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ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
Boże Narodzenie 2012 – Wielki Tydzień 2013
24 grudnia – poniedziałek, Wigilia Bożego Narodzenia.
Msze św. tylko w godzinach rannych
25 grudnia – wtorek, Uroczystość Bożego Narodzenia.
Pasterka o północy, następna Msza św. o godz. 8.00,
dalej jak w każdą niedzielę.
30 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny.
31 grudnia – poniedziałek, zakończenie Starego Roku.
Msza św. za duszę śp. ks. Ryszarda Śliwińskiego,
drugiego proboszcza naszej parafii w 15. rocznicę śmierci
o godz. 18.30.
Po Mszy św. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

wół miał pretensje:
powinni zaraz wziąć Jezusa
ukryć
ratować Go przed wrogiem
przed panem diabłem
i Herodem
Kasprze Melchiorze Baltazarze
wół dyskutował tupał szurał
puknij się w głowę rzekł osiołek
bo przecież Matka Boska czuwa
ks. Jan Twardowski
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Styczeń
2013
1 stycznia – wtorek, Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi .
1, 2 i 3 stycznia – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo Adoracyjne
o godz. 18.00.
6 stycznia – niedziela, Objawienia Pańskie - Święto
Trzech Króli.
13 stycznia
–
Niedziela
Chrztu Pańskiego. Adoracja Parafialna po Mszy św.
o godz. 14.00.
Nabożeństwo o godz.18.00.
18 – 25 stycznia – Tydzień
Modlitw o jedność Chrześcijan.
28 stycznia – 10 lutego – ferie szkolne zimowe.
Msze św. w dni powszednie
o godz. 6.30, 8.00, i 18.30.

Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie,
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli
ci, którzy duszę mają z bieli
a dla miłości swej nie znają słów.
Sam, gdy nas umiłował,
prostotą nas oczarował,
biedą, biedą i siankiem.
Wtedy Matka Dziecinę brała,
na rękach Go kołysała
i otulała Mu stopy w sukmankę.
O cud, cud, cud !
kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem
osłoniony od niego miłością;
osłoniony męczeństwem.
Karol Wojtyła

Rys. arch. red.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C. K. Norwid

przybyli mędrcy
plackiem padli
złożyli dary
odjechali

Pieśń o słońcu
niewyczerpanym
(fragment)

Opłatek

Wiersz
dla
dzieci
o mędrcach

Rys. arch. red.
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Luty

Rys. Maria Natanson

2 luty – sobota, Ofiarowanie Pańskie – Matki 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.
13 luty – Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu.
Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30.
Obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy).
Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu Dni Modlitw
o ducha pokuty i trzeźwość Narodu. Adoracja Parafialna.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 9.00.
Nabożeństwa Pasyjne.
Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.45.
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.45.
14 luty – czwartek, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.

Marzec

Rys. arch. red.

13 marca – środa, całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo o godz. 18.00.
19 marca – wtorek, Uroczystość św. Józefa.
Msza św. w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o godz. 8.00
(imieniny chrzestne).
24 marca – Niedziela Palmowa.
Wielki Tydzień Męki Pańskiej.

Rys. arch. red.

Święte Triduum Paschalne.
28 marca – Wielki Czwartek.
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.
29 marca – Wielki Piątek.
	Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 6.30 do 18.00.
30 marca – Wielka Sobota.
	Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 6.30 do 19.00.
Święcenie pokarmów od godz. 8.00 do 17.00.

Fot. Marek Kowalski

Fot. Marek Kowalski

Opracowała: S. M. Bernarda Konieczna CR
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Boże Miejsca…
Bazylika
Matki Bożej Większej
w Rzymie
Myśl o zbliżającym się Bożym Narodzeniu natchnęła mnie, by wspomnieć choć krótko o jednym
rzymskim miejscu. Bazylika Matki Bożej Większej lub
Matki Bożej Śnieżnej (Basilica di Santa Maria Maggiore) jest jedną z czterech najważniejszych, patriarchalnych bazylik Rzymu. Jako jedyna nie jest związana
z męczeństwem któregoś z wczesnych chrześcijan.
Świątynia ta jest pierwszym kościołem w Rzymie poświęconym Matce Bożej, zbudowanym na polecenie
papieża Liberiusza (pontyfikat: 352-366) w miejscu,
w którym – jak głosi legenda – ukazała się Maryja
i poleciła budowę tam, gdzie spadnie śnieg. A był to
sierpień! Trójnawową bazylikę zbudował papież Sykstus III (432-440) po Soborze w Efezie w 431 r., który
potwierdził ludzką i boską naturę Chrystusa, a przez
to godność Maryi jako Bożej Rodzicielki.
Wnętrze kościoła jest wręcz kopalnią skarbów! Nawę
główną o długości 85 metrów dzieli od naw bocznych
36 kolumn z marmuru i 4 z granitu. Sufit ozdobiony jest

Kaplica pod ołtarzem głównym
z relikwiarzem Żłóbka Pana Jezusa
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Fasada Bazyliki Santa Maria Maggiore
złotem przywiezionym
z Ameryki zaraz po jej
odkryciu, a posadzka
Cosmatich z XIII wieku
wprawia w podziw grą
kolorów i figur.
Ale dla nas najważniejsza w tym czasie powinna być wiadomość,
że to w tej Bazylice przechowywane są relikwie
żłóbka betlejemskiego.
Składa się na nie pięć
drewnianych
listew,
z których cztery mają
długość 70 cm, a piąta
80 cm. Ostatnio przeprowadzone badania
wykazały, że klonowe
Wnętrze bazyliki
drewno, z którego wykonano listwy, datuje
się na około 2000 lat i jest pochodzenia palestyńskiego. Skąd
wzięły się w tym miejscu?
Kult relikwii Żłóbka Pana sięga swoją historią Nocy Betlejemskiej. Nie bez powodu bowiem cesarz Adrian (76-138) nakazał wybudowanie w miejscu Groty Betlejemskiej świątyni zadedykowanej Adonisowi, chcąc tym samym, jak to wyjaśnia św. Hieronim,
zapobiec nasilającym się pielgrzymkom i zgromadzeniom w tym
świętym dla chrześcijan miejscu. Potwierdza go także Orygenes
(185-254) w swoim traktacie Przeciw Celsusowi 1, 51: „Do dzisiaj
istnieje w Betlejem grota, w której się narodził; a w grocie żłóbek, do którego został położony, owinięty w pieluszki. Rzeczy te
zgadzają się z historią Jego narodzin opisaną przez Ewangelie.”
Według tradycji Papież miał otrzymać te relikwie od patriarchy Jerozolimskiego, św. Sofroniusza, który z wielkim żalem oddał je do Rzymu, chroniąc tym samym przed ciążącym nad miastem zalewem muzułmańskim. Rzeczywiście, w czasach papieża
Teodora I (642-649), dzisiejsza Bazylika Santa Maria Maggiore,
nosząca wcześniej różne imiona: Liberiańska, Sykstyńska, Eskwilińska, przyjęła imię Sancta Maria ad Praesepem (Świętej Maryi od
Żłóbka).
Tekst i zdjęcia:
ks. Piotr Paweł Laskowski
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CZWARTY KSIĄDZ PROBOSZCZ
u Św. Jana Kantego

I nie tylko. Od nauk nie stroni. Jest doktorem teologii w dziedzinie
patrologii, nauki o Ojcach Kościoła, ze specjalizacją duchowości patrystycznej (pater-ojciec). Tematyka jego pracy doktorskiej dotyczyła duchowych aspektów dziewictwa i bezżeństwa w Listach św. Ambrożego.
Nasz Ksiądz Proboszcz ma 46 lat, urodził się na Mazowszu i na tej
ziemi obchodził w maju tego roku 20-lecie swojej posługi kapłańskiej.
Unika udzielania wywiadów, nie lubi mówić o sobie. Jest skromny, delikatnej postury, uśmiechnięty, otwarty i wrażliwy na sprawy ludzkie.
Szybko zauważa czyjś niepokój i przygnębienie, a wtedy opowiada
trafny dowcip; zawsze znajduje czas, choćby chwilkę, by zagadnąć,
pocieszyć lub uzgodnić coś bardzo ważnego.
W parafiach warszawskich posługiwał jako wikariusz. Pierwszą parafią była Łomna k. Warszawy – pracował tam trzy lata. Również trzy lata
był na Marymoncie w parafii pw. świętych Rafała i Alberta. Tu poznał żoliborskiego dziekana ks. dr. Antoniego Dębkowskiego, Księdza Prałata,
który kierował naszą parafią przez poprzednie 31 lat. Następnie przez
pięć lat ks. Grzegorz Ostrowski pracował w Ursusie, w parafii św. Józefa.
Za cenne wyróżnienie uznaje postanowienie Prymasa kard. Józefa Glempa, który skierował go, jako ojca duchowego, do formacji
seminaryjnej przyszłych księży, gdzie posługiwał siedem lat. Dziś ma
swoich uczniów, ale już księży, z którymi dzielił troski i wspólne dokonania, jest dumny i szczęśliwy, że Bóg powierzył mu wykonanie tak
ważnego zadania pedagogicznego, duchowego oraz wzbogacił takim doświadczeniem.
Ksiądz dr Grzegorz Ostrowski po raz pierwszy został proboszczem
w parafii, która obchodzi właśnie 60-lecie swoich narodzin – u nas,
u św. Jana Kantego. Funkcję objął 1 lipca 2012 r. na mocy Dekretu
Metropolity Kardynała Kazimierza Nycza, o czym napisaliśmy w poprzednim wydaniu naszej gazety. Przywędrował do nas z podwarszawskich Lasek, gdzie od 2010 r. posługiwał jako Rektor Kaplicy pw.
Matki Bożej Anielskiej i duszpasterz Ośrodka dla Niewidomych.
Chciałabym wspomnieć, że pół wieku temu właśnie w tym Ośrodku odbywałam praktykę pedagogiczną przed uzyskaniem dyplomu.

