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Fot. Marek Kowalski

Grudzień 2014

24 grudnia – środa, Wigilia Bożego Narodzenia
Msze św. tylko w godzinach rannych.
25 grudnia – czwartek, Uroczystość Bożego Narodzenia.
Pasterka o północy, następna Msza św. o godz.
8.00, dalej jak w każdą niedzielę.

Boże Narodzenie
Narodził się Bóg na saniach
w Dukli, łemkowskiej mieścinie
Przyszli Łemkowie w krysaniach
księżyc przynieśli Dziecinie
Noc ze śniegiem pomieszana
kręci się dokoła strzechy.
A u Marii na kolanach
księżyc – jak złote orzechy.
Bohdan Ihor Antonycz
31 grudnia – środa, zakończenie Starego Roku.
Msza św. za duszę śp. ks. Ryszarda Śliwińskiego
w 17. rocznicę śmierci o godz. 8.00.
O godz.18.30 Msza św. dziękczynna za łaski całego minionego roku. Po Mszy św. Nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne.
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Carlo Dolci – Madonna del Vela, 1660 r.
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Styczeń 2015
1 stycznia – czwartek, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
1, 2 i 3 stycznia – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo,
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 17.45.
6 stycznia – wtorek, Objawienia Pańskie Święto Trzech Króli.
Msze św. jak w niedzielę.
11 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego.
13 stycznia – wtorek, Adoracja Parafialna.
18 – 25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
23 stycznia – piątek, 2. rocznica śmierci Kardynała Józefa Glempa.
Msza św. za jego duszę o godz. 18.30.
19 – 31 stycznia – ferie szkolne zimowe.
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Luty 2015
2 lutego – poniedziałek,
Ofiarowanie Pańskie –
Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. o godz. 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 17.00, 18.30.
Poświęcenie gromnic na
każdej Mszy św.
13 lutego – piątek, Adoracja
Parafialna.
Rys. M. Natanson
18 lutego – Środa Popielcowa,
początek Wielkiego Postu.
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00,
18.30 i 20.00. 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.

Matka Boża
Gromniczna
Na Gromniczną
jest prześliczna sanna.
Przelata lasami
z archaniołami Maryja Panna.
Już gromnice
- wilcze świece
w chaszczach.
Podróżnych i sanie
Maryja osłania
niebieskim płaszczem.
Kazimiera Iłłakowiczówna
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Marzec 2015
4 marca – środa.
Dzień imienin Pasterza naszej Archidiecezji Kardynała Kazimierza Nycza. Msza św. w intencji
Księdza Kardynała o godz. 8.00.
13 marca – piątek, Adoracja Parafialna.
Druga rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka (2013). Msza św. dziękczynna za dwa lata Pontyfikatu o godz. 18.30.
19 marca – czwartek, Uroczystość Św. Józefa,
Oblubieńca NMP.
22 – 25 marca – Rekolekcje Wielkopostne.
25 marca – środa, Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego.
29 marca – Niedziela Palmowa.
Opracowała
S.M. Bernarda Konieczna CR
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Z kroniki parafialnej

Za zasługi dla Kościoła

W Bazylice Archikatedralnej na Starym Mieście w Warszawie 29 czerwca br. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 33 osoby świeckie zostały odznaczone medalem
„Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej”. Jako Parafianie jesteśmy dumni i wzruszeni,
ponieważ wśród wyróżnionych z rąk kardynała Kazimierza Nycza została odznaczona nasza zasłużona
Parafianka ZOFIA SZATKOWSKA. Od wielu, wielu lat „nasza Zofia” , skarbniczka i zelatorka jest we Wspólnocie Żywego Różańca ofiarną i owocną działaczką społeczną. Właśnie takie medale przyznawane są za
wyjątkowe zaangażowanie w szeroko rozumianą misję Kościoła, nie tylko za działanie na rzecz parafii.
Kardynał Kazimierz Nycz podczas uroczystości w katedrze warszawskiej powiedział: „Jest to podziękowanie za apostolską pracę według powołań życiowych w rodzinie, w miejscach pracy i wszędzie tam,
gdzie działacie dla dobra ludzi”.
Szanowna i Droga Zofio, składamy Tobie najserdeczniejsze gratulacje i życzymy wielu Łask Bożych na
dalsze lata ofiarnej pracy.
Redakcja
Fot. Krzysztof Bromberg
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Fot. Arkadiusz Kubowicz

Fot. Arkadiusz Kubowicz

Srebrny Jubileusz Siostry Łucji Zmartwychwstanki
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W tym dniu również wszystkie nasze
Siostry Zmartwychwstanki odnowiły Śluby Zakonne, po których Siostra Przełożona
Jadwiga Baranowska otrzymała 9 róż od
Wspólnoty Żywego Różańca.
Na zakończenie uroczystości Siostra Łucja bardzo serdecznie podziękowała ks. proboszczowi i organizatorom uroczystości.
Elżbieta Buniewicz, Barbara Kowalczyk

Fot. Zofia Szatkowska

Dziesięć lat temu, w sierpniu 2004 r. Siostra Łucja rozpoczęła posługę w naszej świątyni. Także w 2014 r., w święto
Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia) Siostra Łucja, nasza
Zmartwychwstanka obchodziła Jubileusz 25-lecia Ślubów
Zakonnych. Uroczystość odbyła się na Mszy św., którą celebrował ks. proboszcz, dr Grzegorz Ostrowski.
Przed błogosławieństwem ksiądz poinformował parafian
o Jubileuszu S. Łucji, charakteryzując Ją jako skromną, bardzo pracowitą, cichutko wypełniającą rozliczne obowiązki,
a nade wszystko pięknie układającą bukiety kwiatów.
Ks. proboszcz wręczył Siostrze Łucji Błogosławieństwa Papieża Franciszka, potem Siostra powtórzyła Śluby Zakonne.
W imieniu Wspólnoty Żywego Różańca głos zabrała Przewodnicząca Rady Głównej Elżbieta Buniewicz, która powiedziała:
„Droga Siostro Zakrystianko!
Kochana nasza Siostrzyczko Łucjo!
Przede wszystkim Bogu dziękujemy za Siostry powołanie i za to, że Siostra jest z nami. W tak szczególnym dniu 25-lecia Ślubów Zakonnych w imieniu 340
członków Wspólnoty Żywego Różańca pragnę złożyć
najlepsze i najszczersze, z głębi serca płynące życzenia:
by dobry Bóg darzył hojnie Łaskami i Błogosławieństwem, by Matka Boża Różańcowa ogarniała Siostrę
duchowym płaszczem opieki na każdy dzień, by Siostra cieszyła się życzliwością wszystkich parafian.
Dzisiaj jest okazja, aby wyrazić wielką wdzięczność
za Siostry uśmiech, życzliwość, cierpliwość do nas, za
dyskretne podpowiedzi…, a nade wszystko dziękujemy za przepiękne kompozycje kwiatów w kościele.
Na zakończenie zapewniamy o naszej pamięci
modlitewnej.”
Później nastąpiło specjalne błogosławieństwo
Siostry klęczącej na stopniach ołtarza.
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Pielgrzymka z Akcją Katolicką do Kalisza
„Cichy święty”
Sanktuarium zwiedziliśmy z naszym przewodnikiem księdzem pracującym w parafii. Opowiedział
nam o początkach kultu św. Józefa sięgających roku
1670. Obraz Świętej Rodziny przyciągał rzesze wiernych, którzy pragnęli powierzyć się opiece św. Józefa,
dobrego opiekuna Jezusa i Maryi. Mówi się o nim „cichy święty”, warto mu zaufać, skoro ufał mu sam Bóg.
Św. Józef jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został
przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem,
wyrażającymi się w tym, że Bóg powierzył mu Maryję
i Jezusa. Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór
takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość,
skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Św. Józef jest wzorem męstwa i ojcostwa, jest patronem robotników, rzemieślników i poszukujących pracy.
Do znacznego rozwinięcia i znaczenia kultu św. Józefa Kaliskiego po II wojnie światowej przyczyniło się kilka
wydarzeń – m.in. wyzwolenie księży więźniów z obozu
w Dachau (29 kwietnia 1945 r.). Księża zainicjowali nowennę do św. Józefa, wiedzieli, że zbliża się front i Niemcy będą chcieli zatrzeć ślady i zlikwidować obóz mordując więźniów. Modlitwy zostały wysłuchane, więźniowie
zostali uwolnieni. Na pamiątkę cudownego ocalenia
księża więźniowie z Dachau co roku pielgrzymują do
św. Józefa. W Sanktuarium znajduje się ufundowana
przez nich Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności.
Innym ważnym wydarzeniem związanym z rozkwitem kultu św. Józefa było utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium Józefologicznego (24 września 1969 r.) oraz
wizyta Papieża Jana Pawła II (4 czerwca 1997 r.). Jan Paweł II zawierzył wtedy św. Józefowi wszystkie polskie
rodziny, a także sprawę ochrony życia nienarodzonych
zarówno w Polsce, jak i na świecie. W pierwszy
czwartek miesiąca w Sanktuarium od wielu lat
trwa dzień modlitwy w intencji rodzin i małżeństw i wielkiej modlitwy w obronie
życia człowieka. Spotkania te są transmitowane przez media katolickie.
Wdzięczni jesteśmy ks. proboszczowi i organizatorom: Jadwidze Janucik z zarządu Akcji Katolickiej oraz Ewelinie Steczkowskiej za
pielgrzymkę, która zaprowadziła
nas do Sanktuarium św. Józefa,
którego Pius IX ogłosił Patronem
Kościoła Katolickiego, zaś Jan Paweł II nazwał Patronem Kościoła
Naszych Czasów.
Maria Koziarska
Obraz Św. Rodziny

