. (22.01): 
Łamać chleb w nadziei
Tego dnia przypominamy sobie, iż 

nasza wspólnota w  Jezusie Chrystu-
sie nie ogranicza się do Najświętsze-
go Sakramentu. Tak jak w pierwszym, 
macierzystym Kościele tak i  w  dzi-
siejszych Kościołach chrześcijańskich 
w Jerozolimie i na świecie dzielenie się 
Nim było i jest umacnianiem się w wie-
rze i  nauce Chrystusa. Stąd jedność 
chrześcijan, ich komunia (koinonia) wi-
doczna jest we właściwej postawie na 
co dzień wobec drugiego człowieka, 
społeczności, życia. Czytania i intencje 
modlitewne skupiać się będą na budo-
waniu jedności chrześcijan w  oparciu 
o  postawę chrześcijańską, umacnia-
ną w  Najświętszym Sakramencie, bez 
której Kościoły chrześcijańskie w  Je-
rozolimie i  na całym świecie nie mają 
autorytetu głoszenia nauki Sprawiedli-
wości i Pokoju, a ich misja ewangeliza-
cyjna staje się niewiarygodna. 

Dzień 6. (23.01): 
Uprawnieni do działania w  mo-
dlitwie
 Czwartą oznaką jedności macie-

rzystego Kościoła pierwszych aposto-
łów było czerpanie w modlitwie siły do 
życia we wspólnocie, głoszenia Słowa 
Bożego, działania w  myśl nauk Chry-
stusa. Tego dnia czytania i  intencje 
modlitewne skupiają się na woli i  de-
cyzji każdego z nas do takiego samego 
działania jako drogi osiągania jedności 
chrześcijan. Przypomnienie, iż Modli-
twa Pańska wzywa każdego z  nas do 
ciągłej pracy na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i  jedności w  oczekiwaniu na 
nadejście Królestwa Bożego.

Dzień 7. (24.01); 
Żyć wiarą w zmartwychwstanie
 Tak jak macierzysty, pierwszy Ko-

ściół w  Jerozolimie głosił z  radością 
Śmierć i  Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, tak głoszenie Zmartwych-
wstania i Dobrej Nowiny jest dla dzi-
siejszych chrześcijan nadzieją i siłą na 
wytrwanie w Świadectwie.
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Afryka Północna, Algieria – piękny 
kraj, ciekawa roślinność, urozmaicony 
krajobraz: morze, góry i  pustynia oraz 
wstrząsy sejsmiczne 2 stopnia. Inni lu-
dzie, inna religia i  my, którzy znaleźli-
śmy się tam z  powodu podjęcia pracy 
zawodowej w  latach 80. przez Jerzego. 
W  okresie pięciu lat naszego pobytu 
w  Algierii doznaliśmy wiele serdeczno-
ści i życzliwości od miejscowej ludności.

W stolicy Algierii, Algierze, znajduje 
się Bazylika Matki Bożej Królowej Afry-
ki (Notre Dame d’Afrique), świątynia 
chrześcijańska zbudowana pod koniec 
XIX w. w  stylu neobizantyjskim, usy-
tuowana na wzgórzu wznoszącym się 
nad morzem. Skierowana na północny 
wschód, patrzy na Rzym, stolicę chrze-
ścijaństwa. Nad wejściem do kościoła 
umieszczono statuę Matki Bożej z obli-
czem zwróconym ku Morzu Śródziem-
nemu. Często żony marynarzy i  oni 
sami modlili się u Jej stóp o szczęśliwy 
powrót na ląd, o ratunek w niebezpie-
czeństwie, zwłaszcza podczas burzy. 
Tysiące ofiarowanych wotów można 
zobaczyć wewnątrz świątyni. Wierni 
modlą się tam do Matki Bożej Królo-
wej Afryki, której figura odlana z  brą-
zu, ubrana w welon i szaty z materiału, 
została koronowana za zgodą papieża 
Piusa IX.

Mieszkając w  Algierii doświadczy-
liśmy głębokich przeżyć duchowych. 
Pragniemy podzielić się dwoma najważ-
niejszymi, które miały istotny wpływ na 
nasze dalsze życie.

W Algierii piątek jest dniem wolnym 
od pracy, ale my mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w  każdą niedzielę we 

Refleksje duchowe z Afryki Północnej*

Modlitwa  
do Matki Bożej  
Królowej Afryki

Matko Boża Królowo Afryki, Dzie-
wico Maryjo, Matko Jezusa, Bóg Cię 
wybrał i  uświęcił między wszystkimi 
niewiastami. Jesteś święta i bez skazy. 
Twoje matczyne Serce pełne jest miło-
ści i miłosierdzia.

Naucz nas poznawać Boga, kochać 
Go i służyć Mu.

Pomóż nam czynić dobro i  unikać 
złego, pracować dla pokoju w  praw-
dzie, sprawiedliwości, wolności i miło-
sierdziu. 

Przybądź na pomoc tym, którzy są 
doświadczani, znoszą cierpienia i nie-
bezpieczeństwo.

Weź w opiekę nasz Kraj, wspomagaj 
pracujących, uczyń młodych szczę-
śliwymi, zachowaj zgodę w  naszych 
rodzinach. Spoglądaj życzliwie na 
wszystkich mieszkańców Afryki.

Ty, która jesteś Matką i naszą obroń-
czynią przedstawiaj nasze modlitwy 
Bogu Wszechmogącemu.

Niech cała Afryka wyśpiewuje Twoją 
chwałę, o Maryjo, i niech żyje w poko-
ju, wierna Duchowi Bożemu.

Mszy św. w  katolickim kościele, korzy-
stania z sakramentów świętych i słucha-
nia katechez. Były to również okazje do 
spotkań katolików różnych narodowo-
ści. Mieliśmy też możliwość uczestnicze-
nia w  spotkaniach z  misjonarzami. Od 
jednego z  nich usłyszeliśmy: „Jesteście 
ludźmi wykształconymi, ale wasza wie-
dza religijna jest bardzo powierzchow-
na, macie tu czas i  warunki do pogłę-
biania swojej religijności i  duchowości 
przez czytanie i rozważanie Pisma Świę-
tego, które zaprasza nas do coraz głęb-
szej więzi z  tajemnicą, którą jest Bóg 
w Trójcy Jedyny”. Słowa te zapadły głę-
boko w nasze serca i zrozumieliśmy, że 
aby kochać Pana Boga trzeba Go pozna-
wać poprzez czytanie Pisma Świętego 
polecając się Duchowi Świętemu.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Panu Bogu, księżom i  misjonarzom, 
którzy kształtowali naszą modlitwę i ży-
cie Pismem Świętym. Słowa wielkiego 
proroka Izajasza: „Tak słowo, które wy-
chodzi z  ust moich; nie wraca do Mnie 
bezowocne, zanim wpierw nie dokona 
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie 
swego posłannictwa” (Iz 55, 11) utwier-
dzają nas, że czas poświęcony na czy-
tanie i  rozważanie Pisma Świętego jest 
zawsze owocny, pogłębia naszą relację 
z Bogiem. To Bóg stara się zbliżyć do nas, 
inicjując nasz rozwój duchowy, oświeca 
nas i daje nam natchnienia.

Teraz wiemy, że dzięki codziennej 
modlitwie, zawierzaniu się Bogu i  po-
głębionej relacji z  Nim przez czytanie 
i  rozważanie Pisma Świętego, Pan Bóg 
uchronił nas od wielu przykrych przeżyć 
i doświadczeń.

Bazylika MB Królowej Afryki 

Figura MB Królowej Afryki

* patrz „PnS” nr 23
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Schola dzieci i młodzieży   w każdą niedzielę o godz.1030 

Chór Parafialny   w każdy poniedziałek o godz. 1900 
Akcja Katolicka   w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 1830 
  i spotkanie o godz. 1900 
Wspólnota Różańcowa   w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 1715

Krąg Biblijny   w trzeci czwartek miesiąca o godz. 1900

Legion Maryi   w każdy wtorek o godz. 1900

Grupa Pomocników Legionu Maryi  w drugą sobotę miesiąca o godz. 900 w domu parafialnym
Opiekunki Chorych   w ostatni czwartek miesiąca o godz. 1700

Katecheza Przedszkolaków   6 - latki - w każdy poniedziałek o godz. 1700

  5 - latki - w każdy wtorek o godz. 1700

Towarzystwo Przyjaciół KUL  w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godz. 800 -1400

Kancelaria Parafialna tel. 22 663 34 67   poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 900-1100 i 1600-1730

Biblioteka Parafialna       wtorki  1600 -1800 
Czytelnia Czasopism Religijnych       czwartki  1700 -1830  niedziele 1000 -1300

Wypożyczalnia Filmów       czwartki  1700 -1830  niedziele 1000 -1300

Poradnictwo Rodzinne       środy  1800 -2000

Redakcja „Parafii na Sadach”       piątki  od godz. 1700

Grupa ministrantów młodszych      piątki 1700

Grupa lektorów i ministrantów starszych      co drugi czwartek miesiąca o godz. 1930

Nasza Parafia w Internecie:       www.jankanty.warszawa.pl
Nasza gazeta w Internecie:       www.yako.waw.pl

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH

Drugim przeżyciem duchowym 
w  Algierii było objawienie nam Miło-
sierdzia Bożego.