Fot. Arkadiusz Kubowicz

Ksiądz Proboszcz dr Grzegorz Ostrowski
„DUSZPASTERSTWO JEST MOIM PRZEZNACZENIEM”

Żyje jeszcze Siostra Letycja, która nam, przyszłym
nauczycielkom, często cytowała maksymę polskiego
uczonego prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „Człowiek
olbrzymieje, gdy stawia sobie coraz wyższe cele”.
Życzę więc z całego serca naszemu Księdzu
Proboszczowi Bożej Łaski w realizacji coraz wyższych celów, jakie sobie
stawia – tych, o których
mówi, i tych znanych tylko Bogu.
Barbara Kowalczyk

Ks. dr Grzegorz Ostrowski

Tajemnica piękna, ale tajemnica trudna

Rys. arch. red.

Kościół jako dobra Matka nie boi się podawać nam tego, co trudne,
bo wie, że to jest dla nas dobre, a zarazem i piękne. W Roku Wiary zaprasza nas, abyśmy odkrywali na nowo tajemnice naszej wiary, zgłębiali je,
a przez to dojrzewali w wierze, bo wiara daje nam życie wieczne. Dokładniej, Bóg w Trójcy Świętej, w którego wierzymy i któremu wierzymy, daje
nam życie; to dzisiaj i to na wieki. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że „odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić w komunię
z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem,
który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy” (KKK 197). Św. Ambroży, biskup Mediolanu, powiada wprost, że „Symbol (…) jest skarbem
naszej duszy” (Wyjaśnienie Symbolu, 7). Chcemy zatem sięgać do skarbca
Kościoła i wydobywać z niego skarb dla siebie.
Święta Bożego Narodzenia, tajemnica Wcielenia pozwalają nam spotkać się z Jezusem, którego w Noc Betlejemską urodziła Maryja. Jedna
z najpiękniejszych tajemnic Kościoła, dotycząca Jezusa Chrystusa i Maryi, Syna Bożego i Jego Matki, okazuje się być jedną z najtrudniejszych
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Tajemnica piękna, ale tajemnica trudna
tajemnic, jakie głosi Kościół. Myśląc o relacji Maryi do Jezusa, który w Niej stał się człowiekiem, myślimy o prawdziwym macierzyństwie Maryi, ale zarazem o Jej rzeczywistym i trwałym, nienaruszonym dziewictwie. Jak zatem
pogodzić jedno z drugim: bycie Matką i jednocześnie pozostawanie dziewicą?
Wobec faktu dziewiczego poczęcia przez Maryję stawiają nas już Ewangeliści, św. Mateusz (Mt 1,18-26) i św. Łukasz (Łk 1,26-38). Biblia wprost nazywa Maryję „Dziewicą”
(Łk 1,26), a zarazem mówi o Niej jako o Matce skoro otrzymuje Ona obietnicę, że „pocznie i porodzi Syna” (Mt 1,31).
Dla nas jest to świadectwo ważne, bo biblijne, czyli prawda
objawiona nam przez samego Boga. Pismo św. zatem wyraźnie stwierdza, że Jezus począł się i narodził się z Dziewicy. Taką wiarę Kościół wyznawał z głębokim przekonaniem
od pierwszych wieków, niemal od czasów Apostołów, i tak
też nauczał. Potwierdzeniem tego są różne jego wypowiedzi przekazywane jako nauka pewna, a mówią o tym
zachowane dawne Symbole wiary.
Pierwszą pozabiblijną wzmiankę odnośnie do dziewictwa zachowanego przez Maryję, która rodzi Zbawiciela
,znajdujemy w Symbolu Apostolskim, zwanym Składem Apostolskim, a uważanym za wierne streszczenie wiary Apostołów. Pierwsze jego formuły pojawiają się w II w., a w dzisiejszej formie sięga nie wyżej niż ostatnie dziesięciolecia
II wieku; jednak zasadnicza treść Symbolu dotyka czasów
apostolskich. Stanowi on starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Zatem czytamy w nim to, co wyznawał
kandydat do chrztu, zanim stał się chrześcijaninem: „Credo (...) in Iesum Christum (...) qui conceptus est de Spiritu
Sancto, natus ex Maria Virgine” („Wierzę… w Jezusa Chrystusa… który począł się z Ducha Świętego, narodził się
z Maryi Dziewicy”). Przywołany artykuł wiary nie podaje
jedynie tego, że Jezus narodził się z Maryi, ale że Jezus „narodził się z Maryi Dziewicy”. Stanowi to świadectwo, że od
początku jest Ona postrzegana i czczona jako Dziewica,
chociaż staje się Matką Syna Bożego.
Drugim przykładem może być przekaz Hipolita, który
żył w pierwszej połowie III w. na Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie. W swoim dziele Traditio apostolica, gdzie
zostawia m.in. opis chrztu, podaje też treść Credo chrzcielnego, używanego w Rzymie ok. roku 200, które uznaje się
za prototyp Składu Apostolskiego. Jak czytamy u Hipolita,
celebrans-chrzciciel – zanim udzielił chrztu – pytał kandydata do chrztu o wiarę Kościoła: „Credis in Christum Iesum
Filium Dei, qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine?” („Wierzysz w Chrystusa Jezusa Syna Bożego, który
narodził się z Ducha Świętego z Dziewicy Maryi?”). Pytano zatem również o wiarę w dziewictwo Maryi, która urodziła Jezusa.
Ze względu na Rok Wiary, w którym rozważamy prawdy naszego Credo, można odwołać się jeszcze do treści
sławnego Symbolu konstantynopolitańskiego: „Credimus
in unum Deum (…). Et in unum Dominum Iesum Christum
(…). Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine”
(„Wierzymy w jednego Boga… I w jednego Pana Jezusa
Chrystusa… I począł się z Ducha Świętego z Maryi Dziewicy”). Ta formuła wyznania wiary związana jest z Soborem
w Konstantynopolu w 381 r. i stanowi owoc obrad soborowych. Do dzisiaj jest wspólna wszystkim wielkim Kościołom
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Wschodu i Zachodu. Symbol konstantynopolitański to jedyny symbol, który przyjmują zarówno katolicy, jak i prawosławni oraz protestanci.
Widzimy zatem, że wszystkie najstarsze symbole wiary
chrześcijańskiej stwierdzają wprost i ogłaszają zgodnie, że
Jezus narodził się z Dziewicy. O Chrystusie mówią, że jako
prawdziwy człowiek narodził się z kobiety. Odnośnie zaś do
Maryi akcentują, że jest Ona Jego Matką, ale jako Dziewica.
Będąc więc Matką, pozostaje nadal Dziewicą; jest Dziewicą
przy poczęciu Jezusa i jest Dziewicą przy Jego narodzeniu.
Przekonanie o wieczystym dziewictwie Maryi było
żywo obecne w myśli Kościoła od początków chrześcijaństwa. Ta prawda wiary znajduje swoje potwierdzenie nie
tylko w oficjalnym nauczaniu Kościoła, ale ma również
odzwierciedlenie u poszczególnych starożytnych pisarzy
chrześcijańskich. Najwcześniejsze świadectwo spotykamy
u Ignacego Antiocheńskiego, który żył na przełomie I i II
wieku. Był Ojcem Apostolskim – uczył się wiary od Apostołów. W Liście do Smyrneńczyków pisze wprost: „(Chrystus)
jest prawdziwie zrodzony z Dziewicy”.
Widzimy zatem, że dosyć wcześnie interesowano się
kwestią zachowania dziewictwa przez Maryję w narodzeniu Syna Bożego, prawdą poświadczoną przez Ewangelię.
Podejmowano nawet próby wytłumaczenia tej tajemnicy.
Z tego rodziło się po drodze wiele błędnych teorii i domysłów a nawet herezje. Niełatwo było pogodzić dwa wymagania wiary, sprzeczne w sobie: integralne macierzyństwo
Maryi z Jej fizycznym i integralnym dziewictwem. Wyraźną
odpowiedź na to dają Ojcowie Kościoła. Dzięki nim i ich nauczaniu, mocno zakorzenionemu w Piśmie św., w końcu IV
wieku przekonanie o wieczystym dziewictwie Maryi było
już zdecydowanie ustalone. Przez pierwsze cztery wieki postrzega się Maryję przede wszystkim jako Matkę-Dziewicę.
Największym obrońcą dziewictwa Maryi w tym czasie był
Ambroży, którego nawet nazywa się „doktorem dziewictwa”.
Bez wątpienia był on największą postacią chrześcijańskiego Zachodu w IV wieku. To on, jako biskup Mediolanu,
wywarł mocny wpływ na Augustyna, przyczynił się do jego
nawrócenia i ochrzcił go. Jakkolwiek Ambrożego zalicza się
do tych postaci, które najbardziej wpłynęły na chrześcijaństwo zachodnie, to jednak liczne jego stwierdzenia zostały
przetłumaczone na język grecki. Świadczy to o przyjęciu
myśli i twórczości Ambrożego również w życiu Kościoła
Wschodniego. W historię chrześcijaństwa wpisał się przede
wszystkim jako propagator dziewictwa chrześcijańskiego.
Jest on jednym z głównych piewców tej cnoty w starożytnym Kościele Zachodu. Sacra virginitas (święte dziewictwo)
to ulubiony temat biskupa Mediolanu. Centralne miejsce
w myśli Ambrożego zajmowało „narodzenie Jezusa z Dziewicy”. Nawet jeśli w swym nauczaniu podejmował kwestie
inne, dotyczące osoby Chrystusa i prawdy o Nim, to przy
tej okazji odnosił się również do Maryi i wprost nazywał Ją
„Dziewicą”. Kiedy natomiast bezpośrednio nie wspominał
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Tajemnica piękna, ale tajemnica trudna
Maryi, to mówiąc o Jezusie, ukazywał Go jako „narodzonego z Dziewicy”, obecnego w ciele, które „przyjął z Dziewicy”. Biskup Mediolanu mocno podkreśla dziewicze macierzyństwo Maryi.
Ambroży zdecydowanie broni prawdy o wieczystym
dziewictwie Maryi, o Jej dziewictwie przed, w czasie i po
urodzeniu Jezusa (ante partum, in partu, post partum), broni
prawdy wielokrotnie potwierdzanej przez nauczanie Kościoła. W jednym ze swoich pism poświęconych dziewictwu
obrazowo określa Maryję i Jej łono jako „bramę zamkniętą”,
przez nią wyszedł płód bez naruszenia dziewictwa. Przed
i po przyjściu Jezusa będzie zamknięta. Jako argument
przytacza proroctwo Ezechiela o takiej właśnie bramie (Ez
44, 2 por. Na obłóczyny dziewicy 8,55). Ukazuje więc Maryję
jako wzór dziewiczej doskonałości, a Jej dziewictwo staje
się źródłem życia dziewiczego.

