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Od końca
Zacznij od Zmartwychwstania 
od pustego grobu 
od Matki Boskiej Radosnej 
wtedy nawet krzyż ucieszy… 
jak perkoz dwuczuby na wiosnę 
anioł sam wytłumaczy jak trzeba 
choć doktoratu z teologii nie ma 
grzech ciężki staje się lekki 
gdy się jak świntuch rozpłacze 
- nie róbcie beksy ze mnie 
mówi Matka Boska 
to kiedyś 
teraz inaczej 
zacznij od pustego grobu 
od słońca 
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery 
od końca

ks. Jan Twardowski

Święte Triduum Paschalne
  2  kwietnia – Wielki Czwartek.
 Dziesiąta rocznica śmierci 

św. Jana Pawła II (+2005)
 Msza Wieczerzy Pańskiej 

o godz. 18.30.
  3  kwietnia – Wielki Piątek.
 Liturgia Męki Pańskiej o godz. 

18.00. Adoracja Pana Jezusa 
w Ciemnicy od godz. 6.30 do 
18.00.

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII 
2 kwietnia – 31 sierpnia 2015

  4  kwietnia – Wielka Sobota.
 Liturgia Wigilii Paschalnej 

o godz. 20.00. Adoracja Pana 
Jezusa w Grobie od godz. 6.30 
do 20.00. Święcenie pokar-
mów od godz. 8.00 do 17.00.

  5  kwietnia – Niedziela Zmar-
twychwstania Pańskiego.

 Procesja Rezurekcyjna i Msza 
św. o godz. 6.00.

10 kwietnia – piątek, 5. roczni-
ca katastrofy smoleńskiej.

 Msza św. za śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i wszyst-
kie ofiary katastrofy o godz. 
18.30.

12 kwietnia – Niedziela Miło-
sierdzia Bożego.

13 kwietnia – poniedziałek, 
Adoracja Parafialna.

Maj
Nabożeństwo Majowe codzien-

nie o godz. 18.00.
  3 maja – niedziela, Uroczy-

stość N.M.P. Królowej Pol-
ski. Święto Narodowe. 224. 
Rocznica Konstytucji 3 Maja. 

 Msza św. za Ojczyznę o godz. 
18.30.

 9  maja – sobota, w Warszawie 
Uroczystość Matki Bożej 
Łaskawej – Patronki Stolicy

 (kościół OO. Jezuitów, ul. 
Świętojańska 10).

 I  Komunia Święta o  godz. 
10.00 i 12.00. 

Tycjan - Chrystus dźwigający krzyż (1565 r.)
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13 maja – środa, Matki Bożej 
Fatimskiej. Adoracja Para-
fialna.

15 maja – piątek, rozpoczęcie 
Nowenny do Ducha Święte-
go (na Nabożeństwach Majo-
wych).

17 maja – 7. Niedziela Wielka-
nocna, Wniebowstąpienie 
Pańskie.

22 - 23 maja – piątek i sobota, 
Nawiedzenie Matki Bożej 
Jasnogórskiej w  Świętym 
Wizerunku Nawiedzenia.

24 maja – 8. Niedziela Wiel-
kanocna, Zesłanie Ducha 
Świętego. 

 Zakończenie okresu wielka-
nocnego i Komunii Świętej 
Wielkanocnej.

28 maja – czwartek, Święto Je-
zusa Chrystusa, Najwyższe-
go i Wiecznego Kapłana.

 34. rocznica śmierci Sługi 
Bożego kard. Stefana Wy-
szyńskiego (+1981).

 Msza św. o beatyfikację 
o godz. 18.30.

31 maja – niedziela, Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej.

20 czerwca – sobota, Parafial-
ny Dzień Chorych.

 Spowiedź o godz. 9.30, Msza 
św. o godz. 10.00.

28 czerwca – 31 sierpnia, po-
rządek Mszy św. wakacyjny. 
W niedziele nie ma Mszy św. 
o godz. 9.00 i 14.00, w dni 
powszednie nie ma Mszy św. 
o godz. 6.30 i 7.30.

Lipiec
13 lipca – poniedziałek, Ado-

racja Parafialna.

Sierpień
  1  sierpnia – sobota, 71. rocz-

nica wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

 Msza św. za poległych w Po-
wstaniu o godz. 18.30.

  6  sierpnia – czwartek, Święto 
Przemienienia Pańskiego.

13 sierpnia – czwartek, Adora-
cja Parafialna.

15 sierpnia – sobota, Uroczy-
stość Wniebowzięcia N.M.P.

 95. Rocznica Cudu nad Wisłą 
w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

 Msza św. za Ojczyznę o godz. 
18.30.

26 sierpnia – środa, Uroczy-
stość Matki Bożej Często-
chowskiej. Msze św. jak 
w dzień powszedni.

29 sierpnia – sobota, Uroczy-
stość Męczeństwa Św. Jana 
Chrzciciela.

 Odpust w Bazylice Archikate-
dralnej, ul. Świętojańska 8.

Opracowała
S. M. Bernarda Konieczna CR.

Czerwiec 
 Nabożeństwo Czerwcowe co-

dziennie o godz. 18.00.
 4 czerwca – czwartek, Uroczy-

stość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

 Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.30

 Procesja z Najświętszym Sa-
kramentem do czterech ołta-
rzy o godz. 17.00.

  5  czerwca – piątek,
 20. rocznica poświęcenia na-

szego kościoła (1995).
  7  czerwca – 10. Niedziela Zwy-

kła. VIII Święto Dziękczynie-
nia na polach Wilanowskich.

 Zakończenie Peregrynacji 
Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej w Świętym Wizerunku 
Nawiedzenia w Archidiecezji 
Warszawskiej.

12 czerwca – piątek, Uroczy-
stość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

Johann G. Schmidtner – Matka Boża 
Rozwiązująca Węzły (1700 r.).  

Inicjatorem kultu MB od Węzłów jest 
Ojciec Święty Franciszek.

Pompeo Batoni – Serce Jezusa (1767 r. )

13 czerwca – sobota, Uroczy-
stość Niepokalanego Serca 
Maryi, Adoracja Parafialna.

 Imieniny ks. prałata dr Anto-
niego Dębkowskiego.
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Najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne znajdu-
je się w Górce Klasztornej w województwie wielko-
polskim i jest znane wielu parafianom również z piel-
grzymki Wspólnoty Różańcowej w 2008 r. (por. PnS 
nr 16). Matka Boża objawiła się pasterzowi w Gaju 
Góreckim na ogromnym dębie w 1079 r. i było to Jej 
pierwsze objawienie na ziemiach polskich. Dzisiaj 
miejsce to znane jest z cudownego obrazu Matki Bo-
żej Góreckiej oraz studzienki z wodą o cudownych 
właściwościach. Opiekunami tego miejsca są od 
1923 r. Misjonarze Świętej Rodziny, którzy swoje po-
wołanie realizują przez pracę misyjną lub ponowną 
ewangelizację prawie na wszystkich kontynentach 
świata oraz przez apostolat powołań i duszpaster-
stwo rodzin. Zgromadzenie to założył w Holandii 
w 1895 r. francuski kapłan, Sługa Boży ks. Jan Chrzci-
ciel Berthier, a jako wzór do naśladowania wskazał 
Świętą Rodzinę z Nazaretu. Do Góreckiego Sanktu-
arium co roku pielgrzymują tysiące wiernych z ca-
łego kraju, często z rodzinami, aby wszystkie swoje 
troski i kłopoty przedstawić Madonnie Góreckiej, 
ufając w Jej pomoc i obronę. Odbywają się tu także 
Dni Skupienia, m.in. dla rzemieślników, strażaków, 
żołnierzy. W całej Polsce znane są rekolekcje ewan-
gelizacyjne Góreckie Dni Młodości oraz Festiwal Pio-
senki Religijnej „Maria Carmen”. W Sanktuarium Gó-
reckim swoją siedzibę mają również Stowarzyszenie 
Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, 
Referat Powołań Misjonarzy Świętej Rodziny i redak-
cja Posłańca Świętej Rodziny, góreckiej gazety, zaś 
w okresie Wielkiego Postu wystawiane jest Miste-
rium Męki Pańskiej.

Na przestrzeni lat przeciwnicy Boga i kultu ma-
ryjnego wielokrotnie starali się wymazać to miejsce 
z kart historii. Tak było w okresie reformacji i rozwoju 
protestantyzmu, w czasie najazdu Szwedów, w cza-
sach zaborów czy też podczas II wojny światowej, 
kiedy to w Górce stworzono obóz zagłady dla ducho-
wieństwa i okolicznych mieszkańców. W listopadzie 
1939 r. hitlerowcy zamordowali 5 kapłanów i 25 braci 
zakonnych z góreckiego klasztoru. Aby uczcić i upa-
miętnić męczeństwo Polaków, postanowiono przed-
stawić plenerowe Misterium Męki Pańskiej jako hołd 

30 lat Misterium  
Męki Pańskiej  

w Górce Klasztornej
…a ja Cię, Jezu więcej kocham za Ukrzyżowanie

niż za Przemienienie i za Zmartwychwstanie.
Zygmunt Krasiński

Ostatnia Wieczerza

Modlitwa w Ogrójcu

Jezus prowadzony na sąd

Jezus przed Sanhedrynem
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oddany wszystkim pomordowanym. Początek temu 
wydarzeniu dał w 1984 r. ks. Jan Czekała MSF, któ-
ry sam wielokrotnie wcielał się w postać Chrystusa, 
i grupa około stu parafian z okolicznych wsi. Ci, któ-
rzy rozpoczęli odgrywanie Misterium Męki Pańskiej 
nie przypuszczali nawet, jaką ważną tradycję zaczy-
nają kształtować – Misterium w Górce trwa już 30 lat. 
Oparte jest na Ewangelii oraz dziele Romana Brand-
staettera „Jezus z Nazaretu”. Rolę Jezusa odgrywa tra-
dycyjnie kapłan. Najważniejsze postaci są od lat grane 
przez te same osoby i powszechnie znane w społecz-
ności lokalnej. Akcja Misterium Męki Pańskiej rozgry-
wa się na Placu Objawienia – niedaleko studzienki, 
gdzie ukazała się Maryja. Po lewej stronie wznosi się 
niewielki nasyp przedstawiający Górę Oliwną. Przy 
dzwonnicy usytuowany jest pałac Piłata, dalej jest pa-
łac Heroda, Sanhedryn i siedziba Kajfasza. Golgota, na 
której znajdują się trzy krzyże, znajduje się poza mu-
rami klasztoru obok cmentarza parafialnego.

