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ROZWAśANIA O MODLITWIE  
„Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie (Mk 7,1-8.14-15.21-23)”. 

Serce – symbol osoby, a dokładniej miłującej osoby – jest określane jako centrum człowieka czy anioła. Modli-
twa jest natomiast wyrazem wiary osoby, bo tylko osoba moŜe wierzyć, a więc i modlić się. Wiara zaś prowadzi do 
oddania się, czyli miłości.  

Św. Teresa z Avila kobieta o niezwykłej duszy, podkreśla, Ŝe Jezus prowadzi nas w modlitwie do miłosnego 
zjednoczenia ze sobą, do kontemplacji. Osoba kontemplująca Boga nie potrzebuje słów, lecz ciszy. Pan kiedy 
zechce, da jej Spotkanie ze Sobą, niemoŜliwe ani do opisania czy teŜ wytworzenia przez człowieka. Rozum, 
by nie przeszkadzać w Spotkaniu, zostaje zawieszony przez Pana.  

Św. Faustyna Kowalska pisze o takim spotkaniu: „Nic nie rozumuję w Ŝyciu wewnętrznym, nic nie rozbie-
ram – jakimi drogami mnie duch BoŜy prowadzi, wystarcza mi to, Ŝe wiem, Ŝe jestem kochana i ja kocham. 
Miłość czysta daje mi poznać Boga i zrozumieć wiele tajemnic”(Dz. 293). Jezus, zaś odpowiada swojej sekre-
tarce: „O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie 
doszłyby do szczytu świętości” (Dz. 584). 

Kontemplacja, czyli szczyty modlitwy, jest zdobywana drogą medytacji, czyli rozwaŜania pism. Droga mo-
dlitwy wewnętrznej jest nieco podobna do zdobywania szczytu wielkiej góry. Kiedy u stóp góry patrzymy na 
daleki, majaczący w chmurach szczyt, to niektórych ogarnia zwątpienie, innych lęk lub lenistwo, a jeszcze in-
ni próbują się pocieszać „dam radę”, są teŜ tacy, których mobilizują trudności lub nadzieja niezwykłych prze-
Ŝyć, bywają teŜ motywy ambicyjne lub zadaniowe. Bardzo rzadko ludzie wybierają się na szczyt, by spotkać 
kogoś drugiego. Potem trudnością staje się juŜ sama droga, na początku atrakcyjna i pociągająca, z biegiem 
czasu nuŜąca i wyczerpująca siły. Im dłuŜej idziesz pod górę, tym jesteś coraz bardziej zmęczony, coraz bar-
dziej musisz się mobilizować, Ŝeby osiągnąć cel, coraz częściej myślisz, Ŝeby skończyła się ta wędrówka. Je-
Ŝeli próbujesz podobnie iść drogą Ŝycia duchowego, to po pewnym czasie docierasz do pewnego rodzaju 
uczucia pustki. Nie pomoŜe ci ani mobilizacja, ani szukanie lepszych metod. Dopiero wtedy, gdy będziesz juŜ 
szczególnie zmęczony i słaby, to moŜe wówczas zauwaŜysz, Ŝe obok ciebie idzie Chrystus i zaczniesz ocze-
kiwać od Niego pomocy, zaczniesz o nią prosić z ufnością, wierząc, Ŝe teraz tylko On pomoŜe ci dojść na gó-
rę. Chrystus na miarę twojego ubóstwa duchowego będzie odpowiadał na twoją prośbę, a potem przyjdzie ta-
ka chwila, Ŝe będzie cię niósł na placach jak swoje dziecko, a potem jeszcze bardziej słabego i bezradnego 
przytuli do swego serca jak niemowlę.  I wtedy właśnie Bóg da ci łaskę kontemplacji. A kiedy juŜ będziesz na 
szczycie, to zauwaŜysz, Ŝe jesteś w Jego sercu a On w twoim i juŜ nie musisz iść sam, bo On Ŝyje w tobie i za 
ciebie. „Teraz zaś juŜ nie ja Ŝyję, lecz Ŝyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20) – pisał św. Paweł. Jest to najwyŜszy 
poziom spotkania, którego inną formą jest przyjmowanie Jezusa w czasie Mszy Świętej.   

Wielu świętych podkreśla znaczenie medytacji w duchowym rozwoju człowieka. Wielu z nich twierdzi, Ŝe 
Ŝycie duchowe nie istnieje bez medytacji. „Przede wszystkim polecam ci modlitwę myślną, wewnętrzną. 
Wpatrując się często w Jezusa przez rozmyślanie, twoja dusza napełni się Nim. Nauczysz się postępować jak 
On i wzorować się na Nim w swych uczynkach” – pisał w „Filotei” św. Franciszek Salezy mistrz Ŝycia du-
chowego. Medytacja nie jest przeznaczona jedynie dla osób zakonnych czy kapłanów, jest istotna dla kaŜdego 
człowieka, który pragnie nawracać się i dąŜyć do świętości.  

Istnieje wiele form medytacji chrześcijańskiej. Najbardziej znanymi są: metoda rozmyślania według św. Igna-
cego z Loyoli i metoda sulpicjańska. Oto schemat metody ignacjańskiej:  

1. Przygotowanie osobiste: przeczytanie tekstu. 
2. Przygotowanie bezpośrednie: uświadomienie sobie przed Kim staję i w jakim celu – miejsce medytacji,  
    pozycja ciała, wyciszenie. 
3. Modlitwa przygotowawcza: aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty  
    do słuŜby i chwały Jego Boskiego Majestatu 
4. Wejście w treść medytacji: - powrót myślą do historii, która ma być przedmiotem medytacji 
    - zaangaŜowanie całego bogactwa naszego człowieczeństwa: pamięci, intelektu, woli, uczuć, zmysłów  
      wyobraźni - próba zobaczenia odkrytych prawd w konkrecie swojego Ŝycia   
5. Prośba o łaskę, aby ta medytacja wydała owoc. Prosić o to, czego chcę i pragnę od Pana Boga.  

 Gdy zechcemy wejść na drogę modlitwy myślnej, powinniśmy zawsze pamiętać, Ŝe to nie forma jest jej 
istotą. Ona jest tylko pomocą, środkiem komunikacji. NajwaŜniejsze, by medytacja stała się modlitwą, czyli 
stanięciem przed Ŝywym i działającym Bogiem. Stajemy przed Nim z pustymi rękami, ze świadomością swo-
jego całkowitego ubóstwa, bo tylko taka postawa przyzywa Boga. Jesteśmy przecieŜ naczyniami glinianymi, 
kruchymi istotami. Na modlitwie nie wypada Bogu mówić o swojej wielkości i sprawiedliwości.  

Przed nami RóŜańcowe Jerycho. Owocność tego modlitewnego czuwania będzie zaleŜała od naszej postawy 
duchowej. Bł. Jan Paweł II w liście o róŜańcu Rosarium Virginis Mariae podkreśla, by siła tej modlitwy nie płynęła 
z doskonałości, poprawności, ani ilości wypowiadanych pozdrowień anielskich, lecz z miłosnej kontemplacji Obli-
cza Jezusa. Zapraszam wszystkich Parafian na modlitewne czuwanie, by przez trwanie przed Obliczem Pana być 
bliŜej Niego. To właśnie ta bliskość stanie się źródłem łask dla nas, dla naszych rodzin, i być moŜe dla całego 
świata.                                                                                Ks. Przemysław Ludwiczak, proboszcz 
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Z PIEKŁA DO NIEBA 
Wywiad z Patrycją Hurlak, aktorką, producentką filmową (cz. II) 

 

Redakcja: Jeździ Pani do róŜ-

nych parafii, ośrodków rekolek-

cyjnych. Na spotkaniach z ludź-

mi daje Pani świadectwo wiary. 

Czy właśnie w ten sposób zwraca 

Pani dług Panu Bogu i tym lu-

dziom, którzy zostali przez Panią 

skrzywdzeni? 

Patrycja Hurlak: Ja nie zwracam 
długu, nie mam długu u Pana Bo-
ga. Miałam, a przynajmniej tak mi 
się wydawało, dług u złego, ale 
Jezus ten mój dług zapłacił swoją 
krwią na krzyŜu. On przyjmuje 
nas jak ojciec syna marnotrawne-
go i obojętnie, ile byśmy otrzyma-
li, a i ile zmarnowali, to niczego 
nie chce od nas, kocha nas bezin-
teresownie, wiec długu wobec 
Niego nie mam. A to, o czym ma-
rzę, to robić pewną frajdę w nie-
bie, bo jest powiedziane, parafra-
zując, Ŝe więcej radości z nawró-
conego grzesznika niŜ z setki 
sprawiedliwych. JeŜeli nikt mi nie 
powiedział, Ŝe to co robiłam było 
złe, nawet w Kościele wiele osób 
o tym nie wie, Ŝe czytanie horo-
skopów czy bieganie do wróŜek, 
juŜ nie wspomnę o wróŜeniu sa-
memu, jest grzechem cięŜkim, to 
ja czuję się w obowiązku pojechać 
tam, gdzie mnie zaproszą i mówić 
o tym, co się wydarzyło w moim 
Ŝyciu – ku nadziei i radości. Ale 
równieŜ, ku przestrodze do rodzi-
ców i dziadków, Ŝeby uchronili 
swoje dzieci i wnuki przed moimi 
błędami, Ŝeby na nich nie ekspe-
rymentowali z powodu własnej 
niewiedzy. 
Warunkiem przejścia „z piekła 

do nieba” jest oczyszczenie, tą 

drogą oczyszczenia w Kościele 

katolickim jest spowiedź. Co 

spowiedź spowodowała w Pani 

Ŝyciu i czy uwaŜa Pani spowiedź 

za coś bardzo waŜnego? 
Spowiedź jest najwaŜniejsza. Jak 
zaczęłam się nawracać, byłam 
oszukiwana przez złego ducha. Tra-
fiłam do czarownika, który poda-
wał się za egzorcystę. Tak się 
działo bez spowiedzi. Jednak Pan 
Bóg niesamowicie walczy o czło-
wieka. Gdy zaczęłam przychodzić 
na Mszę Świętą, to zatęskniłam za 
Panem Jezusem, który wlał w mo-
je serce rozdzierające pragnienie 
bycia jeszcze bliŜej Niego. Widząc, 

jak inni idą do Komunii, a ja nie 
mogę, bo nie wiem jak, zaczęłam 
Go mocno prosić: „Skoro juŜ tu 
mnie przyprowadziłeś, to proszę, 
pomóŜ mi, pokaŜ, jak to zrobić”. 
Usłyszałam wtedy słowa w swojej 
głowie: „Jedź do Krakowa”. Bro-
niłam się rękami i nogami, nie 
przepadałam za tym miastem. W 
końcu jednak ta myśl była tak na-
trętna, Ŝe wsiadłam do samochodu 
i po umówieniu się ze znajomymi, 
którzy tam mieszkają, pojechałam. 
Następnego dnia, będąc na rynku 

w Krakowie, gdy zbliŜała się godz. 
15.00, weszłam do kościoła Ma-
riackiego, Ŝeby pomodlić się Ko-
ronką do Miłosierdzia BoŜego. W 
kościele nie było Ŝadnego spokoj-
nego miejsca na modlitwę, ponie-
waŜ było mnóstwo zwiedzających. 
Dostrzegłam jedynie takie małe, 
wyznaczone miejsce tylko dla 
spowiadających się, ale nie miałam 
odwagi podejść, bo przecieŜ nie 
wiedziałam, jak się spowiadać. 
Usiadłam więc w ławce i wtedy 
poczułam, jakby ktoś ciągnął mnie 

za kurtkę w okolicy karku i powie-
dział: „chodź”. Podeszłam pełna 
obaw do konfesjonału i mówię do 
księdza: „Ja nie wiem po co tu 
przyszłam”, a on, ku mojemu zdzi-
wieniu, na to: „Ale ja wiem, ja na 
panią czekam”. I on mnie prze-
prowadził przez tę spowiedź. Na-
stępnego dnia trafiłam do katedry 
wawelskiej na Eucharystię, tam 
przyjęłam po tylu latach pierwszy 
raz Pana Jezusa i kompletnie się w 
Nim zakochałam. Miłość, którą 
On ma dla nas jest tak niewyobra-
Ŝalna, Ŝe jeŜeli ktoś jej nie do-
świadczy, to niech woła, błaga, 
krzyczy do Niego, Ŝeby dał mu ją 
poznać. Nie da się tego opisać 
słowami. Ten sakrament daje nam 
pewność, Ŝe ja jestem w Tobie, a 
Ty jesteś we mnie. Czy moŜe być 
coś cudowniejszego niŜ być w ta-

    
Gwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebie 

fot. Emil Wittstock 

Patrycja Hurlak  

Nie będziecie uprawiać czarów. Nie będziecie się zwracać do 

wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasię-

gać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, 

Bóg wasz! 

Kpł 19, 26; 31 
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kim zjednoczeniu z samym Bo-
giem? Sakrament pokuty i pojed-
nania pozwala nam na tę bliskość. 
Ludzie często lekcewaŜą ten sa-
krament, Ŝyjąc chociaŜby stale w 
grzechu cięŜkim, tłumacząc, Ŝe 
przecieŜ nie będą czekać z seksem 
do ślubu albo zasłaniają się inny-
mi wymówkami. Gdyby choć raz 
pozwolili Panu, Ŝeby w ich duszy 
„zagrało” takie z Nim zjednocze-
nie, ta miłość, zrozumieliby, Ŝe 
tylko wtedy mogą być prawdziwie 
szczęśliwi i przestaliby się zado-
walać jedynie namiastką szczę-
ścia.  

Co spowiedź zmieniła w Pani 

Ŝyciu? Ludzie nie chcą się spo-

wiadać, bo ciągle widzą, Ŝe wra-

cają do tych samych grzechów, 

Ŝe się nie zmieniają? 

PrzecieŜ jesteśmy ludźmi i mamy 
prawo upadać. CóŜ innego moŜe-
my oddać Jezusowi, niŜ nasze 
grzechy? Co mamy, czego od 
Niego nie dostaliśmy? JeŜeli nie 
moŜemy Mu dać nic innego, to 
przyjdźmy nawet raz w tygodniu 
do spowiedzi i przynieśmy te sa-
me grzechy. Dla Niego jest waŜ-
ne, Ŝe ciągle potrzebujemy Jego 
przebaczenia, On na nas stale cze-
ka w tym sakramencie jako miło-
sierny Ojciec. Nie jesteśmy anio-
łami, jesteśmy grzesznikami, taką 
mamy naturę i jak jest powiedzia-
ne w Piśmie Świętym: „JeŜeli 
mówimy, Ŝe nie mamy grzechu, to 

samych siebie oszukujemy i nie 
ma w nas prawdy. JeŜeli wyzna-
jemy nasze grzechy, Bóg jako 
wierny i sprawiedliwy odpuści je 
nam i oczyści nas z wszelkiej nie-
prawości. Jeśli mówimy, Ŝe nie 
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłam-
cą i nie ma w nas Jego nauki” (1 J 
1,8-10). Mnie teŜ zdarza się bie-
gać do spowiedzi co dwa dni, ale 
nie potrafiłabym juŜ Ŝyć, nie bę-
dąc w stanie łaski uświęcającej. 
Mój spowiednik ma ze mną cięŜ-
ko, przychodzę i mówię: „Znowu 
narozrabiałam, nawet w takiej 
prostej rzeczy nie mogę, nie potra-

fię być w porządku”, a on odpo-
wiada: „To powinnaś byś naj-
szczęśliwsza, tu przychodzisz do 
Pana Jezusa i On ci to zabiera. W 
tym sakramencie spotykasz się z 
Nim, ja jestem tylko pośredni-
kiem”. Nie przychodzimy do 
księdza tylko do samego Jezusa. 
Zaraz ktoś powie: „Po co taka 
spowiedź, moŜe lepiej spowiedź 
powszechna”. Nie. Bo przy spo-
wiedzi powszechnej nie masz 
pewności czy Pan Jezus ci wyba-
czył, czy teŜ nie, a kapłan jest do 
tego posłany, Ŝeby ci powiedzieć: 
„Tak, ja odpuszczam tobie grze-
chy w imię Jezusa Chrystusa”. 
Masz pewność, Ŝe wszystko jest 
tobie zabrane.  

Czy szybko pojawiły się owoce 

spowiedzi? 

Dostałam od Jezusa przeogromne 
prowadzenie, prowadzi mnie za 
rękę cały czas. Na przykład, gdy 
potrzebowałam pomocy księdza 
egzorcysty, wracając z rajdu sa-
mochodowego, zwariował mi 
GPS i zamiast do Warszawy doje-
chałam do Włocławka pod klasz-
tor. Weszłam do kościoła, pode-
szłam do konfesjonału i powie-
działam, jak się tu znalazłam. 
Okazało się, Ŝe ojciec franciszka-
nin, który był w konfesjonale jest 
egzorcystą. Tam przeŜyłam swój 
pierwszy egzorcyzm i otrzymałam 
pokój serca. Nie ma nic tak waŜ-
nego na świecie, za co warto by-
łoby go oddać. Potem szukałam w 
Warszawie wspólnoty, ale nigdzie 
nie mogłam się odnaleźć. W pew-
nym momencie bardzo potrzebo-
wałam dla kogoś pomocy egzor-
cysty, więc zdecydowałam się 
skontaktować tego człowieka z o. 
Robertem, czyli wspomnianym 
wcześniej egzorcystą z Włocław-
ka. Wtedy teŜ okazało się, ku mo-
jej przeogromnej radości, Ŝe został 
On przeniesiony do Warszawy. 
Spotkałam się z Nim i okazało się, 
Ŝe akurat przejął opiekę nad 
wspólnotą „7 rozdział”, która 
działa przy parafii Matki BoŜej 
Anielskiej na Mokotowie.   W tej 
wspólnocie się odnalazłam i je-
stem do dziś. Takich przykładów 
mam mnóstwo. Wiem, Ŝe Jezus 
prowadzi mnie za rękę, ale skoro 
mnie tak prowadzi, to znaczy, Ŝe 
moŜe prowadzić kaŜdego. Tylko 
trzeba mu absolutnie zaufać. 
KsiąŜka-wywiad jest Pani pu-

bliczną spowiedzią, wymienia 

Pani swoje grzechy w sposób 

jednoznaczny, nie zakrywa ich. 

Czy to była słuszna decyzja, 

dlaczego Pani ją podjęła? Czy  

teraz ponosi Pani tego konse-

kwencje, czy czasem się Pani 

wstydzi? 

Zanim ksiąŜka powstała miałam 
ogromne wątpliwości, ale nie wąt-
pliwości, czy się przyznać do tego 
czy nie, tylko takie, Ŝe będą mi za-
rzucać, Ŝe to mój PR. To były jedy-
ne wątpliwości. Oczywiście mnó-
stwo ludzi ze mnie szydzi, mnóstwo 
ludzi zarzuca mi złe intencje.  

    
Gwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebie 

Patrycja Hurlak podpisuje książkę „Nawrócona wiedźma” 
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Czasem tylko na podstawie okładki 
zastanawiają się, czy to nie PR, po-
tem, jak czytają, to juŜ tracą takie 
przekonanie. A to czy łatwo, czy 
trudno było mi się przyznać? Ani 
łatwo ani trudno, skoro Pan Jezus 
mnie do tego uzdolnił. Nie cofnęła-
bym tej decyzji. W Piśmie jest po-
wiedziane: „po owocach poznacie”, 
dlatego ks. Mateusz Czubak napisał 
we wstępie, Ŝe chociaŜby tysiąc 
osób miało szydzić, a jednej osobie 
miałaby ta ksiąŜka pomóc, to bę-
dzie to największą radością auto-
rów. Tych „jednych” osób, zgłosiła 
się taka ilość, Ŝe wiem, iŜ warto by-
ło. 
Jest pani aktorką, producentem 

filmowym, jest Pani zakorze-

niona w branŜy filmowej, która 

to do branŜy wierzącej w Boga 

zazwyczaj nie naleŜy. Czy aktor 

moŜe być osobą wierzącą i dla-

czego aktorzy są często osobami 

niewierzącymi? 
Aktorzy mogą być osobami wie-
rzącymi, ale jest to duŜo trudniej-
sze. Trudno odrzucać złe propo-
zycje, bo nie zawsze jest to oczy-
wiste. Czasem długo się modlę, 
prosząc Pana Boga o pomoc w ro-
zeznaniu. Proszę teŜ bardziej do-
świadczonych w tej kwestii akto-
rów oraz księŜy i siostry o wspar-
cie. Ja przecieŜ wciąŜ się uczę. 
Gdy nie przyjmuję propozycji, 
które są niezgodne z nauką Ko-
ścioła, to wychodzę na nienormal-
ną, inni pukają się w głowę. Jest 
to trudnością w tej branŜy. Znam 
innych aktorów i twórców wierzą-
cych, jesteśmy wyjątkami po-
twierdzającymi regułę, patrząc na 
skalę. Niewierzący koledzy z 
branŜy zarzucają mi: „Zobacz, jak 
ta religia cię ogranicza”. W tej 
branŜy religia jest ograniczeniem, 
oni nie patrzą na to, Ŝe tak na-
prawdę przykazania są po to, by 
nas chronić, nie ograniczać. Dają 
się okłamywać szatanowi, zamy-
kać w ramki pozornej wolności, 
nie widząc, Ŝe jest to „wolność”,  
ale w obozie koncentracyjnym. 

W jaki sposób tworzyłaby Pani 

kulturę, tak, aby była wyrazem 

pięknej miłości Pana Boga do 

człowieka i teŜ jako kontrę do 

pomysłów pana Klaty w Teatrze 

Starym? 

Przede wszystkim chciałabym po-
kazać, Ŝe wartości nie są wcale 
niemodne. Np. seriale, dlaczego 
chwalone są w nich związki nie-
sakramentalne, dlaczego małŜeń-
stwa pokazywane są jako nudne. 
Dlaczego nie pokazać, jak to po-
winno wyglądać, dlaczego nie dać 
dobrych wzorców? Być moŜe cie-
kawy byłby serial o tym, jak nale-
Ŝy Ŝyć, Ŝeby być szczęśliwym. Ja 
wiem, Ŝe to trudne, wiem Ŝe kino 

rządzi się konfliktem, bo jak nie 
ma konfliktu, to jest nudno. Ale 
jak przeogromny jest konflikt, gdy 
ludzie walczą o zachowanie czy-
stości, konflikt między potrzebami 
ciała a wyznawanymi wartościa-
mi. To teŜ moŜna pokazać. Jak 
duŜy jest konflikt, gdy rodzice są 
wierzący, a dzieci są obojętne 
wobec Pana Boga. Bardzo chcia-
łabym nakręcić współczesny film 
oparty na historii Dawida i Abiga-
il, która bardzo mnie inspiruje. 
Przeczytajcie, a zrozumiecie:  
1 Sm 25, 1-43.  
DuŜo mówimy o nawróceniu. 

Nawrócenie jest przemianą my-

ślenia, to od naszych myśli za-

czynają się nasze czyny. A dla 

Pani, po 25 latach pobytu w 

piekle i dwóch latach przeby-

wania w niebie, czym jest na-

wrócenie?  
Odpowiem słowami Pisma. Na-
wrócenie jest dokładnie tym, co 

się wydarzyło Łazarzowi. Przy-
szedł do mnie Pan Jezus i tą mnie 
cuchnącą, zgniłą juŜ, leŜącą dwa-
dzieścia pięć lat w grobie – wy-
ciągnął. Przyszedł i powiedział: 
„Patrycjo, wyjdź”. I wyszłam, zu-
pełnie nowa, i dostałam drugie 
Ŝycie. I nie da się tego opisać. 
Tamtą Patrycję utopił w Morzu 
Czerwonym, teraz mnie trzyma na 
pustyni, Ziemi Obiecanej jeszcze 
nie widzę, ale wiem, Ŝe dba o 
mnie, karmi mnie manną. Bóg, to 
jest Tato, który o nas dba. Ja 
trzymam się tego, co Tato powie-
dział. On chce tylko dla nas dobra 
i nie ma Ŝadnych ukrytych inten-
cji. Jak dasz się prowadzić i mu 

całkowicie zaufasz, to moŜesz być 
tak jak ja – najszczęśliwszym czło-
wiekiem na świecie. 
Patronką naszego miesięcznika 

jest Maryja, Matka pięknej Mi-

łości. Czy teraz, na drodze na-

wrócenia, trzyma się Pani Jej 

ręki? 

