Żadne doświadczenie
nie załamie nas, jeśli łączy się
z nadzieją, jeśli niesie w sobie
jej znak oraz pewność
zwycięstwa dobra nad złem.
Kard. Stefan Wyszyński
druga kromka chleba

...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów;
byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 Kor 1,10)
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„Nie byłoby tego Papieża Polaka , który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem
i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia
bez reszty Matce Kościoła”

 

Z życia parafii

M

iesiąc wrzesień był bardzo bogaty w wydarzenia. 11
września ogromna grupa mężczyzn z całej Polski wraz
ze swoimi synami modliła się i zawierzała się Panu Bogu za
wstawiennictwem Matki Najświętszej. Wojownicy Maryi, bo
tak nazywa się ta grupa, przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej po raz kolejny powierzali naszej Matce swoje i nie
tylko swoje sprawy. Wsłuchiwali się w Jej głos, a także wysłuchali konferencji ks. Dominika Chmielewskiego. Punktem
kulminacyjnym tego spotkania była Msza św. pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Piotra Jareckiego.
18 i 25 września grupa dzieci po raz pierwszy przyjęła
Pana Jezusa do swojego serca. Wcześniej dzieci przygotowały swoje serca poprzez spotkanie z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pokuty.
25 września młodzież z naszej parafii otrzymała w Sakramencie bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Rafała Markowskiego
dar Ducha Świętego. Zostali umocnieni w wierze, by w swoim
życiu mężnie wyznawać Chrystusa Zmartwychwstałego.
26 września nasze myśli kierowaliśmy ku bł. Władysławowi z Gielniowa, patronowi naszej parafii. Główną Mszę św.
odprawił Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, pasterz naszej
diecezji.
Ta Msza św. była także dziękczynieniem za beatyfikację
Sług Bożych Matki Elżbiety Róży Czackiej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nasza parafia otrzymała relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego, które zostały uroczyście wniesione do
świątyni w procesji rozpoczynającej Mszę św. przez przedstawicieli parafian. Następnie relikwie Błogosławionego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały poświecone przez
Księdza Kardynała.

Na początku Mszy św. Proboszcz Parafii ks. prałat Jacek
Kozub powitał zebranych uczestników i poprosił Księdza
Kardynała o jej sprawowanie.
Podczas tej Mszy św. jak co roku małżonkowie obchodzący w tym roku swoje małżeńskie jubileusze odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
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Po odprawionej Eucharystii udaliśmy się pod pomnik
bł. Władysława z Gielniowa, gdzie zawierzyliśmy Jego opiece i wstawiennictwu całą naszą parafię i społeczność Stolicy.
Na koniec uroczystości Ks. Kardynał pobłogosławił nowe
freski w Kaplicy Matki Bożej przedstawiające wizerunki
św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Andrzeja Boboli, św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Jacka Odrowąża, bł.
Jerzego Popiełuszki i bł. Stefana Wyszyńskiego. Przez specjalną modlitwę zostaliśmy zawierzeni także tym świętym
i błogosławionym.

Jak w każdy ostatni wtorek miesiąca grupa wolontariuszy
naszego Caritas wydawała paczki dla najbardziej potrzebujących. Potrzeb jest wiele. Dzięki Bogu i ofiarności parafian
środki są (składane do skarbony, a także z 1% PIT). Brakuje jednak tych, którzy mogliby i chcieliby włączyć się w tę
piękną posługę Kościoła.
I na koniec. Po wakacyjnej przerwie, ale i czasie pandemii, która znacznie zaburzyła rytm życia naszej parafii, swoje
spotkania rozpoczęły grupy i wspólnoty.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony parafialnej,
gdzie można znaleźć informacje dotyczące terminów spotkań. W kolejnym numerze postaramy się przybliżyć krótką
charakterystykę naszych grup.

* Z życia parafii *



Msza św. odpustowa 26.09.2021
Powitanie przez ks. Proboszcza

W

ostatnich dniach Kościół w Polsce, a szczególnie
Kościół w Warszawie, cała Stolica, przeżywa
bardzo ważne wydarzenia, bardzo ważne chwile. Parę
dni temu uczestniczyliśmy w uroczystościach beatyfikacji dwojga wielkich Polaków – Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. A dzisiaj Kościół
Warszawski gromadzi się u swojego Patrona, aby za Jego
wstawiennictwem powierzać Bogu te wszystkie sprawy,
które są nam bliskie, są nam drogie.
Warszawa gromadzi się po to, aby wrócić do korzeni
i uświadomić sobie, że droga, którą wskazywał Wielki
Prymas Tysiąclecia, to droga wiodąca ku Bogu poprzez
człowieka. I dlatego to wydarzenie, to spotkanie jest
tak nam drogie, ważne i cenne.
I ta uroczystość gromadzi w naszej świątyni dostojnych
gości, których bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie i ze czcią witam Jego Eminencję Księdza Kardynała
Kazimierza Nycza, już teraz dziękując Księdzu Kardynałowi za piękny dar dla naszej wspólnoty parafialnej. Otóż
od dzisiaj w naszym kościele będą relikwie błogosławionego Prymasa Tysiąclecia.
Księże Kardynale, tak bardzo stolica potrzebuje Twojej osoby, Twojej mądrości, Twojego takiego Bożego spojrzenia na wszystkich mieszkańców naszego miasta. Cieszymy się, że jesteś z nami.
Witam duchowieństwo zakonne, diecezjalne, i z całego
Dekanatu, witam środowisko akademickie, profesorów
i studentów naszego seminarium.
Bardzo mi miło powitać wszystkich naszych przyjaciół.

Fot. Michał Leśniewski

Serdecznie witam wicemarszałek Sejmu, Panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, witam posłów na Sejm i senatorów.
Witam Sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy, Pana
Włodzimierza Karpińskiego. Witam radnych Miasta Stołecznego Warszawy.
Witam zarząd i Radę Dzielnicy Ursynów, Przewodniczącego Rady Pana Michała Matejkę oraz Zastępcę Burmistrza
Pana Klaudiusza Ostrowskiego. Witam również przedstawicieli władz samorządowych Województwa Mazowieckiego,
Radnych, Burmistrzów i członków Zarządów Dzielnic.
Bardzo serdecznie witam władze naszej uczelni –
SGGW, jej Wicerektora do spraw rozwoju Pana prof. dr.
hab. Kazimierza Tomalę.
Bardzo serdecznie witam na tej Eucharystii osoby,
które dzisiaj po raz kolejny w swoim życiu wobec Pana
Boga powiedzą sobie „Tak”. Drodzy Jubilaci, wasza
obecność na tej Eucharystii jest najpiękniejszym darem, jaki Wy możecie złożyć swojemu Panu. Jest to dar
wierności, dar tej miłości na dobre i na złe. Bardzo cenię
sobie ten dar i za ten dar jako miejscowy Duszpasterz
serdecznie dziękuję.
Zapraszam wszystkich do gorącej modlitwy. Pozdrawiam bardzo serdecznie również moich drogich Parafian
i wszystkich pielgrzymów, którzy tu przybyli, aby pokłonić się przed Patronem Stolicy.
Eminencjo, bardzo proszę o sprawowanie tej Eucharystii
w intencji Warszawy i jej mieszkańców.
Tekst odtworzony i opracowany z zapisu dźwiękowego.
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* Nauczanie Pasterzy Kościoła *

Kardynał Kazimierz Nycz

Patroni naszej Stolicy

B

racia i Siostry! Przede wszystkim drodzy parafianie,
wszyscy mieszkańcy Warszawy, których pozdrawiam
w ten sposób. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władz miasta i dzielnic.
Przychodzimy dzisiaj wszyscy do tego kościoła na Ursynowie, aby oddać chwałę i cześć i modlić się przez wstawiennictwo błogosławionego Władysława z Gielniowa.
Im bardziej stolica – nasze miasto – rośnie, pięknieje,
staje się okazała,tym więcej powstaje różnych problemów
i w związku z tym potrzebujemy mocnego patrona. Takim
patronem był i jest i trzeba, by był nadal, błogosławiony
Władysław z Gielniowa.
Prymas Stefan Wyszyński oficjalnie poprosił Ojca Świętego Jana XXIII w grudniu 1963 roku, a więc niedługo
przed śmiercią papieża, o to, żeby Władysław z Gielniowa
był Patronem Warszawy. I od tego czasu stał się nim. Im
bardziej Warszawa rośnie, tym bardziej, jak powiedziałem,
potrzeba patronatu, modlitwy, wstawiennictwa, przykładu
i wzoru staje się coraz większa i coraz ważniejsza.
Pamiętajmy, że kiedy umierał błogosławiony Władysław
z Gielniowa w roku 1505, Warszawa liczyła niecałe 5 tysięcy
mieszkańców. Dzisiaj jest wielkim miastem, stąd to Jego
pośrednictwo jest nam tak bardzo potrzebne.
Wiemy, że wasz Patron urodził się na Mazowszu w roku
1440. Studiował na krakowskiej Akademii odnowionej przez
świętą królową Jadwigę. To był wtedy w Krakowie taki szczególny wiek. Powiadano o nim Felix Saeculum Cracoviae
– Szczęśliwy Wiek Krakowa, wiek wielkich absolwentów
Akademii Krakowskiej, świętych i mądrych. Wymienię tylko
dwóch – św. Jana Kantego i Mikołaja Kopernika. Wśród nich
był także Władysław z Gielniowa. Wcześnie wstąpił do zakonu bernardynów i przybył do Warszawy jako młody człowiek. Przyszedł i zdobył Warszawę, małe wówczas miasto,
przede wszystkim szerząc kulturę, którą wnosił całym swoim
życiem i całym swoim przepowiadaniem. Był człowiekiem
wykształconym, pisarzem, poetą. Był twórcą pieśni religijnych – Maryjnych i pasyjnych, czyli o Męce Pańskiej. Ale
zasłynął także jako wielki kaznodzieja Warszawy, który cała
ówczesne miasto porywał i prowadził do Jezusa Chrystusa,
także przez głoszenie Męki Chrystusowej, ponieważ był Jej
wielkim czcicielem i był Jej wielkim propagatorem. I myślę, że dzisiaj także Patron Władysław jako człowiek kultury
i człowiek wnoszący Ewangelię w kulturę i przez kulturę jest
nam wszystkim bardzo potrzebny.
Dzisiaj jednak oprócz tego Patrona, którego wspominamy, wspominamy także tego, który Go uczynił patronem
Warszawy, bo to się stało na jego prośbę, Czyli wspominamy
błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie tylko dlatego, że dwa tygodnie temu odbywała się Jego beatyfikacja w Warszawie, ale i dlatego, że Jego życie było bardzo
związane z tym Patronem. Często u św. Anny głosił chwałę
błogosławionego Władysława z Gielniowa. Wspomnę o pewnym niezwykle ważnym epizodzie z Jego życia, który jest dla
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Fot. Michał Leśniewski

nas pouczający. Jesienią 1953 roku wygłosił kazanie, powiedzielibyśmy odpustowe, w uroczystość tego Patrona i po tym
kazaniu wieczorem 25 września 1953 r. został i aresztowany
i internowany na pełne trzy lata.
I to jest okazja (ale przecież nie główny powód), żeby
dzisiaj przeżywać także warszawską beatyfikację w duchu
dziękczynienia za nią. Pierwsze dziękczynienie zanosimy do
Boga za to, co się wydarzyło 12 września w naszym mieście,
kiedy razem z błogosławioną Elżbietą Różą Czacką został
wyniesiony na ołtarze Kardynał Stefan Wyszyński. Dziękujemy, że otrzymaliśmy nowego orędownika, patrona, wzór do
naśladowania. A wiemy, jaki to był ważny, jaki to był pouczający i trudny czas nie tylko dla samego Księdza Prymasa, ale
trudny dla całej Polski.
Ksiądz Prymas Wyszyński zaledwie objął stolicę warszawską w roku 1948, a już w roku 1950 przyszło Mu prowadzić
trudne, niezwykle trudne, chciałoby się powiedzieć ryzykowne rozmowy z ówczesnym rządem komunistycznym po to, by
w kwietniu tego roku zawrzeć porozumienie dla dobra Polski,
którą kochał. Dla dobra Kościoła, który kochał. I dlatego, żeby
zyskać czas, aż przyjdzie to główne starcie z tamtym systemem
i z tamtym czasem.
Wielu Go krytykowało, w pewnym sensie nawet votum
separatum ogłosili ówcześni biskupi. Wielki Kardynał krakowski Sapieha powiedział „z diabłem się nie pertraktuje”.
Ksiądz Prymas odpowiedział: „z diabłem nie, ale z ludźmi
tak, z człowiekiem tak”.



