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Nr 1/2013   

8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  

Wielbi dusza moja Pana  
i raduje się duch mój w Bogu,  
Zbawicielu moim. 
Bo wejrzał na uniżenie  
swojej Służebnicy.  
Oto bowiem odtąd  
błogosławić mnie będą  
wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy  
uczynił mi Wszechmocny,  
a Jego imię jest święte. 
Jego miłosierdzie  
z pokolenia  
na pokolenie  
nad tymi,  
którzy się Go boją. 
Okazał moc  
swego ramienia,  
rozproszył pyszniących się  
zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu,  
a wywyższył pokornych. 
Głodnych  
nasycił dobrami,  
a bogatych  
z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,  
pomny na swe miłosierdzie, 
Jak obiecał naszym ojcom,  
Abrahamowi i jego potomstwu  
na wieki. 
Chwała Ojcu i Synowi,  
i Duchowi Świętemu.  
Jak była na początku,  
teraz i zawsze,  
i na wieki wieków.  
                            Amen.  
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SŁOWO WSTĘPNE KS. PROBOSZCZA 
 

Droga Parafianko, drogi Parafianinie! 

 
Być proboszczem u Najświętszej Marii Panny, Matki Pięknej Miłości to wyróŜnienie i dar. To 

niezwykłe wezwanie – słuŜyć Maryi, która ukazuje się nam w swoim pięknie i miłości. Zastanawia-
łem się, jak moŜemy tę miłość i to piękno odkrywać. Tych dróg jest na pewno bardzo wiele, które  
z biegiem czasu będą się same pojawiać. Jednak ta najwaŜniejsza, to modlitwa, osobiste spotkanie  
z Bogiem przez Maryję, przez Jej pośrednictwo. Dlatego, szczególnie zapraszam Was na adorację 
Najświętszego Sakramentu w kaŜdy piątek od godz.16 do 21. Prosząc Maryję, by uczyła nas blisko-
ści z Panem na modlitwie, moŜemy być pewni, Ŝe piękno i miłość wypełnią nasze serca. 

Inną drogą odkrywania BoŜych darów jest tworzenie wspólnoty. Wspólnota Ŝyje dzięki dobrej 
komunikacji, wymianie myśli, przekazywaniu słowa. W tym celu w naszej parafii chcemy two-
rzyć gazetę parafialną. Święty Jan Apostoł w prologu do Ewangelii napisał: „Na początku było 
Słowo (…). Wszystko przez Nie się stało. W Nim było Ŝycie, a Ŝycie było światłością ludzi (J 1, 
1-4)”. Potrzebujemy dobrego Słowa, prawdy i BoŜego światła. Na miarę naszych talentów, moŜ-
liwości, w róŜnych wymiarach Ŝycia będziemy przez słowo szukać piękna i miłości. Wybrany 
przez redakcję tytuł miesięcznika „Piękna Miłość” wskazuje na ten kierunek.  

Na pewno wiele razy zastanawiałeś się – czym jest „piękna miłość”? Najczęściej patrzymy na 
piękno, jak na coś, co sprawia nam radość, co nas zachwyca, co daje poczucie harmonii. Ta forma 
piękna tak rozumiana, przede wszystkim cieszy oczy, cieszy teŜ duszę, która podziwia piękne 
kształty. Czy zastanawialiście się czasami, jak moŜe być piękny Bóg, który jest Duchem, który 
nie ma kształtu. Rzadko uŜywa się w stosunku do Boga takiego zwrotu – piękny Bóg. Aby tak 
powiedzieć trzeba byłoby Boga zobaczyć. Boga nie jest tak łatwo zobaczyć, bo Pan się ukrywa. 
Ukrywał się i nie pokazał MojŜeszowi, mówiąc mu, Ŝe nikt Go nie moŜe zobaczyć „twarzą  
w twarz”. Choć ukazał się na ziemi w ciele Jezusa, to jednak Jezus ze swą boskością był takŜe 
ukryty. Tu teŜ nie moŜna było Go zobaczyć. Jezus ukryty jest takŜe w Eucharystii i w kaŜdym z 
sakramentów. 

Ostatecznie moŜemy zobaczyć tylko łaskę, która działa w człowieku. Samo słowo „łaska”, to 
gracja, wdzięk, piękno, działanie Boga. To dzięki Jego łasce, dusza i ciało nabierają cech pełni, 
stają się piękne. Pełnią ludzkiego piękna jest Chrystus, podobnie z miłością. Tylko Bóg jest miło-
ścią, bezgranicznym oddaniem się człowiekowi. Tylko oddanie się jest miłością. Dlatego Chry-
stus, który oddał się na KrzyŜu jest ludzkim obrazem miłości Boga. Pełnia piękna i miłości jest 
tylko w Chrystusie. 

Najświętsza Maria Panna, Matka Pięknej Miłości to pokazanie przez Boga skutków działania 
łaski, skutków świętości i jednoczenia się z Panem. Oto kobieta, oblubienica Ducha Świętego, 
która wzrastała w zjednoczeniu z Bogiem, aby stać się najpiękniejszą kobietą. Nie moŜna być 
prawdziwie pięknym lub piękną bez Chrystusa, nie moŜna prawdziwie kochać bez Chrystusa. To 
są tylko namiastki piękna i miłości.  

Bardzo pragnąłbym, aby ta gazeta była takim darem, która pokaŜe nam wszystkim drogę ku 
pięknu i miłości poprzez Słowo. 

                                                                                                       Ks. Przemysław Ludwiczak  

proboszcz 
 

 

 
 
 
 
 

Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa. 

MSZE św. w naszej parafii w niedziele o godz.: 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00 i 18.00; 

w dni powszednie o godz. 6.30 - roraty i 18.00; sakrament pokuty: podczas każdej Mszy św.;  

różaniec: w dni powszednie o godz. 18.00; adoracja Najświętszego Sakramentu: w piątki w godz. 15.00. – 21.00. 

Kancelaria parafialna: od wtorku do piątku w godz. 16.00-17.30; tel. 22-811-79-22.  

KONTO PARAFIALNE: 02 80150004 0085 0038 2030 0001 
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STWORZENI NA NOWO… DO PIĘKNEJ MIŁOŚCI 
– O cudzie mówimy wtedy, 

gdy coś się rodzi na nowo, cud 
kojarzy się z niezwykłym zjawi-
skiem, np. gdy wraca zdrowie. Ja 
teŜ narodziłem się na nowo, dla-
tego wszystko to, co działo się po 
moim wypadku, postrzegam w 
kategorii cudu – mówi Radosław 
Pazura. 

Punktem zwrotnym w Ŝyciu 
znanego i popularnego aktora stał 
się wypadek samochodowy. – Miał 
być dramatem, a z perspektywy 
czasu okazało się, Ŝe to błogosła-
wieństwo, dobro, które zostało mi 
dane – wyjaśnia Radosław Pazura. 

Uprawianie zawodu aktora na 
wiele lat oddaliło Go od Boga, 
wygasiło Jego wiarę. Skutki Ŝycia 
bez wiary pojawiły się bardzo 
szybko. – Moja wiara został uś-
piona, zwycięŜył duch tego świata, 
błędne postrzeganie seksualności, 
partnerstwa jako bycia dziewczyny 
z chłopakiem – tłumaczy. Był to 
czas zabawy, totalnego oddania się 
zawodowi, a czasem jest to diabel-
ski zawód. Oddalenie się od Boga 
poskutkowało wejściem w mrocz-
ność tego świata: alkohol, Ŝycie w 
konkubinacie. Choć wynikały z 
tego liczne problemy, to jednak 
był we mnie bunt, aby się uwolnić 
od czegoś, co mnie, ku mojemu 
zdziwieniu, potem uratowało. Nie 
mogłem dostrzec, Ŝe taki styl Ŝycia 
zabijał mojego ducha. Świat sta-
wał się coraz głośniejszy od Boga. 
Krąg zła, który zatoczył się w mo-
im Ŝyciu i Ŝyciu Doroty (Dorota 
Chotecka, aktorka, Ŝona p. Rado-
sława) był bardzo rozległy. Prze-
stałem się teŜ spowiadać. Na ok. 
20 lat. 

Jeszcze wtedy nie wiedział, Ŝe 
Bóg upomni się o niego. Został 
przecieŜ wychowywany w wierze,  
szczególnie dbała o to Jego Matka. 
Chodził na katechezę, był mini-
strantem, choć jak wspomina, nie 
rozumiał za wiele, ale miał wraŜ-
liwe serce, w którym na swój dzie-
cięcy sposób przeŜywał kontakt z 
Bogiem. Lubił adorację Najświęt-

szego Sakramentu i Grobu Pań-
skiego. Ścigał się wtedy ze straŜa-
kami, kto dłuŜej wyklęczy. MoŜe 
właśnie, za te zmęczone kolana, 
Pan Bóg odwdzięczył się Radko-
wi, gdy był juŜ prawie po tamtej 
stronie. Po jego stronie był takŜe 
św. Tadeusz Juda, którego wybrał 
sobie na patrona w sakramencie 
bierzmowania. Wtedy, moŜe bar-
dziej liczyła się oryginalność 
imienia, dla przyszłego aktora. 
Odpowiadając na tę młodzieńczą 
potrzebę oryginalności, święty 
sprostał zadaniu i jako patron od 
spraw beznadziejnych wyciągnął 
go z beznadziejnego Ŝycia i na 

pewno podtrzymał je, gdy juŜ do-
gasało.  

 – CięŜko jest przyjąć to co jest 
trudne, chorobę, cierpienie – wyja-
śnia Radosław Pazura. Potem oka-
zuje się, Ŝe jest to dla naszego do-
bra albo dla chwały Boga, co jest 
prawie nie do zaakceptowania, bo 
świat propaguje przyjemność, ła-
panie chwili. To my stworzyliśmy 
system zła i to nam przeszkadza, 
aby umieć przyjąć to, co na nas 
spada. 

A spadło na Niego bardzo wie-
le. Zbyt wiele, by po ludzku to 
udźwignąć. Po zdjęciach na planie 

filmowym chciał jak najszybciej 
znaleźć się w domu. Miał wracać 
do Warszawy pociągiem, koledzy 
zaproponowali powrót samocho-
dem. Wiadomo inny komfort jaz-
dy. Zgodził się. W podróŜy za-
zwyczaj śpi. Gdy zasnął tego dnia 
w aucie, obudził się dopiero po 
dłuŜszym czasie. 

Bp Kiernikowski, w swojej 
ksiąŜce napisał, Ŝe Bóg działa nie-
raz brutalnie, jakby przeszkadza, 
podcinając nam nogi – komentuje 
p. Radosław. Pisze, Ŝe jak u św. 
Pawła potrzebne jest nam mocne 
spadnięcie z konia i zaślepnięcie, 
aby zostać wyleczonym. 

To leczenie Radosława było 
bardzo dramatyczne i gwałtowne, 
Jego noga została bardzo mocno 
podcięta. Musiał na nowo nauczyć 
się chodzić i w Ŝyciu fizycznym, i 
w tym duchowym. 

Zanim dostał się do szpitala, 
zaczęła się juŜ interwencja Boga. 
Ukryta. Na zewnątrz wydawało 
się, Ŝe to ludzie są panami sytuacji. 
Brat Radosława, Cezary Pazura, 
poruszył wszelkie moŜliwe zna-
jomości, aby jego młodszy brat 
został przetransportowany do szpi-
tala helikopterem. Wszystko było 
juŜ przygotowane i uzgodnione, 

Gwiazdy są tylko na NiebieGwiazdy są tylko na NiebieGwiazdy są tylko na NiebieGwiazdy są tylko na Niebie 

Radosław Pazura z żoną Dorotą Chotecką 
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potrzebna była tylko zgoda p. Do-
roty. I nagle, nie wiadomo dlacze-
go, po tylu staraniach, telefonach, 
dramatycznych prośbach, właśnie 
Ona, podejmuje inną decyzję. 
MoŜna sobie wyobrazić komenta-
rze tych, którzy chcieli pomóc.  

 – Czy były to irracjonalne 
działania mojej Ŝony, a przecieŜ 
wszystko robiła z miłości do mnie 
–relacjonuje p. Radosław. Podej-
mowała nierozsądne, polemiczne 
decyzje, jak się innym wydawało. 
Ale okazało się, Ŝe ratowała mi 
Ŝycie. Wybór środka transportu do 
szpitala, między karetką a śmi-
głowcem, był najbardziej decydu-
jący o mojej przyszłości. Gdy zała-
twiony śmigłowiec był gotowy do 
startu – mój brat kręcił film za 
granicą, a poruszył w tej sprawie 
całą machinę, nawet MSW-u –
Dorota powiedziała „nie”. 

Czy był to kiepski Ŝart, histe-
ryczna reakcja zdesperowanej, 
zrozpaczonej kobiety? Na tym 
pierwszym etapie leczenia ślepca, 
który spadł z konia, Pan Bóg oka-
zał juŜ swoje miłosierdzie i nie po-
zwolił, aby Radosław umarł: „Nie 
chcę śmierci grzesznika, lecz, aby 
się nawrócił i miał Ŝycie” (Ez 33, 
11) – mówi Słowo BoŜe. 

– Z późniejszej analizy lekarzy 
głównym problemem okazały się 
płuca. Gdybym poleciał śmigłow-
cem, nie przeŜyłbym, nie wytrzy-
małbym róŜnicy ciśnień – podkre-
śla. Nie ma wątpliwości, Ŝe to było 
działanie Pana Boga, Ŝe po coś to 
zrobił dla nas.  

Kolejne etapy Jego interwencji, 
to szybka decyzja lekarzy: czy 
operować, czy czekać do następ-
nego dnia. Gdyby nie było od razu 
operacji, następnego dnia nie prze-
Ŝyłby, poniewaŜ lekarze dzięki 
operacji zorientowali się, Ŝe źle 
jest z płucami. Wiele decyzji dzia-
ło się tak, a nie inaczej. I choć 
trudno o interpretację, co to jest 
cud, to juŜ dzisiaj wiadomo, Ŝe 
Bóg dla Radosława był wtedy naj-
lepszym reŜyserem, ustawiając 
scenę po scenie w idealnym po-
rządku. 

– Kwestionowanie przyjęcia, 
czy to cud w tych właśnie wyda-
rzeniach, byłoby bezczelności i 
pychą: nie dostrzeŜeniem palca 
BoŜego. Jak się pewne fakty ukła-
dały a nie inaczej, to mogę je roz-
patrywać w kategoriach cudu – 
uśmiecha się aktor. 

W szpitalu przeszedł powaŜne 
operacje biodra, które udało się 
poskładać, potem jeszcze składa-
nie piszczeli, śpiączka, sztuczne 
podtrzymywanie Ŝycia. Zanim się 
przebudził, rozegrały się drama-
tyczne chwile.  