We śnie ujrzałam Pana Jezusa na tle 
wielkiej jaskrawości dającej wielką mi-
łość, szczęście i  pokój. Tego błogosła-
wionego stanu ducha nie da się wyrazić 
słowami. Misjonarz, któremu opisałam 
wizerunek Pana Jezusa widzianego we 
śnie, objaśnił, że jest to obraz Jezusa 
Miłosiernego. Wtedy to po raz pierwszy 
usłyszałam o Jezusie Miłosiernym. Było 
to bardzo mocne przeżycie nie tylko 

dla mnie, ale także dla mojego męża. 
Doznałam uczucia, że nasza ziemska mi-
łość jest bardzo maleńka wobec miłości 
Boga do nas ludzi.

Zapragnęliśmy więcej wiedzieć o Mi-
łosierdziu Bożym. Pierwsza pielgrzym-
ka, którą odbyliśmy po powrocie do 
kraju, wiodła do Lourdes, Santiago de 
Compostella i  Fatimy. Przewodnikiem 
duchowym w  naszym autokarze był 
proboszcz z Doliny Bożego Miłosierdzia 
w Częstochowie, który przez trzy tygo-
dnie trwania pielgrzymki mówił nam 

o  Miłosierdziu Bożym. Chłonęliśmy te 
informacje z  zapartym tchem, pogłę-
biając naszą miłość do Jezusa Miłosier-
nego. Cieszymy się, że nadal razem mo-
żemy wzrastać duchowo w Miłosierdziu 
Bożym we wspólnocie Faustinum.

Mamy świadomość, że nasz pobyt 
w  Algierii umożliwił nam poświęcenie 
dużo więcej czasu na dokształcanie się 
w wierze, niż byłoby to możliwe w wa-
runkach domowych.

Dzisiaj także staramy się każdego 
dnia żyć Słowem Bożym, służyć innym 
na miarę naszych możliwości i nieustan-
nie prosimy Matkę Najświętszą, aby 
powiększała naszą miłość do Jezusa 
i  do bliźnich. Staramy się, aby Bóg był 
zawsze na pierwszym miejscu, wysła-
wiamy Jego miłość miłosierną, dobroć, 
czułość i wierność. Chociaż nadal jeste-
śmy słabi, grzeszni i miewamy trudności 
duchowe to wiemy, że mamy oparcie 
w Bogu. Jeśli spotyka nas coś trudnego, 
z  czym nie potrafimy sobie poradzić, 
oddajemy to Jezusowi Miłosiernemu 
mówiąc „Jezu, ufam Tobie”.

… z miłością i modlitwą, na większą 
Chwałę Bożą

Barbara i Jerzy Jachimowiczowie

Ruchome piaski na pustyni w Algierii
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W  części 1 opisu Apokalipsy świętego Jana, zamiesz-
czonej w „Parafii na Sadach” nr 23, zwróciliśmy uwagę, że 
księga ta łączy w nierozerwalną całość objawienia Starego 
i Nowego Testamentu. Składa się z prologu, sekcji narracyj-
nych i  epilogu, które cechuje swoisty symboliczny, pełen 
dramatyzmu język. Staraliśmy się zrozumieć, ukrytą w ale-
goriach, symbolach i proroctwach ze Starego Testamentu, 
treść przekazu zawartego w pierwszych pięciu rozdziałach 
księgi. Objęły one prolog i objawienia natchnionego Auto-
ra włącznie z widzeniem niebieskiej liturgii umieszczonym 
w punkcie 3 opisu.

Kontynuując od punktu 4, w części 
niniejszej zajmiemy się kolejnymi 
rozdziałami.

4. Odwieczny kon-
flikt dobra ze złem 
(Ap 6,1-9,21)

Otwieranie przez 
Baranka kolejnych 
pieczęci ujawnia, 
jak bardzo ludz-
ka historia została 
skażona nieposłu-
szeństwem niego-
dziwców prześladu-
jących wyznawców 
Jezusa. Bóg słyszy 
skargi prześladowa-
nych i  już teraz karze 
zło na świecie poprzez 
niszczące klęski żywioło-
we. Niestety, niegodziwcy 
ignorują kolejne kary i trwają 
w swym buncie. Wizja czterech 
jeźdźców inspirowana jest 
proroctwem z  Księgi Zacha-
riasza. 

Pierwsza pieczęć: 
biały koń to symbol 
zwycięstwa Chrystu-
sa dokonanego przez 
śmierć i  zmartwych-
wstanie, łuk i  wieniec 
jeźdźca zapowiadają 
zwycięstwo Dobrej No-
winy nad mocami złego. 

Druga pieczęć: czer-
wony koń, zwiastun wojny 
i „odbierający ziemi pokój” 
jeździec oznaczają, że treść 
i  wymagania Ewangelii będą zawsze powodem bolesnych 
podziałów wśród ludzi i licznych prześladowań wiernych. 

Trzecia pieczęć: czarny koń, symbol złych wydarzeń 
i jeździec z wagą to zapowiedź zachwiania równowagi eko-
nomicznej, głodu i  nędzy spowodowanych niesprawiedli-
wością społeczną i wyzyskiem. 

Czwarta pieczęć: koń trupio blady i  siedząca na nim 
Śmierć to uosobienie śmierci, epidemii, katastrof i podob-
nych wydarzeń. Na szczęście zapis, że trzem ostatnim jeźdź-

com „dano władzę nad czwartą częścią ziemi” oznacza, że 
ich moc niszcząca jest ograniczona, a zapowiadane klęski 
nie będą miały charakteru globalnego. Jedynie pierwszy 
jeździec ma władzę nad całą ziemią, na której Słowo Boże 
objawi ostatecznie swe zwycięstwo. 

Pieczęć piąta: męczennicy, którzy oddali swe życie za 
wiarę, otrzymują białą szatę, symbol radosnego tryumfu 
i  przynależności do Boga. Jednak jeszcze nie „osiągnię-
to pełnej liczby”, okres prześladowań się nie zakończył 
i liczba męczenników będzie się wciąż powiększać aż do 

końca świata, kiedy ostatecznie zostanie po-
konane zło. 

Pieczęć szósta: symbol końca 
świata. Opisy kataklizmów mają 

za zadanie oddać atmosferę 
grozy, jaka wówczas na-

stanie, i nie należy ich ro-
zumieć dosłownie. „Sto 

czterdzieści cztery ty-
siące opieczętowanych 

ze wszystkich poko-
leń synów Izraela” to 

niewyobrażalna ilość 
wiernych należących 
do całego Kościoła, 
uratowanych (zbawio-
nych) przez Chrystusa 

i  należących do Nie-
go. Liczba symboliczna 
opieczętowanych „sto 
czterdzieści cztery ty-

siące” oznacza doskonały 
stan Ludu Bożego, obej-

mujący niewyobrażal-
ną ilość ludzi: 144 = 
12x12 czyli podnie-
sioną do potęgi licz-
bę 12 oznaczającą 
panowanie Boga 
na ziemi, wynikają-
cą z  symboliki: 12 
= 3 (liczba przy-
pisywana Bogu 
w  Trzech Oso-
bach) x 4 (liczba 
oznaczająca zie-
mię); dodatko-
wo 12 to liczba 
pokoleń izrael-
skich oraz liczba 

Apostołów; tysiąc 
to symbol ogromnej ilości. Wbrew pozorom, zwrot „ze 
wszystkich pokoleń synów Izraela” w połączeniu z istotny-
mi zmianami wprowadzonymi w przytoczonej dalej liście 
pokoleń, nie odnosi się do Żydów, ale do całego Kościoła. 

Pieczęć siódma: sześć trąb i  wywołane ich głosem 
przerażające wizje przedstawiają okropności grzechu, 
symbolizują prawdziwe oblicze szatana i karę, jaką zło ze 
sobą niesie. Przedstawione kataklizmy to symbole klęsk 
duchowych powodowanych przez siły zła.

APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA  część 2
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5. Symboliczne znaki bliskiego końca (Ap 10,1-11,19)

Anioł przekazuje Janowi drugą, mniejszą księgę, którą 
Jan ma spożyć, czyli przyswoić sobie jej treść. Choć słodka 
w  ustach, napełnia goryczą jego wnętrzności. Epizod ten 
symbolizuje misję Jana, wezwanego by ogłosić, że cała hi-
storia zmierza do swego ostatecznego przeznaczenia, kiedy 
Bóg obejmie władzę „nad światem”. Otrzymywanie Bożych 
objawień jest radością (słodycz w ustach), jednak ich głosze-
nie i  realizacja może nastręczać wiele trudności i  goryczy. 
Głos trąby siódmej zwiastuje kres władzy szatana oraz abso-
lutne i wieczne panowanie Boga. 