* Nauczanie Pasterzy Kościoła *
Postawił w pewnym sensie na swoim, ale jednocześnie widział po trzech latach, że z tego porozumienia niewiele wyszło,
a wręcz przeciwnie, było ono wykorzystywane przez drugą
stronę na niekorzyść Prymasa i Kościoła. Wiedział i właśnie
także w Krakowie, bo tam było zawarte to porozumienie, właśnie w Krakowie wypowiedział swoje słowa „Non possumus!”,
Nie możemy dalej. Nie możemy więcej, nie możemy składać
ofiary na ołtarzu cezara. I wiedział doskonale, że będą konsekwencje i będzie aresztowany. I tak się stało na pełne trzy lata,
co się stało w dniu Błogosławionego Władysława.
I tutaj dotykamy, moi Bracia i Siostry, pewnego problemu,
który jest problemem ponadczasowym. Dotykamy problemu
zdolności do porozumienia, nawet czasem do kompromisu.
Taką zdolność Ksiądz Prymas miał, bo wiedział, że życie nie
jest czarno-białe. I chodzi o kompromis nie tylko wśród polityków, choć też, ale w każdej dziedzinie naszego życia. Więc
kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, ktoś z czegoś
musi ustąpić, żeby coś osiągnąć.
Problem tylko sprowadza się do tego, jakie są granice tego
kompromisu. I w którym momencie powiedzieć „Non possumus!”, nie możemy dalej.
Przypominają się słynne słowa Świętego Papieża Jana
Pawła II, które wypowiedział w pierwszej pielgrzymce na
jej zakończenie. Tak jak dobry aktor potrafi robić (a On takim był), postawił wtedy to dramatyczne pytanie „Czy można
Panu Bogu powiedzieć NIE?”
Zawisła w powietrzu odpowiedź... Wszyscyśmy się
spodziewali, że padnie Jego odpowiedź po chwili przerwy
„TAK” albo „NIE”.
A On zawiesił głos i powiedział „MOŻNA”. I wielu ludzi
mówi Panu Bogu „NIE”. Ale pytanie inne, ważniejsze jest
„Czy wolno jest powiedzieć NIE?”
I tu już odpowiedział „Nie wolno!”. A jeżeli wolno, to
trzeba się zapytać, w imię jakich wartości można Panu Bogu
powiedzieć „NIE”.
Bo idąc drogą Prymasa Wyszyńskiego i pytając o granice
kompromisu, trzeba sobie powiedzieć, że tą granicą jest system
wartości, który przyjmujemy, którego przekraczać i deptać nie
wolno. I w imię tego systemu wartości w rodzinie, wychowaniu i w szkole, są takie granice, których przekroczyć nie wolno.
I tego nas uczy – i to jest wielka nauka – zarówno Święty Jan
Paweł II, jak i błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, ten,
za którego beatyfikację dzisiaj dziękujemy. Bo co to znaczy
„dziękować za beatyfikację?” To nie tylko dziękować za piękną uroczystość, która odbyła się dwa tygodnie temu, i którą
w jakiś sposób wszyscyśmy budowali, beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej,
ale dziękować za beatyfikację, to znaczy także dziękować za
Osobę, za Błogosławionego Stefana, którego daje nam Kościół na ołtarze, którego relikwie tutaj sprowadziliśmy po to,
żeby były znakiem przypominającym, że trzeba przez Jego
wstawiennictwo do Boga zanosić modlitwy i błagania. Trzeba
Go poznawać i trzeba podejmować trud codziennego naśladowania Go w Jego drodze do świętości. Albowiem nie da się
naśladować Go we wszystkim, kim On był i co On robił, bo
prawdopodobnie nikt z nas nie będzie Prymasem Polski. Ale
trzeba Go naśladować w tym, jak działał, jak postępował, jakie
decyzje podejmował, i jakimi cnotami ludzkimi, chrześcijańskimi w swoim życiu się odznaczał.

Poświęcenie relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Fot. W. Łączyński

A więc dotykamy tej świętości, która towarzyszyła Kardynałowi Stefanowi błogosławionemu w jego życiu po to,
żeby był także naszym wzorem i naszym orędownikiem.
Moi kochani, dla księdza Prymasa Polska była najważniejsza. Dla Księdza Prymasa Warszawa była kochana i piękna.
On przyszedł do niej w 1948 roku i napisał pięknie w swoich
zapiskach, jak szedł do katedry na ingres, jak widział ludzi
stojących na ruinach miasta.
On widział Warszawę zburzoną, przyszedł do niej; widział
Warszawę odbudowywaną i sam w tym uczestniczył. Był
zatroskany o elementy tej odbudowy, nie tylko materialnej,
ale odbudowy nauki, kultury, sztuki. Sam nie doczekał czasu wolności, ale widział Warszawę rozwijającą się i widział
mnóstwo problemów, w których trzeba uczestniczyć.
Można by dzisiaj mówić o wielu takich miejscach, takich
momentach Jego życia, w których mógłby być i jest dla nas
wzorem.
Oczywiście, dzisiaj nie ma takiej możliwości. Ale pozwólcie, że krótko skoncentruję się na dwóch sprawach, które wynikają z tego, kim był Prymas i jaką był osobowością.
Mianowicie pierwsza sprawa to jest troska o człowieka. On
się troszczył o człowieka w perspektywie nie tylko Kościoła, ale i w perspektywie rodziny, w perspektywie przyszłości,
w perspektywie Ojczyzny.
dokończenie na str. 10
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„Nie lękajcie się!”
List pasterski Episkopatu Polski
zapowiadający obchody
XXI Dnia Papieskiego
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

B

óg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał
troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie
interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta
stali się odtąd wzajemnym darem dla siebie. Podkreślając
nierozerwalność relacji małżeńskiej, Chrystus nadał jej charakter sakramentalny. W ten sposób poprzez łaskę przychodzi
z pomocą ludziom, którzy chcą zbudować trwałą wspólnotę
rodzinną.
Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak przeczyć prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich sercach
zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się
lęk, strach i niepewność. Przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy więc do
orędzia nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie
się! Papież skierował najpierw do świata, który był wówczas
dramatycznie podzielony na dwa bloki polityczno-militarne.
To przesłanie przeznaczone było również dla Kościoła, który
w wyniku błędnych interpretacji postanowień Soboru Watykańskiego II przeżywał trudne chwile.
Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już
czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre źródła lęków
i obaw przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią na nie jest Dobra Nowina o Chrystusie – Odkupicielu człowieka, który nadaje sens ludzkiemu życiu i przynosi
pokój serca. Tę prawdę odkrywamy w Słowie Bożym, na
którego kartach odnajdujemy trzysta sześćdziesiąt pięć razy
wezwanie Nie lękacie się! Jakby każdego dnia Bóg chciał zapewnić nas o tym, że jest z nami.

I. Chrystus źródłem nadziei w obliczu cierpienia i śmierci
Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym
świecie z powodu pandemii koronawirusa. Wielu chorych
ostatnie chwile swojego życia przeżywało w bólu i opuszczeniu. Nie można zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół,
którzy stracili swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wieloma innymi tragediami. Głód, katastrofy naturalne,
utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel ludźmi, nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień
i tragedii. Każda z nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?!
Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba
Jezusa Chrystusa, który jako niewinny wziął dobrowolnie na
siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, umarł, ale trzeciego
dnia zmartwychwstał.
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W krzyżu Chrystusa – jak pisze do chorych św. Jan Paweł
II – dokonało się nie tylko odkupienie przez cierpienie, ale także odkupione zostało samo cierpienie człowieka (Salvifici doloris, 19). Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy
przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On.
Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych
sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna jest Eucharystia
i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając na
kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by powstać
i podjąć nasz osobisty krzyż.
Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek.
Wobec cierpienia możemy się albo zbuntować, albo zaufać
Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia trudnego
doświadczenia. Tylko bowiem w perspektywie życia wiecznego i tajemnicy zmartwychwstania, o których współczesny
człowiek jakby zapomniał, lęk przed chorobą lub śmiercią
ustępuje miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei. W ten
sposób cierpienie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego szczególnej obecności i wezwaniem do
naśladowania Chrystusa.
Przekazanie orędzia nadziei, płynącej z Chrystusowego
krzyża i zmartwychwstania, należy do nas wierzących.
W świecie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieja
czasem zanika – apelował św. Jan Paweł II – stawajcie się
bliźnimi jedni drugich, tak jak Chrystus stał się waszym
bliźnim. Nie odwracajcie wzroku, miejcie odwagę wyjść na
spotkanie i uczynić braterski gest, wzorem Szymona Cyrenejczyka, który wspomógł Jezusa w drodze na Kalwarię (Paryż 22 sierpnia 1997 r.). Czasami wystarczy obecność przy
osobie cierpiącej i rozmowa. Sąsiedzka pomoc w zrobieniu
zakupów, załatwieniu spraw urzędowych lub użyczenie samochodu by pojechać do lekarza. Tak rodzi się wyobraźnia
miłosierdzia, o którą apelował św. Jan Paweł II na początku
trzeciego tysiąclecia. Dziś przyjmuje ona rozmaite formy
pomocy, które szeroko określa się mianem wolontariatu.
Kościół poprzez konkretne dzieła miłosierdzia, jako
wspólnota wierzących, przychodząc z pomocą drugiemu człowiekowi staje się świadkiem nadziei i wypełnia
Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Świetlanym
przykładem jest beatyfikowana Matka Elżbieta Róża Czacka założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach.



* Nauczanie Pasterzy Kościoła *
Gdy w wieku 22 lat straciła wzrok, nie skupiła się
na swoim cierpieniu, ale zaczęła się uczyć żyć jako osoba niewidoma i poświęciła się innym niewidomym,
pomagając im na duszy i ciele. Wraz z Prymasem Tysiąclecia
– bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, związanym z ośrodkiem
w Laskach, pokazują, że w każdych okolicznościach można
odkryć bliskość Boga.

II. Przyszłość budowana na fundamencie Ewangelii
Współcześnie również zagrożenia o charakterze globalnym
takie jak konflikty zbrojne, zanieczyszczenie środowiska, demoralizacja czy niewłaściwe wykorzystanie zdobyczy techniki
są źródłem lęku i strachu. Reakcją na nie bywa obojętność, postawa rezygnacji w obliczu życiowych zobowiązań oraz ucieczka w wirtualny świat, a nierzadko także w przemoc i używki.
Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku ludzi młodych,
którzy mogą utracić właściwe ich wiekowi postawy – wierności ideałom, bezinteresowności, otwartości i zaufania.
Wobec tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
człowiek poszukuje fundamentu, na którym mógłby oprzeć
swoje życie. Św. Jan Paweł II wskazuje tu jednoznacznie na
Jezusa. «Nie lękajcie się otworzyć serca Chrystusowi» pozwólcie Mu wejść do swojego życia aby (…) osoby, rodziny, narody
idąc wiernie za Jezusem Chrystusem odnalazły prawdziwy sens
swego życia, oddały się na służbę bliźnim, przemieniały relacje
rodzinne, ekonomiczne i społeczne, co z pewnością okaże się
dobrodziejstwem dla ojczyzny i dla społeczeństwa (Hawana, 21
stycznia 1998 r.). Budowanie przyszłości na Chrystusie oznacza
kierowanie się w podejmowaniu codziennych decyzji zasadami
Ewangelii. Wierność im mamy okazać także w obliczu niezrozumienia, a nawet odrzucenia ze strony innych ludzi.
Niedościgłym wzorem zaufania Bogu i wierności Jego
woli jest dla nas Maryja. U Niej szukali nadziei i Jej orędownictwa przyzywali św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński. Matce Odkupiciela zawierzali swoje życie i posługę
w dramatycznym dla Kościoła i Ojczyny czasie. Dzięki temu
zachowali jedność, pomimo wrogich prób rozbicia Kościoła.
Maryja przypomina, aby nie tracić nadziei, nawet wówczas,
gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam. Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze swoich dłoni i jeżeli Mu zaufamy
przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia.

III. Nieuzasadniony lęk przed Bogiem
Człowiek jednak paradoksalnie przeżywa również lęk wobec Boga obawiając się, że zostanie mu odebrana wolność
poprzez narzucenie mu przykazań i wymagań, które niesie ze
sobą Ewangelia. Chrystus nigdy nie ukrywał przed swoimi słuchaczami, że stawia im wysokie wymagania. Jednak w wezwaniu Nie lękajcie się ukazuje, że nie są one ponad możliwości
człowieka. Gdy podejmuje je w duchu wiary w Boga odnajduje siłę do tego, aby im sprostać. Co więcej odkrywa, że dopiero
wtedy, gdy żyje Ewangelią jest prawdziwie wolny.
Dlatego aktualne pozostaje wezwanie do ewangelizacji
św. Jana Pawła II: Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa
temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje
nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować
Chrystusa! (Orędzie na VI ŚDM).

W tym kontekście tak ważne jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi
ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu negatywnych głosów, nawet
w środowisku Kościoła, stanowczo chcemy podkreślić wartość nauczania religii w szkole, które dzięki Janowi Pawłowi
II znalazło na powrót swoje miejsce w placówkach oświatowych w 1990 r. Równolegle należy budować katechezę
parafialną, która uzupełnia szkolne lekcje religii zwłaszcza
w wymiarze mistagogicznym. Młodzież jest tego warta!

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II
Szczególnym znakiem nadziei dla wielu młodych ludzi
w naszej Ojczyźnie jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych
uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. Niebagatelny wpływ na nasze
wzrastanie miała Fundacja – przyznają Kinga i Przemek, absolwenci programu, a przede wszystkim szczęśliwi małżonkowie
i rodzice – towarzyszyła nam od lat nastoletnich i zapewniała
nie tylko środowisko bogate duchowo, wsparcie materialne,
lecz przede wszystkim dobrych ludzi. Dziś tworzymy rodzinę,
która będzie przekazywała kolejnym pokoleniom wartości, które wynieśliśmy z Fundacji – wiarę, nadzieję i miłość.
W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach
i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 21 lat przez nas
wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi
II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez
składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie
przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie,
nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie
wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.
Na czas owocnego przeżywania XXI Dnia Papieskiego
udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Kalwaria Zebrzydowska, 12 czerwca 2021 r.
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* Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II *

Ojciec Święty Jan Paweł II

Nie bójcie się, otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi
„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice
państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden
to wie!” – mówił Jan Paweł II w słynnej już homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. 22 października 1978 r. rozpoczynającej jego pontyfikat. Dzisiaj przypada 43. rocznica tego
wydarzenia oraz liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.