– Płuca przestały pracować, le-
karze za szpitala na Szaserów po-
wiedzieli, Ŝe Dorota powinna 
dzwonić do bliskich, Ŝe mój stan 
jest krytyczny, beznadziejny – 

opowiada p. Radosław. Wtedy Pan 
Bóg zaczął działać w sercu Doro-
ty. Powiedziała mi później, Ŝe naj-
pierw oznajmiła to rodzicom i mo-
jemu bratu, a potem zaczęła się 
modlić. Modlitwa miała róŜne ob-
licza: kłótni, pretensji do Boga, 
buntu, a potem zgody: Jeśli Go za-
bierzesz, niech będzie Twoja wola, 
tylko pomóŜ mi  z tym Ŝyć. ZłoŜy-
ła teŜ obietnice Bogu, Ŝe po czter-
nastu latach konkubinatu pobie-
rzemy się i będziemy strać się o 
dziecko. Do tej pory liczyła się 
tylko kariera i Ŝycie dla przyjem-
ności. 

– Teraz juŜ wiem, Ŝe Bogu 
chodziło o to, Ŝebyśmy z Dorotą 
byli małŜeństwem. Ona teŜ została 
postawiona pod murem – tłuma-

czy p. Radosław. Gdy byłem w 
stanie stan krytycznym, wykonała 
modlitwę do Boga w emocjach i 
została wysłuchana. 

Po drastycznym przesileniu, 
podbiciu dramaturgii wydarzeń, 
zaczął się kolejny akt mistrzow-
skiej sztuki Pana Boga. Nastąpiła 
zmiana Nazajutrz zdjęcia rentge-
nowskie płuc pokazywały inny ob-
raz. Jak twierdzi Radosław, siła 
modlitwy Doroty, jej prawdziwość 
spowodowała, Ŝe spotkała się z 
Bogiem i została wysłuchana.  

– To było coś, ta chwila grozy, 
co się nam mogło najlepszego 
przydarzyć. Trzeba było trzasnąć 
mocno w łeb, jeśli chodzi o mnie, 
tak trzeba było zadziałać – prze-
konuje Radosław Pazura. 

Gdy się wybudził, trafił na od-
dział traumatologii. Przy myciu 
zostało uszkodzone złoŜone bio-
dro, przeszedł jeszcze raz skom-
plikowaną operację. Od stycznia 
do kwietnia był w szpitalu. A na-
stępnie czas rehabilitacji – na du-
szy i ciele. 

Otrzymał od Boga Ananiasza 
w spódnicy, a raczej w sukience. 
Na oddziale rehabilitacji poznał 
klaryskę, kapucynkę, siostrę Gra-
Ŝynę z Brwinowa, jak się okazało, 
sąsiadkę zza miedzy pp. Pazurów. 
To z nią rozpoczął poznawanie 
BoŜych spraw. 

 – Dzięki siostrom zacząłem 
odkrywać, Ŝe jestem katolikiem, 
człowiekiem wierzącym, zacząłem 
pytać się: Kim ja jestem, co stało 
się z moją wiarą – wspomina ak-
tor. Zacząłem czytać ksiąŜki, Pi-
smo Święte, poznawać sakramen-
ty, zacząłem odkrywać niesamo-
wite rzeczy, zacząłem się dzielić 
tym z Dorotą. Wtedy od niej do-
wiedziałem się po raz pierwszy, Ŝe 
miała teŜ duŜą bliskość z siostrami 
zakonnymi. Moja Ŝona znała 
wszystkie pieśni religijne, do tej 
pory zna na pamięć, a takŜe nabo-
Ŝeństwa majowe i czerwcowe. Nie 
poznawałem Doroty, okazało się, 
Ŝe ta przeszłość religijna miała 
niemały wpływ po latach uśpienia. 
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JuŜ wtedy Radosław z Dorotą 
byli przekonani, Ŝe Bogu w ich 
Ŝyciu zaleŜało na miłości, o której 
mówi w Słowie BoŜym i to było 
oczywiste, Ŝe muszą być małŜeń-
stwem. A poniewaŜ Pan Bóg był 
przekonany, Ŝe z tych kości da się 
jeszcze coś zrobić, dał im drogę 
dojścia do nowej miłości. O tym, 
Ŝe doszli, zadecydowała siła ich 
modlitwy osobistej i wstawienni-
czej za nich. 

– Z tych rzeczy bolesnych, któ-
re nam Bóg podarował, wyniknęły 
inne, piękne rzeczy: sakrament 
małŜeństwa i owoc nowej miłości, 
nasza córcia – cieszy się Radosław 
Pazura. Zaczynamy się przemie-
niać i czujemy, Ŝe stajemy się jed-
nością. Tę jedność poszerzoną na 
Trójcę Świętą moŜemy czerpać ze 
Świętej Rodziny i to jest kolejny 
cud, o którym mogę śmiało po-
wiedzieć. Wierzę, to była łaska i 
cud, nie okropieństwo i cierpienie. 

Tę nową jakość Ŝycia wniosła 
do rodziny państwa Pazurów takŜe 
spowiedź. – Bałem się, wiedzia-
łem Ŝe musze się przygotować – 
opowiada. Tej spowiedzi nie za-
pomnę do końca Ŝycia.  

Oczyszczenie jest warunkiem 
przejrzenia, dostrzeŜenia tego co 
niewidzialne, co z bardziej z ducha 
niŜ z ciała. Pazurowie dostrzegli w 
końcu potrzebę innej miłości, któ-
ra jest oddawaniem siebie dla in-
nych, a nie czerpaniem korzyści i 
przyjemności. Stało się oczywiste, 
Ŝe zrodziła się w nich potrzeba ro-
dzicielstwa. 

– Wcześniej, nie zamierzaliśmy 
mieć dzieci – wspomina. WaŜna 
była kariera. Chcieliśmy, ale nie 
chcieliśmy, bo nie umieliśmy od-
powiedzieć na pytanie: co znaczy 
dla nas miłość. śyliśmy tak sobie a 
muzom, niby się kochając, ale to 
było na niby. W końcu dostaliśmy 
od Boga szansę, by znaleźć odpo-
wiedź na pytanie: co to jest miłość. 

Odmieniony przez Boga Rado-
sław, tłumaczy, Ŝe miłość nie jest 
tylko uczuciem. Uczucie się koń-

czy, a miłość to coś więcej, to: od-
dawanie i przyjmowanie siebie ta-
kimi jakimi jesteśmy, Ŝona bierze 
z męŜa i odwrotnie. Tworzenie 
jedności, dodawanie duchowej mi-
łości i czerpanie z niej przelewa 
się na małŜeńskie relacje, tak, Ŝe 
małŜeństwo nie nudzi się ze sobą. 
Choć uczucie jest mniejsze, to 
moŜna się kochać jeszcze bardziej 
mimo przeszkód, które są. Gdy się 
jest blisko Boga, to widać, Ŝe kło-
poty nie są bezcelowe, Ŝe były po-
szukiwaniem siebie nawzajem. 
Tak dzieje się tylko w oparciu o 
BoŜą miłość, inaczej moŜna siebie 
nie zauwaŜać. To jest problem 
współczesnego świata, Ŝe jeśli jest 
źle, to się kończy, będzie nowe. To 
jest błąd. Od ks. Piotra Stasińskie-
go, w czasie zawierania sakramen-
tu małŜeństwa usłyszeli, Ŝe: Od tej 
pory nie jesteście sami, Pan Jezus 
zawsze będzie przy was. I choć 
mają róŜne kłopoty, to nadal wie-
rzą, Ŝe dzięki obecności Boga w 
ich Ŝyciu będą się radować i ko-
chać. 

Pan Bóg wystawił ich na jesz-
cze jedną i pewnie nie ostatnią 
próbę. Na córkę Klarę, czekali aŜ 
cztery lata. Poruszyli niebo i zie-
mię. Oddali sprawę Bogu, modlili 
się, pielgrzymowali. I znowu zo-
stali wysłuchani. – W naszym 
przypadku to był kolejny cud – po-
twierdza Radosław Pazura. Ja 
wiem o co chodzi i Ŝona teŜ. 

Nowe Ŝycie i nowa miłość ob-
jęły nie tylko rodzinną sferę Ŝycia. 
W Radosławie zrodziło się takŜe 
nowe widzenie uprawiania zawo-
du aktora i pojawiła się słuŜba 
ubogim, zepchniętym na margines. 

– Teraz jestem przekonany, Ŝe 
moŜna w swoim zawodzie wy-
znawać i nieść wartości chrześci-
jańskie – tłumaczy.  A opinia w 
środowisku? Nie przejmuję się. Je-
śli jestem przekonany do czegoś, 
to czego mam się bać, jeśli mam 
Boga za sobą. Nie spotkałem się z 
ostracyzmem, ale jest dystans, lęk, 
jestem trochę na poboczu, choć da 

się zauwaŜyć i szacunek, czasem 
pytają mnie: A co ty o tym są-
dzisz? Dostrzegają, Ŝe zachowuję 
się normalnie, jestem normalnym 
człowiekiem, tylko jako osoba 
wierząca zajmuję swoje stanowi-
sko.   

Aktor na prośbę oo. Kapucy-
nów rozpoczął takŜe działalność w 
Ich fundacji przy ul. Miodowej. 
Ma tam powstać nowoczesna sto-
łówka, zespół socjo-terapeutyczny 
i klasztor. Kompleks przeznaczony 
jest dla pogubionych, zranionych 
ludzi. – Chcemy w całości pod-
nieść człowieka – wyjaśnia. Jest to 
genialnie wymyślone: opieka du-
chowa, psychologiczna i cielesna, 
dawanie strawy, zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb.  

Ta piękna, choć bolesna histo-
ria, prowadzona przez najwybit-
niejszego ReŜysera, prawdziwego 
znawcy ludzkich dusz, promieniu-
je wielką nadzieją: na naszych 
oczach spełniają się słowa Jezusa, 
Dobra Nowina: „Zacheuszu zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu” (Łk 
19, 5). Gdy słyszymy je po raz ko-
lejny, przepuszczamy je mimo 
uszu. MoŜe ta prawdziwa historia 
współczesnego Pawła, Zacheusza, 
imię nie jest waŜne, oŜywi słowa 
Pana, uczyni je bardziej wiarygod-
nymi po to, by nie bać się bliskości 
Boga, poniewaŜ „Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło” (Łk 19, 10). 

 – śycie po nawróceniu jest 
pełniejsze w szukaniu prawdziwej 
miłości i wolności. To prawdziwe 
szczęście iść z Jezusem, który jest 
drogą i prawdą, i Ŝyciem – ocenia 
p. Radosław. Jestem pewny, Ŝe to, 
co przeŜyliśmy było po coś, Ŝe to 
było działanie Pana Boga. Teraz 
trzeba to odkrywać i dzielić się 
tym. By dawać świadectwo, Ŝe ja 
wierzę w Pana Boga i Ŝe ten świat 
jest tak stworzony, i funkcjonuje 
tylko dzięki Niemu.  

 
Julita Mendyka 
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KATECHETO, KIM JESTEŚ?  
Często poruszanym tematem 

jest lekcja religii w szkole. Za-
stanawiamy się, jak powinna być 
przeprowadzona i czego uczyć?  

Na początku przypomnijmy, 
iŜ lekcje religii powróciły do 
szkół po dość długiej nieobecno-
ści. Ten powrót zawdzięczamy 
konkordatowi, podpisanemu w 
1993 roku. Czym jest konkordat? 
Jest to umowa międzynarodowa 
zawierana między państwem a 
Stolicą Apostolską, która regulu-
je sprawy interesujące obie stro-
ny: miejsce Kościoła katolickie-
go w państwie, zapewnienie 
wolności nauczania religii i wy-
pełniania przez Kościół swej 
ewangelicznej misji, kwestii wła-
sności, waŜności małŜeństw sa-
kramentalnych, wpływu władz 
państwowych na obsadę stolic 
biskupich.  

Skoro juŜ wiemy, co daje 
podstawę prawną do nauczania 
religii w szkole, powinniśmy za-
stanowić się, jaka jest rola kate-
chety w szkole. Postawmy więc 
pytanie pytanie: Kim jesteś kate-
cheto? 

Ci nauczyciele, którzy kiedy-
kolwiek pracowali w szkole jako 
katecheci wiedzą, Ŝe jest to trud-
ny kawałek chleba. Wielu z nich 
spotyka się z pogardą i lekcewa-
Ŝeniem, zarówno ze strony 
uczniów, jak i swoich kolegów 
po fachu. Od katechetów chce się 
wymagać wiele. Oczekuje się, 
aby byli uczciwi, sumienni i 
prawdziwi. Chcąc sprostać wielu 
wymaganiom, a takŜe cierpliwie 
wytrzymać uczniowskie nawał-
nice katecheta musi w swojej 
pracy kierować się przede 
wszystkim miłością do Boga i 
drugiego człowieka. 

W szkole moŜna spotkać róŜ-
nych nauczycieli religii: od bar-
dzo zaangaŜowanych i przejętych 
przekazem wiary, i swoimi 
uczniami, do przestraszonych, 
którzy boją się swoich trudnych 
uczniów, a tym samym pozwala-

ją na wszystko, od bardzo suro-
wych, którzy będą za wymagają-
cy i niewyrozumiali, do luzaków, 
którzy zamiast kształtowania po-
staw i sumień uczniów będą ich 
kumplami… i jeszcze takich le-
niwych, którzy wyświetlają filmy 
i dają cukierki.  

 O co więc chodzi? Jaki jest 
cel religii w szkole? Kim jest ka-
techeta? Odpowiedź jest bardzo 
prosta. Lekcje katechezy w szko-

le powinny pogłębiać wiedzę 
uczniów o wierze katolickiej, o 
Bogu w Trójcy Świętej, o Ko-
ściele. A przekazicielem tej nie-
wątpliwie wyjątkowej wiedzy 
jest właśnie katecheta, który nie 
tylko jest nauczycielem, lecz na-
de wszystko świadkiem wiary w 
Boga.  

Praca katechety w szkole jest 
więc pewnego rodzaju misją, 
która nie kończy się po wyjściu 
ze szkoły, ale trwa 24 godziny na 
dobę, poniewaŜ od jego postawy, 
modlitwy zaleŜy pomyślność mi-
sji, której się poświęca. Kateche-
ta ma świadczyć całym swoim 
Ŝyciem, Ŝe Jezus Chrystus jest 
Ŝywym Bogiem, obecnym w Ko-
ściele, świecie i w Ŝyciu kaŜdego 
z nas. Swoją wiarą powinien da-
wać świadectwo uczniom, iŜ nie 

ma takiej Ŝyciowej trudności, 
której nie moglibyśmy łączyć z 
krzyŜem Jezusa Chrystusa, i Jego 
zmartwychwstaniem. To moŜe 
dawać nadzieję uczniom boryka-
jącymi się z wieloma rodzinnymi 
i Ŝyciowymi problemami. Dlate-
go katecheta musi mieć osobistą 
więź z Jezusem, aby być auten-
tycznym świadkiem wiary, na-
dziei, a przede wszystkim miło-
ści. Katecheta to takŜe osoba,  

o wysokim morale, ukazująca 
uczniom najwaŜniejsze wartości 
w codziennym Ŝyciu, takie jak 
uczciwość, prawda, szczerość, 
słuŜba, posłuszeństwo, wierność 
i dobro.  