W góreckim Misterium uczestniczą tysiące piel-
grzymów, którzy przyjeżdżają tu, aby na nowo prze-
żywać cierpienia Jezusa Chrystusa i łączyć się w bólu 
z Matką Bożą. Oglądają rozmowę Jezusa z uczniami 
w Wieczerniku i jedzą rozdawany przez Niego chleb, 
widzą Go modlącego się w Ogrójcu, patrzą, gdy jest 
zdradzany, pojmany, bity. Zdarza się, że ktoś jest go-
tów bronić Jezusa przed brutalnymi legionistami, 
później sądzonego przez Sanhedryn, Heroda i Piłata. 
Pielgrzymi idą za nim i płaczą, widząc Go biczowa-
nego, upadającego na Drodze Krzyżowej, zamierają, 
kiedy oddaje On życie na krzyżu. W trakcie przed-
stawienia stają się mimo woli jego aktorami, grają 
rolę tłumu z kart Ewangelii, w którym znajdowali się 
ludzie obojętni i ci, którzy szydzili z Chrystusa albo… 
zdawali sobie sprawę z wielkiej Jego Ofiary i płaka-
li. To wszystko można przeżyć tylko uczestnicząc 
w Góreckim Misterium.

Grażyna Tierentiew na podstawie materiałów 
i fotografii z Sanktuarium

Jezus przed Piłatem

Biczowanie Jezusa.

Jezus bierze krzyż

Upadek Jezusa pod krzyżem Śmierć Jezusa
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Chrystus zmartwychwstał,
Przez śmierć swoją zwyciężył śmierć,

Dał życie zmarłym.

Troparion Wielkiej Nocy

Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulmina-
cyjną prawdą naszej wiary. Jest wydarzeniem 
rzeczywistym i – jak świadczy Nowy Testament 
– potwierdzonym historycznie. Już około 56 r. św. 
Paweł napisał do Koryntian: „Przekazałem wam 
na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł 
– zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Ke-
fasowi, a potem Dwunastu  
(1 Kor 15,3-4). Apostoł 
mówi tu o żywej tra-
dycji Zmartwych-
wstania, którą 
przejął po swo-
im nawróceniu 
pod Damasz-
kiem. Wyrażenie 
„zgodnie z Pi-
smem” wskazuje, 
że Zmartwychwsta-
nie Chrystusa wypeł-
niło obietnice Starego Te-
stamentu (Łk 24,26-27.44-48) 
i obietnice samego Jezusa z czasu 
Jego życia ziemskiego.

Nikt nie był naocznym świadkiem samego wy-
darzenia Zmartwychwstania i nie opisuje go żad-
na Ewangelia. Nikt nie wie, jak dokonało się ono 
z fizycznego punktu widzenia. Nie była uchwytna 
dla zmysłów jego wewnętrzna istota, przejście ze 
śmierci do życia. Zmartwychwstanie jest wyda-
rzeniem historycznym, które można stwierdzić na 
podstawie znaku pustego grobu i spotkań Aposto-
łów z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Pierwszym elementem w ramach wydarzeń 
paschalnych był pusty grób. Nie był to sam w so-
bie bezpośredni dowód, ale stanowił dla wszyst-
kich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów 
było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania 
samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Jan 

stwierdza, że wchodząc do pustego grobu i widząc 
„leżące płótna”, „ujrzał i uwierzył” (J 20,6-8). Uznał, 
iż nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem 
ludzkim i że Jezus nie powrócił po prostu do życia 
ziemskiego, jak to się stało w przypadku Łazarza.

Pierwszymi zwiastunami Zmartwychwstania 
Chrystusa były dla Apostołów Maria Magdalena 
i pobożne kobiety. Następnie Jezus ukazał się Pio-
trowi, a potem Dwunastu. Wszystko, co wydarzyło 
się w czasie tych dni paschalnych, angażuje każ-
dego z Apostołów – szczególnie Piotra – w budo-
wanie nowej ery, która rozpoczęła się w poranek 
wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwsta-
nia Chrystusa są oni fundamentami Jego Kościo-
ła. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera 
się na świadectwie konkretnych ludzi, znanych 
i w większości żyjących jeszcze pośród nich. Tymi 
świadkami Zmartwychwstania Chrystusa są przede 

wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: Pa-
weł mówi jasno, że Jezus ukazał się 

pięciuset osobom równocze-
śnie, a ponadto Jakubowi 

i wszystkim Apostołom 
(1 Kor 15,4-8).

Męka Nauczy-
ciela i Jego zapo-
wiadana wcze-
śniej śmierć na 
krzyżu stała się 
radykalną pró-

bą wiary uczniów. 
Ewangelie ukazu-

ją ich zasmuconych 
i przerażonych (J 20,19). 

Wstrząs spowodowany ukrzy-
żowaniem był tak wielki, że nie uwie-

rzyli od razu w wiadomość o Zmartwychwstaniu. 
Wątpią nawet wtedy, gdy stoją w obliczu samego 
Jezusa Zmartwychwstałego (Łk 24,38), tak bardzo 
wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą ducha 
(Łk 24,39). Ich wiara w Zmartwychwstanie zrodziła 
się – pod działaniem łaski Bożej – dzięki kolejnym 
spotkaniom ze Zmartwychwstałym Jezusem.

Nawiązuje On z uczniami bezpośredni kontakt 
przez dotyk (Łk 24,39; J 20,27) i wspólny posiłek (Łk 
24,30.41-43; J 21,9.13-15). Przekonuje ich w ten spo-
sób, że nie jest duchem (Łk 24,39), że zmartwych-
wstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym 
samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżo-
wane i nosi jeszcze ślady męki (Łk 24,40; J 20,20.27.). 
To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada rów-
nocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego: 

Mini repetytorium  
z nauk katechetycznych

Zmartwychwstanie
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nie jest już zależne od czasu i przestrzeni. Jezus 
Zmartwychwstały ma całkowitą swobodę wyboru 
form, miejsca i czasu ukazywania się. Pojawia się na 
swój sposób, gdzie i kiedy chce (Mt 28,9.16-17; Łk 
24,15.36; J 20,14.19.26;21,4), ponieważ Jego człowie-
czeństwo nie jest już związane z ziemią, ale należy 
wyłącznie do Boskiego panowania Ojca.

Zmartwychwstanie Jezusa nie było powrotem 
do życia ziemskiego. W istotny sposób różniło się 
od wcześniejszych wskrzeszeń: córki Jaira, mło-
dzieńca z Naim czy Łazarza. Te, cudownie wskrze-
szone mocą Jezusa osoby, powróciły do „zwyczaj-
nego” życia ziemskiego, po którym znów musiały 
umrzeć. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus 
przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza 
czasem i przestrzenią. Jego ciało zostaje w Zmar-
twychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; 
uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały.

Zmartwychwstanie stanowi potwierdzenie tego 
wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. „Je-
śli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest na-
sze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.” (1 Kor 
15,14). „Chrystus jednak zmartwychwstał, i to jako 
pierwszy.” (1 Kor 15,20).

Zmartwychwstanie potwierdza prawdę o bosko-
ści Jezusa, który powiedział: „Gdy wywyższycie Syna 
Człowieczego, wtedy poznacie że JA JESTEM.” (J 
8,28). Zmartwychwstanie Ukrzyżowanego pokazuje, 
że On prawdziwie jest „JA JESTEM”, Synem Bożym 
i samym Bogiem.

Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swo-
ją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez 
swoje Zmartwychwstanie otwiera nam dostęp 
do nowego życia. Polega ono na zwycięstwie nad 
śmiercią grzechu i na nowym uczestnictwie w łasce 
(Ef 2,4-5; 1P 1,3). Dokonuje ono przybrania za synów, 
nie przez naturę, ale przez dar łaski, ludzie stają się 
braćmi Chrystusa.

Zmartwychwstanie Chrystusa – i sam Chrystus 
Zmartwychwstały – jest zasadą i źródłem nasze-
go przyszłego zmartwychwstania. Szczególnym 
uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Syna i uprze-
dzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan jest 
Wniebowzięcie Maryi. Jako wolna od wszelkiej skazy 

pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskie-
go życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebie-
skiej chwały i wywyższona przez Pana jako Królowa 
wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego 
Syna, Pana panującego oraz zwycięzcy grzechu 
i śmierci.

Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia tygo-
dnia” (Mt 28,1; Mk 16,2; Łk 24,1; J 20,1), będącego 
jednocześnie „dniem ósmym”, który następuje po 
szabacie (Mk 16,1; Mt 28,1). Jako „pierwszy dzień ty-
godnia” stanowi pamiątkę pierwszego dnia stworze-
nia, jako „ósmy dzień”, jest dniem w którym Chrystus 
po swoim „odpoczynku” wielkiego Szabatu zapo-
czątkował dzień, „który Pan uczynił”, „dzień, który 
nie zna zachodu” (Liturgia bizantyjska).

Zgodnie z tradycją apostolską, która rozpoczęła 
się w dniu Zmartwychwstania Chrystusa, co tydzień 
w dniu tym, słusznie nazywanym dniem Pańskim 
albo niedzielą (Sobór Watykański II. Sacrosanctum 
Concilium, 102), Kościół celebruje Misterium Paschal-
ne. Centrum tego dnia stanowi „Wieczerza Pańska”, 
ponieważ właśnie na niej cała wspólnota wiernych 
spotyka zmartwychwstałego Pana, który zaprasza 
ich na swoją ucztę.

Raz do roku Zmartwychwstanie Chrystusa razem 
z Jego błogosławioną Męką Kościół czci w najwięk-
szą uroczystość Paschy czyli Wielkanoc. Nie jest ona 
po prostu jednym ze świąt, ale jest „Świętem świąt”. 
Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus 
unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą 
nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane.

Na Soborze Nicejskim (325 r.) wszystkie Kościo-
ły zgodziły się obchodzić Paschę chrześcijańską 
w pierwszą niedzielę po pełni księżyca (14 nisan), 
po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Z powodu 
odmiennych metod odliczana 14 nisan, data obcho-
dzenia Paschy w Kościołach wschodnich i zachod-
nich nie zawsze się pokrywa. Obecnie Kościoły te 
dążą do porozumienia w celu dojścia do wspólnej 
daty celebrowania dnia Zmartwychwstania Pana.

Fot. Stefan Sobiesiak
Wybór i oprac. Marek Kowalski na podstawie:

Katechizmu Kościoła Katolickiego,  
II wydanie poprawione, Pallottinum 2002,  

638-664, 966, 1166-1170, 2174-2176

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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Kiedy obchodzimy rocznicę śmierci świętego, mówimy, że są to jego na-
rodziny dla Boga. Człowiek, który żyje na ziemi, choćby był najszczęśliw-
szy, zawsze jest trochę samotny, bo człowiek człowiekowi nie wystarcza. 
Śmierć ratuje od samotności, gdyż pogrąża człowieka w Bogu. Bóg jeden 
wystarcza. Kult świętych jest oddawaniem czci nie ludziom, ale Bogu ob-
jawiającemu się w nich na ziemi.                                             ks. Jan Twardowski

Dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Mszy św. beatyfikacyjnej, wyno-
szącej na ołtarze 110 osób: Reginę 
Protman, Edmunda Bojanowskiego 
i 108 męczenników II wojny świato-
wej: „Po dwudziestu latach, dzisiaj 
u progu trzeciego milenium i przy-
szłości: Niech zstąpi [Duch Twój] 
i niech zstępuje i stale odnawia ob-
licze ziemi! Tej polskiej ziemi!”