6. Ostateczny konflikt (Ap 12,1-14,20)

Wizja wielkiej bitwy, która zakończy znany nam bieg 
historii i  zainauguruje czasy ostateczne. Kryjące się do-
tychczas za grzesznym postępowaniem ludzkości siły zła, 
odkrywają teraz swoje oblicze i  występują pod własnym 
imieniem. Szatana symbolizuje Smok barwy ognia. Jego 
„siedem głów” oznacza ogromną inteligencję, „dziesięć 
rogów” ogromną moc, „siedem diademów” władzę nad 
światem. Moc szatana i jego sukces są jednak ograniczone, 
walczy ogonem i „zmiata trzecią część gwiazd nieba”, ozna-
czającą jedynie upadłych aniołów i  ludzi o  słabej wierze. 
Jego atak kieruje się przeciwko Maryi i Kościołowi, symboli-
zowanym przez Niewiastę*. Wypuszczona z gardzieli Smoka 
„woda jak rzeka”, to czas niosący zmieniające się poglądy 
i  nurty społeczne, kulturowe i  obyczajowe, które w  jego 
zamyśle mają pokonać Kościół. Niewiasta jest „obleczona 
w  słońce” czyli otoczona miłością Boga, księżyc – symbol 
przemijania pod jej stopami, to władza nad czasem, znak 
wieczności mimo trwania w  świecie, w  którym wszystko 
przemija. Wieniec z  gwiazd dwunastu, liczby symbolizu-
jącej panowanie Boga na ziemi, oznacza nadprzyrodzone 
znaczenie. Kościół w swej istocie i świętości jest niezwycię-
żony. Nieoczekiwanie dla Smoka, ziemia, symbol grzesznej 
ludzkości – obszar jego wpływów, przychodzi z  pomocą 
Niewieście – zmiany kulturowe, postęp i  nowoczesność 
w  ostatecznym rachunku sprzyjają Bogu. Szatan rezygnu-
je więc z bezpośredniej walki z Kościołem i koncentruje się 
na walce z wiernymi Bogu. Pomagają mu w tym ziemskie, 
bałwochwalcze potęgi (Bestie), którymi się szatan posługu-
je. Bestia pierwsza to potęgi ziemskie otwarcie narzucające 
swe panowanie siłą i przemocą. Będąca na ich usługach Be-
stia druga to, kryjący się pod maską fałszywego dobra, gło-
siciele fałszywych, zwodniczych, wrogich Bogu i  ludziom 
poglądów. Mogą nimi być przewrotne ideologie, szerzące 
fałszywe poglądy organizacje i opiniotwórcze media a na-
wet znane i wpływowe ale gotowe głosić nieprawdę osoby 
i tzw. autorytety. Bestie oszustwem i groźbą skłaniają ludzi 
do oddawania czci Smokowi. Przeciwko nim występuje Ba-
ranek z armią Ludu Bożego obejmującego niewyobrażalną 
liczbę ludzi (symboliczne 144 tysiące) i z niezliczonymi za-
stępami anielskimi pod wodzą Michała Archanioła.

7. Bitwa eschatologiczna (Ap 15,1-22,5)

Wielka bitwa. Jezus jako wspaniały zwycięzca ostatecznie 
niszczy „Babilon” – symbol ziemskiej siedziby sił zła. Wszy-
scy, którzy opowiedzieli się po stronie dobra, mogą wejść do 
Nowego Jeruzalem, gdzie nie ma już łez, śmierci, bólu, brzy-
doty ani ciemności nocy. „Wielka Nierządnica na szkarłatnej 
Bestii”, „Babilon” i  większość innych symboli pojawiających 
się w tej części Apokalipsy, na pierwszym poziomie znacze-
niowym, przedstawiają imperium rzymskie oraz zaszyfrowa-

ne imiona jego kolejnych cesarzy, prześladowców chrześci-
jan, i  tak były prawdopodobnie rozumiane przez wiernych 
współczesnych Autorowi. Głębsze znaczenie tych symboli 
jest ponadczasowe i dotyczy wszelkich ziemskich sił i potęg 
wrogich Bogu i prześladujących chrześcijan, które ostatecz-
nie poniosą klęskę.

8. Epilog: Ponowne wezwanie do czujności (Ap 22,6-22)

Zawiera polecenie, aby strzec słów księgi i oczekiwać bli-
skiego, pełnego chwały powrotu Jezusa – centralnego wyda-
rzenia opisanego w Apokalipsie za pośrednictwem symboli.

Księga Apokalipsy ma charakter poetycki. Nie można jej 
traktować jako zbioru przepowiedni czy wskazówek prze-
trwania końca świata. Nie dostarcza ona również żadnych ta-
jemnych informacji poprzez odkrycie jej ukrytego kodu. Jest 
natchnionym tekstem, w którym Bóg przemawia do naszych 
serc, rozbudzając nadzieję i  oczekiwanie. Została napisana 
po to, by umocnić w nas świadomość prawdy, że grzech nie 
podoba się Bogu. Posługując się elementami dramatu, uka-
zuje nam, że Bóg jest świadom wszelkiego cierpienia, które 
pochodzi z  ludzkiej przewrotności, że widzi cierpienie swe-
go ludu i  obiecuje zniweczyć wszelkie zło, kiedy przyjdzie 
ponownie, by odnieść ostateczne zwycięstwo. Ukazuje nam 
również prawdę, że Kościół Chrystusowy, mimo ciągłych ata-
ków sił zła, jest i pozostanie niezwyciężony i jak obiecał Zba-
wiciel, siły piekielne Go nie pochłoną.

W  opisie niniejszym ograniczono się do omówienia 
treści głównego przesłania Apokalipsy oraz próby inter-
pretacji najważniejszych jej symboli. Czytelników zaintere-
sowanych bardziej szczegółowym omówieniem i analizą za-
chęcam do zapoznania się z opisami na stronie internetowej  
http://www.eleos.religia.net/apokalipsa/.

* Z powszechnie przyjętą w Kościele katolickim maryjną in-
terpretacją Niewiasty nie zgadzają się teolodzy protestanccy.

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/.

*  *  *
Ilustrująca tekst postać Maryi pochodzi z kopii, inspirowane-

go wizją Niewiasty przedstawioną w Apokalipsie, obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Powstała w 1927 r. kopia, autorstwa wi-
leńskiej malarki Łucji Bałzukiewicz, znajduje się w Bazylice Kate-
dralnej Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Otaczana jest czcią 
jako obraz Matki Miłosierdzia.
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Czas cierpienia

Pomimo śmierci Stalina w marcu 1953 r., władza komuni-
styczna nie mogła sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniechanie 
ostrej walki toczonej z Kościołem katolickim o „rząd dusz”. Za-
żądano, aby nominacje biskupie wyłączyć z kompetencji Wa-
tykanu, a więc papieża, i przekazać tę funkcję organom pań-
stwa. Biskupi mieli także złożyć ślubowanie pełnej lojalności 
wobec władzy państwowej, co w sposób oczywisty zagrażało 
niezależności Kościoła także na płaszczyźnie czysto religijnej. 
Prymas nie mógł się na to zgodzić i  biskupi odpowiedzieli 
sławnym: Non possumus (Nie możemy). W uroczystość bł. Ła-
dysława z Gielniowa, patrona Warszawy, 25 września 1953 r., 
Ks. Prymas w bardzo przejmującym kazaniu skomentował tę 
całą sytuację, wyjaśnił własne stanowisko i zakończył mocno: 
„Nie będzie Cezar siadał na ołtarzu!” Wbita w gęsty tłum wier-
nych przed kościołem św. Anny w  Warszawie zadrżałam, bo 
przypomniałam sobie słowa Ks. Pry-
masa wypowiedziane dużo wcześniej 
do młodzieży akademickiej w  tymże 
kościele: „...gdybym kiedykolwiek (tj. 
w  czasie zawsze możliwego procesu) 
mówił co innego, niż teraz wam mówię 
- nie wierzcie, że to były moje, z wolnej 
woli płynące słowa”.

Po tym przemówieniu obawialiśmy 
się rychłego aresztowania Prymasa, 
które rzeczywiście nastąpiło nocą z 25 
na 26 września. Do żadnego procesu 
na szczęście nie doszło; chyba nigdy 
nawet o nim nie myślano, bo taki krok 
wywołałby zbyt wielki wstrząs spo-
łeczny. Aresztowanie i  bezterminowa 
izolacja najważniejszego przedstawi-
ciela władzy kościelnej w  Polsce wy-
starczająco spacyfikowały pozostałych 
hierarchów, którzy zdjąwszy pasy bi-
skupie złożyli wymuszone ślubowanie 
i  wybrali tymczasowego przewodni-
czącego Episkopatu, którym został biskup ordynariusz łódzki 
Michał Klepacz. Aresztowanego Ks. Prymasa wywieziono na 
północ kraju do Rywałdu. Następnie przetrzymywano go, 
w odstępach mniej więcej rocznych, najpierw w Stoczku War-
mińskim, potem w Prudniku i na końcu przewieziono do klasz-
toru sióstr nazaretanek w bieszczadzkiej Komańczy. Warunki 
jego pobytu, w często wilgotnych i zimnych pomieszczeniach 
starych kościelnych budynków, były prymitywne i  surowe. 
Chociaż Ks. Prymas, zawsze świadom swojej wysokiej godno-
ści, nie skarżył się na niewygody, jednak mocno przeżył zdradę 
i osamotnienie. „Tylko Niemiec i pies mnie bronili, inni milcze-
li.” wyznał komuś z  pewną goryczą. Rzekomym „Niemcem” 
był prymasowski wikariusz generalny kapituły warmińskiej 
w  Olsztynie, autochton i  polski patriota – ks. Wojciech Zink, 
natomiast ulubiony owczarek górski Prymasa podobno ugryzł 
jednego z  funkcjonariuszy UB uczestniczących w  nocnym 
aresztowaniu, a sam aresztant opatrzył ranę.