śeby stawać się człowiekiem 
wiary nie wystarczy ukończenie 
5-letnich studiów teologicznych, 
bardziej potrzebna jest Ŝywa rela-
cja z Bogiem, pogłębiana poprzez 
sakramenty, zwłaszcza Euchary-
stię i sakrament pokuty. Jak juŜ 
wspomniałam, katecheta to czło-
wiek modlitwy, w czasie której 
powierza Bogu swoją misję i 
uczniów. Modlitwa prowadzi do 
nawrócenia, otwarcia na łaskę, 
której przekazicielem powinien 
być właśnie katecheta. PapieŜ Jan 
Paweł II mówił, Ŝe katecheta to 
współczesny prorok, nawołujący 
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uczniów do Boga, głoszący praw-
dę i o prawdę walczący. A kim 
jest prorok bez Boga? Jest prze-
raŜony, uciekający, obciąŜony nad-
miernym brzemieniem obowiąz-
ków.  

 Dlatego tak waŜna jest mo-
dlitwa za katechetów, aby pogłę-
biając przede wszystkim relację z 
Bogiem, coraz bardziej stawali 
się sprawiedliwymi, uczciwymi 
nauczycielami kierującym się w 

swym Ŝyciu i pracy światłem 
płynącym od Ducha Świętego. 

 

Katarzyna śak 

 
 

MODLITWA ZA KATECHETÓW I NAUCZYCIELI 
Jak niegdyś, w dniu Pięćdziesiątnicy, tak i teraz, Duchu Święty, niech zstąpią na uczniów 
Chrystusa języki ogniste. Zstąp, o Duchu Prawdy, na wszystkich nauczycieli i kateche-
tów. Obdarz ich językiem wymownym, aby ich posługa przyniosła dobre owoce: Prosi-
my Cię, Duchu Święty!  
daj im mowę, która pochodzi z góry, aby głosili mądrość Bożą;  
Prosimy Cię, Duchu Święty 
daj im mowę, która mogłaby przekazywać prawdziwe posłannictwo Ewangelii bez wy-
paczeń i zafałszowań; 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę zdolną wyrazić w 
słowach bardzo prostych nau-
kę Bożą, tak bardzo wzniosłą; 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę zdolną odpowia-
dać na kłopotliwe pytania i wy-
jaśniać sprawy trudne  
i budzące wątpliwości; 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę ognistą, żarliwą, 
aby mogli przekazać płomień 
miłości; 
 Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę, która wobec niedoli i smutków ludzkich umiałaby znaleźć słowa pełne 
życzliwej pociechy i pokrzepienia; 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę, która mogłaby przynieść pomoc i wsparcie ludziom, którzy tracą odwagę i 
nadzieję; 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
daj im mowę, która potrafiłaby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym zrozumieć to, co 
Słowo Boże objawiło ludziom. 
Prosimy Cię, Duchu Święty! 
O, Duchu Prawdy i Miłości, Darze najlepszy Ojca niebieskiego. Bądź z tymi, którzy każ-
dego dnia trudzą się tłumaczeniem prawd wiary i zasad moralności. Bądź ich natchnie-
niem w trudnościach i siłą w słabości. Napełnij ich serca pokojem i miłością.  

Amen 
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GRUDNIOWI ŚWIĘCI 
 
3 XII św. Franciszek Ksawery  

Franciszek urodził się w 1506 r. w Hiszpanii. W młodości studiował 
teologię w ParyŜu. W czasie dalszych studiów poznał bł. Piotra Favre  
i św. Ignacego Loyolę. Razem postanowili poświęcić się słuŜbie BoŜej. 
Potrzeba nagliła, gdyŜ właśnie w tym czasie Marcin Luter rozwinął kam-
panię przeciwko Kościołowi. W 1534 r. wszyscy trzej przyjaciele oraz 
czterej inni towarzysze złoŜyli śluby zakonne, poprzedzone ćwiczeniami 
duchowymi pod kierunkiem św. Ignacego. W 1540 r. papieŜ Paweł III za-
twierdził załoŜone przez nich zgromadzenie – Towarzystwo Jezusowe. 
Św. Franciszek Ksawery podjął działalność misyjną w krajach Azji: In-
diach i Japonii.  Jeszcze za Ŝycia św. Franciszek czynił wielkie cuda, nie 
tylko uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, ale takŜe wskrzeszał umar-
łych. W roku 1552 powaŜnie zachorował i szybko zmarł w wieku 46 lat. Razem ze św. Teresą od 
Dzieciątka Jezus jest patronem misji. 

 
 
4 XII św. Barbara 

Była piękną córką bogatego poganina w Bitynii (Azja Mniejsza). Ojciec 
wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Pro-
wadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Alek-
sandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złoŜyła ślub czystości. Ojciec 
dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąŜ i złamać opór dziewczy-
ny, uwięził ją w wieŜy. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim wielki 
gniew. Barbara z polecenia ojca była strasznie torturowana, odcięto jej pierś, 
jednak nie wyparła się wiary w Jezusa. W końcu wydano wyrok, by ściąć 
Barbarę mieczem. Było to około roku  305. 

 
 

6 XII św. Mikołaj 

Mikołaj urodził się w 270 r. w Grecji. Pochodził z zamoŜnej rodziny. Od 
młodości wyróŜniał się poboŜnością i wraŜliwością na biedę ludzi. Dlatego 
chętnie dzielił się majątkiem z potrzebującymi. Został biskupem miasta Miry 
(obecnie Turcja), przez co zdobył sobie serca wiernych. Dodatkowo Pan Bóg 
czynił przez niego wiele cudów. Zmarł ok. 350 r. 6 grudnia.  

 

 
9 XII św. Juan Diego 

Juan Diego był Indianinem, urodził się w 1474 r. w wiosce Tlayacac, od-
ległej o ok. 20 km od obecnej stolicy Meksyku. W tamtym czasie tereny te 
były dopiero co zdobyte przez Hiszpanię, a chrześcijaństwo dopiero się roz-
krzewiało. Podczas jednej z wypraw na Mszę Świętą, w sobotni poranek 9 
grudnia 1531 r., na wzgórzu Tepeyac objawiła się Juanowi – Matka BoŜa. 
Zgodnie z Ŝyczeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w 
której umieszczono Jej cudowny wizerunek odbity na płaszczu Indianina 
(Matka BoŜa z Guadalupe). Wizerunek ten przetrwał do dziś w stanie niena-
ruszonym i jest czczony w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Guadalupe. 
Po objawieniach Maryi przyjęło chrzest w następnych latach około 2 mln In-
dian. Matka BoŜa z Guadalupe jest patronką obu Ameryk. 
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14 XII św. Jan od KrzyŜa 

Przyszedł na świat w 1542 r. w pobliŜu miasta Avila w Hiszpanii.  
W roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do zgromadzenia karmelitów trze-
wiczkowych. W zakonie napotkał na znaczne rozluźnienie reguły. Po 
święceniach kapłańskich spotkał św. Teresę z Avila, która podjęła się 
dzieła reformy Ŝeńskiej gałęzi Karmelu. Te dwie bratnie dusze zrozumia-
ły się i postanowiły wytęŜyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin kar-
melitańskich. Starania te zostały jednak źle odebrane i Jan został przez 
współbraci wtrącony do więzienia. W tym trudnym czasie doświadczył 
wiele mistycznych przeŜyć i napisał wielkie dzieła mistyki chrześcijań-
skiej, m.in. Drogę na górę Karmel. Św. Jan jest Doktorem Kościoła  
i współzałoŜycielem zgromadzenia karmelitów bosych. 

 
26 XII św. Szczepan 

W czasach apostolskich naleŜał on do grona diakonów, więc jego za-
daniem była posługa wśród ubogich. Ale nie ograniczał się tylko do tego 
zadania. Pełen mocy głosił Ewangelię o Jezusie. Został oskarŜony przez 
Sanhedryn, Ŝe występuje przeciwko Prawu i ukamienowany w roku 36. 
Św. Szczepan jest pierwszym męczennikiem Kościoła. 

 
 
27 XII św. Jan Apostoł 

Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym 
bratem innego apostoła Jakuba Starszego. Z wszystkich apostołów został 
przez Jezusa najbardziej umiłowany i jako jedyny spośród nich był obecny 
pod krzyŜem Jezusa. Jest autorem ksiąg Pisma Świętego: czwartej Ewan-
gelii, trzech listów apostolskich i Apokalipsy. Tylko on z grona apostołów 
umarł śmiercią naturalną (nie męczeńską) w roku ok. 100. 

 
Opr. ks. Roland 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obraz autorstwa Janusza Bujnowskiego 

 

ReligiaReligiaReligiaReligia 
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PIĘKNA MIŁOŚĆ POŚRÓD PUSTYNI BLOKOWISKA 
 

– Czy tworzenie nowego pi-
sma parafialnego to rzeczywiście 
najwaŜniejsza i najpilniejsza po-
trzeba? – z niejakim zdumieniem 
pytali znajomi, którym opowia-
dałem o inicjatywie, której efekt 
macie Państwo w rękach. Wyra-
Ŝali swoje wątpliwości, mówili 
otwarcie o tym, czego oczekują 
od parafii, od księŜy. śeby nie 
była Ŝadnych wątpliwości co do 
hierarchii i chronologii działań i 

zadań, przypominałem o tym, Ŝe 
pierwszą inicjatywą nowego ks. 
Proboszcza było wprowadzenie 
stałej, cotygodniowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Oka-
zało się, Ŝe nie wszyscy interlo-
kutorzy o tym wiedzieli, nie 
wszyscy...zauwaŜyli, i to jest je-
den z podstawowych argumen-
tów uzasadniających pilną po-
trzebę udroŜnienia rozmaitych 
kanałów komunikacji z parafia-
nami oraz mieszkańcami Tar-
chomina: informowanie o Ŝyciu 
parafii, podejmowanych inicja-
tywach, realizowanych oraz pla-
nowanych dziełach, a to wszyst-
ko w aspekcie ewangelizacyj-
nym, mającym perspektywę mi-
sji oraz formacji chrześcijańskiej. 

Zbyt górnolotne? Zbyt ideali-
styczne? Chyba nie. Na terenie 
naszej parafii mieszka ok. 18 - 20 
tysięcy osób, z czego – mniej lub 
bardziej regularnie – do naszego 
kościoła chodzi ok. 2(!) tysiące, 
czyli tylko 10 procent. Gdzie są 
pozostali? MoŜna się naturalnie 
pocieszać, Ŝe niektórzy wyjeŜ-
dŜają na niedziele poza Warsza-
wę i tam, gdzie mają rodziny i 
działki, uczestniczą w niedzielnej 

Eucharystii; część naleŜy do 
rozmaitych ruchów, grup i wspól-
not przy innych parafiach, ale ile 
jest takich osób? Sto? Tysiąc? 
Nawet jeśli tak wiele, to nie 
zmienia się generalny obraz pa-
rafii: musimy sobie jasno uświa-
domić, Ŝe znaleźliśmy się jako 
katolicy w bardzo specyficznej 
sytuacji; stanowimy parafię, lo-
kalną wspólnotę Kościoła, który 
ze swej natury jest misyjny i po-
wołany do głoszenia Ewangelii. 
Myślenie o misjach w katego-
riach odległych krajów i dalekich 
kontynentów jest znacznym za-
węŜeniem problemu; nasze misje 
są tu i teraz, pośród pustyni blo-
kowisk Tarchomina. Oby nasza 
parafia była światłem i solą, gło- 

sem wołającego na pustyni, Ŝy-
wym znakiem obecności Boga. 
Czy tak będzie – zaleŜy nie tylko 
od Kapłanów, ale od wszystkich 
Parafian. KaŜdy chrześcijanin, 
takŜe świecki jest bowiem powo-
łany do dawania świadectwa o 
prawdziwości Ewangelii i zbaw-
czej BoŜej łaski w konkretnych 
sytuacjach oraz wydarzeniach 
własnego Ŝycia. To zaś jest moŜ-
liwe tylko wtedy, gdy rzeczywi-

ście się doświadczyło mocy 
Zmartwychwstałego Pana. 

 Wydawanie „Pięknej Miło-
ści”, miesięcznika parafii nawią-
zującego tytułem do jej wezwa-
nia, a zarazem wskazującego in-
ną niŜ ludzka jakość BoŜej miło-
ści, zbiega się z początkiem roku 
liturgicznego, czyli z Adwentem, 
a takŜe z obchodzonym 8 grudnia 
odpustem parafialnym, przypada-
jącym w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP oraz z bliską 
perspektywą Świąt BoŜego Na-
rodzenia. Nowy czas – nowy 
miesięcznik; czy będzie to zbieŜ-
ność wyłącznie przypadkowa, 
czy symboliczna i realna – przy-
szłość pokaŜe.   

 

Grzegorz Łęcicki  

Pszenica i kąkolPszenica i kąkolPszenica i kąkolPszenica i kąkol 
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NIE JESTEŚCIE SAMI  
 

Wywiad z Panią Martyną 

KręŜołek – kierownikiem Ośrod-

ka Wsparcia dla Osób z Zabu-

rzeniami Psychicznymi, pro-

wadzonym przez Stowarzysze-

nie „Pomost”. 
 

Redakcja: Czym zajmuje się 

Bródnowskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół i Rodzin Osób z Za-

burzeniami Psychicznymi „PO-

MOST”? 

P. Martyna KręŜołek: Stowa-

rzyszenie działa od 1994 roku, 

zostało załoŜone przez dr. Pio-

trowskiego – znakomitego psy-

chiatrę i wspaniałego człowieka. 

Ideą i głównym celem naszej 

pracy jest pomaganie osobom 

chorującym psychicznie w ich 

środowisku lokalnym. Szpital 

jest czasem niezbędny, ale po 

hospitalizacji Ŝycie toczy się da-

lej, a nierzadko osoba chora zo-

staje z problemem zupełnie sa-

ma. Bywa, gdy nie ma ona 

wsparcia wśród najbliŜszych, 

którzy często nie rozumieją cho-

roby, izoluje się, wstydzi. Wia-

domo, Ŝe w naszym kraju dosta-

nie się do specjalisty w ramach 

NFZ nie jest łatwym zadaniem, 

nie kaŜdego stać na korzystanie z 

prywatnych konsultacji psycho-

logicznych, więc działania pro-

wadzone przez nasze Stowarzy-

szenie są niezbędne.  

Jak dokładnie przebiegają te 

działania? 

Pierwszy był Warsztat Terapii 

Zajęciowej, którego zadaniem 

jest pomaganie osobom chorują-

cym w przygotowaniu się do 

podjęcia pracy zawodowej. Pla-

cówka pręŜnie działa do dnia 

dzisiejszego. Popołudniami, 

przez siedem dni w tygodniu, 

prowadzony jest Klub Pacjenta 

„Promyk”, do którego moŜna 

przyjść, kiedy ma się ochotę: 

moŜna tu porozmawiać, napić się 

herbaty. Prowadzimy w czterech 

dzielnicach Warszawy specjali-

styczne usługi opiekuńcze, w 

ramach których, nasi terapeuci 

odwiedzają osoby chorujące w 

ich domach, pomagają przy zała-

twianiu przeróŜnych spraw, roz-

mawiają, okazują zrozumienie, 

wspierają. Prowadzimy takŜe 

Ośrodek Wsparcia dla Osób  

Z Zaburzeniami Psychicznymi. 