W Liturgii Kościoła do dzisiaj, po tytule „Bogarodzicy”,
Maryja najczęściej nazywana jest jako „zawsze Dziewica”.
Nawet w tradycji chrześcijańskiej ów termin „dziewica”
stał się tytułem własnym, stosowanym do Maryi, Matki Jezusa. To określenie ma głębokie podstawy biblijne
i jest mocno osadzone w Tradycji Kościoła. Widząc dziewictwo i małżeństwo jako Boży dar w Kościele, najpełniej
postrzegamy je przez Maryję. Wszystkie inne kobiety są
albo dziewicami fizycznie i matkami duchowo, albo matkami fizycznie i dziewicami duchowo. Jedynie Maryja jest
jednocześnie ,,Dziewicą” i ,,Matką”, zarówno w wymiarze
fizycznym, jak i na płaszczyźnie duchowej. I to jest owa
tajemnica piękna, ale zarazem trudna, dana nam w Roku
Wiary do refleksji, ale i do przeżywania.

Etyka cnót w życiu politycznym
Człowiek wykonując swoje zadania, pracę, przyjmująć
odpowiedzialność, kieruje się z jednej strony umiejętnościami zawodowymi, a z drugiej strony moralną wrażliwością. Wszystko co jest czynione, albo w samym procesie
wytwarzania, albo w swoich skutkach dotyczy innych ludzi.
I w tym sensie w każdy czyn, w każdą pracę wpisany jest
wymiar moralny. Polityka jest zawodem i służbą publiczną.
Politycy powinni być zarówno kompetentni w odniesieniu
do spraw, którymi się zajmują, jak i moralni. Jacy, z punktu
widzenia moralnego, powinni być politycy? Politycy powinni w życiu politycznym kierować się etyką cnót.
Po pierwsze, politycy powinni być ludźmi prawego sumienia. Kierując się sumieniem dążą do prawdy, a poznając
ją zgodnie z nią rozwiązują problemy o charakterze moralnym, które dotyczą życia jednostek i wspólnego życia
społecznego. Dotyczy to na przykład rozwiązań w sprawie
aborcji, in vitro, oraz uznania związków homoseksualnych
za równoważne małżeństwu. Kierując się prawym sumieniem polityk stanie po stronie życia i małżeństwa jako
trwałego związku mężczyzny i kobiety.
Po drugie, politycy powinni być roztropni. Dążąc do
celów powszechnie akceptowanych, takich jak pokój, wolność, sprawiedliwość powinni, mając na względzie zawsze
godność osoby ludzkiej i jej prawa, troszczyć się o dobro
wspólne wszystkich obywateli. Ta troska wymaga roztropności w wyborze środków i metod działania na rzecz dobra
wspólnego w danych uwarunkowaniach, okolicznościach,
sytuacji wewnętrznej – społecznej, gospodarczej, demograficznej i zagranicznej kraju.
Po trzecie, politycy powinni być mężni w pokonywaniu oporu, który napotykają w trakcie realizowania dobra wspólnego. Opór może mieć charakter 1) zewnętrzny
i 2) wewnętrzny. Zewnętrzny, po pierwsze ze strony zain-

teresowanych dobrem własnym, własnej grupy społecznej
czy zawodowej, własnej partii, a tym samym nie zainteresowanych dobrem wszystkich obywateli. Po drugie oporem
opinii publicznej, znaczącej części społeczeństwa przeciwko rozwiązaniom wymagających wyrzeczeń, pomimo że
dane wyrzeczenia przyczyniają się do realizowania dobra
wspólnego. Na przykład wyrzeczenie się chwilowego wzrostu dochodów i konsumpcji za cenę nieodpowiedzialnego
zadłużenia siebie i następnych pokoleń. Opór wewnętrzny
polega na pojawieniu się bardzo silnej pokusy popularności i uznania, która prowadzi do spełniania oczekiwań opinii publicznej i kierownictwa partii, opowiadania się za rozwiązaniami uznawanymi za poprawne politycznie.
Po czwarte, politycy powinni być umiarkowani w relacjach z konkurentami politycznymi. Wymaga to wyrzeczenia się stosowania niemoralnych środków w sporze
z przeciwnikami politycznymi; wyrzeczenia się oszczerstw,
manipulacji, poniżania, dyskredytowania. Wymaga otwartości do zawierania rozsądnego kompromisu, do przyjmowania propozycji konkurentów politycznych, które
w wyniku uczciwej, otwartej debaty okazują się lepsze od
własnych.
Po piąte, politycy powinni być sprawiedliwi. Nie powinni
ograniczać się do realizacji interesów własnych, swojej partii i jej zwolenników. Sprawiedliwy polityk realizuje dobro
wspólne, stara się uwzględniać interesy wszystkich, także
tych, którzy nie mają ani własnej reprezentacji politycznej,
ani nie są wystarczająco zorganizowani.
Po szóste, politycy powinni być prawdomówni. Ich gra
polityczna powinna być zrozumiała, jawne prawdziwe cele
prowadzonej polityki. Powinni starać się realizować liczne
obietnice wyborcze. Politycy powinni troszczyć się o otrzymanie zaufania, a później o jego utrzymanie, co wymaga
prawdomówności, czyli zgodnego z prawdą informowania
obywateli, a nie zwodzenia ich co do faktów i prawdziwych
zamiarów swoich działań.
Ks. prof. Janusz Węgrzecki
na podstawie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski W trosce
o człowieka i dobro wspólne przyjętego na 357. Zebraniu Plenarnym
KEP, Warszawa, dnia 13 marca 2012 r.
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60 lat Parafii pw. św. Jana Kantego na Sadach Żoliborskich

Dzień Patrona w obiektywie Arkadiusza Kubowicza
20 października 2012 roku
w naszej Świątyni została odprawiona uroczysta Msza św.
Odpustowa, po której uczestniczyliśmy w koncercie pt. „Pod
Twoją Obronę”, w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod dyrekcją
Elżbiety Siczek z udziałem
Michała Sławeckiego (organy).

Uroczystą Mszę św. rozpoczęła procesja wiernych

Uroczystą Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił ks. Marcin Loretz. W koncelebrze – ks. prałat Antoni Dębkowski i ksiądz rezydent Michał Płoszajski. Do mszy posługiwał diakon Aleksander Michalak. Wspólnie z parafianami i ministrantami modlił się nasz
ks. proboszcz Grzegorz Ostrowski. Dary Ofiarne złożyły przedstawicielki dwóch pokoleń parafian – mama z córką.

Organizatorami uroczystości byli: ks. proboszcz Grzegorz
Ostrowski i Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Krzysztof Bugla. Podziękowania za piękne wykonanie Pieśni Maryjnych złożył nasz ks.
Proboszcz, a parafianie swój
zachwyt wyrazili długotrwałymi brawami. Ks. Proboszcz podziękował również Burmistrzowi Dzielnicy za ufundowanie
uroczystego koncertu.
Opracowanie:
Barbara Kowalczyk
Arkadiusz Kubowicz
Repertuar Pieśni Maryjnych w wykonaniu Artystów Warszawskich
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Parafianie od św. Jana Kantego w parafii św. Stanisława Kostki
Pielgrzymująca po Polsce od 12 sierpnia br. kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która przemierza trasę
od Oceanu Spokojnego do Oceanu Atlantyckiego w intencji obrony życia, w niedzielę 19 sierpnia, czyli w dniu
comiesięcznych modlitw za Ojczyznę, przybyła do Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zgromadzony lud
powitał ją o godz. 14.00 z wielką miłością. Wprowadzili ją,
w uroczystej procesji, duchowni prawosławni i katoliccy.
Przed wniesieniem do świątyni obraz dotknął płyty grobowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Później ks. proboszcz
Tadeusz Bożełko przypomniał wiernym, że po raz ostatni
peregrynacja tej ikony odbywała się w tym kościele za życia ks. Jerzego; teraz spotkanie ikony z błogosławionym
Męczennikiem jest bardziej symboliczne, oparte na tajemnicy świętych obcowania – mówił ksiądz proboszcz.
O godz. 15.00 modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia
Bożego, a następnie do godz. 18.00 trwały modlitwy
wstawiennicze, różaniec oraz adoracja ikony. W dniu tym
oglądałyśmy także ciekawy występ aktorów scen polskich. O godz. 18.00 była Msza św., a o 19.00 wyjątkowo
pięknie zabrzmiał w żoliborskim kościele wieczorny śpiew
Akatystu, czyli starożytnego hymnu ku czci Matki Bożej.
Przez cały dzień tworzyła się kolejka do Ikony Częstochowskiej, ponieważ każdy chciał chociaż na chwilę podejść
do obrazu i przy nim się pomodlić. Kto miał jeszcze siłę,
brał udział w całonocnym czuwaniu. Nasze parafianki brały
udział w modlitwach zawierzenia Matce Bożej naszej Parafii,
Narodu Polskiego, dzieci poczętych i świata całego. Na drugi
dzień nasza Parafia uczestniczyła w bloku modlitewnym od
godz. 12.00 do 15.00. Modliłyśmy się z książeczki ks. Wojciecha Kubackiego SJ Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze Episkopat Polski wraz
z milionową rzeszą wiernych złożył uroczyście Śluby Narodu, napisane przez uwięzionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956 r. Czy to nie przypadek, że ikona Matki
Bożej Częstochowskiej przybyła do Warszawy w 56. rocznicę
Jasnogórskich Ślubów Narodu?
Z tej okazji, my, obecni przed obrazem Ikony Częstochowskiej, ponowiliśmy te śluby:
„Wielka Boga Człowieka Matko!
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby
Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą
i za Królową Narodu Polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie
ziemie polskie, wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej
Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi
w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
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Ilustracje zamieszczamy za zgodą Ojców Paulinów z Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie

Wspólna modlitwa i adoracja ikony
Matki Bożej Częstochowskiej 19 - 20 sierpnia 2012 r.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść,
aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za
największą łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!”
Irena Krakowiak
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POŻEGNANIE SIOSTRY MARII
Choć nie ma gwiazdy nad twoją głową z Betlejem
Niewidocznego w chlebie i cierniach przyzywasz śpiewem
Choć własnej duszy nawet nie widzisz oczyma
w obrazach tylko Matka Najświętsza Dzieciątko trzyma
Swój dawny uśmiech dziecięcej twarzy ukaż nade mną --choć tak się nagle z Bogiem ukryłaś w ogromną ciemność.
Do siostry zakonnej – ks. Jan Twardowski
24 września 2012 r. odeszła do Domu Ojca, w 86. roku
życia i 65. roku powołania zakonnego, Siostra Zmartwychwstanka – Maria Nagórska. Wszyscy, których dzieci czy wnuki uczęszczały na lekcje religii przedszkolaków do naszej
parafii, dobrze znali tę Siostrę, która z wielkim zaangażowaniem opiekowała się dziećmi, zarówno na lekcjach religii jak i na Mszach świętych. Niewielka posturą, lecz wielka
duchem największego urwisa potrafiła zmienić w aniołka,
również moje trzy niesforne córki. Zdolności pedagogiczne
miała i w genach (ojciec Siostry, Ksawery był przez wiele lat
kierownikiem szkoły podstawowej w powiecie starogardzkim), i w sercu, bo atmosfera polityczna lat 50. nie sprzyjała
nauce osób zakonnych. Mimo obiektywnych trudności Siostra skończyła studia polonistyczne w Poznaniu, Studium
Prawa dla Zakonnic i uczęszczała na wykłady w Instytucie
Wyższej Kultury Religijnej przy KUL-u w Lublinie. Pracowała
jako nauczycielka języka polskiego w szkołach Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu i Częstochowie. Po likwidacji
szkół przez 42 lata katechizowała młodzież i dzieci na różnych poziomach: od przedszkola do klasy maturalnej w Poznaniu, Częstochowie, Radomiu i w Warszawie (przez 31 lat).

W naszej parafii siostra Maria katechizowała dzieci przez
13 lat, zajmowała się też bielankami i z wielką radością organizowała procesje eucharystyczne, adoracje Najświętszego Sakramentu i zebrania bielanek połączone z prelekcjami
o Eucharystii. Siostra Maria pełniła także przez 18 lat funkcję bibliotekarki w naszej szkole Sióstr Zmartwychwstanek,
a w ostatnim okresie życia obowiązki furtianki. Do ostatnich
dni pisała kronikę domową i utrzymywała serdeczne kontakty z byłymi uczennicami, rodzicami i przyjaciółmi.
Siostra Maria pozostanie w naszej pamięci jako piękny
przykład katechetki oddanej całym sercem dzieciom i całkowitego zaangażowania w życie parafii.
Niech spoczywa w pokoju!
Opracowała Grażyna Tierentiew
na podstawie Kroniki Sióstr Zmartwychwstanek

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 		
Kancelaria Parafialna tel. 22 663 34 67		
Biblioteka Parafialna 		
Czytelnia Czasopism Religijnych 		
Wypożyczalnia Filmów 		
Poradnictwo Rodzinne 		
Redakcja „Parafii na Sadach” 		
Grupa ministrantów młodszych 		
Grupa ministrantów z gimnazjum i liceum 		
Grupa dorosłej służby liturgicznej
		
Nasza Parafia w Internecie:
		
Nasza gazeta w Internecie:
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w każdą niedzielę o godz. 10.30
w każdy poniedziałek o godz. 19.00
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
Msza św. o godz. 18.30 i spotkanie o godz. 19.00
w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17.15
w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00
w każdy wtorek o godz. 19.00
w drugą sobotę miesiąca o godz.9.00 w domu parafialnym
w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00
w każdy wtorek o godz. 17.00
poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 9.00-11 i 16.00 – 17.30
wtorki 16.00 – 18.00
czwartki 17.00 – 18.30 niedziele 10.00 – 13.00
czwartki 17.00 – 18.30 niedziele 10.00 – 13.00
środy 18.00 – 20.00
piątki od godz. 17.00
piątki godz. 17.30, drugi i czwarty – kl. IV-VI, pierwszy i trzeci-kl. I-III
drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 19.15
drugi piątek miesiąca godz. 19.15
www.jankanty.warszawa.pl
www.yako.waw.pl
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Ziemia Święta

(cz. 2)

Betlejem, rodzinna miejscowość króla
Dawida, leży około 10 km od Jerozolimy.
Z Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza
wiemy, że pochodzący z rodu Dawida św.
Józef wraz ze swą brzemienną małżonką
Maryją przybyli tu na spis ludności, zarządzony przez cesarza Augusta. Tu nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Tak wypełniło
się proroctwo Micheasza, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z Betlejem (Mi 5,1-3). Ponieważ nie znaleźli lepszego
miejsca, poród odbył się w jednej z miejscowych grot, służącej za – pustą w tym czasie – stajnię dla bydła. Maryja owinęła
w pieluszki narodzone Dziecię i położyła w żłobie. Tu Je powitali
okoliczni pasterze, oddali hołd i złożyli swe dary Królowie. Stąd
Święta Rodzina musiała uciekać przed Herodem do Egiptu.
W tych okolicach dokonała się na rozkaz Heroda, opisana przez
św. Mateusza, rzeź niewiniątek. Powrót Świętej Rodziny z Egiptu
możliwy był po około 4 latach, po śmierci króla Heroda. Wypełniło się proroctwo Ozeasza: „z Egiptu wezwałem mojego Syna”
(Oz 11,1). Według św. Mateusza, św. Józef zamierzał powrócić do
Betlejem, ale obawiając się niebezpieczeństwa ze strony nowego władcy Judei, Archealosa syna Heroda, zgodnie z otrzymanym we śnie poleceniem udał się do Nazaretu w Galilei.
Z pism św. Justyna Męczennika z II w. wiemy, że miejsce
narodzenia Mesjasza wcześnie stało się ośrodkiem chrześcijańskiego kultu i pielgrzymek. Aby te pielgrzymki uniemożliwić, w latach 132-135 Rzymianie wybudowali nad Grotą Na-

Bazylika Narodzenia Pańskiego

Wejście do Groty Narodzenia
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Fot. Anna Laszuk

Śladami Jezusa i Maryi

Grota Narodzenia. Miejsce narodzenia Chrystusa
rodzenia świątynię
Adonisa. Dopiero
w 326 r. mógł powstać w tym miejscu kościół chrześcijański. Stało się to
z inicjatywy św. Heleny, matki cesarza
Konstantego Wielkiego. Świątynia ta,
zwana Bazyliką Narodzenia Pańskiego,
Grota Narodzenia. Kaplica Żłóbka
jest obecnie jednym
z najstarszych, bez przerwy funkcjonujących kościołów na
świecie. Rozbudowana w 550 r. przez cesarza Justyniana
i w 1099 r. przez krzyżowców, przetrwała najazdy i rządy Persów, Arabów i Turków. Przywilej opieki nad Bazyliką i Grotą
Narodzenia otrzymali w 1309 r. franciszkanie, jednak w połowie XVIII w. utracili go na rzecz Kościołów prawosławnych,
greckiego i ormiańskiego, sprawujących tę opiekę do czasów obecnych.
Do Bazyliki Narodzenia Pańskiego prowadzi ciasne i bardzo
niskie kamienne wejście od strony Placu Bożego Narodzenia,
zwanego również Placem Żłóbka. Grota Narodzenia znajduje
się pod głównym ołtarzem, a zejścia do niej prowadzą z obu
stron prezbiterium. W miejscu narodzenia Dzieciątka umieszczona jest srebrna gwiazda, nad którą wznosi się prawosławny
ołtarz. Na gwieździe umieszczono łaciński napis HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST (Tu urodził się Jezus
Chrystus z Dziewicy Maryi) oraz rok 1717 – datę wzniesienia ołtarza i umieszczenia gwiazdy. Blisko miejsca narodzenia – we
wnęce skalnej, gdzie stał żłóbek – znajduje się katolicki ołtarz
Kaplicy Żłóbka. Stanowiące relikwie pozostałości żłóbka (Sacra
Culla) znajdują się w Rzymie w Bazylice Santa Maria Maggiore.
Katolicy nie mogą obecnie sprawować liturgii w Bazylice
Narodzenia Pańskiego, zachowali natomiast prawo do sprawowania liturgii w Grocie Narodzenia w Kaplicy Żłóbka oraz do wyłącznego korzystania z podziemnego korytarza łączącego Grotę Narodzenia z grotami znajdującymi się pod przylegającym
do Bazyliki franciszkańskim kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wybudowanym w 1882 r. W grotach tych, na początku V w., spędził prawdopodobnie ostatnie lata swojego życia
św. Hieronim, twórca Wulgaty – łacińskiego przekładu Pisma
Świętego, uznanego przez Sobór Trydencki za tekst urzędowy
Kościoła katolickiego. Posąg tego świętego znajduje się przed
wejściem do kościoła. Co roku z kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej transmitowana jest na cały świat Pasterka z Betlejem.
Tekst i zdjęcia nie opisane Marek Kowalski
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PODZIĘKOWANIE
Księdzu dr. Michałowi Dubickiemu, powołanemu
dekretem Metropolity Kardynała Kazimierza Nycza,
do kontynuowania posługi duszpasterskiej w parafii
św. Anny w Wilanowie, po 5. latach ofiarnej posługi w naszej Parafii, DZIĘKUJEMY
za owocną współpracę z zespołem redakcyjnym, szczególnie w popularyzowaniu wiedzy o Starym Testamencie.