W 2005 roku w ostatnich dniach 
Jego życia i po śmierci warszawia-
cy gromadzili się i układali kwiaty 
w miejscu odprawianych przez Ojca 
Świętego Mszy świętych. Nazajutrz 
po śmierci papieża, w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego wielu z nas 
uczestniczyło we Mszy świętej na 
tym Placu. Tu także Mszę św. konce-
lebrowali biskupi z całej Polski pod 
przewodnictwem Prymasa Józefa 
Glempa 5 kwietnia 2005 roku.

8 kwietnia 2005 r., gdy trwały 
uroczystości pogrzebowe Ojca 
Świętego w Watykanie, również 
na Placu Piłsudskiego zebrani war-
szawiacy swoją modlitwą i obec-
nością chcieli wyrazić hołd Ojcu 
Świętemu.

6 czerwca 2009 r. 
w miejscu tym, obok ta-
bliczki ze słowami Ojca 
Świętego poświęcony 
został krzyż. Beatyfika-
cja Jana Pawła II w dniu 
1 maja 2011 r. i kanoni-
zacja 27 kwietnia 2014 r. 
również zebrały na Pla-
cu Piłsudskiego wielu 
mieszkańców Warsza-
wy, którzy swoją obec-
nością przy telebimach 
jednoczyli się z Ojcem 
Świętym i z uroczysto-
ściami w Watykanie.

Organizatorem wszystkich uro-
czystości w Warszawie związanych 
z tym Świętym jest Centrum Myśli 
Jana Pawła II, samorządowa insty-
tucja kulturalna Warszawy, któ-
ra rozpoczęła działalność rok po 
śmierci Świętego. Jej zadaniem jest 
badanie, dokumentowanie i no-
watorskie upowszechnianie Jego 
nauczania przez różne inicjatywy 
religijne i artystyczne.

Na Placu Piłsudskiego, w każdą 
rocznicę śmierci, mieszkańcy War-
szawy oglądają filmy dokumen-
talne o św. Janie Pawle II. Przybli-
żają one Jego pontyfikat, słuchają 
utworów chóru Centrum Myśli, 
uczestniczą w czuwaniu modli-
tewnym – od 2012 roku przy reli-
kwiach Świętego, którą jest kropla 
krwi na fragmencie sutanny, jaką 
miał na sobie papież w dniu zama-
chu. Uroczystości kończy w godzi-
nie śmierci Papieża utwór „Cisza” 
i błogosławieństwo.

Dziesiąta rocznica śmierci św. 
Jana Pawła II niech będzie dla nas 
czasem modlitwy, zadumy a może 
i spotkaniem z Nim na Placu Pił-
sudskiego w kwietniu 2015 roku.

Grażyna Tierentiew na podstawie:
Podróże Jana Pawła II do Polski 

Plac Józefa Piłsudskiego w War-
szawie znamy wszyscy. Powstał 
w 1791 roku jako dziedziniec Pała-
cu Saskiego i nazywał się Plac Saski, 
potem jego nazwa zmieniała się 
wraz z historią Warszawy i całego 
kraju: Sachsenplatz, Saksonskaja 
Płoszczad, Plac Józefa Piłsudskiego, 
Adolf Hitler Platz, Plac Zwycięstwa.

To na Placu Zwycięstwa w dniu 
2 czerwca 1979 r. papież Jan Pa-
weł II odprawił podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do Polski 
pamiętną Mszę św. z udziałem 
ok. 500 tysiecy osób. Pielgrzymka 
ta rozpoczęta w wigilię uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego 
i wołanie „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 
okazały się wielkim tchnieniem 
Ducha, budzącym społeczeństwo 
polskie po kilkudziesięcioletnim 
uśpieniu komunistycznym.

Dwadzieścia lat później, pod-
czas swojej ósmej pielgrzymki, już 
na Placu Piłsudskiego Ojciec Świę-
ty z mocą powtórzył to samo prze-
słanie 13 czerwca 1999 r. podczas 

Św. Jan Paweł II na Pl.Zwycięstwa w 1979 r.

Na Pl. Piłsudskiego – 2.04.2014 r.
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Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej  
– nasze przygotowanie

Wędrująca Maryja  
drogą do Jezusa  

– Maryja niesie Boga

Peregrynacja kopii Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej jest 
wędrówką Maryi po naszej Oj-
czyźnie, po naszej Archidiecezji, 
naszej parafii i naszych rodzi-
nach.

Maryja, idąc drogami nasze-
go życia, sama staje się dla nas 
drogą do Chrystusa. Tak jak 
w Nawiedzeniu, idąc do Elżbiety, 
podobnie dzisiaj służy człowie-
kowi Chrystusem. Ona przynosi 
go do nas, abyśmy odczuli Jego 
bliskość. Nie siebie nam przyno-
si, ale Syna, który jest naszym 
Zbawicielem. Maryja nosi Jezu-
sa po świecie. Tak jak śpiewamy 
w jednej z naszych maryjnych 
pieśni: „Po górach, dolinach roz-
lega się dzwon…”, tak Maryja 
nosi Jezusa po górach, pagór-
kach i dolinach naszego życia.

 Dzisiaj Maryja chętnie 
obiera sobie miejsca na doli-
nach, jak w Lourdes; na pagór-
kach, jak w La Salette i na Jasnej 
Górze; obiera różne miejsca 
ciszy i skupienia, gdzie można 
lepiej przyjrzeć się Chrystuso-
wi, usłyszeć Go i odczuć, gdzie 
można się z Nim spotkać. Maryja 
nosi Chrystusa po ziemi i zosta-

wia ślady Jego obecności; ludz-
kie życie znaczyć chce Chrystu-
sem i Jego bliskością.

Maryja jest Niewiastą drogi 
i wędrowania, jest Ona też Mat-
ką Drogi, czyli Matką Chrystu-
sa, który powiedział o Sobie, że 
jest „Drogą”. Zatem od początku 
przyzwyczaja Jezusa do wędro-
wania i oswaja Go z licznymi dro-
gami i koleinami ludzkiego życia. 
Właśnie Ona pokazała Mu drogę 
z Galilei do Judei, po której Chry-
stus tak często będzie potem 
chodził. Najpierw drogami tego 
świata jest niesiony przez Nią, 
a potem On sam będzie cho-
dził drogami ludzkich historii, 
a wreszcie weźmie na ramiona 
Krzyż wszystkich ludzi i poniesie 
nas drogą krzyżową na Kalwarię. 
W obyczaj wędrowania Jezus 
wdrażany był przez Matkę.

Nawiedzenie kopii Jasnogór-
skiego Cudownego Wizerun-
ku jest sposobnością, by usiąść 
u stóp Bożej Matki jak dziecko, 
patrzeć na Nią i myśleć o Niej 
z dziecięcą ufnością. Można się 
spodziewać, że wówczas spłynie 
na nas wielka łaska, że Maryja 
nas podniesie, zachęci i umocni, 
bo jest przecież naszą Matką.

Warto w tym miejscu posta-
wić pytanie: Jak wygląda moja 
wiara w Matkę Bożą i jaka jest 
moja miłość do Niej? Czy jest 
interesowna, czy jest bezintere-
sowna?

Chcielibyśmy, aby była bezin-
teresowna, tak jak Maryja uwiel-
bia Boga bezinteresownie za to, 
co Bóg czyni w Jej życiu. 

Maryja jest najpiękniejszym 
dziełem Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego.

Dlatego razem z Nią może-
my najpiękniej wielbić Trójcę 

Przenajświętszą. Będąc u stóp 
Maryi, przynosząc nasze niepo-
koje, modlimy się tak jak modli 
się Kościół.

Przyzywamy na pomoc Ma-
ryję, która jako Boża Rodzicielka 
Dziewica, w swej wielkiej po-
korze, depcze głowę pyszne-
go szatana od pierwszej chwili 
swego Niepokalanego Poczęcia. 
Prosimy Ją, by i w nas starła to, 
co jest z naszej pychy i zarozu-
mialstwa.

Przez peregrynację, w wyda-
rzeniu Nawiedzenia, Maryja bę-
dąca Królową naszego Narodu, 
schodzi z tronu na Jasnej Górze, 
pozostawia koronę i drogocen-
ne szaty, i w skromnej postaci 
Służebnicy Pańskiej, schodzi do 
naszej codzienności, przychodzi 
do naszych świątyń. Zstępuje 
do nas z królewskiego tronu, 
aby wziąć w swoje władanie 
cały Naród, każdą świątynię, 
każdą rodzinę i każde serce.

Jako Matka, chce wchodzić 
w nasze codzienne, niełatwe ży-
cie. Pragnie pójść razem z nami 
naszymi polskimi drogami i dro-
gami naszych codziennych spraw.

Trudne i nieproste są te dro-
gi. Dlatego chcemy, żeby wła-
śnie Ona na nich była obecna.

Maryja, nasza Matka, prze-
chodzi pośród nas. Nie trzeba 
się bać tego Jej przechodzenia 
pośród nas. Ona mobilizuje nas 
do ufnej modlitwy, ożywia we-
wnętrznie wielu ludzi, którzy 
miesiącami czy latami nie byli 
u spowiedzi. 

Jako Matka potrafi to wszyst-
ko w nas budzić i ożywiać. Nam 
zaś o to przede wszystkim cho-
dzi, aby pomagała nam, żeby 
Boże życie wzrastało w nas 
i dojrzewało.
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Kardynał Stefan Wyszyński

Peregrynacja Obrazu  
Matki Bożej Jasnogórskiej

w Świętym Wizerunku  
Nawiedzenia

w Archidiecezji Warszawskiej

Hasło Peregrynacji
Odnowić śluby nasze chcemy, Maryjo

Hymn Peregrynacji  
„Śluby Jasnogórskie”1

1. O Wielka Matko Boga i Człowieka
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,

Twojej opiece los całego Świata
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.

Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
By nie złamane było dane słowo,

Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.

Refren: Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowić śluby nasze chcemy.

By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy:

Wolności wiary i Kościoła
za wszelką cenę strzec będziemy.

Królowo Polski - przyrzekamy,
Królowo Polski - ślubujemy.