Ośrodek ten działa w naszej 

dzielnicy – na Białołęce. Czy 

mogłaby Pani powiedzieć coś 

więcej o tym ośrodku? 

Ośrodek działa od 2009 roku. 

Przeznaczony jest dla piętnastu 

osób z zaburzeniami psychicz-

nymi, szczególnie dla chorują-

cych na schizofrenię – takich 

osób jest u nas najwięcej. Pracu-

jemy w godzinach od 8 do 16, a 

dwa razy w tygodniu prowadzi-

my klub popołudniowy czynny 

do godziny 19. Nasi podopieczni 

przychodzą do nas codziennie, 

niektórzy z racji nasilenia obja-

wów mogą przychodzić rzadziej. 

Podczas dnia odbywają się prze-

róŜne zajęcia terapeutyczne, 

m.in. trening umiejętności spo-

łecznych, grupa wsparcia, zajęcia 

plastyczne, komputerowe, muzy-

koterapia, moŜliwe są indywidu-

alne konsultacje z psychologiem, 

często wychodzimy do kina, tea-

tru lub zwiedzamy wystawy mu-

zealne. Wszystko, co dzieje się w 

Ośrodku ma prowadzić do tego, 

aby osoba chorująca uzyskała 

wsparcie i była wśród ludzi, któ-

rzy mają podobne doświadcze-

nia, po to, aby nabyć nowe umie-

jętności społeczne, które pomogą 

jej w codziennym Ŝyciu, aby teŜ 

poszerzyła swoje zainteresowa-

nia, a nie spędzała całych dni w 

domu, co w większości przypad-

ków nie sprzyja zdrowieniu. Ba-

dania pokazują, Ŝe osoby choru-

jące, korzystające ze środowi-

skowych form wsparcia są rza-

dziej hospitalizowane.  

Czy trudno jest się dostać do 

takiego Ośrodka? Wiemy, Ŝe 

podobnych miejsc jest wciąŜ za 

mało. 

Owszem. Nasze myślenie o pro-

cesie leczenia cały czas ewoluu-

je. Kiedyś nie było alternatywy 

dla leczenia szpitalnego, dziś wy-

tyczne WHO są takie, aby lecze-

nie odbywało się w środowisku 

osoby chorej i miejmy nadzieję, 

Ŝe placówek podobnych jak na-

sza będzie przybywać. Szczegól-

nie w mniejszych miejscowo-

ściach, gdzie dostęp do leczenia i 

korzystania ze środowiskowych 

form wsparcia, w porównaniu do 

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 
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Jedno z pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia  



Warszawy, jest np. bardzo utrud-

niony czy wręcz niemoŜliwy. 

Aby być uczestnikiem Ośrodka 

Wsparcia nie potrzeba ubezpie-

czenia ani skierowania. NaleŜy 

przejść procedurę kwalifikującą, 

czyli rozmowę z zespołem tera-

peutycznym oraz przedstawić 

pełną dokumentację medyczną. 

W przypadku braku miejsc, oso-

ba zainteresowana uczestnic-

twem, wpisywana jest na „listę 

oczekujących”. 

Ośrodek Wsparcia mieści się  

w bloku mieszkalnym? 

Zgadza się, co jest doskonałą oka-

zją do łamania stereotypów i wy-

obraŜeń na temat osób chorych na 

schizofrenię. Niestety, nadal, oso-

by te są stygmatyzowane, często 

inni ludzie boją się osób chorych – 

postrzegają je jako niebezpieczne, 

zagraŜające, nieprzewidywalne. 

Dzięki codziennym kontaktom 

otoczenie sąsiedzkie moŜe się 

przekonać, Ŝe w rzeczywistości 

jest inaczej i dostrzec osobę a nie 

chorobę, co jest cennym doświad-

czeniem dla obu stron.  

Wiem, Ŝe raz w miesiącu tera-

peuci z OW spotykają się z ro-

dzicami i opiekunami. Jak Oni 

oceniają wpływ ośrodka na 

swoich najbliŜszych, czy są ja-

kieś sukcesy?  
Raz w miesiącu organizowana 

jest grupa wsparcia dla rodzin. 

Są to bardzo waŜne spotkania, 

podczas których jest miejsce i 

czas, aby porozmawiać o pro-

blemach ludzi, którzy na co 

dzień Ŝyją z osobą, która do-

świadcza choroby psychicznej. 

Pojawienie się takiej sytuacji w 

rodzinie, jest sporym obciąŜe-

niem: wiele się zmienia, jest 

mnóstwo pytań i wątpliwości do-

tyczących przyszłego funkcjo-

nowania osoby chorej. Na spo-

tkaniach, ludzie mający podobne 

doświadczenia i problemy, dają 

sobie duŜe wsparcie i poczucie, 

Ŝe nie jest się samemu. Bywa, Ŝe 

grupa wsparcia to jedyne miej-

sce, w którym moŜna otwarcie i 

szczerze porozmawiać, bo ujaw-

nienie znajomym informacji o 

tym, Ŝe ktoś z rodziny choruje 

psychicznie, niestety nadal jest 

bardzo trudne z obawy o reakcje 

otoczenia.  
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Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

ul. Śreniawitów 4 
03-188 Warszawa 
tel. 22 403 65 11 

www.pomost.info.pl 
 

 

Miłe i przytulne pomieszczenie w Ośrodku Wsparcia  

fo
t.

 J
. B
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Na tych spotkaniach często spo-
tykamy się z wdzięcznością i za-
dowoleniem ze strony bliskich, Ŝe 
taki Ośrodek istnieje. Największą 
satysfakcją dla nas jest fakt, Ŝe 
nasi uczestnicy przychodzą do 
Ośrodka bardzo systematycznie, 
choć nikt ich do tego nie przymu-
sza. Mówią o tym, Ŝe bez tego 
miejsca byłoby im cięŜko. Wielu 
z naszych uczestników poszło do 
pracy, poradziło sobie z chorobą i 
teraz wiedzie Ŝycie, które nie jest 
ograniczone stanem zdrowia psy-
chicznego. Sukcesem jest takŜe 
sytuacja, gdy osoba chorująca, od 
czasu przyjścia do Ośrodka, zde-
cydowanie rzadziej wymaga ho-
spitalizacji. Przychodzi do nas 
Pan, który przed przyjściem do 
OW odbył ok. pięćdziesiąt hospi-
talizacji, odkąd jest u nas od po-
nad trzech lat, nie trafił do szpita-
la ani razu. To wszystko sprawia, 
Ŝe widzimy sens naszych działań i 
mamy mnóstwo motywacji do 
dalszej pracy. 
Mamy informacje, iŜ w Polsce 

jest coraz więcej osób z zabu-

rzeniami psychicznymi, nie ra-

dzącymi sobie z własnymi we-

wnętrznymi emocjami. Co jest 

tego przyczyną? 
Faktycznie wzrasta liczba osób 
cierpiących na depresję, zabu-
rzenia nerwicowe, jest coraz 
więcej osób uzaleŜnionych od 
substancji psychoaktywnych, 
wzrasta wskaźnik samobójstw. 
Do takiego stanu rzeczy z pew-
nością przyczynia się obecny styl 
Ŝycia, sytuacja na rynku pracy, 
coraz mniej czasu dla siebie dla 

rodziny, przyjaciół, migracje do 
innego miasta czy kraju. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe kiedyś rzadziej sta-
wiano diagnozy psychiatryczne, 
bo zgłoszenie do psychiatry czy 
psychologa wiązało się ze wsty-
dem. 

Dziękuję za rozmowę. 
 

Janusz Bujnowski 

 
 

WZMACNIAJMY SIĘ W OKRESIE  

JESIENNO-ZIMOWYM 
 

Jesień to czas, w którym kaŜdy 
powinien przygotować swój or-
ganizm do zimy i zadbać o jego 
odporność. Kondycja naszego 
układu nerwowego ma duŜy 
wpływ na nasze zdrowie. Gdy je-
steśmy zmęczeni, wyczerpani, 
niewyspani, szybciej łapiemy in-
fekcje. 

Spacery to dobry sposób na 
uodpornienie organizmu. Dawka 
świeŜego powietrza wzmocni nas 
i doda energii. Nie zapominajmy 
o częstym myciu rąk. Brudne rę-
ce – to łatwa droga do przeno-
szenia drobnoustrojów. 

Bardzo waŜną rolę odgrywa 
takŜe odŜywianie, czyli dostar-
czanie organizmowi prawidło-
wych składników odŜywczych. 
Dla kaŜdego z nas, szczególnie 
waŜne jest pełnowartościowe 
śniadanie składające się z pro-
duktów mlecznych, zboŜowych 
(płatki owsiane), witamin. Pijmy 
więc świeŜe soki, np. z marchwi, 
buraków, które oprócz witamin 
zawierają mnóstwo składników 
mineralnych. śeby przyswoić 
witaminy rozpuszczalne w tłusz-
czach dodajemy do nich łyŜkę 
oliwy z oliwek, którą takŜe skra-
piamy sałatki. śółte i pomarań-

czowe warzywa (owoce) zawie-
rają duŜo witaminy A. Uszczel-
nia ona błony śluzowe dróg od-
dechowych, chroniąc nos, gardło 
przed wnikaniem do nich szko-
dliwych drobnoustrojów. TakŜe 
witamina C (zawarta m.in. w na-
tce, cytrusach, kiwi) pomaga w 
produkcji białych ciałek, które 
zwalczają infekcje. Pijmy teŜ 
herbatki ziołowe, a imbir, pigwa, 
skórka pomarańczowa, goździki 
dodane do herbaty sprawią, Ŝe 
będzie nam cieplej, a w chłodne 
dni poczujemy się lepiej.              

 
Ewa Kozłowska 

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 
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Artystyczne klimaty w Ośrodku Wsparcia 



 

SEMA   OREK 
SEMAFOR, to sygnalizator kolejowy, który informuje maszynistę czy moŜe jechać. 
Zastanówcie się, dlaczego dział dla dzieci, dla Was, w naszej gazecie, nosi tytuł Semaforek.  
Odpowiedź znajdziecie w kolejnym numerze! ☺☺☺☺  
 
 

Kilka słów o Adwencie… 
Adwent jest to czas radosnego oczekiwania na narodzenie się Pana Jezusa. Jest to równieŜ pierwszy okres 
roku liturgicznego, w którym przygotowujemy się do świąt BoŜego Narodzenia. Czynimy to porzez dobre 
postanowienia i uczynki. W Adwencie uczestniczymy we Mszy Świętej, w RORATACH.  Z Roratami  
związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy (roratki) symbolizującej Maryję, patronkę adwentowego 
czuwania, która zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. RównieŜ i my chcemy czuwać z Maryją, 
dlatego przynosimy do kościoła lampiony i zapalamy je podczas Rorat.  

1. Przynosimy go na Roraty. 
2. Podejmujemy je na początku 
Adwentu. 
3. Na Adwent składają się ................. 
tygodnie poprzedzajace BoŜe 
Narodzenie. 
4. 6 XII obchodzimy wspomnienie 
świętego ............................. Biskupa. 
5. Inna nazwa świecy roratniej. 
6. Adwent rozpoczyna nowy ........ 
liturgiczny. 
7. Adwentowe lub wielkopostne w 
parafii. 
8. Adwent to radosne .......................... . 
9. Sakrament .................... i 
pojednania. 
10. ............. adwentowy upleciony jest 
z gałązek drzew iglastych i ozdobiony 
czterema świecami. 
11. Kolor szat liturgicznych w 
adwencie. 
12. Patronka czuwania adwentowego. 

 
HASŁO: …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

WRAśLIWY ŚWIĘTY 
 
Św. Mikołaj urodził się w bogatej rodzinie zamieszkałej w Patarze (na terenie obecnej Turcji) pod 
koniec III wieku. Był dzieckiem bardzo poboŜnym i wraŜliwym na biedę ludzi. Chętnie dzielił się z 
innymi tym, co posiadał, ale nigdy nie chwalił się dobrymi uczynkami i nie oczekiwał wynagrodzenia. 
Po śmierci rodziców, których stracił z powodu zarazy, otrzymał w spadku majątek, który przez długi 

czas rozdawał ubogim. Gdy miał kilkanaście lat 
postanowił słuŜyć Panu Bogu i zostać kapłanem, w 
dalszym ciągu pamiętając o potrzebujących. Nocami 
niepostrzeŜenie podkładał pieniądze osobom 
najuboŜszym oraz sprawiał prezenty dzieciom. Kiedy 
w późniejszym czasie wybrano go na biskupa Miry, 
zdobył serca wiernych, nie tylko gorliwością 
duszpasterską, ale takŜe troską o ich potrzeby 
materialne. W czasie prześladowania chrześcijan, 
Biskup Mikołaj został aresztowany i wtrącony do 
więzienia w Rzymie, nigdy jednak nie wyparł się Pana 
Jezusa. Po wyjściu z niewoli powrócił do Miry, Ŝeby 
nadal słuŜyć Bogu, Kościołowi i ludziom.  
Zmarł 6 grudnia w połowie IV wieku. Biskup Mikołaj 
dokonał juŜ wielu cudów za Ŝycia, a takŜe i po 
śmierci, które zostały przedstawione w wielu 
legendach.  
Do dnia dzisiejszego święty Mikołaj pomaga ludziom 
z nieba i obdarowuje prezentami. Czyni to  
w niezwykły sposób – poprzez ludzi o dobrych  
i uczynnych sercach. 