Wcześniej nie rozumiałam Maryi. 
Prosiłam Jezusa, Ŝeby nauczył 
mnie kochać swoją Matkę. W cza-
sie ostatnich rekolekcji ignacjań-
skich spełnił tę prośbę. Odkryłam, 
Ŝe jest to fantastyczna kobieta, tak 
bardzo nam bliska, Ŝe moŜemy Jej 
wszystko powierzyć i oddać. Pro-
szę ją, by pomogła mi tak kochać 
ludzi, jak Jezus kochał, i wspierała 
mnie w tym, abym juŜ nigdy nie 
odłączyła się od Niego. 

 
Dziękuję Pani za rozmowę. 

 
Rozmawiała Julita Mendyka 

 

Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał 

przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, 

przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał 

duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest 

bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzy-

dliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. 

Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.                                                                       

Pwt 18, 10-13 
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U ŹRÓDEŁ KATOLICKIEJ WIZJI  
MAŁśEŃSTWA I RODZINY 

 

Instytucja małŜeństwa i rodziny 
wydaje się rzeczywistością tak 
zwyczajną i prozaiczną, Ŝe niemal 
bezdyskusyjną. Jednak w ostat-
nich latach bywała kontestowana 
oraz interpretowana inaczej niŜ to 
czyni chrystianizm. Kontrowersje 
dotyczą najpierw genezy rodziny. 
Kościół odwołuje się do perspek-
tywy aktu stworzenia człowieka: 
skoro Bóg stworzył człowieka ja-
ko męŜczyznę i kobietę, i sprawił, 
by płciowość stanowiła wymiar 
ludzkiej natury, to konsekwentnie 
małŜeństwo i rodzina są postrze-
gane nie tylko jako naturalne po-
wołanie człowieka, ale takŜe jako 
jedyne instytucje stworzone przez 
Boga. Takiemu nauczaniu sprze-
ciwiają się rozmaite ideologie, 
głoszące przekonania o tym, Ŝe 
rodzina jest wymysłem tylko 
ludzkim, powstałym na drodze 
ewolucji naszego gatunku, i wo-
bec tego moŜe podlegać rozmai-
tym przemianom.  
Kolejny groźny pogląd utoŜsamia 
wszelkie (takŜe intymne) związki 
interpersonalne z małŜeństwem i 
rodziną w rozumieniu chrześcijań-
skim. Dla Kościoła małŜeństwo 

stanowi rzeczywistość wyjątkową, 
odnoszącą się do zbawienia i 
Chrystusa strukturę sakramental-
ną, której istotą jest związek męŜ-
czyzny i kobiety, charakteryzują-
cy się miłością, wiernością, niero-
zerwalnością, płodnością. Takie 
rozumienie małŜeństwa i rodziny 
wyklucza zaliczenie do nich 
związków osób tej samej płci (co 
przeczy naturze płodności); moŜe 
warto jeszcze raz podkreślić, Ŝe 
Kościół wie o rozmaitych formach 
ludzkich związków, ale jedno-
znacznie wskazuje na to, co jest, a 
co nie jest małŜeństwem chrześci-
jańskim. Tak nawiasem mówiąc, 
aktualna Konstytucja RP dokład-
nie definiuje małŜeństwo jako 
związek męŜczyzny i kobiety; 
przyjmuje więc naturalny podział 
płci. Rodzina, macierzyństwo, ro-
dzicielstwo znajdują się pod opie-
ką i ochroną państwa. Czy to wy-
raźnie nie podkreśla dominacji na-
tury? W tym zapisie nie ma nicze-
go, co by się odnosiło do utopijnej 
ideologii, próbującej wmówić, Ŝe 
płeć nie jest kwestią naturalną, 
tylko determinantem kulturowym 
(jak tego chce ideologia gender, 

przeciwko której tak zdecydowa-
nie wystąpili ostatnio polscy bi-
skupi).  
Godność i powołanie do małŜeń-
stwa stanowiącego fundament ro-
dziny chrześcijańskiej zostały jesz-
cze bardziej zaakcentowane we 
współczesnym chrystianizmie po-
przez określenie jej mianem Ko-
ścioła domowego.  
 

Grzegorz Łęcicki 

 

ŚWIĘCI NA LUTY 
 

4 lutego – św. Joanna de Valois 
 
Córka Ludwika XI, króla Francji i Charlotty Sabaudzkiej. Jako 12-letnią dziewczynkę 
wydano ją za mąŜ za Ludwika, księcia Orleanu. MałŜeństwo nie było udane. Kiedy Lu-
dwik otrzymał koronę francuską, przeprowadził kanoniczne uniewaŜnienie małŜeństwa. 
Joanna pozbawiona tytułu królewskiego otrzymała księstwo Berry. Administrowała 
nim sprawiedliwie i mądrze. Otaczała troską: chorych, upośledzonych i opuszczonych. 
KsięŜna była człowiekiem modlitwy i wyrzeczenia. ZałoŜyła zakon klauzurowy annun-
cjatek, których celem było naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny. Zmarła 4 lu-
tego 1505 r. mając 41 lat. 

 
6 lutego – św. Paweł Miki i Towarzysze 
 

Paweł Miki był synem samuraja. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice wraz z całą rodziną przyjęli 
chrzest. Przez 11 lat przygotowywał się do kapłaństwa u jezuitów. Jako błyskotliwy mówca 
przyczynił się do wielu nawróceń. W 1587 r. zakazano działalności jezuitów. W 1596 r. w 
Osace aresztowano Pawła Miki. W więzieniu w Kyoto dołączyli do niego inni, m.in. trzech 
nastoletnich ministrantów, w tym – syn Pawła. Tydzień później odczytano wyrok: śmierć  
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przez ukrzyŜowanie. 26 skazańców gnano przez zimno i śniegi prawie tysiąc kilometrów do Nagasaki. Świę-
ty, przywiązany do krzyŜa drutem kolczastym, czekając, aŜ jego serce zostanie przebite, wołał: „Nie ma in-
nej drogi do zbawienia niŜ droga chrześcijan. Przebaczam wszystkim, którzy przyczynili się do mojej śmier-
ci. Nie czuję nienawiści, chcę wszystkich was zdobyć dla Chrystusa”. Dziś na wzgórzu nad Nagasaki stoi 
kościół i monument przypominający o 26 męczennikach kanonizowanych w 1862 r. W 1981 r. Jan Paweł II 
odwiedził to miejsce. Nazwał je wtedy wzgórzem zmartwychwstania.  
 
 

8 lutego – św. Józefina Bakhita 
 

Urodziła się w Sudanie w 1869 r. Kiedy miała siedem lat, arabscy handlarze po-
rwali ją z domu rodzinnego i sprzedali do niewoli, gdzie spędziła 10 lat.  Była bi-
ta, na jej ciele wycięto brzytwą i posypano solą znak, jak czyniono wszystkim 
niewolnikom. Jej Ŝycie odmieniło się, gdy zakupił ją włoski konsul w Chatrumie. 
Wraz z rodziną konsula zamieszkała w Wenecji. Na czas podróŜy konsul oddał 
Bakhitę do domu zakonnego sióstr od św. Magdaleny z Canossy. Tam młoda 
Afrykanka odkryła Boga. Mając 21 lat, przyjęła na chrzcie imię Józefina, bierz-
mowanie i Eucharystię. 8 grudnia 1896 r. złoŜyła śluby zakonne. Jan Paweł II 
ogłosił Józefinę Bakhitę błogosławioną, a w roku 2000 świętą. Jej pokora i pro-
stota podbijały serca ludzi. Mówili o niej „nasza ciemnoskóra Matka”. Lubiła 
mawiać: „Bądźcie dobrzy, kochajcie Pana, módlcie się za tych, którzy go nie zna-
ją”. Jest patronką uwolnienia kobiet i dziewcząt od ucisku, i przemocy. 
 
 

14 lutego – św. Walenty, biskup i męczennik 
 

śył w III w. Był biskupem Terni w Umbrii. Tam, w czasie prześladowań chrze-
ścijan, wraz ze św. Mariuszem i swymi krewnymi, asystował męczennikom w 
czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony 
do prefekta Rzymu, który przeprowadził proces polegający na wymuszeniu wy-
rzeczenia się Chrystusa. PoniewaŜ katowanie kijami nie przyniosło poŜądanego 
efektu, prefekt kazał ściąć Walentego 14 lutego 269 r. Pochowano go w Rzymie 
przy via Flaminia. Nad grobem św. Walentego papieŜ Juliusz I wystawił bazyli-
kę ku jego czci. Odnowił ją później papieŜ Teodor I. Bazylika wraz z grobem 
św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc 
pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult tego świętego objął niemal całą 
Europę. Święty jest wzywany jako orędownik podczas cięŜkich chorób, zwłasz-
cza nerwowych i epilepsji. Jest patronem narzeczonych i zakochanych, ponie-
waŜ doprowadził do pojednania kłócącą się parę narzeczonych. Co roku 14 lu-
tego w katedrze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy gro-
bie św. Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych nieraz z róŜnych stron 
świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu. 

 
 
14 lutego – św. Cyryl (826-869), św. Metody (815-885) 
 

Patroni Europy. Wstąpili do klasztoru w Bitynii na górze Olimp. Na Ŝądanie 
cesarza Michała III wyruszyli obaj do kraju Saracenów, a później do kraju Cha-
zarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, śydami 
i Saracenami. Św. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie: nauczył 
się języka hebrajskiego i syryjskiego. Po udanej misji, około roku 863, na proś-
bę księcia Rościsława, udali się na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język 
słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Później, przez wprowadzenie 
do tego pisma duŜych liter alfabetu greckiego, powstała cyrylica. Św. Cyryl 
przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Cyryl umarł 
w klasztorze rzymskim (łacińskim) podczas wizyty u papieŜa Hadriana II. Po 
jego śmierci, Metody, jako arcybiskup Moraw i Panonii, kontynuował rozpo-
częte dzieło. Umarł na Morawach w Welehradzie.  
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23 lutego – św. Polikarp 
 
Biskup, męczennik (+ ok. 167). Był uczniem św. Jana Ewangelisty. W Rzymie z pa-
pieŜem Anicetem prowadził rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. 
Biskup Smyrny. Prokonsul Stacjusz Kodrados nakłaniał go do zaparcia się wiary, na 
co św. Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat słuŜę Chrystusowi, nigdy nie 
wyrządził mi krzywdy, jakŜebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?” Został 
skazany na śmierć przez spalenie. Gdy na stadionie wykonywano na nim wyrok, 
płomienie się go nie imały. Zabito go pchnięciem sztyletu. Pozostawił po sobie List 
do Filipian – świadectwo tradycji apostolskiej. 

Dorota i Paweł Wieczorek 

 
 

PRZED KANONIZACJĄ JANA PAWŁA II 
ZbliŜa się kanonizacja papieŜa Ja-
na Pawła II. Ten Wielki PapieŜ 
zostawił nam obfitą spuściznę du-
chową w postaci wielu encyklik, 
listów, adhortacji, a nawet poezji. 
Jego pisarstwo znane jest takŜe z 
czasów, gdy był wykładowcą filo-
zofii na KUL-u. Powstała wtedy 
m.in. „Miłość i odpowiedzial-
ność” – studium etyczne miłości i 
małŜeństwa .Choć ksiąŜka została 
wydana w 1960 r., zagadnienia, 
które porusza na temat małŜeń-
stwa są szczególnie dziś aktualne. 
W tym numerze miesięcznika 
„Piękna Miłość”, którego tematem 
wiodącym jest rodzina, zamiesz-
czamy fragment z ksiąŜki Miłość i 
odpowiedzialność o małŜeństwie 
jako instytucji, który niech będzie 
potwierdzeniem słów bł. Jan Pa-
weł II, iŜ: „Nie Ŝyje się, nie kocha 
się, nie umiera się – na próbę”. 
Związek miłości miedzy kobietą i 
męŜczyzną, aby był trwały, nie 
moŜe być na próbę, tak jak współ-
cześnie się to dzieje. To co pozor-
ne – nigdy nie wytrzyma próby cza-
su.  
„MałŜeństwa bowiem nie moŜna 
rozumieć jako samego faktu 
współŜycia płciowego jakiejś pary 
ludzkiej, męŜczyzny i kobiety, ale 
musimy widzieć w nim instytucję. 
Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, 
Ŝe o instytucji tej decyduje realnie 
ów fakt współŜycia cielesnego 
określonych osób: y i x (stąd owo 
stare adagium łacińskie: „Matri-
monium facit copula”), to jednak 
samo współŜycie nie ujęte w ramy 
instytucji nie jest jeszcze małŜeń-

stwem. Słowo „instytucja” znaczy 
tyle co „ustanowienie” lub „urzą-
dzenie”, które wynika z porządku 
sprawiedliwości. Wiadomo zaś, Ŝe 
porządek sprawiedliwości dotyczy 
spraw międzyludzkich i spraw 
społecznych (sprawiedliwość za-
mienna, sprawiedliwość społecz-
na). OtóŜ małŜeństwo jest sprawą 
międzyludzką i sprawą społeczną.  
Sam fakt współŜycia seksualnego 
dwóch ściśle określonych osób, 
męŜczyzny i kobiety, posiada cha-
rakter intymny. Niemniej obie 
osoby biorące w nim udział naleŜą 
do społeczeństwa i z wielu powo-
dów winny usprawiedliwić to 
swoje współŜycie wobec społe-
czeństwa. Usprawiedliwienie takie 
stanowi właśnie instytucja mał-
Ŝeństwa. Nie chodzi tu wyłącznie 
o usprawiedliwienie w sensie le-
galizacji, uzgodnienia z prawem. 
„Usprawiedliwić” to znaczy „uczy-
nić sprawiedliwym”. Nie ma to 
teŜ nic wspólnego z usprawiedli-
wianiem się, z podawaniem oko-
liczności łagodzących, uzasadnia-
jących jakoby zgodę na coś, co w 
istocie jest złe.  
Potrzeba usprawiedliwienia współ-
Ŝycia męŜczyzny i kobiety wobec 
społeczeństwa zachodzi nie tylko 
z racji zwyczajnych następstw te-
go współŜycia, ale takŜe z uwagi 
na same osoby biorące w nim 
udział, w szczególności zaś z uwa-
gi na kobietę. Zwyczajnym na-
stępstwem współŜycia płciowego 
męŜczyzny i kobiety jest potom-
stwo. Dziecko to nowy członek 
społeczeństwa – społeczeństwo 

musi je przyjąć, a nawet (zakłada-
jąc odpowiednio wysoką organi-
zację społeczeństwa) zarejestro-
wać. Urodzenie dziecka sprawia, 
Ŝe oparty na współŜyciu seksual-
nym związek męŜczyzny i kobiety 
staje się rodziną. Rodzina sama 
jest juŜ społecznością, małym spo-
łeczeństwem, od którego zaleŜy w 
swym istnieniu kaŜde wielkie spo-
łeczeństwo, np. naród, państwo, 
Kościół. Zrozumiała rzecz, iŜ to 

wielkie społeczeństwo stara się 
czuwać nad procesem swego nie-
ustannego stawania się poprzez 
rodzinę. Rodzina jest instytucją 
najelementarniejszą, związaną z 
podstawami ludzkiego bytowania. 
Jedno i drugie, tj. zarówno imma-
nencja rodziny w społeczeństwie, 
jak i jej swoista autonomia i nie-
naruszalność, musi znaleźć, musi 
znaleźć odzwierciedlenie w pra-
wodawstwie.  

    
ReligiaReligiaReligiaReligia 
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Rodzina jest instytucją, u podstaw 
której stoi małŜeństwo. Nie moŜna 
w Ŝyciu wielkiego społeczeństwa 
ustawić prawidłowo rodziny, nie 
ustawiając prawidłowo małŜeń-
stwa. Nie znaczy to jednak, Ŝe 
małŜeństwo naleŜy traktować tyl-
ko i wyłącznie jako środek do ce-
lu, do tego celu, którym jest ro-
dzina. Rodzina posiada strukturę 
społeczeństwa, w którym ojciec, 
a takŜe matka – kaŜde z nich na 
swój sposób – pełni władzę, a 
dzieci są tej władzy poddane. 
MałŜeństwo nie posiada jeszcze 
struktury społeczeństwa, posiada 
natomiast strukturę międzyoso-
bową: jest to związek dwojga 
osób, ich zespolenie i zjedno-
czenie. 
Ten odrębny charakter instytucji 
małŜeństwa zachowuje się rów-
nieŜ wówczas, gdy małŜeństwo 
rozrasta się w rodzinę. To moŜe 
jednak z róŜnych powodów nie 
nastąpić, a brak rodziny nie odbie-
ra bynajmniej małŜeństwu jego 
właściwego charakteru. We-
wnętrzna istotna racja bytu mał-
Ŝeństwa nie leŜy bowiem tylko w 
tym, by stawać się rodziną, ale 
przede wszystkim w tym, by sta-
nowić trwałe zjednoczenie oso-
bowe męŜczyzny i kobiety oparte 
na miłości. MałŜeństwo słuŜy 
przede wszystkim istnieniu, ale 
opiera się na miłości. Pełną war-
tość instytucji ma równieŜ takie 

małŜeństwo, które bez Ŝadnej wi-
ny małŜonków jest bezdzietne. In-
na rzecz, Ŝe małŜeństwo niejako 
pełniej słuŜy miłości, kiedy słuŜy 
istnieniu, kiedy staje się rodziną. 
Tak teŜ naleŜy rozumieć myśl za-
wartą w twierdzeniu: prokreacja 
jest pierwszorzędnym celem mał-

Ŝeństwa. MałŜeństwo, które nie 
moŜe spełnić tego celu, bynajm-
niej nie traci przez to swojego 
znaczenia jako instytucja o cha-
rakterze międzyosobowym. Prócz 
tego realizacja pierwszorzędnego 
celu małŜeństwa domaga się, aby 
ów charakter międzyosobowy był 
jak najpełniej w nim zrealizowa-
ny, aby miłość małŜonków była 
jak najbardziej dojrzała i twórcza. 
Trzeba dodać, Ŝe jeśli w jakiejś 
mierze juŜ jest dojrzała, to doj-
rzewa tym bardziej przez prokrea-
cję.  
MałŜeństwo stanowi więc instytu-
cję odrębną o wyraźnie zarysowa-
nej strukturze międzyosobowej. 
Instytucja ta rozrasta się w rodzi-

nę, staje się nią, poniekąd nawet z 
nią się utoŜsamia. Tak więc np. 
starzy małŜonkowie, którzy Ŝyją 
otoczeni juŜ nie tylko swoimi 
dziećmi, ale takŜe rodziną tych 
dzieci, a czasem i wnuków, sta-
nowią wśród tej kilkustopniowej 
juŜ rodziny „instytucję”, jedność i 

całość razem, która zgodnie ze 
swym zasadniczym charakterem 
międzyosobowym bytuje i Ŝyje 
na swych własnych prawach. 
Właśnie dlatego jest instytucją. 
Prawa zaś, na których opiera się 
jej byt, muszą wynikać z załoŜeń 
normy personalistycznej, to tyl-
ko bowiem moŜe zapewnić 
prawdziwie osobowy charakter 
zjednoczenia dwojga osób. 

Ustrój społeczny rodziny wtedy 
jest dobry, gdy umoŜliwia i pod-
trzymuje taki właśnie charakter 
małŜeństwa.  
Takie znaczenie posiada instytucja 
małŜeństwa. Wśród społeczeństwa 
uznającego zdrowe zasady etycz-
ne i Ŝyjącego wedle nich (bez fa-
ryzeizmu i pruderii) jest ona po-
trzebna w tym celu, aby świad-
czyć o dojrzałości samego zjedno-
czenia męŜczyzny i kobiety, o mi-
łości, jaka ich trwale łączy i ze-
spala”.  
 

Karol Wojtyła  

Miłość i odpowiedzialność  
(fragment) 

 

    
ReligiaReligiaReligiaReligia 
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DZIECI      
 

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli 

Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie - 

(serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok). 

Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. 

Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. 

Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt. 

Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. 

Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i pójdą? 
 

Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin 

Odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno, 

Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć, 

Czy będziecie zawsze oddzielać dobro od zła? 

 Karol Wojtyła    

fot. Przemysław Piątkowski 



RÓśANIEC W RODZINIE 
 

Rodzina, która modli się zjed-

noczona, zjednoczona pozostaje. 

(Jan Paweł II)  
 

Sposób funkcjonowania jaki narzu-
ca nam współczesność niewątpliwie 
nie sprzyja jedności rodziny. Ko-
munikacja za pomocą komórek czy 
maili nie dotyczy juŜ tylko spraw 
słuŜbowych czy społeczności 
szkolnych i towarzyskich, ale coraz 
częściej równieŜ najbliŜszej rodzi-
ny. Poszukując źródeł problemów 
współczesnej młodzieŜy warto 
zwrócić uwagę na kondycję rodzi-
ny, w której przyszło dorastać mło-
dym ludziom. Rodzice chcąc za-
pewnić byt swoim dzieciom w 
praktyce są nieobecni w ich Ŝyciu. 
Spotkanie przy rodzinnym stole za-
stąpione jest szybkimi posiłkami w 
stołówkach. Rozmowy odbywają 
się za pomocą przesyłania informa-
cji poprzez smsy lub szybkiej wy-
miany zdań przed wyjściem z domu 
rano lub pójściem spać, a czasem 
brakuje nawet tego. Tak funkcjonu-
jąca rodzina nie jest jednością, w 
której ból zadany jednej cząstce od-
czuwany i przeŜywany jest przez 
całość, w której wspólnymi siłami 
pokonuje się przeciwności a poszu-
kując rozwiązań napotkanych pro-
blemów moŜna uzyskać wsparcie i 
zainteresowanie ze strony najbliŜ-
szych. Współczesna rodzina jest 
często jedynie zbiorem spokrew-
nionych osób mieszkających w jed-
nym domu. W takiej rodzinie kaŜdy 
sam zmaga się z zagroŜeniami jakie 
napotyka w własnym Ŝyciu. Braku-
je wspólnie spędzonego czasu, co-
dziennej chwili zatrzymania i spoj-
rzenia w jakim kierunku podąŜa 
okręt z rodziną na pokładzie. Bra-
kuje punktu odniesienia i kompasu 
aby obrać właściwy kierunek i do-
trzeć do celu jakim jest rodzinne 
szczęście, miłość i najwaŜniejsze – 
zbawienie. 
Jan Paweł II często podkreślał, Ŝe 
receptą na naprawę tak słabej kon-
dycji Polskich rodzin jest wspólna 
modlitwa róŜańcowa. Modlitwa ró-
Ŝańcowa za dzieci, a bardziej jesz-

cze z dziećmi, która wychowuje je 
juŜ od najmłodszych lat do tego co-
dziennego momentu modlitewnej 
przerwy całej rodziny, z pewnością 
nie jest rozwiązaniem wszelkich 
problemów, ale stanowi pomoc du-
chową, której nie naleŜy lekcewa-
Ŝyć.  Rodzina jest wspólnotą chrze-
ścijańską, mówi dalej błogosławio-
ny Jan Paweł II, jej modlitwa jest 
dla dzieci wtajemniczeniem w po-
szukiwanie Boga i słuchanie jego 
wezwań. Rodzice przez modlitwę 
dają dzieciom prawdziwe świadec-
two Ŝycia. Dzieci uczą się w rodzi-
nie, jako prawidłowej konsekwencji 
modlitwy, patrzenia na  otaczający 
je świat i napotykane trudności w 

sposób chrześcijański, zgodnie z 
Ewangelią. Takie świadectwo ot-
rzymane w dzieciństwie daje dzie-
ciom szansę dostrzeŜenia, iŜ w Ŝy-
ciu istnieją troski bardziej podsta-
wowe od pieniędzy, wygody i roz-
rywki. Wspólna modlitwa jest jedną 
z form działania rodziny, które 
wywiera na nią niezwykle głęboki 
wpływ. Pobudza uczucie czci do 
Boga i wzajemnego szacunku do 
siebie. RozwaŜając tajemnice ró-
Ŝańca rodzina kontempluje radości i 
smutki Rodziny z Nazaretu, wraz z 
Maryją przeŜywa tajemnicę cier-
pienia Jezusa i radość Wielkanoc-
nego Poranka. Jezus zostaje zapro-
szony do przebywania w centrum 
rodziny w Jego ręce składa się po-

trzeby i projekty, od Niego czerpie 
się nadzieję i siłę na drogę. Czymś 
pięknym i owocnym jest takŜe po-
wierzenie tej modlitwie drogi wzra-
stania dzieci. Bł. Jan Paweł dodaje, 
Ŝe Najświętsze Serce Jezusa poma-
ga rodzinie ściślej się zespolić, 
a zarazem rozbudza w niej większą 
gotowość do słuŜenia Kościołowi i 
społeczeństwu(…) Rodzina, która 
modli się zjednoczona, zjednoczona 
pozostaje (Rady Jana Pawła II dla 
rodziny).  
W obliczu rosnącej wciąŜ liczby 
rodzin rozbitych, patologicznych  
i niesakramentalnych modlitwa ró-
Ŝańcowa za rodziny i w rodzinach 
wydaje się mieć moc trąb i wołań 

pod murami Jerycha. Modlitwa ta 
pozwala niejako pochwycić dłoń 
Maryi i wraz z nią pukać do Serca 
Jezusowego, prosząc o miłosierdzie 
dla Polskich rodzin, których trwa-
łość, jedność i świętość są tak bar-
dzo zagroŜone przez szerzące się 
ideologie typu gender oraz inne 
formy zła próbujące degradować 
wartość rodziny. RóŜaniec jest du-
chową „bronią” w walce ze złem, z 
wszelką przemocą, w zmaganiach o 
pokój w sercach, rodzinach, społe-
czeństwie i na świecie. (Benedykt 
XVI, 19. 10. 2008. Homilia podczas 
Eucharystii przed sanktuarium Ma-
tki BoŜej RóŜańcowej w Pompe-
jach).   