Mimo zastraszenia społeczeństwo polskie trwało jednak 
wiernie przy swoim przywódcy; nawet ludziom niewierzącym 
nie przeszkadzało to, że z racji pełnionego urzędu był to przy-
wódca religijny. Polska modliła się, chwytano i rozpowszech-

niano w lot wszelkie informacje o losach prymasa Wyszyńskie-
go, a  w  bezpiecznych miejscach publicznych nieznane ręce 
zostawiały napisy wyrażające gorące uznanie i  nadzieję na 
wolność dla uwięzionego bohatera.

W  Komańczy, zwłaszcza po wypadkach poznańskich 
w  czerwcu 1956 r., atmosfera wyraźnie zelżała, pozwalano 
na selektywne kontakty z Prymasem osób z jego otoczenia 
(tzw. „Ósemek” – z Marią Okońską jako przedstawicielką tej 
grupy), co zaowocowało 26 sierpnia. Tego dnia w Częstocho-
wie milionowa rzesza pielgrzymów obecnych na Jasnej Gó-
rze publicznie złożyła Śluby Narodu Polskiego.

Rewelacje Chruszczowa w 1956 r. na XX Zjeździe sowieckiej 
partii komunistycznej, egzekucja Berii i  śmierć Bieruta ozna-
czały koniec krwawego terroru rewolucyjnego także w Polsce. 
Wypuszczono z więzień komunistów oskarżonych w poprzed-
nim okresie o  „odchylenie nacjonalistyczne” (Gomułka, Spy-

chalski) oraz niedobitki opozycji an-
tykomunistycznej – akowców i innych 
działaczy podziemia niepodległościo-
wego. Również Prymasowi pozwolo-
no wrócić do Warszawy. Gdy ten za-
żądał, aby władza odpowiedzialna za 
jego wywiezienie sama przywiozła go 
z powrotem, Zenon Kliszko, przedsta-
wiciel KC PZPR, osobiście pojechał do 
Komańczy i dostojnego więźnia przy-
wiózł do Warszawy na ulicę Miodową.

Czas chwały

Był to powrót tryumfalny. Tłumy 
warszawiaków zgromadziły się na 
ulicy i  ze wzruszeniem wysłuchały 
krótkiego przemówienia powitalnego 
wygłoszonego z  balkonu rezydencji 
przez równie wzruszonego i nareszcie 
odzyskanego arcybiskupa Warszawy. 
Szczegóły dotyczące przeżyć i  dzie-
jów księdza Prymasa w  miejscach in-

ternowania czytelnicy znajdą w jego opublikowanych wspo-
mnieniach autobiograficznych pt. „Zapiski więzienne”. Gorąco 
polecam - czyta się je jak swoisty kryminał...

Odwilż październikowa 1956 roku po wypadkach po-
znańskich i ich konsekwencji – milionowym wiecu poparcia 
dla Gomułki – trwała około roku i zakończyła się z chwilą za-
mknięcia przez cenzurę studenckiego tygodnika „Po prostu”. 
Ciężkie czasy dla Kościoła wróciły, chociaż represje i nękania 
przybrały łagodniejszą lub zakamuflowaną formę. Naukę re-
ligii i krzyże ponownie wyrzucono z klas szkolnych, utrudnia-
no budowę nowych kościołów i w ogóle starano się wszelką 
działalność katolicką wyeliminować z życia publicznego, ze-
pchnąć do kruchty.

Prymas nie przyjął szefa Stowarzyszenia PAX, agentural-
nego polityka Bolesława Piaseckiego, gdy ten zjawił się w sie-
dzibie na Miodowej (zapewne z przeprosinami). Pozwolił na-
tomiast pięciu działaczom Klubów Inteligencji Katolickiej na 
przyjęcie mandatów poselskich w niedemokratycznym sejmie 
PRL. Grupa ta przyjęła nazwę „Znak” i była dla Prymasa cen-
nym źródłem informacji o  zamiarach władz i  ewentualnych 
zagrożeniach ze strony ustaw przygotowywanych przez sejm. 

Kardynał Prymas Stefan Wyszyński* część 2
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Było to także środowisko, które mogło pośredniczyć w sytu-
acjach konfliktu między Kościołem a państwem. Jeden z człon-
ków klubu „Znak”, pisarz Jerzy Zawieyski, przyjął zaoferowane 
mu przez Gomułkę stanowisko członka Rady Państwa i jeździł 
w latach sześćdziesiątych do Watykanu z delikatną misją po-
ruczoną mu przez Prymasa. Nie wiem, jaka to była misja, być 
może dotyczyła ostatecznego uznania przez Watykan naszej 
granicy zachodniej oraz ustanowienia pełnoprawnej polskiej 
administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Cierpliwe 
starania Prymasa w  tych sprawach przyniosły oczekiwane 
owoce dopiero za Gierka w 1972 roku...

Po przywróceniu lojalności podległego mu duchowień-
stwa Prymas zajął się energicznie organizacją i przeprowadze-
niem działań duszpasterskich, których celem była integracja 
zatomizowanego społeczeństwa wokół Kościoła, większe 
uświadomienie religijne i  patriotyczne zaangażowanie emo-
cjonalne Polaków jako narodu chrześcijańskiego, w większości 
katolickiego. Służyły temu przygo-
towania do obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski poprzez ogólnopol-
ską nowennę i  peregrynację kopii 
częstochowskiej ikony Matki Bożej 
Królowej Polski. Obraz prowadzono 
uroczyście przez wszystkie stolice 
diecezji. Na trasie tej wędrówki gro-
madziły się tysiące rozmodlonych 
ludzi, a  towarzyszący jej Prymas był 
witany owacyjnie. Było to nie w smak 
władzom państwa, toteż obraz został 
zatrzymany w  katedrze warszaw-
skiej, co wywołało nieme protesty 
poprzez tym większe zaangażowa-
nie wiernych. 

Ksiądz Prymas wraz z  innymi bi-
skupami polskimi mógł wziąć udział 
w obradach Soboru Watykańskiego II 
(1963-1965) i wysłuchać pochlebnych 
opinii ojców soborowych o  meryto-
rycznych wypowiedziach pewnego 
dobrze mu znanego biskupa – Karola 
Wojtyły z Krakowa. Za rozważną radą 
Prymasa, nowe przepisy Soboru (np. 
dotyczące  liturgii) polski episkopat wprowadzał ostrożnie, 
ewolucyjnie, dzięki czemu ich powszechne przyjęcie odbyło 
się płynnie i  bez takich wstrząsów, jakie niejednokrotnie za-
szkodziły sprawie akceptacji reform w niektórych katolickich 
krajach Zachodu. Rok 1965 był znamienny przez jeszcze jeden 
akt polityczny, który był ważnym dziełem dalekowzrocznej 
myśli Prymasa Wyszyńskiego: polski Episkopat wystosował 
niezwykły List do Episkopatu Niemiec, a w istocie – do całego 
narodu niemieckiego ze sławnym zwrotem: 

„Wybaczamy i prosimy o wybaczenie!”
Oczywiście chodziło o chrześcijańskie wybaczenie obopól-

nych krzywd z czasów II wojny światowej i okresu bezpośred-
nio powojennego, i to bez oceniania, czyje krzywdy były więk-
sze. Mimo kontrowersji wzbudzonych po obu stronach, list był 
odważnym apelem o  pojednanie i  otwierał psychologiczną 
bramę dla nie przewidywanej wtedy europejskiej współpracy 
obu narodów (należących wówczas do trzech państw i dwóch 
przeciwstawnych bloków militarnych!).

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w maju 1966 r. były spek-
takularnym polem dalszej walki o duszę narodu i jego prawo 
do prawdy i  własnego dziedzictwa historycznego. Obchody 

państwowe, niezbyt licznie uczęszczane, konkurowały z odby-
wającymi się równolegle masowymi i przepięknymi w oprawie 
obchodami kościelnymi. Ten stan rozdwojenia dobrze przed-
stawia przytoczona niżej humorystyczna zwrotka anonimowej 
„piosenki dziadowskiej”:

Przez całe Polske zaiwaniali, bili tu z armat, tam w dzwony –
I tylko jeden Gomułka „Wiesław” wciąż ciężko był przestra-

szony!
Obchody millenijne na Jasnej Górze były wielkim zwy-

cięstwem Kościoła i Prymasa... Mimo szykan ze strony władz 
(utrudnienia w obiegu informacji i dojazdach, kontrole na dro-
gach ze spisywaniem danych osobowych) przybyło tam około 
miliona pielgrzymów, w tym dużo młodzieży. A pusty tron sto-
jący obok ołtarza na Jasnej Górze, przygotowany dla papieża 
Pawła VI, któremu władcy PRL odmówili prawa wjazdu do kra-
ju o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, wymownie pokazy-
wał absurdalność arogancji politycznych decydentów.