2. Będziemy bronić każdej polskiej duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła.

Będziemy czuwać, by kołyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,

Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo.
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia,

W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.
Refren:

3. Przy Twoim boku chcemy, o Maryjo
Walczyć z wadami Polskiego Narodu.

Aby pod każdym dachem, każdą strzechą
Nie było płaczu i nie było głodu.

Chcemy żyć zawsze w zgodzie i w pokoju.
Chcemy, by miłość wokół panowała.

Chcemy Maryjo, aby Polska cała
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.

Refren:

1 Laudate Dominum, Chwalcie Pana, Śpiewnik pielgrzymko-
wy, opr. Lech Gralak, Radom 1986.
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Chrystus nakazał Apostołom: „Wskrzeszaj-
cie umarłych” (Mt 10,8).

Niekiedy zastanawiamy się, czy my to umie-
my robić. Maryja przypomina nam, że mamy 
wskrzeszać nie tyle ciała, ile ducha. Czynimy to 
zawsze, ilekroć otwieramy się na Boga, tak jak 
Ona.

Peregrynacja 
kopii Cudowne-
go Obrazu Mat-
ki Bożej bardzo 
leżała na sercu 
Księdzu Pryma-
sowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu. 
Myślał z wielką 
troską o Koście-
le i narodzie 
polskim. Ojciec 
Święty Pius XII 
uroczyście po-
święcił Wizeru-
nek Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Rzymie i sam wyprawił go ze 
znakiem swego błogosławieństwa, jak gdyby ze 
znakiem jedności Polski katolickiej z Rzymem.

Jako rzymscy katolicy jesteśmy zjednoczeni 
z Głową widzialną, Papieżem, który pobłogo-
sławił ten Obraz. Poprzez Rzym otrzymaliśmy 
Krzyż i Ewangelię. Przez Rzym otrzymujemy 
biskupów, którzy dają nam kapłanów. Przez 
Rzym jesteśmy związani z kulturą całego świa-
ta. W czasie peregrynacji Maryja zbiera po pol-
skiej ziemi dowody naszej jedności ze stolicą 
chrześcijaństwa, Rzymem.

Wędrówka kopii Cudownego Obrazu Jasno-
górskiej Matki rozpoczęła się od tronu Ojca 
Świętego i przemierza całą Polskę. Obecnie 
wędruje poprzez Archidiecezję Warszawską, 
a 22 maja przybędzie do naszej parafii. W ten 
sposób dopełnia się wewnętrzne zjednoczenie 
i zespolenie Kościoła świętego i naszego naro-
du. Dzięki temu jest to radosne Nawiedzenie.

ks. dr Grzegorz Ostrowski
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Tradycyjnie już, styczniowe spotkanie naszego 
Kręgu Biblijnego miało uroczysty, świąteczny charak-
ter. Opiekun Kręgu ks. prałat Antoni Dębkowski, jak 
zwykle zaprosił wszystkich uczestników na wschod-
ni przysmak, serwowany jeszcze ciepły, pieczony na 
boczku kartoflak. Spotkanie odbyło się przy świątecz-
nie udekorowanym stole w domu parafialnym. Nie-
którzy uczestnicy przynieśli na deser słodycze i owoce. 
Świąteczny nastrój nie przeszkadzał w realizacji mery-
torycznego programu spotkania, które odbyło się we-
dług typowego porządku. Po prowadzonej przez ks. 
Prałata wspólnej, krótkiej modlitwie, Przewodnicząca 
Kręgu Teresa Bola zreferowała ważniejsze wydarzenia 
z życia Kościoła i Parafii w ostatnim miesiącu. Po krót-
kim uzupełnieniu przedstawionych faktów i ich omó-
wieniu przez uczestników, nadeszła pora na zajęcie się 
głównym tematem spotkania. Był to zaproponowany 
przez ks. Prałata i osobiście przez Niego omówiony, 
związany ze Świętami Bożego Narodzenia temat: Pro-
roctwa mesjańskie w księgach Starego Testamentu. 
Proroctw tych spotykamy sporo. Były one stopniowo 
rozszerzane i uzupełniane przez kolejnych Proroków 
i Natchnionych Autorów. Wydaje się, że wypowiadając 
niektóre z nich, nawet sami Prorocy mogli nie zdawać 
sobie sprawy, co konkretnie oznaczają. Znaczenie nie-
których z tych proroctw stawało się czytelne dopiero 

później. Ich celem było stopniowe przygotowanie Na-
rodu Wybranego na przyjście Mesjasza. Najważniej-
sze proroctwa mesjańskie zawierają: Druga Księga 
Samuela (2Sm 7,12); Psalmy (Ps 2 7-9 i Ps 110); Księga 
Izajasza (Iz 7,14; 8,23-9,6; 42,1-9; 49,5-12; 50,4-9; 52,13-
53,12; 61,1-3); Księga Jeremiasza (Jr 23,5-6); Księga Eze-
chiela (Ez 34,23-31); Księga Daniela (Dn 7,13-14); Księga 
Micheasza (Mi 5,1-14). Proroctwa takie można znaleźć 
również w Księdze Rodzaju czy Księdze Liczb, jednak 
Księgi te redagowano i zbierano na podstawie staro-
żytnych przekazów w późniejszym czasie, w trakcie 
niewoli babilońskiej, około 586 roku przed narodze-
niem Chrystusa, i trudno z całą pewnością wykluczyć, 
że nie znalazły się w nich proroctwa już znane.

Nasz parafialny Krąg Biblijny

Wspólna modlitwa rozpoczynająca świąteczne  
spotkanie Kręgu Biblijnego

Ksiądz Prałat omawia główny temat spotkania,  
przy nim Przewodnicząca Teresa Bola

Dyskusja

Po omówieniu tematu, jak zwykle, był czas na 
wspólną dyskusję, wyjaśnianie ewentualnych wątpli-
wości i trudniej zrozumiałych fragmentów. Nad prze-
biegiem dyskusji czuwał ks. Prałat, dbając aby wspólnie 
wyciągane wnioski i wyjaśnienia były zgodne z treścią 
Pisma świętego. Tym razem, ze względu na świątecz-
ny charakter, spotkanie rozszerzono o wspólne śpie-
wanie kolęd. Zakończono, jak zwykle, uzgodnieniem 
tematu następnego spotkania i krótką wspólną mo-
dlitwą. Filmową relację ze spotkania można obejrzeć 
w folderze KRĄG BIBLIJNY dostępnym pod adresem 
www.picasaweb.google.com/parafianasadach.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w sal-
ce katechetycznej domu parafialnego w każdy trze-
ci czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 18.30.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych po-
znawaniem i rozszerzaniem wiedzy na temat Pisma 
świętego, do uczestnictwa w tych spotkaniach. Nie 
są wymagane zapisy ani stałe, regularne uczestnic-
two. Wspólne spotkania ułatwiają własne czytanie 
uzgodnionych fragmentów Pisma oraz umożliwiają 
wzajemne wyjaśnianie znaczenia i właściwego zrozu-
mienia przeczytanego tekstu.

Tekst i zdjęcia Marek Kowalski
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Papież Franciszek 
zachęca nas do mo-
dlitwy, która powinna 
wypływać z głębi duszy 
i obejmować wszyst-
kich, którzy żyją obok 
nas. Proponuje nam 
„Modlitwę pięciu pal-
ców”, którą napisał wie-
le lat przed tym, nim 
został papieżem. Mo-
dlitwa ta szybko stała 

się znana w Argentynie, obecnie staje się popularna na 
całym świecie.

Patrząc na dłoń, przypominamy sobie o wszystkich, 
za których powinniśmy się modlić i wypraszamy łaski 
potrzebne nam i wszystkim, których polecamy Bogu.

Najbliższym nam palcem jest kciuk. Zaczynamy za-
tem od modlitwy za tych, którzy są nam najbliżsi; za 
osoby, o których pamiętamy. Modlitwa za ukochane, bli-
skie nam osoby jest naszym „słodkim obowiązkiem”.

Kolejnym palcem jest palec wskazujący. Módlmy się 
za tych, którzy wychowują, uczą, leczą i dbają o nasz 
rozwój duchowy. Są to nauczyciele, profesorowie, le-
karze i kapłani. Oni potrzebują wsparcie i mądrości, aby 

wskazywać innym właściwy kierunek myśle-
nia i postępowania. Pamiętajmy o nich w swo-
ich modlitwach.

Palec środkowy jest najwyższy. Przypomi-
na nam o rządzących. Módlmy się za prezy-
denta, parlamentarzystów, dyrektorów i prze-
łożonych. Osoby te mają w swoich rękach los 
naszej ojczyzny i kierują opinią publiczną. Oni 
potrzebują Bożego prowadzenia.

Czwartym, najsłabszym ze wszystkich pal-
ców jest palec serdeczny. 

On nam przypomina o modlitwie za naj-
słabszych, za tych, których dotykają liczne 
problemy, trudności i choroby; także o modli-
twie za wszystkich małżonków. Oni potrzebu-
ją naszych modlitw we dnie i w nocy.

Na końcu jest mały palec, najmniejszy ze 
wszystkich, tak mały jak małymi i pokornymi 
powinniśmy być wobec Boga i bliźnich. On 
przypomina nam, że powinniśmy się modlić 
za siebie samych. Gdy pomodliliśmy się już 
za wszystkich innych, właściwiej ocenimy wła-
sne potrzeby i lepiej powierzymy siebie Bogu.

Biuletyn Legionu Maryi, nr 1 (69), 2014

SREBRNA JUBILATKA, o czym 
napisaliśmy w PnS nr 36 Sio-
stra Łucja, która naszą świąty-
nię uczyniła „Ogrodem Bożym”, 
otrzymała MEDAL. W bazyli-
ce archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, kard.
Kazimierz Nycz wręczył, w dniu 
6 stycznia 2015 r., medale „Za 
Zasługi dla Archidiecezji War-
szawskiej”. Było to o godz. 11.00, 
przed uroczystą Mszą św. Minę-
ło właśnie 10 lat, od kiedy Siostra 
Łucja rozpoczęła posługę w na-
szej świątyni dla całej parafii Św. 
Jana Kantego oraz 25 lat, kiedy 
składała Śluby Zakonne.

W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

Siostra Maria Łucja Czapla nasza parafialna  
zakrystianka – zmartwychwstanka odznaczona

Nie spodziewała się, jak mówi, tak wysokie-
go i ważnego dla jej życia zakonnego – wyróż-
nienia. A my cieszymy się i składamy najser-

deczniejsze gratulacje i życzymy 
wielu Łask Bożych na dalsze lata.  
Dla upamiętnienia tak ważnego 
wydarzenia, zamieszczamy także 
wzruszające fotografie,

Redakcja i Parafianie

Modlitwa pięciu palców

W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli
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W Adwencie 2014 r. 
parafianie uczestniczyli 
w rekolekcjach, które 
były prowadzone przez 
o. Wiesława Nazaruka 
ze Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Już od 
piętnastu lat ojcowie 
z tego zgromadzenia 
prowadzą rekolekcje 
adwentowe w naszej 
parafii i przygotowują 

nas do jak najlepszego przeżycia Świąt Bożego Na-
rodzenia. Parafianie również wielokrotnie pielgrzy-
mowali do sanktuariów w Kodniu i na Świętym Krzy-
żu, którymi opiekują się ojcowie oblaci.