Fot. Anna Wołoszyńska

Wspólnota Akcji Katolickiej udała się 20 czerwca br.
na pielgrzymkę do Kalisza, by tym razem zawierzyć
swoje życie opiece św. Józefa.
Kaliskie Sanktuarium św. Józefa to jedyne takie
sanktuarium na świecie i miejsce szczególne dla wierzących, mówi się o nim: Polski Nazaret. Modląc się
przed cudownym obrazem Świętej Rodziny możemy
myślami przenieść się do domu Jezusa, Maryi i Józefa.
Pokolenia chrześcijan patrzą na dom Świętej Rodziny
w Nazarecie, jako na wzór rodzinnego domu, w którym
doświadczamy bezinteresownej miłości, życzliwości,
modlitwy i pracy, która zapewnia godne życie. Niby szara codzienność, ale oparta na najwyższych wartościach
i w niej wyraża się piękno ludzkiego życia.
Drogę do Kalisza wypełniła nam modlitwa, którą poprowadzili księża z naszej parafii: proboszcz dr Grzegorz
Ostrowski i wikariusz Michał Płoszajski. Wspólnota modliła się śpiewając Godzinki, pieśni religijne i rozważając
tajemnice różańcowe. Dotarliśmy do Kalisza, prastarego
grodu starszego niż Państwo Polskie, znajdującego się
na szlaku bursztynowym, którym kupcy podążali z Cesarstwa Rzymskiego nad Bałtyk po bursztyn.
Bazylika kolegiacka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Pierwszy kościół zbudowany został w XII w., kolejny na miejscu zniszczonego wzniesiony w 1353 r.
z fundacji abp. Jarosława Bogorii, przebudowany po
1790 r. jako późnobarokowy z gotyckim prezbiterium,
od 1978 r. jest bazyliką mniejszą. W 1670 r. miał tu
zostać uzdrowiony, za przyczyną św. Józefa, mieszkaniec pobliskiej wsi, który jako wotum ufundował
obraz Świętej Rodziny, umieszczając go w kolegiacie.
Obraz ten słynął łaskami. Znaczny rozwój kultu św. Józefa przypadł na drugą połowę XVII w. i na XVIII wiek.
W 1796 r. miała miejsce Koronacja Cudownego
Obrazu przez sufragana gnieźnieńskiego bp.
Michała Kościeszę Kosmowskiego.
Modliliśmy się w bocznej kaplicy, gdzie znajduje się obraz Świętej Rodziny, powierzając św. Józefowi intencje własne i Wspólnoty
Akcji Katolickiej przy naszej parafii.
W sanktuarium trwa wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu,
do której dołączyliśmy. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św.
w Kaplicy Świętej Rodziny. W koncelebrze uczestniczyli księża miejscowi oraz księża przybyli z pielgrzymami.
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Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
– nasze przygotowanie
Historia Obrazu
Zanim zostanie przypomniany teologiczny
i duszpasterski wymiar peregrynacji kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w nauczaniu kard.
Stefana Wyszyńskiego, warto najpierw krótko
przypomnieć historię tego wizerunku.
Prymas Tysiąclecia zlecił prof. Leonardowi
Torwirtowi wykonanie dwóch kopii. Zostały one
przywiezione do Warszawy przez przeora z Jasnej
Góry na początku maja 1957 roku. Następnie kard.
Wyszyński zawiózł do Rzymu te dwie kopie. Jedna
miała być darem dla papieża, a druga pobłogosławiona przez Ojca Świętego miała pielgrzymować
po wszystkich polskich parafiach.
Prymas Tysiąclecia wyruszył do Rzymu koleją.
Podróż ta była wielowymiarowa, gdyż jechał nie
tylko by zawieźć wizerunki Maryi, ale również po
odbiór kapelusza kardynalskiego. Była to także
jego pierwsza po wyjściu z więzienia podróż do
Watykanu. Te i inne okoliczności sprawiły, że na
każdym kroku witano go po królewsku. Na stołecznych dworcach czekały na niego z kwiatami wielkie
rzesze ludzi i rozgrywały się bardzo wzniosłe sceny.
Równie wylewnie witany był na stacji w Ursusie,
gdzie z kwiatami i orkiestrą witali go liczni pracownicy fabryki. Podobne sceny miały miejsce w Żyrardowie, Skierniewicach i Koluszkach.
Wielkie rzesze wzruszonych kobiet z dziećmi
oraz robotników zgromadzonych wokół swych ordynariuszy witały Prymasa na peronach w Częstochowie i Katowicach. Ta serdeczność nie skończyła się wraz z chwilą przekroczenia granicy Polski.
Ku zdumieniu kard. Wyszyńskiego i towarzyszących mu biskupów: Zygmunta Choromańskiego,
Michała Klepacza, Antoniego Baraniaka i ks. prałata Władysława Padacza na granicy austriackiej
do swego samochodu zaprosił go abp Wiednia
– Franz König, u którego zatrzymał się na jeden
dzień. Na tej triumfalnej drodze do Rzymu, w Tarvisio witał Prymasa Polski miejscowy proboszcz,
w Udine biskup ordynariusz z władzami świeckimi, a w Wenecji na dworcu kawą podejmował go
patriarcha Roncalli – przyszły papież Jan XXIII.
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Kiedy Prymas Tysiąclecia dotarł do Rzymu,
uroczystość poświęcenia wizerunków Maryi wyznaczono na dzień 14 maja 1957 roku. Dokonał
tego Ojciec Święty Pius XII. W drodze powrotnej
do Polski kard. Wyszyński powtórnie zatrzymał się
w Wenecji, gdzie został zaproszony na wycieczkę
gondolą przez tamtejszego patriarchę, z którym
od tego czasu zaczął utrzymywać przyjacielskie
kontakty. Po powrocie do kraju nastąpiła oficjalna prezentacja kopii obrazu Matki Bożej. Miało to
miejsce 20 czerwca 1957 r., to jest w Uroczystość
Bożego Ciała. W tym dniu Prymas zapowiedział
również peregrynację obrazu po całej Polsce, co
zostało zapoczątkowane 26 sierpnia 1957 r. na Jasnej Górze.
Ksiądz Kardynał Wyszyński wiązał wielkie nadzieje z peregrynacją Obrazu Jasnogórskiego.
Był głęboko przekonany, że peregrynacja stanowi
drogę do odnowy Polski, odnowy duchowej całego naszego Narodu. Tak o tym mówił w jednym
z kazań w Poznaniu w dniu 19 marca 1958 roku:
„Rozpoczęliśmy Wielką, dziewięcioletnią Nowennę przygotowania Narodu na Tysiąclecie
Chrześcijaństwa Polski. Pracujemy systematycznie, rok po roku! Nasz program przedstawiliśmy
Ojcu Świętemu na Watykanie. Tam powieźliśmy
słodkie oblicze Najświętszej Panny królującej
z Jasnej Góry, kopię Cudownego Obrazu i uzyskaliśmy błogosławieństwo Ojca Świętego. Kopię
tę wraz z błogosławieństwem przywieźliśmy do
kraju. Przejdzie ona całą Polskę, parafię po parafii,
aby przez swą słodką obecność odnowić oblicze
naszej ziemi, na wielką chwilę Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski”.
Obecna peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia
w Archidiecezji Warszawskiej, która trwa już od 14
czerwca 2014 r., ma swoje hasło, myśl przewodnią.
To hasło brzmi: „Odnowić śluby nasze chcemy,
Maryjo”.
ks. dr Grzegorz Ostrowski
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Uroczystość 70. rocznicy Powstania
Warszawskiego i Twierdzy Zmartwychwstanek