Homilia Jana Pawła II

T

yś jest Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16,16). Słowa
te wypowiedział Szymon syn Jony w pobliżu Cezarei
Filipowej. Tak, wypowiedział je w swoim własnym języku
z głębokim, przeżytym i odczuwalnym przeświadczeniem.
Ale słowa te nie wyszły od niego, nie w nim miały swe źródło, bo nie ciało i nie krew objawiły tobie, jeno Ojciec mój,
który jest w niebiesiech (Mt 16,17). To były słowa Wiary.
Słowa te zaznaczają początek posłannictwa Piotrowego
w historii zbawienia, w dziejach ludu Bożego. Od tego momentu poprzez takie wyznanie wiary święta historia zbawienia ludu Bożego miała zyskać nowy wymiar, wyrażać się
odtąd w historycznym wymiarze Kościoła. Ten kościelny
wymiar historii ludu Bożego bierze swoje początki, rodzi się
właśnie z tych słów wiary i związany jest z człowiekiem, który je wypowiedział. Ty jesteś kamieniem, skałą, opoką, i na
tobie jak na opoce zbuduję Kościół mój.
Trzeba, aby dzisiaj w tym właśnie miejscu, te same słowa zostały wypowiedziane i wysłuchane: „Tyś jest Chrystus,
Syn Boga żywego”.
Tak, Bracia i Synowie, przede wszystkim te słowa. Ich
zawartość otwiera naszym oczom tajemnicę Boga żywego,
tajemnicę, którą Syn zna i którą nam przybliżył. Nikt jeszcze
nie przybliżył Boga żywego ludziom, nikt Go nie objawił tak,
jak to zrobił On sam. W naszym poznaniu Boga, w naszym
dążeniu do Boga jesteśmy zdani bez reszty na potęgę tych
słów: „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. Tego, który jest nieskończony, nieprzenikniony, niewypowiedziany. Jezus Chrystus.
Syn Jednorodzony, zrodzony z Maryi Dziewicy, stał się nam
bliski w stajni betlejemskiej.
Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście
wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy,
których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze
– dzisiaj, w tym świętym miejscu – słowa wypowiedziane
przez Szymona Piotra. W tych słowach jest wiara Kościoła,
w tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa
i ostateczna prawda o Człowieku, Synu Boga żywego. „Tyś
jest Chrystus, Syn Boga żywego”.
Dziś nowy biskup Rzymu rozpoczyna uroczyście sprawowanie swego urzędu i misję Piotrową.
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W tym właśnie Mieście Piotr zakończył, wypełnił posłannictwo powierzone przez Pana. Pan zwrócił się do niego mówiąc: Kiedy byłeś młody, przepasywałeś się i chodziłeś dokąd
chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje,
a kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd ty nie zechcesz (Jan 21,18).
I Piotr przybył do Rzymu! Cóż skierowało go i doprowadziło do tego Miasta, w serce rzymskiego Imperium, jak nie
posłuszeństwo wobec posłannictwa otrzymanego od Pana?
Zapewne ten rybak z Galilei nie chciałby przybyć aż tutaj,
wolałby pewnie zostać tam, nad brzegiem jeziora Genezaret,
ze swoją łodzią i sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny natchnieniu, dotarł tu. Jak głosi starożytna tradycja
(która znalazła wspaniały wyraz literacki w powieści Henryka
Sienkiewicza), w czasie prześladowań Nerona Piotr zamierzał
opuścić Rzym. Ale Pan przeszkodził mu w tym, wychodząc
na jego spotkanie. Piotr zwrócił się do Niego pytając: „Quo
vadis Domine? – Dokąd idziesz Panie?”. A On odpowiedział
mu zaraz: „Do Rzymu idę, by mnie tam ukrzyżowano po raz
wtóry”. Piotr wrócił do Rzymu i pozostał w nim aż do swego
ukrzyżowania.
Tak, Bracia i Synowie – Rzym jest Stolicą Piotra. W ciągu
wieków następowali na niej coraz to nowi biskupi. Dziś właśnie nowy biskup wstępuje na rzymską Stolicę Piotra. Biskup
przejęty głębokim drżeniem w poczuciu swej niegodności.
I jak tu nie drżeć wobec wielkości takiego wezwania i wobec
powszechnej misji tej Stolicy rzymskiej.
Na rzymską Stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który
nie jest rzymianinem. Biskup, który jest synem Polski. Ale
z tą chwilą i on staje się rzymianinem. Tak, rzymianinem!

* Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II *
Także dlatego, że jest synem narodu, którego historia od zarania dziejów i którego tysiącletnia tradycja naznaczone są
żywą, mocną, nigdy nie przerwaną, przeżytą i głęboką więzią
ze Stolicą Piotrową. Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze wierny. O, niezbadane są wyroki boskiej Opatrzności!
W minionych wiekach, kiedy następca Piotra brał w posiadanie swoją Stolicę, wkładano na jego głowę potrójną koronę.
Ostatnim ukoronowanym był Papież Paweł VI w roku 1963.
I on jednak po uroczystym obrzędzie koronacji nigdy już
więcej nie włożył tiary, pozostawiając swoim następcom
swobodę decyzji w tej sprawie. Papież Jan Paweł I, którego
wspomnienie jest tak jeszcze żywe w naszych sercach, nie
chciał potrójnej korony, a dzisiaj nie chce jej jego następca. Nie czas, w istocie, powracać do tego obrzędu, który
– może niesłusznie – uznany został za symbol doczesnej
władzy papieży.
Nasz czas skłania nas, zachęca, zmusza do spojrzenia na
Pana i zanurzenia się w pokorne i pobożne rozważanie tajemnicy najwyższej władzy samego Chrystusa. Tego, który
zrodzony z Maryi Dziewicy, syn cieśli – jak mniemano, Syn
Boga Żywego – jak to wyznał Piotr, przyszedł tu, by z nas
wszystkich uczynić jedno królestwo: królestwo kapłańskie.
Sobór Watykański II przypomniał na nowo tajemnicę tej władzy oraz fakt, że posłannictwo Chrystusa – Kapłana, Proroka
i Króla – trwa nadal w Kościele.
Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tym potrójnym posłannictwie. I chociaż dawniej wkładano na głowę papieża
tiarę, potrójną koronę, by poprzez ten symbol wyrazić cały
ustrój hierarchiczny Kościoła Chrystusowego, cała „święta
władza” w nim sprawowana nie jest niczym innym jak służbą, służbą mającą na celu jedną tylko rzecz: by cały lud Boży
uczestniczył w tej potrójnej misji Chrystusa i pozostawał na
zawsze we władzy Pana, z której bierze swoje początki. Nie
z władzy doczesnej, ale od Ojca Niebieskiego i z tajemnicy
Krzyża i Zmartwychwstania.
Ta władza Pana naszego, absolutna, a przecież słodka
i łagodna, odpowiada całej głębi ludzkiego wnętrza, jego
wzniosłym dążeniom, jego woli i sercu. Nigdy nie przemawia językiem siły, ale wyraża się w miłości bliźniego
i w prawdzie. Nowy następca Piotra na Stolicy rzymskiej
wznosi dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę:
„Spraw, Chryste, bym mógł stać się i pozostać sługą
Twojej słodkiej władzy, sługą Twojej władzy, która nie
przemija, spraw, abym mógł być sługą, sługą twoich sług”.
Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa
i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym,
którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej
ludzkości.

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi.
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny
kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie,
co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!
Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny
sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz.



Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On
jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Właśnie dzisiaj
cały Kościół obchodzi dzień misyjny, modli się, rozmyśla,
działa, ponieważ Chrystusowe słowa docierają do wszystkich
ludzi i są przez nich przyjmowane jako posłanie nadziei, ocalenia, całkowitego wyzwolenia.
Dziękuję wszystkim obecnym, którzy zechcieli uczestniczyć w rozpoczęciu pontyfikatu nowego następcy Piotra.
Dziękuję z całego serca głowom państw, przedstawicielom
władz, delegacjom rządowym – za ich obecność, która mi
wielki przynosi zaszczyt.
Dziękuję wam, najczcigodniejsi kardynałowie Świętego
Kościoła Rzymskiego, dziękuję drogim Braciom w biskupstwie i wam kapłani, wam siostry i bracia, zakonnice i zakonnicy z zakonów i zgromadzeń. Dziękuję! Dziękuję wam, rzymianie! Dziękuję pielgrzymom przybyłym z całego świata.
Dziękuję tym, którzy uczestniczą w tej świętej uroczystości
poprzez radio i telewizję.
(po polsku)
Do was się zwracam, umiłowani moi Rodacy, Pielgrzymi
z Polski, Bracia Biskupi z Waszym wspaniałym Prymasem
na czele, Kapłani, Siostry i Bracia polskich zakonów, do Was,
przedstawiciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do
was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy św.
Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14.
Cóż powiedzieć?! Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie
blade w stosunku do tego, co czuje w tej chwili moje serce,
a także do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów.
Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą.
Proszę was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie!
Nie przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami poety: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie” – i do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili.
Był to apel i zaproszenie do modlitwy za nowego Papieża,
apel wygłoszony w moim rodzinnym języku. Z tym samym
wezwaniem zwracam się do wszystkich Synów i wszystkich
Córek Kościoła katolickiego. Wspierajcie mnie dzisiaj i zawsze w Waszych modlitwach.
Następnie Ojciec święty przemówił w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim,
serbsko-chorwackim, słowackim, ukraińskim i litewskim.
Przemówienie zakończył w języku włoskim:
Otwieram serce dla wszystkich Braci z Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, pozdrawiając szczególnie tych z Was,
którzy tutaj jesteście obecni w oczekiwaniu na bliskie spotkanie osobiste; ale już teraz wyrażam szczerą wdzięczność za to,
że zechcieliście uczestniczyć w tych uroczystościach.
I na koniec zwracam się do wszystkich ludzi, do każdego
człowieka (z jaką czcią apostoł Chrystusa musi wymawiać to
słowo „człowiek”!). Módlcie się za mnie. Pomóżcie mi ażebym mógł wam służyć. Amen.

q
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* Nauczanie Pasterzy Kościoła *

Kardynał Kazimierz Nycz

Patroni naszej Stolicy
dokończenie ze str. 

F

Wszyscy, którzy pamiętają trochę tamte czasy, wiedzą doskonale, jak w latach 60. i 70. dokonywał się zamach antropologiczny, zamach na człowieka. On wraz z Episkopatem,
wzmocniony w swoim autorytecie niewspółmiernie, kiedy
wyszedł z więzienia, potrafił stawiać wymagania władzy.
Tam, gdzie trzeba było się troszczyć o Ojczyznę, o Polskę,
potrafił to dobro Ojczyzny widzieć. Ale widział je przede
wszystkim w trosce o godność człowieka.
Wiemy, że były to czasy, w których ludzi zapędzano do
pracy obowiązkowej nawet w niedziele. Sam pamiętam takie
kazanie wygłoszone w Krakowie na Skałce w 1972 roku, kiedy nie tylko że górnicy (i podobne zawody) pracowali w niedziele, to jeszcze robiono tzw. niedzielne obowiązkowe czyny społeczne po to, żeby zakłócić możliwość uczestniczenia
w Mszy św. i w procesji na Skałce. Wyszyński wołał: „Stawiam się po stronie ludzi zmuszanych do pracy w niedziele” .
I sam sobie odpowiadał: „Ja wiem, że jutro napiszą w „Życiu
warszawy” – Prymasie, a co tobie do tego. Pracują tylko ci,
którzy są partyjnymi”. „A ja odpowiadam – mówi Prymas
– partyjny to tez człowiek”.
To kazanie przeszło potem do historii. Ale taki był nasz
nowy błogosławiony. Zatroskany o człowieka, o każdego,
kto potrzebowała pomocy. On miał i nosił w sobie (nie
tylko głosił), miłość również do nieprzyjaciół. Tak czynił
w więzieniu wobec tych, którzy Go pilnowali i tak czynił
wtedy, kiedy w jego otoczeniu, nie daj Boże, padały jakieś słowa nienawistne wobec ludzi prześladujących. Upominał i dzięki takiej postawie był w stanie złożyć podpis
w 1965 roku pod listem biskupów polskich do biskupów
niemieckich, który był potem oprotestowany, ale wiemy,
jakie owoce przyniósł nieco później, w latach 70. Taki był
nasz błogosławiony i takiej miłości konkretnej do drugiego człowieka, i takiej troski o drugiego człowieka nas uczy
w swoich wypowiedziach.
I druga cecha, która wynika z Jego charakteru, ale równocześnie z Jego osobowości, jest zawarta w dzisiejszej Ewangelii św. Marka. To jest Ewangelia o zgorszeniu. O ręce,
którą trzeba odciąć, oku, które trzeba wyłupić, trzeba kamień
młyński zawiesić komuś u szyi. Ale nie o tym chcę dzisiaj
mówić. Chcę nawiązać jednym zdaniem do tego pierwszego
fragmentu, kiedy Apostołowie przychodzą do Jezusa i mówią
Mu: „Panie Jezu, ktoś głosi Ewangelię, a nie chodzi z nami.
Zakaż mu. Nie wolno tak czynić”. A Pan Jezus mówi: „Nie
zabraniajcie. Każdy, kto czyni dobro, mimo że nie chodzi
z wami, jest godzien pochwały”.
To jest postawa, która każe widzieć w tym wszystkim, co
jest wokół nas, troskę o dobro wspólne, pochodzącą z różnych źródeł i z różnych inspiracji.
Jakże ona jest różna od postawy naszej dzisiaj, kiedy
słyszymy tu i ówdzie, a nieraz dość często, „Nie jest nasz.
Nie chodzi z nami, nie z naszego obozu, a więc nic dobrego
z tego być nie może.”
BR 10/2021

Fot. Michał Leśniewski

To jest także postawa, Bracia i Siostry, której uczył nas
błogosławiony Stefan i uczył także błogosławiony Władysław z Gielniowa, nasi Patronowie, których dzisiaj czcimy.
Jeżeli do nich dołączyć błogosławioną Matkę Elżbietę
Różę Czacką, która jako osoba wykształcona, zdolna i bogata, potrafiła przyjąć swoje cierpienie – to że straciła wzrok
– i potrafiła stworzyć takie ogromne dzieło, jakim były Laski
wtedy i są do dzisiaj.
Chciałem na koniec powiedzieć tylko jedno przy okazji
tego odpustu. Patrona nie da się ustanowić dekretem – w tym
wypadku dekretem Prymasa. To musi wyjść jakby z potrzeby
oddolnej, ludzie muszą czuć wartość tego, co uczynił, muszą
mu coś zawdzięczać.
Jeżeli w tej beatyfikacji sprzed dwu tygodni uczestniczyło wielu ludzi (jestem o tym głęboko przekonany i w pewnym
sensie wiem), którzy przyszli nie tylko z motywów religijnych,
i jeżeli ta beatyfikacja miała charakter nie tylko lokalny, warszawski czy diecezjalny, ale ogólnopolski, to dlatego, że było
na niej wielu ludzi, którzy Mu zawdzięczają wiele, niezależnie
od motywów, które dzisiaj nimi kierują. Każdy z nas ma Mu
coś do zawdzięczenia. I dlatego zróbmy wszystko, żeby błogosławiony Stefan mógł dojść do grona Patronów na nasz trudny
czas, nie tylko pandemii, w której się odbywała beatyfikacja,
ale na nasze współczesne czasy Warszawy i całego kraju, żeby
wraz z Matką Elżbietą i wraz z Władysławem z Gielniowa
prowadził nas, patronował nam, wskazywał i był takim jasnym
światłem, które oświeca drogi naszego życia. Amen.
Tekst odtworzony i opracowany z zapisu dźwiękowego.