O. Nazaruk, który pochodzi z Kodnia, spędził 13 
lat na misji, na dalekiej północy, wśród kanadyjskich 
Indian Kri i Siuksów. Opowiadał nam m.in. o swoich 
doświadczeniach misyjnych, jak poznawał kulturę 
i mentalność Indian, o ich życiu, wierze, poszukiwaniu 
Boga i o żyjących wśród nich szamanach i czarowni-
kach, czyniących zło. Kapłan na misjach to ktoś, kto 
niesie nadzieję i daje doświadczenie Bożej miłości.

Oblat – znaczy poświęcony, oddany Maryi. Podsta-
wowym charyzmatem zgromadzenia jest głoszenie 
Ewangelii ludziom najbardziej opuszczonym, przede 
wszystkim takim, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Udzie-
lanie pomocy w odkrywaniu wartości człowieka 
w świetle Ewangelii. Pierwsze miejsce w apostolstwie 
zgromadzenia zajmuje głoszenie nauk misyjnych.

Założycielem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej był św. Eugeniusz Karol Józef de Mazenod. 
Urodził się 1 sierpnia 1782 r. w rodzinie szlacheckiej 
w Aix, stolicy Prowansji, na południu Francji. Dzięki 
rodzinie miał zapewniony dobrobyt oraz pozycję ży-
ciową, jednak kiedy miał osiem lat wybuchła Rewo-
lucja Francuska. Jego rodzice w obawie przed prze-
śladowaniami, opuścili Francję i spędzili jedenaście 
lat na wygnaniu we Włoszech. Mazenod powrócił 
do Aix  w 1802 roku, lecz życie na emigracji i rozwód 
rodziców spowodowały w nim pustkę duchową. 

Rekolekcje  
misjonarzy oblatów 
Maryi Niepokalanej

Ponieważ misjonarz jest wezwany  
do dzieła apostolskiego, winien dążyć do doskonałości.

św. Eugeniusz de Mazenod

Jednak naturalna cecha troski o drugich, jak również 
zaszczepiona mu wiara zaczęły kształtować jego 
powołanie. Był bardzo przejęty sytuacją Kościoła we 
Francji – wyśmianego, atakowanego i spustoszone-
go przez Rewolucję. Pomimo sprzeciwu swej mat-
ki wstąpił do seminarium Św. Sulpicjusza w Paryżu, 
a w 1811 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wrócił 
do Aix i podjął pracę wśród najuboższych grup spo-
łecznych, młodzieży i więźniów, pragnąc odbudo-
wać zniszczone życie religijne.

W tym celu razem z czterema równie gorliwymi 
kapłanami 15 stycznia 1816 r. założył wspólnotę, na-
zwaną wówczas Misjonarzami Prowansji, której 
celem była działalność apostolska wśród miejscowej 
ludności, głównie głoszenie misji parafialnych w lo-
kalnym języku prowansalskim, rozumianym przez 
prostych ludzi. Był to zalążek nowego zgromadzenia, 
które 17 lutego 1826 r. zatwierdził papież Leon XI jako 
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej, a Eugeniusz został wybrany Przełożonym Ge-
neralnym. W roku 1837 został mianowany biskupem 
Marsylii na miejsce jego zmarłego stryja Fortunata de 
Mazenod. Wybudował w Marsylii katedrę, seminarium 
duchowne i zainicjował sanktuarium maryjne Notre 
Dame de la Garde, które do dziś jest chlubą miasta. 
Jednocześnie nie zaniedbywał założonego Zgroma-
dzenia, które rozwijało się bardzo szybko, a misjonar-
ski zapał i umiłowanie Kościoła powodowały, że misjo-
narze docierali do najdalszych zakątków Ziemi. Oblaci 
odegrali olbrzymią rolę jako pionierzy w ewangelizacji 
Kanady, Cejlonu i Afryki południowej. Heroiczna praca 
misyjna wśród drwali kanadyjskich, Indian, Eskimo-
sów dała podstawę do określenia oblatów jako „spe-
cjalistów od trudnych misji”. Wprowadzali oni nie tylko 
Ewangelię, ale także cywilizację, budowali kościoły, 
szkoły, szpitale. W chwili śmierci założyciela 21 maja 
1861 r. zgromadzenie liczyło 414 członków, obecnie 
jest prawie 4,5 tysiąca zakonników pracujących w 68 
krajach świata. Beatyfikowany przez papieża Pawła VI 
19 października 1975 r., kanonizowany przez papieża 
Jana Pawła II 3 grudnia 1995 r., został pierwszym od 
1588 roku francuskim świętym biskupem. 

W Polsce oblaci są obecni od 1919 roku i posługu-
ją w 20 domach, m.in. w Poznaniu, Obrze, Gdańsku, 
Katowicach, Lublinie, Kodniu, Świętym Krzyżu; pracu-
ją na misjach w 28 krajach. Św. Eugeniusz pozostawił 
oblatom swój testament: „Zachowujcie między sobą 
miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zba-
wienie dusz”. Jego życie i dzieła pozostają dla wszyst-
kich drogą wiodącą do Boga i to jest największy dar, 
jaki otrzymujemy z jego rąk.

Grażyna Tierentiew  
na podstawie materiałów z sanktuariów

Św. Eugeniusz de Mazenod
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Don Bosko – święty  
młodych ludzi

By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi,
cierpliwie znosić wszystkie niedostatki,

nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać
św. Jan Bosko

O świętym Janie Mel-
chiorze Bosko mówi się, 
że jest niezwykły nawet 
wśród świętych. Papież 
Pius XI podczas Jego ka-
nonizacji 1 kwietnia 1934 r. 
nazwał Go „duchowym 
olbrzymem”. Był obdarzo-
ny wielkim charyzmatem 
pedagogicznym, a wy-
chowanie młodzieży było 

jego pasją. Właściwie wszystko w jego życiu służyło tej 
sprawie: kapłaństwo, aktywność społeczna, utworzone 
zgromadzenia zakonne, budowa czterech kościołów, 
pisarstwo religijne...

W Europie XIX wieku wraz ze wzrostem cywilizacyj-
nym następowała laicyzacja społeczeństwa, zwalczano 
Kościół i Boga. Włochy – ojczyzna Jana Bosko ucier-
piała z powodu wojen napoleońskich, życie duchowe, 
gospodarcze i społeczne poniosło ciężkie straty, także 
jednoczenie się państwa włoskiego, osiągnięte kosz-
tem monarchii papieskiej, przyniosło zwiększoną nie-
chęć do religii. Pojawienie się na świecie Jana Bosko 
16 sierpnia 1815 roku było jakby znakiem sprzeciwu 
wobec tamtych zdarzeń. Urodził się on w wiejskiej, głę-
boko wierzącej rodzinie Franciszka i Małgorzaty Bosko 
w miejscowości Becchi niedaleko Turynu. Gdy miał dwa 
lata, zmarł jego ojciec i matka musiała zająć się wycho-
waniem trzech synów. Jan młode lata spędził w ubó-
stwie i wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Wcze-
śnie też postanowił swoje życie poświęcić Bogu. Kiedy 
miał 9 lat, Pan Bóg w widzeniu sennym objawił mu jego 
przyszłą misję – boskiego pomocnika, którą na swój 
sposób zrozumiał i pełnił. W niedziele i święta organi-
zował popisy kuglarskie dla mieszkańców, przeplatał je 
modlitwą, śpiewem pieśni religijnych oraz „kazaniami”, 
które zapamiętał z Mszy św.

W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową 
i średnią, jednocześnie pracując. Poczucie humoru 
i optymizm nie opuszczały go nigdy. W tym czasie 
założył „Towarzystwo Wesołości”, by pogłębiać z ko-
legami życie religijne.

W 1835 roku Jan został przyjęty do wyższego se-
minarium duchownego w Turynie i pod kierunkiem 
ks. Józefa Cafasso doskonalił swoje życie wewnętrzne. 
Z okazji święceń 5 czerwca 1841 r. wybrał hasło: „Daj 

mi dusze, resztę zabierz”, które stało się potem hasłem 
wszystkich salezjanów. Przerażony sytuacją turyńskiej 
młodzieży, poświęcił się pracy wśród niej, katechizując, 
pomagając w znalezieniu pracy i mieszkania. W dziel-
nicy Valdocco założył oratorium – miejsce, w którym 
chłopcy mogli się uczyć i bawić. Wkrótce powstała sieć 
szkół elementarnych, zawodowych, internatów.

Od św. Franciszka Salezego, który był dla Jana wzo-
rem duszpasterza, wzięło nazwę założone przez niego 
w 1855 roku zgromadzenie dla męskiej młodzieży: To-
warzystwo Św. Franciszka Salezego (salezjanie). Dla 
zajęcia się dziewczętami wraz z s. Marią Dominiką Moz-
zarello założył w 1872 roku Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (salezjanki). Był też twórcą Rodziny 
Salezjańskiej, która jest zjednoczeniem wspólnot, insty-
tutów i grup apostolskich, pełniących podobną funkcję 
ewangelizacji i pracy z młodzieżą. Jan rozwinął szeroko 
działalność misyjną, posyłając swoich podopiecznych 
nawet do Ameryki Południowej. Dzisiaj zgromadzenia 
salezjańskie, jedne z największych (ponad 17 tysięcy), 
pracują na wszystkich kontynentach świata. W dziedzi-
nie wychowania chrześcijańskiego Don Bosko – bo na-
zywali Go Jego uczniowie – był jednym z największych 
w dziejach Kościoła pedagogów i zostawił po sobie kie-
runek pod nazwą „systemu prewencyjnego”, opierający 
się na trzech filarach: rozumie, miłości i religii, natomiast 
zakazujący wszelkiego rodzaju kar. Wolny czas Jan po-
święcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i ksią-
żek (wydał ich 130), a od roku 1877 zaczął wydawać, 
jako miesięcznik, do dziś istniejący Biuletyn Salezjański. 
Miał też wiele niezwykłych zdolności, które pomagały 
mu w bogatym życiu: czytał w ludzkich sumieniach, 
przepowiadał przyszłość, uzdrawiał chorych, rozmnażał 
orzechy, zdarzył się też przypadek rozmnożenia konse-
krowanych komunikantów. Miał też niezwykłego przy-
jaciela, psa Grigio, który wiele razy ostrzegał Go przed 
niebezpieczeństwem i złymi ludźmi. 