Prymas nieufnie potraktował de-
monstracje studenckie 1968 roku i  spo-
ry w  PZPR między środowiskiem tzw. 
„moczarowców” a tzw. „rewizjonistami”. 
Do tych drugich zaliczono m.in. Leszka 
Kołakowskiego i niektórych intelektuali-
stów pochodzenia żydowskiego, których 
Gomułka zmusił do emigracji. Prymas 
uważał, że jest to wewnętrzna sprawa 
partii, w którą Kościół nie musi się anga-
żować. Kościół zajmował się owocami 
pracy Soboru i  na tej fali powstawały 
żywe, kościelne ruchy charyzmatyczne, 
np. Odnowa w Duchu Świętym czy Oazy, 
obejmujące dziesiątki tysięcy osób 
świeckich, przeważnie młodych. Za dwa 
lata, w  roku 1970, rozegrały się krwawe 
wypadki na Wybrzeżu i  stare jastrzębie 
w  partii zostały zastąpione przez nieco 
młodszych, raczej cynicznych „pragma-
tyków” pod wodzą Gierka. Taktyka i stra-
tegia kontroli nad Kościołem odbywała 
się teraz poprzez esbecką, agenturalną 
infiltrację duchowieństwa i  wszelkich 
instytucji kościelnych, także uczelni: Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i  Akademii Teologii Ka-
tolickiej w  Warszawie, oraz wszystkich wyższych seminariów 
duchownych. Trudno powiedzieć, czy Ksiądz Kardynał Prymas 
zdawał sobie sprawę z rozmiarów tego osaczenia. W przypad-
kach niewątpliwych reagował natychmiast, zwykle w sposób 
genialnie dyplomatyczny. Opatrzność sprawiła, że czekało go 
inne, doniosłe zdarzenie, które niewątpliwie wielce go uszczę-
śliwiło: wybór Polaka, Karola Wojtyły, na papieża w październi-
ku 1978 r. Wszyscy znamy i dobrze pamiętamy wymowną sce-
nę z  inauguracji pontyfikatu - obaj wielcy mężowie klęczący 
naprzeciw siebie we wzajemnym uścisku. 

Po tym była „Solidarność.” 
Ewa Styczyńska-Jurewicz

* patrz cz. 1 „PnS” nr 21
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Boże Miejsca... Guadalupe
Zazwyczaj każdy, kto usłyszy nazwę Guada-

lupe, myśli o meksykańskim sanktuarium, w któ-
rym przechowywany jest wizerunek Matki Bożej, 
jaki pojawił się na tilmie (rodzaj wierzchniego 
okrycia) ubogiego Indianina, Juana Diego, w 1531 
roku. Lecz ja chciałbym przybliżyć czytelnikom 
„Parafii na Sadach” inne, hiszpańskie Guadalupe, 
gdzie znajduje się sanktuarium maryjne o  dwa 
wieki starsze. Odwiedziłem je latem 2008 roku.

Królewski Klasztor Matki Bożej z Guadalupe (Real Monasterio de Nuestra 
Seńora de Guadalupe) – tak brzmi oficjalny tytuł sanktuarium. W 1993 r. zo-
stało ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO i jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na 
świecie, a zarazem symbolem jedności religijnej Starego i Nowego Świata. 
To dzięki Kolumbowi i jego towarzyszom kult Czarnej Madonny z Guadalu-
pe szybko rozprzestrzenił się na terenach obecnej Ameryki Łacińskiej. Jej 
imieniem nazwał Kolumb jedną z odkrytych przez siebie wysp (Gwadelupa), 
tak też nazywa się kilkanaście miejscowości i dwa łańcuchy górskie w Ame-
ryce Łacińskiej i na południu Stanów Zjednoczonych. Nuestra Seńora de Gu-
adalupe (choć o innej historii) jest patronką Meksyku.

Jak głosi legenda, figurka Matki Bożej została wyrzeźbiona w  drzewie 
cedrowym przez samego św. Łukasza Ewangelistę. Wiadomo, że w  VI w. 
rzeźbę posiadał papież Grzegorz I, który podarował ją swemu przyjacielo-
wi arcybiskupowi Sewilli, św. Leandrowi. Do Hiszpanii figura dotarła drogą 
morską za sprawą brata arcybiskupa, św. Izydora. Tej podróży miały towa-
rzyszyć liczne cuda. W 711 r. otaczana wielkim kultem święta figura została 
ukryta przed okupującymi kraj Arabami i na ponad 600 lat zapomniana. Pod 
koniec XIII w. lub na początku XIV w. odnalazł ją pasterz Gil Cordero. W miej-
scu cudownego odnalezienia świętego wizerunku powstała kaplica, wokół 
której zaczęli osiedlać się ludzie.

Ogromnym uwielbieniem darzył Czarną Madonnę król Alfons XI, który 
po pokonaniu Maurów w bitwie nad rzeką Salado, w podzięce Matce Bożej, 

Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe

Prezbiterium i ołtarz główny  
z figurą Matki Bożej

Figura Matki Bożej  Sklepienie nad prezbiterium
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Księga liturgiczna w muzeum przy sanktuarium

Krużganki klasztorne Obraz w krużgankach przedstawiający 
scenę odnalezienia figury Matki Bożej

 Widok na sanktuarium z krużganków klasztornych

 Obraz
 – pamiątka 

pobytu  
Jana Pawła II 

w sanktuarium

nakazał rozbudowę świątyni i obsypał ją bogactwami, tworząc w 1340 r. Królewski 
Patronat (Real Patronato de Santa Maria de Guadalupe). 49 lat później sanktuarium 
zostało powierzone zakonowi hieronimitów, którzy zajmowali się tym miejscem do 
1835 r. W ciągu ponad czterech stuleci ojcowie zadbali tu nie tylko o rozwój wspaniałe-
go ośrodka kultu maryjnego, ale także utworzyli centrum nauki i kultury. Gdy w 1835 r. 
pojawiła się groźba sprzedaży klasztornego majątku, zakonnicy opuścili sanktuarium, 
które zaczęło popadać w ruinę. Od 1908 r. klasztorem opiekują się franciszkanie.

Figura wykonana jest z  drewna cedrowego, ma 59 cm wysokości, waży 
0,3975 kG i przedstawia Matkę Bożą jako Rodzicielkę z Dzieciątkiem Jezus na ko-
lanach. Sama figura okrywana jest bogato zdobionymi sukniami, spod których 
widać tylko dłonie i twarz Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Guadalupe – arabskie 
imię Matki Bożej oraz nazwa opactwa, miasta i okolic pochodzą od małego zbior-
nika wodnego poniżej miasteczka, nazwanego przez Arabów Guadalupe – słowo 
to prawdopodobnie znaczy „rzeka miłości” lub „ukryte wody”.

Krzyż przydrożny w Guadalupe

Tablica  
przy 
wejściu
do sanktuarium

Tekst i zdjęcia  
ks. Piotr Paweł Laskowski

Jak zwykle, gdy docieram do szcze-
gólnych miejsc kultu maryjnego, odnaj-
duję informację, że był tu już wcześniej 
Jan Paweł II. Jako pielgrzym odwiedził to 
sanktuarium podczas pierwszej podróży 
apostolskiej do Hiszpanii, w dniu 4 listo-
pada 1982 r. Może uda mi się kiedyś po-
dążyć Jego śladem i do meksykańskiego 
Guadalupe, jak tylko zgroma-
dzę środki na podróż lub znaj-
dę sponsora… J
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Wspólnota Różańca Świętego z naszej parafii wyruszyła 25 
września 2010 r. na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej 
w Leśniowie, leżącym ok. 35 km od Częstochowy. Każde sank-
tuarium posiada swoje szczególne określenie, charyzmat, 
pod którym jest znane. Leśniowskie sanktuarium zasłynęło 
jako miejsce, gdzie specjalne łaski, pomoc i opieka Matki Bożej 
skierowane są w stronę przybywających tu rodzin. Dlatego też 
leśniowska Matka Boża oficjalnie nazwana została „Patronką 
Rodzin”, a 2 lipca 1982 r. z okazji jubileuszu 600-lecia istnienia 
sanktuarium biskup Stefan Bareła, ordynariusz częstochow-
ski, określił Leśniów jako Sanktuarium Rodzin. Z  tym chary-
zmatem związane są różne formy kultu. Jedną z nich jest die-
cezjalna pielgrzymka rodzin, co roku w dniu 2 lipca, w główną 
uroczystość Matki Bożej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
małżonkowie odnawiają przyrzeczenia małżeńskie. W drugą 
niedzielę przychodzą dzieci na specjalnie dla nich sprawowa-
ną Eucharystię i  indywidualne błogosławieństwo. W  każdą 
trzecią niedzielę odprawiane są nabożeństwa dla rodzin z ich 
udziałem w sprawowaniu liturgii. Rodziny również otrzymują 
indywidualne błogosławieństwa i świecę jako znak duchowej 
łączności z Leśniowem. W każdą czwartą niedzielę odprawia-
ne są nabożeństwa dla matek brzemiennych.

Błogosławieństwa, zwane także sakramentaliami, są 
widzialnymi znakami ustanowionymi przez Kościół, przez 
które dokonuje się uświęcenie ludzi i  uwielbienie Boga. 
W leśniowskiej świątyni na nowo odkrywa się szerokie bo-
gactwo Bożego Błogosławieństwa.

Aby udać się na pielgrzymkę, trzeba zmienić codzienne 
zwyczaje, trzeba wstać razem ze słońcem, zabrać do plecaka 
wszystkie intencje, problemy, a przede wszystkim dziękczy-
nienia. Pielgrzymka jest jak podróż do źródła, dlatego wsta-
jemy o świcie, aby jak najszybciej dotrzeć do miejsca szcze-
gólnej łaski, do naszej Matki, która w Leśniowie czczona jest 
jako Opiekunka Rodzin. W  Leśniowie bije takie źródło, wi-
dzimy, jak bije wieloma strumieniami, bo różnorodnych łask 
doświadczają tu pielgrzymi od 600 lat. 