Poczty sztandarowe ze szkół Sióstr Zmartwychwstanek

W uroczystą niedzielę Podwyższenia Krzyża Świętego, 14
września 2014 r. obchodziliśmy
w naszej Parafii rocznicę 70-lecia
wybuchu Powstania Warszawskiego i Twierdzy Zmartwychwstanek.
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek wraz z naszą Parafią
i redakcją „Parafii na Sadach” oraz
z burmistrzem Dzielnicy Żoliborz
Krzysztofem Buglą zorganizowało
wzruszające i piękne uroczystości. Patronat nad nimi objęło także Stowarzyszenie Ochrony Parku
„Sady Żoliborskie”, w którym od
wielu lat działają społecznie nasi
Parafianie.
Barbara Kowalczyk,
fot. Arkadiusz Kubowicz
8

Artystka Joanna Lalek (mezzosopran) przepięknie wykonała pieśni powstańcze i patriotyczne przy
akompaniamencie Adama Kowalskiego – organy.
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Poświęcenie odnowionej figurki
Matki Bożej Wędrującej
w fotografii Arkadiusza Kubowicza

Staraniem władz dzielnicy
i parafian odnowiliśmy w parku „Żywiciela” dobrze znaną
figurkę Matki Bożej Wędrującej, która stanowi historyczną pamiątkę tragicznych
wydarzeń II wojny światowej
i Powstania Warszawskiego
na Żoliborzu. Jest ona repliką oryginału, który znajduje się w muzeum Powstania
Warszawskiego w klasztorze
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu.
14 września Figurkę poświęcił ks. proboszcz dr
Grzegorz Ostrowski, który
wszystkim obecnym wręczył
obrazek św. Michała Archanioła oraz folder okolicznościowy, jako pamiątki z tej
uroczystości.
Relację filmową można
obejrzeć na: www.picasaweb.
google.com/parafianasadach
w folderze FIGURKA.
Barbara Kowalczyk
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Mini repetytorium
z nauk katechetycznych

Ekumenizm

Co roku od 18 do 25 stycznia, zgodnie z dekretem
Soboru Watykańskiego II z 1964 r., trwa w Kościele
katolickim tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
W związku z tym warto przypomnieć, co o jedności
chrześcijan mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.
Prawdy na ten temat zawarte są w paragrafie KOŚCIÓŁ JEST JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI w punktach 816 - 822 oraz 830 - 848.
Kościół Chrystusa, który wyznajemy w Credo
– Symbolu wiary, jest jeden, święty, powszechny
i apostolski. Te cztery nierozdzielnie ze sobą połączone przymioty otrzymał Kościół od powołującego
go Chrystusa.
Więzami jedności Kościoła są miłość, wyznanie
jednej wiary otrzymanej od Apostołów, wspólne celebrowanie kultu Bożego, szczególnie sakramentów,
oraz sukcesja apostolska za pośrednictwem sakramentu święceń kapłańskich.
Jedyny Kościół Chrystusa, który po swoim zmartwychwstaniu powierzył Zbawiciel pasterskiej trosce Piotra, trwa w Kościele katolickim rządzonym
przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających
z nim w komunii. Wyjaśnia to dekret o ekumenizmie
Soboru Watykańskiego II: „Pełnię zbawczych środków można bowiem osiągnąć za pośrednictwem
katolickiego Kościoła Chrystusowego, który stanowi
powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, Pan powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza w celu utworzenia na ziemi
jednego Ciała Chrystusowego, do którego powinni
się włączyć wszyscy należący w jakikolwiek sposób
do Ludu Bożego.”
Słowo „katolicki”, czyli powszechny, oznacza
„uniwersalny”, czyli cały lub zupełny. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu:
– ponieważ jest w nim obecny Chrystus,
– ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego.
Od początku ten jeden Kościół cechuje się wielką
różnorodnością pochodzącą zarówno z rozmaitych
darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób,
narodów i kultur. Jednak to nie wielkie bogactwo tej
10

różnorodności zagraża jedności Kościoła, ale grzech
i jego tragiczne następstwa.
W tym jednym i jedynym Kościele Bożym już na
samym początku powstawały pewne różnice. Większe spory, które pojawiły się w wiekach późniejszych
spowodowały, że grupy wiernych odłączyły się od
pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, często nie
bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. Raniące
jedność Ciała Chrystusa rozłamy – herezja, apostazja
i schizma – dokonały się na skutek grzechów ludzi.
Nie można jednak obarczać grzechem odłączenia
tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów. Jeśli przepojeni są wiarą
Chrystusową, Kościół katolicki otacza ich braterskim
szacunkiem i miłością oraz uważa ich za braci w Panu.
Do katolickiej jedności Ludu Bożego powołani
są wszyscy ludzie, zarówno wierni katolicy, jak inni
wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy ludzie
z łaski Bożej powołani do zbawienia.
Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci,
którzy mając Ducha Świętego, przyjmują całą jego
strukturę i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia złączeni więzami wyznania wiary, sakramentami, kościelnym zwierzchnictwem papieża i biskupów oraz komunią.
Inni, którzy wierzą w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, ale nie wyznają całej wiary lub
nie zachowują jedności komunii pod zwierzchnictwem Następcy Piotra, również trwają w jakiejś, choć
niedoskonałej, wspólnocie z Kościołem katolickim.
Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru
jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by ją strzec, umacniać i doskonalić. Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich

W trakcie Marszu Modlitwy, wspólnie organizowanego co
roku w połowie kwietnia, wierni i duchowni różnych wyznań
modlą się za Żydów pomordowanych w warszawskim getcie.
Fot. Marek Kowalski
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Wrzesień 2014 r., międzyreligijny marsz katolików, żydów,
muzułmanów i jazydów przeciwko prześladowaniom
chrześcijan i przemocy ze strony dżihadystów z Państwa
Islamskiego.
Fot. Marek Kowalski

chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Aby właściwie odpowiedzieć na te
wymagania, potrzebne są:
– stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności
jego powołaniu,
– nawrócenie serca, by wieść życie według Ewangelii, ponieważ to niewierność powoduje podziały,
– wspólna modlitwa,
– wzajemne poznanie braterskie,
– formacja ekumeniczna wiernych, zwłaszcza kapłanów,
– dialog między teologami i spotkania między
chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot,
– współpraca między chrześcijanami w różnych
dziedzinach służby ludziom.
O przywrócenie jedności powinien troszczyć się
cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza
ludzkie siły i zdolności. Dlatego pokładamy całą nadzieję w miłości Ojca ku nam, w modlitwie Chrystusa za Kościół oraz w mocy Ducha Świętego.
Poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego istnieją również liczne pierwiastki uświęcenia
i prawdy. Duch Chrystusa posługuje się tymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy,
jaką Chrystus powierzył Kościołowi katolickiemu.
Również ci, którzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii,
w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu
Bożego. Szczególne miejsce zajmuje tu wiara żydowska, która w odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich jest już odpowiedzią na Objawienie
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Boże w Starym Przymierzu. To do narodu żydowskiego należą przybrane synostwo i chwała, zawierane
z Bogiem przymierza i nadanie Prawa, pełnienie
służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie,
z nich również pochodzi Chrystus według ciała. Dary
łaski i wezwania Boże są nieodwołalne.
Lud Boży Starego Przymierza i nowy Lud Boży
dążą do analogicznych celów: naród żydowski oczekuje przyjścia, chrześcijanie powrotu Mesjasza, choć
w tym pierwszym przypadku oczekiwanie połączone jest z dramatem niewiedzy lub nieuznawania
Chrystusa Jezusa.
Plan zbawienia obejmuje także tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów.
Wyznając i zachowując wiarę Abrahama, czczą oni
wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu ostatecznym.
Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest
przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego
celu rodzaju ludzkiego. Kościół uznaje, że inne religie poszukują po omacku i wśród wyobrażeń, Boga
nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje
wszystkim życie i pragnie by wszyscy ludzie zostali
zbawieni. Wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii.
Aby na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci
rozproszone i błądzące z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w Kościele swego Syna.
Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna
na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie.
Poza Kościołem nie ma zbawienia ponieważ całe
zbawienie pochodzi od Chrystusa - Głowy za pośrednictwem Kościoła, który jest Jego Ciałem.
Chrystus, będąc jedynym Pośrednikiem i Drogą
zbawienia, staje się dla nas obecny w swoim Ciele,
którym jest Kościół. On to, wyraźnie podkreślając konieczność wiary i chrztu, równocześnie potwierdził
niezbędność Kościoła, do którego ludzie wkraczają
przez chrzest, jak przez bramę.
Jednak ci, którzy bez własnej winy, nie znając
Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają Boga i starają się wypełniać Jego wolę
poznaną przez nakaz sumienia, mogą osiągnąć
wieczne zbawienie.
Chociaż Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić do wiary ludzi nie znających Ewangelii, to
jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania.
Marek Kowalski na podstawie:
Katechizm Kościoła Katolickiego, II wydanie poprawione,
Pallottinum 2002, 816 - 848
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Strona tytułowa folderu jubileuszowego. Autor kompozycji Marek Kowalski.
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Światowe Dni Młodzieży
K a n o n i z o w a ny
27 kwietnia 2014 r.
wielki Polak Jan Paweł II, od wczesnych
lat swojej posługi
kapłańskiej dużo uwagi poświęcał młodzieży, widząc w niej przyszłych dorosłych ludzi, od których zależeć będzie
oblicze świata. Już jako papież zainicjował spotkania z młodymi – pierwsze
odbyły się w Rzymie: w 1984 r. z okazji
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, następne rok później w Międzynarodowym Roku Młodzieży (1985). Kolejne miały już charakter Światowych Dni
Młodzieży (dalej: ŚDM), międzynarodowych spotkań młodych całego świata, gromadzących się z katechetami,
duszpasterzami, biskupami i papieżem,
by wspólnie wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. deą ŚDM jest spotkanie
młodych z całego świata w wielkiej
wspólnocie Kościoła Powszechnego,
słuchanie słowa Bożego, sprawowanie
sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz
radosne głoszenie Jezusa Chrystusa
jako Pana i Zbawiciela. Mają one dwa
wspólne znaki: Krzyż Światowych Dni

Ikona Salus Populi Romani
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Krzyż Światowych Dni Młodzieży

Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Na
Krzyżu, o wysokości 3,8 m i szerokości 1,75 m, znajdują się
słowa Jana Pawła II: „Nieście go po całej ziemi jako znak
miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim,
że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym.”
Znaki towarzyszą młodym w czasie ŚDM, a pomiędzy
nimi krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji
wielu młodych. W Niedzielę Palmową tego roku, 13 kwietnia, papież Franciszek przekazał w Rzymie te znaki polskiej 100-osobowej delegacji Krajowego Duszpasterstwa
Młodzieży. W jej skład wchodzili przedstawiciele wszystkich polskich diecezji (po dwie osoby). Do Rzymu udali się
dwoma autokarami – z Polski północnej (odpowiedzialny
ks. Emil Parafiniuk – Warszawa-Praga) i Polski południowej
(ks. Andrzej Wołpiuk – Bielsko-Żywiec). Od tego dnia peregrynują one po polskich diecezjach oraz krajach Europy
Wschodniej.
Każde spotkanie ma także oficjalne logo – obecne
przedstawił 3 lipca 2014 r. kard. Stanisław Dziwisz. Symbolika logo łączy trzy elementy: miejsce (obecny znak wpisany
jest w kontur Polski), głównych bohaterów oraz temat spotkania. W centrum jest krzyż – symbol Chrystusa. Z krzyża
wypływa iskra Bożego Miłosierdzia, formą i kolorystyką nawiązująca do obrazu Jezu, ufam Tobie. Kolory użyte w logo:
niebieski, czerwony i żółty, nawiązują do oficjalnych barw
Krakowa i jego herbu. Żółte koło oznacza położenie miasta
i symbolizuje młodych. Logo jest ilustracją słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt
5,7), które zostały wybrane na temat spotkania.
13

Pomysł ten Jan Paweł II przedstawił w trakcie
spotkania opłatkowego 20 grudnia 1985 r. Zgodnie z tym ŚDM odbywały się co 2 -3 lata, gromadząc nawet kilka milionów młodych i tysiące osób
duchownych. Za pontyfikatu Jana Pawła II odbyły
się w: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993),
Manili (1995), Paryżu (1997), Rzymie (2000) i Toronto (2002). Jego następcy kontynuują ten dialog
z młodzieżą. Benedykt XVI zaprosił młodych do
Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrytu (2011), zaś
Franciszek – do Rio de Janeiro (2013). Tam ogłosił,
że kolejne spotkanie będzie miało miejsce w Polsce, w Krakowie w 2016 roku.
Dni w Diecezjach
W tym czasie młodzież przebywa na terenie
całego kraju, który jest gospodarzem spotkania. Także nasza diecezja będzie w lipcu 2016 r.
gościć młodzież z kilku kontynentów. Tematem
Dni w diecezji warszawskiej jest Moria – jerozolimskie wzgórze świątynne. W naszej parafii św.
Jana Kantego wybrano troje młodych ludzi, któ-

rzy uczestniczą w Szkole Liderów Wolontariatu,
prowadzonej przez Papieski Wydział Teologiczny. Formacja ta umożliwi przygotowanie parafii
na przyjęcie młodych z różnych krajów. Już w listopadzie 2014 r. przeprowadzono też rozeznanie dotyczące możliwości goszczenia młodych
w domach parafian. Chętni, którzy się zgłoszą,
będą się spotykać, aby przygotować się formacyjnie i organizacyjnie do dobrego przeżycia
tego ważnego wydarzenia.
Więcej danych o ŚDM organizowanych w Polsce, także modlitwy, tematykę do rozważania
i tekst papieskiego orędzia, można znaleźć na
stronach internetowych Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 – www.krakow2016.com oraz
Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Polsce – www.sdm.org.pl. Szczegółowe informacje
będą przekazywane w ogłoszeniach parafialnych oraz zamieszczane w kolejnych numerach
naszej gazety.
Anna Laszuk
na podstawie stron internetowych

30 lat świątyni w parafii św. Jana Kantego
Uroczyste obchody 30. rocznicy wybudowania
naszej świątyni obchodziliśmy na podstawie opracowanego trzydniowego programu. Patronat nad
uroczystościami objęło Stowarzyszenie Ochrony
Parku „Sady Żoliborskie” oraz redakcja „Parafii na
Sadach”.
Nasza parafia, wspólnie ze Zgromadzeniem
Sióstr Zmartwychwstanek uczestniczyła w:
– w dniu 6 grudnia 2014 r w dzień św. Mikołaja nasze parafialne przedszkolaki, w dolnym kościele oglądały widowisko „Szewczyk Dratewka”,
przedstawione przez kukiełkowy Warszawski
Teatr Lalek, który specjalnie do nas przyjechał;
– w dniu 7 grudnia 2014 r. po uroczystej Mszy
świętej wieczornej wysłuchaliśmy koncertu
w wykonaniu zespołu „The New Art Ensemble”
utworu Stabat Mater (Prima versione 1781) na
sopran, kwartet smyczkowy i kontrabas G.532;
– w dniu 10 grudnia 2014 roku po Mszy Świętej
wieczornej obejrzeliśmy w dolnym kościele
projekcję dokumentalnych fotografii historycznych pt. „Tak powstawała nasza Świątynia”. Wybrane fotografie prezentujemy w tej gazecie na
stronach 19 i 20.
14