Święty Jan umarł 16 sierpnia 1888 r. Przykład Jego 
życia zainspirował do świętości wielu innych członków 
Rodziny Salezjańskiej. (Prymas kard. August Hlond, 
Bronisław Markiewicz – założyciel michalitów, książę 
August Czartoryski, Michał Rua, pierwszy kapłan, wy-
chowywany przez Jana Bosko i Jego następca, Domi-
nik Savio – wychowanek Jana, Alojzy Orione – założy-
ciel Zgromadzenia Małego Dzieła Opatrzności Bożej 
(orionistów), Maria Dominika Mazzarello, młodziutka 
Laura Vicuna).

W roku jubileuszowym 200-lecia urodzin tego wiel-
kiego pedagoga Kościoła, módlmy się, by w życiu towa-
rzyszyło nam Jego hasło: „Kto chce owocnie pracować, 
musi mieć miłość w sercu i cierpliwość w działaniu”. 
Św. Jan Bosko miał je i w tym tkwiła jego siła i moc.

Grażyna Tierentiew na podstawie:
Księga Świętych nr 11, Warszawa 2002

Św. Jan Bosko
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Z kroniki parafialnej  
– 6 grudnia 2014 r.

„KUKIEŁKI”
W czasie uroczystych obchodów 30. rocznicy 

wybudowania naszej świątyni, w grudniu 2014 
roku (patrz PnS nr 36) postanowiliśmy sprawić 
niespodziankę naszym najmłodszym parafianom 
i ich rodzicom.

W dniu 6 grudnia 2014 r., w dzień św. Mikołaja, 
nasze parafialne przedszkolaki w dolnym kościele 
oglądały widowisko „Szewczyk Dratewka”, przed-
stawione przez kukiełkowy Warszawski Teatr La-
lek, który specjalnie do nas przyjechał. Przybył 
także św. Mikołaj, który wspólnie z naszym ks. 
proboszczem Grzegorzem Ostrowskim obdarzył 
dzieci słodyczami.

Dzieci bardzo się ucieszyły i były zachwycone. 
Niektóre z nich sprawdzały brodę św. Mikołaja, 
czy „aby jest prawdziwa”, a złą czarownicę, która 
wszystkim dokuczała, dzieci przegnały w siną dal.

Redakcja

Nasi najmłodsi parafianie  
w obiektywie Mirosława Wiśniewskiego
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Z kroniki parafialnej  
– 11 stycznia, 2015 r.

Nasi młodzi  
„artyści” 

w obiektywie  
Mirosława  

Wiśniewskiego

„JASEŁKA”
W styczniową niedzielę nowego roku 2015, w naszej świątyni, po-

dobnie jak w poprzednich latach, oglądaliśmy przepiękne „Jasełka”, 
zaprezentowane przez dziecięcą grupę parafialnych młodych „ar-
tystów”. Pod kierunkiem Siostry Salwiny Zmartwychwstanki dzieci 
przygotowały teatralny spektakl o narodzinach Bożego Dzieciątka. 

Parafialna Schola wzruszająco grała i śpiewała. 
Przywędrowali pasterze i Trzej Królowie – wszy-
scy bardzo „prawdziwie” ubrani. Nad żłóbkiem 
pan Mirosław (autor poniższych fotografii) za-
mieścił własnoręcznie wykonane zadaszenie, 
a rodzice naszych młodych „artystów” bardzo 
się napracowali, w pomysłach ubiorów przeszli 
wręcz samych siebie, co widać. Były brawa i po-
dziękowania, do których my też się dołączyliśmy. 
Nasz ksiądz proboszcz także wszystkim bardzo 
pięknie podziękował.

Redakcja
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Klasyczna definicja stwierdza, że polityka to 
roztropna troska o dobro wspólne. Poprzednio 
wspomnieliśmy, czym jest i jaką rolę pełni roztrop-
ność. Obecnie przedstawimy cechy i rodzaje dobra 
wspólnego. I jak poprzednio przewodnikiem bę-
dzie myśl Yves R. Simona, jednego z największych 
w XX w. teoretyków dobra wspólnego.

Cechy dobra wspólnego
Na podstawie koncepcji Platona, Arystotelesa, 

św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i wielu innych 
filozofów można sformułować katalog dziewięciu 
kluczowych cech dobra wspólnego: obiektywność, 
pragnienie dobra wspólnego, poznawcza i realiza-
cyjna osiągalność, wspólny udział, długowieczność, 
wspólnotowy charakter, dystrybucja, pełność i naj-
wyższa doskonałość. Wszystkie powyższe cechy są 
współzależne od siebie, co oznacza, że żadna z nich 
nie występuje i nie jest osiągalna bez pozostałych.

Dobro wspólne jest obiektywną cechą każdej 
społeczności rozumianej jako wspólnota. Jako taka 
jest zasobem dostępnym dla każdego mądrego 
i cnotliwego członka społeczności, jak i dla całej 
wspólnoty. Poznać i realizować dobro wspólne 
mogą tylko mądrzy i cnotliwi obywatele. Dobro 
wspólne jest czymś wewnętrznym, żywionym i po-
dzielanym przez wszystkich członków wspólnoty 
i jako takie jest zinterioryzowane. Podmiotem do-
bra wspólnego jest cała społeczność, a nie jednost-
ka czy zbiór jednostek. Jako cecha społeczności 
jest tak długowieczne, jak sama wspólnota.

Dobro wspólne jest obiektywnym dobrem 
określonej społeczności. Wspólny udział i społecz-
ny, wspólnotowy charakter dotyczą określonego 
zakresu partycypacji. Dobro wspólne jest czymś, 
co dotyczy wszystkich, którzy stają się jego benefi-
cjentami, a jest osiągalne w wyniku wspólnotowe-
go wysiłku wszystkich członków społeczeństwa.

Dla Simona kluczowe staje się odróżnienie do-
bra prywatnego od dobra wspólnego. Za Arysto-
telesem przypisuje temu drugiemu długowiecz-
ność i zupełność. Dobro wspólne trwa dłużej niż 
prywatne i jest od niego bardziej doskonałe. 
Simon w nawiązaniu do Pascala wprowadza 
dalsze odróżnienie na pełność i najwyższą 
doskonałość. Ta pierwsza oznacza, że zawiera 
w sobie wszystko, czym jest i może być do-
bro wspólne. Najwyższa doskonałość oznacza 
istnienie dobra wspólnego w określonym po-
rządku. Oryginalnym zabiegiem jest połącze-

nie pojęcia dobra wspólnego z pojęciem dystrybu-
cji. Realizowanie dobra wspólnego w konkretnej 
postaci oznacza jego dystrybucję do określonej 
grupy danej wspólnoty. Simon podaje przykład 
rzymskich akweduktów. Akwedukt bez wątpienia 
należy do dobra wspólnego społeczeństwa, które 
je użytkuje. Stałe dostarczanie wody do domostw 
oraz nawadnianie pól stanowi dystrybucję dobra 
wspólnego.

Rodzaje dobra wspólnego
W ramach dobra wspólnego wyróżniamy dobro 

partykularne, ogólne i pełne. Partykularne dotyczy 
albo części, albo całości społeczeństwa, ale tylko 
w pewnym aspekcie. Partykularne w pierwszym 
znaczeniu, to na przykład dobro określonej rodziny. 
Ta jedna, konkretna rodzina nie jest całością, tylko 
częścią całej społeczności. Dobro tej rodziny osią-
gane jest przez pragnienia i starania konkretnych 
osób tworzących tę konkretną rodzinę. Partyku-
larne dobro wspólne, którego podmiotem nie jest 
część, lecz całe społeczeństwo, to na przykład zdro-
wie publiczne. To dobro wspólne realizuje urzęd-
nik publiczny. Dotyczy ono wszystkich członków 
społeczeństwa, czyli całej społeczności. Zdrowie 
nie wyczerpuje jednak całości dobra wspólnego. 
Jest jednym z elementów dobra wspólnego tego 
konkretnego narodu, społeczeństwa. Podobnie 
partykularnym dobrem wspólnym jest wyżywienie 
– w znaczeniu, że każdy członek społeczności ma 
co jeść i nikt nie umiera z głodu – czy wykształcenie 
każdego, jako przeciwieństwo analfabetyzmu.

Partykularne dobro wspólne ukazuje, że kon-
kretne ludzkie dobro może być jednocześnie pry-
watne, indywidualne i wspólne. Z takiego dobra ko-
rzysta i jest ono w posiadaniu jednostki. Dobro jest 
wspólne, jeżeli korzysta z niego i posiada je wspól-
nota. Prywatne dobro różni się od dobra wspólne-
go, lecz nie daje się od niego całkowicie odsepa-
rować. Rozpatrzmy przykłady. Mój dzisiejszy obiad 
jest dla mnie rodzajem prywatnego dobra. Ale co-
dzienny obiad wszystkich członków społeczności 

jest partykularnym dobrem wspólnym. Po-
dobnie, moja edukacja jest dla mnie prywat-
nym dobrem. Jednak moja wiedza, gdy służy 
pewnym funkcjom społecznym, jest wtedy 
partykularnym dobrem wspólnym.

Obok partykularnego wyróżniamy ogólne 
dobro wspólne. Dzielimy je na relatywne i uni-
wersalne. Ogólne relatywne dobro wspólne 

Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne (cz. 3) 

Dobro wspólne



Parafia na Sadach nr 37                                                                                       19

dzielimy z kolei na personalne i konwencjonalne. 
Personalne dotyczy cech każdej z osób tworzącej 
społeczność. Konwencjonalne dotyczy całej spo-
łeczności, a osiągane jest wspólnym wysiłkiem.

Personalne czy naturalne dobro wspólne jest 
specyficznym dobrem, w które człowiek jest na-
turalnie wyposażony. Przykładem takiego dobra 
jest racjonalność, autorytet, wolność, autonomia. 
Dobra, które naturalnie posiadają ludzie, są wspól-
nymi, gdyż posiada je każdy człowiek. Partykular-
ne wspólne specjalne personalne dobro wspólne 
posiada prywatny wymiar, gdyż jest w posiadaniu 
konkretnej indywidualnej osoby. Konkretny auto-
rytet czy racjonalność należą zawsze do kogoś, są 
w posiadaniu konkretnej jednostki.