Dominika Bilewicz 
 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 
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DIECEZJALNE JERYCHO RÓśAŃCOWE 
30 listopada 2013 – 29 listopada 2014 

PARAFIALNE JERYCHO RÓśAŃCOWE 
28 lutego 2014 

 

Od wielu lat w róŜnych diece-
zjach podejmowana jest modli-
twa Jerycha RóŜańcowego. Jest 
ona wielką siłą, która umacnia 
wspólnoty parafialne. Celem 
Jerycha RóŜańcowego jest zbu-
rzenie wszelkich murów od-
dzielających człowieka od Bo-
ga, które uniemoŜliwiają wy-
pełnienie woli Pana Boga. W 
Diecezji Warszawsko-Pra-skiej 
podejmujemy inicjatywę cało-
roczną, włączając w tę mo-
dlitwę wszystkie parafie, zgro-
madzenia zakonne, szpitale, do-
my opieki i róŜnorodne insty-
tucje z terenu naszego kościoła 
lokalnego. PoniewaŜ zgodnie 
z pierwotnymi załoŜeniami Jery-
chem RóŜańcowym moŜe zostać 
nazwana jedynie 7. dobowa nieu-
stająca modlitwa przed Najświęt-
szym Sakramentem, Diecezja zo-
stała podzielona na rejony: kaŜdy 
rejon stanowi 7 podmiotów, po-
dejmujących modlitwę przez 7 ko-
lejnych dni (w szczególnych 
przypadkach mogą nastąpić od-
stępstwa od tej zasady – np. 7. 
dniowa modlitwa w danej parafii).  
 

Historia Jerycha 

 

Jerycho jest jednym z najstarszych 
miast świata. Gdy Jozue poprowa-
dził Izraelitów do ziemi obiecanej, 
jako pierwsze postanowił zdobyć 
właśnie Jerycho. Archeolodzy 
twierdzą, Ŝe to staroŜytne miasto 
otaczał podwójny mur wewnętrzny 
o szerokości około 4 m oraz ze-
wnętrzny o szerokości 2 m, oce-
niany na około 9 m wysokości. 
Miasto zostało zdobyte i zniszczo-
ne w najbardziej niecodzienny spo-
sób. Izraelici maszerowali dookoła 
niego przez sześć dni z kapłanami 
niosącymi Arkę Pana na czele. 
Siódmego dnia okrąŜyli miasto 
siedmiokrotnie i kiedy kapłani za-

dęli w trąby, wznieśli potęŜny 
okrzyk. Na jego dźwięk mur się 
zawalił. Jozue zdobył miasto. Po-
czątki RóŜańcowego Jerycha w 
Polsce związane są z osobą Anato-
la Kaszczuka. To właśnie on, kiedy 
waŜyły się losy pierwszej piel-
grzymki papieŜa Jana Pawła II do 
Polski, zaproponował zorganizo-
wanie i przeprowadzenie siedmio-
dniowego Kongresu RóŜańcowego 
na Jasnej Górze. Podczas niego 
miano codziennie odprawiać Mszę 
Świętą, odmawiać RóŜaniec i Ko-
ronkę do Miłosierdzia BoŜego 
przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem w intencji przyjazdu 
Ojca Świętego. Za radą ks. bpa 
Stefana Bareły zrezygnowano z 
„kongresu róŜańcowego” i nazwa-
no ten czas modlitwy „OblęŜeniem 
Jerycha”. Nawiązano do siedmiu 
dni, podczas których Izraelici 
zgodnie z rozkazem Boga obcho-
dzili miasto z Arką Przymierza, by 
zburzyć mury obronne i zdobyć 
gród (Joz 6). Uczestnicy adoracji 
na Jasnej Górze chcieli trwać na 
modlitwie, by runęły mury zagra-
dzające Ojcu Świętemu drogę do 
Polski. I rzeczywiście przeszkody 
zostały zwycięŜone. 

Czuwanie modlitewne 
 

Szczególną uwagę naleŜy poświę-
cić adoracji eucharystycznej. Za-
proszeni są do niej wszyscy ka-
płani diecezji wraz ze swoimi pa-
rafianami. W ciągu jednej doby 
czuwania przed Najświętszym Sa-
kramentem chcemy wynagrodzić 
za grzechy naduŜyć, które spowo-
dowały moralne szkody, a jedno-
cześnie pragniemy wypraszać ła-
skę odnowy sił i głębokiego po-
czucia misji biskupów, kapłanów, 
zakonników i wiernych. Czuwanie 
przed Najświętszym Sakramentem 
ma na celu oŜywienie i pobudze-
nie apostolstwa we wspólnotach. 
Modlitewne czuwanie podejmuje 
intencje modlitwy ekspiacyjnej, 
czyli przebłaganie Boga za grze-
chy wszystkich stanów. 
W programie Jerycha RóŜańco-
wego obowiązują stałe formy mo-
dlitewne: wszystkie części RóŜań-
ca, czuwanie adoracyjne przed 
wystawionym Najświętszym Sa-
kramentem, naboŜeństwo pokut-
ne, godzina miłosierdzia, Droga 
KrzyŜowa, Eucharystia, Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 

Zdobycie Jerycha 
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Szczególną modlitwą objęte  

zostaną następujące intencje: 

 
wynagrodzenie za grzechy narodu 
i świata, 
za papieża Franciszka, biskupów,  
kapłanów, 
o nowe powołania do życia ka-
płańskiego i zakonnego, 
w intencjach ks. abp. Henryka  
Hosera SAC, 

o nawrócenie nieprzyjaciół  
Kościoła Świętego i Polski, 
o obudzenie ducha pokuty 
w Polakach, 
o odkrycie daru Eucharystii 
w życiu i misji rodziny, 
o wynagrodzenie Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa i Maryi za 
zniewagi i profanacje, 
o pogłębienie ducha modlitewne-
go w rodzinach, 

w intencjach wspólnot katolickich 
działających przy parafiach. 
 
Zapraszam do wspólnej, wytrwa-
lej, gorącej i ufnej modlitwy. 
 

Ks. Dariusz Korbik 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego 

 
http://www.diecezja.waw.pl/3246 

 
 

Z RÓśAŃCEM W RĘKU 
 

Świadectwo naszej wiary jest 
świadectwem działania Matki Bo-
Ŝej w naszych sercach i w naszej 
rodzinie. Jesteśmy małŜeństwem 
prawie trzydzieści cztery lata. W 
dniu święta Matki BoŜej Aniel-
skiej 2 sierpnia, zawarliśmy zwią-
zek małŜeński. Maryja jest w 
obecna naszym Ŝyciu juŜ od jego 
początku. Moja mama będąc w 
stanie błogosławionym (jestem 
szóstym dzieckiem) stanęła przed 
obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej i ofiarowała mnie Jej 
(obraz ten mam do dnia dzisiej-
szego). Od tej pory Matka BoŜa 
zaopiekowała się mną całkowicie. 
Mój mąŜ, uratowany od aborcji, 
urodził się w 27 listopada w dniu 
wspomnienia objawień Matki Bo-
Ŝej przy ul. Rue du Bac w ParyŜu. 
Mamy troje dzieci, dwóch synów  
i córkę. Dzieci są juŜ pełnoletnie. 
Pomimo takiej opieki nie byliśmy 
ludźmi wierzącymi, a przede 
wszystkim praktykującymi. Choć 
otrzymałam podstawy wiary, to 
jeszcze przed ślubem i kilka lat 
po, odeszłam od Boga i pogubi-
łam się. Rodzice mojego męŜa by-
li niepraktykujący, Ŝyli bez ślubu 
kościelnego, nikt nie chodził do 
kościoła, nie spowiadał się, ale 
mój mąŜ został ochrzczony i był  
u Pierwszej Komunii Świętej. Te 
sakramenty zawdzięcza swojej 
matce.  
Po ślubie przez dziesięć lat Ŝyli-
śmy bez Boga. Zmiana naszego 
Ŝycia nastąpiła wraz z moją cho-
robą w 1990 r. Miałam juŜ wtedy 

dwoje dzieci. Pobrano ode mnie 
wycinek na badanie komórek ra-
kowych. Tego dnia po raz pierw-
szy uklęknęliśmy do wspólnej 
modlitwy, do zwykłego pacierza. 
Po modlitwie miałam pokój w 
sercu, powiedziałam męŜowi, Ŝe 
będzie dobrze. Tego dnia, teŜ po 
raz pierwszy otworzyliśmy nasze 
serca na Jezusa i zaprosiliśmy Go 
do naszej rodziny. Wyniki badania 
okazały się pozytywne, a nasza 
droga Ŝycia zaczęła się pięknie 
układać, modlitwa stała się natu-
ralną czynnością, motorem do 
działania. Od Pana Boga, w po-
czątkach naszego nawrócenia, 
otrzymaliśmy takŜe kapłana, który 
miał duŜy wpływ na rozwój naszej 
wiary. To On dał nam Pismo 
Święte, którego oczywiście nie 
mieliśmy w domu. Potem wstąpi-
liśmy do Ruchu Światło-śycie. 
Tam poznaliśmy podstawy wiary i 
jej znaczenie w Ŝyciu człowieka. 
Po jakimś czasie okazało się, Ŝe 
jestem w stanie błogosławionym, 
jednak lekarze nie dawali dziecku 
Ŝadnych szans na urodzenie się. 
Ale myśmy zaufali Bogu, Ŝe 
dziecko urodzi się zdrowe i we 
właściwym czasie. I rzeczywiście 
na świat przyszedł zdrowy syn, 
który ma juŜ osiemnaście lat. Pra-
gnęliśmy tego dziecka, choć nie 
mieliśmy ani warunków mieszka-
niowych, ani finansowych na 
utrzymanie powiększającej się ro-
dziny. PoniewaŜ zaufaliśmy Panu, 
to On szybko odpowiedział na na-
sze potrzeby. MąŜ nagle dostał 

nowe, lepsze propozycje finanso-
we, które pozwoliły nam na godne 
Ŝycie i zamianę mieszkania na 
większe. 
W tym czasie miałam teŜ kole-
Ŝankę, która była bardzo oddana 
Maryi. Zazdrościłam jej, Ŝe umie 
tak naturalnie zawracać się do 
Matki BoŜej. Widząc to wszystko, 
poprosiłam Maryję, abym podob-
nie jak ta koleŜanka mogła mieć 
szczególną relację z Nią. Pojecha-
łam wówczas na pielgrzymkę do 
jednego z sanktuariów maryjnych 
i tam otrzymałam łaskę odmawia-
nia i pokochania modlitwy róŜni-
cowej. Wtedy nie wiedziałam, jak 
wiele spraw wywalczymy w na-
szym domu przy pomocy róŜnica  
i Ŝe Maryja stanie się naszą naj-
droŜszą matką i opiekunką. W po-
głębieniu modlitwy róŜnicowej 

Matka Boża Oliwska  
Patronka Różańca Rodziców  
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pomogło nam takŜe Radio Maryja. 
Na początku jednak nie było ła-
two. Gdy modliłam się na róŜań-
cu, to mój mąŜ denerwował się, 
dlatego prosiłam Matkę BoŜą, aby 
i on otrzymał łaskę modlitwy na 
róŜańcu, aby odkrył jej siłę. Bar-
dzo chciałam razem z nim modlić 
się. I tak się stało po dwóch la-
tach, takŜe po pielgrzymce do 
sanktuarium maryjnego. Od tej 
pory mąŜ takŜe nie rozstaje się z 
róŜańcem. 
Gdy juŜ byliśmy trochę doj-
rzalsi Pan Bóg zaczął nas 
powaŜnie traktować i nie-
jednokrotnie wystawiał na-
szą wiarę na próbę. Dotknę-
ło nas bardzo trudne do-
świadczenie: nasz starszy 
syn zaczął brać narkotyki. 
Rozpoczęła się rodzinna ge-
henna, próby ratowania i le-
czenia go. Nic nie pomaga-
ło. Podtrzymywała nas co-
dzienna modlitwa róŜańco-
wa, odprawiane nowenny, leŜenie 
krzyŜem w intencji nawrócenia 
syna przed obrazem Maryi ofia-
rowanym przez moją mamę. Wte-
dy teŜ swoje Ŝycie oddałam za Ŝy-
cie syna. Tak wyglądały nasze dni 
przez cały rok. Gdy coraz bardziej 
byliśmy bezradni, postanowiłam 
oddać syna Matce BoŜej Często-
chowskiej, a mąŜ pielgrzymował 
do sanktuarium maryjnego ze spe-
cjalnym listem do Maryi, z błaga-
niem o uzdrowienie syna. W tym 
czasie, gdy mąŜ był na pielgrzym-
ce syn zaczął w domu umierać. 
Zamiast wezwać lekarza, choć 
moŜe wydawać się to bardzo 
dziwne i nieodpowiedzialne, bła-
gałam syna, by poprosił Jezusa o 
pomoc, dałam mu teŜ krzyŜ do 
ucałowania. Razem z synem mo-
dliliśmy się na róŜańcu. Gdy syn 
wezwał Jezusa, gdy mu się oddał, 
objawy ustąpiły, syn zaczął się 

uspokajać. Od tego teŜ czasu zo-
stał mu zabrany narkotykowy 
ciąg. I nigdy juŜ więcej syn nie 
wrócił do narkotyków. Ta próba 
bardzo nas połączyła i wzmocniła 
naszą wiarę. Przez cały rok przed 
uzdrowieniem tyle razy przeŜywa-
liśmy dramat ciągów narkotycz-
nych naszego syna, jego znikanie 
z domu, potem odtrucia i tak w 
koło. Bez Boga w takich sytua-
cjach moŜna się po prostu zała-
mać, moŜna odrzucić swoje 

dziecko. Nasza pozostała dwójka 
dzieci teŜ zawdzięcza swoje dal-
sze Ŝycie cudom Matki BoŜej. 
Tylko Ona wie, ile godzin spędzi-
liśmy, modląc się na róŜańcu, gdy 
córka zachorowała na złośliwego 
czerniaka, a najmłodszy syn miał 
wirusowe zapalenie móŜdŜku. 
Obydwoje zostali uzdrowieni. 
Maryja nadal nas prowadziła. 
Najpierw wstąpiliśmy do koła Ry-
cerstwa Niepokalanej, którego 
obecnie mój mąŜ jest prezesem, 
potem do śywego RóŜańca, w 
którym jestem główną zelatorką 
dziesięciu kół w parafii. ZauwaŜy-
łam, Ŝe do kół zaczynają wstępo-
wać młodzi męŜczyźni ze swoimi 
Ŝonami. Cieszę się, Ŝe młodzi lu-
dzie odkrywają róŜaniec jako źró-
dło siły dla swojego małŜeństwa. 
Tak kiedyś nie było. Od tego cza-
su róŜaniec jest stale w naszych 
rękach, gdy pojawiają się proble-

my, to nie boimy się, bo mamy 
róŜaniec i wierzymy, Ŝe Matka 
BoŜa wszystko wyprosi i zmieni. 
To, Ŝe jesteśmy nadal razem, Ŝe 
nasze małŜeństwo nie rozpadło się 
zawdzięczamy Maryi. To Ona 
przemieniła i nadal kształtuje na-
sze charaktery. Pochodzimy z 
róŜnych rodzin, mamy róŜne 
przyzwyczajenia i nie raz docho-
dziło do kłótni. Bez Boga nie 
umielibyśmy się pojednać i Ŝyć w 
zgodzie, przebaczyć sobie wza-

jemnie. Maryja nauczyła nas 
takŜe innego Ŝycia. Od wie-
lu juŜ lat próbujemy co-
dziennie uczestniczyć w Eu-
charystii, dzień zaczynamy 
od wspólnej modlitwy, a po-
tem pijemy razem kawę. Jest 
to czas dla nas bardzo waŜ-
ny. Modlimy się i dopiero 
idziemy do pracy, do na-
szych zadań. Moja obecna 
praca jest teŜ wymodlona, 
dokładnie taka o jaką prosi-

łam. Nie jest to tylko praca sama 
w sobie, ale jest takŜe formą słuŜ-
by drugiemu człowiekowi. Tej 
pracy jest tyle, Ŝe mam czas na 
Ŝycie z Panem Bogiem, a jedno-
cześnie zapłata pozwala na nor-
malne Ŝycie. Matka BoŜa całko-
wicie spełniła moje prośby, mam 
pracę i czas na Eucharystię. Dzień 
wypełniony obecnością Boga daje 
nam radość i siły do wędrówki 
przez Ŝycie i pokonywanie wszel-
kich przeciwności. Po tylu latach 
małŜeństwa jesteśmy przekonani, 
Ŝe nasza miłość małŜeńska, która 
nadal nas łączy, moŜe pochodzić 
tylko od Boga, Ŝe jest wyproszona 
na róŜańcu. Codziennie dziękuje-
my Jezusowi i Maryi za Ich obec-
ność w naszym Ŝyciu i łaski, które 
niezasłuŜenie otrzymujemy.  
 

Janka i Sławek  

 
 

 

ŚWIĘTA MATKA 
 

Człowiek zawsze poszukiwał jakie-
goś wzorca do naśladowania. Na-
wet sam Pan Jezus mówił: „Uczcie 
się ode mnie, bo jestem cichy i po-

korny sercem”. Nie jest więc zna-
kiem słabości chęć wzorowania się 
na innych, zwłaszcza tych, którzy 
być moŜe otrzymali od nas więcej 

talentów lub wielkoduszniej odpo-
wiedzieli na BoŜe wezwania. Dzi-
siaj szczególnej pomocy, dobrych 
wzorców potrzebuje rodzina.  
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Wyjątkowo trudnym zadaniem 
staje się wychowywanie dzieci. 
Czasy współczesne bardzo ten 
proces utrudniają. Wpływy róŜno-
rodnych prądów, ideologii, grup 
rówieśniczych, coraz bardziej ne-
gatywne, zdają się być o wiele sil-
niejsze niŜ oddziaływanie rodziny. 
Czy jest wyjście z ciemnego tune-
lu? Jest, tylko potrzeba mocnego 
światła. Tym światłem, szczegól-
nie dla matek, moŜe stać się św. 
Joanna Beretta Molla. 
Była dziesiątym dzieckiem w ro-
dzinie Berettów. Jej rodzice Ŝyli 
wiarą, którą z miłością i pokojem 
przekazywali swoim dzieciom. 
Albert, ojciec Joanny, był kasje-
rem w spółce bawełnianej. Wsta-
wał codziennie o piątej rano, aby 
przed pracą pójść na Mszę Świętą. 
Dzieci szły z ojcem, choć nie były 
do tego przymuszane. Mama mia-
ła łagodny i radosny sposób bu-
dzenia swych pociech, dlatego 
chętnie wstawały pomimo wcze-
snej pory. Jeśli kogoś brakowało 
na Mszy, to znaczy, Ŝe był jakiś 
powaŜny powód. Dzieci były tak 
złączone miłością z rodzicami, Ŝe 
z radością wypełniały ich skrywa-
ne pragnienia. Niedziela w całości 
była poświęcona Panu: Euchary-
stia i nieszpory wyznaczały im 
główne punkty dnia. Starsi towa-
rzyszyli ojcu w odwiedzinach sa-
motnych, chorych i biednych. W 
domu Berettów nie znajdowało się 
teŜ nic zbytecznego. Jeśli dziecko 
pragnęło czegoś, ojciec pytał, czy 
to naprawdę niezbędne. Nigdy teŜ 
na próŜno nie pukano do ich 
drzwi. Mama kupowała zazwyczaj 
4-5 kg chleba dodatkowo, aby 
móc nasycić głodnych. Mówiono 
o nich: Oto rodzina, która stała 
się szkołą świętości! Rodzina 
przekształcona w kościół domowy. 
Wśród ośmiorga rodzeństwa, któ-
re przeŜyło, było dwóch kapła-
nów, czterech lekarzy chirurgów, 
jedna zakonnica i jedna farma-
ceutka. Same słuŜebne zawody.   
A jaka będzie Joanna? Kogo bę-
dzie naśladować? Czy to właśnie 
rodzice staną się jej wzorcem? 
Gdy ma 16 lat, uczestniczy w re-
kolekcjach ignacjańskich. Odkry-

wa, Ŝe to, co najwaŜniejsze dla 
ludzkiego Ŝycia, to naśladowanie 
Chrystusa, które jest moŜliwe do 
spełnienia dzięki łasce i podtrzy-
mywane jest przez modlitwę. Ta, 
jakŜe jeszcze młoda dziewczyna, 
zapisuje w notatniku: Apostolstwo 
jest jedną z najwyŜszych form mi-
łości, jest jednoczeniem się z Bo-
giem. Joanna postanawia takŜe: 
Wolę raczej umrzeć, niŜ popełnić 
grzech cięŜki. Postanawiam wszy-
stko zrobić dla Pana. Ofiarowuję 
Mu wszystko, co czynię, kaŜdą na-
potkaną trudność. KaŜdego dnia 
odmówię Zdrowaś Maryjo, aby 
Pan dał mi dobrą śmierć. Aby słu-
Ŝyć Bogu nie pójdę juŜ do kina, 
zanim nie upewnię się, Ŝe film jest 
odpowiedni, Ŝe nie jest gorszący 
lub niemoralny. Gdy studiuje, 
gromadzi wokół siebie najbardziej 
Ŝarliwe dziewczęta i formuje z 
nimi wieczernik, rodzaj szkoły 

modlitwy i formacji apostolskiej, 
mówiąc: Bądźcie prawdziwymi 
apostołami, zdobywającymi dusze 
koleŜanek. Gdy zostaje lekarzem, 
mieszkańcy wkrótce rozpoznają w 
niej bardzo cenną perłę. Wzywa 
się ją dniem i nocą. Nigdy nie 
odmawia, bez względu na zmę-
czenie.  
W końcu poznaje Piotra Mollę. 
Joanna, tuŜ przed ślubem, pisze do 
Piotra: Jeszcze tylko kilka dni. Je-
stem wzruszona, zbliŜając się do 
sakramentu miłości. Staniemy się 
współpracownikami Boga w stwa-
rzaniu, moŜemy Mu dać dzieci, 
które Go będą kochać i słuŜyć Mu. 
19 listopada 1956 r. Joanna rodzi 
Piotra Ludwika swego pierworod-
nego syna. Dziecko jest poświę-
cone Najświętszej Dziewicy. Rok 
po nim przychodzi na świat Maria 
Zyta. CiąŜa była dotkliwa. To 
wspomnienie szybko się zaciera: 