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ PATRONKI RODZIN W LEŚNIOWIE  

I NA JASNĄ GÓRĘ

W naszej pielgrzymiej drodze modlitwę brewiarzową pro-
wadził ks. Piotr Paweł Laskowski, opiekun duchowy Wspólnoty 
Różańca Świętego. Podróż wypełniła nam również modlitwa 
i śpiew – śpiewniki Wspólnoty towarzyszą nam zawsze dzięki 
nieocenionej zelatorce Halinie Zawadzkiej. Mogliśmy także wy-
słuchać i  obejrzeć oratorium Zbigniewa Książka i  Bartłomieja 
Gliniaka – „Siedem Pieśni Marii”. Zbigniew Książek i jego bliscy 
doświadczyli wielu łask za pośrednictwem Matki Bożej Le-
śniowskiej i te głębokie doświadczenia natchnęły go do napisa-
nia wspomnianej kompozycji. Dzięki Grażynie Góreckiej, która 
przybliżyła nam dzieje Sanktuarium w Leśniowie, mogliśmy też 
poznać, zanim tam dotarliśmy, wiele ciekawych historii związa-
nych z tym miejscem.

Po przybyciu do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 
udaliśmy się na Mszę św., sprawowaną przez ks. Piotra i księ-
ży z zakonu paulinów – opiekunów sanktuarium. Po Mszy św. 
i  indywidualnym błogosławieństwie każdego z  pielgrzymów, 
jeden z  ojców paulinów zapoznał nas z  historią sanktuarium. 
Według dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany 
jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Książę Władysław 
Opolczyk wracając z Rusi w 1382 r. bezskutecznie poszukiwał 
wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa. Zwrócił się w pokornej 
modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle Widok ogólny sanktuarium

Ołtarz główny w kościele Nawiedzenia NMP

Z kroniki parafialnej
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wytrysnęło obfite źródło, dające początek istniejącemu do dziś 
potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności książę polecił wy-
ciosać drewnianą kapliczkę nad źródełkiem. Umieścił w niej lipo-
wą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z cudownym obrazem 
Czarnej Madonny do Częstochowy. 70-centymetrowa gotycka 
rzeźba znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu i jest jednym z naj-
piękniejszych wizerunków Matki Bożej; uśmiechnięta twarz Ma-
donny pełna jest miłości macierzyńskiej do swoich dzieci.

W  1559 r. kasztelan oświęcimski Jan Koryciński, w  dowód 
wdzięczności za liczne łaski, umieścił cudowną figurę w specjal-
nie dla niej wybudowanym kościele. Na początku XVIII w. nowy 
właściciel Leśniowa, Józef Męciński, przebudował istniejący 
kościół. W 1706 r. aktem fundacyjnym przekazał go paulinom, 
których posługa w tym sanktuarium trwała do 1864 r., kiedy to 
na rozkaz cara Aleksandra II nastąpiła likwidacja zakonu. Paulini 
powrócili do sanktuarium w 1936 r. W 1937 r. do Leśniowa został 
przeniesiony z Leśnej Podlaskiej zakonny nowicjat paulinów.

Najważniejszym wydarzeniem w powojennej historii sank-
tuarium była koronacja Pani Leśniowskiej, 13 sierpnia 1967 r. 
Starań o koronację i jej późniejszego przygotowania podjęli się 
opiekunowie sanktuarium, paulini. Uroczystości koronacyjne 
zgromadziły tysiące wiernych z  całej diecezji częstochowskiej 
i  spoza niej. Ceremonii przewodniczył ks. kard. Stefan Wy-
szyński, Prymas Polski, oraz biskup Stefan Bareła, zaś Mszę św. 
celebrował metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła. 
W swoim przemówieniu ks. kard. Stefan Wyszyński powiedział 
wówczas znamienne słowa: Popatrzcie, najmilsi, co się dzieje: jak 
w  Leśniowie, tak w  Lourdes, w  Fatimie i  w  tylu innych miejscach 
często opuszczonych i zaniedbanych, jak gdyby przy drodze ludz-
kiego życia, przysiada sobie pokorna Służebnica Pańska, włącza się 
w Lud Boży, delikatnie pociesza, ociera łzy, dodaje otuchy i krzepi 
do dalszej drogi… Prawdopodobnie o Leśniowie niewiele by wie-
dziano w Polsce i na świecie, nie mówiono by o nim w Rzymie i na 

Kapitule Świętego Piotra na Watykanie, gdyby nie obecna tutaj 
Mieszkanka, wasza umiłowana Pani Leśniowska.

Od początku obecności figury w  Leśniowie rozwija się 
kult Matki Bożej, Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski 
uzdrowień fizycznych i duchowych. W archiwum Jasnej Góry 
zachowały się XVIII-wieczne księgi, w których zapisywano cuda 
i  łaski przypisywane wstawiennictwu Maryi z  Leśniowa. Jest 
to jedynie drobna część wszystkich łask, otrzymanych w tym 
sanktuarium, z  których wiele pozostaje tajemnicą przybywa-
jących do Maryi pielgrzymów. Sanktuarium stało się regional-
nym ośrodkiem pielgrzymkowym. Jest odwiedzane też przez 
pielgrzymki, zmierzające na Jasną Górę. Trasa ok. 40 pieszych 
pielgrzymek na Jasną Górę prowadzi przez Leśniów.

Zakon klasztorny i sanktuarium
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin po-

łożone jest na przedmieściu Żarek, w parku obok cudownego 
źródła Leśniówki. Jest sercem zespołu klasztornego paulinów, 
w którego skład wchodzi kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma oraz kaplica 
Matki Bożej Anielskiej.

Kościół pochodzi z  początku XVII w. i  został zbudowany 
na miejscu poprzedniej drewnianej świątyni, wielokrotnie był 
przebudowywany. Ołtarz główny, w którym znajduje się Figura 
Matki Bożej Leśniowskiej, jest późnobarokowy i został ufundo-
wany przez Wojciecha Męcińskiego w roku 1730. Korony, które 
obecnie spoczywają na głowie Madonny i Dzieciątka, zostały 
wykonane w 1746 r. przez złotnika częstochowskiego Jana Sza-
belskiego.

Obok kościoła, w miejscu, gdzie przed wiekami cudownie 
wytrysnęło źródełko, zbudowana została kaplica pw. Matki 
Bożej Anielskiej. Kaplica ta powstała jako wotum dziękczynne 
za obecność Matki Bożej w Leśniowie, a także za 2000 lat chrze-
ścijaństwa. Poświęcenie jej miało miejsce 22 sierpnia 2002  r. Figura MB Patronki Rodzin w ołtarzu głównym

Kapliczka różańcowa – Ukoronowanie MNP
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W ramach obchodów tego Wielkiego Jubileuszu wybudowano 
również ołtarz polowy, a wzdłuż muru przyklasztornego – czter-
naście stacji Drogi Krzyżowej. W latach 1984 – 1986 ustawiono 
w parku 15 kapliczek różańcowych.

Ojciec paulin mówił nam także o nowicjacie zakonnym, któ-
ry przyjmuje kandydatów od siedemnastego roku życia i  jest 
szkołą życia zakonnego i próbą powołania. Trwa jeden rok dla 
kandydatów do kapłaństwa i dwa lata dla braci zakonnych.

Zanim wyjechaliśmy z Leśniowa każdy pielgrzym kupił w ka-
wiarence przynajmniej jeden z  wyrobów leśniowskich (chleb, 
krówki, ciasteczka, czekoladę, draże, wyroby mięsne) produko-
wanych z  surowców sanktuarium. Pozyskiwane w  ten sposób 
środki finansowe posłużą budowie Centrum Pomocy Rodzinie 
„Dom Błogosławieństw”, którego celem jest stworzenie warun-
ków dla małżeństw i  rodzin, chcących skorzystać z  duchowej 
pomocy w postaci rekolekcji, terapii lub warsztatów.

jest z wdzięczności, dary składane jako wota to podziękowania 
za ratunek, opiekę. W każdy taki dar wpisana jest ludzka modli-
twa wraz z historią danego człowieka, często dramatyczną. Licz-
ne wota, które wkomponowane są w suknie, mówią o doświad-
czaniu nieustannej opieki naszej Królowej i Matki. Ciągle mamy 
za co dziękować. W Kaplicy Cudownego Obrazu modliliśmy się 
w  intencjach własnych, całej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza 
za zmarłych i żyjących członków Żywego Różańca. Wszystkim 
odwiedzającym Sanktuarium na Jasnej Górze polecamy zwie-
dzenie sali, gdzie znajdują się obrazy Jerzego Dudy Gracza, 
przedstawiające Golgotę Jasnogórską. Jego Droga Krzyżowa to 
18 obrazów, które nie są dokładną ilustracją 14 stacji Męki Pań-
skiej, gdyż wydarzenia biblijne zostały umieszczone w polskim 
krajobrazie, a  ich świadkami jesteśmy my wszyscy. Obrazy są 
pełne postaci i symboli i widzimy na nich, że w pochodzie poko-
leń Męce Chrystusowej towarzyszą rzesze męczenników i wier-
nych synów polskiej ziemi, nieugiętych i nieustraszonych, mimo 
prześladowań i cierpień.