* Stowarzyszenia i wspólnoty kościelne *
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Elżbieta Olejnik

Dwudziestopięciolecie
Akcji Katolickiej AW
Pan uczynił nam wielkie rzeczy. I radość nas ogarnęła.
Ps 126
rzypadająca w 2020 roku dwudziesta piąta rocznica
powołania przez Ks. Kardynała Józefa Glempa Akcji
Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej jest sposobną
chwilą, aby dziękować Panu Bogu za odrodzoną po blisko
pięćdziesięciu latach Akcję Katolicką oraz za możliwość realizacji powołania świeckich, jakim jest misja ewangelizacyjna Kościoła w jedności i współpracy z pasterzami.
Kiedy na początku XX wieku papież Pius X, a następnie
Pius XI zdecydowali o powołaniu Akcji Katolickiej, było to
w sytuacji narastających ataków na Kościół i na wiarę katolicką, był to czas szerzącego się relatywizmu, powstawały liczne antykościelne i antyreligijne ugrupowania. Podobnie jest
dziś. Zrozumieliśmy to dwadzieścia sześć lat temu, świeccy
i duchowieństwo, a słowa Papieża Polaka wzywające do reaktywowania Akcji Katolickiej przyjęliśmy z entuzjazmem.
Akcję Katolicką w wymiarze parafialnym tworzą Parafialne
Oddziały Akcji Katolickiej, nad którymi opiekę sprawują Proboszczowie jako Asystenci Parafialni, zaś w wymiarze diecezjalnym – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
z Zarządem i Radą Diecezjalną składającą się z Prezesów
Oddziałów Parafialnych. Opiekę nad DIAK-iem sprawuje
Asystent Diecezjalny, którego powołuje Ordynariusz Diecezji. Obecnie w naszej diecezji od jesieni ubiegłego roku jest
nim ks. Kamil Falkowski. Powołanie powyższych struktur
poprzedzone zostało kilkumiesięczną formacją tzw. liderów
Akcji Katolickiej odbywająca się w Galerii Porczyńskich.
1 marca 1997 r., w Archikatedrze Warszawskiej dekrety powołujące Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej odebrało ponad
stu przyszłych Prezesów POAK oraz ponad stu Parafialnych
Asystentów Kościelnych. W dwudziestą szóstą rocznicę tych
dwóch ważnych wydarzeń: powołania struktury diecezjalnej
i Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej chcemy dziękować Bogu za otrzymane łaski w naszej pracy w Kościele oraz
chcemy prosić o dary Ducha Świętego na kolejne lata służby
Kościołowi pod sztandarem Akcji Katolickiej.
Uroczysta Msza św. dziękczynna koncelebrowana pod przewodnictwem JEm Kardynała Kazimierza Nycza, była sprawowana w dniu 9 października 2021 r. o godz. 9.00 w Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie. Po Mszy św. Ksiądz Kardynał odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową w dolnym kościele, która będzie śladem obecności Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej. Następnie uczestnicy uroczystości
wysłuchali wykładu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego nt.
Nauczanie św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego inspiracją do aktywności świeckich w Kościele.

P

Fot. Wojciech Łączyński
Poświęcenie tablicy pamiątkowej Akcji Katolickiej Archidiecezji
Warszawskiej.
Tablica pamiątkowa Akcji Katolickiej. Projekt – Zofia Manowiecka

Króluj nam Chryste!
Elżbieta Olejnik – Prezes
Warszawa, 10 października 2021 r.
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* Mój Różaniec *

Anna Kaszubowska

Mój różaniec – Tajemnice światła
Tajemnica pierwsza
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

N

a brzegu gęstnieje
tłum. Przeciskam
się przez rzeszę. Mijam
starców i dzieci, mężczyzn w sile wieku i młodzieńców z rozwichrzonymi czuprynami, matki
z niemowlętami na rękach i wdowy przepojone
smutkiem, tryskających
zdrowiem i złamanych
chorobą. W zmęczonych
twarzach dostrzegam udręczenie, niemoc, wygasającą
nadzieję. W oczach jednak iskry żywego oczekiwania na
Mesjasza, serca rozpalone tęsknotą za Tym, który życie
odmieni. Głos proroka przyodzianego w wielbłądzią skórę i mnie wywiódł z miasta, w którym dróżki oswojone,

szlaki przetarte, zaułki dobrze znane. Blask słońca odbijającego się od morskiej toni mnie oślepia, ciżba przytłacza,
niesłabnący ton syna Zachariasza ku nawróceniu skłania.
Zaiste, trzcinę kołyszącą się na wietrze wyszłam zobaczyć? Kiedy nadejdzie Ten większy? Kiedy ów chrzest
zbawienny od Niego otrzymam?
Gdy tak szemrzę w duchu, gdy wątpię w samotności,
Ty sam, Panie, na moją pustynię wychodzisz. Jak Janowi, tak i mnie mą powinność polecasz czynić, szarość
dnia uczysz cenić. Zapewniasz, że nie niczyim, ale Bożym dzieckiem jestem. Piasek pod moimi stopami w oazę
przeistaczasz, już na miejsce osobne wzywasz, do walki
z kusicielem przygotowujesz.
Weselcie się, wody Jordanu, któreście dotykały Zbawiciela świata! Niech i ja obmyję się w was, by Duch zstąpił.
W Nim odnowy pragnę!

*****

Tajemnica druga
Objawienie się Pana Jezusa na weselu
w Kanie Galilejskiej

M

oje stągwie wypełnione po brzegi.
Zniechęceniem, obojętnością, egoizmem. Zazdrość
w nich pęcznieje, pycha
rozsadza bukłaki od wewnątrz. Stoi w nich mętna woda wysiłków skoncentrowanych na tym, by
zrealizować jak najwięcej,
jak najszybciej posiąść na
własność; brunatna woda
pragnień płytkich, myśli nieokrzesanych, pretensji dziecinnych.
BR 10/2021

Przysłaniam to wszystko, w taneczny wir się włączam,
trunkiem się upajam. A jednak nie pociesza ani nie syci
mnie ten rytm, ten styl bycia. Smak szaleństwa się wyczerpał, rozkoszna melodia niczym syreni śpiew mnie uwiodła; czuję gorzkość.
Ty zaś, Jezu, do mych naczyń podchodzisz, ich zawartością się nie gorszysz, w najlepsze wino ją przemieniasz.
Zdumiewające, że jeszcze chcesz czerpać ze mnie, innym
do ust podajesz. Oni kosztują i słodyczą się zachwycają.
A ja wiem, że już goryczą byłam. „Odejdź ode mnie, Panie,
bo nie jestem godna tego cudu!” – zanoszę się szlochem.
A Ty się zniżasz do mnie, na wieczne gody mnie zapraszasz. Weź mnie za rękę, nie chcę już tracić ani minuty,
uczynię wszystko, co powiesz.
Maksimum miłości przewidujesz. By je osiągnąć, potrzeba ryzyka, które za Maryją ufnością nazywam. Wychodzę więc z mej Galilei za Tobą i wołam, Jezu, przeistocz
moje cierpkie owoce w winne grona – niech pękną, niech
wytrysną, niech wysączą się wedle Twego upodobania.

* Mój Różaniec *

Tajemnica trzecia
Głoszenie królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

T

yle katechez wysłuchanych, tyle rekolekcji
odbytych, krocie homilii ku
przemyśleniu podanych, szereg rozmów duchowych przeprowadzonych, biblioteczka
komentarzy biblijnych przewertowanych, a wezwanie do
nawrócenia wciąż aktualne,
jeszcze niewypełnione, dotąd
z pełną odpowiedzialnością niepodjęte... Intelekt nasycony,
racjonalizm obrany za Alfę i Omegę, a miłość nadal wybiórcza,

Tajemnica czwarta

S

zukałam
szczęścia
w dolinie. Na trawie
przyjemności pikniki urządzałam. Byle przechodzień
stawał się moim gościem, oddawałam wiele za niewiele,
byleby ukoić ból samotności.
Dni mijały, a zamiast nasycenia dotkliwy, nieodgadniony
głód się wzmagał. Uroda maków i cyprysów już nie zachwycała, zapach łąki już nie porywał, przestrzeń zaczęła trącić pustką. Jałowa ziemia mej doliny

przestała owocować, jakby nawet już ziaren nie chciała przyjmować. Duchowy ugór rozłożył się majestatycznie. Gdy tak
brodziłam w nim po kostki, Ty, Panie, ustami brata kerygmat
mi wygłosiłeś. Długo nie przychodziłam, a Ty czekałeś. Szalona jest Twoja miłość, gdy mnie nie mijasz, ale w moją otchłań
schodzisz, by z niej na górę mnie wyprowadzić.
Wchodzę za Tobą na szczyt. Już prawie u kresu, a jeszcze
rozglądam się za towarzyszami. Gdy osobno chcesz, Jezu, mówić ze mną, dotykaj ran moich, pozwól patrzeć na Twoje rozświetlone oblicze. Pozwól wypełnić to polecenie, by narracji
zbędnych nie budować, ale utajoną w Tobie pozostać. A wtedy sprowadzasz w codzienność, ale już inna wracam – odwaga
wzrasta, pragnienia tłumione się budzą. Nadszarpnięte więzi na
nowo zaczynam scalać. Odkrywam, że każdy ma swój Tabor
w Tobie. Ty wciąż Ten sam – Bóg mój. Ja – przemieniona…

*****

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

J

gotowość do ofiary darmowej niegotowa, pewność nazbyt
w sobie pokładana. Czas dla bliskich w minimalnych dawkach, a dla Boga? Złudny savoir-vivre rozpisałam w sercu
i tak trwam, nie rozpoznając, skąd rozczarowanie, skąd niedosyt, skąd smutek.
Retora chciałam, Jezu, w Tobie widzieć, nie Mesjasza;
tak wygodniej, tak bezpieczniej…
A Ty nie rezygnujesz ze mnie, ale błogosławieństwa mi
przypominasz. Tak, przecież tak bardzo pragnę być szczęśliwa wedle Twojej obietnicy.
Dzisiaj, zamiast kolejnej listy na YouTubie, przed Twoim obliczem klękam, drzwi domu przed dawno niewidzianymi
braćmi otwieram. Maluczkich na ramionach poniosę w słońcu,
nie licząc minut rzekomo traconych. Gdy wychodzę z własnej
strefy komfortu, odkrywam, że tak blisko jesteś!
Nie ma kalki Twoje królestwo. Daleko go wypatrywałam,
a we własnym wnętrzu ukryte je znalazłam.