Św. Joanna Beretta Molla 
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Powinniśmy naprawdę podzięko-
wać Panu za to, Ŝe dał nam dwa 
wielkie skarby tak piękne, zdrowe 
i mocne. W chwilach nieobecności 
męŜa pisze do niego listy pełne 
uczucia o Ŝyciu swoim i dzieci. 
Jest zadowoloną małŜonką i mat-
ką. W 1960 r. rodzi się Laura, któ-
ra jest poświęcona Matce BoŜej 
Dobrej Rady. Joanna ciąŜę i poród 
przeŜyła w cierpieniu. Jednak ni-
gdy nie słychać najmniejszej 
skargi w oczekiwaniu na dziecko. 
Joanna wychowuje swe pociechy 
pokojowo, bez podnoszenia głosu, 
co nie jest takie łatwe ze względu 
na ich Ŝywy temperament. Prowa-
dzi je od wczesnych lat na Mszę 
Świętą. KaŜdego wieczoru robi z 
nimi rachunek sumienia. Będąc 
matką, pamięta takŜe o tym, Ŝe 
jest kobietą. Nie zaniedbuje sie-
bie, choć nie jest to cel jej Ŝycia. 
Lubiła dobrze się ubierać, zama-
wiała katalogi mody w ParyŜu, 
była bardzo atrakcyjna. Nie stroni-
ła od gustownego makijaŜu, ma-
lowała paznokcie. Miała karnet do 
La Scali, odwiedzała teatry i kina, 
chętnie bywała na przyjęciach i 
sama je organizowała, kochała ta-
niec. Jednak nade wszystko ko-
chała Jezusa Eucharystycznego, 
który Ŝył w niej dla całej rodziny. 
Tak o tym pisze do Piotra: O 8.30 
jestem na Mszy Świętej. Wierz mi, 
nigdy tak nie smakowałam we 
Mszy Świętej w kościółku w Se-

striere i w Komunii Świętej, jak w 
tych dniach. Kościółek piękny, 
maleńki i opustoszały. Celebrans 
nie ma nawet ministranta, więc 
Jezus jest cały dla mnie i dla Cie-
bie, Piotrze, bo juŜ gdzie jestem 
ja, tam jesteś takŜe Ty. Jeszcze 
jedna odrobina tej niezwykłej ra-
dości: Piotrze! Bardzo, bardzo 
Cię kocham i jesteś zawsze we 
mnie obecny, poczynając od sa-
mego rana, gdy podczas Mszy 
Świętej, w czasie ofiarowania, 
ofiaruję wraz z moją Twoją pracę, 
Twoje radości, Twoje cierpienia, 
a potem czynię tak przez cały 
dzień, aŜ do wieczora. śycie ro-
dziny Molla choć wypełnione jest 
codziennością, to tętni miłością i 
pogodą ducha, a źródłem tego 

szczęścia jest sam Bóg. 
W sierpniu w 1961 r., gdy po raz 
kolejny spodziewa się dziecka, w 
drugim miesiącu ciąŜy odkrywa 
lekarze odkrywają włókniaka. 
Poddaje się operacji. Kapłanowi, 
który przyszedł ją wyspowiadać i 
przyniósł Komunię mówi: Mam 
ufność w Bogu, tak. Teraz mam 
wypełnić mój obowiązek matki. 
Ponawiam przed Panem ofiarę z 
mojego Ŝycia. Jestem gotowa na 
wszystko, byle tylko ocalono moje 
dziecko. Nadchodzi czas rozwią-
zania. Ma prośbę do swojej przy-
jaciółki: Módl się za mnie, ponie-
waŜ się boję. Módl się, aby udało 
mi się dobrze spełnić wolę BoŜą. 
Usiłuje się ją przekonać, Ŝe nie 
powinna się poświęcać: ma troje 
dzieci. Odpowiada zawsze: Chcę, 
aby moje dziecko Ŝyło. Poród jest 
długi i niewypowiedzianie bole-
sny. Joanna Emmanuela przycho-
dzi na świat w Wielką Sobotę ra-
no, wspaniały noworodek waŜy 
4,5 kg. Jednak stan matki pogar-
sza się nagle. Straszliwie cierpi, 
ma między zębami chusteczkę, 
aby lepiej zapanować nad silnym 
bólem i uniknąć jęków: Gdybyś 
wiedziała, jak się cierpi, kiedy 
musi się umierać pozostawiając 
małe dzieci. W środę po Wielka-
nocy zaczyna konać, całuje krzyŜ 
powtarzając: Jezu, kocham Cię. 
Mówi do męŜa: Byłam juŜ w tam-
tym świecie. Gdybyś wiedział, co 
widziałam! 28 kwietnia 1962 r. o 
8 rano w obecności męŜa, czwor-
ga braci i sióstr Joanna oddaje swą 
piękną duszę Bogu. Po wielu la-
tach od śmierci Joanny, Piotr na-
dal Ŝył siłą jej miłości: „Tak, Joa-
siu, bardzo Ŝywa jest we mnie na-
sza przeszłość. Byłaś wspaniałym 
człowiekiem. Byłaś moją umiło-
waną..., umiłowaną mego serca..., 
miłością mojej duszy... z Pieśni 
nad Pieśniami. Byłaś mamą szczę-
śliwą i mądrą naszych dzieci. O 
czymkolwiek decydowałaś i co-
kolwiek robiłaś, zawsze szukałaś 
odnośnie tego woli BoŜej poprzez 
modlitwę i Eucharystię”.   
W 1970 r. rozpoczyna się proces 
beatyfikacyjny Joanny. Jan Paweł 
II beatyfikuje ją 24 kwietnia 1994 r., 

Rodzina Mollów 

Piotr Molla – mąż Joanny 
Joanna Emanuela – czwarte dziecko uratowane przez Joannę 
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zaś dziesięć lat później, 16 maja 
2004 r. ogłasza świętą. W homilii 
wygłoszonej podczas mszy kano-
nizacyjnej Ojciec Święty mówi, Ŝe 
„Joanna Beretta Molla była zwy-
kłym, ale jakŜe wymownym 
świadkiem BoŜej miłości. (...) Na-

śladując Chrystusa, który „umiło-
wawszy swoich (...) do końca ich 
umiłował” (J 13, 1), ta święta 
matka rodziny w sposób heroicz-
ny dochowała wierności zobowią-
zaniom podjętym w dniu zawarcia 
sakramentu małŜeństwa. NajwyŜ-

sza ofiara, którą uwieńczyła swe 
Ŝycie, świadczy o tym, Ŝe tylko 
wtedy człowiek moŜe się zreali-
zować, gdy ma odwagę całkowi-
cie poświęcić się Bogu i bra-
ciom”. 

Bogumiła Matysik 

 
 

WIARA W RODZINIE CZYNI CUDA 
 

Wiara w Jezusa jest 
nieodzownym wa-
runkiem, który po-
zwala człowiekowi 
otworzyć się na dzia-
łanie Boga i na do-
świadczenie mocy 
Jego Słowa. Zdecy-
dować się na Boga to 
postawić Go na 
pierwszym miejscu 
w naszym Ŝyciu, w 
naszych rodzinach  
i razem z Nim iść w 
przyszłość. Nie nasze 
wysiłki czy stany 
emocjonalne, ale tyl-
ko Jego dotknięcie 
zamienia wszystko  
w Ŝycie. Tak teŜ sta-
ło się w rodzinie An-
ny. Anna była w 
szczęśliwym związ-
ku przez kilka lat. 
Urodziły się dzieci, 
którymi się zajmo-
wała, a jej mąŜ za-
czął coraz częściej 
wyjeŜdŜać w delega-
cje. Nie było szcze-
rych rozmów tak jak 
na początku, coraz 
częściej dochodziło 
do awantur. Było co-
raz bardziej nieprzy- 
jemnie i smutno. Anna zaczęła 
podejrzewać męŜa, Ŝe kogoś ma. 
Okazało się, Ŝe miała rację. Usły-
szała od niego pewnego dnia, Ŝe 
ma inną kobietę i odchodzi od 
niej. Co czuła Anna? Rozpacz, 
beznadzieję, świat jej się zawalił. 
W domu nie mogła znaleźć sobie 
miejsca, spacerowała z dziećmi i 
rozmyślała. Pewnego dnia prze-

chodziła obok kościoła. Weszła na 
chwilę i akurat było wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, usia-
dła w ławce obok jednej ze stacji 
Drogi KrzyŜowej. Był to pierwszy 
upadek Jezusa. I wtedy w jej sercu 
powstała myśl: Jezus upadł, ale 
powstał, szedł dalej. A moŜe war-
to zawalczyć o mojego męŜa, o 
małŜeństwo, o rodzinę? Miała roz- 

terki, czy będzie 
umiała przebaczyć, 
czy da radę? Z ufno-
ścią i pokorą modliła 
się do Jezusa, aby 
dotknął zatwardziałe 
serce męŜa i zamienił 
je w Ŝycie. Strumień 
modlitwy zaszumiał 
głośno w niebie,  
a Pan obdarzył łaską 
wiary związek Anny. 
Otrzymała ona łaskę 
i wybaczyła męŜowi, 
bo otworzyła się na 
Boga, zaufała Jezu-
sowi. Do dziś stano-
wią pełną rodzinę  
i są szczęśliwi.  
„Wiara jest łaską, 
aby nikt się nie chlu-
bił”(Ef 2, 8-9), dla-
tego módlmy się nie-
ustannie do Boga: 
„Panie przymnóŜ 
nam wiary” (Łk, 17, 
5). Trzeba nauczyć 
się opowiadać Panu 
o wszystkim i jedno-
cześnie nasłuchiwać, 
co On mi odpowie. 
Aby modlitwa była 
skuteczna musi jej 
towarzyszyć pokora!  
Tylko taka modlitwa 

przypomina strumień Ŝycia, któ-
rego szum juŜ słychać z daleka. 
Wiara to fundament, na którym 
powinna być zbudowana kaŜda 
rodzina, poniewaŜ prowadzi do 
harmonii z Bogiem, z samym so-
bą, a przez to do pokoju i miłości 
w rodzinie. 
 

Maria Undra 
 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 

Jezus drogą i prawdą, i życiem  

fot. Przemysław Piątkowski 
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OTYŁOŚĆ? TO ZALEśY OD CIEBIE 
 

Otyłość i nadwaga osiągają w Polsce rozmiary epidemii. 
Około 50% osób dorosłych ma nadmierną masę ciała, 
czego skutkami moŜe być wiele chorób takich jak: cu-
krzyca, nadciśnienie, choroby trzustki, wątroby, dna mo-
czanowa, choroby stawów. Otyłość zwiększa takŜe ryzyko 
zachorowań na nowotwory. Tak więc walka z otyłością, to 
nie tylko droga do lepszego wyglądu, lecz takŜe inwesty-
cja w zdrowe i dłuŜsze Ŝycie. Trzeba więc zdecydować się 
na wprowadzenie kilku istotnych zmian w naszym trybie 
Ŝycia. 
Dieta odchudzająca to nic innego, jak zdrowy, racjonalny 
sposób Ŝywienia. Pamiętajmy, dieta nie moŜe być restryk-
cyjna. Dobrze chudnąć, to nie znaczy chudnąć szybko. 
Rozsądne tempo chudnięcia to 0,5-1 kg na tydzień. W na-
szym menu powinny dominować produkty zboŜowe wie-
loziarniste tj. kasze, makarony razowe, płatki owsiane, 
błonnik (powoduje uczucie sytości, spowalnia przenikanie 
cukru do krwioobiegu), warzywa 4 porcje – ok. 400 g, 
owoce 2-3 porcje – 250-300 g. SpoŜywajmy takŜe niskokaloryczne produkty bogate w wapń (twaróg, jogurt), 
przecinku bo zmniejsza on wchłanianie tłuszczów w jelitach. Dieta odchudzająca musi iść zawsze w parze z 
aktywnością fizyczną, Ŝeby wspomóc spalanie (bez tego jest mało skuteczna). Niepokojący jest fakt coraz 
częstszego występowania otyłości u dzieci  i młodzieŜy. Pamiętajmy, Ŝe komórki tłuszczowe powstają w 
okresie dzieciństwa raz na całe Ŝycie, więc otyłe dziecko będzie bardziej skłonne do otyłości w Ŝyciu doro-
słym. Kuracja odchudzająca to długi proces wymagający od nas duŜo silnej woli i motywacji, ale naprawdę 
warto. A więc do dzieła!  

Ewa Kozłowska 

 

CHROŃ SIĘ SAM PRZED NADWAGĄ 
 
Do najwaŜniejszych objawów zaburzeń przemiany tłusz-
czów naleŜy otyłość. Stan nadmiernego gromadzenia się 
tłuszczu w ustroju spowodowany jest czynnikami ze-
wnątrzpochodnymi bądź teŜ wewnątrzpochodnymi, np. 
nadmiernym spoŜywaniem pokarmów, siedzącym trybem 
Ŝycia, zaburzeniami gruczołów dokrewnych, małą aktyw-
nością fizyczną. Zapobieganie otyłości, to głównie właści-
wa dieta, unikanie w poŜywieniu nadmiernej ilości tłusz-
czów i węglowodanów, zwłaszcza zjadania przez dzieci 
słodyczy, np. jeden mały batonik moŜe zawierać w sobie ty-
le energii, co pół obiadu.  Gdy za mało się ruszamy, nie 
wykonujemy regularnie Ŝadnych ćwiczeń i mamy małą ak-
tywność fizyczną, wówczas tempo metabolizmu spada i sto-
sunkowo nieduŜa ilość poŜywienia moŜe przekraczać nasze 
zapotrzebowanie na kalorie i tyjemy. Jak sprawdzić prawi-
dłową masę ciała?  

    

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O: 
utrzymywaniu prawidłowej masy ciała przez całe życie, 
wybieraniu produktów o niskiej gęstości energetycznej, 
unikaniu nadmiaru cukru i tłuszczu, 
wystrzeganiu się produktów typu fast-food, 
codziennej aktywności fizycznej, 
kontrolowaniu wagi ciała i obwodu pasa. 
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Najprostszym wskaźnikiem słuŜącym do sprawdzenia czy mamy prawidłową wagę jest BMI z ang. Body 
Mass Index. W zaleŜności od wartości BMI określa się cztery przedziały masy ciała:  
niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę, otyłość. Jeśli mamy nadwagę lub otyłość, to trzeba jak najszyb-
ciej wrócić do prawidłowej wagi. Naukowcy wykazali, Ŝe im dłuŜej jest nadwaga lub otyłość, tym większe są 
komplikacje zdrowotne. Otyłość zwiększa ryzyko miaŜdŜycy naczyń krwionośnych, chorób układu krąŜenia, 
cukrzycy, nowotworów np. raka piersi u kobiet. 

Lilianna Jankowska 

 
 
 
 

JESTEŚMY PO TO, BY POMAGAJESTEŚMY PO TO, BY POMAGAJESTEŚMY PO TO, BY POMAGAJESTEŚMY PO TO, BY POMAGAĆĆĆĆ    
 

Rozmowa z Ewą Lewandowską, 
Kierownikiem Działu Pomocy 
Specjalistycznej w Ośrodku Po-
mocy Społecznej Dzielnicy Biało-
łęka m.st. Warszawy 
 
Redakcja: Jaka jest historia po-

wstania Ośrodka Pomocy Społe-

cznej Dzielnicy Białołęka? 

Ewa Lewandowska: Gmina 
Warszawa - Białołęka jako pierw-
sza spośród nowo powstałych 
gmin utworzyła Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Działalność rozpoczę-
to 16 września 1994 r. w lokalu 
przy ul. Antalla 4. JuŜ wtedy z 
pomocy Ośrodka skorzystało 600 
osób. Wówczas w grudniu zorga-
nizowaliśmy zabawę gwiazdkową 
z Mikołajem dla 260 niepełno-
sprawnych dzieci oraz dzieci po-
chodzących z najuboŜszych ro-
dzin, a na plebanii miejscowego 
kościoła wieczerzę wigilijną dla 
osób najuboŜszych. Jako pierwsi 
zainicjowaliśmy ruch samopomo-
cowy. Udało się to dzięki Ŝyczli-
wości księdza proboszcza parafii 
Najświętszej Marii Panny Matki 
Pięknej Miłości przy ul. Myśli-
borskiej, który udostępnił do tego 
celu pomieszczenie plebanii. Nie-
zwykle istotne było osobiste za-
angaŜowanie Naszych pracowni-
ków, którzy po godzinach pracy 

uczestniczyli w pierwszych mi-
tyngach grupy AA. 
Proszę nam w skrócie wyjaśnić, 

czym jest pomoc społeczna? 

Pomoc społeczna jest elementem 
systemu zabezpieczenia społecz-
nego. Specyfika pomocy społecz-
nej polega przede wszystkim na 
tym, Ŝe jest ona adresowana do 
osób i rodzin, które znalazły się w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej i nie są 
w stanie przezwycięŜyć jej samo-
dzielnie. Powody udzielania po-
mocy zgodnie z art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12.03. 
2004 r. to m.in.: ubóstwo, sieroc-
two, bezdomność, bezrobocie, 
przemoc w rodzinie, niepełno-

sprawność, brak umiejętności w 
przystosowaniu do Ŝycia młodzie-
Ŝy opuszczającej całodobowe pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, 
klęska Ŝywiołowa lub ekologicz-
na, potrzeba ochrony macierzyń-
stwa lub wielodzietności, długo-
trwała lub cięŜka choroba. W 
2013 r. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy objął pomocą 1867 ro-
dzin, w tym 1168 rodzin korzysta-
ło ze świadczeń. Inną formą po-
mocy są usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi. 
Czy oprócz pomocy finansowej 

moŜna uzyskać inną formę 

ZALECENIA UŁATWIAJĄCE OBNIŻENIE MASY CIAŁA: 
jedz spokojnie bez pośpiechu, nie oglądaj telewizji i nie czytaj w trakcie posiłków, 
spożywaj 4-5 mniejszych posiłków, nie najadaj się do syta, 
unikaj smażenia, gotuj w wodzie lub na parze, piecz w folii, 
dbaj o różnorodność potraw, 
nie ,,zajadaj" stresu słodyczami, 
pij wodę niegazowaną 1-2 litry dziennie, 

 

    

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 

    

Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin  

Dzień Niepełnosprawności  
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pomocy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej? 

Podstawowe formy pomocy, poza 
pomocą materialną, to: praca so-
cjalna i poradnictwo specjali-
styczne, w szczególności w obsza-
rze pomocy prawnej i psycholo-
gicznej. Pomoc ta jest realizowana 
głównie w postaci konsultacji i 
rozmów indywidualnych (wspie-
rających, motywujących i eduku-
jących) oraz oddziaływań grupo-
wych. Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej wpro-
wadziła do pomocy społecznej 
nowe „narzędzie”, tzn. asystenta 
rodziny. Pomocą asystenta rodzi-
ny objęte są przede wszystkim ro-
dziny wieloproblemowe zagroŜo-
ne odebraniem dzieci oraz rodziny 
biologiczne, których dzieci prze-
bywają w instytucjonalnej i ro-
dzinnej pieczy zastępczej. 
Kolejnym zadaniem Ośrodka jest 
bardzo ścisła współpraca z Zespo-
łem Interdyscyplinarnym i koor-
dynacja Grup Roboczych powo-
ływanych przez Zespół w związku 
z realizacją procedury „Niebieskie 
Karty”. W roku ubiegłym Zespół 
powołał czterdzieści trzy Grupy 
Robocze, gdzie w dwudziestu 
siedmiu przypadkach pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej peł-
nili rolę koordynatora. Łącznie 
odbyło się sto trzydzieści trzy spo-
tkania Grup Roboczych. Poza ww. 
działaniami Ośrodek nasz prowa-
dzi szeroką działalność w ramach 
Centrum Aktywności Lokalnej. 
Czym więc jest CAL? 

Innowacyjne działania na rzecz 
społeczności lokalnej cechowały 
nasz Ośrodek od początku jego ist-
nienia. Dwukrotnie Ośrodek nasz 
otrzymał Certyfikat Jakości „Cen-
trum Aktywności Lokalnej” przy-
znany przez Stowarzyszenie Cen-
trum Wspierania Aktywności Lo-
kalnej. Centrum Aktywności Lo-
kalnej słuŜy aktywizowaniu spo-
łeczności lokalnej oraz kształtowa-
niu poczucia przynaleŜności do 
danego miejsca i grupy. Jest to me-
toda budzenia aktywności społecz-
nej w celu samoorganizowania się 
do rozwiązywania konkretnych 

problemów danej społeczności. 
Elementem naszej działalności są 
zajęcia Centrum Aktywności Se-
niora. Jest to pierwsza tego typu 
placówka powstała z myślą o oso-
bach starszych, niepełnosprawnych 
oraz zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym, zamieszkałych na te-
renie dzielnicy Białołęka. Oferta 
CAS-u jest ciekawa, zróŜnicowana 
i umoŜliwia aktywizację uczestni-
ków zajęć w róŜnych sferach Ŝycia. 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, 
prowadzone przez instruktorów 
specjalistów w swojej dziedzinie 
(znaczna część z nich to wolonta-
riusze). DuŜa sala, która moŜe po-
mieścić ponad pięćdziesiąt osób, 
jest idealnym miejscem na spotka-
nia grup, zarówno w celu wspól-

nego spędzenia czasu wolnego, jak 
równieŜ nauki (zajęcia edukacyjne 
dla seniorów). Organizujemy tutaj 
spotkania okolicznościowe, grupy 
samopomocowe, spotkania wolon-
tariuszy oraz róŜne zajęcia kultu-
ralno-edukacyjne.  
W prasie i telewizji przedsta-

wiane są ostatnio przypadki, w 

których określone instytucje 

pomocy społecznej okazały się 

niekompetentne. Czy Państwu 

coś takiego się zdarzyło lub co 

według Państwa opinii naleŜy 

jeszcze poprawić, aby skutecz-

nie zapobiec podobnym nie-

szczęściom ? 

Praca, jaką zajmują się nasi spe-
cjaliści, zarówno pracownicy so-
cjalni, psycholodzy, jak teŜ asy-

stenci rodziny, jest niezwykle 
trudna, odpowiedzialna. Wymaga 
ogromnego doświadczenia, zaan-
gaŜowania i poświęcania duŜej 
ilości czasu kaŜdej rodzinie. Na-
wet jeśli wszyscy specjaliści doło-
Ŝą wszelkich starań, aby udzielić 
skutecznej pomocy, istnieją czyn-
niki, których nie da się przewi-
dzieć i zapanować nad nimi. Na 
szczęście wśród naszych klientów 
nie doszło do nieszczęścia. Jednak 
pracownicy Ośrodka nie mają do-
stępu do kaŜdej rodziny. ZaleŜy 
nam na uwraŜliwieniu społeczno-
ści lokalnej. Zachęcamy miesz-
kańców naszej Dzielnicy do zgła-
szania rodzin, które ich zdaniem 
wymagają wsparcia. Białołękę 
zamieszkuje około sto tysięcy 

mieszkańców. Tymczasem w 
Ośrodku Pomocy Społecznej za-
trudnionych jest kilkunastu pra-
cowników socjalnych. Bez infor-
macji ze środowiska lokalnego 
nasi pracownicy nie będą mieli 
szansy na dotarcie do kaŜdej ro-
dziny wymagającej pilnej pomo-
cy, interwencji i wsparcia. 
Czy nadal, duŜym zagroŜeniem 

w rodzinach, do których docie-

racie, są problemy alkoholizmu 

i narkomanii?  