Fotografie wykonał w latach 1981–1995 nasz
parafianin pan Stefan Sobiesiak, a opracował je
elektroniczne (200 fotografii) nasz redakcyjny kolega Marek Kowalski.
Ponadto w wyniku inicjatywy społecznej opracowaliśmy projekt medalu okolicznościowego na
pamiątkę 30-lecia naszej świątyni. W tej gazecie
przedstawiamy fotografie medalu, który został
wykonany ze środków społecznie zgromadzonych
i udostępniony do nabycia przez naszych Parafian.
Medal ten jest swoistą „cegiełką”, ponieważ
uzyskaną kwotę po rozliczeniu kosztów z producentem, przekazaliśmy na prace przygotowawcze
do uroczystej peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego, która odbędzie się w naszej świątyni w maju
2015 roku.
Przygotowaliśmy także folder jubileuszowy,
którego stronę tytułową prezentujemy
na str. 12.
Wszystkim, którzy wspierali nas
w społecznych działaniach składamy
serdeczne Bóg Zapłać!
Barbara Kowalczyk
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Gorzkie Żale
Wielki Post jest szczególnym okresem w roku
kościelnym, charakteryzuje się także wyjątkowymi
nabożeństwami. Należą do nich nabożeństwa paraliturgiczne – nie są obowiązkowe, ale ważne dla
życia religijnego. Wśród nich można wymienić Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. W tym roku przybliżymy to drugie nabożeństwo.
Nie wszyscy wiedzą, że wyrosło ono z polskiej
duchowości i pobożności okresu baroku. Już wcześniejsze misteria i dialogi pasyjne czerpały tematykę ze scen ewangelicznych oraz żywotów świętych.
W końcu XVII wieku członkowie Bractwa św. Rocha,
działającego przy kościele Św. Krzyża w Warszawie,
rozpamiętywali Mękę Pańską śpiewając Gorzkie
Żale. Przyjmuje się, że ich autorem był ks. Wawrzyniec Stanisław Benik (Boening), członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy i promotor Bractwa.
Ówczesny proboszcz parafii, ks. Michał Bartłomiej
Tarło, widząc żarliwość i zaangażowanie apostolskie
świeckich, chciał przybliżyć modlitwę szerokiej rzeszy wiernych. Zapragnął wprowadzić nabożeństwo
dla całej parafii. Autor zredagował więc i wydał
tekst. Było to w lutym 1707 r. – tekst wydrukowany
został pt. Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego
albo żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego […]. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 13 marca – w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale szybko zyskały popularność nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. Rozpowszechniali
je misjonarze św. Wincentego à Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu wieloma seminariami
duchownymi. Nabożeństwo uzyskało aprobatę
urzędową, a „Stolica Apostolska nie tylko pozwoliła na odprawianie Gorzkich żalów, ale także
udzieliła odpustów cząstkowych lub zupełnych”1.
Już w XVIII w. ukazało się ok. piętnastu wydań po
polsku, tekst przetłumaczono też m.in. na język
angielski, francuski, litewski i niemiecki. W połowie
XIX w. nabożeństwo to znane było już na całym
terytorium dawnej Rzeczypospolitej. Śpiewali je
także emigranci w Ameryce Północnej, Brazylii czy
Wielkiej Brytanii.
Nabożeństwo odbywało się po Sumie lub Nieszporach. Po nim głoszono kazanie, a potem odbywała się procesja ze świecami. Początkowo Gorzkie
Żale śpiewano w kościele Św. Krzyża w Warszawie
przez cały rok. Obecnie odprawiane są one tylko
w okresie Wielkiego Postu, na kilka jednakże spo-

sobów. Można śpiewać wszystkie trzy części razem w jedną niedzielę lub po jednej części w ciągu trzech kolejno po sobie następujących niedziel.
Część 1 odprawiana jest więc w I i IV niedzielę Wielkiego Postu, część 2 – w II i V niedzielę, zaś część 3
– w III niedzielę i Niedzielę Palmową. Ponadto
w niektórych kościołach śpiewa się je także w Wielki Piątek przy Bożym Grobie. W Warszawie, a także
w niektórych innych miastach Gorzkie Żale śpiewane są przez cały okres Wielkiego Postu, w każdym
dniu tygodnia w innym kościele. Gdzieniegdzie
kontynuowany jest zwyczaj odprawiania po Gorzkich Żalach procesji z Najświętszym Sakramentem
lub głoszenia kazań pasyjnych. Gorzkie Żale mogą
być śpiewane nie tylko w kościele – zdarza się, że są
modlitwą rodzin lub społeczności lokalnych.
Treść Gorzkich Żali zbliżona jest do Godzinek
o Męce Pańskiej, zaś struktura nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni – Godziny Czytań. Składa się z Zachęty (Pobudki), po której następuje wzbudzenie intencji, oraz trzech części,
z których każda zawiera trzy pieśni: Hymn, Lament
duszy nad cierpiącym Jezusem oraz Rozmowa duszy
z Matką Bolesną. Zakończenie stanowi powtarzana
trzykrotnie suplikacja: Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Melodie śpiewów
wchodzących w skład Gorzkich Żalów nawiązują
do wcześniejszych pieśni – pełnych mocy, a zarazem skargi i rozpaczy.
W dziejach polskiej kultury religijnej nabożeństwo to zajmuje wyjątkowe miejsce. Podobnie jak
Droga Krzyżowa, pobudzają do refleksji nad istotą
cierpienia oraz do zadumy nad własnym postępowaniem. Ich treść brzmi żalem, gdyż Maryja opowiada swoje troski ludowi, który odpowiada Jej
współczująco. Bolesna wymiana słów pokazuje, że
Maryja żyje wśród swojego ludu, który rozumie,
co to ból, niezrozumienie i poniżenie. Łączność
z nią to nie tylko intelektualne rozważanie, ale
i zaangażowanie emocjonalne. Melodia żalu i skruchy przemawia do każdego serca i każdej duszy
ludzkiej. Dzięki niej przeżywać można tajemnicę
zbawczej Męki Chrystusowej, rozważać cierpienia
Zbawiciela w drodze z Ogrójca na Golgotę, nabierając sił do drogi krzyżowej naszego codziennego
życia.
Anna Laszuk
na podstawie artykułów z tygodnika „Niedziela”,
nr 13/2000 i 8/2004.

1

Ks. Józef Dąbiński, Gorzkie żale, przybywajcie, „Niedziela”, nr
8/2004.
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Pielgrzymka do Wysokiego Koła i Czarnolasu
Na różańcu
można
wszystkich
wyciągnąć
z największego
nawet udręczenia
i męki,
wszystko uprosić.