*****

Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Tajemnica piąta
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est taki stół, przy którym zasiadam z pustymi rękami. Przy nim
o białą szatę czystych pragnień tylko mam się starać,
pokorą się przepasać, gotowość do służby przyodziać,
w zasłuchanie się owinąć.
Od lat zajmuję miejsca
przy wielu innych, przy
których negocjacje prowadzę, rozmowy na wyższych szczeblach odbywam, dokumenty wymieniam, projekty finalizuję, szacunków o klauzuli tajności dokonuję. Przy nich w kurtuazję się ubieram, emocje

na wodzy trzymam, nie o wszystkim wspomnieć mogę. Przy
nich o tożsamości własnej się nie dialoguje, tylko cele się
przy nich spotykają, interesy się sprzęgają, priorytety na szalach ważą. Przy nich tylko agendę wypełniam, dyskutantem
twardym jestem, ram założonych się trzymam. Ten jeden stół
mnie prawdziwą zaprasza. Wiem, że do tego stołu przyjść zawsze mogę, że przybiec muszę, gdy już smak utraciłam, gdy
truciznę grzechu wypijam.
Jesteś Ty sam, Jezu, przy tym stole. W kruchości chleba
moc skryłeś, w kroplach wina ocean siły zamknąłeś. Inaczej
w mej słabości nie zdołałabym Cię przyjąć. O szczęśliwa
godzino, w której mój Zbawiciel Ostatnią Wieczerzę celebrował! Wstępuję w ciebie, gdy do Jego ołtarza się zbliżam.
Choć niegodna jestem, Chryste, niczego dzisiaj bardziej nie
pragnę, niż wieczerzać z Tobą. Niech Twoim naczyniem się
stanę – wypełnij mnie po brzegi i przekaż głodnym Twojej
miłości. Wtedy poznam, co znaczy karmić się Tobą do syta.
BR 10/2021

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W

ubiegłym roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
(KSM) świętowało Jubileusz 30-lecia reaktywacji.
Stowarzyszenie obecnie zrzesza blisko 9 tysięcy członków, 4,5 tysiąca kandydatów i ponad tysiąc seniorów. KSM
podejmuje szereg działań, które mają na celu pomoc we
wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, jak i kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Wśród najważniejszych można wymienić chociażby charytatywną akcję Polak
z sercem czy projekty: Środowisko Młodzieży i Młodzi 4.0.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych
ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale
w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę.
Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to stowarzyszenie kościelne, które zrzesza młodych katolików świeckich
w wieku od 14-30 lat, działających na terenie całej Polski.
Głównym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości
i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w sferze
społecznej i kulturalnej, zgodnie z zawołaniem:
,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”
15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II
podkreślił, jak ważna jest rola KSM słowami:
„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie,
głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was
Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.
Momentem, który możemy uznać za powstanie KSM (choć
od tej nazwy dzielą nas jeszcze lata), był rok 1919. Wtedy to
zbierają się w Poznaniu i Warszawie zjazdy, w wyniku których
20 maja 1919 r. powstaje Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. W całym kraju od tego momentu zaczynają
tworzyć się na poziomie diecezjalnym Związki, a na poziomie
parafialnym Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
W pewnym sensie rokiem przełomowym dla Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej staje się rok 1934, w którym Episkopat Polski podejmuje decyzję o włączeniu SMP w struktury
Akcji Katolickiej. W tym momencie przekształcono Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży
Żeńskiej, skupione na poziomie diecezjalnym w związkach.
Obie organizacje, prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod
hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, szybko przyciągBR 10/2021

nęły w latach trzydziestych rzesze
nowych członków. Dane z 1935 r.
wskazują, że organizacje liczyły ich
łącznie ponad 310 tysięcy. Wybuch
II wojny światowej utrudnił zwyczajne działanie stowarzyszeń, wielu KSM-owiczów angażowało się w tajne organizacje niepodległościowe, za co zostali zesłani do obozów lub
skazani na karę śmierci.
W okresie Polski Ludowej funkcjonowanie KSMM
i KSMŻ zostało zdelegalizowane. Pomimo represji kontynuowano jednak podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. Karol Wojtyła – wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii
św. Floriana w Krakowie.
Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży po latach komunizmu był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ks. Sołtysik, tak jak i jego ojciec,
sam był KSM-owiczem. Zanim wstąpił do Seminarium, należał do KSMM, spotykał się na co dzień z dawnymi członkami
Stowarzyszenia.
Jawnie i oficjalnie KSM zaczęło funkcjonować dopiero
w 1990 roku dzięki dekretowi wydanemu przez Konferencję
Episkopatu Polski, który powołał do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadał jej osobowość prawną kościelną.
12 lutego 1993 roku dokonano rejestracji stowarzyszenia,
nadając mu również osobowość prawną cywilną. Ks. Sołtysik został pierwszym Asystentem Generalnym. Począwszy
od diecezji na południu Polski – pierwsze oddziały powstały w Archidiecezji krakowskiej – Stowarzyszenie zakładano
coraz dalej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstało także w Archidiecezji warszawskiej. Nie było jednak tak
prężne jak w Diecezjach południowych i południowo-zachodnich. W znacznym stopniu warszawski KSM składał się
z przyjeżdżających na studia do Warszawy członków KSM
z południowych i południowo-zachodnich diecezji Polski.
Zakładano jako rzecz oczywistą, że członkowie KSM
po ukończeniu 30 lat będą zasilać Akcję Katolicką, podobnie
jak w przypadku Ruchu Światło-Życie – Kościół Domowy.
Jednak jak dotąd, przynajmniej w Archidiecezji Warszawskiej, nie jest to takie oczywiste.
W ubiegłym roku JEm. Kardynał Kazimierz Nycz mianował nowym Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej księdza Kamila Falkowskiego.
Niedługo potem decyzją Kardynała Nycza ksiądz Kamil Falkowski został mianowany także Asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Daje to nadzieję na
dobrą współpracę obu Stowarzyszeń i w przyszłości zasilanie
Akcji Katolickiej przez dorosłych członków KSM.

q

* Otwieram drzwi *

15

ZAKOPANE

BR 10/2021

Alek i modlitwa
na różańcu

A

niele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój
– modlił się Alek rano patrząc na obrazek Anioła
Stróża, który dostał od babci i dziadka.
– Jak to dobrze Aniele Stróżu, że Ty czuwasz przy
mnie – mówił już własnymi słowami chłopiec – cieszę się, że jesteś i mnie pilnujesz. To super, że mam
takiego Opiekuna!
Alek zakończył modlitwę znakiem krzyża i pobiegł do
kuchni, skąd dochodził rozkoszny zapach kakao.
– Mamo, jak ja uwielbiam takie śniadanie – powiedział z uśmiechem Alek, sięgając po świeżą bułkę
z dżemem truskawkowym i kubek kakao.
– Alku, dziś sobota, może pojedziesz ze mną do babci
i dziadka? – zapytał tata – Obiecałem im pomoc przy
sprzątaniu piwnicy. Masz ochotę zrobić dobry uczynek?
– Pewnie tato – z entuzjazmem odpowiedział chłopiec – a przy okazji zobaczę małe kociaki kotki Fifi. Ciekawy jestem bardzo, jak wyglądają!
– A wy dziewczęta, co będziecie robiły? – zapytał
tata, całując mamę w policzek.
– My dziś idziemy na zakupy – odpowiedziała mama
– Tosia potrzebuje nowych bucików, rośnie szybko jak na
drożdżach. Może i mnie uda się kupić jakieś ładne buty.
Stopy, co prawda, nie rosną mi jak Tosi – zażartowała
mama – ale moje stare pantofle nie wyglądają już ładnie.
– To dziś każdy z nas zrobi coś miłego i coś pożytecznego – podsumował tata.
Kiedy tata i Alek przyjechali na miejsce, dziadek
właśnie wynosił kartony z piwnicy.
– Tato, przecież ja to zrobię. Musisz uważać na kręgosłup – powiedział tata, odbierając od dziadka pakunki.
– Chciałem wam jakoś pomóc – usprawiedliwiał się
dziadek – zamiast odpoczywać w wolną sobotę, musicie
pomagać starym ludziom.
– Dziadku, co ty mówisz? – żachnął się Alek – przecież wiesz, że lubimy do was przyjeżdżać. I nie tylko
z powodu szarlotki – uśmiechnął się chłopiec, widząc
jak babcia wchodzi na werandę z blachą pełną aromatycznego ciasta z jabłkami.
– Ach, to tak? – roześmiał się dziadek – to chodźcie,
najpierw coś zjemy, żeby mieć siłę do pracy.
Ciasto upieczone przez babcię dodało trzem panom
takiej energii, że posprzątali piwnicę szybciej, niż planowali.
– Kochanie – powiedział dziadek przytulając babcię
– ta twoja szarlotka miała w sobie coś niezwykłego. Zobacz, ile udało się nam zrobić! Co do niej dodałaś?
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Babcia popatrzyła na męża i powiedziała z czułością:
– Miłość. Dodałam tam całe mnóstwo miłości.

Popołudnie Alek spędził, przyglądając się, jak Fifi
troszczy się o swoje małe kocięta. Były maleńkie, bezbronne i ssały jeszcze mleko mamy.
– Tato, a może weźmiemy jednego kotka? – zapytał
Alek.
– Synku, wiesz przecież, że to nie jest dobry pomysł –
odpowiedział tata. – Nikogo z nas nie ma w domu w ciągu dnia. Kotek jest mały, wymaga uwagi. Jeżeli chcesz,
możemy odwiedzać babcię i dziadka, i wtedy możesz bawić się z małymi kociakami.
– Szkoda – zmartwił się chłopiec – ale trochę rozumiem. Może, jak będę starszy, to wtedy zamieszka z nami kotek albo piesek?
– Zobaczymy – odpowiedział tata – nie mówię „tak”
i nie mówię „nie”.
– Czy zmówicie z nami różaniec? – zapytała babcia.
– Tak babciu, chętnie! – powiedział Alek. – A będę
mógł pomodlić się na różańcu z Jerozolimy?
– Oczywiście kochanie – odpowiedziała babcia, idąc
do domu po różańce dla wszystkich.
Babcia od dziecka zbierała różańce. W swojej drewnianej szkatułce miała biały, prosty różaniec, który dostała na I Komunię Świętą, i inny z błyszczącymi
koralikami, kupiony na straganie podczas odpustu
w Hodyszewie. W pudełku babci były też różańce z Rzymu, Fatimy, z wizerunkiem Ojca Dolindo i ulubiony Alka – z Jerozolimy.
– W jakich intencjach będziemy się dziś modlić? –
zapytał dziadek. – Bo ja chcę podziękować Panu Bogu
przez ręce Maryi za naszych dzielnych pomocników, na
których zawsze możemy liczyć.
I dziadek uśmiechnął się serdecznie do taty i Alka.
– A ja poproszę o zdrowie i potrzebne łaski dla naszych kochanych seniorów – powiedział tata i przytulił
babcię.
– Ja poproszę o dar Nieba dla naszych bliskich zmarłych – powiedziała babcia.
– Ja podziękuję za naszych Aniołów Stróżów, dziś
jest ich święto – powiedział Alek.
– Może brakuje Wam intencji do piątej dziesiątki różańca?– zapytała mama, która pojawiła się niespodziewanie razem ze śpiącą w wózku Tosią.

* Braciszek *
Kiedy mama została już entuzjastycznie powitana
przez wszystkich, powiedziała:
– Ja proszę Pana Boga o pokój na świecie, ustanie
pandemii, prawdziwą miłość w sercach ludzi i o łaskę
wiary dla niewierzących.
Weranda u babci i dziadka napełniła się modlitwą.
Wszyscy czuli wzajemną bliskość i jedność. Alek odnosił
wrażenie, jakby Aniołowie Stróżowie byli tuż obok i radowali się tym rodzinnie odmawianym różańcem. Pod
koniec modlitwy pojawił się podmuch łagodnego wiatru, jakby Anioł zatrzepotał skrzydłami.
– Modlitwa różańcowa ma wielką moc – powiedziała
babcia.
– O tak – zgodziła się mama – niejednokrotnie modlitwa na różańcu bardzo mi pomogła. Uspokoiła, jak byłam pełna emocji. Przyniosła radość, gdy byłam smutna.
Przyniosła dobre natchnienia w momentach, kiedy nie
wiedziałam, jak mam postąpić.
– Mój ojciec – powiedział dziadek – zawsze nosił
ze sobą różaniec. Kiedy miał możliwość, modlił się na
nim i nigdy się z nim nie rozstawał. Opowiadał mi często historię, jak w czasie II Wojny Światowej przez wieś,
w której mieszkał, przejeżdżał oddział niemieckiej armii. Żołnierze zatrzymali się we wsi i siłą zabierali od
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mieszkańców ich dobytek – bydło, kury, chleb. Kiedy
Niemcy weszli na podwórko mego ojca, jeden z nich
krzyknął, żeby wszyscy podnieśli ręce w górę. Kiedy mój
ojciec podniósł ręce, oczom wszystkich ukazał się trzymany przez niegoróżaniec. Jeden z Niemców, najstarszy
stopniem, spojrzał na różaniec, na mego tatę, na całą
rodzinę, której większość stanowiły małe, przestraszone dzieci. Powiedział coś do swoich towarzyszy, po czym
wszyscy odwrócili się i opuścili podwórko mego taty.
Tata zawsze mówił, że to był cud. I zawsze odnosił się do
modlitwy na różańcu z wielką czcią.
Wieczorem Alek podziękował Panu Bogu za cały
dzień. Podziękował za Maryję, za Aniołów Stróżów, za
Świętych pośredników na modlitwie. Dziś modlitwę do
Anioła Stróża zakończył tak, jak go nauczyła babcia:
– Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, i zaprowadź mnie do
żywota wiecznego. Czy w drodze, czy w kościele nie
opuszczaj mnie Aniele. Czuwaj, czuwaj w lewym boku,
nie odstępuj ani kroku. O Maryjo, strzeż serca mego,
Jezu nie wychodź z niego. O Józefie święty ratuj nas
w życiu, przy śmierci, w każdy czas. Amen.

q

Czy potrzebujemy jeszcze Anioła Stróża?
Na święto św. Aniołów Stróżów (2 października)

O

jciec wziął małą Józię za rączkę i wyszli na spacer
do miasta, by oglądać wystawy sklepowe. Radości Józi nie było końca, biegała od wystawy do wystawy, pokazywała ojcu piękne zabawki, smaczne owoce
i szczebiotała bez przerwy. Zadowolony tatuś przytakiwał, objaśniał, obiecywał, że to jej kupi na gwiazdkę, a to
na urodziny. Zatrzymali się przed sklepem z obrazami.
Dziewczynie wpadł w oko obraz przedstawiający Anioła
Stróża, przeprowadzającego małego chłopca przez wąską kładkę.
– Co to jest, tatusiu? – zapytała Józia.
– To jest taka dobra Fée (czarodziejka), co opiekuje
się dziećmi, by nie wpadły do wody.
Dziewczynka pomyślała chwilkę i odpowiedziała :
–Nie, tatusiu, to nie jest żadne Fée, ale to jest dobry
Anioł Stróż, co opiekuje się każdym. Tak nas uczył ks.
Proboszcz na katechizmie.
–Nie pleć głupstw – rzekł zirytowany ojciec. – Nie
ma żadnych Aniołów Stróżów, ani ty go nie masz, ani ja,
ani mamusia. Nikt ich nie potrzebuje! To są bajki, co ks.
Proboszcz opowiadał.
Upłynęło kilka miesięcy. Nieszczęście chciało, że ma-