Bóg zapłać za ofiarną pracę wychowawczą i pedagogiczną wśród naszych parafialnych ministrantów oraz rozwijanie
działalności lektorskiej w parafii.
Z nadzieją kontynuacji tych zadań,
powitaliśmy w naszym gronie następcę
księdza Michała, także księdza Michała,
któremu życzymy wszelkich Łask Bożych
w posłudze kapłańskiej, w naszej parafii.
Redakcja

Nasi parafialni
ministranci

We wrześniu rozpoczął się rok szkolny
2012/13, a wraz z nim, po wakacyjnej przerwie
ogłoszono konkursy i zawody dla młodzieży.
Do takich zawodów, które cyklicznie odbywają się w naszej stolicy, należy turniej piłkarski Ligi Ministranckiej. Turniej jesienny został
przeprowadzony w Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym nr 7 i Zespole Szkół nr 83 przy ulicy
Geodetów w Dzielnicy Ochota w dniu 29 września 2012. Organizatorem turnieju jest Archidiecezja Warszawska, a jej przedstawicielem
ksiądz Piotr Pałac – Animator Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży i Wizytator Katechetyczny
Dekanatu Ochockiego. Trzy najlepsze zespoły otrzymały dyplomy i puchary.
Turniej odbywał się na trzech boiskach jednocześnie. Rozgrywano go w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.
Nasza parafia także wystawiła swoją reprezentację piłkarską w składzie: Tadeusz Jasiński, Antoni Jasiński, Maciej Kubowicz, Krzysztof Kudlak, Szymon Łuczak, Krzysztof Makarewicz,
Antoni Pusz, Michał Rymkiewicz, Mateusz Smoliński, Mikołaj Subocz. Piłkarze
grali bardzo dzielnie, starając się strzelić
jak najwięcej goli, broniąc swojej bramki przed atakami przeciwnej drużyny.
Nie wystarczyło sił i taktyki na zdobycie pucharu, a nawet trzeba powiedzieć,
że było ku temu daleko. Sądzę jednak,
że drużyna będzie w stanie szybko nadrobić formę i na wiosnę po półrocznym
treningu zajmie wyższą lokatę.
Bardzo się cieszę i dziękuję Rodzicom ministrantów, którzy są gotowi poświęcić swój czas na to by uczestniczyć
w opiece nad naszymi talentami.
Nadzieję budzi energia i motywacja
naszych zawodników. Życzę im, by starczało jej na wszystkie dziedziny życia.
Tekst ks. Michał Miecznik
Opiekun ministrantów
Fot. Arkadiusz Kubowicz
Ks. Michał Miecznik z podopiecznymi
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Warszawa, 11 października 2012 r.
4001/Abp/2012

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
o odpustach w Roku Wiary
Mając na względzie duchowe dobro wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz kierując się normami zawartymi
w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r., ustanawiam następujące warunki uzyskania odpustów w Roku Wiary, który zaczyna się 11 października 2012 r., a kończy 24 listopada 2013 roku.
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii
świętej, modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego),
mogą zyskać wierni:
1. gdy w Roku Wiary wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;
2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy
sanktuarium wskazanego, z okazji Roku Wiary, w niniejszym dekrecie i wezmą tam udział w nabożeństwie,
bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą “Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki
Bożej lub świętych;
3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary, w niniejszym dekrecie, zgromadzą się na Eucharystii lub liturgii godzin i odmówią Wyznanie Wiary;
4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary (najlepiej w rocznicę własnego chrztu) za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
Zgodnie ze wspomnianym dekretem Penitencjarii Apostolskiej, wyznaczam w Archidiecezji Warszawskiej,
oprócz bazylik mniejszych:
Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie;
kościoła św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie;
kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie,
następujące kościoły związane z kultem męczenników, jako szczególnych świadków wiary:
kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (diecezjalne Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki);
kościół św. Andrzeja Boboli na Mokotowie.
Wyznaczam także dni, w które w czasie Roku Wiary, można będzie uzyskać odpust zupełny, pod warunkiem
uczestnictwa w Eucharystii lub liturgii godzin i odmówienia Wyznania Wiary:
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (8 grudnia),
Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia),
Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego),
Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny (19 marca),
Uroczystść Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),
Niedziela modlitw o powołania do służby w Kościele (IV niedziela Wielkanocna - 21 kwietnia),
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (12 maja),
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19 maja),
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Łaskawej (2 czerwca),
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca),
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (15 sierpnia),
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada).
Ks. Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

14

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
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Codzienne czytania
Lectio Divina 24.12.2012 – 30.03.2013
NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

23.12
Iz 1,1-20

24.12
Iz 1,21-2,5

25.12
Iz 2,6-22

26.12
Iz 3,1-4,6

27.12
Iz 5,1-30

28.12
Iz 6,1-13

29.12
Iz 7,1-25

30.12
Iz 8,1-20

31.12
Iz 8,21-10,4

1.01
Iz 10,5-34

2.01
Iz 11,1-16

3.01
Iz 12,1-13,22

4.01
Iz 14,1-23

5.01
Iz 14,24-15,9

6.01
Iz 16,1-14

7.01
Iz 17,1-18,7

8.01
Iz 19,1-25

9.01
Iz 20,1-21,10

10.01
Iz 21,11-22,8a

11.01
Iz 22,8b-25

12.01
Iz 23,1-18

13.01
Iz 24,1-23

14.01
Iz 25,1-12

15.01
Iz 26,1-27,1

16.01
Iz 27,2-13

17.01
Iz 28,1-15

18.01
Iz 28,16-29

19.01
Iz 29,1-14

20.01
Iz 29,15-30,7

21.01
Iz 30,8-33

22.01
Iz 31,1-9

23.01
Iz 32,1-20

24.01
Iz 33,1-24

25.01
Iz 34,1-17

26.01
Iz 35,1-10

27.01
Iz 36,1-22

28.01
Iz 37,1-20

29.01
Iz 37,21-38

30.01
Iz 38,1-20

31.01
Iz 39,1-40,8

1.02
Iz 40,9-31

2.02
Iz 41,1-20

3.02
Iz 41,21-29

4.02
Iz 42,1-17

5.02
Iz 42,18-43,13

6.02
Iz 43,14- 44,5

7.02
Iz 44,6-28

8.02
Iz 45,1-17

9.02
Iz 45,18-46,13

10.02
Iz 47,1-15

11.02
Iz 48,1-16

12.02
Iz 48,17-49,7

13.02
Iz 49,8-26

14.02
Iz 50,1-11

15.02
Iz 51,1-13

16.02
Iz 51,14-52,6

17.02
Iz 52,7-53,12

18.02
Iz 54,1-17

19.02
Iz 55,1-13

20.02
Iz 56,1-57,2

21.02
Iz 57,3-13

22.02
Iz 57,14- 58,14

23.02
Iz 59,1-21

24.02
Iz 60,1-22

25.02
Iz 61,1-11

26.02
Iz 62,1-12

27.02
Iz 63,1-64,11

28.02
Iz 65,1-14

1.03
Iz 65,15-66,2

2.03
Iz 66,3-24

3.03
Jr 1,1-19

4.03
Jr 2,1-19

5.03
Jr 2,20-37

6.03
Jr 3,1-18

7.03
Jr 3,19-4,13

8.03
Jr 4,14-31

9.03
Jr 5,1-19

10.03
Jr 5,20-6,6

11.03
Jr 6,7-21

12.03
Jr 6,22-7,15

13.03
Jr 7,16-34

14.03
Jr 8,1-18

15.03
Jr 8,19-9,11

16.03
Jr 9,12-24

17.03
Jr 10,1-16

18.03
Jr 10,17-11,17

19.03
Jr 11,18-12,6

20.03
Jr 12,7-13,14

21.03
Jr 13,15-27

22.03
Jr 14,1-22

23.03
Jr 15,1-18

24.03
Jr 15,19-16,9

25.03
Jr 16,10-17,4

26.03
Jr 17,5-18

27.03
Jr 17,19-18,12

28.03
Jr 18,13-23

29.03
Jr 19,1-15

30.03
Jr 20,1-18

Oznaczenia:
Iz – Księga Izajasza
Jr – Księga Jeremiasza
6,7-21 oznacza: rozdział 6, werset od 7 do 21
6,22-7,15 oznacza: od rozdziału 6 werset 22 do rozdziału 7 werset 15
Wybór czytań: ks. dr Grzegorz Wolski
Opracowanie tabelek: Marek Kowalski

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,
Maria Natanson, Grażyna Tierentiew.
Prowadzenie strony internetowej i grafika komputerowa: Arkadiusz Kubowicz,
Współpraca: Zofia Błachowicz, Zbigniew Solarewicz.
Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Grzegorz Ostrowski
Wydawca: Wydawnictwo Bonum, ul. Staszica 27/19, 05-400 Otwock
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Z kroniki parafialnej

Msza prymicyjna
Księdza Krystiana
Uwiodłeś mnie Panie,
a ja pozwoliłem się uwieść,
ujarzmiłeś mnie i przemogłeś.
(Jr 20, 7)

Prymicja to nazwa pierwszej Mszy świętej, odprawianej przez nowo wyświęconego kapłana
oraz kolejnych w okresie miesiąca od daty święceń.
Ksiądz Krystian Strycharski, który pochodzi z Łowicza, z parafii Św. Ducha, wybrał na jedną z pierwszych Mszy świętych naszą świątynię. Święcenia
kapłańskie ksiądz Krystian przyjął z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza w dniu 2 czerwca br. w Archikatedrze
pw. św. Jana Chrzciciela. Msza prymicyjna odbyła
się 12 czerwca 2012 r. z udziałem naszego księdza
proboszcza Antoniego Dębkowskiego, który przypomniał wiernym, że ksiądz Krystian odbywał w naszej parafii praktykę akolicką na V roku Seminarium
w 2010 r. Po Mszy świętej ksiądz Krystian udzielił
wszystkim uroczystego błogosławieństwa poprzez
nałożenie rąk na głowę.
Życzymy Księdzu Krystianowi wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego
i Opieki Matki Bożej w pracy duszpasterskiej. Niech
najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze mu błogosławi w jego apostolskiej działalności i niech będzie
ona źródłem radości i spełnienia.
Opracowała Grażyna Tierentiew
Fot. Zofia Błachowicz
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Z kroniki parafialnej

Koronka
do Bożego Miłosierdzia
w naszej parafii

Fot. Marek Kowalski

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się piąta z kolei, coroczna
akcja apostolska „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach
miast świata”. Polega ona na zbieraniu się na ulicach miast na
całym świecie mniejszych lub większych grup wiernych z różańcami w rękach i głośnym odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia o 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia. W tym roku organizatorami akcji była Polska i Haiti, a patronat honorowy w Polsce
objął Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski.