Problem uzaleŜnienia i naduŜy-
wania alkoholu jest bardzo duŜym 
problemem. Zdarzają się nawet 
wypadki śmiertelne, do jakich do-
chodzi z powodu alkoholu. Pro-
blem narkotyków dotyczy raczej 
młodych ludzi, ale staje się coraz 

Spotkania z ciekawymi ludźmi  

    

Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin  
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bardziej powszechny. Nasze mia-
sto przeznacza duŜe środki finan-
sowe zarówno na profilaktykę, jak 
i na leczenie osób uzaleŜnionych. 
Mam nadzieję, Ŝe wraz z ogólno-
polskimi działaniami mającymi na 
celu podniesienie świadomości 
zagroŜeń związanych z alkoholem 
i narkotykami, bardziej skutecznie 
będziemy mogli radzić sobie z 
tymi problemami społecznymi. Na 
terenie Dzielnicy działa Dzielni-
cowy Zespół Realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, gdzie 
członkowie rodziny lub inne oso-
by mogą zgłosić informację o 
osobie uzaleŜnionej od alkoholu i 
doprowadzić do wszczęcia proce-
dury zobowiązania jej do podjęcia 
leczenia odwykowego. Rodziny 
doświadczające problemu alkoho-
lowego mogą korzystać teŜ z po-
mocy konsultantów (np.: psycho-
loga, terapeuty uzaleŜnień, praw-
nika) zatrudnionych w Punkcie In-
formacyjno-Konsultacyjnym na-
szej Dzielnicy.  
Czy jest coś, czym chcieliby się 

Państwo pochwalić? 

Na przestrzeni ostatnich lat Ośro-
dek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy otrzy-
mał wiele prestiŜowych nagród, w 
tym wyjątkowo cenne dla nas 
dwie nagrody: Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej za innowacyj-
ne działania w pomocy społecz-
nej. Szczególnie doceniono nasze 
działania w ramach promocji wo-
lontariatu senioralnego. Pięciu 
pracowników socjalnych otrzyma-

ło prestiŜowe wyróŜnienia i na-
grody od Wojewody Mazowiec-
kiego za najbardziej wartościowe 
inicjatywy w ramach działalności 
socjalnej. Ponadto otrzymaliśmy 
równieŜ nagrodę zespołową za 
podejmowanie działań na rzecz 
aktywizacji środowiska lokalnego, 
za realizowanie w partnerstwie z 
Polskim Forum Migracyjnym 
działań na rzecz uchodźców. W 
2011 r. oraz 2013 r. Dzielnica 
Białołęka w ramach ogólnopol-
skiego konkursu otrzymała tytuł 
„Samorządu Równych Szans” za 
działania Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Działania te są konty-
nuowane w ramach Programu 
„Niepełnosprawność to nie wyrok. 
śyj i ciesz się kaŜdym dniem”. W 
2013 r. za projekt skierowany do 
dzieci zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym „Wakacyjny Zaką-
tek” – w ogólnopolskim konkursie 

organizowanym przez czasopismo 
„Głos Pedagogiczny” – Ośrodek 
Pomocy Społecznej otrzymał znak 
jakości w kategorii „Lider Pracy 
Społecznej” oraz nagrodę indywi-
dualną „Pracownik Socjalny Roku 
2013”. Przyznanie tak prestiŜo-
wych nagród i wyróŜnień jest 
niewątpliwie powodem do dumy. 
Staje się takŜe inspiracją do dal-
szej owocnej pracy i poszukiwa-
nia kolejnych nowatorskich roz-
wiązań, tworzenia i realizowania 
nowych programów zgodnie z po-
trzebami poszczególnych grup 
środowiskowych. Realizacja wszyst-
kich działań, za które Ośrodek został 
doceniony, moŜliwa była dzięki 
przychylności i wsparciu władz 
oraz Radnych Dzielnicy Białołę-
ka. 
Dziękujemy za rozmowę  

i Ŝyczymy Państwu wytrwałości. 

Rozmawiał Artamator 

Fotografie z archiwum OPS-u  
 

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA ORAZ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, 
ul. Porajów 14 tel. 22 403 59 57 

 
Centrum jest otwarte w dniach: poniedziałek – czwartek od godz. 9:00 do 20:00 oraz w piątek 
od godz. 9:00 do 16:00. Pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy socjalni OPS przyjmują mieszkańców Białołęki w siedzibach przy ul. Wincenta van 
Gogha 7, tel. 22 614 69 45 oraz Marywilskiej 44 C, tel. 22 300 20 40; w dniach poniedziałek  
– piątek od godz. 8:00 do 16:00. 
 

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ul. Modlińska 61, tel. 22 431 28 30 

Zespół taneczny „Przebudzenie”  

    

Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin  
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S E M A   O R E K  
Witajcie! Cieszę się, Ŝe po raz kolejny moŜemy razem wyruszyć w interesującą podróŜ. Tym razem 
udamy się w świat muzyki. Odkryjemy piękno śpiewu i gry na instrumentach oraz ich miejsce w 
Kościele, który wspólnie tworzymy.  Droga otwarta! Ruszajmy!☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HASŁO:……………………………………………………………….……………………………………. 

Czy znasz piosenkę, z której pochodzą te słowa? 
 

 

 

Pan Bóg obdarowuje kaŜdego człowieka 
róŜnymi talentami. Niektórzy wspaniale 
rysują, inni piszą wiersze, jeszcze inni mają 
wybitne osiągnięcia sportowe. Są równieŜ 
tacy, którzy pięknie śpiewają i grają na 
instrumentach. Zastanów się, jakie Ty 
posiadasz talenty. Narysuj je w ramce obok. 

Pamiętaj, Ŝe Pan Bóg pragnie, abyś je 
rozwijał. Chce, Ŝebyś mógł dzielić się z 
innymi tym, co potrafisz! 
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W wykreślance obok 
ukryte są nazwy 
instrumentów 
muzycznych.  

Spróbuj je odszukać. 
Będą one przydatne 
w następnym 
zadaniu. Podpowiedź 
znajduje się pod 
wykreślanką.  

Do dzieła! ☺☺☺☺ 

 

 

Czy wiesz, Ŝe Pana Boga moŜna chwalić nie tylko śpiewem, ale takŜe grą na przeróŜnych 
instrumentach? PoniŜej znajdują się niektóre z nich. Nazwij je. Który instrument lubisz najbardziej? 
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SCHOLKA DZIECIĘCA 

Od trzech lat prowadzę w naszej parafii scholkę 
dziecięcą. Naszym opiekunem duchowym jest 
ksiądz Mariusz. Scholka początkowo liczyła tylko 
czworo dzieci. Teraz ich liczba wzrosła do 
trzydziestki i wciąŜ dołączają nowe osoby.  
Na środowych próbach – oprócz nauki pieśni –  
odbywają się zabawy integracyjne. Mimo duŜego 
przedziału wiekowego – są tu dzieci od 4 do 11 lat, 
to czują się one dobrze w tej grupie, dzięki czemu 
bardziej się angaŜują Wiosną  wyjeŜdŜamy na wycieczki, np. w czerwcu 2013 r. byliśmy w Płocku  
w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia, gdzie mieszkała św. siostra Faustyna 
Kowalska, a rok wcześniej w Woli Okrzejskiej – w domu Henryka Sienkiewicza oraz w sanktuarium 

w Niepokalanowie. W styczniu 2013 r. 
dzieci zaangaŜowały się w Jasełka,  
a w tym roku w niedzielę, 12 stycznia 
wystąpiły na koncercie kolęd . Wszyscy 
byli pod wraŜeniem ich wykonania 
Gloria in excelsis Deo. Dzieci nagrały 
kolędy równieŜ na płycie. Wszystkim 
tym inicjatywom towarzyszy ogromne 
zaangaŜowanie rodziców. Rodzice 
chętnie mnie wspierali od początku 

działania scholi, dzięki czemu tworzymy małą wspólnotkę. Widać teŜ, Ŝe dzieci bardzo lubią muzykę  
i wszystko, co z nią związane. Są bardzo muzykalne – kilka dziewczynek  uczy się grać na gitarze albo 
na keyboardzie. Jednak najbardziej lubią śpiewać i to słychać. 

Dziękuję Panu Bogu, Ŝe trzy lata temu powołał mnie do prowadzenia tej scholki i do takiej słuŜby 
Kościołowi. Dziękuję równieŜ za te dzieci, które swym śpiewem i radością dają świadectwo wiary  
w Pana Boga. 

 

 

 

Dobromiła Balicka 

Próby scholki dziecięcej odbywają się w salce domu katechetycznego w środy o godz. 19:00. 
Scholka dziecięca śpiewa w niedzielę podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 10:15. Przed 
Mszą Świętą mamy próbę o godz. 9:30. 
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Marta Wawer 

ŚWIĘTA CECYLIA 
 

Święta Cecylia przyszła na świat na początku III wieku  
w zamoŜnej rodzinie rzymskiej, w czasach, kiedy trwały 
prześladowania chrześcijan.  
Nie znamy wielu szczegółów z Ŝycia Cecylii. Wiadomo 
jednak, Ŝe przyjęła wiarę w Chrystusa i z ogromną odwagą, 
bez obaw o własne Ŝycie, wyznawała Go. Była młodą 
małŜonką szlachetnego Rzymianina Waleriana, którego 
wybrali dla niej rodzice. Dziewczyna bardzo pragnęła 
nawrócenia męŜa i dlatego swoim przykładem chciała jak 
najbardziej przybliŜyć mu piękno Ŝycia z Bogiem. 
Zaprowadziła go takŜe do papieŜa Urbana z nadzieją, Ŝe 
wpłynie On na przemianę młodzieńca. Wkrótce po tym 
Walerian przyjął chrzest. Od tamtej pory gromadził się 
razem z innymi na modlitwach, w ukryciu przed 
prześladowcami. Pewnego dnia Rzymianie odkryli miejsce 
spotkań chrześcijan i aresztowali ich. Wiara Cecylii była 
wystawiana na wielką próbę, jednak kobieta nigdy się jej nie 
wyparła. Zginęła wraz z męŜem śmiercią męczeńską. Święta 
Cecylia jest patronką muzyki kościelnej, chórzystów, 
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.  
 

Św. Augustyn powiedział 

 

„Śpiew to wyraz radości”. 

 „Kto śpiewa, 
dwa razy się 
modli”. 

 

 

„Ludzie nauczcie się śpiewać 
i tańczyć, bo Aniołowie w 
Niebie nie będą wiedzieli, co 
z Wami zrobić”. 

 
„Módlmy się 
śpiewając  
i modląc się 
śpiewajmy”. 

 

 

„Śpiewajcie głosem, 
śpiewajcie sercem, śpiewajcie 
ustami, śpiewajcie swoim 
Ŝyciem”. 
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PROJEKT NA śYCIE 
 
„KaŜdego więc, kto tych słów mo-
ich słucha i wypełnia je, moŜna 
porównać z człowiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, wezbrały po-
toki, zerwały się wichry i uderzyły 
w ten dom. On jednak nie runął, 
bo na skale był utwierdzony (Mt 
7, 24-25)” 
KaŜdy człowiek rodzi się i wzra-
sta w rodzinie. I choć doświad-
czenia, historia naszych rodzin 
jest róŜna, to tęsknota za domem, 
w którym codziennością jest mi-
łość, przebaczenie i prawda, który 
będzie trwały, „którego zgliszczy 
nie trzeba będzie opłakiwać”, jest 
w kaŜdym z nas taka sama, tak 
samo przejmująca.  
 JuŜ od kilkunastu miesięcy towa-
rzyszą mi pytania o dom, o rodzi-
nę, którą w przyszłości miałabym 
budować. Z pewnością odpowie-
dzi nie da się udzielić od razu, po-
chopnie, bez zastanowienia. Nie 
tylko ze względu na złoŜoność 
tematu, ale i na wagę, i istotność 
odpowiedzi, które zawaŜą na mo-
im przyszłym Ŝyciu. Kilkakrotnie 
juŜ wracałam do rozwaŜania słów 
papieŜa Benedykta XVI z 2006 r., 
wypowiedzianych do młodych na 
Krakowskich Błoniach. Podczas 
tego spotkania, PapieŜ Benedykt 
odnosił się do fragmentu Ewange-
lii o roztropnym i nieroztropnym 
budowaniu domu (Mt 7, 24-27). 
Mimo Ŝe nie było mnie wtedy w 
Krakowie, czytając ten tekst dziś, 
czuję ogromną miłość papieŜa, 
czułość i mądrość, którymi w 
swoich słowach obdarzył nas, 
młodych ludzi. 
O budowaniu domu, z ust papieŜa, 
pada wiele waŜnych dla mnie 
słów, jednak te, które mnie naj-
bardziej dotknęły, to wezwanie do 
porzucenia lęku, który „moŜe spa-
raliŜować wolę i odebrać wiarę, Ŝe 
istnieje dom zbudowany na skale. 
MoŜe skłonić do uwierzenia, Ŝe 
tęsknota za domem to tylko mło-
dzieńcze pragnienie, a nie projekt 
na Ŝycie”. To, co w ostatnim cza-

sie do mnie dociera, co sobie 
uświadamiam (a raczej dane jest 
mi zrozumieć), to fakt, Ŝe budo-
wanie domu, nie jest jednorazową 
decyzją, to takŜe nie praca, która 
po kilku latach się skończy, ale Ŝe 
jest to projekt na całe Ŝycie, decy-
zja na kaŜdy dzień, praca, która 
choć czasem trudna, bolesna i mę-
cząca – przyniesie owoc większy 
od wszystkich naszych zmagań.  
Właśnie: walka, trud, ból, zmę-
czenie. Czy musi tak być? Czy  

rzeczywiście muszę patrzeć na 
budowanie rodziny, jak na ciągłą 
bitwę? Jezus mówi mi w Ewange-
lii, Ŝe tak. śe tak jak w naturze 
czas słońca, ciepła, kwitnących 
kwiatów i dojrzewających owo-
ców jest przerywany burzami, 
powodziami i uderzającymi wi-
chrami, tak samo w moim Ŝyciu 
czymś przewidywalnym i normal-
nym będą przeciwności. Naj-
wspanialsze jest chyba właśnie to, 
Ŝe Chrystus nie obiecuje mi (w 
niezgodzie z rzeczywistością), Ŝe 
z Nim moja rodzina będzie zaw-
sze Ŝyć wygodnie, bez Ŝadnych 
trudności. Jak troskliwy Tata 
opowiada mi, co moŜe nas spo-
tkać i prosi o roztropne decyzje. 
Jakie? O właściwy wybór funda-
mentu naszego domu, naszej przy-
szłości.  
„KaŜdego więc, kto tych słów mo- 

ich słucha i wypełnia je, moŜna 
porównać z człowiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudował na 
skale”. Słuchając słów Jezusa, 
fundamentem mojego domu ma 
być skała. W Biblii, św. Piotr pi-
sze o „Ŝywym kamieniu, odrzuco-
nym przez ludzi, ale u Boga dro-
gocennym i wybranym (1 P 2, 4) 
”, mając na myśli Chrystusa. Sie-
dem ostatnich lat mojego Ŝycia, to 
nieustanne doświadczanie tego, Ŝe 
Słowo BoŜe, słowo Boga jest 

prawdą. Nie mogę zaprzeczyć, Ŝe 
rzeczywiście Jezus jest odrzucany: 
widzę to na własne oczy, do-
świadczam tego kaŜdego dnia 
wokół siebie. Lecz dla mnie, Je-
zus, jest Ŝywym kamieniem. Do-
świadczam, Ŝe bez Niego moje 
Ŝycie nie ma sensu. Bez Niego, 
wszystko co dzieje się w moim 
Ŝyciu nie miałoby uzasadnienia, 
wyjaśnienia. Jezus wyjaśnia mi 
moje Ŝycie, bo zna mnie lepiej niŜ 
ja sama. Porzucenie więc Go jako 
fundamentu mojego Ŝycia byłoby 
nie tylko nieroztropne, ale po pro-
stu głupie.   
Skałą, w Piśmie Świętym, Jezus 
nazwał Piotra: „Ty jesteś Piotr, 
skała i na tej skale zbuduję mój 
Kościół, a bramy piekielne go nie 
przemogą (Mt 16, 16)”. Budowa-
nie na skale, to budowanie na Ko-
ściele i z Kościołem. W świetle 

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd 
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tego co mówi się o Kościele w 
mediach, moŜna by powiedzieć, 
Ŝe słowa Jezusa to bzdura. Dlate-
go pytam: czy słucham dziennika-
rzy telewizji i radia, czy słucham 
Jezusa, który sam załoŜył Ko-
ściół? Słucham Jezusa, ufam sło-
wom Jezusa, bo Kościół to Jego 
dzieło. I jeśli wierzę Jezusowi, to 
wierzę teŜ Kościołowi. Dla mnie, 
budowanie Ŝycia, budowanie ro-
dziny na Kościele i z Kościołem, 
to przede wszystkim Ŝycie sakra-
mentami. Zaczynając od załoŜenia 
rodziny w sakramencie małŜeń-
stwa przez pozostałe sakramenty 
przeŜywane juŜ razem w małŜeń-
stwie i przez nasze dzieci. Budo-
wanie na Kościele i z Kościołem, 
to przyjmowanie nauki Kościoła 
taką, jaką jest. Nie wybiórczo, ale 
konsekwentnie we wszystkich 
dziedzinach Ŝycia.  
 Podejmując Ŝyciowe decyzje o 
budowaniu rodziny, nie muszę się 
bać, nie muszę uciekać przed 
trudnościami, nie muszę dywago-
wać o trwałości małŜeństwa, bo 
fundament, który wybieram kaŜ-
dego dnia, tj. Chrystusa, jest nie-
zniszczalny. To fundament wiecz-
nej miłości, wierności i przeba-
czenia. Idąc za słowami papieŜa 
Benedykta – pragnę tworzyć swo-

je Ŝycie, swoją przyszłą rodzinę z 
Chrystusem i dla Chrystusa. Zna-
kiem tego, Ŝe mój narzeczony 
równieŜ wybiera ten sam co ja 
fundament dla naszej wspólnej 
przyszłości, były oświadczyny w 
wigilię niedzieli Świętej Rodziny. 
Ufam, Ŝe nasza rodzina będzie 
święta dopiero wtedy, gdy między 
nami będzie Święty Bóg, któremu 
wszystko zawierzymy. Do wspól-
nego Ŝycia z Panem Bogiem pro-
wadzi nas równieŜ codzienna, 
wspólna modlitwa, wspólnie prze-
Ŝywana niedzielna Eucharystia i Ŝy-
cie w czystości przedmałŜeńskiej. 

Wszystko to uczy nas, jak Ŝyć ze 
sobą i z Panem Bogiem, nie w 
oparciu o przywiązanie do przy-
jemności, ale w wolności wyboru, 
w miłości, która jest codziennym 
obdarowywaniem siebie nawza-
jem. Z Jezusem i z Kościołem ja-
ko fundamentem naszej rodziny 
mamy w sobie nadzieję, Ŝe nasz 
dom nie runie, „bo na skale był 
utwierdzony”. Z Jezusem funda-
mentem Ŝadna próba nie jest nam 
straszna. 
 

Justyna Machowska 

 
 

DO TAŃCA I DO RÓśAŃCA ☺ 
 

Rozpoczął się długi czas zabaw, 
tańców i hulańców, czyli karnawał. 
Poznaliśmy juŜ po części modli-
tewną stronę Ruchu Światło-śycie, 
Oazę Modlitwy. A czym zajmuje 
się typowy oazowicz w czasie kar-
nawału? Na pewno powinien juŜ 
zacząć myśleć o Wiśniewie.  
Wiśniewo – co to takiego? 

Jest to największa impreza karna-
wałowa organizowana w diecezji 
warszawsko-praskiej przez Ruch 
Światło-śycie. Sama nazwa tego 
wydarzenia wzięła się od miejsca, 
w którym przed kilkunastoma laty 
odbywał się bal.  Jego pomysło-
dawcą jest jeden z animatorów 
oazy z Parafii św. Jakuba na Tar-
chominie. Pierwsza edycja „Wi-

śniewa” miała miejsce w 1996 r., 
od tego czasu odbywa się co roku, 
jednakŜe, od ostatnich kilku lat, 
juŜ nie w Wiśniewie, lecz w bu-
dynku gimnazjum przy ulicy 
Strumykowej 21. Jej stałymi or-
ganizatorami są dwie wspólnoty 
oazowe z Tarchomina: z Parafii 
św. Jakuba oraz nasza. KaŜde 
„Wiśniewo” rozpoczyna wspólna 
Msza Święta. (W 2011 r. prze-
wodniczył jej sam biskup diece-
zjalny diecezji warszawsko-pra-
skiej abp Henryk Hoser. W tym 
roku najprawdopodobniej będzie 
to biskup pomocniczy diecezji 
warszawsko-praskiej ks. Marek 
Solarczyk). Następnie udajemy się 
do sali gimnastycznej we wspo-

mnianej szkole, a tam nie moŜe 
obyć się bez zwyczajowego polo-
neza, który dostojnie inauguruje 
naszą zabawę taneczną. Ubrani w 
balowe kreacje, bawimy się całą 
noc, a to wszystko w duchu nowej 
kultury – Ŝadnego alkoholu ani 
innych uŜywek.  
 

Nie żałuj podłogi! Tańcz! 

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd 
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Kto moŜe przyjść? 

KaŜdy, kto posiada zaproszenie, 
które moŜna zdobyć od odpowie-
dzialnego wspólnoty oazowej. 
Wbrew pozorom na „Wiśniewo” 
przychodzą nie tylko osoby z Ru-
chu Światło-śycie, jest to zabawa 
otwarta o charakterze ewangeliza-
cyjnym. W 2010 r. zgromadziła aŜ 
700 osób. Warto przyjść, bo at-
mosfera jest naprawdę gorąca.  
Ile to kosztuje? 

Cena za wejście waha się od 15 do 
20 zł od osoby. 
Kiedy się odbywa? 

Oczekiwać tego balu moŜemy na 
przełomie lutego i marca, a więc 
jest to okazja, aby wytańczyć się 
na całego, jeszcze pod koniec kar-
nawału! 
Czy warto? 

Co to za pytanie! Oczywiście, Ŝe 
tak, a zresztą… opinie jednego z 
internautów mówią same za sie-
bie:  

Ha... Byłem na czymś takim 

pierwszy raz... Nie będę mówił, Ŝe 

często pojawiam się na jakichkol-

wiek imprezach, ale na takiej Oa-

zowej byłem absolutnie po raz 

pierwszy. I według mnie było 

świetnie. Wiecie – taki mały szok, 

Ŝe nie uświadczyłem nigdzie towa-

rzystwa obstawiającego toalety za 

potrzebą... wypalenia papierosa. 

To wspaniałe, Ŝe TAK wiele osób 

potrafi TAK się bawić, naprawdę 

TAK bezproblemowo (sic). 
Uściski dłoni dla wspólnoty z Tar-

chomina za coroczne przygotowa-

nia imprezy na Wiśniewie. Na-

prawdę robicie to ekstra. Jestem 

pełna podziwu dla Was. 

Dodam, Ŝe tak pochlebnych ocen 
jest jeszcze całe mnóstwo. Tak 
więc, drogi czytelniku, jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej o tym i wie-
lu innych projektach, które organi-
zujemy, wpadnij do nas. MłodzieŜ 
naszej oazy spotyka się w kaŜdy 
piątek o godzinie 19.00 w salce 
domu katechetycznego. Do zoba-
czenia!  
 