 
 

 
 
 
 
 
 

JESZCZE O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 

„Kiedy jako ksiądz mieszkałem na wsi przy kościele, pewnego mroźnego dnia ze śniegiem przyszła do 
mojego mieszkania jedna z wiejskich mamuś. Miała twarz czerwoną od zimna. — Proszę księdza, mam 
prośbę. Niech się ksiądz przebierze za świętego Mikołaja i przyjdzie do Gąsina do mojej chorej córki Agaty. 
Nikt nie moŜe jej wyleczyć, ani lekarz z Warszawy, ani z Konotopy. Nic jej nie pomaga — ani lekarstwo 
tanie, ani drogie. Nic nie chce jeść. Dzisiaj mówiłam jej o świętach BoŜego Narodzenia, o choince, o tym, Ŝe 
to juŜ niedługo, i wtedy powiedziała: — Jak przyjdzie do mnie święty Mikołaj, to zjem jajko na miękko. — 
Nie mogę się przebrać za świętego Mikołaja — odpowiedziałem. — Nie mam w mieszkaniu wąsów, brody i 
kleju. Nie mam lustra, a w małym lusterku nie zobaczę nawet, w którym miejscu przy kleić brodę. Nie mam 
koŜucha, zresztą nie wypada, Ŝeby ksiądz się przebierał. Niech się przebierze któryś z sąsiadów. — Agata 
jest bardzo uwaŜna — odpowiedziała matka. — Gdyby się na przykład przebrał Jan Kobyłecki, od razu by 
się domyśliła. Przestaliśmy mówić i przez chwilę było tak cicho jak w czasie klasówki. — CóŜ robić, proszę 
pani. Po prostu pojadę tak jak jestem, bez brody i wąsów, i opowiem jej o świętym Mikołaju. Mamusia nie 
bardzo była zadowolona, ale się zgodziła. Pojechaliśmy saniami. Wrony, które latem niechętnie idą do wody, 
teraz kąpały się w śniegu. W Gąsinie nikt na mnie nie zwrócił uwagi, bo studnia zamarzła i ludzie rozbijali 
lód drągami. Wszedłem do małego domu. — Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — powiedziałem, ale 
chora milczała, nie uczyła się religii, umiała tylko Ojcze nasz — do połowy. Kiedy mnie zobaczyła, 
wyciągnęła ręce i zawołała: — Święty Mikołaj! Pewnie w gorączce wydawało się jej, Ŝe mam wysoką 

Święty Mikołaju, dziękuję Ci za wzór świętego Ŝycia. PomóŜ mi być 
wraŜliwym na biedę bliźnich, wspieraj mnie w czynieniu dobrych 
uczynków oraz naucz skromności i pokory. Amen 



 

czapkę, wąsy i brodę. — Przyszedłeś z nieba — powiedziała. Bo do świętego mówi się — ty. Usiadłem na 
krześle i tłumaczyłem: wcale nie z nieba, tylko z sąsiedniej wsi. Śnieg leŜy na dachu mojego domu i teraz 
moŜe gawron po nim chodzi. — Ale ty jesteś święty? Przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy i tak się 
zaczerwieniłem, jakby mróz zaczął szczypać. — Wcale nie jestem święty. Przyjechałem, bo dowiedziałem 
się, Ŝe jesteś chora. — PrzecieŜ ty trzymasz w ręku gwiazdkę. — To tylko rękawiczka. — Jaką masz piękną 
brodę — wołała i uczyniła ręką gest, który wyraŜa zachwyt. — Nie mam brody — broniłem się — a o 
brodzie kaŜdej wiem to, Ŝe jest o wiele lat młodsza od włosów na głowie, dlatego niektórym włosy z głowy 
uciekają, ale broda zostaje. Przez chwilę była cisza. (…) — Mama odmawia ze mną stale pacierz — 
przerwała Agata — ale Pan Bóg  umie te wszystkie pacierze juŜ dawno na pamięć. Zamiast powtarzać to 
samo, jak wyzdrowieję, fiknę koziołka, Ŝeby się ucieszył. — Potem zaczęła pytać, a dziecko zadaje 437 
pytań w ciągu jednego dnia. Wreszcie opowiadałem jej o świętym Mikołaju — o tym, jak podrzucał 
dzieciom podarunki przez otwarte okno. 
Potem mówiliśmy o Gąsinie i o gęsiach, które 
mają niewidoczne uszy, a świetnie słyszą i 
wszystko widzą, chociaŜ mają oczy z boku, o 
domku dróŜnika, który ma okna z kaŜdej 
strony, Ŝeby pociąg zobaczyć… Agata 
uśmiechała się, zaczęła klaskać w ręce, 
poczuła się lepiej i nagle dostała takiego 
apetytu, Ŝe zjadła dwa jajka na miękko (…)”.  
 
Ks. Jan Twardowski, frgm.  
Jeszcze o świętym Mikołaju [w:]  
Patyki i Patyczki, Wydawnictwo  
Archidiecezji Warszawskiej1987,  
Wyd. I, s. 106-109.  

   

 
 
      ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 

   Wiszą juŜ bombki, łańcuch i gwiazda, 
pięknie juŜ świeci lampeczka kaŜda. 

Wielką radość zdradza kaŜda minka: 
JakŜe jest piękna nasza ………………. ! 

 
Synek z mamusią, tatuś z córeczką, 

brat ze swą siostrą, wujek z cioteczką, 
mamusia z babcią a babcia z dziadkiem, 

wszyscy się dzielą białym ………………. . 
 

Gdy przy świątecznym siądą juŜ stole, 
PrzeróŜne rozmowy prowadzą wesołe. 

Czasem jednak przerwą gawędę, 
śeby zaśpiewać piękną ………………. . 

 
A kiedy zegar do północy bieŜy 

i dzwony biją w kościelnej wieŜy, 
idą wszyscy radośni wielce, 

aby być razem na ……………….. . 
 

W niewielkiej szopce, w małym kościele 
Stoi cichutko postaci wiele. 

A pośród wszystkich, w samym środeczku, 
leŜy Pan Jezus na sianku w …………. . 



 

MOJE PRZYGOTOWANIE  
DO BOśEGO NARODZENIA 
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O NADSTAWIANIU DRUGIEGO POLICZKA 
 

 

Nie daj się zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem zwyciężaj. 
(Rz 12, 21) 

 

Współczesny świat często sta-
wia nas wobec niegodziwości dru-
giego człowieka. ZauwaŜamy 
bluźnierstwa w przestrzeni pu-
blicznej i są one na porządku 
dziennym. Część z nas godzi się z 
tym i przechodzi obojętnie, a inni 
postanawiają wypowiedzieć walkę 
przeciw całemu złu, jakie przynosi 
dzisiejsza rzeczywistość. Druga, 
przytoczona przeze mnie postawa 
jest oczywiście bardzo szlachetna, 
a ludzie broniący poglądów 
chrześcijańskich, wykazują 
się odwagą i męstwem ni-
czym prawdziwi rycerze 
Chrystusa. 

 Pomimo to, pragnę 
jednak naświetlić pewien 
problem, związany z po-
stawą obrony wartości chrześci-
jańskich: moŜe tak być, Ŝe dobre 
intencje nie wywołają Ŝadnego, 
realnego dobra – wręcz odwrot-
nie – mogą spowodować nie-
współmierne szkody.  Dosyć ak-
tywnie udzielając się w prze-
strzeni internetowej, nie sposób 
nie zauwaŜyć, Ŝe powstaje coraz 
więcej stron mających charakter 
antagonistyczny w stosunku do 
wartości chrześcijańskich i od-
wrotnie – promujących je. Zda-
wałoby się, Ŝe oba wymienione 
przeze mnie rodzaje – poza tym, 
Ŝe poruszają tę samą tematykę, 
tylko róŜnie rozumianą – nie 
znajdą wspólnych treści. Nic 
bardziej mylnego. NiezaleŜnie, 
czy znajdziemy się na stronie po-
święconej propagowaniu wiary, 
czy jej negowaniu, w komenta-
rzach zaobserwujemy pełną pale-
tę wielobarwnych, często wul-
garnych, mniej lub bardziej wy-
myślnych wyzwisk, kierowanych 
pod adresem… no właśnie... wy-
dawałoby się, Ŝe w tym miejscu 
pasuje wstawić słowo „wierzą-

cych”. Jednak z obserwacji wy-
nika, Ŝe zarówno ludzie nie sza-
nujący BoŜego Słowa, jak i ci 
którzy określają siebie mianem 
wierzących, traktują się wzajem-
nie w taki sam sposób: obraŜając 
się i obrzucając wulgaryzmami 
na prawo i lewo.  

 Doskonale rozumiem, Ŝe ob-
raza uczuć religijnych wiąŜe się z 
duŜymi emocjami, a przeciwna 
strona sporu nie ułatwia zadania, 
jakie stawia przed nami Chry-
stus, zachęcając nas do traktowa-
nie przeciwnika z miłosierdziem 
(naleŜy podkreślić, Ŝe nie mam 
tu na myśli akceptacji złego za-

chowania bliźniego, a kulturę 
wypowiedzi i postawę, jaką re-
prezentujemy negując je). Jednak 
takie zachowanie, to czysta hipo-
kryzja. W ten sposób, ani nie za-
chęcimy drugiego człowieka do 
zmiany poglądów, ani nie zakoń-
czymy – w tym wypadku – bez-
sensownej dyskusji, polegającej 
na odbijaniu piłeczki. 

 Podejmując polemikę na jed-
nym z forów, powołując się na 
cytat z Pisma Świętego dotyczący 
nadstawiania drugiego policzka, 
spotkałam się z wyjaśnieniem te-
goŜ cytatu, jakoby nie miał on 
związku z pokorą i miłosierdziem 
kierowanymi do bliźnich, a wyra-
Ŝał postawienie się na równi z 
wrogiem, poniewaŜ nadstawiając 
drugi policzek, zmuszamy drugą 
stronę, aby uderzyła nas ze-
wnętrzną stroną dłoni – odwrotnie 
niŜ uderza się niewolnika – i tym 
samym zmuszamy ją, aby posta-
wiła się na równi z nami. Nie ne-
guję takiego sposobu odczytywa-
nia tego fragmentu, jednakŜe 
mam wraŜenie, Ŝe niektórzy ro-

zumiejąc go w taki sposób, za-
mykają się zupełnie na inny kon-
tekst, w jakim moŜna go odebrać 
– co więcej, w ten sposób uspra-
wiedliwiają swoje złe zachowa-
nie. Aby nie być gołosłowną 
przytoczę dalszą część fragmentu: 
A Ja wam powiadam: Nie sta-

wiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię 

kto uderzy w prawy policzek, nad-

staw mu i drugi! Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją 

szatę, odstąp i płaszcz! (Mt 5, 39-
40.) CzyŜby i ten fragment nie 
miał nic wspólnego z oddaleniem 
swojego własnego dobra mate-
rialnego i dumy na rzecz bliźnie-

go? Z postawy Jezusa wi-
dzimy, Ŝe kiedy było trzeba 
potrafił się uniŜyć i nad-
stawić drugi policzek, cho-
ciaŜby przez śmierć na 
KrzyŜu, a kiedy potrzebny 
był inny sposób potrafił 
wyrzucić kupców ze świą-

tyni (Łk 19, 45-46). Zacytuję w 
tym miejscu księdza Piotra Pa-
wlukiewicza, który rozumie tę 
postawę tak samo jak ja, czyli: 
„Kiedy Jezus mówi »Nadstaw 
drugi policzek«, to Jezus mi mó-
wi, «Jeśli to komuś pomoŜe, to 
nawet nadstaw mu drugi poli-
czek«. My musimy zrobić dia-
gnozę, co danemu człowiekowi 
pomoŜe. Czy pomoŜe mu, jak ja 
pozwolę się jemu uderzyć? Jeśli 
to go opamięta, no to dobra, uderz 
mnie. Ale jeśli to go rozbestwi, 
jeśli to go uczyni jeszcze bardziej 
dufnym i pysznym, to ja się nie 
pozwolę uderzyć”.  

JednakŜe obraŜając drugiego 
człowieka nie tylko nie pozwa-
lamy się uderzyć, a sami wcie-
lamy się w rolę oprawcy, uderza-
jąc. Święty Ireneusz rozumie 
słowa Jezusa następująco: „Nie 
patrz na ludzką złość, ale staraj 
się czynić dobro. W ten sposób 
upodobnisz się do twojego Ojca, 
który sprawia, Ŝe słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad do-
brymi, i który zsyła deszcz na 
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Nie możemy być wiarygodni  

i dawać dobre świadectwo,  

gdy zachowujemy się w sposób 

sprzeczny z naszą wiarą. 



sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych” (Przeciw fałszywej gnozie, 
4,13,3). To właśnie chrześcijanie 
powinni być siewcami miłości do 
bliźniego i przypomnę, w ślad za 
Świętym Ireneuszem, Ŝe bliźnim 
jest kaŜdy  –  nie tylko osoby, do 
których czujemy sympatię, mają-
cy podobne poglądy  –  ale rów-
nieŜ nasi wrogowie. Idąc dalej 
tym tropem, rysuje się nam kla-
rowny przekaz: Niech krzywda, 
która cię spotkała, nie pozwoli ci 
zapomnieć o tym, Ŝe równieŜ 
osoba, która cię skrzywdziła jest 

twoim bliźnim, który moŜe dla-
tego zachowuje się w taki, a nie 
inny sposób, bo nie spotkała się z 
prawdziwą miłością. Jeśli oka-
Ŝesz jej miłość, mimo tego Ŝe 
sprawia ci przykrość, moŜe zy-
skasz sobie brata.  

Nie moŜemy być wiarygodni i 
dawać dobre świadectwo, gdy 
zachowujemy się w sposób 
sprzeczny z naszą wiarą. Niektó-
rzy zapytają: Jak więc mogę sta-
wić realny opór złu w przestrzeni 
publicznej? Czy w ogóle się nie 
sprzeciwiać? Często w obliczu 

jakiejś niesprawiedliwości i kłam-
stwa czujemy frustrację, i chcemy 
zareagować w aktywny sposób, 
przynoszący natychmiastowy 
skutek. UwaŜam, Ŝe jeŜeli jeste-
śmy w stanie utrzymać dyskusję 
z drugą stroną na poziomie jej 
właściwym, to polemika jest jak 
najbardziej na miejscu. Gdy jed-
nak wiemy, Ŝe mogą nas ponieść 
emocje musimy pamiętać, Ŝe 
zawsze najskuteczniejszą, realną 
reakcją na zło jest modlitwa. 

 
Paulina Szlaska 

 

OAZA? NIE TYLKO DLA WIELBŁĄDÓW 
 

Osobom naleŜącym do 
wspólnoty Kościoła, pewnie nie 
jeden raz obiło się o uszy słowo 
„oaza”, które zazwyczaj kojarzy-
ło się z grupą młodych ludzi, któ-
rzy… no właśnie. Którzy co ro-
bią, jak Ŝyją? Widać nas często 
na Mszy Świętej w niedzielę o 
godz. 9.00, słychać równieŜ, bo 
część z nas śpiewa w scholii 
młodzieŜowej. Jednak czy 
wiadomo, co to za wspólno-
ta? Od kiedy funkcjonuje? 
Jakie są jej cele? 

W naszym parafialnym 
miesięczniku chcemy prze-
znaczyć tę część na omówie-
nie wielu tematów związa-
nych z Ruchem Światło-
śycie (tak oficjalnie brzmi 
nazwa powszechnie znanej 
„Oazy”), aby czytelnik mógł 
poznać naszą wspólnotę „od 
kuchni”. To, czemu się po-
święcamy w Kościele, a co 
wierni mogą zaobserwować, 
to tylko mały skrawek naszej 
działalności. Zapraszamy i za-
chęcamy zatem do czytania dzia-
łu „Oazowego” w naszym mie-
sięczniku. 

Na początku warto przypo-
mnieć, co oznacza „oaza” jako 
samo pojęcie. Nie chciałabym 
jednak przytaczać tu Ŝadnych 
słownikowych definicji, lecz ra-

czej posunąć się o krok do przo-
du i zinterpretować je pod kątem 
Ruchu Światło-śycie. PomoŜe to 
nam zrozumieć zamysł księdza 
Franciszka Blachnickiego, zało-
Ŝyciela tej wspólnoty, który nie 
bez powodu nazwał ją „Oazą”. 

Gdybyśmy zapytali ludzi, z 
czym kojarzy się im się oaza, za-

pewne usłyszelibyśmy, Ŝe jest to 
miejsce, gdzie moŜna odetchnąć. 
Oaza to takŜe odpoczynek, ulga 
od upałów, źródło wody, spokój. 
Podobnymi słowami mogliby-
śmy opisać równieŜ naszą 
wspólnotę. Po tygodniowym za-
bieganiu, róŜnych obowiązkach, 
których nikomu z nas nie braku-
je, nadchodzi w końcu „ten 

dzień”, to znaczy piątek, w któ-
rym najwaŜniejszą chwilą dla 
kaŜdego z nas stało się spotkanie 
oazowe. Rzeczywiście, tu mo-
Ŝemy w końcu odetchnąć. Po ca-
łym tygodniu zajęć znajdujemy 
wreszcie czas, w którym moŜe-
my się zatrzymać, pomyśleć, a 
przede wszystkim oddać miniony 

tydzień Panu Bogu.  
Oaza jest dla nas źródłem, z 

którego czerpiemy siłę do dzia-
łania i radości, a to przynosi po-
kój w sercu. MoŜe ktoś się kie-
dyś zastanawiał, czy wielbłądy są 
szczęśliwe? Odpowiedź jest pro-
sta: te w „Oazie” na pewno! 