Konwencjonalne dobro to takie dobro, które 
się osiąga w wyniku ludzkiego wysiłku. Odnosi się 
do określonego czasu, miejsca i ludzi. Przykładem 
takiego dobra jest język, prawo, sama wspólnota, 

państwo, pokój. Wszystkich języków jest wiele. Ta 
konkretna społeczność posługuje się określonym 
językiem i ten konkretny język jest jej partykular-
nym specjalnym wspólnotowym konwencjonalnym 
dobrem wspólnym. Podobnie prawo. Istnieje wiele 
systemów prawnych, lecz ten konkretny danej spo-
łeczności jest jej partykularnym konwencjonalnym 
dobrem wspólnym. Analogiczne rozumowanie do-
tyczy innych wspomnianych przykładów dobra.

Ogólne, uniwersalne dobro wspólne jest do-
brem odnoszącym się do wszystkich ludzi i wszel-
kich wspólnot. Ma ono charakter pełnego dobra 
wspólnego. Zawiera ono wszelkie możliwe dobro, 
wszystkich społeczności, we wszelkich miejscach 
geograficznych i czasie ich występowania. Każde 
konkretne historyczne dobro, zarówno partykular-
ne, jak i ogólne jest elementem, częścią uniwersal-
nego dobra wspólnego.

ks. prof. Janusz Węgrzecki

 
SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH

Schola dzieci i młodzieży w każdą niedzielę o godz. 10.30
Chór Parafialny w każdy poniedziałek o godz. 19.00
Akcja Katolicka 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
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Święto narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka zwiastujące-
go przyjście Jezusa Chrystusa i urodzonego sześć miesięcy przed 
Nim, jest jednym z najstarszych świąt w liturgii Kościoła.

Św. Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Naj-
świętszej Maryi Panny. Tradycja umieszcza dom, w którym przy-
szedł na świat, niedaleko wioski Ain-Karim, dziesięć kilometrów na 
zachód od Jerozolimy. W tym właśnie miejscu zbudowano póź-
niej kościół franciszkański pod wezwaniem Św. Jana w Górach.

Wiadomości o św. Janie, o którym Jezus powiedział: „Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicie-
la” (Mt 11,11), zawarte są w Piśmie Świętym. Stąd też wynika, że 
Jan nosił bardzo długie włosy, włosiennicę a biodra przepasy-
wał szerokim skórzanym pasem. Przebywał jako pustel-
nik na pustyni, gdzie żywił się miodem dzikich 
pszczół i szarańczą.

W trzydzieści lat po narodzeniu Jezusa 
– zanim rozpoczął On swoje życie pu-
bliczne – Jan podjął nad rzeką Jordan 
powierzoną mu misję. Był ostatnim 
prorokiem Starego Przymierza. Jego 
zadaniem było przygotowanie dro-
gi Panu, zapowiedź nadejścia długo 
oczekiwanego Mesjasza, Odkupi-
ciela, w którym „wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże” (Łk 3,6; por. Iz 40,3-5).

Św. Jan Chrzciciel głosił potrzebę 
nawrócenia wewnętrznego i przyjęcia 
chrztu dla odnowy duchowej. Gdy stanął 
przed nim Jezus, Jan czuł się niegodny, aby 
Go ochrzcić. Uczynił to dopiero na wyraźne żą-
danie Chrystusa. Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest z rąk 
Jana, ten dał ludowi świadectwo o Nim w słowach: „Oto Bara-
nek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29).

Warto przypomnieć, że zanim Jan przyszedł na świat, anioł 
Gabriel tak zapowiedział Zachariaszowi, jego ojcu: „Wielu z jego 
narodzenia cieszyć się będzie” (Łk 1,14).

I właśnie dzień 24 czerwca jest jednym z najbardziej ra-
dosnych świąt roku. Dawniej obchodzono go w różnych kra-
jach z jeszcze większą niż obecnie radością, której w rozmaity 
sposób dawano wyraz. W wigilię tego święta zapalano np. na 
szczytach wzgórz tzw. „ognie św. Jana”. Gdzieniegdzie do dziś 
zachowuje się ten zwyczaj.

„Zaledwie zgasły ostatnie promienie zachodzącego słońca, 
gdy nad całym światem zabłysły olbrzymie snopy płomieni, 

 24 czerwca – narodzenie ● 29 sierpnia  – męczeństwo

trysnęły z każdego wierzchołka góry 
i na krótko zostało oświetlone każde 
miasto, każda wioska, każdy przysió-
łek” (zaczerpnięte od zakopiańskich 
górali). Także od polskich górali na-
uczyłam się takiej modlitwy:

Boże, wywyższyłeś św. Jana Chrzci-
ciela i nakazałeś mu „przygotować Panu 
lud doskonały” (Łk 1,17).

Napełnij Twój lud radością z posiada-
nia Twojej łaski i skieruj umysły wszyst-
kich wiernych na drogę pokoju i zbawie-
nia. Amen.

Sandro Botticelli – Madonna z Dzie-
ciątkiem i Janem Chrzcicielem. Jan uka-
zany został w okryciu z wielbłądziej sier-
ści (Mk 1,6).

Chrzest Jezusa, mozai-
ka (około 520 roku po 

Chr.) w baptysterium 
arian w Rawennie.

Nad stojącymi 
w Jordanie Janem 
i Jezusem unosi się 
Duch Święty w po-
staci gołębicy. Po 
lewej widzimy tra-

dycyjną pogańską 
personifikację Jor-

danu w postaci męż-
czyzny lejącego wodę 

z dzbana.

ŚWIĘTY  
JAN CHRZCICIEL PROROK
Był „głosem wołającego na pustyni”
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A to warto wiedzieć

JAN i ELIASZ
Mateuszowa relacja o śmierci Jana Chrzci-

ciela zawiera wyraźne echa biblijnej opowieści 
o proroku Eliaszu. W obu wypadkach zawzię-
tym wrogiem proroka jest żona władcy, pod-
czas gdy on sam zajmuje mniej jednoznacz-
ną postawę. Herodiada, jak królowa Jezebel 
z Pierwszej Księgi Królewskiej, jest w niej domi-
nującą stroną małżeństwa i to z jej inspiracji zo-
staje uwięziony Jan Chrzciciel (Mk 6,17; Mt 14,3). 
To ona także – i znów jak Jezebel – nastaje na 
życie proroka (Mk 6,19; 1 Krl 19,2).

Część ludzi wierzyła, że Jezus jest Eliaszem 
(Mk 6,15; Łk 9,8), ale sam Jezus przyrównuje do 
Eliasza Jana (Mt 11,14). We fragmencie o kluczo-
wym znaczeniu (Mk 9,9 -13; Mt 17,9 -13) ucznio-
wie pytają Jezusa, czy zgodnie z zapowiedzią 
Pisma (Ml 3,23-24) powrót Eliasza poprzedzi na-
dejście Mesjasza. Jezus odpowiedział, że „Eliasz 
już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli” (Mk 
9,13), co stanowi aluzję do egzekucji Jana, jaśniej 
wyrażoną przez Mateusza. Mateusz stwierdza, 
że „Syn Boży” – Jezus – będzie tak samo cier-
piał (17,12), powiada także, że los Mesjasza, tak 
jak los Eliasza - Jana Chrzciciela, zapowiedzia-
ny został w Piśmie (Mk 9,12-13; Mt 17,9-13). Pod 
tym względem Ewangelie traktują śmierć Jana 
Chrzciciela jako zapowiedź nieuniknionego 
losu samego Jezusa.

Tekst pochodzi z albumu Jezus Chrystus. Czło-
wiek i Bóg, oprac. J. R. Porter, Licencyjne wydanie za 
zgodą Duncan 1999 r. Diogenes

Wcześniej napisałam, że wiadomości o św. Janie 
Chrzcicielu zawarte są w Piśmie Świętym. Mówi się 
tam o jego uświęceniu przed narodzinami, ale tak-
że o jego męczeńskiej śmierci za panowania króla 
Heroda.

Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, zabójcy 
Młodzianków, był tetrarchą Galilei w tych czasach, gdy 
swoją działalność – misję spełniał św. Jan Chrzciciel. To 
tego tetrarchę nazwał Pan Jezus „lisem” (Łk 13,31). „Lis” 
sądząc naszego Zbawcę, „na pośmiewisko kazał ubrać 
Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata” (Łk 23,11). Żona 
Heroda była córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod po-
rzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu połączył się 
z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa.

Św. Jan śmiało i otwarcie napominał i karcił Hero-
da za ten kazirodczy związek. Herod kazał go uwięzić. 
Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzy-
stała z okazji do zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda 
wydano wielką ucztę, podczas której pięknie tańczyła 
Salome, córka Herodiady. Spodobała się ona Herodo-
wi, przysiągł więc, że spełni każdą jej prośbę. Za radą 
matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana.

Herod zasmucił się tym żądaniem, bo darzył 
św. Jana Chrzciciela dużym szacunkiem, ale „przez 
wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej 
odmówić” (Mk 2,26). Posłał więc kata i „polecił przy-
nieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu 
i przyniósł głowę jego na misie, dał ją dziewczęciu 
a dziewczę dało swej matce” (Mk 6,26-28). Śmierć 
św. Jana miała miejsce na rok przed śmiercią Chry-
stusa. Zwłoki Świętego zostały wydane uczniom 

proroka. To właśnie św. Jan kilku swoich uczniów 
wysłał z więzienia do Jezusa pytając, czy jest On 
rzeczywiście osobą, której oczekiwali.

Jezus kazał im pójść i powiedzieć Janowi, co wi-
dzieli i słyszeli o tym, jak uzdrawia i ubogim głosi 
Dobrą Nowinę. A do tłumów, które nauczał, Jezus 
powiedział, że Jan Chrzciciel, to nie tylko prorok. 
„On jest większy od każdego człowieka, który kie-
dykolwiek żył.” (Łk 3,7-18; Mt 3,11; 14,1-12; Mk 1,7-8)

Św. Jan Chrzciciel jest patronem wielu krajów 
i miast, m.in. Francji, Niemiec, Wrocławia i Wiednia, 
a także krawców, kowali i skazańców.

W ikonografii przedstawiany jest 
jako baranek, ponieważ mianem Ba-
ranka Bożego określił Pana Jezusa.

Barbara Kowalczyk

Salome z głową Jana Chrzciciela, obraz Andrea Sola-
rio (ok. 1470 - 1524) stanowi ilustrację do Ewangelii św. 
Mateusza (14,11) i Ewangelii św. Marka (6,28).
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„Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie…” tymi słowami 
w każdy ostatni czwartek mie-
siąca rozpoczynają i kończą 
spotkanie osoby, które mogą 
i chcą pomagać innym. Oma-
wiają wtedy sprawy bieżące, 
wymieniają się informacjami, 
ustalają rzeczy konieczne do 

załatwienia. Ich modlitwa towarzyszy nie tylko spotka-
niom zespołu parafialnego, dodaje im sił w działaniach, 
wspiera też podopiecznych, którym poświęcają czas, 
uwagę i serce. Z czasem stają się wzajemnie bliscy, 
wspierają ich duchowo, troszczą się o nich, pomagają 
wypełniać wolę Bożą i dążyć do celu. Dlatego modlitwa 
jest w ich dziele nieodzowna. Wiele z nich i z ich pod-
opiecznych należy do Żywego Różańca.