Marta Chmielewska 

 
 
 
 
 
 

„PAPIEś POWIEDZIAŁ”,  
CZYLI CO WARTO CZYTAĆ 

 

Często moŜemy usłyszeć, Ŝe Pa-
pieŜ Franciszek powiedział coś co 
zmienia kurs, a moŜe nawet naukę 
Kościoła. Niewątpliwie nasz Pa-
pieŜ jest często cytowany w me-
diach – jednak, czy jest dobrze cy-
towany i czy moŜemy mieć zaufa-
nie do tych dziennikarskich sensa-
cji? 
Wypowiedzi Ojca Świętego mogą 
być zmienione lub nawet zmani-
pulowane z kilku powodów. Prze-
de wszystkim dziennikarze czy 
tłumacze nie znają dobrze nauki 

Kościoła i posługują się językiem 
opisów politycznych czy językiem 
potocznym. Przykładowo, gdy 
PapieŜ mówi, Ŝe nie będzie osą-
dzał homoseksualisty, to nie zna-
czy, Ŝe akceptuje grzech czy 
zmienia naukę Kościoła. Innym 
powodem trudności jest styl wy-
powiedzi PapieŜa Franciszka, któ-
ry jest pełen spontaniczności, 
swobody w tworzeniu nowych 
wyraŜeń oraz wpływów „hiszpań-
sko-argentyńskich”. Niestety część 
dziennikarzy i polityków a moŜe 

nawet duchownych świadomie 
wykorzystuje wypowiedzi Ojca 
Świętego do podparcia własnego 
stanowiska czy swoich interpreta-
cji nauki Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Jedni wykorzystują Pa-
pieŜa do walki z hierarchią a moŜe 
nawet z Kościołem, inni do utrzy-
mania istniejących struktur i zasad 
funkcjonowania. Zawsze warto, 
jak to mówią historycy, poddać 
krytyce źródło informacji. Czyli 
zastanowić się, jakie intencje, jaki 
interes ma osoba powołująca się na 

Tymczasem z perspektywy DJ-a 

Niech żyje bal! 

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd 
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PapieŜa. Warto korzystać z zaufa-
nych mediów, które juŜ udowod-
niły swoją rzetelność i których in-
teresy zostały dobrze zidentyfi-
kowane. Do wyboru mamy media 
katolickie, takŜe te kierowane 
przez świeckich. Zaproponuję kil-
ka stron internetowych.  
Oficjalnym watykańskim źródłem 
dokumentów i informacji są  
L'Osservatore Romano  
www.vatican.va/news_services/or
/index.htm i Radio Vaticana  
www.radiovaticana.va  
Obie instytucje mają swoje wersje 
informacji w języku polskim. Jed-
nak trzeba wiedzieć, Ŝe wiele do-
kumentów nie jest tłumaczonych 
na nasz język, są dostępne tylko 
po włosku.  
Z polskich portali poleciłbym 
ekai.pl związany bezpośrednio z 
Konferencją Episkopatu Polski: 
www.ekai.pl jest redagowany 
przez Katolicką Agencję Informa-
cyjną, dzięki czemu ma dostęp do 
najnowszych informacji i tekstów 

papieskich. KAI sama na bieŜąco 
tłumaczy wystąpienia i dokumenty 
watykańskie, które nie zostały 
przetłumaczone w Watykanie. 
Serwis KAI składa się głównie z 
informacji i dokumentów oraz 
wywiadów. Redakcyjne komenta-
rze ograniczone są do minimum. 
Innym portalem godnym polece-
nia jest strona wiara.pl, na której 
moŜna znaleźć relacje z codzien-

nych homilii Ojca Świętego Fran-
ciszka. Proponuję równieŜ zaglą-
danie na stronę wpolityce.pl, która 
jest prowadzona przez grupę 
świeckich dziennikarzy, którzy 
udowodnili wierność Kościołowi  
i korzystają z serwisu KAI. 
 

Jacek Jakubiak 

 

Zbigniew Nosowski, Parami do nieba,  

Więź, Warszawa 2010  
 

Jest to ksiąŜka obowiązkowa dla tych, którzy sprowadzają sakrament małŜeństwa do ce-
remonii ślubnej i do chwili wypowiadania słów przysięgi. To lektura dla tych, którzy nie 
wiedzą, czym jest duchowość małŜeńska. Wreszcie dla tych, którzy przeŜywają dylema-
ty typu: czy zostać z dzieckiem w domu i pomóc mu w odrabianiu lekcji, czy pójść na 
Mszę Świętą. (Odpowiedź wcale nie jest oczywista). Oprócz powyŜszych problemów, 
ksiąŜka zawiera równieŜ biografie świętych małŜonków oraz par, które czekają na wy-
niesienie na ołtarze. To wszystko pokazuje, jak przeŜywać małŜeństwo na drodze wiary.  

 

Gary Chapman, Sztuka wyraŜania miłości  

w małŜeństwie, Vocatio, Warszawa 2009 
 

Autor ksiąŜki uwaŜa, Ŝe istnieje pięć języków, za pomocą których człowiek wyraŜa mi-
łość: afirmacja, czas, prezenty, pomoc oraz dotyk. MałŜonkowie muszą poznać język 
swojej drugiej połowy, aby odpowiedzieć na jej potrzeby i zrozumieć swoje. Jest to 
ksiąŜka, którą czyta się jednym tchem, wypełniona po brzegi historiami i doświadcze-
niami róŜnych par małŜeńskich. Zarazem jest to mądra i przystępna szkoła porozumiewa-
nia się dla współmałŜonków na kaŜdym etapie ich Ŝycia.  

 

W drodze, 1/2014 
 

Temat styczniowego numeru brzmi: Uratować małŜeństwo. Zawiera on świadectwa 
osób, które doświadczyły zdrady współmałŜonka. Znajdziemy tam zapis doświadczeń. 
m.in. szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej – Janiny Ochojskiej czy liderki wspólnoty 
trudnych małŜeństw Sychar – Anny Jednej. Miesięcznik porusza takŜe problem duszpa-
sterstwa osób pozostających w związkach niesakramentalnych. Wspomniane teksty 
uwraŜliwiają na dramaty małŜonków i ostudzają zapał do łatwego osądzania innych. 
Wskazują one teŜ na potrzebę ciągłej troski o więź małŜeńską.  
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DZIECI Z BRODĄ 
 

Zachęcam do zapoznania się z płytami tego zespołu dziecięcego za-
łoŜonego przez Joszko i Deborę Brodów – rodziców ośmiorga dzie-
ci. To nie jest tylko muzyka dla dzieci, choć to przede wszystkim 
one kochają beztroskie brykanie i uspokajające kołysanie róŜnora-
kich rytmów. Autorką większości tekstów jest Ŝona Joszko Brody – 
Debora. Tłumaczy ona świat duŜych problemów małego człowieka, 
które dorosłym tak łatwo umykają. W repertuarze zespołu znaj-
dziemy kolędy (Na Dunaj – Kolędy ze Wschodu), piosenki z okresu 
wojny i okupacji (Czuwaj wiaro!), utwory inspirowane róŜnymi za-
kątkami Europy, napisane w jedenastu językach (Halo Halo Dzieci 

Europy) i utwory z innych płyt dziecięcych (Normalnie szok!, Po-

twory wyłaŜą z nory). 
 

DOSKONAŁY FALSYFIKAT 
 

Znający się na rzeczy, wytrawny znawca, miłośnik sztuki. Wiele określeń, które moŜna podsumować jednym 
słowem – Koneser. Tak teŜ brzmi tytuł filmu reŜyserii Giuseppe Tornatore, który niecałe dwa miesiące temu 
trafił do polskich kin. Głównym bohaterem filmu jest Virgil – tytułowy znawca sztuki, zwany równieŜ kone-
serem dzieł sztuki. Jest to pan w podeszłym wieku, o niezbyt miłym usposobieniu, pracujący w sławnym do-
mu aukcyjnym. On sam zresztą jest osobą bardzo powaŜaną w świecie sztuki, w którym zajmuje się wyceną 
dzieł. Jednak spontaniczność nie ma racji bytu w duŜym, urządzonym z klasą i przepychem, domu głównego 

bohatera, wypełnionym muzyką klasyczną oraz wonią starego drewna i farby 
olejnej. Doskonała ścieŜka muzyczna filmu i stonowane, proste kadry dopeł-
niają wraŜenia odcięcia się od wszystkiego co nas otacza. Pozwalają wkroczyć 
w rzeczywistość nakreśloną przez reŜysera i wczuć się w głównego bohatera, 
który do swojego, w pełni wyizolowanego świata, wpuszcza z czasem wiązkę 
bliskości, która z początku nie jest bezinteresowną znajomością. Stateczne, 
poukładane Ŝycie Virgila zostaje zachwiane z chwilą nietypowej oferty skła-
danej przez nietypową osobę. ReŜyser wykreował niezwykle hermetyczny ob-
raz, który chłonie się niemalŜe całym ciałem. Intryga rozgrywająca się całko-
wicie w tle rodzącego się uczucia jest szyta naprawdę grubymi nićmi, a mimo 
to odbiorca chce wierzyć w kaŜde słowo wypowiadane przez bohaterów.  Film 
doskonale obrazuje, Ŝe prawdziwym dziełem sztuki jest nasze Ŝycie – to co 
kaŜdy z nas tworzy kaŜdego dnia. To od nas zaleŜy, jak piękny obraz powsta-
nie ostatecznie. Film Koneser napełnia widza refleksją i doskonale nadaje się 
na zimowy, chłodny wieczór zadumy. 

Paulina Szlaska 
 

ReŜ. Izabela Drobotowicz-Orkisz 

„Rzecz o Jerzym Ciesielskim” 
w roli głównej: 

Radosław Pazura  

http://www.youtube.com/watch?v=Xg5Fqv-mLts 
 

Student, potem pracownik naukowy Politechniki Krakow-
skiej, umysł ścisły i logiczny, inŜynier. Człowiek wierzący, 
katolik, mąŜ Danuty i ojciec trójki dzieci. Przyjaciel Karo-
la, późniejszego PapieŜa, młodszy brat Romana, później-
szego Rektora PK. Zaplanował sobie, spisał w notatkach i 
realizował konsekwentnie swoją drogę do świętości. Tak, 
miał odwagę dąŜyć do świętości. Nie wiedział tylko, Ŝe 
Bóg do jego planów wniesie poprawkę, Ŝe zabierze go wcześniej, razem z dwójką dzieci. Jurek – silny, sprawny 
męŜczyzna, znakomity wioślarz i pływak – utonął podczas katastrofy statku wycieczkowego w Nilu, bo zszedł pod 
pokład, do kajuty, aby połoŜyć dzieci spać. Ci, którzy byli na pokładzie, uratowali się. 
18 grudnia 2013 r. papieŜ uznał heroiczność cnót sługi BoŜego Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji przyja-
ciela bł. Jana Pawła II potrzebne będzie jeszcze uznanie cudu za wstawiennictwem sługi BoŜego. 
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Przygotowanie: 

Krówki z masłem rozpuść, po czym, po 

rozpuszczeniu wyłącz gaz i wsyp ryż. Zmocz ręce 

w zimnej wodzie i formuj szyszki na gorąco.  

 

 

Do zakończenia karnawału pozostał nam zaledwie 

miesiąc. Jest to czas na zabawę, jedzenie wszelkich 

smakołyków, aby potem przez 40 dni pościć. Oto 

kilka karnawałowych przysmaków, które odważnie 

można przygotować, angażując całą rodzinę podczas 

ferii czy wolnego popołudnia w weekend.  

Smacznego!  

Agnieszka Chmielewska 

CIASTECZKA CZEKOLADOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYSZKI Z RYśEM 

 

 

 

 

 

Przygotowanie:  

Masło rozpuść w rondelku, pod koniec dodaj czekoladę. Rozpuść, 

dokładnie wymieszaj. Nie przypal. 

Białka oddziel od Ŝółtek. Ubij na sztywną pianę, dodając pod koniec 

partiami cukier, a następnie Ŝółtka.  

Wymieszaj z masą czekoladową. 

 

Mąkę wymieszaj z solą i proszkiem do pieczenia.  

Wsyp do powstałej masy czekoladowej, dobrze wymieszaj. 

Schładzaj przez kilka godzin w lodówce, a najlepiej całą noc. 

Ciasto wyjmij z lodówki, nabierz łyŜeczką do herbaty, formuj 

kuleczki mniejsze od orzecha włoskiego. Obtaczaj w cukrze pudrze 

i wykładaj na blachę wyłoŜoną pergaminem. 

Nie za blisko siebie, bo ciasteczka w piecu rosną.  Piecz około 12 

minut w nagrzanym do 165 stopni piecyku. UWAGA! Pilnuj czasu 

pieczenia. Jeśli przetrzyma się ciasteczka w piecu choć minutę 

dłuŜej – będą suche. Po ostygnięciu, zdejmij z blachy. JeŜeli masz 

więcej cierpliwości, najlepiej po uformowaniu kuleczek, włóŜ je 

przed pieczeniem na godzinę do lodówki. 

Składniki:  

� 225 g połamanej gorzkiej 

czekolady 

� 110 g masła 

� 2/3 szklanki cukru 

� 3 duże jajka 

� pół łyżeczki proszku do pieczenia 

� szczypta soli 

� 1 i 2/3 szklanki mąki pszennej 

� cukier puder do obtoczenia  

– około pół szklanki 

Składniki:  

� 30 dag krówek 

� 3 łyżki masła 

� 1 opakowanie ryżu preparowanego 
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                         MINIPĄCZKI  Z LUKREM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Składniki:  

� 3 szklanki mąki pszennej 

� 1 szklanka mleka 

� 30 dag droŜdŜy 

� 3 łyŜki cukru 

� 1 łyŜka cukru waniliowego 

� 3 Ŝółtka 

� 1 łyŜka spirytusu 

� 50 g masła 

� szczypta soli 

� smalec lub olej do smaŜenia 

lukier: 

� 1,5 szklanki cukru pudru 

� 1-2 łyŜki soku z cytryny 

 

Przygotowanie:  

DroŜdŜe posypujemy łyŜką cukru, zalewamy ciepłym mlekiem, 

następnie czekamy, aŜ wypłyną na powierzchnię. Do innej 

miski przesiewamy mąkę. Do kolejnej miski dodajemy Ŝółtka 

oraz cukier i cukier waniliowy – wszystko to miksujemy. 

Rozmiękczone droŜdŜe wlewamy do miski z mąką, następnie 

dolewamy utarte Ŝółtka, łyŜkę spirytusu i szczyptę soli. 

Wszystko dokładnie wyrabiamy. Pod koniec zagniatania 

dodajemy roztopione masło. Wyrabiamy, aŜ ciasto zrobi się 

gładkie i lśniące. Tak przygotowane ciasto przykrywamy 

ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.  

Po 30 min., gdy ciasto podwoi swoją objętość, przekładamy je 

na przesypaną mąką stolnicę. Jeszcze raz krótko wyrabiamy, 

dzielimy na dwie części i rozwałkowujemy na placek o grubości 

ok. 1cm. Następnie za pomocą kieliszka wycinamy kółka  

o średnicy ok. 3 cm. Z kaŜdej porcji formujemy kuleczkę, którą 

odkładamy na deskę, i pozostawiamy na jakiś czas do 

wyrośnięcia. Na patelni lub w garnku rozgrzewamy olej lub 

smalec. Aby sprawdzić, czy olej jest wystarczająco gorący, 

wrzucamy kawałek ciasta – jeśli wypływa, to moŜemy zacząć 

smaŜyć pączki. SmaŜymy z obu stron, aŜ zrobią się rumiane.  

Po 4-5 min. pączki są gotowe. Obsuszamy je z nadmiaru 

tłuszczu na ręczniku papierowym.  

 

Przygotowanie lukru:  

Do cukru pudru dolewany sok z cytryny oraz 

ciepłą wodę i dokładnie rozprowadzamy. 

Sprawdzamy czy jest odpowiednio gęsty, w 

razie czego dosypujemy cukru pudru. Maczamy 

pączuszki i układamy najlepiej na kratce, Ŝeby 

ociekły i wyschły. 

Modlitwa przed posiłkiem:  

Pobłogosław Panie Boże ten posiłek, który przygotowano z darów Twoich, 

pobłogosław także naszą wspólnotę, byśmy mogli chleb spożywać  

w zgodzie i miłości.  
 

 

 

32 



TRADYCJE ŚWIĘTA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
 
Kościół katolicki 2 lutego 
obchodzi uroczystość Ofiarowania 
Pańskiego. Uroczystość ta na 
przestrzeni wieków zmieniła nie 
tylko swoją nazwę, ale takŜe cha-
rakter. Dawniej liturgia tego dnia 
mówiła o oczyszczeniu Najświęt-
szej Maryi Panny. Dzisiaj nato-
miast akcent połoŜony jest na 
osobę Jezusa Chrystusa, który jest 
„światłością świata” i „światłem 
na oświecenie pogan” jak nazwał 
go starzec Symeon. Głównym 
więc tematem święta jest światło. 
Temat ten przewija się przez całą 
liturgię, włącznie z poświęceniem 
gromnic. Światło świecy, które 
symbolizuje Chrystusa „światłość 
prawdziwą, która oświeca kaŜde-
go człowieka, gdy na świat przy-
chodzi” (J 1, 9).  
Kościół, jak głoszą podania, ob-
chodził to święto juŜ w IV wieku. 
W tradycji polskiej święto to na-
zywane było, i przez wielu jest tak 
nazywane nadal, świętem Matki 
BoŜej Gromnicznej. Począwszy 
od IX w. wierni w tym dniu przy-
noszą do kościoła świece do po-
błogosławienia zwane gromnica-
mi. Wszystko ma przypominać 
ewangeliczną perykopę, według 
której Jezus, zgodnie z prawem 
Ŝydowskim jako dziecko był ofia-
rowany Bogu w świątyni Jerozo-
limskiej. Widząc Dziecię starzec 
Symeon wypowiedział proroctwo 
nazywając Jezusa „światłem na 
oświecenie pogan i chwałą ludu 
Twego Izraela” (Łk 2, 23-32). 

Procesja z płonącymi świecami na 
początku liturgii jest znakiem no-
wego kroczenia przez Ŝycie w 
jedności z Jezusem. Kiedyś grom-
nice obowiązkowo wykonano z 
wosku pszczelego i po jej zapale-
niu, dom napełniał się pięknym 
zapachem.  
Poświęconą w kościele zapaloną 
gromnicę starano się zanieść do 
domu, by od niej rozpalić ogień, 
który zwiastować miał zgodę i mi-
łość w rodzinie. Z zapaloną świecą 
obchodzono całe gospodarstwo, 
aby odstraszyć zło. Poświęcone 
świece, jako znak BoŜej jasności, 
zapalano w trudnych chwilach: 
podczas burzy stawiano te świece 
w oknach, gromnicami zaŜegny-
wano klęski gradowe, dymem z 
nich kreślono znaki krzyŜa na 
drzwiach, piecu i oknach jako „za-
pory” przeciw nieszczęściom i złu.  
Zapalenie gromnicy i wkładanie 
jej w ręce umierającego oznacza-
ło, Ŝe na wzór „roztropnych pa-
nien” wychodzi on z płonącą lam-
pą na spotkanie swojego Oblu-
bieńca. Gromnice przechowywano 
w godnym miejscu i uŜywano ich 
tylko do celów religijnych. Ze 
świętem Matki BoŜej Gromnicz-
nej związana jest takŜe legenda 
opowiadająca o tym, jak Matka 
BoŜa odpędza światłem gromnicy 
stado wilków od domów miesz-
kalnych. Taki widok moŜemy spo-
tkać na starych obrazkach, lub na 
świecach. Tak przedstawił Maryję 
na swoim obrazie polski malarz 

Piotr Stachiewicz – wśród uśpio-
nej wsi, w zimowym krajobrazie, 
w pięknej szacie, Matka BoŜa z 
narzuconą na głowie chustą, z 
gromnicą w dłoni odgania wilki 
zbliŜające się do ludzkich domów.  
W polskiej tradycji ludowej wraz 
z uroczystością Matki BoŜej 
Gromnicznej kończy się śpiew ko-
lęd, rozbiera się szopki i choinki. 
Liturgicznie okres BoŜego Naro-
dzenia kończy się duŜo wcześniej, 
bowiem w święto chrztu Pana Je-
zusa. Jednak polski zwyczaj ma 
swoje uzasadnienie nie tylko w 
tradycji, ale i w tym, Ŝe w uroczy-
stość Ofiarowania Pańskiego Pan 
Jezus, jeszcze jako dziecko, jest 
przedstawiany w świątyni.  
 

opr. Tomasz Wasek  

    
Kultura i cywilizacjaKultura i cywilizacjaKultura i cywilizacjaKultura i cywilizacja 

Obraz Piotra Stachiewicza, 
Matka Boża Gromniczna 

JEZUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA 
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NOBLESSE OBLIGE, NOBLESSE OBLIGE, NOBLESSE OBLIGE, NOBLESSE OBLIGE,     
CZYLI WYWIAD Z MŁODYM ARYSTOKRATĄ  