W naszej parafii w latach ubiegłych w akcji brała udział parafialna Wspólnota Różańcowa. W tym roku zachęta do wspólnego odmówienia Koronki skierowana została przez naszych
kapłanów do wszystkich parafian. O godzinie 15.00, z różańcami, zebraliśmy się w ustalonym miejscu, na ulicy przed naszym kościołem. Modlitwie przewodniczył nasz Proboszcz, ks.
dr Grzegorz Ostrowski. Zgodnie z tegoroczną intencją, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się szczególnie za Ojca Świętego Benedykta XVI oraz zanosiliśmy prośby do Miłosiernego Boga o przebaczenie win, odpuszczenie
grzechów i błogosławienie nam i Ojczyźnie w codziennych
troskach i problemach. Po zakończeniu modlitwy uczestnicy
otrzymali od ks. Proboszcza pamiątkowe obrazki.
Miejmy nadzieję, że uczestnictwo we wspólnym corocznym odmawianiu Koronki na ulicy stanie się stałym zwyczajem w naszej Parafii, a liczba uczestników będzie rosła.
Tekst i zdjęcia: Marek Kowalski

Rys. arch. red.

Litania do Błogosławionego Jana Pawła II

Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
- módl się za nami
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(fragment)

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach
świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
- módl się za nami.
Modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego
ks. kard. Stanisława Dziwisza z 12 kwietnia 2011 r.
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Mini repetytorium
z nauk katechetycznych

SAKRAMENT
NAMASZCZENIA
CHORYCH
Co roku w dniu 11 lutego, w święto Matki Boskiej z Lourdes,
obchodzimy Światowy Dzień Chorego ustanowiony 13 maja
1992 r. przez Jana Pawła II. Jest to dobra okazja, żeby przypomnieć, co na temat przeżywania choroby i związanego z nią
sakramentu namaszczenia chorych mówi Katechizm Kościoła
Katolickiego. Warto przypomnieć, że sakrament namaszczenia
chorych wraz z sakramentem pokuty zwane są sakramentami
uzdrowienia, ponieważ przez nie Kościół mocą Ducha Świętego
kontynuuje Chrystusowe dzieło uzdrawiania i zbawiania.
Choroba i związane z nią cierpienie stanowi najpoważniejszy problem dla człowieka, boleśnie uświadamiając mu własną niemoc, ograniczenie i skończoność.
Może prowadzić do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale
może też przyczynić się do większej dojrzałości, pomóc lepiej
rozeznać w życiu sprawy bardziej i mniej istotne, pobudzać do
szukania Boga i powrotu do Niego.
Stary Testament pokazuje, jak
przeżywać chorobę w obliczu Boga,
błagając Go o uzdrowienie. W ten
sposób choroba staje się drogą
nawrócenia, a Boże przebaczenie
zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Doświadczenie to uczy nas, że
choroba w tajemniczy sposób wiąże się z – niekoniecznie własnym –
grzechem i złem, a wierność Bogu
przywraca życie. Prorok Izajasz przepowiada, że cierpienie może mieć
wartość odkupieńczą w stosunku do
grzechów innych ludzi (Iz 53,11), że
nadejdzie czas, gdy Bóg przebaczy
wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę (Iz 33,24). Przepowiednia ta dokonała się w osobie Chrystusa, który pokazał, że ma moc
uzdrawiania i przebaczania grzechów.
Jego współczucie dla chorych i dokonane liczne uzdrowienia
są znakiem bliskości Królestwa Bożego. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało. Na krzyżu wziął na siebie cały ciężar
zła i zgładził „grzech świata” (J 1,29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono
upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.
„Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10,8). To zadanie Kościół otrzymał od Pana i stara się je wypełniać przez opiekę, jaką otacza
chorych, modlitwę wstawienniczą i sakramenty, wśród których specjalnie przeznaczony do umocnienia osób cierpiących jest sakrament namaszczenia chorych.
Sakrament ten, ustanowiony przez Chrystusa, o czym
wspomina św. Marek (Mk 6,13), i polecany wiernym przez apostoła Jakuba (Jk 5,14-15), udziela specjalnej łaski wiernym doświadczającym ciężkiej choroby lub starości.
Wbrew używanej nieraz potocznej nazwie „ostatnie namaszczenie”, sakrament namaszczenia chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym
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niebezpieczeństwie utraty życia, ale dla wszystkich, którym
może zagrażać śmierć z powodu choroby, trudnej operacji lub
starości. Szafarzem tego sakramentu może być tylko kapłan.
Istotą celebracji sakramentu jest namaszczenie czoła i rąk
chorego poświęconym olejem. Towarzyszy temu modlitwa
liturgiczna kapłana, będąca prośbą o specjalną łaskę tego sakramentu, której skutkiem są:
•
zjednoczenie chorego z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
•
pocieszenie, pokój i siła do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień, choroby lub starości;
•
przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
•
powrót do zdrowia, jeśli taka będzie wola Boga oraz będzie to służyć dobru duchowemu chorego;
•
przygotowanie do przejścia do życia wiecznego.
Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk, sakrament przejścia ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca (J 13,1).
Sakrament namaszczenia chorych może być przyjmowany wielokrotnie. Jeśli namaszczony chory odzyska zdrowie,
w przypadku nowej ciężkiej choroby może przyjąć ten sakrament ponownie. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.
Tę wiedzę z Katechizmu nasz
kapłan ks. Piotr Paweł Laskowski
uzupełnia uwagami wynikającymi z doświadczeń jego posługi dla chorych:
Często chorzy lub ich bliscy
zwlekają z wezwaniem kapłana udzielającego namaszczenia
chorych, kierując się obiegowym, mylnym kojarzeniem tego
sakramentu z rychłą śmiercią.
W rzeczywistości sakrament ten
ma dodać sił choremu, ułatwić
znoszenie cierpienia, przyczynić
się do uzdrowienia jego ducha,
a jeśli taka będzie wola Boga,
również ciała. Należy uzmysłowić to choremu i zachęcić go do
wcześniejszego przyjęcia tego sakramentu.
Chory powinien przygotować się do przyjęcia sakramentu
namaszczenia, przez dobrą dyspozycję duchową i sakramentalną spowiedź, jeśli jego stan na to pozwala. Bliscy powinni
wspierać go pomocą i modlitwą.
W pobliżu miejsca, gdzie przebywa chory, należy ustawić stolik przykryty białą, czystą serwetą i postawić na nim krzyż i świece. Będzie on służył kapłanowi jako ołtarz do położenia Najświętszego Sakramentu oraz naczynka z poświęconym olejem.
Mimo że Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego, w naszej parafii Msza św. z udziałem osób chorych i cierpiących odprawiana jest w pierwszą sobotę czerwca. Spowodowane jest to
specyfiką naszego klimatu, w którym luty jest najczęściej mroźny.
Na ilustrującym tekst zdjęciu widoczna jest m.in. puszka na
Najświętszy Sakrament oraz naczynko z poświęconym olejem.
Zdjęcie i tekst: Marek Kowalski
we współpracy z ks. Piotrem Pawłem Laskowskim
na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego,
II wydanie poprawione, Pallottinum 2002 (paragrafy 1499-1532)
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2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego

Siostra Krystyna
Kto z Bogiem, Bóg z tym.
On radzi i prowadzi,
On miłuje i próbuje,
Za nim iść – to dojść do celu.
Ufajmy!
bł. M. M. Darowska
2 lutego Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego.
Wszyscy katolicy przeżywają na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Maryja z Józefem przynieśli do świątyni swego pierworodnego Syna i zgodnie z prawem Mojżeszowym ofiarowali go Bogu Ojcu. Matka Najświętsza ofiarowała Syna, a tym
samym złożyła w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych
w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane.
W 1997 r. bł. papież Jan Paweł II ustanowił w to święto Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Kościół swą modlitwą wspiera służących Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich, tworząc w ten sposób okazję do
głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu. W 2013 r.
Dzień ten będzie obchodzony po raz siedemnasty. Stanie się centralnym punktem obchodów Roku Wiary dla osób życia konsekrowanego i jak co roku biskupi polscy skierują do swoich diecezjan listy pasterskie, pomagające w lepszym przeżyciu tego Dnia.
Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór Maryi pragną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują
życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by całym sercem
służyć Chrystusowi i bliźnim, a takie życie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej. Osoby konsekrowane nie tylko modlą
się i pokutują. Również ofiarnie służą ludziom w kraju i za granicą. Prowadzą m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, apteki,
ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, ośrodki leczenia
uzależnień, przedszkola, szkoły, ośrodki rekolekcyjne, sanktuaria
czy misje. Obecnie w Polsce w 239 wspólnotach i instytutach życia konsekrowanego żyje ok. 40 tys. osób. Ponadto około tysiąca osób należy do 35 instytutów świeckich, których członkowie
żyją ewangelią na co dzień, pozostając w świecie.
Z naszej parafii wywodzi się pięciu kapłanów:
– ks. Dariusz Kruszewski – proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP w Rososzy,
– ks. Jarosław Miętus – proboszcz parafii pw. MB Nieustającej
Pomocy w Grodzisku Mazowieckim,
– ks. Paweł Gwiazda – proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie,
– ks. Marcin Loretz – wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Warszawie,
– o. Piotr Bondarczuk – werbista.
S. Barbara Marczewska – szarytka i s. Katarzyna Kotońska
– karmelitanka.
Wśród osób konsekrowanych, wywodzących się z naszej
parafii, znajdują się również: s. Maria Krystyna Piwowar –
niepokalanka i moja przyjaciółka.
Poznałyśmy się w szkole podstawowej w 1966 r. i chociaż
krótko do niej razem chodziłyśmy, łączyły nas podobne zainteresowania: miłość do gór i literatury a przede wszystkim
wspólna parafia i lekcje religii w naszym kościele. Chodziłyśmy na nie w czasie nauki w szkole średniej, a później, kiedy
zostałyśmy studentkami (Krysia – polonistyki), na spotkania
młodzieży akademickiej. Prowadził je ks. proboszcz Ryszard
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S. Krystyna z wychowankami
Śliwiński i był to niezwykły czas dla nas, młodych ludzi, którzy szukali odpowiedzi na trudne pytania, dotyczące spraw
doczesnych. Znajdowałyśmy je w mądrych filozoficznych
odpowiedziach ks. proboszcza. Niezapomniane były również zimowe wyjazdy w góry i pielgrzymki, w których uczestniczyłyśmy, zarówno ta przedmaturalna, do Częstochowy,
z posługującym wtedy w naszym kościele ks. Janem Świstakiem, jak i następne do Szymanowa, Miedniewic, Lichenia.
W Szymanowie urzekł Krysię piękny i znany naszym parafianom posąg Matki Bożej Jazłowieckiej.
Jesienią, w 1982 r., gdy byłyśmy w Tatrach zwierzyła mi się,
że wybrała życie konsekrowane w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek i że Matka Boża Jazłowiecka stanie się jej Patronką.
Kilka lat nie widziałyśmy się, bo Krysia odbywała postulat i nowicjat, a następnie 8 grudnia 1990 r. byłam na jej ślubach wieczystych w Sanktuarium NMP Jazłowieckiej w Szymanowie.
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, założone przez bł. M. Marcelinę Darowską (1827-1911) i M. Józefę Karską
(1824-1860) powstało w Rzymie w 1854 r. Do Polski zostało przeniesione w 1863 r. Duchowość zgromadzenia cechują: ukochanie woli Bożej oraz głęboka miłość do Matki Najświętszej. Jego
zadaniem jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją
polskiej kobiety oraz nad odrodzeniem życia chrześcijańskiego
w rodzinach. Ze szczególną gorliwością starają się siostry szerzyć
i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do Jej naśladowania w swoim życiu. Prowadzą szkoły
średnie dla dziewcząt (Szymanów, Wałbrzych, Nowy Sącz), szkoły podstawowe (Warszawa, Jarosław) i przedszkola (Warszawa,
Łomianki, Nowy Sącz). Sprawują również opiekę nad sanktuariami w Szymanowie i Kościerzynie.
Od powstania systemu wychowawczego Marceliny Darowskiej minęło wiele lat, a Siostry Niepokalanki nieprzerwanie
zajmują się wychowaniem i nauczaniem dziewcząt. Zajmuje
się nimi też siostra Krystyna. Uczyła języka polskiego w liceum
w Wałbrzychu, później w Nowym Sączu, gdzie mieści się Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna i Przedszkole Sióstr Niepokalanek. W 2011 r. w setną
rocznicę śmierci M.M. Darowskiej wyreżyserowała przedstawienie o życiu błogosławionej z udziałem dziewcząt ze szkoły.
Obecnie uczy wiedzy o kulturze i zajmuje się najmłodszymi
podopiecznymi w nowosądeckim przedszkolu.
Co roku spotykamy się z Jej mamą w rodzinnym domu i rozmawiamy o życiu, ciesząc się, że nasza przyjaźń przetrwała te
wszystkie lata. Wiem, że modli się za mnie i moją rodzinę, a rozmowy z nią pomagają mi bardziej rozumieć Boga.
Szczęść Boże, Siostro Krystyno!
Opracowała Grażyna Tierentiew na podstawie:
1. Materiały z Sanktuarium w Szymanowie
2. www.bialyklasztor.pl
3. Parafia na Sadach, oprac. zbiorowe, Warszawa 2002
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Pielgrzymki parafialne

Pielgrzymka Wspólnoty Różańcowej
do Studzianny, Inowłodza i Sierzchowych
Pewnego wrześniowego dnia podążyliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie, do Inowłodza i Sierzchowych. Studziańska bazylika pw.
św. Filipa Neriusza i św. Jana Chrzciciela jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych
ośrodków pielgrzymkowych w dzisiejszej diecezji radomskiej. Znajduje się tu otoczony kultem religijnym Cudowny Obraz przedstawiający Świętą Rodzinę odzianą
w złote koszulki, spożywającą posiłek jak zwyczajna, przeciętna rodzina. Matka Boska
spogląda na syna siedzącego naprzeciw niej, św. Józef podtrzymuje kielich z winem,
z którego pije Jezus. Obraz był najprawdopodobniej inspirowany miedziorytem „Błogosławieństwo stołu”, autorstwa lotaryńskiego grafika Jacques’a Callota (1592–1635).
Nie wiadomo, kto jest autorem obrazu. Do Polski trafił prawdopodobnie jako dar cesarza Ferdynanda II dla króla Władysława IV z okazji ślubu z Cecylią Renatą Habsburżanką. Po jej śmierci był na dworze w Nieznamierowicach i cudownie ocalał z pożaru
w czasie potopu szwedzkiego.
Około 1657 r. kasztelanowa Starołęska przeniosła go do Studzianny i tam w 1664 r.
miały miejsce dwa cudowne uzdrowienia. Oficjalnie cudowność obrazu uznana została w 1671 r., m.in. przez prymasa Mikołaja Prażmowskiego, który tak pisał o Studziannie: „Miejsce ongiś liche i nieznane, teraz po całej sarmackiej ziemi nader sławne”. Dwa lata później obraz przeniesiono do drewnianego kościółka, wzniesionego
z fundacji ks. bpa Jana Zbąskiego. W znajdującym się przy nim klasztorze zamieszkali
księża filipini sprowadzeni do opieki nad sanktuarium, którzy do dziś się nim opiekują. W latach 1688-1748 stanął nowy, barokowy kościół, który może pomieścić 3,5 tys.
osób. Na przestrzeni dziejów rozgłosu obrazowi przysporzyły cuda, których doznawali pielgrzymi i rycerze modlący się przed nim przed ważnymi bitwami.
Obraz dał też początek sanktuarium w Miedniewicach, gdyż to w Studziannie na
odpuście w 1674 r. gospodarz Jakub Trojańczyk kupił niewielki obrazek Świętej Rodziny, który stał się przyczyną cudownych zjawisk i uzdrowień wiernych w Miedniewicach w kolejnych latach.
W czasie II wojny światowej polscy żołnierze, jak dawniej rycerze, nosili ryngrafy
z podobizną Matki Bożej Studziańskiej i oddawali Jej hołd jako patronce bitewnych
zwycięstw. W pobliskich lasach anielińskich znajduje się szaniec, upamiętniający
miejsce śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który został zabity przez
Niemców 30 kwietnia 1940 r. W 1968 r. prymas Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła
i bp Piotr Gołębiowski dokonali koronacji obrazu w obecności ok. 150 tys. wiernych,
a sześć lat później papież Paweł VI nadał świątyni tytuł bazyliki mniejszej.
Na zapleczu ołtarza znajduje się muzeum im. ks. Jana Zbąskiego. Są w nim dary,
wota, w tym królewskie, np. król Jan III Sobieski ofiarował wykonany ze złota i kryształu
polowy ołtarzyk oraz zdobyczny turecki kobierzec. Przybył do Studzianny, by oddać
cześć Świętej Rodzinie przed wyprawą wiedeńską w 1683 r., a kronikarz Jakub Kazimierz
Rubinkowski tak to opisał: „Pojechał wprzód do Częstochowy, stamtąd do Studzianny,
gdzie spowiedź i Komunię zwykłym nabożeństwem odprawiwszy, przyszłe sukcesja
Bogu i Matce Jego (Syna) oddawał, prosząc oraz o niebieską pomoc i asystencję”.
W studziańskim sanktuarium wyśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, z pomocą tamtejszego księdza, filipina zwiedziliśmy kościół i będąc
jeszcze pod wrażeniem piękna obrazu i wielkości sanktuarium, ruszyliśmy do Inowłodza. Pielgrzymując po Polsce odkrywamy coraz to nowe zabytki – perełki architektury, malarstwa, rzeźby i dziwić może, że po tylu wojnach, najazdach zostało aż
tyle z naszego narodowego dziedzictwa. Każdy kamień przypomina wielkie dzieje
chrześcijańskiej Polski. W Inowłodzu znajduje się taka perełka, kościół św. Idziego
z XI w., jeden z nielicznych zabytków sztuki romańskiej w Polsce.
Średniowieczni artyści tworzyli „na większą chwałę Bożą” (ad maiorem Dei gloriam). Chyba dlatego sztuka ta była tak wspaniała, bo cały swój kunszt wkładali, aby
wielbić Stwórcę, starając się zbliżyć do absolutnego piękna w każdym wymiarze.
Zanim wybierzemy się podziwiać cudowne katedry w Chartres, Paryżu czy Kolonii
warto odwiedzić nasze najstarsze kościoły – omodlone, ze śladami w posadzce wyżłobionymi przez kolana klęczących ludzi.
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Rys. arch. red.