ła Józia, podlewając kwiatki w oknach ich mieszkania na
drugim piętrze, wychyliła się nieostrożnie na zewnątrz,
straciła równowagę i spadła z łoskotem, pociągając za
sobą doniczki, na bruk ulicy. Upadając potłukła sobie
mocno głowę i nosek i leżała bez przytomności. Przywołany natychmiast lekarz dał jej zastrzyk, opatrzył rany
i odesłał ją pogotowiem ratunkowym do miejscowego
szpitala.
Ojciec po powrocie z pracy, poszedł natychmiast do
szpitala i zastał tam swą kochaną Józię, leżącą dalej bez
przytomności. Zmartwiony i zatroskany zwrócił się do
lekarza z pytaniem:
– Co jest? Co będzie? Czy będzie żyła ?
– Jeżeli dziecko wróci do siebie i przemówi – odrzekł
lekarz – to wszystko będzie dobrze!
Powoli upływał czas. Zapadła noc, a niepocieszony
ojciec czuwał dalej przy łóżeczku swej córki. „Byle wróciła do siebie i przemówiła – powtarzał sobie raz po raz
słowa doktora – to wszystko będzie dobrze!”
Przed północą mała otwarła powoli oczy i zobaczywszy ojca, odezwała się cicho:
– Tatusiu...
dokończenie na str. 21
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Kochane Życie

3.10.2021 r., Kochane Życie

KLAPIE NA FORTEKLAPIE

Co pięć lat mamy prawdziwą ucztę duchową. Kiedyś,
przed laty, konkursy Chopinowskie cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem. Fakt, że nie było zbyt wielu rozrywek, a i media jeszcze w powijakach.
Trzeba było przede wszystkim zdobyć informator konkursowy, z sylwetkami głównych bohaterów. a potem było obstawianie „typów”, jak w jakichś zawodach sportowych. Zdobycie wejściówek do Filharmonii graniczyło z cudem, Musiało
się uruchamiać wszystkie swoje znajomości i kontakty.
Ale i tak, pomimo tych trudności, wiedziało się o wiele
więcej niż dzisiaj. Może dlatego, że teraz ten konkurs tonie
w tysiącach innych informacji, i jest tylko jedną z wielu propozycji.
Chwała więc Polskiemu Radiu i programowi II-giemu,
że dawał i daje ciągle bezpośrednie transmisje. Bo nie każdy
może odbierać telewizyjny program „Kultura”, a radio jest
dostępne na wyciagnięcie ręki, nawet w telefonie komórkowym. Zaś bilety nie na każdą kieszeń, i nie dla wszystkich
chętnych wystarcza.
Zawsze się uważało, że muzyka żywa, nawet jeśli mniej
doskonała, jest najlepsza i najwartościowsza. W domu babci
były więc instrumenty muzyczne, ale żadnych takich urządzeń jak gramofon czy radio – wtedy jeszcze rzadkość – nie
uznawano. A teraz żyć bez tego nie możemy. Ale i tak zawsze
muzyka na żywo wydaje się prawdziwie żywa.
Nie mam głębszego wykształcenia muzycznego, kiedyś
domowo uczyłam się gry na pianinie – czyli można o mnie
powiedzieć że „klapię na forteklapie”, i tyle. Ale i ta odrobina prawdziwej sztuki tkwi gdzieś głęboko w człowieku. Tym
bardziej, że do tradycji rodzinnych należało uczęszczanie do
opery, choć do Filharmonii już zdecydowanie rzadziej
Człowiek potrzebuje sztuki. Czasem sam o tym nie wie
aż do momentu, gdy pozwoli się poprowadzić. I nagle czuje,
że cały jest zanurzony w powodzi dźwięków. I mówi sobie
– ach, ten Szopen, to jest dopiero dopalacz!
Elżbieta Nowak
10.10.2021, Kochane Życie

Różaniec do granic

Chyba wszyscy znamy taką scenkę: jadą dwie osoby autem, i jedna z nich modli się w intencji szczęśliwej podróży.
Druga robi sobie z tej osoby żarciki… Dojeżdżają do celu,
osoba nie modląca się mówi: no i jak? Dojechaliśmy i nic się
nie stało. A druga odpowiada: może dlatego dojechaliśmy, że
ja się modliłem…
Ludzie modlą się nie tylko za siebie, nie tylko w swoich
sprawach, ale także niejako w imieniu tych co się nie modlą.
No bo weźmy taką modlitwę w intencji Ojczyzny. I przypuśćmy że zostanie ona wysłuchana. To przecież skorzystają na
niej wszyscy, nawet ci którzy się nie tylko nie modlili, ale
nawet tacy, którzy mocno się temu sprzeciwiali. Oni przecież
też będą obdarowani ogólną wymodloną pomyślnością. I nawet nie przyjdzie im do głowy że ktoś za nich to ich szczęście
wymodlił.
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Na przykład Krucjata Różańcowa za Ojczyznę powstała
w lipcu 2011 roku, ja podłączyłam
do niej 1 września 2011 roku. Zapisałam to sobie i dlatego mogę
przytoczyć dokładną datę. Mam
nadzieję że Pan Bóg tę moją cegiełkę też przyjmuje.
7 października 2017 roku o godzinie 14.00 na całej
polskiej granicy rozstawieni ludzie chwycili za różaniec
by jednocześnie się modlić. Miłość do Boga i Ojczyzny
kazała nam modlić się na różańcu wzdłuż polskich granic,
aby chronić nasz Wspólny Dom przed złem jakie niesie
współczesny świat.
I tu dochodzimy do pewnego dręczącego momentu.
Skąd się bierze w ludziach nienawiść?
Jakie jej źródło?
Moim skromnym zdaniem macza tu swoje brudne paluchy
zły. Tak, tak. Nienawiść to sprawa szatańska. Sprawą boską
przecież jest miłość.
To miłość każe nam być wyrozumiałymi, uprzejmymi,
dobrymi dla wszystkich. To miłość podpowiada w każdej sytuacji jakie powinniśmy wybrać wyjście. To ona skłania nas
do nadludzkich wysiłków.
Październik, różaniec, Jan Paweł II, to trzy wątki tego
samego tematu...
Elżbieta Nowak
24.10.2021 r., Kochane Życie – Światowy Dzień Misyjny

MISJE W DOMU

Dzień dobry
Napisała Słuchaczka z Zielonej Góry:
„Od śmierci a szczególnie od pogrzebu mojego najmłodszego śp. Brata nurtuje mnie pytanie. Żyjąc deklarował że, by
nie robić dzieciom problemu chce być skremowany. Tak się
też stało.
Pogrzeb w oprawie – Msza św. koncelebrowana przez
dwóch kapłanów i dwóch przy kolumbarium – odbył się
w marcu... W tej atmosferze smutku i przygnębienia nie zauważyłam, że mimo całkowitego oddania się Rodzinie przez
śp. Zmarłego nie został przez Nich właściwie uszanowany.
Na tablicy zamiast Krzyża, gałązka jak u komunistów i bez
zaznaczenia, że odszedł do Boga śp. Mąż, Tatuś, Dziadek.
… itp. Tylko data urodzin i śmierci. I na koniec: „Na zawsze
w naszych sercach”. Tak obojętnie i nie po chrześcijańsku!
Jak mnie to zabolało. Wiem, że zarówno śp. Braciszek jak
i Jego dzieci to nie ludzie blisko kościoła (przed laty taka wypowiedź: „My się, Ciocia, nie modlimy” – daje do myślenia).
Nie chcę być wrogiem dla śp. Brata Rodziny i dlatego męczę
się z tą sprawą.”
Tyle pokrótce sam list, bez szczegółów. I cóż odpowiedzieć?
To typowy przykład obecnego pomieszania Sacrum
z Profanum… ciągle brak jasności, i – odwagi chyba…
Wciąż dziwią nas niektóre pogrzeby ludzi zadeklarowanych

Kochane Życie
jako niewierzący, a jednak z oprawą kościelną…. (czyli raczej – dla ludzi, niż dla Boga).
Brat „należał” do swojej rodziny, i oni za niego niejako
odpowiadają…
Ale można się za niego modlić – i trzeba – bo nie znamy Jego rzeczywistego sam na sam z Panem Bogiem. I tu
jest pole do działania. Msze Gregoriańskie, intencje mszalne,
i kwiaty na grobie z deklaracją „od Siostry dla: .” – wymienić
co się chce…. Resztę pozostawmy Panu Bogu do rozstrzygnięcia.
Wojna lub zerwanie z rodziną śp. Brata Pani może Panią
pozbawić wpływu na nich, jakim jest świadectwo wiary własnym życiem. I to są właśnie misje w rodzinie.
(Jadwiga W. Ostrowska, Gorzów Wlkp.)

Elżbieta Nowak

27.10.2013 r., Kochane Życie – Familijna Jedynka, pr. I PR,
godz. 6.20

Najgorętsze pragnienia

Dzień dobry.
Do tej książki warto wracać. I ja do niej powracam, żeby
przypadkiem nie zapomnieć – w tym codziennym zgiełku
– o naszej niedawanej przeszłości, jak o przestrodze. A są to
„Zapiski więzienne” Kardynała Wyszyńskiego, i jeśli ktoś jej
nie ma, to informuję, że można ją znaleźć w całości na stronie
internetowej „Nonpossumus.pl”.
Stefan Kardynał Wyszyński na swojej kapłańskiej drodze
napotykał przeszkody, które musiał pokonać, aby być wiernym aż do końca swojemu powołaniu.
I tak, Dzień Kapłana, czyli Wielki Czwartek, spędził on
w więzieniu – kolejno w Stoczku Warmińskim, Prudniku
i Komańczy, o której napisał: „Mój wielki tydzień cały jest
Ogrójcem”.
15 kwietnia 1954 roku:
„Wielki Czwartek w naszej kaplicy spędziliśmy z prawdziwie bazylikowym przepychem”
– I modlił się, o to, by jego zastępca przy ołtarzu:
„...tak całował nogi ubogich, jak ja to czyniłem, z całkowitym oddaniem się tej czynności, tak wspaniałej a tak trudnej
do wykonania jej po chrześcijańsku.”
W Prudniku, 7 kwietnia 1955 roku, tu już nawet nie było
i kaplicy.
„– Jakże ksiądz się czuje dzisiaj – dobrze czy źle? Tak się
ksiądz wziął do roboty w ogrodzie? – pyta komendant obozu.
– Nie pozwalacie mi ani spowiadać, ani nauczać, więc robię co mogę.
– To dobrze, będzie się ksiądz lepiej czuł.
– Każdy się czuje najlepiej w tym, do czego jest powołany
– odpowiadam.
– To prawda – przyświadcza uśmiechnięty wizytator.”
Kardynał Wyszyński rozumiał dosłownie swoje kapłaństwo, i dosłownie je realizował:
„...Gdy nie mogę spełnić powinności mojej, by na klęczkach obmywać nogi tych dzieci moich, które mi dałeś, przyjm
najdroższy Nauczycielu i Wodzu moje najgorętsze pragnienia
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ucałowania nóg wszystkich, których powierzyłeś mej biskupiej pieczy. (...)
Całuję ze czcią nogi wszystkich owiec moich, wszystkich
którzy Cię kochają i którzy Cię nienawidzą, (...) wszystkich
którzy z nienawiści ku Tobie stali się moimi nieprzyjaciółmi; wszystkich którym każesz okazać miłość, by ratować
ich dusze... Wszystkich – bez wyjątku. Pozwól mi przejść na
kolanach przez Krakowskie Przedmieście, a uczynię to bez
zwłoki”...
O Warszawo!
O Krakowskie Przedmieście!
Czy pamiętacie jeszcze swojego Wielkiego i Wiernego
Mieszkańca?			
Elżbieta Nowak
31.10.2021 r., Kochane Życie

„MOJE REFLEKSJE” (list)

Dzień dobry
Nasz wierny słuchacz z Czarnej Wody nie zapomina,
i choć los także i jego doświadcza, to z humorem i refleksyjnie podchodzi do życia i naszej codzienności. Posłuchajmy
fragmentów:
„Wciąż wyznaję tradycyjną metodę kontaktu, czyli listowną. Wyciągnięcie kawałka papieru, napełnienie pióra
atramentem i przekazywanie swoich myśli na papier, co wymaga pewnego wysiłku tak fizycznego jak i umysłowego.
To a propos komputera.
Teraz nawiąże do tematu jaki Pani poruszyła dotyczącego
relacji koleżeńskich.
Tak, potwierdzam Pani refleksje na ten temat i przeżyć
jak to kiedyś Pani nazwała „łokieć w łokieć”, po ciemku
i w kinie… Dla przypomnienia obecnej młodzieży zazwyczaj chodziło się do kina Moskwa bądź do dwu kin w Pałacu
Kultury”.
Ten list dotyczy lat młodzieńczych obecnych emerytów.
Zupełnie inaczej wyglądał wtedy świat. Budki telefoniczne, „koniki” pod kinem, nawet wcześniej jeszcze – „żywi”
konduktorzy w komunikacji miejskiej, kąpiele w Wiśle
w Warszawie (tak tak!), ogródki piwne, przepełnione pociągi,
wczasy pracownicze i różne zajęcia dla młodzieży w Pałacu
Kultury… i wiele, wiele innych atrakcji…
Oto ciąg dalszy listu:
„Oczywiście to wspólne chodzenie wiązało się z pójściem
na wagary, bądź zamknięcia szkoły z powodu mrozów. Tak,
tak, bywały takie czasy, że mrozy były około –20º C, a nawet więcej. Inną rozrywką na miarę uczniowskiej, a później
studenckiej kieszeni były wizyty w kawiarni „Świtezianka”
bądź „Parana” .
Oczywiście wtedy chodziło się na kawę, herbatę lub cocktaile mleczne. Piwo nie do pomyślenia.”
To ostatnie zdanie dedykują tłumom studentów, którzy
nad Wisłą, siedząc na przybrzeżnych schodkach w te jesienne dni, spijają piwko w wolnych chwilach między wykładami
i po wykładach.
Szczęść Boże!
Elżbieta Nowak
BR 10/2021