 
Marta Chmielewska 
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Świąteczne śledzie 
z rodzynkami… 

Przygotowanie: 
Płaty śledziowe pokroić w większą kostkę 
i włoŜyć do słoika. Cebulę pokrojoną w 
kostkę podsmaŜyć na oleju na złoty kolor, 
dodać sól, pieprz oraz cukier. Polać 
wszystko wodą, a następnie dodać 
koncentrat oraz rodzynki, które 
wcześniej powinny być namoczone w 
gorącej wodzie. Gdy składniki wystygną, 
włoŜyć do słoika ze śledziami. Śledzie są 
gotowe do spoŜycia juŜ następnego dnia.  
 

Składniki: 
 

� śledź w oleju Matiasy – 250 g 
� rodzynki – ½ szklanki 
� cebula – 2 szt 
� koncentrat pomidorowy – 2 łyŜeczki 
� sól, pieprz, cukier – szczypta  

 

Domowe pierniczki 

Przygotowanie: 

1. Masło z cukrem ubić dokładnie mikserem. Dodać jaja, miód, 

wanilię i skórkę cytrynową. 

2. Wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia z przyprawami. 

Dodać do masy maślanej i szybko mieszać, aż składniki się 

połączą.  
3. Włożyć ciasto do lodówki na godzinę (albo po prostu zostawić 

na noc) 

4. Kiedy stwardnieje, podzielić na 4 części i rozwałkować na 

placki grubości 3mm. Wyciąć foremką ciastka i ułożyć na blasze 

na natłuszczonym pergaminie. 

5.Wstawić do piekarnika o temp 180 C. Piec 15 min,  

aż się zarumienią. 

6. Ostudzić, dekorować cukrem pudrem i jeść. 

Składniki: 

� 200 g masła 
� 200 g cukru 
� 2 jaja 
� 1/2 szklanki płynnego miodu 
� łyŜeczka esencji waniliowej 
� utarta skórka z cytryny 
� 500-700 g mąki  
� 1 i 1/2 łyŜeczki proszku do 

pieczenia 
� 2 łyŜki przyprawy  

do pierników 
- łyŜeczka mielonego imbiru 



 
 

 

Pyszny, gorący 
bigos na chłodne 

Składniki: 

� kapusta kwaszona -2 kg 
� śliwki suszone – 20 dag 
� mięso wieprzowe – 2 kg 
� mięso wołowe – 2 kg 
� grzybki suszone – 10 dag 
� cebula – 3 szt. 
� przyprawy- sól, pieprz, Vegeta, kminek 

 

Przygotowanie:  

Płuczemy kapustę, następnie kroimy ją. 
Mięso i cebule kroimy w kostkę  
i podsmaŜamy na patelni. Grzybki gotujemy 
oddzielnie (45 min), później kroimy  
w drobną kostkę. Odsączoną kapustę 
wkładamy do garnka, zalewamy wodą ½ 
garnka. Kapustę gotujemy 30 min, następnie 
dodajemy do niej śliwki, mięso, cebulę, oraz 
grzybki. Całość gotujemy 1,5 godz.  
na małym ogniu. 

Modlitwa przed posiłkiem:                  
Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych którzy go przygotowali i naucz nas 

dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Modlitwa po posiłku:                                 

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci, chwalimy Ciebie Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Amen.  



ROWEREM PO ZDROWIE  
Jakiś czas temu stwierdzi-

łem, Ŝe tryb mojego Ŝycia jest 
za bardzo siedzący. Brakowało 
w nim ruchu, wysiłku fizyczne-
go, który obecnie postrzegam 
jako niezbędny element słuŜący 
utrzymaniu prawidłowej higie-
ny Ŝycia. Mimo Ŝe równieŜ 
dziś, większość czasu zajmują 
mi czynności związane z długo-
trwałym siedzeniem, jak praca 
przy komputerze czy jazda sa-
mochodem, moja kondycja fi-
zyczna oraz samopoczucie, a co 
za tym idzie – jakość mojego 
Ŝycia – są znacznie lepsze niŜ 
jeszcze kilka miesięcy temu. 
Właśnie wtedy postanowiłem, 
Ŝe chcę rozpocząć swoją spor-
tową przygodę. Decyzję tę pod-
jąłem dla siebie, dla mojego 
zdrowia, dla rodziny, tak po 
prostu, trochę teŜ dla odmiany 
dotychczasowego stylu Ŝycia.   

Uświadamiałem sobie wcze-
śniej tę prawdę, dobrze przez 
nas znaną, Ŝe ludzkie ciało jest 
tak skonstruowane, iŜ potrzebuje 
aktywności fizycznej, ruchu. Są 
to istotne elementy naszego Ŝy-
cia, poniewaŜ zapewniają nam 
zdrowy styl Ŝycia. Przyznaję teŜ, 
Ŝe nie dopuszczałem do siebie 
myśli o powaŜnej chorobie, za-
wale, udarze, które mogłyby 
mnie dotknąć. A przecieŜ nie 
jest tajemnicą, Ŝe właśnie sie-
dzący tryb Ŝycia bardzo sprzyja 
niedomaganiom ciała. Regular-
ne uprawianie sportu, znacznie 
zaś zmniejsza ryzyko zapadnię-
cia na róŜne choroby, takŜe i na 
te najpowaŜniejsze. Aktywność 
fizyczna pozwala utrzymać or-
ganizm w zdrowiu i dobrej kon-
dycji w bardzo naturalny spo-
sób. Ćwicząc, dajemy sobie 
szansę na lepsze i dłuŜsze Ŝycie.   

Biorąc pod uwagę jeszcze 
inne okoliczności w swoim co-
dziennym Ŝyciu, postanowiłem 

rozpocząć systematyczną ak-
tywność ruchową. MoŜna po-
wiedzieć, Ŝe pewnego dnia po 
prostu wstałem z fotela, wsia-
dłem na rower i… pojechałem. 
Zawsze lubiłem jazdę na rowe-
rze. Jednak najczęściej nie 
znajdowałem czasu, by często 
jeździć i do tego jeszcze czer-
pać z jazdy frajdę. Nie dostrze-
gałem ogromu przyjemności, 
jaką moŜe człowiekowi dawać 
poruszanie się na dwóch kół-
kach w mieście, a takŜe w oto-
czeniu lasu, łąk czy pól.  

Mój miejski rower, czeskiej 
marki stał w garaŜu i trochę 
rdzewiał. A Ŝe miał juŜ swoje 
lata i bardziej się zestarzał niŜ 

zuŜył, zacząłem rozglądać się 
za nowym sprzętem, na którym 
mógłbym bezpiecznie oraz bez-
awaryjnie jeździć w róŜne miej-
sca. Tym bardziej, Ŝe na Tar-
chominie ścieŜek dla rowerów 
jest coraz więcej, a na dodatek 
most północny otwiera perspek-
tywę szybkiego dotarcia do 
dzielnic w całej Warszawie. 

 Po dłuŜszym poszukiwaniu 
i wypróbowaniu co najmniej 
kilku modeli, udało mi się w 
końcu „ustrzelić” w jednym ze 
sklepów odpowiedni górski ro-
wer, z którego jestem bardzo 
zadowolony. Sprzedawcy w 
sklepie słuŜyli licznymi facho-
wymi radami, pomocnymi pod-
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Zawsze lubiłem jazdę na rowerze  



powiedziami. Zakup nowego, 
sportowego sprzętu sprawił mi 
wiele radości i przyczynił się 
do podwyŜszenia tętna. Oczy-
wiście, wkrótce zorientowałem 
się, Ŝe fajnie byłoby mieć rów-
nieŜ bardzo przydatne gadŜety 
na rower, jak: okulary (obecnie 
nie wyobraŜam sobie jazdy bez 
nich), kask, rękawiczki (teŜ, jak 
dla mnie konieczne), termoak-
tywną odzieŜ, spodenki rowe-
rowe, bidon, licznik przejecha-
nych kilometrów.  

Po zakupieniu tego wszyst-
kiego, oraz paru jeszcze innych 
rzeczy, do wyposaŜenia mojego 
roweru, dochodzę do wniosku, 
Ŝe shopping nie jest tylko do-
meną kobiet, ale równieŜ męŜ-
czyzn. Facet posiadający hobby, 
potrafi przepuścić niemałą sumę 
pieniędzy w ulubionym sklepie. 
No cóŜ, wysiłek włoŜony w 
uprawianie sportu moŜna, a na-
wet trzeba sobie wynagradzać, 
na przykład na zakupach.  

Po dość krótkim okresie re-
gularnego jeŜdŜenia co dzień 
lub co drugi dzień, stwierdzi-
łem, Ŝe jazda na rowerze jest 
dla mnie dobrze wykorzysta-
nym czasem, daje ogromną 
frajdę, pozwala wypocząć umy-
słowi, a przebyty kilometraŜ 
pozytywnie wpływa na mój or-
ganizm oraz samopoczucie. 
Mogę teŜ załatwić sporo spraw,  
nie wsiadając do samochodu.  

Rzecz istotna: wydzielające 
się po dłuŜszym wysiłku fi-
zycznym endorfiny są dodat-
kową premią za wykonaną pra-
cę mięśni, działającą trochę jak 
z opóźnionym zapłonem, ale za 
to przez dłuŜszy czas. Dają po-
czucie wewnętrznego komfortu 
i szczęścia. Czekolada równieŜ 
powoduje wydzielanie się en-
dorfin, ale przy okazji tuczy nas 
pustymi kaloriami.  

Oczywiście, podczas dłuŜ-
szych wypadów nie obyło się 

bez trudności w postaci zadysz-
ki, zakwasów w nogach, które 
jednak szybko ustąpiły, a nogi i 
cały organizm stały się spraw-
niejsze, silniejsze.  

Jazda na rowerze to nie tyl-
ko moje hobby, ale takŜe i spo-
sób na przemieszczanie się po 
mieście. Z przyjemnością na-
kręcam kolejne kilometry – a 
mam na liczniku przejechanych 
od połowy lipca tego roku juŜ 
ponad 1800 km – co jak na po-

czątkującego rowerzystę jest, 
dobrym wynikiem. Odległości 
takie, jak dojazd z Białołęki do 
Wilanowa wcale mnie nie prze-
raŜają. Powiedziałbym nawet, 
Ŝe to krótkie odległości do 
przebycia – tam i z powrotem. 
Raz w miesiącu staram się 
uczestniczyć w Warszawskiej 
Masie Krytycznej – cyklicznie 
organizowanej imprezie, pole-
gającej na grupowym przeje-
chaniu dość długiej trasy uli-

cami miasta. Warszawska Masa 
Krytyczna gromadzi wielu en-
tuzjastów jazdy rowerem. Naj-
częściej uczestniczy w niej po-
nad 1000 osób.  

Cieszę się teŜ, Ŝe moda na 
poruszanie się rowerem coraz 
bardziej zdaje się rozkręcać, a 
takŜe staje się zdrowym sposo-
bem spędzania wolnego czasu. 
W pogodne dni, niektóre popu-
larne ścieŜki rowerowe wręcz 
zapełnione są rodzinami na jed-

nośladach. Przyczynia się do 
tego takŜe system miejski Vetu-
rilo. Ja sam z niego nie korzy-
stam, ale widuję sporo osób ko-
rzystających z wypoŜyczonego 
roweru.  

Oprócz tego, Ŝe jeŜdŜę na ro-
werze, od jakiegoś czasu równieŜ 
regularnie biegam. Ale o tym 
opowiem juŜ następnym razem.  

 
Robert Lisowski  

Sport, przygoda, turystykaSport, przygoda, turystykaSport, przygoda, turystykaSport, przygoda, turystyka 

 

 

 

24 

fot. z archiwum autora  
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ADWENT, ZWYCZAJE NIE TYLKO POLSKIE 
Roraty. Od XII wieku najbardziej 

znana  jest w Polsce adwentowa 
Msza św. ku czci Matki BoŜej, zwa-
na roratami. Podczas tej Mszy pali 
się dodatkową, niegdyś siódmą, 
świecę symbolizującą Matkę BoŜą, 
która jako gwiazda zaranna, jutrzen-
ka poprzedziła przyjście na świat  
prawdziwej Światłości – Jezusa 
Chrystusa. Zwykle, w terenie wiej-
skim, udawano się na roraty pieszo, 
we wspólnocie, ze śpiewem 

Świeca roratnia. Jest to wysoka 
świeca koloru białego lub jasno-
Ŝółtego, przewiązana białą lub 
błękitną wstąŜką. W kościołach 
umieszczana jest na ołtarzu i zapa-
lana w czasie roratnich Mszy 
Świętych. Symbolizuje Maryję, 
która w mroczny czas adwentowy, 
w swoim łonie niesie światu Chry-
stusa - Światłość Prawdziwą. 
Świeca Maryjna przybrana białą 
wstąŜką oznacza teŜ przywilej nie-
pokalanego poczęcia Maryi, jej 
czyste, święte i nieskalane Ŝycie 
poświęcone całkowicie BoŜemu 
Synowi. 

Szara godzina. PoboŜni katolicy 
wiedzieli, Ŝe trzeba przed Panem 
stanąć z dobrymi uczynkami, dla-
tego starano się podczas Adwentu 
wzajemnie sobie pomagać, szcze-
gólnie ludziom starszym i bied-
nym. Na wsi, pod wieczór, gdy juŜ 
skończono codzienne zajęcia go-
spodarskie, gdy robiło się szaro, 
coraz ciemniej, wszyscy domow-
nicy: dziadkowie, rodzice, dzieci, 
zbierali się w kuchni, najlepiej w 
pobliŜu płyty. Nie palono jeszcze 
lampy. RozwaŜano w ciszy swoje 
Ŝycie, zastanawiano się nad nim, 
nie brakowało teŜ cichej modlitwy. 
Starsi, szczególnie dziadkowie, 
opowiadali dzieciom, wnukom, jak 
to było dawniej, jakie były trady-
cje, zwyczaje; przypominali teŜ 
dzieje naszej Ojczyzny. 

Lampiony adwentowe. Idąc na 
roraty, dzieci zabierają je ze sobą 
do kościoła. „W niektórych para-
fiach zachował się piękny zwy-
czaj, Ŝe ludzie gromadnie i ze 
światłami śpieszą na roraty" - 
wspomina w swoim przemówieniu 

papieŜ Jan Paweł II.  
Kalendarz adwentowy. ZbliŜa-

nie się Świąt BoŜego Narodzenia w 
wielu rodzinach oznaczane jest po-
przez kalendarz adwentowy. KaŜdy 
nowy dzień w kalendarzu wskazuje 
na zbliŜanie się przyjścia Jezusa i 
budzi w sercach uczucie radości. 