O PROWADZENIU DRZEWA GENEALOGICZNEGO I WARTOŚCIACH RODZINNYCH 
 
Paulina Szlaska: Słyszałam, Ŝe 
prowadzisz ogromne drzewo 
genealogiczne. Ile jest w nim juŜ 
osób? 
Bartosz: Tak, to prawda. Obecnie 
jest to kilkanaście tysięcy osób i 
liczba cały czas rośnie. 
P: Naprawdę sporo! Jak wyglą-
da praca genealoga? 
B: Po pierwsze, nie jest to dla 
mnie praca, gdyŜ robię to z wła-
snej woli. Jest to wręcz przyjem-
ność. Po drugie, to coś nieskoń-
czonego. Ciągle ktoś się rodzi, 
umiera. Badania genealogiczne 
nie są łatwe, gdyŜ wymagają po-
święcenia czasu, sięgania do wielu 
źródeł. Metryki kościelne są po 
łacinie, rosyjsku, niemiecku, a do 
tego czasami występują w nich 
błędy, które moŜe rozwiązać tylko 
rodzina. Pamiętam, jak w jednej 
księdze, pierwsza Ŝona mojego 
przodka została przypisana jako 
matka do dzieci z drugiego mał-
Ŝeństwa (a juŜ nie Ŝyła!). W in-
nym przypadku, na danym terenie 
Ŝyło kilka osób o podobnych per-
sonaliach i wpisujący dane pomy-
lił jedną osobę. W jeszcze innych 
przypadkach przekręcono nazwi-
ska. Nie gromadzę tylko czystych 
danych, jak np. imiona, nazwiska, 
tytuły czy herby, ale waŜne są dla 
mnie, o ile nie najwaŜniejsze, 
zdjęcia, pamiątki i historie tych 
osób. Wierzę, Ŝe osoba umiera 
dopiero wtedy, kiedy nikt juŜ jej 
nie wspomina, nie pamięta. 
P: Od kiedy zaczęło się to towje 
hobby? Masz dopiero 20 lat, a 
chyba nie zgromadziłeś tylu da-
nych, zdjęć etc. w rok, czy dwa? 
B: Genealogią zajmuję się od 
wczesnego dzieciństwa. Wycho-
wałem się w tradycyjnej wielopo-
koleniowej rodzinie. Nie uczęsz-
czałem do przedszkola, gdyŜ wo-
lałem ten czas spędzać w domu. 
Większość czasu spędzałem ze 
starszymi ode mnie, bardziej się z 
nimi utoŜsamiałem. W wieku 

czterech lat nauczyłem się czytać  
i szybko zrozumiałem, Ŝe postacie 
z kreskówek mają za duŜe głowy, 
Smerfy nie mają matek, a kot Sy-
lvester juŜ dawno by zginął po 
przejechaniu przez walec. Czym 
to zaowocowało? Przestałem 
oglądać bajki i zainteresował mnie 
otaczający świat. Okazało się, Ŝe 
prawdziwa magia tkwi właśnie w 
nim. Zaczęły mnie interesować 
filmy dokumentalne i opowieści 
rodzinne. Nie pociągały mnie ni-
gdy fikcyjne ksiąŜki, gdyŜ uzna-
łem, Ŝe Ŝycie jest zbyt ciekawe, 
wciąŜ niepoznane, a wiele historii 
moŜe być wkrótce zapomnianych. 
Utrzymując kontakty z bliską i da-
leką rodziną ma się ciągle dostęp 
do nowych informacji. Nie moŜna 
się nudzić. Mój rodzinny dom co-
dziennie odwiedzali i odwiedzają 
krewni. Doszedłem w końcu do 
takiego momentu, Ŝe tak wiele in-
formacji wymagało zapisania. 
Później zacząłem się gubić w za-
piskach, szczególnie, kiedy oka-
zywało się, iŜ wiele małŜonków 
jest dla siebie równocześnie dale-
kim kuzynostwem. Tak przyszedł 
czas Internetu i specjalistycznych 
programów, które pomagają ar-

chiwizować i porządkować takie 
rzeczy. Jak widać nie wszystko, 
co nowoczesne, znaczy gorsze. 
Zacząłem teŜ odnawiać zdjęcia, 
często bardzo zniszczone. 
P: Wspomniałeś o herbach i ty-
tułach na początku naszej roz-
mowy. Czy szlacheckie i arysto-
kratyczne korzenie są łatwiejsze 
do badania? A co z osobami o 
chłopskich korzeniach? 
B: Na pewno w takich rodzinach, 
jak moja, bardziej się szanuje pa-
mięć o przodkach. Oni ciągle Ŝyją 
w rozmowach. Oczywiście wszę-
dzie są wyjątki. Do tego wiele do-
kumentów i gotowych genealogii 
posiadają inni krewni, co ułatwia 
pracę. Jeśli ktoś nie ma takiego 

pochodzenia, to i tak moŜe się-
gnąć przy pomocy metryk od 
siedmiu do ośmiu pokoleń wstecz. 
Czasami okazuje się, Ŝe jakiś 
przodek jednak ma pochodzenie 
szlacheckie, szczególnie w przy-
padku majątków kościelnych, 
gdzie moŜna było się osiedlać na 
lepszych warunkach, a korzystała 
z tego często upadła, czy zadłuŜo-
na szlachta. W niektórych rodzi-
nach po stracie majątków czy 
przez rodzinne waśnie, przestało 
się wspominać to, co było. Dla 
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tych, którzy stracili majątki, czę-
sto przeszłość była tematem tabu, 
bo za bardzo bolała. 
P: A czy dziś tytuły, herby, po-
chodzenie coś dla Ciebie zna-
czą? Czy bycie arystokratą po-
maga w XXI w.?  
B: Hierarchia społeczna zawsze 
istniała i istnieć będzie. MoŜe dziś 
w Polsce nie muszą wszyscy tak 
pracować, jak dawniej, ale za to 
jesteśmy zadłuŜeni, a w innych 
krajach muszą dla nas wytwarzać 
towary za śmieszne pieniądze. 
Przed wojną byliśmy samowy-
starczalni, więc i siła robocza była 
własna. Nie chcę idealizować 
dawnych czasów, ale pozycja kie-
dyś zobowiązywała. Noblesse ob-
lige – ta maksyma pomaga pamię-
tać, Ŝe szlachectwo zobowiązuje, 
ale nie moŜna się nim szczycić, 
chełpić. Myśląc o przodkach chcę 
im dorównać czy być nawet lep-
szym. Ludzie potrzebują mieć 
świadomość skąd pochodzą, to ich 
uspokaja. IleŜ znam zdegenero-
wanych, młodych ludzi, których 
relacje rodzinne to prawdziwa tra-
gedia, a oni powielają ten los. 
Kiedyś daleki krewny, kiedy 
uświadomił sobie, Ŝe miał takiego, 
a nie innego przodka czy dalekie-
go krewnego, odmienił się zupeł-
nie. Wracając do hierarchii, to i 
dziś w Polsce mamy z nią do czy-
nienia: stopnie naukowe, stanowi-
ska kościelne. KaŜdy moŜe być 
naukowcem amatorem, ale tytuł, 

szczególnie doktorski i profesor-
ski, budzi szacunek i zaufanie. 
Tak samo było (i jest nadal w wie-
lu krajach) ze szlachectwem. Jeśli 
jakiś arystokrata lub szlachcic nie 
Ŝył przykładnie, to odrzucało i po-
tępiało go społeczeństwo. Roz-
pustne Ŝycie hrabiego Alfreda Po-
tockiego z Łańcuta, który marno-
trawił i przesadnie wydawał mają-
tek, to tylko jeden z niewielu 
ewenementów. Wyjątki są w kaŜ-
dej warstwie, ale czasami po-
wierzchownymi informacjami lub 
legendami Ŝywi się opinia pu-
bliczna. W domu, tak jak sto lat 
temu, wpojono mi miłość do Bo-
ga, Ojczyzny, ziemi, przyrody, 
rodziny. Miałem teŜ dobrą kin-
dersztubę, dzięki czemu wiem, jak 
zachować się w towarzystwie, 
przestrzeni publicznej. A na pyta-

nie, czy pochodzenie i tytuł mi 
pomagają, odpowiem: w ogóle. 
Od dzieciństwa mam przez to wie-
le problemów. Wiele osób było 
zazdrosnych, wymyślali róŜne in-
trygi, traktowali inaczej, inten-
sywnie interesowano się moim 
Ŝyciem, śledzono kaŜdy krok. 
Dziś jest tak samo i tak samo się 
tym nie przejmuję. 
P: Co Ci dały te poszukiwania 
genealogiczne? 
B: Poczucie realizowania waŜnej 
misji. Wiem, Ŝe coś po mnie zo-
stanie. Pomagam uwierzyć w sie-
bie innym, odbudowywać relacje 
rodzinne lub zaszczepiać zdrowe 

relacje w rodzinach, które dopiero 
powstają. Dzięki poszukiwaniom, 
odnowiłem kontakty z wieloma 
krewnymi, poznałem teŜ takich, 
których nigdy nie znałem. Kiedy 
wyjeŜdŜam za granicę, to w kaŜ-
dym kraju spotykam krewnych.  
W korzeniach mam prawie całą 
Europę, więc nauczyłem się ro-
zumieć inne kultury, narody, mieć 
do nich szacunek, co jest dziś tak 
waŜne. Podoba mi się odmien-
ność, gdyŜ dzięki temu jest róŜno-
rodność, nie ma nudy. Dlatego tak 
nie lubię Unii Europejskiej, która 
niszczy to wszystko. Chce nas 
zrobić wszystkich takimi samymi. 
Tradycję traktuje jak dŜumę,  
a odmienność, jak największe zło. 
Myślę, Ŝe jestem świetnym przy-
kładem, Ŝe moŜna mieć szacunek 
do innych narodów i akceptować 
ich odmienność. Nie trzeba nisz-
czyć tego wszystkiego, co nas 
zbudowało, ale wyłącznie potrze-
ba dobrego wychowania. Dziś 
jest, o dziwo!, mniejsza tolerancja, 
niŜ przed wojną. Dawna RP 
obejmowała liczne narody i wy-
znania, które potrafiły ze sobą 
współŜyć. Dziś, jeśli ktoś jest śy-
dem, Ukraińcem, to jest tym naj-
gorszym. Coś jest nie tak. 
P: Czy masz jakieś wyjątkowe 
postaci w drzewie genealogicz-
nym? 
B: Tak, wszystkie są wyjątkowe. 
Mam patriotów i zdrajców, uczo-
nych i leniuchów. Znajdą się rody 
królewskie, cesarskie, ale takŜe 
mieszczańskie czy chłopskie. To 
są setki tysięcy osób, wiele czeka 
wciąŜ na umieszczenie ich w mo-
jej genealogii. 
P: To pewnie na kaŜdego pa-
trzysz, jak na potencjalnego 
krewnego?  
B: Zgadza się! Mam nawet na-
wyk, Ŝe pytam nowych znajomych 
o nazwiska panieńskie matek, 
babć, prababć i zazwyczaj na bab-
ciach się kończy. Młode pokolenie 
nie chce się tak utoŜsamiać z 
przeszłością i z tymi, którzy byli 
wcześniej. I tutaj pojawia się pro-
blem – nikt nie chce być zapo-
mniany, ale nie kaŜdy wysila się, 
Ŝeby pamiętać. Moja śp. prababcia 
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mawiała, Ŝe człowiek, który nie 
zna imion i nazwisk swoich pra-
dziadków nie jest warty rozmowy. 
MoŜe dlatego tak dobrze dogaduję 
się ze starszym pokoleniem. Ro-
dzina jest czymś świętym, wyjąt-
kowym i silnym. Nie do pomyśle-
nia byłoby, Ŝeby mój krewny był 
bezdomny, przymierał głodem itd. 
Nie ma takiej opcji, bo za dobrze 
nas wychowano, nauczono poma-
gania, ofiarności, nie patrzenia 
tylko na czubek własnego nosa. 
Dzisiejsi nowobogaccy w więk-
szości nic sobą nie reprezentują; 
nie są mecenasami sztuki, więc 
powstają paskudne budynki, jak 
np. biurowiec przy warszawskim 
Podwalu; nie są mecenasami kul-
tury, więc nie potrafią się zacho-
wać, ubrać przyzwoicie; nie mają 
dobrego wychowania, więc nie są 
czuli na prawdziwe problemy; nie 
traktują powaŜnie instytucji rodzi-
ny, więc się nie starają utrzymy-
wać wszelkich relacji (coś się 
„psuje”, to się to „wyrzuca”, za-
miast przynajmniej spróbować po-
starać się to naprawić). 
P: To teraz pytanie, które po-
winnam była postawić na sa-
mym początku: jakie masz 
imiona, tytuły? 
B: Na chrzcie otrzymałem cztery 
imiona: Bartosz Iwan August Ge-
nezjusz, a z urodzenia jestem hra-
bią Jabłeckim-Męcińskim z Kuro-
zwęk herbu własnego (Poraj od-

mienny). Dodatkowo dostałem w 
testamencie mojej przodkini tytuł 
ksiąŜęcy (po wypełnieniu jej wo-
li). 
P: I to wszystko masz w dowo-
dzie osobistym! Jak się do Cie-
bie zwracają ludzie? Mieszkasz 
pewnie w pałacu? 
B: W polskim prawie nie zakazuje 
się tytułów i większej ilości imion 

niŜ dwa, ale w oficjalnych doku-
mentach nie moŜna. Znajomi na-
zywają mnie bardzo róŜnie: albo 
jednym z moich imion lub pseu-
donimem, całkowicie normalnym, 
jednym z takich, jakimi zwraca się 
do kolegów. Tytułowanie naleŜy 
do czegoś rzadkiego w Polsce. 
Częściej słyszę określenie „ary-
stokrata” niŜ „hrabia”.  

P: Nieprawda! Ja do Ciebie 
mówię: Hrabia! Ale kontynuuj.  
B: Za granicą spotykam się z ca-
łym ceremoniałem, który u nas 
brzmiałby dość dziwnie i to nie 
tylko w obecnych monarchiach. 
Nie czuję się przez to lepiej, ale 
wiem, Ŝe to do czegoś zobowiązu-
je, a przodkowie nie przewidzieli 
przecieŜ zmiany systemu w Pol-
sce. To swoista marka rodziny. 
Dziś teŜ wybieramy to, co cieszy 
się zaufaniem, ma tradycję i trzy-
ma poziom. Nie mieszkam w pa-
łacu, ale w małym mieszkaniu w 
Warszawie. Rodzinny dom na 
Podkarpaciu jest spory. Pałaców i 
dworów nie mamy w rodzinie, 
gdyŜ zabrało je państwo, a reszta 
została rozebrana po wojnie. Te, 
które ocalały mają zbyt wielu 
spadkobierców. Marzę, Ŝeby nie-
które odbudować i tchnąć w nie 
znów misję kulturotwórczą. 
Obecnie odtwarzam rodzinny 
park, a raczej jego fragment, który 
posiadam. Daje mi to olbrzymią 
radość. Kocham natur – najpełniej 
widzę w niej Boga. 
P: Serdecznie dziękuję za wy-

wiad. Wiele ciekawych rzeczy 
się dowiedziałam i pozostaje mi 
chyba teraz załoŜyć własne 
drzewo genealogiczne. 
B: Ja teŜ serdecznie dziękuję.  
A do załoŜenia drzewa polecam 
witrynę myheritage.pl  

Rozmawiała Paulina Szlaska 
Fotografie z archiwum Bartosza  

hrabiego Jabłeckiego-Męcińskiego. 
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JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI… (Ps 42) 
 

Czy zdarzyło się Wam kie-
dyś odrywać płatki z jakiegoś 
pięknego kwiatu, ot tak dla zaba-
wy, aby po chwili zobaczyć samą 
brzydką łodygę? Tak naprawdę, to 
samo dzieje się z naszą duszą, 
kiedy czasami bezmyślnie, a cza-
sami celowo niszczymy jej piękno 
przez popełnianie zła. Jednak ten 
kwiat nie jest przecieŜ w połowie 
tak piękny i doskonały, jak nie-
śmiertelna dusza dana nam przez 
Boga. W dodatku, ona, będąc mi-
lion razy delikatniejsza i wraŜliw-
sza niŜ wspomniana roślina, ma 
ogromny wpływ na wiele rzeczy. 
Widać to na przykładach prze-
pięknych arcydzieł, jakie potrafią 
stworzyć ludzie. Siłę Ŝycia du-
chowego moŜna teŜ dostrzec w 
heroicznych czynach naszych 
świętych, np. ojca Maksymiliana 
Kolbego, który poświęcił swoje 
Ŝycie dla ojca rodziny Franciszka 
Gajowniczka. 
Jednak bez czystej duszy powstają 
dysonanse!!!  W Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego znajdujemy 
takie słowa: „Pojęcie dusza często 
oznacza w Piśmie Świętym Ŝycie 
ludzkie lub całą osobę ludzką. 
Oznacza takŜe to wszystko, co w 
człowieku jest najbardziej we-
wnętrzne i najwartościowsze; to, 
co sprawia, Ŝe człowiek jest w 
sposób najbardziej szczególny ob-
razem Boga: „dusza” oznacza za-
sadę duchową w człowieku”. 
(KKK 363) W zapiskach św. sio-
stry Faustyny Kowalskiej równieŜ 
sporo moŜemy poczytać o duszy. 
W tym jednak przypadku zapo-
znając się z jej Dzienniczkiem 
spostrzegamy, Ŝe dusza od duszy 
róŜni się, choć wszystkie od Boga 
pochodzą i do Boga zmierzają. 
Siostra Faustyna mówi o duszach 
cierpiących, duszach dąŜących do 
świętości, duszach szlachetnych, 
delikatnych, wiernych Bogu, ufa-
jących, pokornych, ale i teŜ o du-
szach mniej skupionych, nieszcze-
rych, zastraszonych. No właśnie – 
zastraszone dusze, słabe dusze  
– o co tu chodzi? Skąd się biorą? 

Zanim odpowiem na to pytanie, 
dobrze byłoby zapytać kulturystów 
i karateków: ile czasu poświęcacie 
na wzmocnienie mięśni uda, po ilu 
powtórzeniach wymierzony cios 
będzie wystarczająco mocny a jed-
nocześnie szybki. Na pewno tre-
ningi są Ŝmudne, wyczerpujące i 
długotrwałe. Czy podobnie trenu-
jemy duszę? PrzecieŜ ją teŜ naleŜy 
trenować, wzmacniać i przygoto-
wywać zawczasu do czekającego 
ją wysiłku. Jednak czy my się do 
tego nadajemy?  Nieśmiertelna du-
sza jest odzwierciedleniem Boga – 
a my chcemy być jej trenerem?  Po 

pierwsze, słuŜą ku temu bardziej 
subtelne sposoby, a po drugie oka-
zuje się, Ŝe są inni, którzy uzurpują 
sobie do tego prawo. Jezus ostrze-
gał przed nimi: „Nie bójcie się 
tych, którzy zabijają ciało, lecz du-
szy zabić nie mogą. Bójcie się tych 
co zabiją duszę”.  
Czy w prasie czytaliście moŜe coś 
o szerzącej się teorii WyŜszej Jaź-
ni, Kosmicznej Energii, New Age 
czy tzw. Prawie Przyciągania itd.? 
Ni mniej, ni więcej, to według 
tych idei, mających swój rodowód 
w pogaństwie, stanem własnego 
umysłu moŜemy sprawić, Ŝe sta-
niemy się doskonali jak Bóg! Py-
cha i egocentryzm w jednym! Jeśli 
to zaakceptujemy, to oderwany 
został pierwszy płatek. 
Czy rodzice, sami będąc zanurzeni 
w tym degenerującym szumie 
medialno-cywilizacyjnym, rozu-

mieją, Ŝe ich dzieci mogą do-
świadczać niepokojących zjawisk, 
widzieć cienie, błyski, słyszeć 
głosy, które proszą o coś, takŜe 
we śnie, czegoś oczekują, Ŝądają, 
przekazują jakieś prawdy?  Nale-
Ŝy o tym z młodym człowiekiem 
rozmawiać, obserwować jego za-
chowania, dociekać, i jeszcze raz 
codziennie rozmawiać, gdyŜ ktoś 
inny moŜe nas w tym zastąpić. 
Nie ryzykujmy oderwania wielu 
płatków z duszy własnego potom-
stwa, bowiem prócz Boga, w 
przestrzeni która nas otacza, dzia-
łają juŜ jawnie wysłannicy szata-

na. Wystarczy przeczytać świa-
dectwa ludzi uwikłanych w czarną 
magię i pochodne tej dziedziny. 
Zastrzegam, Ŝe nie opisuję tu 
przykładów schizofrenii! Na pew-
no nie raz słuchaliśmy poprzez 
MTV muzyki heavy metalowej, 
techno, rocka i innych top hitów? 
Nie wszędzie, ale w pewnych 
utworach ich linia melodyczna i 
rytmiczna oraz ustawienia często-
tliwości dźwięków są celowo tak 
przetwarzane, aby u większości 
osób fragmenty muzyki wywoły-
wały negatywne reakcje emocjo-
nalne i wpływały na nasz system 
nerwowy zawiadujący bezpośred-
nio napięciem mięśniowym. Zaw-
sze wtedy następuje pobudzenie 
układu endorfin z oddziaływaniem 
na twór siatkowaty Endorfiny zaś 
naleŜą do grupy hormonów pepty-
dowych, które wywołują doskona-
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łe samopoczucie i zadowolenie z 
siebie oraz generalnie wszelkie 
inne stany euforyczne. Tłumią 
równieŜ odczuwanie drętwienia i 
bólu. Podobny cel mają przekazy 
podkorowe umieszczone celowo 
w grach komputerowych, filmach 
oraz reklamach, które bez udziału 
naszej woli namawiają nas do 
zwiększonej konsumpcji, okru-
cieństwa i zbrodni itp. Akceptu-
jemy takŜe bez zastrzeŜeń bez-
boŜne układy choreograficznie 
Madonny (kabalistka) dającej się 
podwiesić na krzyŜu, Keshy pozo-
rującej picie krwi ludzkiej na sce-
nie, wstawki z Lady Gagą zakry-
wającą dłonią oko co oznacza od-
dawanie hołdu Horusowi i wszel-
kie inne gesty, symbole satani-
styczne wplecione w scenariusz 
reklamy czy filmu. Ta, niczym 
nieskrępowana magia, okultyzm 
w czystym wydaniu zobojętniają 
naszą duszę. Idea Opoki i Skały, 
którą jest sam Jezus Chrystus staje 
się dla nas coraz bardziej niezro-
zumiała, a bez niej zostanie w nas 
jedynie „uschnięta łodyga”.  W tej 
atmosferze kształtuje się dusza 
naszych dzieci i naszej młodzieŜy. 
Jakie będą tego skutki? 
Na szczęście, na świecie liczne 
środowiska rodziców zaczynają 
dbać o właściwy rozwój moralny 
swoich dzieci i łączą się w walce 
przeciw nadmiernemu satani-
zmowi w muzyce oraz erotyzmo-
wi w prasie, filmach i na bilbor-
dach. Dlatego wiele znanych wy-
dawnictw rezygnuje z pokazania 
zbyt roznegliŜowanych modelek, 
bowiem mogą być pozwane do 
sądu, a firma przestać istnieć. 
A jak jest w Polsce? W Polsce za-
czynają się budzić rodzice (inicja-
tywa we Wrocławiu „Stop seksu-
alnej przemocy”) jednakŜe nadal 
jest duŜo medialnej trucizny. Pro-
pagowanie ideału wymalowanej 
13-latki z długą torebką, w mini 
spódniczce, wysokich butach, 
krótkiej bluzce odsłaniającej 
brzuch, niestety budzi zachwyt 
jeszcze wielu mam. Idąc tym tro-
pem, prośba do rodziców, aby 
zwrócili uwagę na pewne szokują-
ce zjawisko. OtóŜ niedawno, gru-

pie młodych osób w wieku 12-18 
lat zaproponowano dobrowolne 
spędzenie ze sobą ośmiu godzin w 
odosobnieniu, ale bez moŜliwości 
korzystania z telefonu komórko-
wego, Internetu, radia i telewizora. 
Dozwolone było: pisanie, czytanie, 

gra na instrumentach muzycznych, 
rysowanie, rękodzieło, śpiewanie, 
spacery itp. Postawiono bowiem 
hipotezę, Ŝe współczesne dzieci i 
młodzieŜ szukają źródeł rozrywki 
na zewnątrz, nie są zaś w stanie 
zajmować się sobą i nie znają swo-
jego świata wewnętrznego! Syn-
drom tzw. „odstawienia” od tych 
urządzeń sprawił, Ŝe z sześćdzie-
sięciu uczestników eksperymentu 
tylko trzy osoby dotrwały do koń-
ca. Trzy osoby miały myśli samo-
bójcze, pięć osób doświadczyło 
ataku paniki, a u dwudziestu sied-
miu osób wystąpiły objawy wege-
tatywne zaburzeń lękowych: mdło-
ści, nadmierne pocenie, drŜenie, 
zawroty głowy, uderzenia gorąca, 
bóle brzucha, wraŜenie ruszania się 
włosów na głowie i inne. Prak-
tycznie kaŜdy uczestnik doświad-
czył uczucia lęku i niepokoju. 
Wszystkie lęki i inne objawy ustą-
piły po zakończeniu eksperymentu, 
gdy badane osoby wróciły do 
uŜytkowania urządzeń. 
W Polsce coraz więcej dorosłych 
ludzi szuka pomocy u psychia-
trów, nie tylko dla siebie, nierzad-
ko takŜe dla swojego potomstwa. 
Po standardowych badaniach, ob-

serwacji, krótkich rozmowach 
kontrolnych serwowane są mocne 
pigułki, ale takŜe w wielu przy-
padkach oddział zamknięty. 
Zresztą jest to u nas nadal wielki 
powód do wstydu, nieszczęście 
dla rodzin i starannie ukrywana 
prawda. Będąc niedoskonali i 

poddani presji współczesnego 
świata jesteśmy coraz bardziej za-
gubieni, na oślep szukający dróg 
wyjścia. Jak więc moŜemy rato-
wać siebie, swoją duszę i człowie-
czeństwo, duszę swoich dzieci, 
tym bardziej wtedy, gdy przycho-
dzi depresja, choroba, starość, od-
rzucenie, niepowodzenia, liczne 
kłopoty w rodzinne, śmierć. Jeste-
śmy jako ludzie tak skonstruowa-
ni, Ŝe niepokoje i lęki, tkwią we-
wnątrz nas bardzo mocno i nie 
będzie im końca. Próbujemy je 
zabijać poprzez posiadanie naj-
wspanialszego samochodu, moc-
nego konta w banku, zaŜywanie 
narkotyków, alkohol, hedonizm, 
zgłębianie filozoficzno-religijnych 
nauk ze Wschodu, ale to nie przy-
nosi ulgi.  Zgodnie z powyŜszym 
jako rodzice chcemy wierzyć w 
to, Ŝe dobrze wychowamy nasze 
dzieci, pokazując im, jak bezstre-
sowo korzystać z Ŝycia, jak pro-
gramowo zdobywać wszelkie do-
bra tego świata, jak poruszać się  
w towarzystwie i pomimo tego 
czujemy wewnętrzny niepokój, bo 
wiemy, Ŝe czegoś tu zabrakło. Bo-
imy się, Ŝe te wszystkie przekaza-
ne doświadczenia i nauki mogą się 
okazać w ich Ŝyciu nic nie warte.  
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Rzadko kiedy, sami czujemy się 
spełnieni, pragnąc czegoś nieokre-
ślonego, co usunie stały ból z na-
szej duszy. 
A pomoc jest na wyciągniecie rę-
ki. Czy jeszcze pamiętamy, Ŝe tym 
zasadniczym gwarantem pokoju 
wewnętrznego i środkiem zarad-
czym jest pogłębiana, stała modli-
twa, która, jak w popularnej re-
klamie uderza w sam środek bólu. 
Daje ona nam mądrość na kaŜdą 
sytuację Ŝyciową i przede wszyst-
kim stały kontakt z naszym Nau-
czycielem Jezusem, który jest 
Uniwersalną mądrością i miłością, 
i tylko On jest najlepszym trene-
rem naszej duszy. Nie ma lepsze-
go sposobu zrozumienia naszej ro-
li w tym stechnicyzowanym świe-
cie, jak zwracanie się do Jezusa. 
Paradoksalnie chlubimy się lotami 
w kosmos, ale nasza psychika po-
została identyczna, jak u człowie-
ka z czasów UkrzyŜowania Chry-
stusa. Zdobycie się na codzienną 
modlitwę jest dla ludzi obecnie 
wręcz fundamentalne. Zwłaszcza 
w rodzinach, zwłaszcza z dziećmi. 