W  drodze powrotnej modliliśmy się wspólnie modlitwą 
różańcową, którą prowadził ks. Piotr i Elżbieta Buniewicz. Pani 
Ela, jako świetna organizatorka kolejnej już pielgrzymki, zadzi-
wia nas swoim entuzjazmem i jak zawsze w drodze powrotnej 
z naszych pielgrzymek poprowadziła mały koncert pieśni religij-
nych i patriotycznych. Pani Halina podziękowała zaś za starannie 
przygotowane wystąpienia wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, aby ta pielgrzymka przebiegała w dobrym, modlitewnym 
nastroju i była źródłem radośnie przeżywanej wiary.

Tekst: Maria Koziarska i Grażyna Tierentiew
Zdjęcia: Grażyna Tierentiew, ks. Piotr Paweł Laskowski

Autorki przy źródełku na tle kapliczki różańcowej  
i kaplicy MB Anielskiej

Dzwonnica z figurą Matki Bożej

Modlitwa Rodziny 
Leśniowska Patronko Rodzin. 
Bursztynowym blaskiem swoich oczu 
Opromień naszą rodzinę. 
Lawiną łez zmyj z nas 
upór i krzykliwość. 
Tęczą błogosławieństw 
rozwesel nasze serca. 
Purpurą swojego uśmiechu 
okryj nasze cierpiące ciała. 
Tasiemką strumienia 
zwiąż nasze dusze z Niebem. 
Gromem swojego dotyku 
otwórz nasze dłonie zamknięte egoizmem. 
Amen. 

W planie pielgrzymki było też odwiedzenie Jasnej Góry, bo 
mimo że często pielgrzymujemy do Częstochowy, nie mogliśmy 
nie wstąpić do Pani Jasnogórskiej przy okazji pielgrzymki do Le-
śniowa. Nowa sukienka Matki Bożej i Pana Jezusa cała utkana 

Modlitwa
Wiekuisty Boże,
Ty wiesz najlepiej,
jak bardzo zależy nam na naszej rodzinie.
Tak bardzo pragniemy jej miłości i szczęścia.
Dlatego kierujemy swoje modlitwy
ku Leśniowskiej Patronce Rodzin.
Ty uczyniłeś ją Nauczycielką prawdziwej miłości,
dlatego prosimy z wiarą, aby nasza rodzina była
miejscem wzrastania człowieczeństwa,
uczenia się życia,
dojrzewania miłości.
Matko Leśniowska,
zaszczepiaj w nasze serca Jezusa
przez żarliwą miłość.  Amen.
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Codzienne czytania Lectio Divina
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GRUDZIEŃ 2010 25
J 19,1-16

26
J 19,17-42

27
J 20,1-31

28
J 21,1-27

29
Ef 1,1-23

30
Ef 2,1-22

31
Ef 3,1-21

STYCZEŃ 2011 1
Ef 4,1-32

2
Ef 5,1-33

3
Ef 6,1-24

4
1 Tm 1,1-20

5
1 Tm 2,1-15

6
1 Tm 3,1-16

7
1 Tm 4,1-16

8
1 Tm 5,1-25; 6,1-2

9
1 Tm 6,3-21

10
Tt 1,1-16

11
Tt 2,1-15

12
Tt 3,1-15

13
2 Tm 1,1-18

14
2 Tm 2,1-26

15
2 Tm 3,1-17

16
2 Tm 4,1-22

17
Flm 1-25

18
Jk 1,1-27

19
Jk 2,1-26

20
Jk 3,1-18

21
Jk 4,1-17

22
Jk 5,1-20

23
1 Kor 1,1-17

24
1 Kor 1,18-31; 2,1-5

25
1 Kor 2,6-16

26
1 Kor 3,1-23

27
1 Kor 4,1-21

28
1 Kor 5,1-13

29
1 Kor 6,1-29

30
1 Kor 7,1-24

31
1 Kor 7,25-40

LUTY 2011 1
1 Kor 8,1-13

2
1 Kor 9,1-27

3
1 Kor 10,1-13

4
1 Kor 10,14-33; 

11,1

5
1 Kor 11,2-16

6
1 Kor 11,17-34

7
1 Kor 12,1-11

8
1 Kor 12,12-31

9
1 Kor 13,1-13

10
1 Kor 14,1-25

11
1 Kor 14,26-40

12
1 Kor 15,1-11

13
1 Kor 15,12-34

14
1 Kor 15,35-58

15
1 Kor 16,1-24

16
2 Kor 1,1-11

17
2 Kor 1,12-24; 

2,1-11

18
2 Kor 2,12-17; 

3,1-18

19
2 Kor 4,1-18

20
2 Kor 5,1-21; 

6,1-2

21
2 Kor 6,3-18; 7,1

22
2 Kor 7,2-16

23
2 Kor 8,1-24

24
2 Kor 9,1-15

25
2 Kor 10,1-18

26
2 Kor 11,1-15

27
2 Kor 11,16-33

28
2 Kor 12,1-21

MARZEC 2011 1
2 Kor 13,1-13

2
Mt 1,1-25;2,1-12

3
Mt 2,13-23;

3,1-17

4
Mt 4,1-25

5
Mt 5,1-26

6
Mt 5,27-48;  6,1-4

7
Mt 6,5-34

8
Mt 7,1-29

9
Mt 8,1-34

10
Mt 9,1-17

11
Mt 9,18-38

12
Mt 10,1-23

13
Mt 10,24-42

14
Mt 11,1-30

15
Mt 12,1-21

16
Mt 12,22-50

17
Mt 13,1-30

18
Mt 13,31-58

19
Mt 14,1-12

20
Mt 14,13-36

21
Mt 15,1-20

22
Mt 15,21-39

23
Mt 16,1-28

24
Mt 17,1-27

25
Mt 18,1-20

26
Mt 18,21-35

27
Mt 19,1-15

28
Mt 19,16-30

29
Mt 20,1-16

30
Mt 20,17-34

31
Mt 21,1-22

KWIECIEŃ 2011 1
Mt 21,23-46

2
Mt 22,1-22

3
Mt 22,23-46

4
Mt 23,1-22

5
 Mt 23,23-39

6
 Mt 24,1-14

7
 Mt 24,15-35

8
Mt 24,36-51

9
 Mt 25,1-13

10
Mt 25,14-30

11
 Mt 25,31-46

12
 Mt 26,1-30

13
Mt 26,31-56

14
Mt 26,57-75

15
Mt 27,1-26

16
Mt 27,27-56

17
Mt 28,1-20

Oznaczenia:
J – Ewangelia wg św. Jana; Ef – List do Efezjan; 1 Tm – Pierwszy List do Tymoteusza; Tt – List do Tytusa; 
2 Tm – Drugi List do Tymoteusza;  Flm – List do Filemona; Jk – List św. Jakuba; 1 Kor – Pierwszy List do Koryntian; 
2 Kor – Drugi List do Koryntian; Mt – Ewangelia wg św. Mateusza
1,1-25; 2,1-12  oznacza: Rozdział 1, wersety od 1 do 25 oraz rozdział 2, wersety od 1 do 12.

Wybór czytań:  ks. dr Grzegorz Wolski                                                                    Opracowanie tabelek: Marek Kowalski



22                                                                               Parafia na Sadach nr 24

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczę-
ściej 25 marca, Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia. 
Święto przeznaczone do refleksji nad bezwarunkowym znacze-
niem życia, które jest wielkim darem Stwórcy. 

Dzień wcześniej – 24 marca, decyzją Sejmu RP z  dnia 27 
sierpnia 2004 r., obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Ży-
cia, propagujący i promujący wartość życia w rodzinie. Na jego 
obchody, koordynowane przez Fundację Narodowego Dnia 
Życia, składają się ogólnopolskie kampanie społeczne, audycje 
telewizyjne, oraz działania lokalne, organizowane przez gmi-
ny i organizacje pozarządowe, np. festyny, konkursy czy akcje 
edukacyjne. W  2009 roku akces do programu zgłosiło ok. 30 
jednostek samorządowych i kilkanaście organizacji. Począwszy 

od 2010 roku elementem obchodów Narodowego Dnia Życia jest uroczysta gala, na 
której wręczane są Tulipany Narodowego Dnia Życia, czyli nagrody dla osób propa-
gujących wartość życia i  rodziny, dziennikarzy, artystów, jak również dla inicjatyw 
społecznych oraz samorządów. Nagrody przyznaje jury, złożone m.in. z naukowców, 
działaczy społecznych i artystów.

Każdego roku Narodowy Dzień Życia eksponuje i  promuje wartość konkretnego 
aspektu życia w rodzinie. W 2010 r. obchody odbywały się pod hasłem „Dziadki – dziat-
kom”, propagując aktywne i bliskie relacje między babciami, dziadkami a wnukami oraz 
rolę starszego człowieka inną niż przedstawianą zazwyczaj w mediach jako wyłącznie 
egoistycznego i roszczeniowego klienta NFZ i ZUS. Wcześniejsze obchody odwoływały 
się do znaczenia dzieci w rodzinie – „Dom pełen skarbów”, wagi małżeństwa – „Razem 
na zawsze”, znaczenia życia w rodzinie dla indywidualnego człowieka oraz jego szczę-
ścia i dobrostanu – „Stawiam na rodzinę”. Przedmiotem Narodowego Dnia Życia często 
bywała dezawuowana i  marginalizowana w  medialnym obrazie nowoczesnego czło-
wieka rola rodzica – „Jestem mamą. To moja kariera” i „Być ojcem.  Rola życia”. 