RóŜa adwentowa. Ozdobny 
krzew o nazwie „róŜa adwentowa" 
lub czasami „róŜa Chrystusa" jest 
symbolem nadziei mesjańskiej wy-
pełniającej czas adwentowego ocze-
kiwania. Jako symbolu adwentowe-
go zaczęto uŜywać jej w Palestynie 

juŜ w XIII wieku. Dzisiaj zwyczaj 
ten znany jest w wielu krajach euro-
pejskich i w Ameryce. RóŜa adwen-
towa rozkwita w grudniu. Jej kwiat 
opisywany jest w literaturze jako 
nośnik symboliki królewsko-
mesjańskiej. Płatki w kolorze głębo-
kiego Ŝółcienia tworzą złotą koronę 
królewską; białe końce płatków 
symbolizują niewinność Mesjasza: 
purpurowe pręciki mówią o Krwi 
przelanej w ofierze, a zielone wy-
pustki pomiędzy płatkami przypo-
minają o adwentowej nadziei rado-
snego spotkania z Panem. RóŜa 
Chrystusa staje się coraz bardziej 
popularna na Zachodzie Europy. 

RóŜdŜka Jessego. Adwentowy 
zwyczaj tzw. „drzewka Jessego" 
nie jest znany w Polsce. Opisywa-
ny jest głównie w USA. Jest to 
bardzo ciekawa ilustracja mesjań-
skiego proroctwa Izajasza wskazu-
jący na istotne rysy sylwetki ocze-
kiwanego Mesjasza. OtóŜ, będzie 

On królem z rodu Dawidowego, 
napełnionym pełnią darów Ducha 
Świętego. „Pień Jessego" w pro-
roctwie Izajasza oznacza ród kró-
lewski Dawida. Natomiast róŜdŜ-
ka, odrośl tego pnia, wskazuje na 
Chrystusa, który pochodził z poko-
lenia Judy i rodu Dawida. 

Podobnie jak dzieci pragną po-
znać swoje drzewo genealogiczne, 
tak równieŜ chrześcijanie powinni 
poznać drzewo genealogiczne 
swego Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa. Celowi temu słuŜy adwentowy 
zwyczaj umieszczania w domu 
„RóŜdŜki Jessego". Jest to śred-
nich rozmiarów gałązka jabłoni, 
wiśni, śliwy, gruszy, forsycji lub 
innego drzewa kwitnącego, którą 
w sobotę przed I niedzielą Adwen-
tu wkłada się do wazonu z wodą, a 
następnie w czasie adwentowych 
wieczorów czyta się w gronie ro-
dziny odpowiednie teksty Pisma 
Świętego mówiące o przodkach 
Chrystusa Pana. Na samym szczy-
cie rozkwitającej gałęzi zostanie w 
wigilię umieszczony znak Chry-
stusa (Hi-ro: Pax).  

Siano dobrych uczynków. Ad-
went jest okresem przemiany i przy-
gotowania serc na przyjście Pana. 
Najlepszym sposobem przemiany 
jest pełnienie dobra w swoim śro-
dowisku, pełnienie czynów wynika-
jących z miłości, zgodnie ze słowa-
mi Chrystusa: „Wszystko, co uczy-
niliście jednemu z tych braci moich, 
mnieście uczynili" (Mt 25, 40). Te-
mu celowi słuŜy francuski zwyczaj 
zbierania siana dobrych uczynków. 
W pierwszą niedzielę Adwentu kaŜ-
de dziecko otrzymuje od rodziców 
pusty Ŝłóbek. Odtąd, kaŜdego dnia, 
wieczorem przy modlitwie, dziecko 
robi rachunek sumienia i za kaŜdy 
dobry uczynek wkłada jedną słomkę 
siana do Ŝłóbka. Jest to dar dziecka 
dla BoŜego Dzieciątka na pamiątkę 
Jego urodzin. W dzień BoŜego Na-
rodzenia kaŜde dziecko budząc się 
ze snu znajduje w swoim Ŝłóbku fi- 
gurkę Dzieciątka Jezus. 

Tomasz Wasek 
 

Opr. na podst. bp Józef Wysocki, Rytuał rodzinny,  
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników,  

Włocławek 1999. 
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BERNARD PEYROUS, śycie Marty Robin,  
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009 

Marta Robin jest postacią, którą 
charakteryzuje się najczęściej 
jednym zdaniem. Całe jej sie-
demdziesięcioośmioletnie Ŝycie 
niejednokrotnie zamyka się w 
stwierdzeniu, iŜ była osobą, która 
nic nie jadła i nie piła, a jedynym 
jej pokarmem była Komunia 
Święta. Kobieta ta przez większą 
część Ŝycia była przykuta do łóŜ-
ka, zaleŜna w kaŜdej niemal 
sprawie od otoczenia, z nieustan-
nym towarzyszem – cierpieniem. 
Jeśli do tej wiedzy dodamy jesz-
cze kilka faktów takich jak wraŜ-
liwość na światło wymuszające 
Ŝycie w ciemnym pokoju ze 
szczelnie zamkniętymi okienni-
cami, całkowitą bezsenność, nie-
ustanne ataki szatana, stygmaty, 
wizje, cotygodniowe przeŜywa-
nie Męki Pańskiej czy promie-
niowanie światłem powstaje ob-
raz kobiety, który budzi raczej 
niezdrową ciekawość czy ostroŜ-
ny dystans, aniŜeli zachętę do 
poznania jej bliŜej. To właśnie 
moŜe być powodem mieszanych 
uczuć z jaką czytelnik sięga po 
ksiąŜkę pt. śycie Marty Robin 
autorstwa Bernarda Peyrousa, 
postulatora procesu beatyfika-
cyjnego Marty.  

Jednym z pierwszych odkryć, 
jakie dokonuje czytelnik jest uj-
rzenie wielkości Marty nie w jej 
mistycyzmie, który moŜe nawet 
odstraszać czy zaciemniać obraz, 
lecz w jej wiernej miłości do Bo-
ga i ludzi. Miłość ta znalazła 
swoje ujście podczas indywidu-
alnych spotkań Marty z odwie-
dzającymi ją ludźmi, które 
wspomniana ksiąŜka szeroko 
opisuje. O jej niezwykłym chary-
zmacie rady moŜe świadczyć to, 
iŜ przyjęła ona w swoim domu 
ponad sto tysięcy osób, wśród 
których znaleźli się profesoro-
wie, duchowni, aktorzy, dzienni-
karze, ministrowie, kompozyto-
rzy, itp. Jest to niezwykłe, jeśli 
uświadomi się fakt, iŜ Marta była 

prostą francuską wieśniaczką, 
która całe swoje dorosłe Ŝycie 
była przykuta do łóŜka i nie wy-
chodziła poza próg swojej izby, 
nie mówiąc juŜ o Ŝyciu poza ro-
dzinnym miasteczkiem Château-
neuf-de-Galaure. To jednak ona, 
zdawałoby się nieznająca praw-
dziwego Ŝycia, pomagała lu-
dziom te prawdziwe Ŝycie od-

kryć. KsiąŜka Peyrousa opisuje 
m. in. historię rozwiązłej kobiety, 
która została zakonnicą; studenta 
medycyny, który wstąpił do se-
minarium; więźniów, którym 
Marta wysyłała papierosy i pacz-
ki, itd. Ciekawe w tych historiach 
jest to, Ŝe opisywane spotkania z 
Martą trwały najczęściej kwa-
drans. Marta głównie się modliła 
w ciszy, by potem zapytać o pro-
zaiczne sprawy. To, co następo-
wało potem było juŜ cudem. 
Dzięki wstawiennictwu Marty, 
jej modlitwie i ofierze, Bóg 
przemieniał Ŝycie odwiedzają-
cych ją ludzi. Jedna z ksiąŜek o 
Marcie przywołuje historię pary 
kochanków, z których kaŜde było 
w związku małŜeńskim. Podczas 
spotkania Marta pyta tylko: Ko-
chacie się? Kochankowie po-
twierdzają. Marta zaś odpowiada 
jednym zdaniem: Macie rację, bo 
miłość pochodzi od Boga. Nic 

więcej. Nic z pozoru istotnego,  
a jednak ludzie ci postanawiają 
się rozstać i powrócić do swych 
współmałŜonków (Jean Jacques 
Antier, Marta Robin. Nierucho-
ma podróŜ, Archidiecezjalne 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 
2011, s. 195-196). Po ilości na-
wróceń, wydawałoby się, iŜ spo-
tkania z Martą były wręcz spek-
takularne. Jak widać, tak nie by-
ło. Prostota i zwyczajność słów 
tej wiejskiej kobiety kaŜe szukać 
źródeł przemiany Ŝycia nie w jej 
zdolnościach przekonywania, 
lecz w Bogu, który odpowiedział 
na modlitwy Marty. 

KsiąŜka śycie Marty Robin 
zawiera, obok świadectw i frag-
mentów korespondencji, opis 
dzieła Marty, jakim jest Ognisko 
Miłości. Jest to wspólnota, miesz-
kających pod jednym dachem, 
świeckich kobiet i męŜczyzn oraz 
kapłanów. Za przykładem pierw-
szych chrześcijan, poprzez swoją 
pracę i modlitwę, tworzą mały 
świat chrześcijański. W Polsce 
istnieją dwa Ogniska Miłości: w 
Olszy koło Rogowa (Archidiece-
zja Łódzka) oraz w Starych Kali-
szanach (Archidiecezja Lubel-
ska). Prowadzą oni rekolekcje, za 
które, co znamienne, przyjmują 
ofiary „co łaska”, stanowiące 
podstawę ich utrzymania. 

Czy osoba Marty moŜe być 
wzorem do naśladowania? Przy-
wiązana do łóŜka i obłoŜnie chora 
kobieta, z którą wiąŜą się niezro-
zumiałe zjawiska w pierwszym 
odbiorze nie wydaje nam się oso-
bą, z którą czulibyśmy więź emo-
cjonalną. Istnieje jednak coś 
wspólnego między nią a nami, co 
w jej przypadku ulega radykaliza-
cji, a w naszym najczęściej wy-
parciu poprzez nadmierną aktyw-
ność. To poczucie straty. Łatwiej 
jest wymienić to, czego Marta nie 
miała, aniŜeli to, co posiadała. 
Straciła zdrowie, młodość, nieza-
leŜność. W kategoriach  
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uŜyteczności jej Ŝycie było bezo-
wocne i stracone. Jej świętość to 
właśnie zgoda na ten brak, to 
ewangeliczne zajęcie ostatniego 
miejsca. Te poczucie braku jest 
udziałem wszystkich. Zgoda na 
stratę jest przyjęciem krzyŜa. To 
zgoda na upływ czasu, na siebie 
niespełnionego, na przeszłość 
niewykorzystaną, na drzwi juŜ na 
zawsze zamknięte, na monotonię 
Ŝycia, w którym nie zostaliśmy 
straŜakiem ani księŜniczką. Zgoda 

ta nie moŜe być biernością ani re-
zygnacją, ale silnym postanowie-
niem wytrwania w sposobie Ŝy-
cia, jaki obraliśmy. W trakcie 
zwykłych czynności, wykonywa-
nych w zwykłe dni, starania, by 
Ŝyć ponad tym cierpieniem, nie-
wygodą i zwykłością Ŝycia jest 
miarą oddania się Bogu. Tego 
właśnie uczy Marta. 

Czas oczekiwania na BoŜe 
Narodzenie, aby był prawdzi-
wym oczekiwaniem musi zawie-

rać element głodu. Brak tego 
głodu to letniość. Kiedy godzimy 
się na brak i rezygnujemy z prób 
wyparcia poczucia straty, musi-
my odwaŜnie stanąć oko w oko z 
naszą pustką. Wtedy moŜna od-
czuć głód Boga. śycie Marty 
Robin to Brak, Strata i Pustka, 
którą Bóg w cudowny sposób 
wypełnił.  

 
Urszula Malewicka 

 
 
 
 

Białołęcki Ośrodek Kultury 
ul. Van Gogha 1, 03 – 188 Warszawa 

www.bok.waw.pl 
Konkurs plastyczny z okazji  

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2014 
Uczestnicy: szkoły podstawowe – klasy 0–3, klasy 4‒6;  

                    gimnazja, szkoła średnia. 

   Uczestnicy zgłaszają do konkursu jedną pracę. Prace indywidualne 

zgłoszone na Konkurs mogą być wykonane w dowolnej technice pla-

stycznej: farby wodne, tempera, plakatówka, akwarela, pastele olejne, 

wydzieranki, collage, ołówek itp. Przyjmujemy prace w formacie B1 lub 

B2. Warunkiem przyjęcia pracy jest wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę 

należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej. Prace konkursowe na-

leży złożyć do 14 lutego 2014 r. w sekretariacie Białołęckiego Ośrodka 

Kultury. Wręczenie nagród oraz wernisaż odbędą się w Białołęckim Ośrodku Kultury w dniu 4 marca 2014 r. 
 
 

Białołęcki Ośrodek Sportu 
ul. Światowida 56 

03 – 185 Warszawa 
6 XII Otwarcie sezonu łyżwiarskiego na sztucznym lodowisku o wymiarach 

40 m x 18 m, na terenie obiektu sportowego przy ul. Strumykowej 21. 

Lodowisko czynne będzie codziennie, w dni powszednie w godz. 8.00 – 21.00,  

w weekendy w godz. 11.00 – 21.00 (przerwy techniczne w godz. 14.00 – 14.30 oraz 17.30 – 18.00). 

Wstęp płatny: 7 zł bilet normalny, 5 zł bilet ulgowy, 6 zł wypożyczenie łyżew, 2 zł wypożyczenie kasku. 

 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 106 przy ul. Van Gogha 1 
i Białołęcki Ośrodek Kultury 
serdecznie zapraszają na przedstawienie Bożonarodzeniowe, 
które odbędzie się 15 grudnia o godz. 12.00 
w sali widowiskowej  BOK-u.  
Obowiązuje rezerwacja miejsc! 

Serdecznie zapraszamy!    

Warto przeczytać, posłuchać, obejrzećWarto przeczytać, posłuchać, obejrzećWarto przeczytać, posłuchać, obejrzećWarto przeczytać, posłuchać, obejrzeć 

Tradycyjny Opłatek z Burmistrzem 
odbędzie się 22 grudnia o godz. 19.00,  
w kościele parafialnym NMP Matki 
Pięknej Miłości, przy ul. Myśliborskiej 100.  
W programie koncert Jacka Wójcickiego 
z zespołem.  