Zespół Opiekunek działa w naszej parafii od 1952 r. 
(por. PnS nr 20) pod kierunkiem kolejnych probosz-
czów, obecnie ks. Grzegorza Ostrowskiego, w trosce 
o parafian, którzy na skutek choroby lub wieku stali 
się mniej sprawni lub niesamodzielni. Stałą opiekę 
sprawuje nad nimi rodzina lub pomoc społeczna, 
z którymi opiekunki duchowe są w kontakcie. Pod-
opieczni na ogół nie mogą często lub nawet wcale 
przybywać do kościoła, aby uczestniczyć w nabożeń-
stwach i przystępować do sakramentów. Nicią spaja-
jącą systematyczne działania jest więc Komunia Świę-
ta, z którą księża podążają do nich w pierwsze piątki 
i soboty po nich przypadające. Opiekunki ustalają 
z podopiecznymi terminy wizyt i przekazują księżom 
harmonogram na dany miesiąc. W czasie odwiedzin 
kapłana jest czas na spowiedź, czasem na rozmowy. 
Między wizytami księży opiekunki kontaktują się 
z podopiecznymi osobiście bądź telefonicznie – in-
teresują się ich potrzebami, służą radą, pomocą, roz-
mawiają i wysłuchują zwierzeń, trosk, żalów i radości. 
Starają się przynosić dobre nowiny, podtrzymać na 
duchu, razem się modlić. Ofiarowują im też miesięcz-
nik Apostolstwo Chorych. Z tymi, którzy mogą opu-
ścić dom, wychodzą na spacer – trzymając pod rękę 
lub, jeśli jest taka potrzeba, pchając wózek. W czasie 
tych spacerów, i nie tylko, opiekunki zbierają płatki 
róż, które suszą, a pod koniec roku pracowicie łączą 
z otrzymanym kadzidłem i kredą, przygotowując kilka 
tysięcy kompletów święconych i rozdawanych w ko-
ściele w święto Trzech Króli. Ofiary przy tym składane 
przeznaczane są na cele misyjne.

Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania 
Pańskiego są okazją do sprawienia podopiecznym 
szczególnej radości. Ksiądz proboszcz kieruje do 
wszystkich karty z życzeniami, roznoszone przez opie-
kunki. Osobom będącym w potrzebie materialnej ofia-
rowywane są paczki z żywnością i smakołykami. Ich 
przygotowanie poprzedza rozeznanie potrzeb, sporzą-
dzenie listy obdarowanych i wybranie produktów, któ-
re tradycyjnie już nabywane są w Hali Marymonckiej. 
Zakupy „funduje św. Antoni”, jak mówią członkowie ze-
społu. Każdy z nas może wesprzeć św. Antoniego wrzu-
cając ofiarę do puszki znajdującej się w kościele przy 
figurze Świętego z prawej strony przed prezbiterium. 
Nawet małe ofiary mogą być powodem dużych rado-
ści obdarowanych. A dzielenie się i dawanie ubogaca 
też ofiarodawców.

Coroczną okazją do spotkania w kościele jest 
parafialny Dzień Chorego. Warto przypomnieć, że 
Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego, wte-
dy jednak pogoda na ogół nie sprzyja wychodzeniu 
z domu i swobodnemu poruszaniu się. Z tego powo-
du ksiądz proboszcz Antoni Dębkowski wprowadził 
w naszej parafii zwyczaj organizowania nabożeństw 
dla chorych w czerwcu. Chorzy są przywożeni przez 
krewnych, a osobom samotnym pomagają przy-
być opiekunowie. W tym roku będzie to 20 czerw-
ca – spowiedź od godz. 9.30, a o godz. 10.00 – Msza 
święta. Będzie też możliwość przyjęcia sakramentu 
chorych i spotkania w większym gronie. Tym, którzy 
już nie mogą dotrzeć do kościoła, sakrament cho-
rych jest udzielany raz w roku w domu.

Opiekunki przyznają, że wiele się uczą od pod-
opiecznych, poznają świat z innej strony. Wiedzą, że 
„czas spędzony obok chorego jest czasem świę-
tym”, jak napisał papież Franciszek w Orędziu na Świa-

Parafialne Opiekunki Chorych
Mądrością serca jest służba bliźniemu.
papież Franciszek, 3 grudnia 2014 r.
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Matka Boża, wzór pokory, a jednocześnie jako 
pierwsza wywyższona. Przez życie szła cicho, począt-
kowo prowadziła Syna, później podążała za nim – na 
ziemi i wprost do nieba. Wzięła pełny udział w Zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Przypomina o tym Święto 
Wniebowzięcia NMP – najstarsze święto maryjne. 
Obchodzono je już od V w. na pamiątkę tego niezwy-
kłego wydarzenia. Początkowo w liturgii wschodniej 
jako święto Zaśnięcia Bogurodzicy, a od VII w. w Rzy-
mie jako Wniebowzięcie NMP. W końcu tegoż wieku 
utrwalił się 15 sierpnia jako dzień świąteczny – jeden 
z najważniejszych w roku. Od IX w. z tą maryjną uroczy-
stością związana jest tradycja liturgiczna oddawania 
hołdu Maryi oraz święcenia na Jej cześć leczniczych 
ziół, kwiatów, kłosów zbóż i owoców. Symbolizują one 
duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziem-
skiego owocu”. W tym dniu także kościoły i kaplice 
ozdabiane są kwiatowymi dekoracjami. Dzięki temu 
święto nosi też nazwę Matki Bożej Zielnej. W wielu 
krajach jest obecnie także świętem państwowym.

Jego znaczenie wzrosło po tym, jak w 1950 r. pa-
pież Pius XII uznał Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny za jeden z dogmatów Kościoła katolickiego 
(bulla Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg). 

Można powiedzieć, że stało się to dopiero w poło-
wie XX w., dogmat nie był bowiem wyrazem prze-
łomu w teologii. Był raczej uznaniem prawdy o daw-
nym rodowodzie, wypełnieniem licznych starań 
i odpowiedzią na prośby napływające do Stolicy 
Apostolskiej. Wśród nich był także list polskich bisku-
pów z 1936 roku. W dogmacie tym znalazło wyraz 
macierzyństwo Boże Maryi, niepokalane poczęcie 
i wiekuiste dziewictwo – ludzkie ciało Maryi nie po-
zostało na ziemi, nie mogło ulec rozkładowi. Wzięło 
udział w tajemnicy zbawienia, we wcieleniu Słowa 
i za tym słowem podążyło ku niebiosom. Od swego 
fiat w chwili Zwiastowania Maryja była związana ze 

Słowem, była Jego najwierniejszą naśladowniczką 
i dlatego od razu trafiła do wiecznej szczęśliwości. Jej 
rola, Jej misja nie zakończyła się jednak. Ciągle daje 
wyraz swej macierzyńskiej miłości do nas, do wszyst-
kich dzieci.

I daje nam przykład i nadzieję. Jako człowiek 
Maryja osiągnęła niebo, wskazuje je jako nasz naj-
ważniejszy cel; jest wzorem tego, do czego Kościół 
został powołany. A to, co dotyczy Kościoła, dotyczy 
nas – każdego z jej członków. Zaangażowani w za-
dania, jakie nam Bóg powierzył na ziemi, dobrze je 
wypełniając, podążamy śladem Maryi do Jej Syna, 
Chrystusa, i Boga Ojca. Jej przyjęcie do nieba jest 
rozumiane jako symbol obietnicy danej przez Jezu-
sa wszystkim chrześcijanom, że bramy raju pozo-
stają dla nich otwarte. Uczestnictwo w uroczystości 
Wniebowzięcia pozwala nam doświadczyć bliskości 
Maryi, obecnej w modlitwach, słowach i pieśniach. 
Szczególne uroczystości organizowane są w Jej sank-
tuariach. Najbardziej znane to: Jasna Góra, Kalwaria 
Zebrzydowska i Góra św. Anny, do których podążają 
w sierpniu liczne pielgrzymki. Matka Boża czeka na 
nas jednak wszędzie – w kościołach, kaplicach, a tak-
że na wakacyjnych i urlopowych szlakach.

Anna Laszuk na podstawie:
Mały słownik maryjny, Warszawa 1987

towy Dzień Chorego w 2015 roku. Tak są ukształto-
wani, także dzięki długoletniej przewodniczącej Julii 
Sarosiek, którą wspominają z sympatią i atencją. Pod-
kreślają, że miała ona wielki i trwały wpływ na posta-
wy członków Zespołu, na ich pracę i zakres opieki nad 
chorymi parafianami. Obejmują opieką nowe osoby, 
chętnie też witają w swoim gronie tych, którzy chcą 
pomagać chorym i wspierać duchowo potrzebują-
cych. Choć Zespół nadal używa tradycyjnej nazwy, od 
kilku lat należą do niego również mężczyźni. Obecnie 

liczy on dziewięć osób i kierowany jest przez Ewę Ba-
ranowską. Podopiecznych jest dużo więcej – około sie-
demdziesięciu, w wieku od czterdziestu do dziewięć-
dziesięciu kilku lat.

Przyłączamy się więc do apelu Zespołu i zapra-
szamy chętnych do kontaktu z opiekunkami, które 
służą sercem, do wsparcia ich działań, do uświęca-
nia siebie przez niesienie pomocy osobom czekają-
cym na wsparcie.

Tekst i zdjęcia Anna Laszuk

Na koniec Niepokalana 
Dziewica, zachowana wol-
ną od wszelkiej skazy winy 
pierworodnej, dopełniw-
szy biegu życia ziemskiego 
z ciałem i duszą wzięta zo-
stała do chwały niebieskiej 
i wywyższona przez Pana 
jako Królowa wszystkiego, 
aby bardziej upodobniła 
się do Syna swego, Pana 
panujących oraz Zwycięz-
cy grzechu i śmierci.1

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

1 Sobór Watykański II, konstytucja Lumen Gentium, 59.

Tycjan – Wniebowzięcie (1516 – 1518)



MODLITWA O DOBRĄ POGODĘ

Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania 
i udziel nam pogody; 
chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, 
okaż nam swoje miłosierdzie 
i daj nam doznać Twojej dobroci. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY NA WAKACJE

MATKA DOBREJ DROGI

O Maryjo, słodka Matko nasza w niebie,
prowadź nasze kroki po drodze życia,
jakże często stromej i pełnej wyboi,
a u kresu drogi bądź nam niebios Bramą
i ukaż nam błogosławiony owoc Twego Łona 
– Jezusa! Amen.

Modlitwa ułożona przez Piusa XII
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