Właśnie do tego wątku powracają obchody Narodowego Dnia Życia w 2011 roku. 
Ich hasło brzmi: „Jesteś Mistrzem dla swoich dzieci”. Kanwą jest obywatelski projekt 
ustawy przyjaznej rodzicom, uchylający przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie oraz zidentyfikowana po burzliwych debatach publicz-
nych potrzeba wzmacniania unikatowej roli i autorytetu rodzicielstwa w wypełnia-
niu jednej z podstawowych funkcji – wychowaniu dziecka.

W trakcie kampanii społecznych w 2011 roku wspierana będzie idea odpowiedzial-
ności rodzicielstwa w kształtowaniu wzorców dla dzieci właśnie przez ojca i matkę, a nie 
– mniej lub bardziej przypadkowe – instytucje lub środowiska. Autorzy kampanii zamie-
rzają zachęcić rodziców, zazwyczaj zajętych i zmęczonych mnogością ról zawodowych 
i społecznych, do świadomego podjęcia aktywnej odpowiedzialności za wychowanie 
i postawy dzieci, bez łatwego cedowania jej na szkołę, media, instytucje i środowiska. 

Punktem wyjścia świadomego bycia rodzicem na co dzień, propagowanym w trak-
cie najbliższych obchodów Narodowego Dnia Życia, będzie tradycyjne spożywanie 
przynajmniej jednego wspólnego posiłku dziennie. Czas spędzony razem przy stole po-
winien być czasem rozmowy, bliskości i budowania relacji. Powinien być czasem, w któ-
rym rodzina jest razem i jest tylko dla siebie. Propagowana będzie idea organizacji dnia 
tak, aby znalazło się w nim miejsce na przynajmniej jeden wspólny rodzinny posiłek.

Bycie rodzicem obecnym na co dzień w życiu dziecka nie jest łatwe w dzisiejszych 
czasach, kiedy wielu z nas jest bardzo zapracowanych. Wymaga zaangażowania innych 
emocji, innej mobilizacji i  dynamiki niż ta, która towarzyszy nam, rodzicom, w  pozo-
stałych rolach społecznych. Dzisiejszy rodzic często doświadcza bezradności w  pracy 
wychowawczej z  dzieckiem, wiedząc, iż od instytucji wychowawczych w  sytuacjach 
kryzysowych może spodziewać się częściej opresji niż wsparcia. Hasło najbliższego Naro-
dowego Dnia Życia „Jesteś Mistrzem dla swoich dzieci” to nie lada wyzwanie dla odbior-
ców. W ramach obchodów najbliższego Narodowego Dnia Życia zostanie więc urucho-
miony społecznościowy portal internetowy, na którym rodzice znajdą porady dotyczące 
przezwyciężania trudności wychowawczych. Poza poradami przygotowanymi przez psy-
chologów i pedagogów, rodzice będą również wymieniać się własnymi doświadczenia-
mi wychowawczymi. Informacja o  tym portalu podana zostanie zapewne w  serwisie  
http://www.dzienzycia.pl/. Wrócimy też do tego tematu na łamach „Parafii na Sadach”.

Marta Cichowicz-Major

24 marca 2011– Narodowy Dzień Życia

„Jesteś Mistrzem dla swoich dzieci”

 „Człowiekiem jest również nie-
narodzone dziecko: co więcej, 
Chrystus w  sposób uprzywilejo-
wany utożsamia się z „najmniej-
szymi”; jak więc można nie wi-
dzieć szczególnej jego obecności 
w istocie jeszcze nie narodzonej, 
spośród wszystkich istot prawdzi-
wie najmniejszej, najsłabszej, po-
zbawionej jakiegokolwiek środka 
obrony, nawet głosu, która nie 
może protestować przeciw cio-
som godzącym w jej najbardziej 
podstawowe prawa.” 

(Rzym, 28.01.1980 r.)

„Walczcie, aby każdemu czło-
wiekowi przyznano prawo do na-
rodzenia się... Nie zniechęcajcie się 
trudnościami, sprzeciwami czy nie-
powodzeniami, jakie możecie spo-
tkać na tej drodze. Chodzi o  czło-
wieka i nie można w  tej sytuacji 
zamykać się w biernej rezygnacji.

 Jako Namiestnik Chrystu-
sa, Wcielonego Słowa Bożego, 
mówię Wam: pokładajcie wiarę 
w  Bogu, Stworzycielu i Ojcu każ-
dej ludzkiej istoty. Ufajcie też czło-
wiekowi, stworzonemu na obraz 
i podobieństwo Boże i powołane-
mu, by być dzieckiem Bożym.

W Chrystusie Zmarłym i Zmar-
twychwstałym sprawa człowieka 
otrzymała już swój ostateczny 
wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!”

(Rzym, 26.02.1979 r.)

25 marca 
–  Dzień Świętości Życia

Sługa Boży 
Jan Paweł II 

w obronie życia
człowieka

Krzyż Symbol Życia
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W Rzymie, 18 kwietnia 1993 r. papież Jan Paweł II uroczyście ogłosił 
Stanisława Kazimierczyka BŁOGOSŁAWIONYM. W  trakcie homilii po-
wiedział: „Pozdrawiam Cię wreszcie Stanisławie Kazimierczyku, kapła-
nie Kanoników Regularnych Laterańskich. Twe życie związane było nie-
rozerwalnie z  Krakowem, z  jego sławną Akademią oraz z  klasztorem 
przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, gdzie dojrzewało i rozwijało 
się Twoje powołanie.”

A  17 października 2010 r. w  Watykanie BŁOGOSŁAWIONY został 
ogłoszony ŚWIĘTYM przez papieża Benedykta XVI.

Już rok po śmierci opisano aż 176 cudów, które dokonały się za jego wstawiennictwem...

POLSKI ŚWIĘTY – PRZYJACIEL NASZEGO PATRONA ŚW. JANA KANTEGO  

STANISŁAW SOŁTYS ZWANY KAZIMIERCZYKIEM  (1433 – 1489)

Urodził się w  Ka-
zimierzu 27 września 
1433 r. jako jedyny 
syn rajcy miejskiego 
Macieja, zwanego 
Sołtysem i  Jadwi-
gi. Był około 40 lat 
młodszy od naszego 
Patrona i  był jego 
przyjacielem. Piotr 
Skarga w swoich dziełach wspomina, że Stanisław Kazimierczyk 
najczęściej odwiedzał swojego starszego kolegę, kiedy ten mając 
76 lat, ciężko zachorował.

Stanisław, podobnie jak nasz Patron, przepełniony wiarą 
i  głęboką wiedzą, wiódł życie zakonne pełne skromności, po-
kory i miłości bliźniego. Pomagał ubogim i chorym. Dużo czasu 
poświęcał modlitwie. Wyróżniał się gorącym kultem Męki Jezu-
sa Chrystusa. Szczególną pobożnością darzył Maryję – Matkę 
Pana. Czuł się Jej wybranym synem. Czcił swojego patrona św. 
Stanisława, biskupa i męczennika, którego grób w kościele św. 
Michała na Skałce nawiedzał co tydzień. Kroniki notują, że kró-
lewicz Jan Olbracht przypisywał swa zwycięstwa nad Tatarami 
w 1487 r. błogosławieństwu udzielonemu mu przez Stanisława 
Sołtysa przed wyruszeniem na wyprawę. Nazywano go aposto-
łem Eucharystii. Jako zakonnik i kapłan był doskonałym kazno-
dzieją. Tę funkcję pełnił do końca swego życia – przez 26 lat.

Zmarł 3 marca 1489 r. w  postawie klęczącej, w  klasztorze 
na Kazimierzu. Najstarsze życiorysy podają, że przed śmiercią 
ukazała mu się Matka Boża, która miała do niego powiedzieć: 
„Wstań, pospiesz się, synu mój, Stanisławie, dzisiaj będziesz ze 
mną w raju.”

Na własną prośbę pochowany został pod posadzką kościo-
ła Bożego Ciała w Krakowie. Grób jego stał się miejscem kultu. 
Kult ten rozwijał się wskutek uzyskiwanych łask i doznawanych 
cudów. W kilka lat po śmierci zgromadzono opis 176 łask, cudów 
doznanych za jego wstawiennictwem i dokonano podniesienia 
jego ciała, wydobywając szczątki spod posadzki w  prezbite-
rium. W  1632 r. umieszczono je w  specjalnie przygotowanym 
sarkofagu. Do dziś Bazylika Bożego Ciała w Krakowie jest cen-
trum kultu Nowego Świętego Polskiego. „Raduj się więc, Koście-
le Polski. Gaude Mater Polonia !”

Barbara Kowalczyk

Pięciu świątobliwych duchownych z  XV w. Od lewej: Michał 
Giedroyć, Stanisław Kazimierczyk, Jan Kanty, Szymon z Lipni-
cy, Świętosław Milczący.  (czytaj „PnS” nr 23 str . 8)

Relikwiarze Świętego w Bazylice Bożego Ciała.
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NIEDZIELA PALMOWA

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas 
z  sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania...  
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.

(2 Kor 5, 17-18. 20)

Fresk „Wjazd do Jerozolimy” Giotto di Bondone. Kaplica Scrovegnich (dell’ Arena) w Padwie