Wstęp wolny 
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Ciemność. Oczekiwanie. Zgromadzenie wiernych pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. I wreszcie jest! Wie-

czorem, w piątek, 15 listopada 2013 r. rozpoczęło się. Dodatkowe liturgie, nabożeństwa, czas na dłuższą niż zwykle 

modlitwę... Sobota, niedziela – 16 i 17 listopada przeminęły w naszej parafii jakby szybciej niż zwykle i jak każde 

wyjątkowe wydarzenie pozostawiły niezapomniane wrażenia. Jednak ważniejszym od nich jest znany tylko Panu 

Bogu ogrom łask otrzymanych za przyczyną św. Michała Archanioła. Może dla niektórych był On dotąd jakiś daleki, 

ale teraz – jest już także nasz. Nawiedzenie naszej parafii przez figurę św. Michała Archanioła to materialny znak 

Bożej łaski. Przypomnienie wyjątkowego znaczenia kultu św. Michała Archanioła, patrona Kościoła, ma szczególne 

znaczenie w obecnym czasie, gdy Kościół jest poniżany i ośmieszany. Refleksji o wymiarze społecznym towarzyszy 

modlitwa, zadumanie na temat własnej, indywidualnej pobożności i religijności, konieczności wybłagania łask po-

zwalających na skuteczne opieranie się grzechowi, złu, pokusom. Według tradycji Kościoła to św. Michał Archanioł 

prowadzi dusze po śmierci na Sąd Boży, i - mówiąc obrazowo - trzyma wagę, na której szalach leżą dobre i złe 

uczynki dokonane przez człowieka za życia. Czas nawiedzenia jest zawsze czasem wyjątkowym. (gł)  

Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła 15 – 17 listopada 2013 r. 
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Nasza parafiaNasza parafiaNasza parafiaNasza parafia 



REFLEKSJA O OJCZYŹNIE 
11 listopada obchodziliśmy 

Święto Niepodległości. Jest to dobra 
okazja, aby zastanowić się, co ta da-
ta oznacza dla kaŜdego z nas. Czym 
obecnie jest dla nas patriotyzm? Czy 
zgodnie z tym co głoszą media 
„głównego nurtu” jest czymś wsty-
dliwym i zacofanym? Czymś, co jest 
charakterystyczne tylko dla ludzi 
starszych, bez wykształcenia i z ma-
łych miast?  

Być moŜe zbyt łatwo godzimy 
się z powszechnie lansowaną 
postawą „nowoczesnego eu-
ropejczyka”, któremu nie są 
potrzebne obchody narodo-
wych świąt – zdaniem nie-
których – ze zbyt kosztow-
nymi defiladami wojskowy-
mi, gdy wystarczą róŜowe 
baloniki i orzeł z czekolady. 
Warto się zastanowić: czy 
państwo wywiązuje się z ob-
owiązku dbania o toŜsamość 
narodową, czy wspiera ini-
cjatywy i działania podej-
mowane w tym kierunku.  

Te pytania są szczególnie istotne 
w chwili, kiedy Kościół, który zaw-
sze stał na straŜy wiary i tradycyj-
nych wartości, jest poddawany zma-
sowanym atakom. Takiej wrogości 
nie doświadczał od wyborów w 
1989 roku, które wydawały się być 
ostatecznym końcem systemu,  
otwarcie zwalczającego wiarę kato-
licką. Musimy pamiętać, Ŝe nasz na-
ród nie byłby w stanie wyzwolić się 
z jarzma systemu totalitarnego bez 
takich patriotów, jak Kardynał Ste-
fan Wyszyński, bł. Jan Paweł II i bł. 
Ks. Jerzy Popiełuszko, którzy całym 
Ŝyciem dawali świadectwo miłości 
do Boga i Ojczyzny. 

Podkreślił to w Mszy Świętej, w 
intencji ojczyzny 11 listopada 2011 
r., ks. abp Stanisław Budzik mó-
wiąc, Ŝe: „Przewodnikiem w reflek-
sji nad tym, czym jest ojczyzna, mo-
Ŝe być dla Polaków największy z jej 
synów, Jan Paweł II. Rozmiłowany 
w polskiej kulturze, historii i trady-
cji. Zatroskany o polskie dziedzic-
two, czego nie wstydził się wyznać 
przed światem”.  

Warto te słowa zapamiętać i 
przekazywać innym, bo jak powie-
dział Jan Paweł II: „Potrzeba uniwer-
salnej odnowy umysłów i serc, aby 

przepełniała je miłość i sprawiedli-
wość, uczciwość i ofiarność, szacu-
nek dla innych i troska o dobro 
wspólne, szczególnie o to dobro, ja-
kim jest wolna Ojczyzna. Niech 
wspaniałe świadectwa miłości Oj-
czyzny, bezinteresowności, heroi-
zmu, jakich mamy wiele w naszej hi-
storii, będą wyzwaniem do zbioro-
wego poświęcenia wielkim narodo-
wym celom”. Biorąc przykład z Jana 
Pawła II, nie wstydźmy się okazywać 

troski o losy naszej ojczyzny i o pa-
mięć jej bohaterów.    

W obecnym czasie przejawem 
patriotyzmu moŜe być przekazywa-
nie we własnej rodzinie tradycji 
godnego obchodzenia świąt pań-
stwowych i rocznic. Przekazujmy 
naszym dzieciom tradycję, np. bra-
nia udziału w uroczystościach pa-
triotycznych, wywieszenia flagi na-
rodowej, nawiedzania pierwszego 
sierpnia grobów powstańców war-
szawskich. Wiele jest inicjatyw spo-
łecznych, które moŜna wesprzeć 
samą obecnością. Warto pamiętać o 
Katyńskim Marszu Cieni, który od 
sześciu lat organizowany jest w 
kwietniu przez Instytut Pamięci Na-
rodowej i Stowarzyszenie Grupa Hi-
storyczna „Zgrupowanie Radosław”. 
Ideą marszu jest oddanie hołdu pol-
skim Ŝołnierzom, policjantom, du-
chownym, jeńcom wojennym za-
mordowanym w Katyniu i innych 
miejscach kaźni.  

Postarajmy się zainteresować 
młode pokolenie inicjatywami do nie-
go skierowanymi. Dobrym prezentem 
moŜe być płyta „Morowe Panny” z 
piosenkami o Powstaniu Warszaw-
skim lub „Wyklęte Panny” poświęco-
na pamięci śołnierzy Wyklętych.  

Trwają równieŜ prace nad fil-
mem zatytułowanym „Historia Ro-
ja” o legendarnym dowódcy oddzia-
łu partyzanckiego Mieczysławie 
Dziemieszkiewiczu.  Zarówno płyta, 
jak i film wpisują się w szereg dzia-
łań społecznych, kulturalnych i nau-
kowych, mających przywrócić Pola-
kom pamięć o śołnierzach Wyklę-
tych.  Miejmy nadzieję, Ŝe „Historia 
Roja” trafi do kin mimo problemów 
finansowych, z jakimi borykają się 

producenci. Tym bardziej 
jest to przykre, Ŝe w tym cza-
sie telewizja publiczna kupu-
je niemiecki serial „Nasze 
matki, nasi ojcowie”, który 
wywołał falę oburzenia 
wśród wszystkich, którym 
leŜy na sercu, to w jakim 
świetle przedstawiana jest 
największa armia konspira-
cyjna w okupowanej Euro-
pie. Sceny filmu, w których 
pokazywana jest AK, spra-
wiają wraŜenie jakby chodzi-
ło o organizację na wskroś 

antysemicką, stawianą w jednym 
szeregu z SS. Film został sprzedany 
do przeszło sześćdziesięciu krajów. 
W ten sposób Niemcy tworzą nową 
historię. Albo więc zaczniemy 
wspierać polskie produkcje, albo na-
sza młodzieŜ będzie się uczyła histo-
rii z filmów niemieckich. 

WaŜną inicjatywą jest organizo-
wany w święto Objawienia Pańskie-
go – Orszak Trzech Króli, który łą-
czy wiarę i ewangelizację z kulty-
wowaniem tradycji narodowej, ja-
kimi są jasełka i kolędowanie. 6 
stycznia odbędzie się VI edycja Or-
szaku Trzech Króli. Miejmy nadzie-
ję, Ŝe te radosne obchody trwale 
wpiszą się w kalendarz, jako przy-
kład wspólnego świętowania na uli-
cach Warszawy. Dzień tego  wiel-
kiego  święta kościelnego przez kil-
kadziesiąt lat był zwykłym dniem 
pracy, co w naturalny sposób utrud-
niało jego celebrację. Dzisiaj, kiedy 
wreszcie 6 stycznia jest dniem wol-
nym, nie wszyscy potrafimy się od-
naleźć w sposobie jego świętowania. 
Udział całą rodziną w tym wydarze-
niu, po raz pierwszy lub kolejny, na 
pewno na długo zapadnie w pamięć.   

Święto religijne, które łączy, da-
je radość i refleksję, buduje więzy 

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria 
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http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/11/12/marsz-niepodleglosci-w-warszawie-migawki/ 



społeczne, które są niezbędne dla 
funkcjonowania państwa. Jan Paweł 
II powiedział, Ŝe Ojczyzna to religia 
i nie sposób zrozumieć dziejów oj-
czyzny bez Chrystusa, Ewangelii, 
krzyŜa. Religia wpisuje się we 
wszystko, co Ojczyznę stanowi – 

stwierdził, dodając, Ŝe świadczy o 
tym zarówno literatura, sztuka, jak i 
dzieje walki o wolność.  

„Nie sposób zrozumieć dziejów 
narodu polskiego, bez Chrystusa i 
Jego krzyŜa” – apelował Ojciec 
Święty z krakowskich Błoni, by Po-

lacy „Całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię Polska, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością i 
by nie podcinali korzeni, z których 
wyrastają”.  

Paweł i Dorota Wieczorek 

 

BIAŁOŁĘKA Z BLISKA – CHOSZCZÓWKA 
Choszczówka to dziś obszar 

naleŜący do dzielnicy Białołęka, 
pierwotnie zaś wieś, leŜąca w 
granicach gminy Jabłonna. Po-
wstała w pierwszej połowie XIX 
wieku na wykarczowanym terenie 
leśnym, głównie z zabudową let-
niskową. Nazwa związana jest z 
duŜą ilością chaszczy, które po-
krywały jej terytorium i były te-
renami trudnymi do zdobycia. Do 
Warszawy została przyłączona w 
1951 roku, przez co stała 
się najbardziej wysuniętą 
na północ częścią dzielnicy 
Praga Północ.  

Choszczówka połoŜona 
jest w północno-wschodniej 
części dzielnicy Białołęka. 
Jej teren w duŜej mierze 
stanowią tereny zielone, 
głównie lasy. Między in-
nymi dlatego cieszy się 
duŜą popularnością wśród 
osób szukających spokoju. 
Niejednokrotnie sympaty-
cy wypraw przyrodniczych 
mogą tu odnaleźć tropy dzikich 
zwierząt. Natomiast w słoneczne 
przedpołudnia moŜna spotkać 
wielu miłośników świeŜego po-
wietrza, biegaczy, rowerzystów, 
a takŜe rodziny z dziećmi. Space-
rując Na leśnych ścieŜkach, w 
niedzielne popołudnie spacero-
wicze niejednokrotnie mijają 
amatorów konnej jazdy. Od stro-
ny architektonicznej Choszczów-
ka charakteryzuje się głównie ni-
ską zabudową jednorodzinną.   

Z historią tego urokliwego 
miejsca związana jest postać 
Prymasa Tysiąclecia. Na terenie 
Choszczówki sekretarz episkopa-
tu – abp Bronisław Dąbrowski 
podjął próby nabycia w 1969 roku 

prawie 3-hektarowego gospodar-
stwa: domu wraz z ogrodem dla 
Prymasa Polski – Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Nie było to 
jednak łatwe ze względu na prze-
szkody ze strony Urzędu Bezpie-
czeństwa. Ostatecznie w sfinan-
sowaniu tego dzieła, pomogła 
mieszkająca w Rzymie wielka 
zwolenniczka Kardynała – An-
gielka Lady Milington. To ciche i 
ustronne miejsce stało się ideal-

nym azylem słuŜącym nie tylko 
do wypoczynku, ale takŜe do pra-
cy, w kolejnych latach Jego Ŝycia. 
Dom wymagał jednak gruntow-
nego remontu, a ówczesne władze 
zwlekały z wydawaniem odpo-
wiednich zezwoleń, utrudniały 
prace plombując drzwi czy 
uszkadzając linię telefoniczną. 
Ostatecznie został drobiazgowo 
zmodernizowany i przebudowa-
ny. Na piętrzę urządzono pokój 
Prymasa, zaś na parterze kaplicę z 
obrazem Matki BoŜej Jasnogór-
skiej, będącej elementem główne-
go ołtarza. W posiadłości odby-
wały się zebrania Rady Stałej 
Episkopatu Polski: tu Prymas 
przyjmował dostojników Kościo-

ła. Częstym gościem był kard. 
Karol Wojtyła, który spędził w 
Choszczówce ostatni dzień swo-
jego pobytu w Polsce przed kon-
klawe, na którym został wybrany 
papieŜem. Z inicjatywy kardynała 
Wojtyły do ogrodu została spro-
wadzona w 1973 roku autentycz-
na chata kurpiowska, którą Stefan 
Wyszyński poświęcił dwa lata 
później. Została przystosowana 
do celów liturgicznych jako ka-

plica pod wezwaniem Ja-
snogórskiej Matki Kościo-
ła. W miejscu tym Prymas 
modlił się, sprawował Naj-
świętszą Ofiarę oraz głosił 
Słowo BoŜe. Choszczówka 
stała się idealnym miej-
scem do wypoczynku i pra-
cy w latach 1969-1981. 
Wystrój kaplicy jest 
skromny, ale urządzony 
gustownie. Początkowo 
miała to być kaplica reko-
lekcyjna, Jednak ksiądz 
Prymas zdecydował, Ŝe bę-

dzie w niej odprawiana Msza 
Święta dla okolicznych miesz-
kańców. Obecnie Eucharystia jest 
sprawowana w kaŜdą niedzielę o 
godzinie 10.30. Przebywając w 
tym miejscu moŜna niemalŜe do-
tknąć śladów, jakie pozostały po 
Prymasie Tysiąclecia.  

Oprócz Kaplicy Prymasow-
skiej do krajobrazu kulturalnego 
Choszczówki moŜna zaliczyć 
XIX-wieczny zespół dworski przy 
ul. Dębowej zbudowany w stylu 
eklektycznym, który w 1990 roku 
został oficjalnie wpisany do kra-
jowego rejestru zabytków. 

 
Opr. Wioletta Kokot 

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria 
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Kaplica Prymasowska – Choszczówka 

fot.  M. Gostek 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2013  

W NASZEJ PARAFII 
Rekolekcje adwentowe odbywać się będą w dniach  

od 8 do 11 grudnia 2013 r.  

Serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o zaplanowanie swoich zajęć tak, 

aby uczestniczyć każdego dnia w liturgii oraz w nauce rekolekcyjnej.  
 

Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę:  

o godz. 6.30 – roraty, 10.00, 16.00, 18.00 i 20.00  

 

NASZ REKOLEKCJONISTA 
 

   Ks. Aleksander Sewastianowicz – dr teologii 

dogmatycznej, obecnie na studiach filologicz-

nych. Stypendysta jęz. niemieckiego, studio-

wał na Uniwersytecie w Perugii oraz w Aka-

demii w Petersburgu. Jest cenionym rekolek-

cjonistą (głosił rekolekcje m.in. w Moskwie, 

Berlinie, Sydney, Londynie oraz we Francji). 

Pełni posługę proboszcza w starej, radziwił-

łowskiej parafii Mir k. Nowogródka.  