parafii Regów, będącej własnością rodziny
Regowskich. Późniejsze źródła podają, że Regów wraz z Wysokim Kołem były w posiadaniu Witowskich z Popowa. Fundatorem świątyni w Wysokim Kole w 1637 r. był właściciel
okolicznych dóbr, kasztelan sandomierski
i starosta zwoleński Stanisław Witowski –
wnuk poety Jana Kochanowskiego, syn jego
córki Elżbiety. Po jego śmierci budowę kontynuował kolejny właściciel dóbr regowskich
Stefan
– hrabia Jan Wielopolski, fundując klasztor
Kard. Wyszyński
dla zakonników św. Dominika, których spro– 18 sierpnia 1974 r.
wadził z Lublina w 1682 roku. Budowa trwała
do 1681 roku. W maju 1694 r. bp Stanisław
Szembek konsekrował kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Dominikanie przebywali tu
Obraz Matki Bożej Wysokolskiej
w latach 1682-1870 – do kasaty zakonu. Po
nich w klasztorze przebywali franciszkanie-reforRóżaniec jest najbardziej znaną modlitwą do maci z Jędrzejewa. Po śmierci ostatniego zakonniNajświętszej Maryi Panny. „Przez Maryję do Chry- ka pod koniec XIX w., świątynia zaczęła pełnić rolę
stusa” podążają członkowie Wspólnoty Różań- kościoła parafialnego.
cowej, którzy każdego dnia rozważają tajemnice
Sanktuarium, zbudowane w stylu włoskiego
z życia Jezusa i Jego Matki. Do upowszechnienia renesansu, przypomina trzynawową bazylikę.
tej modlitwy przyczyniły się pod koniec XIX w. We wnętrzu kościoła znajdują się dwie kaplice
wezwania papieża Leona XIII i jego następców, umieszczone na piętrach. Prowadzące do nich
którzy zachwalali modlitwę różańcową jako naj- schody przypominają repliki Świętych Schodów
lepszy środek przeciw złu uciskającemu świat. w Rzymie. W prawej kaplicy znajduje się słynący
Przypominając słowa papieża Jana XXIII, papież łaskami obraz Matki Bożej Wysokolskiej – KróPaweł VI pragnął, aby Różaniec stał się „wielką lowej Różańca Świętego, przywieziony do Polski
modlitwą publiczną i powszechną wobec zwy- w 1667 roku. Przedstawia Madonnę, która w jedczajnych i nadzwyczajnych potrzeb świętego Ko- nej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, a w drugiej
ścioła, narodów i całego świata”.
gałązkę z kwiatem róży. Obraz namalowany jest
Wielką radością była dla Wspólnoty Różań- farbami olejnymi na lipowej desce i prawdopocowej pielgrzymka w sobotę 20 września br. do dobnie pochodzi ze szkoły holenderskiej. W XIX
Wysokiego Koła w diecezji radomskiej, gdzie w. dominikanie zamówili do kaplicy figury swoich
czczona jest Matka Boża Królowa Różańca Święte- patronów: św. Dominika i św. Tomasza z Akwinu.
go. W drodze towarzyszyła nam modlitwa, którą Sprawili też duży obraz, przedstawiający Matpoprowadził ks. proboszcz Grzegorz Ostrowski, kę Bożą z rozpostartym płaszczem, pod którym
opiekun duchowy Wspólnoty. Tradycją jest nasza chronią się przedstawiciele różnych stanów. Stamodlitwa w drodze, Godzinki o Niepokalanym Po- nowi on zasłonę cudownego obrazu.
częciu NMP i rozważanie tajemnic Różańca ŚwięNie jest znana dokładna historia powstania
tego. Różaniec jest modlitwą serc, w dziesiątki obrazu. Z odnalezionych w 1933 r. przez proboszróżańca możemy włączyć nasze sprawy, najbliż- cza parafii ks. Leona Figarskiego dokumentów
szych, ale też sprawy Ojczyzny i całej ludzkości. klasztornych wynika, że ikona miała być podaroRóżaniec może być środkiem naszego uświęcenia wana cześnikowej czerwonogrodzkiej – Mariani postępu duchowego, jeśli rozważane tajemnice nie Kalinowskiej przez cara moskiewskiego jako
życia Jezusa i Maryi staną się dla nas lekcją.
wyraz pocieszenia po śmierci męża. Po powrocie
Sanktuarium w Wysokim Kole wielu pielgrzy- do Polski Kalinowska ofiarowała go krewnemu,
mom nie było znane. Pierwsze wzmianki o wsi rycerzowi króla Jana III Sobieskiego, Antoniemu
pojawiły się w 1390 roku. Wchodziła ona w skład Bębnowskiemu, który kilka lat przechowywał go
16
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w Zarudziu koło Zamościa. Po powrocie z wyprawy wiedeńskiej w 1684 r., Bębnowski przekazał obraz dominikanom, wypełniając wolę Maryi, która
ukazała mu się we śnie i prosiła: „Płaczę, iście mnie
już zapomnieli. Chcę, abyś mnie oddał do pustego kościoła w Wysokim Kole”. Wkrótce wizerunek
Matki Bożej zasłynął łaskami i cudownymi uzdrowieniami chorych, obok obrazu pojawiły się liczne wota, zaś łaski spisywane były w specjalnej
księdze. W latach 60. XX w. duży wkład w starania
o koronację Obrazu wniósł ówczesny Administrator Diecezji Sandomierskiej, dziś Sługa Boży bp
Piotr Gołębiowski.
18 sierpnia 1974 r. Prymas Tysiąclecia dokonał aktu koronacji obrazu papieskimi koronami.
Przyczyniło się do tego świadectwo ks. bpa Jana
Czerniaka, sufragana gnieźnieńskiego, który przebywając tu jako młody kapłan w czasie II wojny
światowej został cudownie uzdrowiony. Niestety,
w 2004 r. korony zostały skradzione. Te, które są
na obrazie, zostały poświęcone przez św. Jana
Pawła II i nałożone na obraz 21 sierpnia 2004 roku.
W Sanktuarium uczestniczyliśmy we Mszy św.,
którą odprawiał ks. proboszcz, modliliśmy się
przed cudownym obrazem i na ręce Maryi złożyliśmy nasze najgorętsze prośby. Wysłuchaliśmy
też historii sanktuarium, o którym mówił nam
jego proboszcz ks. Szymon Mucha i posililiśmy się
w budującym się Domu Pielgrzyma. Przy sanktuarium, na ogrodzeniu placu z polowym ołtarzem,
były rozmieszczone pamiątkowe plansze z fotografiami najważniejszych wydarzeń, składających
się na historię sanktuarium.
Drugim etapem pielgrzymki był Czarnolas,
ostatnie miejsce życia i twórczości dziadka fundatora sanktuarium i wielkiego poety Jana Kochanowskiego. Przez krótką drogę do Czarnolasu
śpiewaliśmy m.in. pieśni, których był autorem:
„Czego chcesz od nas, Panie” i „Kto się w opiekę”.
Największego poetę okresu odrodzenia i ojca poezji polskiej znamy dzięki wielu utworom, których
napisał kilkaset w języku polskim i po łacinie. Urodził się w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej
Piotra i Anny Kochanowskich w 1530 r. w Sycynie.
W wieku czternastu lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, kontynuował w Królewcu i Padwie, wiele też podróżował po Europie, gdzie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej
literatury i humanistyki.
W 1559 r. wrócił do kraju i przez następne 16 lat
pełnił służbę dworską u boku magnatów, a także
u króla Zygmunta Augusta. Jednocześnie w 1564 r.
został świeckim proboszczem w Poznaniu, późP ar afia
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niej w Zwoleniu. Dochody z probostw traktował
jako zapłatę za osiągnięcia literackie. W tych latach powstały jego wspaniałe fraszki o tematyce
dworskiej i dramat „Odprawa posłów greckich”.
Po śmierci króla osiadł na stałe w Czarnolesie,
którego właścicielem stał się w 1559 r. w wyniku
podziału majątku po zmarłych rodzicach, zrzekł
się obu probostw i ożenił w 1574 r. z Dorotą Podlodowską. Kochanowscy doczekali się sześciu córek
i syna: Urszuli, Hanny i Jana, którzy zmarli w dzieciństwie oraz Ewy, Polikseny, Elżbiety i Krystyny.
W Czarnolesie odwiedzali poetę dostojnicy państwowi, przyjaciele, tu też powstała najważniejsza
część dorobku literackiego poety, m.in. przekład
„Psałterza Dawidów”, „Treny”, „Pieśń świętojańska
o sobótce”. Po śmierci poety w 1584 r., majątkiem
zarządzała jego żona, a po jej śmierci – córka Poliksena, do której rodziny majątek należał przez
trzy pokolenia. W 1680 r. przeszedł w obce ręce
i zaczął podupadać.

Pomnik Jana Kochanowskiego przed jego muzeum

W 1761 r. Czarnolas wykupił Józef Jabłonowski,
który rozpoczął starania o zachowanie dla potomnych pamięci o siedzibie poety. Rodzina Jabłonowskich była też fundatorem dworku w stylu klasycystycznym, zbudowanego ok. 1870 r.,
w którym mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego, i neogotyckiej kaplicy, wzniesionej w miejscu,
gdzie znajdował się dwór Kochanowskich.
W 1946 r. Czarnolas został upaństwowiony
i przeznaczony na cele społeczne. Muzeum, istniejące od 1961 r., obejmuje sześć sal wystawowych,
17

które przybliżają kolejne etapy życia poety i przechowują nieliczne, zachowane po Kochanowskim
pamiątki. W związku z 475. rocznicą urodzin Jana,
w 2005 r. urządzono dwie wystawy – sceny z życia
poety: „Rzeczypospolita Babińska”, nawiązującą
do spotkań towarzyskich XVI-wiecznej szlachty,
ośmieszających wady ówczesnej Rzeczypospolitej, i scenę dworską z udziałem rodziny królewskiej. Muzeum otacza piękny park krajobrazowy,
głównie z drzewami liściastymi. W miejscu słynnej
lipy, pod którą według tradycji siadywał i pisał Jan

Kochanowski, stoi XIX-wieczny kamienny obelisk
z symbolicznym sarkofagiem Urszulki oraz popiersiem Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana.
Przed muzeum znajduje się pomnik poety wykonany w 1980 r. przez Mieczysława Weltera.
Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi Grzegorzowi Ostrowskiemu i organizatorowi pielgrzymki Adamowi Dąbrowskiemu za tę podróż, która
pokazała jeszcze jedno święte miejsce, wybrane
przez Matkę Bożą i to, że Jan Kochanowski i jego
rodzina zasłużyła się nie tylko na polu literatury.
Grażyna Tierentiew, Maria Koziarska