– Starych Ojców naszych szlakiem

Obraz Św. Rodziny ze Studzianny
O Maryjo Studziańska.
Prosimy Cię, oczyść serca nasze
od skazy i napełnij pragnieniem Nieba.
Wyproś nam tę łaskę, byśmy
pogodnie dźwigali krzyż codzienności,
żyli zgodnie z bliźnimi
– tą drogą dążyli do Ciebie. Amen

Inowłódz jest jedną z najstarszych
miejscowości w Polsce, a jego powstanie
związane jest z formowaniem pierwszego
państwa piastowskiego. Kościół św. Idziego wybudowany został za czasów księcia
Władysława Hermana w 1082 r., w podzięce za narodziny syna, przyszłego króla
Bolesława Krzywoustego. Wielka musiała
być potęga i sława św. Idziego z dalekiej
Prowansji, skoro ks. Władysław i jego żona
Judyta wysłali poselstwo z prośbą, by przy
grobie św. Idziego mnisi modlili się o ich
potomka. Posty i modlitwy odniosły skutek, bo długo oczekiwany następca tronu
przyszedł na świat 20 sierpnia 1086 r.

Ołtarz w kościele św. Idziego
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Kościół św. Idziego znajduje się na szczycie góry, u której podnóża płynie Pilica. Zbudowany jest z kamienia, ma okrągłą wieżę, podobną do baszty starego zamczyska. Grube mury i małe
półokrągłe okna sugerują, że służyły one jako strzelnice, bo budynek kościelny bywał niekiedy twierdzą. Przez wiele lat kościół
św. Idziego był jedyną świątynią w Inowłodzu. Funkcję parafii
pełnił do 1520 r., kiedy to w centrum miasteczka wybudowano
drugi kościół pw. św. Michała Archanioła. Stał się od tej pory kościołem filialnym, a z czasem popadł w zapomnienie, chociaż na
przestrzeni wieków podejmowano działania mające na celu jego
odbudowę. Obecny wygląd kościół zawdzięcza pracom przeprowadzonym w latach 1936-1938 z inicjatywy prezydenta Ignacego
Mościckiego i jego żony Marii. 1 stycznia 1938 r. nastąpiło uroczyste ponowne poświęcenie świątyni. Jej wnętrze jest niezwykle
surowe, bo oprócz umieszczonego w niewielkiej absydzie skromnego ołtarza i kilku ławek, nie ma tam nic, również światła. Z galerii, na którą wchodziliśmy po drewnianych schodach, mieliśmy
świetny widok na ołtarz i misterną ceramiczną posadzkę kościoła.
Po modlitwie pan opiekujący się kościołem przygotował na nas
niespodziankę – relikwie św. Idziego w relikwiarzu.
W sąsiedztwie kościoła znajduje się taras widokowy z rzeźbami ks. Władysława Hermana i małego ks. Bolesława, zapatrzonych w leżący u ich stóp Inowłódz. Obok kościoła stoi również cokół, a na nim drewniana księga z fragmentem „Kroniki”
Galla Anonima, opisującym narodziny ks. Bolesława, spopularyzowanym w balladzie Ewy Demarczyk: „Modły świętego
Idziego przyczyną narodzin jego…”.
Zanim zachwyciliśmy się prostotą i surowym pięknem
tego kościoła, byliśmy również w późnogotyckim kościele

parafialnym, gdzie wysłuchaliśmy jego historii i odmówiliśmy
Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej przed cudownym
obrazem Matki Bożej Bolesnej. Obraz ten został przeniesiony
z kościoła św. Idziego w 1793 r.
Ostatnim etapem naszej pielgrzymki była wieś Sierzchowy w powiecie rawskim, gdzie znajduje się gotycki kościół
pw. Przemienienia Pańskiego, wzniesiony w latach 1520-1544.
Proboszczem jest tu ks. Marek Wysocki, kolega ks. Piotra Pawła
z seminarium. Opowiadał nam o swojej parafii, o kościele, w którym jest ciekawy ołtarz główny z lipowego drewna z motywem
„Ostatniej Wieczerzy”. Interesującym elementem kościoła jest
też kość udowa mamuta, wykopana w pobliskich Parolicach
w XIX w. i umieszczona na wejściowej ścianie. Legenda głosi, że
gdy kość się rozpadnie, nastąpi koniec świata. Na pożegnanie
ks. proboszcz podarował naszemu opiekunowi duży jadalny
prezent (kalafior!). Wracaliśmy – jak zwykle – pełni wrażeń, ale
i smutku, że to już koniec pielgrzymki. Dziękowaliśmy naszemu
opiekunowi wspólnoty ks. Piotrowi Pawłowi Laskowskiemu
za kreatywność w dzieleniu się z nami swoją duchową wiedzą
oraz paniom Elżbiecie Buniewicz i Marii Kabacie za pomysł i organizację tej niezwykłej pielgrzymki.
Opracowały:
Maria Koziarska i Grażyna Tierentiew na podstawie:
1. ks. Władysław Nader COr, Matka Boża Świętorodzinna
w Studziannie, WAW, Warszawa 1989
2. S. Jedynak, Kapelan od „Hubala”, „Przemiany” nr 3/1982, s. 26
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki
Bożej 1717-1999, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999
4. www.albumromanski.pl/album/

Św. Cyryl
Wznosimy do dwu świętych
braci, patronów Europy, naszą
pokorną i żarliwą modlitwę, prosząc o ich potężne wstawiennictwo u Trójcy Przenajświętszej.
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O, święci Cyrylu i Metody, którzyście z godnym podziwu poświęceniem nieśli wiarę ludom
spragnionym prawdy i światła, sprawcie, by Kościół cały głosił zawsze Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego, Odkupiciela człowieka!
O, święci Cyrylu i Metody, którzyście w trudnym i mozolnym apostolstwie misyjnym pozostali
zawsze głęboko związani z Kościołem Konstantynopola i z rzymską Stolicą Piotra, sprawcie, by oba
siostrzane Kościoły, Kościół katolicki i Kościół prawosławny, przezwyciężywszy w miłości i prawdzie
to, co je rozdziela, mogły rychło osiągnąć pełną
i pożądaną jedność!
O, święci Cyrylu i Metody, którzyście w duchu
szczerego braterstwa zbliżyli się do różnych ludów, ażeby nieść wszystkim orędzie powszechnej
miłości przepowiadanej przez Chrystusa, sprawcie, by narody kontynentu europejskiego, świadome wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa,
były orędownikami pokoju, wśród wszystkich narodów świata!
O, święci Cyrylu i Metody, którzyście przynaglani miłością do Chrystusa, porzucili wszystko,
by służyć Ewangelii, osłaniajcie Kościół Boży, mnie,
Następcę Piotra na rzymskiej Stolicy, biskupów,
kapłanów, zakonników, zakonnice, misjonarzy, misjonarki, ojców, matki, młodzież, dziatwę, ubogich,

Rys. arch. red.

14 lutego – Modlitwa do świętych Cyryla i Metodego

Św. Metody
chorych, cierpiących; oby każdy
z nas tam, gdzie postawiła go
Opatrzność, był godnym „robotnikiem” Pańskiego żniwa!
Amen.
bł. Jan P aweł II
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XX lat Parku „Sady Żoliborskie”
Pięć lat temu w „Parafii na Sadach” (nr 14) napisaliśmy o trzech pokoleniach naszych Parafian, którzy od 1971 roku tworzyli i rozwijali nasz Park. 19 września 2012 r. Stowarzyszenie
Ochrony Parku Sady Żoliborskie wraz z burmistrzem dzielnicy Żoliborz Krzysztofem Buglą zorganizowali w plenerze uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele wspomnianych
trzech pokoleń. Po raz pierwszy dla upamiętnienia wieloletnich działań społecznych zasadzono Dąb Pomnik, został poświęcony przez naszego proboszcza ks. dr. Grzegorza Ostrowskiego.
Obok wkopano „Kamień węgielny”.
Zamieszczone fotografie ilustrują przebieg tych uroczystości.

Uroczysty list, skierowany do uczestników święta Parku odczytał burmistrz Krzysztof Bugla, któremu towarzyszyli: nasz
Ksiądz Proboszcz, Maria i Jerzy Wolińscy, Mirosław Mikielski
i Jerzy Jachimowicz.

Uczniowie sąsiadującej z Parkiem Szkoły Podstawowej nr 267 wykonali prace plastyczne w ramach ogłoszonego
konkursu „Sady – Mój Park”. Pod kierunkiem dyrektora szkoły Marka Zakrzewskiego i nauczycielki plastyki Barbary
Stembelskiej uczniowie przygotowali 85 propozycji, z których 49 zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Ilona Płazowska i Maciej Kubowicz prezentują wykonane przez siebie i nagrodzone przez Burmistrza prace plastyczne. Laureaci
konkursu otrzymali również upominki od dyrektora WSM Żoliborz III Mirosława Mikielskiego i od kierownictwa domu
handlowego Simply.
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W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wiesława Borek, Jadwiga Janucik i radny Roman Krakowski prezentują „Kamień
węgielny”, a ksiądz proboszcz Grzegorz Ostrowski dokonuje poświęcenia Dębu Pomnika. Wraz z księdzem proboszczem
modliliśmy się o Łaski Boże dla tych wszystkich, którzy przez ponad 40 lat dzielnie pracowali społecznie i walczyli o zachowanie dla przyszłych pokoleń tego niepowtarzalnego miejsca, mającego doniosłe znaczenie w historii walk Powstania
Warszawskiego.
Opracowanie: Barbara Kowalczyk, Arkadiusz Kubowicz

Wielki Tydzień w malarstwie
ZDRADA

Ostatnia wieczerza
OTTO VAN VEEN (przypisywany)

W poczet złoczyńców został zaliczony   
MK 15,28

Pocałunek Judasza GUIDO RENI
Biczowanie
FRANCESCO BASSANO

Chrystus cierniem koronowany
HENDRICK TERBRUGGHEN
(według kompozycji Jeana Valentina)
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Przybicie do krzyża
CORNELIUS CORNELISZ
VAN HAARLEM

Opłakiwanie
OTTO VAN VEEN
(przypisywany)
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Komp. Maria Natanson

BROŃCIE KRZYŻA
od Giewontu aż po Bałtyk

bł. Jan Paweł II