* Mowa nasza ojczysta *
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Aby język giętki
powiedział wszystko,
co pomyśli głowa
Szyk wyrazów w zdaniu

W

iemy, że w naszym języku nie ma specjalnych reguł, dotyczących kolejności wyrazów w zdaniu.
O ile np. w języku angielskim obowiązują ścisłe zasady
– pierwszy podmiot, dalej orzeczenie – u nas podmiot
może się znaleźć nawet na końcu, może być zaznaczony jedynie formą gramatyczną orzeczenia, może też być
zdanie w ogóle bez podmiotu (zajmę się tym problemem
w najbliższym czasie). Dzisiaj pragnę się zastanowić nad
szykiem wyrazów w zdaniu.
Powtórzę – w naszym języku nie ma ścisłych reguł
dotyczących kolejności wyrazów w zdaniu, ale mimo to
szyk nie zawsze jest obojętny dla jego treści.
Przypatrzmy się czterem zdaniom złożonych z tych
samych słów, ale ułożonych w różnej kolejności (przykłady czerpię z książki „Praktyczna stylistyka” Anny
i Piotra Wierzbickich):
1. Jamnika postanowiłem podarować cioci.
2. Postanowiłem podarować cioci jamnika.
3. Postanowiłem podarować jamnika cioci.
4. Cioci postanowiłem podarować jamnika.
Pozornie chodzi o to samo – jamnik, ciocia, podarek.
Ale łatwo zauważymy, że różna jest sytuacja, o której
jest mowa.
W zdaniu pierwszym autor zastanawia się, komu podarować jamnika i decyduje się dać go cioci (inna rzecz,
że może to być prezent nieco ryzykowny, ale mnie chodzi
o stronę gramatyczną zdania, a nie o jego przesłanie).
W zdaniu drugim autor rozważa, czym obdarować
ciocię i w końcu decyduje – dam jej jamnika.
W zdaniu trzecim zastanawia się, co zrobić z jamnikiem i w końcu podejmuje decyzję – dam go cioci.
W czwartym autor obmyśla prezenty dla kilku osób
i dla cioci wybiera jamnika.
W pierwszej chwili nie możemy się w tym połapać
i miesza się nam w głowie, ale każde z tych zdań wzięte oddzielnie jest jasne i klarowne. Zauważmy, że najważniejsze informacje umieszczane są na początku i na
końcu zdania. Zmieniając szyk, kładziemy nacisk na inny element wypowiedzi.
Zabawmy się jeszcze raz w ćwiczenia, aby zauważyć
te różnice.

BR 10/2021

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że wczoraj
miała miejsce w Warszawie wizyta prezydenta Bidena.
Popatrzmy, jak można sformułować informację na ten
temat:
– Wczoraj przybył do Warszawy prezydent Biden.
Zdanie to odpowiada na pytanie – kto przybył do Warszawy wczoraj.
– Do Warszawy przybył wczoraj prezydent Biden.
Tu pytanie brzmi – kto przybył wczoraj do Warszawy.
– Prezydent Biden przybył do Warszawy wczoraj.
Pytanie – kiedy przybył do Warszawy prezydent Biden.
– Do Warszawy prezydent Biden przybył wczoraj.
Pytanie – kiedy prezydent Biden przybył do Warszawy.
– Prezydent Biden przybył wczoraj do Warszawy.
Pytanie – dokąd przybył wczoraj prezydent Biden.
– Wczoraj prezydent Biden przybył do Warszawy.
Pytanie – dokąd prezydent Biden przybył wczoraj.
Przy okazji zwrócę uwagę na użycie wyrazu przybył – ponieważ chodzi tu o ważną osobistość, używamy
słowa bardziej uroczystego. Każdy z nas by po prostu
przyjechał, ale głowa państwa przybywa (wiemy,
że cała wizyta ma bardzo podniosły charakter, a więc
i posłużymy się takim językiem).
Wróćmy do szyku wyrazów. Na co dzień się nad tym
nie zastanawiamy, ale każdy z nas doskonale wykorzystuje różne warianty układu słów. Dodam, że w sytuacjach codziennej komunikacji nie posługiwalibyśmy się
całymi zdaniami, ale odpowiadalibyśmy krótko:
– kto przyjechał? – prezydent Biden
– kiedy? – wczoraj
– dokąd? – do Warszawy
Wprawdzie pamiętamy może ze szkoły, że uczono
nas „odpowiadaj całymi zdaniami”, ale wtedy chodziło
o ćwiczenie umiejętności konstrukcji zdań. W normalnej, nieformalnej komunikacji każdorazowe odpowiadanie całymi zdaniami byłoby nienaturalne i strasznie
denerwujące. Niemniej w sytuacjach oficjalnych nasz
język też staje się oficjalny. Podobnie jak ubranie, tak
i język dostosowujemy do sytuacji.
Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań.
Mail: h.siwinska@onet.pl

PAN FOTOGRAF
Michał Leśniewski
www.AFI.waw.pl – kom. 604 173 235
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Czy potrzebujemy jeszcze Anioła Stróża?
dokończenie ze str. 17

F

– Co, córuchno ?
– Tatusiu, nie martw się, wszystko będzie dobrze, bo
ja mam Anioła Stróża, co się mną opiekuje, a w którego
ty nie wierzysz.
Ojciec zagryzł wargi i, by ją uspokoić, powiedział:
– Już wierzę, córuchno moja. Ty masz Anioła Stróża.
Anioł Stróż. Czy go jeszcze potrzebujemy?
W niebezpiecznej drodze do nieba dał nam Bóg swoich Aniołów za przewodników. Oni nas strzegą od złego
i do cnoty zachęcają.
W Piśmie Świętym czytamy:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł
w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego
słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
(Księga Wyjścia 23,20-21).
Dalej w Psalmie 91(90):
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę
wziąłeś sobie Najwyższego. (...) bo swoim aniołom dał
rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych
drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej
stopy o kamień.
A Pan Jezus, grożąc gorszycielom dzieci, powiedział:
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który
jest w niebie. (Mt 18,10).
Tak więc Pismo Święte jasno nas poucza o tym, że
każdy z nas, nawet najmniejsze dziecko, ma swego Anioła Stróża. Jeżeli Pismu Świętemu nie wierzymy, Bogu
nie wierzymy, bo ono jest Słowem Bożym skierowanym
do nas.
Jak bardzo potrzebujemy opieki Anioła Stróża i jego
pomocy, świadczy o tym całe nasze życie. W glinianych
naczyniach nosimy nasze szczęście doczesne i wieczne.
Niebezpieczeństwa zagrażają nam z każdej strony. Niebezpieczeństwa życia dla pieszych, dla tych co jeżdżą na
rowerach, samochodami, pociągami, samolotami, okrętami... Niebezpieczeństwa przy pracy, w kopalniach, fabrykach, na roli...
Jak często jesteśmy bezradni, nie wiemy co wybrać,
co robić, co powiedzieć...
A jeżeli chodzi o sprawę naszego wiecznego zbawienia, jeszcze oczywiściej potrzebujemy jego opieki i pomocy. Święty Piotr mówi, że „diabeł krąży koło
każdego z nas, szukając kogo by pożarł” tzn. kusił do
popełnienia grzechu śmiertelnego i wepchnął na zatracenie wieczne.

Wszyscy potrzebujemy Anioła Stróża – dzieci i dorośli, uważni roztargnieni, roztropni i lekkomyślni. Dopiero
po śmierci dowiemy się w całej pełni, ile zawdzięczamy
naszemu Aniołowi Stróżowi. Tu na ziemi często zapominamy o nim. Kiedy nam się uda uniknąć nieszczęścia, mówimy, że mieliśmy szczęście, zamiast pomyśleć
o opiece naszego Anioła Stróża. I jeżeli dzisiaj mnożą się
tak nieszczęścia wśród ludzi, to dlatego, że ludzie stracili
wiarę i pamięć o ich niebiańskim opiekunie. Oni opuścili
go, więc i on mniej się troszczy o nich.
W samochodach zawieszają sobie jakąś „maskotkę”,
fetysza, który ma ich bronić od „pecha”. Chwytają się raz
za guzik od kamizelki, to znowu, od spodni... Innym razem dotykają się żelaza, klucza, gumy, by odwrócić od
siebie nieszczęście!
Przesądy i głupota z czasów leśnego prymitywizmu!
Aniołom swoim, duchom dobrym i potężnym rozkazał Bóg, by nas strzegli na wszystkich drogach naszych.
Pamiętajmy o tym – i wzywajmy często ich pomocy
i opieki.
Jul.
NIEPOKALANA – ROK II. NR 10 (18) PAŹDZIERNIK 1955
BR 10/2021
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* Parafialne pielgrzymowanie *

Pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej
w Powsinie
Szczęść Boże!

J

estem parafianką parafii bł. Władysława z Gielniowa
od 15 lat, jednak w naszej pieszej pielgrzymce parafialnej do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej wzięłam
udział po raz pierwszy.
Pielgrzymowałam już do tego miejsca z Siostrami Niepokalankami cztery lata temu, wraz z moim mężem i naszymi
dwiema małymi córkami. Było to wtedy wielkie, rodzinne
wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy z licznymi rodzinami z naszej szkoły.
W tym roku było inaczej – towarzyszyła mi tylko starsza córka. W czerwcu tego roku przystąpiła do Pierwszej
Komunii Świętej i z chęcią uczestniczy w religijnych wydarzeniach. Jedno, co silnie rzuciło mi się w oczy to to, że jak
na tak dużą parafię, była nas niewielka garstka. Kilkadziesiąt
osób. Pewnie powodem jest to, że trwa pandemia, ludzie są
zabiegani, być może nie do końca wszyscy przypuszczali, że
w tym roku uda się wspólnie spotkać i mieli już inne plany na
ten czas. Nie wiem. Wiem natomiast, że był to błogosławiony
czas dla mnie.
Przyznaję, że zdarzają mi się dni, kiedy czuję się oddalona
od Pana Boga, zniechęcona codziennością, przytłoczona zlaicyzowanym otoczeniem i wątpiąca w sens mojej modlitwy
i to, czy w ogóle jest ona miła Bogu.
BR 10/2021

Tęskniąca za czym Ty tęsknisz
w pociesznym Powsinie
uśmiech Jezusa był mi nabożeństwem
a wy straszycie smutnymi minami
módl się za nami
Ks. Jan Twardowski, Litania polska
Do tego jest sporo codziennych obowiązków i niejednokrotnie trzeba pomiędzy nimi wybierać oraz przymykać
oko na te, których nie udało się zrealizować. Tak było i tym
razem, choć z wyboru bardzo się cieszę.
Kiedy zastanawiałem się nad powodem niskiej frekwencji, podeszła do mnie jedna z organizatorek i poprosiła: „Napiszesz relację z pielgrzymki? Po prostu, co
myślisz?”.
Niechętnie się zgodziłam. Nie dlatego, że nie chciałam się
włączyć, ale dlatego, że wypracowania od zawsze były moją
zmorą. Mam umysł ścisły i nie jestem przekonana, czy potrafię pisać tak, żeby komuś było przyjemnie to czytać J
Spróbuję.
Tegoroczna pielgrzymka miała miejsce we wspomnienie
Aniołów Stróżów. Modlitwy do swojego Anioła Stróża większość z nas nauczyła się pewnie we wczesnym dzieciństwie.
Ich wyobrażenie ze skrzydłami, z uroczymi, niewinnymi
i życzliwymi twarzami chyba w każdym z nas budzi ufność
i chęć przebywania w takim towarzystwie.

* Parafialne pielgrzymowanie *
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Może konsekwentnie, po prostu kontynuować? I modlić
się z dziećmi. Niech mają fundament, z którego będą mogły
czerpać przez całe ich życie, żeby nie zabrakło przykładu
od rodziców. Może wtedy będzie to dla nich bardziej trwała baza, stały punkt w pamięci, przywołujący ich zawsze do
Ojca w dorosłym życiu?
Podczas marszu śpiewaliśmy i odmawialiśmy różaniec.
Z wielką radością obserwowałam modlące się w podskokach dzieci. Tradycyjnie przewidziany był postój na polanie
w Lesie Kabackim. Wspólnie się posililiśmy, wymieniliśmy
uśmiechy i ciepłe słowa (a także przepisy – niektórzy przygotowali naprawdę wyjątkowe smakołyki i z chęcią dzielili
się nimi z innymi). Dzieci bawiły się w swoim gronie, a przystanek zakończyliśmy aktywnością zapoznawczą. Stanęliśmy
w kręgu i w ramach przedstawienia się, podawaliśmy swoje
imię oraz cechę, której nazwa zaczynała się od tej samej litery, co imię. Byli ambitni, aktywni, duzi, mądrzy, zadowoleni
– doborowe towarzystwo J

Do tego pierwsze zdanie z czytania przewidzianego na to
wspomnienie: „Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed
tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię
do miejsca, które ci wyznaczyłem”. Idealne wprowadzenie
do pielgrzymki!
Pielgrzymka rozpoczęła się w naszym kościele, jednak
z córką dołączyłyśmy dopiero u Sióstr Niepokalanek. Skierował tam do nas słowa Ksiądz Daniel. Najbardziej zapadło mi
w pamięć z nich to, że ze swojego domu rodzinnego wspomina
codzienną, wieczorną, wspólną modlitwę.
Pomyślałam, że choć każdy w moim domu się modli, to
od jakiegoś czasu czynimy to indywidualnie. Może warto
przywrócić wspólne modlenie się?
Często małżonkowie spotykają opór ze strony swoich
współmałżonków. Co wtedy? Jak wtedy to praktykować?