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH
Schola dzieci i młodzieży
Chór Parafialny
Akcja Katolicka

w każdą niedzielę o godz. 10.30
w każdy poniedziałek o godz. 19.00
w każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 18.30
i spotkanie o godz. 19.00
Wspólnota Różańcowa
w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17.15
Grupa młodzieżowa
w każdy czwartek o godz. 19.30
Krąg Biblijny
w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00
Legion Maryi
w każdy wtorek o godz. 19.00
Grupa Pomocników Legionu Maryi w drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00 w domu parafialnym
Opiekunki Chorych
w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00
Katecheza Przedszkolaków
w każdy wtorek o godz. 17.00
Kancelaria Parafialna
tel. (22) 663 34 67
poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 9.00 - 11.00
i 16.00 - 17.30
Biblioteka Parafialna
wtorki 16.00 - 18.00
Czytelnia i Wypożyczalnia
Czasopism Religijnych
czwartki 17.00 - 18.30, niedziele 10.00 - 13.00
Poradnictwo Rodzinne
środy 18.00 - 20.00
Redakcja „Parafii na Sadach”
piątki od godz. 17.00
Grupa ministrantów młodszych
piątki godz. 17.30, pierwszy i trzeci – kl. I-III,
drugi i czwarty – kl. IV-VI
Grupa ministrantów z gimnazjum
i liceum
drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 19.15
Grupa dorosłej służby liturgicznej drugi piątek miesiąca godz. 19.15
Nasza Parafia w Internecie
www.jankanty.warszawa.pl
Nasza gazeta w Internecie
www.parafianasadach.wordpress.com
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,
Anna Laszuk, s. M. Bernarda Konieczna CR, Maria Natanson, Grażyna Tierentiew.
Prowadzenie strony internetowej: Hanna Dębska
Wspólpraca: Arkadiusz Kubowicz.
Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Grzegorz Ostrowski
Wydawnictwo Bonum, ul. Łąkowa 58, 05-402 Otwock
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Tak powstawała nasza świątynia
Prezentujemy wybrane fotografie pokazujące historię budowy naszego kościoła parafialnego. Zdjęcia udostępnił nasz parafianin Pan Stefan Sobiesiak, który pomagając społecznie przy budowie, od
czerwca 1981 r. utrwalał na kliszy fotograficznej postęp prac wykonując ponad 200 zdjęć. Wszystkie
zdjęcia zostały zdigitalizowane, opisane i umieszczone w internecie. Można je obejrzeć pod adresem
http://picasaweb.google.com/parafianasadach w folderze BUDOWA KOŚCIOŁA.
Zdjęcia: Stefan Sobiesiak

11 czerwca 1981 r. Biskup Jerzy Modzelewski dokonuje
aktu poświęcenia kamienia węgielnego kościoła.

Październik 1982 r. Wewnątrz murów kościoła.

Październik 1983 r. Mury kościoła już stoją. Plac budowy.
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Lipiec 1981 r. Położono fundamenty kościoła.

Październik 1982 r. Mury kościoła coraz wyższe.

Czerwiec 1984 r. Prace budowlane we wnętrzu kościoła.
Widok na prezbiterium.
19

Grudzień 1984 r. Wnętrze kościoła w stanie
surowym. Ściany otynkowane, ale z powodu
niskiej temperatury długo schną. Prowizoryczny
ołtarz i zainstalowane oświetlenie elektryczne.

Lipiec 1993 r.
Jeszcze nie ma
organów.
Siostra Maria
Bernarda gra na
fisharmonii
23 grudnia 1984 r. Ks. proboszcz Antoni
Dębkowski odprawia pierwszą Mszę
św. w nowym, doraźnie poświęconym,
kościele.

Grudzień 1991 r. Tynkowanie elewacji kościoła dobiega
końca.

5 czerwca 1995 r. Uroczystość poświęcenia nowego
kościoła. W środku ks. proboszcz Antoni Dębkowski.
20

Lipiec 1993 r. Msze św. odprawiane są w nowym kościele
mimo trwających prac wykończeniowych we wnętrzu.

5 czerwca 1995 r. Kard. Józef Glemp Prymas Polski w
trakcie uroczystości poświęcenia nowego kościoła.
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Rok 2014 był rokiem ważnych
rocznic historycznych. Przypadało w nim m.in. 100-lecie wybuchu
I wojny światowej, 75-lecie rozpoczęcia II wojny światowej i 70-lecie
Powstania Warszawskiego. Ogłoszony też został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jana
Karskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego – dwóch emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego z czasu II
wojny światowej, etnografa Oskara
Kolberga oraz św. Jana z Dukli.

W tym roku obchodzona była
600. rocznica urodzin tego niezwykłego świętego, który jeszcze przed
swoją kanonizacją, 275 lat temu,
ustanowiony został patronem Polski.
Jan urodził się w 1414 r. w mieszczańskiej rodzinie Dźwig w Dukli położonej w Beskidzie Niskim. Z domu
rodzinnego wyniósł głęboką pobożność, która spowodowała decyzję
o poświęceniu swego życia Bogu.
Początkowo pociągało go życie pustelnicze, zamieszkał więc w okolicznych lasach, pod górą Cergową,
by w samotności oddawać się modlitwie i pracy. W górskiej pustelni
pokutował tak, że nie poznała go
własna matka, gdy po długim czasie umartwień zdecydował się odwiedzić rodzinny dom. Wygoniła go
z domu wyzywając od żebraków,
a ten – pokornie odczytując jej słowa
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Święci Patroni
2014 roku
Nie lękajcie się być świętymi
Jan Paweł II
w duchu posłuszeństwa – wstąpił do
zakonu żebraczego, gdyż doszedł do
wniosku, że szybciej ku doskonałości
chrześcijańskiej podąży w towarzystwie innych.
Był to rok 1440. Jan trafił do franciszkanów konwentualnych w Krośnie – zakonu bardzo popularnego
w XV w. Po skończeniu studiów teologicznych i uzyskaniu święceń kapłańskich został skierowany do pracy kaznodziejskiej. Znajomość jęz.
niemieckiego pozwalała mu głosić
kazania także dla katolików niemieckich, którzy zamieszkiwali na Podkarpaciu. Kierował wspólnotami zakonnymi w Krośnie i we Lwowie, a przez
pewien czas pełnił także urząd
zwierzchnika kustodii ruskiej franciszkanów, w skład której wchodziło
7 klasztorów odgrywających ważną
rolę w działalności misyjnej zakonu.
Przez 25 lat pobytu w zakonie
franciszkanów cieszył się Jan powagą
i szacunkiem zakonników oraz wiernych. Szczególnie dbał o staranne
i głębokie życie duchowe poprzez
osobiste posty i modlitwy wzorem
św. Franciszka z Asyżu. Z czasem coraz
bardziej odczuwał niezadowolenie
z poziomu życia duchowego wspólnot klasztornych, gdyż franciszkanie
zdążyli już odejść od pierwotnej reguły. Jan chciał czynić dla ludzi więcej.
W latach 1453-1454 przebywał
w Polsce św. Jan Kapistran, wielki
kaznodzieja i reformator franciszkańskiego życia zakonnego. Założył
klasztory bernardynów, czyli franciszkanów reguły zaostrzonej. Jednym z pierwszych bernardynów był
św. Szymon z Lipnicy opisany w PnS
nr 28. Urzeczony surowością ich obyczajów, w poszukiwaniu doskonałej
służby Bogu przeniósł się w 1463 r.
do klasztoru bernardynów we Lwo-