Pielgrzymka zakończyła się Mszą św. w Sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej. Mogliśmy pochylić się nad pytaniem,
za czym Matka Boża tęskni? Za wypełnieniem się słów zwiastowania? A może za swym Synem po jego wniebowstąpieniu?
Podczas kazania usłyszeliśmy jedną z innych interpretacji – to „Ta, która tęskni za nami w niebie”. Podoba mi się
taka perspektywa. Do tego słowa nawiązujące do „Traktatu
o prawdziwym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort i przedstawiające Matkę jako tą, która
każdy nasz dobry czyn zanosi Panu Bogu na „złotej tacy”.
Choćby był najdrobniejszy, Matka zamieni go w wartość
i złoży u stóp swego Syna.
Obyśmy zawsze potrafili słuchać naszych Aniołów Stróżów wpatrujących się w Boga i prowadzących nas do Niego,
a nasze nawet najdrobniejsze, czy najmniej udane wysiłki
będą darami złożonymi w sposób miły Bogu.
Ta nasza mała pielgrzymka niech zaowocuje dobrem
w życiu każdego parafianina, a pielgrzymującym Matka
Boża uprosi łaski – w szczególności Księdzu Danielowi,
organizatorom i rodzinom.
Parafianka Asia
BR 10/2021
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Parafialny Zespół Caritas
Jesteśmy jedną wielką Rodziną. Łączy nas
wiara w jedynego Boga, przynależność
do Parafii bł. Władysława z Gielniowa
i wzajemna chęć niesienia pomocy, tym którzy tej pomocy
w naszej Parafii potrzebują.
Nasz Parafialny Zespół Caritas działał również podczas
wakacji. Jak co miesiąc również w miesiącach wakacyjnych
nasi Podopieczni otrzymywali paczki żywnościowe. 11 osób
chorych, a potrzebujących pomocy otrzymało paczki do domów. Paczki do domów dostarczają członkowie wspólnoty
Ruch Światło-Życie z naszej parafii, robią to od dwóch lat
– profesjonalnie i z empatią, są niezawodni.
Nie ograniczyliśmy naszej pomocy tylko do paczek
żywnościowych. Sfinansowaliśmy także udział w wakacyjnych rekolekcjach w góry jednej z osób pomagających
nam roznosić do domów paczki, która z powodu ograniczeń
finansowych rodziców nie mogłaby uczestniczyć w takich
rekolekcjach.
Pokryliśmy także część kosztów zajęć wakacyjnych organizowanych przez Wspólnotę Mam z języka angielskiego
i plastyki małej dziewczynce, której obydwoje rodziców są
niepełnosprawni. Całą tę trzyosobową rodzinę objęliśmy pomocą, dostarczając im paczki żywnościowe raz w miesiącu.

Dwojgu naszym podopiecznym udzieliliśmy zapomóg bezzwrotnych po 100 zł każda. Trzem osobom z naszych podopiecznych, którzy spełniają wymogi Programu Caritas Polska ,,Na codzienne zakupy” załatwiliśmy karty do sklepu sieci Biedronka.
Wymogi: senior – ukończone 60 lat oraz dochody na jedną osobę
samotną 1.300 zł netto i dla małżeństw 1.100 zł netto.
Nawiązaliśmy także współpracę ze Wspólnotą Mam przy
naszej Parafii i Wspólnotą Świętego Jana Jerozolimskiego
działającej na Saskiej Kępie w Warszawie pomagającą osobom w potrzebie, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i ubogim.
Aby móc pomagać osobom potrzebującym potrzebni są
sponsorzy i ofiarodawcy wpierający naszą działalność.
Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
środków finansowych przekazywanych na nasze konto, jak
również do puszek w Kościele, a także 1% PIT.
Dziękujemy też za modlitwy w tej intencji. To dzięki Państwa hojności i modlitwom możemy nieść pomoc innym. Jak
co roku w intencji wszystkich ofiarodawców i modlących się
w tej pomocowej sprawie, a także za korzystających z tej pomocy podopiecznych zostanie odprawiona Msza św. Termin
zostanie podany w ogłoszeniach parafialnych.
Maria Graczyk

Kościelna Służba Porządkowa „TOTUS TUUS”
Kościelna Służba Porządkowa
TOTUS TUUS rozpoczyna swój
rodowód od wezwania skierowanego do mężczyzn przez
Prymasa Stefana Wyszyńskiego do zabezpieczenia ładu
i porządku w czasie I pielgrzymki św. Jana Pawła II
do Ojczyzny w roku 1979.
Przed II Pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski Prymas
Józef Glemp na mocy dekretu z dnia 30 marca 1983 r. powołał
Kościelną Służbę Porządkową Archidiecezji Warszawskiej jako
instytucję trwałą w Kościele Warszawskim o charakterze ruchu
odnowy religijnej i stowarzyszenia kościelnego oraz zatwierdził
podwójną nazwę: pierwszą opisową „Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej” i drugą zamienną – hasłową
„TOTUS TUUS”.
Przyznanie nam przez Kościół prawa posługiwania się dewizą Ojca Świętego Jana Pawła II traktujemy jako szczególne
wyróżnienie i obowiązek zapewnienia warunków do dobrego
i godnego zaprezentowania obecności Kościoła w naszym
Narodzie w czasie uroczystości.
Członkowie stowarzyszenia podejmują pracę nad odnową
religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym
poprzez uświęcanie życia, pielęgnowanie tradycji katolickich
oraz przeciwdziałanie plagom społecznym, jak też zagrożeniom narodowym.
BR 10/2021

Dewizą stowarzyszenia jest: „Z Piotrem, przez Maryję
do Chrystusa”.
Członkowie TOTUS TUUS mają uprawnienia pozwalające na działania w ruchu drogowym umożliwiające m.in.
zatrzymywanie ruchu pojazdów podczas procesji, a także
utrzymania porządku na parkingu.
Także w naszej parafii jest kilkuosobowa grupa członków
TOTUS TUUS uczestnicząca w zabezpieczaniu zarówno
uroczystości parafialnych jak i wydarzeń religijnych na terenie Archidiecezji. Członkowie TOTUS TUUS uczestniczą
także w liturgii służąc do Mszy świętej.
Grupa ta jest jak na taką parafię jak nasza, nieliczna.
W dodatku są to panowie w zaawansowanym wieku. Dlatego
zachęcamy gorąco młodych mężczyzn do dołączenia do tej
parafialnej grupy TOTUS TUUS.
Więcej informacji
o Kościelnej Służbie
Porządkowej Archidiecezji
Warszawskiej
TOTUS TUUS
na stronie interrnetowej
totustuus-aw.pl
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Od naszego
mola książkowego

T

rzydzieści lat temu, w czerwcu
1991 roku, u progu odzyskanej
wolności, do Polski, swojej Ojczyzny, przybył Jan Paweł II, by w tym
szczególnym momencie dziejów przypomnieć rodakom prawdy Dekalogu.
Był niczym Mojżesz niosący swojemu
ludowi kamienne tablice z wyrytymi

„To, co uważasz za absolutnie niemożliwe, może się stać rzeczywistością.
Zrozumieć to – to znaczy zrozumieć,
o co chodzi w wierze.

przykazaniami. I podobnie jak Mojżesz
zastał nas czczących złotego cielca...
Wygłoszone wtedy przez Ojca Świętego nauki pozostały nieodrobioną do
dziś katechezą.
Do rozważań nad papieskimi katechezami dla Polaków o Dekalogu wracamy dziś wraz z ks. prof. Edwardem
Stańkiem, który prostym językiem próbuje z nich wydobyć i ukazać nam ich
sedno. Autorowi bardzo zależało, by
zanim Czytelnicy pochylą się nad jego
tekstem, zaznajomili się z wygłoszonymi wówczas wyjątkowymi homiliami Ojca Świętego. W pierwszej części
książki przypominamy więc pełne teksty katechez Jana Pawła II o Dekalogu
wygłoszone podczas pielgrzymki do
Polski w 1991 roku…
Mamy nadzieję, że ciągle, a właściwie nigdy nie jest za późno, aby stały
się fundamentem życia osobistego każdego z nas i kamieniem węgielnym budowania relacji społecznych.

Dekalog. Orędzie św. Jana Pawła II
do Polaków. Ocalić sumienie
ks. Edward Staniek
Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2021

Słowo słyszane od Boga stawia nas
przed rzeczywistością, która nam się
wydaje niemożliwa. Ale ona jest możliwa, bo jest nam obiecana. Nie wymagana. Obiecana. Może ci się stać. […]
Człowiek podejmuje decyzję – i dzieje
się coś niesamowitego. Ale jak nie powiesz Bogu: chcę, nie wydarzy się.”
(fragment książki)
Abp Grzegorz Ryś mówi, że Różaniec to modlitwa rosnącego w nas słowa Bożego. Medytując nad wydarzeniami opisanymi w Biblii, pozwalamy
temu słowu w nas się zadomowić.
Rozważania abpa Rysia – zawsze
mocno zakorzenione w Biblii, a zarazem oparte na osobistym doświadczeniu – to nie tylko nieoceniona pomoc
w modlitwie; to także przewodnik
w codziennym życiu wiarą.
Różaniec
arcybiskup Grzegorz Ryś
Wydawnictwo ZNAK
Kraków 2021

S

potkania z bohaterkami Biblii to
odkrywanie prawdy o własnej kobiecej tożsamości, wpisanej w nasze radości i smutki, wątpliwości i nadzieje,
wady i zalety. Autorka z ogromną swadą
prowadzi nas poprzez historie bohaterek poszczególnych ksiąg biblijnych, od
Ewy przez Sarę, Hagar, córki Lota, Rebekę, Leę i Rachelę. Pojawiają się też te
mniej znane: Dina, Tamar, Szifra i Pua,
Jokebed, Miriam (prorokini) oraz Sefora. Przedstawia je nam jak przyjaciółki,
wprowadzając nas w kontekst codziennych zmagań, z jakimi się mierzyły. Gdyby Biblia była pisana aż do dziś, na tej
liście znalazłybyśmy się Ty i ja.
Dzięki historiom życia starotestamentalnych kobiet zwyczajnych, a momentami nadzwyczajnych możemy
przeobrażać własne myślenie i działanie. Co więcej, uczymy się rozpoznawać
Bożą obecność w każdym zdarzeniu codzienności. Pomagają nam w tym pytania zachęcające do refleksji umieszczone na końcu każdego rozdziału.
Erudycja Magdy Grabowskiej, znajomość realiów epok, w których owe
kobiety żyły, szczegółów płynących
z wiedzy kulturowej, etymologicznej i biblijnej, a także psychologicznej
i społecznej pozwala nie tylko zrozumieć kobiety sprzed kilku tysięcy lat, ale
także widzieć siebie z naszym tu i teraz
w sytuacjach, które nie były obce tamtym kobietom. Przez to stają się one naszymi nauczycielkami i mentorkami.
Niezapomniane. Bohaterki Biblii. Pięcioksiąg
Magda Grabowska
Fundacja Prodoteo, Poznań 2021
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Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU
W niedziele i święta:
7:00, 9:00,
10:30 (dla rodzin z dziećmi),
12:00,
13:15 (I niedziela miesiąca w intencji matek
oczekujących potomstwa, pozostałe
niedziele z liturgią chrzcielną);
18:00 (dla licealistów), 20:00 (dla studentów)
W dni powszednie:
7:00, 7:30, 18:00, 19:00
W soboty:
7:00, 7:30,
18:00 (liturgia niedzielna)

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo ku czci bł. Władysława
z Gielniowa
poniedziałek: po Mszy św. o godz. 19.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
wtorek: po Mszy św. o godz. 19.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: po Mszy św. o godz. 19.00
Nabożeństwo do św. Rity
III sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00
Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,
godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek:
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 20.30
w piątek:
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek)
od godz. 8.00 do 17.45.
Nabożeństwa październikowe:
poniedziałek-piątek o godz. 18:30;
sobota i niedziela o godz. 17:30.
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
Warszawa, ul. Przy Bażantarni 3
http://blwlad.mkw.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Chcielibyśmy, aby BRAT stał się pismem wszystkich parafian,
by służył przekazywaniu nie tylko informacji, ale także
świadectwa działania Jezusa Chrystusa w naszym życiu.
BR 10/2021

Poradnia rodzinna
Doradca życia rodzinnego
Dorota Strojnowska

Poradnia rodzinna służy pomocą
w sprawach rodzinnych
oraz przygotowuje narzeczonych
do sakramentu małżeństwa.
Kontakt z doradcą rodzinnym
poprzez e-mail:
poradnia.bl.wladyslaw@gmail.com

Parafialny Zespół Caritas
Dyżury: ostatni wtorek miesiąca
godz. 15.30-17.45

Tel. 604 641 047 
 Tel. 603 491 060 



Konto bankowe: PKO BP SA XVI
Oddział W-wa

94 1020 1169 0000 8802 0063 3735

Kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie
rano w godz. 9:00-10:00
po południu w godz. 16:30 – 17:45
oraz w soboty w godz. 9:00-10:00
( Tel.

22 648 59 11 (
e-mail: kancelaria@blwlad.mkw.pl
Numer konta bankowego parafii:
PKO BP SA IX O/ Warszawa
ul. Nowogrodzka 35/41

98 1020 1097 0000 7002 0001 0934
Zespół redakcyjny:
Dagmara Sankowska, Maryla Metelska, Paweł Krzysztof Polański,
Halina Sadowska, Kazimierz Sadowski, Halina Siwińska
Skład komputerowy – Kazimierz Sadowski, tel. 609-137-849
e-mail: kazek@blwlad.pl ; brat@blwlad.pl
Opiekun duchowy: ks. prałat Jacek Kozub, proboszcz parafii

27

* W naszej parafii *

Święto parafii
26 września 2021 r.

Jubilaci AD 2021

Fot. Michał Leśniewski

Pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej
BR 10/2021

Święto parafii
26 września 2021 r.

Fot. Michał Leśniewski
BR 10/2021