wie. Prowadził tam życie ukryte,
nie piastując już żadnych urzędów.
Uczestniczył w nabożeństwach, które do bernardyńskiego kościoła we
Lwowie ściągały rzesze nie tylko katolików. Przekazy mówią o nim jako
o wielkim kaznodziei i spowiedniku,
który potrafił podnosić ludzkiego
ducha ku Bogu, zachęcać do dobra,
nieść pociechę w strapieniu. Podczas najazdu tatarskiego na Lwów
w 1473 r., kiedy garstka oblężonych
obrońców przy klasztorze bernardynów traciła już nadzieję, święty
wyszedł do walczących i pobłogosławił ich Najświętszym Sakramentem. Podniesieni na duchu ruszyli
do boju i zwyciężyli. To wydarzenie
sprawiło, że Jan stał się skutecznym
orędownikiem, a wiara lwowian
jeszcze dwukrotnie za jego pośrednictwem pomogła obronić miasto
przed najazdem Tatarów – w 1648
i 1672 r. Kilka lat przed śmiercią Jan
został doświadczony utratą wzroku
i chorobą nóg, lecz mimo to z pomocą kleryków nadal głosił kazania
i posługiwał w konfesjonale. Już za
życia wielu uważało go za świętego, a kiedy po śmierci 29 września
1484 r. wzmógł się kult na skutek
licznych łask doznawanych przy
jego grobie w lwowskim kościele,
rozpoczęto starania o jego beatyfikację. Nastąpiła ona 21 stycznia 1733
r. za sprawą papieża Klemensa XII.
Następstwem tego wydarzenia była
fundacja kościoła i klasztoru dla Ojców Bernardynów w Dukli. Świętym
ogłosił go 10 czerwca 1997 r. w Krośnie Jan Paweł II. Relikwie św. Jana są
obecnie w Dukli.
Życie Jana może być wskazówką
dla wszystkich duszpasterzy i osób
świeckich, którzy wychodzą z murów klasztornych i swoich domów
do ludzi potrzebujących, wszystkich, którzy prowadzą działalność
misyjną w miastach i tropikach,
pomagają bezdomnym, edukują,
ratują zagrożone dzieci.
To posłannictwo doskonale
rozumiał inny patron tego roku
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bł. Edmund Bojanowski, który
swoją bogatą działalnością wyprzedzał to, co na temat apostolstwa
świeckich wniósł Sobór Watykański
II. Urodził się 14 listopada 1814 r. we
wsi Grabonóg, w Wielkopolsce, w rodzinie ziemiańskiej, głęboko katolickiej i patriotycznej. Gdy miał cztery
lata, ciężko zachorował na gruźlicę.
Matka wymodliła jego wyzdrowienie przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej na Świętej Górze
w Gostyniu. Ze względu na słabe
zdrowie Edmund uczył się w domu
pod opieką prywatnych nauczycieli. W latach 1832-1838 studiował
filozofię i literaturę we Wrocławiu
i Berlinie, jednak nawrót choroby
zmusił go do przerwania nauki i powrotu do domu. Jako student pisał
artykuły o kulturze polskiej, zbierał
polskie pieśni ludowe, tłumaczył
poezję czeską, serbską i angielską.
Nie mogąc uczestniczyć w walkach
o niepodległość Polski, pragnął służyć Ojczyźnie swymi zdolnościami
i majątkiem, a przez swoją działalność kulturalną i charytatywną na
terenie Wielkopolski – przeciwstawić
się germanizacji. Sytuacja najbiedniejszych, wiejskich dzieci spowodowała, że zaangażował się bardzo
w pracę społeczną i charytatywną.
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Zakładał biblioteki i czytelnie przy
wiejskich szkołach, rozpowszechniał
wartościowe czasopisma i pomagał
ubogiej młodzieży w zdobywaniu
wykształcenia. Aby zapewnić stałą opiekę nad dziećmi, zaczął od
1845 r. zakładać ochronki współpracując z miejscową ludnością.
Opiekę nad nimi powierzył dziewczętom, które sam przygotował do
pracy z najmłodszymi. To poddało
mu myśl o założeniu zgromadzenia,
które zajmowałoby się krzewieniem
oświaty i niesieniem pomocy potrzebującym.
3 maja 1850 r. Bojanowski powołał do życia Bractwo Wychowawczyń Ochronek, które stanowiło
zalążek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Organizacja zakonu zajęła
kilka lat, wspierało ją wiele znanych
w Wielkopolsce osób, wreszcie
w 1858 r. abp Mieczysław Ledóchowski zatwierdził regułę Zgromadzenia. Edmund Bojanowski sam
układał programy nauczania i wychowania dla przedszkoli, dostarczał materiały w formie opowiadań,
przysłów i piosenek, a niektóre sam
układał i wydawał. Świecki apostoł
polskiego ludu u schyłku życia postanowił wstąpić do zakonu, jednak stan zdrowia uniemożliwił mu
ukończenie seminarium. Wyznał,
że dopiero tuż przed śmiercią zrozumiał, że wolą Bożą było, aby do
końca pozostał człowiekiem świeckim. Zmarł 7 sierpnia 1871 r., w Górce Duchownej koło Leszna, a od
1930 r. spoczywa w Sanktuarium
w Luboniu. Bojanowskiego beatyfikował Jan Paweł II 13 czerwca
1999 r. w Warszawie.
Edmund Bojanowski jest postacią wyjątkową w dziejach Kościoła
katolickiego, gdyż jako osoba świecka założył zgromadzenie zakonne,
wytyczył jego cele, opracował regułę i kierował nim przez 16 lat. Ks. Stanisław Gieburowski, jego przyjaciel
i współpracownik, tak mówił o nim:
„Całe jego życie to jeden wątek mi-

łości bliźniego, to ciągła pamięć
o tym, który cierpi, a zapomnienie
o sobie, to ustawiczne miłosierdzie”.
Zgromadzenie założone przez Bojanowskiego jeszcze za jego życia rozwijało się w Wielkopolsce, Galicji, na
Śląsku i w Królestwie Polskim, jednak działalność sióstr wkrótce spotkała się ze sprzeciwem zaborców,
a ceną dalszego istnienia był podział
zgromadzenia. Wyodrębniły się
z niego cztery autonomiczne, lecz
tworzące federację, Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek: wielkopolskie,
starowiejskie, dębickie oraz śląskie,
i są najliczniejszym zgromadzeniem
w kraju (ok. 3,5 tys.).
Duch bł. Edmunda Bojanowskiego jest żywy w tym Zgromadzeniu,
które jego charyzmat realizuje na
obu półkulach. Posługiwanie sióstr
obejmuje szczególnie wychowanie
dzieci i młodzieży, opiekę nad chorymi i biednymi, a także różne formy
pracy parafialnej i charytatywnej.
Prowadzą domy również we Włoszech, Kanadzie, Francji, na Białorusi
i Ukrainie oraz działalność misyjną,
m.in. w Kamerunie.
Błogosławiony ma także wielu
naśladowców wśród ludzi świeckich; w wielu miastach działają organizacje pod patronatem bł. Edmunda, którym bliska jest idea pomocy
potrzebującym oraz ich edukacja na
wyższych szczeblach.
Dlaczego dziś należy pamiętać
o takich ludziach jak św. Jan z Dukli
czy bł. Edmund Bojanowski? Pierwszy zrezygnował z kariery zmieniając zakon, drugi majątek i słabe
zdrowie poświęcił na służbę innym
– obaj wskazują nam konkretne
drogi prawdziwego życia chrześcijańskiego. Potrafili żyć według woli
Bożej, przyjmować ją i wypełniać jak
potrafili najlepiej.
Grażyna Tierentiew na podstawie
1. Szlaki Pielgrzyma nr 8/2014 – Franciszkański Magazyn Pielgrzymkowy.
2. List do Pani nr 7/8/2014 – wyd. Bernardinum.
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20 października 2014
Dzień Patrona
Bierzmowanie młodzieży
przez biskupa
ks. Józefa Górzyńskiego
w obiektywie Karoliny Snitko

Uroczysta procesja rozpoczynająca Mszę św. odpustową
w Dniu Patrona św. Jana Kantego.

Homilia biskupa Józefa Górzyńskiego skierowana do
młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania. Motto
homilii: „Bądźcie miłosierni, tak jak nasz Pan jest miłosierny”.

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania z udziałem naszego
ks. proboszcza Grzegorza Ostrowskiego.
Młodzież bierzmowana uczestnicząca w liturgii.

Młodzież w procesji z darami ołtarza.
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Pamiątka z Bierzmowania – młodzież z ks. Michałem
Miecznikiem, który przygotował naszych młodych Parafian
do przyjęcia tego Sakramentu.
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NIEDZIELA PALMOWA 2015

Pietro Lorenzetti – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy –1320 r. – fresk w Bazylice św. Franciszka w Asyżu

„Wjeżdżając do Jerozolimy, Chrystus wchodzi
na drogę krzyża, drogę miłości i cierpienia.
Wpatrujcie się w Niego z nowym entuzjazmem wiary.
IDŹCIE ZA NIM!”
Jan Paweł II