A moŜe by tak podpisanie ko-
rzystnego kontraktu, zakup dro-
giego sprzętu, zakończenie stu-
diów przez nasze dzieci uczcić 
wyjątkową celebracją, np. krótką 
modlitwą zamiast pójścia do re-
stauracji. Modlitwa jest ofertą 
sprawdzonej Firmy działającej juŜ 

od ponad 2000 lat, a w dodatku na 
bardzo korzystnych warunkach 
dla nas i naszej duszy. Za tę re-
klamę nie biorę prowizji, ale za-
chęcam wszystkich do darmowe-
go wykupienia tego pakietu – tutaj 
wszyscy wygrywają! 

Artamator 

 
       PRZEMIJANIE 
 

Największa z granic tylko chwilą wśród chwil wielu, 
A za nią bezmiar ciszy po życia szelestach, 
Po ucztach tego świata, podróżach bez celu, 
Pełnych zmysłów uciechach i wymownych gestach. 

A przed nią maszerują dusze, wzdychań drogą. 
Każda, odziana w ciało skrojone na miarę. 
I w wędrówce żywota przystanąć nie mogą, 
Jak tylko na granicy, choć odzienie stare. 

Zostawić trzeba trzosy napełnione złudą, 
Miejsca uwite zbytkiem, wypieszczone okiem, 
I zabrać tylko dłonie ociężałe trudem,  
Serce dojrzałe w bólu zmagań z życia mrokiem. 

I stanie dusza naga na Sądzie przed Panem, 
Bo chwila, co granicą największą się stała, 
Poniosła ją bez zgody ku wieczności bramie 
Bez mieszkania, majątku i okrycia z ciała. 

Miłość będzie mierzona miarą utrzęsioną. 
Westchnienia serca, które Niebu przeznaczone, 
Niech przed Prawdy Obliczem będą nam obroną, 
I dopełnią swym żarem dni niewypełnione. 
 

Maria Rączka 
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MŁODZIEś SOLĄ ZIEMI?  
 

MłodzieŜ naszą nadzieją, przy-
szłością kaŜdego narodu, sól ziemi 
– tak powszechnie mówi się o 
młodzieŜy, wyraŜając tym samym 
nadzieje w niej pokładane. KaŜdy 
z nas – nie zaleŜnie od tego kim 
jest: rodzicem, nauczycielem, 
księdzem czy sąsiadem ma wobec 
tej grupy wiele oczekiwań, wiele 
wyobraŜeń na temat ich dorosłego 
Ŝycia. Częściej te wyobraŜenia są 
bardziej wyidealizowane niŜ real-
ne. Potrafimy duŜo mówić i my-
śleć o przyszłości, ale czy potra-
fimy przyjrzeć się teraźniejszości? 
Czy widzimy jaka jest młodzieŜ, 
czyli nasze dzieci? Czy tylko za-
uwaŜamy, Ŝe są zadbane, ładne, 
mają wszystko co potrzeba? Czy 
ja, jako rodzic, znam świat w któ-
rym dziecko funkcjonuje? Czy 
wiem, co mu w duszy gra? Zbiera-
jąc materiały na potrzeby niniej-
szego artykułu oraz obserwując 
zachowanie młodzieŜ moŜemy 
wiele dowiedzieć się z ich sposo-
bu bycia, z ich zainteresowań.  
A nie są to niestety prognozy op-
tymistyczne. 
Dzisiejsza młodzieŜ funkcjonuje 
w świecie, którym rządzi wsze-
chobecna reklama, TV i Internet. 
W wirtualnym świecie zatraca się 
bez pamięci, głównie za sprawą 
wszelakich portali społecznościo-
wych (Facebook, Instagram, Na-
sza-Klasa, Ask itp.) Coraz czę-
ściej jedyną rzeczą, którą co-
dziennie czyta są komentarze pod 
zdjęciem i dodane posty. Mło-
dzieŜ zamiast poznawać literaturę 
klasyki, której wstydem jest nie 
znać, zaczytuje się w plotkarskiej 
prasie lub powieściach głoszących 
wartości przeciwstawne do wiary 
chrześcijańskiej. 
Trzy czwarte młodzieŜy nie prze-
czytało w „Pustyni i w puszczy” 
jednak zna wszystkie części po-
wieści „Pięćdziesiąt twarzy Greya”! 
KsiąŜka E.L. James’a, po którą 
masowo sięga młodzieŜ jest nasy-
cona erotyką, opisami dokładnymi 
niczym kadry z filmu dla doro-
słych. Kobieta ukazana jest jako 

ta, która ma być uległa i zawsze 
słuŜyć swemu „Panu”. KsiąŜka 
blokuje umysł i serce, a uczy 
przedmiotowego traktowania dru-
giej osoby i wypacza obraz miło-
ści. Przesłanie aktu seksualnego, 
jako zarezerwowanego tylko i wy-
łącznie dla małŜonków, zostaje 
całkowicie wypaczone. Wszystko 
to, co pochodzi od Boga zostaje 
zdeptane. Dziecko czytając tą 
ksiąŜkę, mentalnie i emocjonalnie 
dąŜy do poznania sfery, na którą 
nie jest jeszcze dojrzałe.   
Kolejnymi pozycjami, po które 
sięga młodzieŜ są ksiąŜki o wam-
pirach i złych mocach. Wampiry 

stały się bohaterami opowieści o 
dojrzewaniu, idolami nastolatków. 
Wampir to istota wyalienowana i 
osobliwa, budząca tęsknotę za 
pięknym samozniszczeniem. Dla 
młodego człowieka zaangaŜowa-
nie w wampiryzm stanowi po-
waŜne zagroŜenie, kierując go do 
przekraczania granicy między do-
brem a złem, wewnętrznego roz-
bicia, degradacji więzi społecz-
nych. Koncepcja wampiryzmu 
przedstawia charakterystyczne dla 
dzisiejszych czasów lęki, bazujące 
na ucieczce przed problemami, 
trudnościami, kryzysami, w impe-
rium otchłani i ciemności, gdzie 
zło jest zrytualizowane. 
Pierwszą ksiąŜką, z którą styka się 
młodzieŜ to np. „Harry Potter”, 

„Dracula”.  Jednak największe za-
fascynowanie tematyką wampiry-
zmu nastało po sadze „Zmierzch”. 
W kilku tomowej powieści wampi-
ry ukazane są jako część bytu i nie 
widać w nich wyraźnego buntu 
przeciw Bogu, bo nie ma w tym 
kreowanym świecie uznanej obec-
ności Boga. WaŜną kwestią jest teŜ 
ukąszenie, które spełnia formę ini-
cjacji i prowadzi do przemiany 
człowieka w wampira. Ukazane 
jest teŜ jako przejście do lepszego 
świata duchowego. Wampirami nie 
nazywamy juŜ tylko postaci lite-
rackich, ale grupy i społeczności 
internetowe prowadzące do  

psychiczno-duchowych uzaleŜ-
nień. Osoby te zamiast iść do szko-
ły, spać, czy zajmować się dziećmi 
– muszą czytać wspomniane 
ksiąŜki i kontaktować się z innymi 
„wampirami”, nie mówiąc juŜ o 
krwawych inicjacjach.  
Zainteresowanie wampirami moŜe 
wynikać z odejścia od zasad mo-
ralnych i Dekalogu. Jest to swoje-
go rodzaju tworzenie świata poza 
Bogiem, rzeczywistości, która rzą-
dzi się własnymi prawami, gdzie 
nie ma grzechu. Bo zło jest złoŜo-
ne, niejednoznaczne jak równieŜ 
bywa piękne i atrakcyjne. KaŜdy 
chrześcijanin jest świadomy tego, 
Ŝe jest to pójście w kierunku szata-
na, który ukrywa się pod tym 
atrakcyjnym pojęciem. Diabeł  
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często uŜywa pewnych, dobrze 
zamaskowanych symboli, Ŝeby 
człowieka wciągnąć w świat zła. 
JakŜe waŜna jest znajomość sym-
boliki występującej w przytacza-
nych przykładach. MłodzieŜ, która 
bardzo często poszukuje wartości, 
miłości, akceptacji, własnej ścieŜki 
Ŝyciowej jest bardzo podatna na 
działanie złego ducha. RóŜne 
„ozdoby”, które nosi stanowią po-
waŜne zagroŜenie duchowe. Czy 
wiedzą o tym rodzice? Czy sięgają 
po fachową literaturę, aby umieć 
przeciwstawić się złu? Jedyną i 
słuszną metodą walki jest Ŝarliwa 
modlitwa, i głęboka wiara.  
Poza dwoma kultowymi powie-
ściami, młodzieŜ nie czyta nic, 
chyba, Ŝe opracowania lektur 
szkolnych. Z czego to wynika?  

Z lenistwa, z przyzwolenia oraz 
podąŜania „drogą na skróty”. Bar-
dzo często lektura liczy około 
dwustu stron, a opracowanie jedy-
nie trzy strony, zaś to lepsze aŜ 
pięć. Brak wiedzy i ubogi zasób 
słownictwa zauwaŜalny jest na 
kaŜdym kroku, w podjętej kon-
wersacji, a takŜe w pisemnych 
wypowiedziach. CóŜ moŜe po-
wiedzieć dziecko, które na co 
dzień słucha piosenek przesiąknię-
tych wulgaryzmami, tekstami wy-
raŜającymi brak szacunku do dru-
giego człowieka, rozwiązłością, 
wampiryzmem oraz seksem. Po-
sługuje się językiem, który słyszy 
oraz prezentuje typy zachowań, 
które widzi. 
Zarówno obraz czytelnictwa, jak 
równieŜ wachlarz zachowań pre-

zentowanych przez młodzieŜ nie 
jest niczym chlubnym. Zaradzić 
takiemu stanu rzeczy moŜna w 
prosty, sprawdzony sposób: sto-
sujmy zasadę OZ – ograniczone 
zaufanie. Zamiast kawy ze znajo-
mymi, spędzajmy czas z dziec-
kiem, z dorastającą młodzieŜą, 
czytajmy wartościowe czasopi-
sma, takie, które wzbogacą nas za-
równo w wiedzę naukową, jak i 
duchową. Poprzez nasze zacho-
wanie, czyny, słowa bądźmy Ŝy-
wym świadectwem dla młodych 
ludzi. Niczym drogowskaz wska-
zujmy wartości, wyznaczajmy 
kierunek działania i uczmy sza-
cunku. Szacunku do siebie sa-
mych, jak i innych.   
 

Joanna Kowalska 
 
 
 
 
 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

W naszej parafii od 2010 r. w dniu 
25 marca podczas uroczystości 
Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Pannie odbywa się dobrowol-
ne przystąpienie do Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego Za-
groŜonego Zagładą. 
DUCHOWA ADOPCJA 
DZIECKA POCZĘTEGO  
JEST TO: 
• modlitwa, w obronie poczętego 
Ŝycia, 
• osobiste wypełnianie Jasnogór-
skich Ślubów Narodu, 
• pomoc dla osób cierpiących z 
powodu grzechu aborcji.  
Modlitwa codzienna 
Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki, Maryi, która uro-
dziła Cię z miłością, oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po narodze-
niu, proszę Cię w intencji tego 
nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a które 
znajduje się w niebezpieczeństwie 
zagłady. Proszę, daj rodzicom mi-
łość i odwagę, aby swoje dziecko 

pozostawili przy Ŝyciu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen. 
Duchowa Adopcja jest spełnia-
niem Jasnogórskich Ślubów  
Narodu: 

Święta BoŜa Rodzicielko i Matko 
Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z 
oczyma utkwionymi w Ŝłobek be-
tlejemski, Ŝe odtąd staniemy na 
straŜy budzącego się Ŝycia. 
Walczyć będziemy w obronie kaŜ-
dego dziecięcia i kaŜdej kołyski 

równie męŜnie, jak nasi ojcowie 
walczyli o byt i wolność narodu, 
płacąc obficie krwią własną. Go-
towi jesteśmy raczej śmierć po-
nieść, aniŜeli śmierć zadać bez-
bronnym. Dar Ŝycia uwaŜać bę-
dziemy za największą łaskę Ojca 
wszelakiego Ŝycia i za najcenniej-
szy skarb Narodu. 
Odpowiedzi na najczęściej sta-
wiane pytania: 
1. Co to jest duchowa adopcja? 
Duchowa adopcja jest modlitwą w 
intencji dziecka zagroŜonego za-
biciem w łonie matki. Trwa dzie-
więć miesięcy i polega na co-
dziennym odmawianiu jednej ta-
jemnicy róŜańcowej – radosnej, 
światła, bolesnej lub chwalebnej 
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mary-
jo) oraz specjalnej modlitwy w in-
tencji dziecka i jego rodziców. Do 
modlitwy moŜna dołączyć dowol-
nie wybrane dodatkowe postano-
wienia. 
2. Jakie mogą być dodatkowe 
postanowienia? 
Dodatkowymi postawieniami mogą 
być na przykład: częsta spowiedź  
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i Komunia Święta, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, czytanie 
Pisma Świętego, post o chlebie i 
wodzie, walka z nałogami, pomoc 
osobom potrzebującym, dodatko-
we modlitwy (litanie, nowenny, 
koronki...).  
3. Czy moŜna podejmować du-
chową adopcję bez dodatko-
wych postanowień? 
Tak. Dodatkowe postanowienia 
nie są obowiązkowe, choć adoptu-
jący chętnie je podejmują. 
4. Jak zrodziła się duchowa ad-
opcja?  
Powstała po objawieniach w Fa-
timie, stając się odpowiedzią. na 
wezwanie Matki BoŜej do modli-
twy róŜańcowej, pokuty i za-
dośćuczynienia za grzechy, które 
najbardziej ranią Jej Niepokalane 
Serce. W roku 1987 r. dotarła do 
Polski. Pierwszy ośrodek ducho-

wej adopcji powstał w kościele 
Św. Ducha oo. Paulinów w War-
szawie. Stąd rozprzestrzeniała się 
na cały kraj. Wcześniej się roz-
przestrzeniła się we Francji i w 
Anglii, zanim w „Rycerzu Niepo-
kalanej” opublikowano artykuł na 
ten temat i zanim powstał pierw-
szy ośrodek w Polsce. 
5. Jakie są owoce duchowej ad-
opcji? 
Duchowa adopcja skutecznie le-
czy głębokie zranienia wewnętrz-
ne spowodowane grzechem abor-
cji. Pozwala matkom odzyskać 
wiarę w BoŜe Miłosierdzie, przy-
nosząc pokój ich sercom. Jako 
bardzo konkretny, bezinteresowny 
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i 
postu), pomaga w szczególności 
ludziom młodym kształtować cha-
rakter, walczyć z egoizmem, od-
krywać radość odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, uzdalniając do po-
strzegania miłości i seksu oczyma 
Boga. Ucząc systematycznej mo-
dlitwy i pozytywnego działania, 
pogłębia sens zaniedbanych prak-
tyk ascetycznych. MoŜe się stać 
czynnikiem odrodzenia wspólnej 
modlitwy i miłości w rodzinie. 
6. Kto moŜe podejmować du-
chową adopcję? 
KaŜdy – osoby świeckie, i konse-
krowane, męŜczyźni, i kobiety, 
ludzie w kaŜdym wieku. Jedynie 
dzieci podejmują ją pod opieką 
rodziców. 
7. Ile razy moŜna podjąć du-
chową adopcję? 
MoŜna podejmować ją wielokrot-
nie, pod warunkiem wypełnienia 
poprzednich zobowiązań. 

 
Krystyna Woroniecka 

 
 

PARAFIALNY ZESPOŁ CARITAS  
 

Po erygowaniu w 1988 r. przez 
Prymasa kard. Józefa Glempa 
nowej parafii na osiedlu Tarcho-
min w warszawskiej Białołęce, 
rozpoczęły się starania o budowę 
kościoła. Nowy kościół pw. NMP 
Matki Pięknej Miłości poświęcił 
pod koniec 1995 roku ks. bp Ka-
zimierz Romaniuk – tyle mówi na-
sza parafialna kronika o począt-
kach miejsca, w którym obecnie 
działamy. W 2010 r., dzięki sta-
raniom grupy osób, nasz zespół 
został oficjalnie wpisany na li-
stę Parafialnych Zespołów Cari-
tas Diecezji Warszawsko-
Praskiej, prowadzących pod au-
spicjami Caritas Polska duszpa-
sterską działalność charytatyw-
no-opiekuńczą. 
Podstawowym celem naszej 
działalności jest niesienie sku-
tecznej pomocy – w sposób sys-
tematyczny lub doraźny – osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej. W ciągu trzech lat dzia-
łalności kilkakrotnie następowały 
zmiany organizacyjno-personalne. 
Wolontariusze przychodzili i od-
chodzili, nie mogąc lub nie chcąc 

sprostać narastającym zadaniom. 
Aktualnie jest nas w Zespole pię-
cioro wolontariuszy: trwające na 
posterunku od początku i współ-
tworzące Zespół panie – GraŜyna 
Staniec i Beata Białkowska (sta-
nowiące zarząd) oraz Krystyna 
Czerwińska, Piotr Senator i Bar-
bara Bąkowska, dbająca o chrono-
logiczny zapis naszych działań. 
Jest to bardzo szczupła gromadka 

przy stale wzrastających potrze-
bach i ilości osób potrzebujących, 
którym staramy się pomóc. We-
dług stanu na koniec grudnia 2013 
r., mamy 635 osób podopiecznych 
z rodzin jedno- lub wieloosobo-
wych, w tym wiele dzieci. 
Na czym polega nasza działal-
ność? Podstawowym jej przeja-
wem jest systematyczne wydawa-

nie Ŝywności, zgodnie z progra-
mem Unii Europejskiej PEAD, w 
kaŜdą sobotę w ciągu całego roku, 
w czasie dyŜurów w naszej sie-
dzibie w godzinach od 8:00 do 
13:00. 
Ponadto bierzemy udział: we 
wszystkich dorocznych akcjach 
stałych i doraźnych Caritas Polska 
oraz Caritas naszej diecezji, a tak-
Ŝe w akcjach własnych. Najpo-

waŜniejsze z nich odbywają się 
w okresach przygotowawczych 
do świąt BoŜego Narodzenia i 
Wielkiej Nocy. W okresie Ad-
wentu oraz Wielkiego Postu 
prowadzimy w soboty i w nie-
dziele zbiórkę Ŝywności i arty-
kułów higienicznych, celem 
skompletowania paczek świą-
tecznych dla naszych podo-

piecznych oraz rozprowadzamy 
świece z logo Caritas o ciekawym 
wzornictwie i w pięknej kolory-
styce. We wszystkich naszych 
działaniach współpracujemy z są-
siednią parafią św. Franciszka z 
AsyŜu w Warszawie, przy ul. 
Strumykowej. Szczodrość i wiel-
kie serce parafian obu parafii są 
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ogromne, zaś Ŝyczliwość i wspar-
cie księŜy Proboszczów nieoce-
nione. 
Inne, pozastatutowe działania na-
szego Zespołu to udział wolonta-
riuszek w organizowanych przez 
Caritas diecezji szkoleniach na 
tematy związane z podnoszeniem 
kwalifikacji, dotyczących moty-
wacji i umiejętności organizowa-
nia pracy w zespole, fundraisingu 
oraz w szkoleniach hospicyjnych. 
Ponadto panie z naszego Zespołu 
wraz z przedstawicielami koleja-
rzy pracowały przy organizacji 1. 
ołtarza na parafialną procesję Bo-
Ŝego Ciała. 
Działania charytatywne parafii, a 
więc i nasza w nich cząstka, zosta-
ły docenione i uhonorowane w 
2012 roku medalem i dyplomem o 
następującej treści:  
„Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej nadaje parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Matki Pięknej 
Miłości w Warszawie medal Do-

bry jak chleb za wspieranie dzieł 
charytatywnych i ewangeliczny 
przykład miłości bliźniego. AD 
2012”.  
Dziękujemy wszystkim Darczyń-
com za zrozumienie dla naszej 

pracy i wielką hojność, bez której 
praca ta nie mogłaby przynieść 
osiągniętych rezultatów.  
Bóg zapłać! 

opracowała  
Barbara Bąkowska 

 
DZIAŁANIA OPISANE POWYŻEJ ZAMYKAJĄ SIĘ W 2013 R. NASTĘPUJĄCYMI LICZBAMI: 

1. Wydano 37,917 ton Żywności z programu PEAD. 
2. Przekazano 120 szt. plecaków z wyposażeniem szkolnym dzieciom na nowy rok szkolny  
3. Obdarowano 226 dzieci prezentami dzięki akcji „Serduszko“. 
4. Sprzedano w okresie wielkanocnym 906 szt. świec z logo Caritas, zaś w okresie Bożego Narodzenia – 860 szt. 

  

BIAŁOŁĘCKIE KOLĘDOWANIE 
 

W święto Ofiarowania Pańskiego po wieczornej Mszy Świętej po raz ostatni w tym roku kolędowaliśmy 
wspólnie z parafianami. Najpopularniejsze polskie kolędy oraz najstarsze pastorałki zaprezentowały dwa chó-
ry – zespół wokalny Avanti z Białołęckiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją Stefana Wardziaka oraz parafialny 
chór kameralny pod dyrekcją Tomasza Waska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fot. Tomasz Wasek 
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fot. Marta Wasek 

Wolontariuszka w biurze Caritasu 

Parafialny chór kameralny                                                                             Zespół wokalny Avanti  
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 WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 

1919-1921 
 

Mimo Ŝe wojna polsko-bolszewi-
cka kojarzona jest głównie z bitwą 
warszawską z sierpnia 1920 r., 
rozpoczęła się ona juŜ 14 lutego 
1919 r. pod miasteczkiem Mosty 
na Białorusi. Przyczyną wojny 
między odrodzoną Rzeczpospolitą 
a Rosją Radziecką było dąŜenie 
bolszewików do podboju państw 
europejskich i przekształcenia ich 
w republiki radzieckie. Po podpi-
saniu przez RFSRR separaty-
stycznego pokoju z Niemcami i 
Austro-Węgrami w Brześciu, i na 
podstawie tajnego porozumienia 
zawartego z dowództwem nie-
mieckim, Armia Czerwona zaj-
mowała tereny, z których wyco-
fywali się Niemcy. Pomiędzy – 
odradzającą się po 123 latach 
niewoli – Polską a Rosją nie ist-
niała Ŝadna granica państwowa. W 
konsekwencji starcie zbrojne o 
granice Rzeczpospolitej sprzed 
rozbiorów było nieuniknione. Za-
nim, tuŜ po odzyskaniu niepodle-
głości, Wojsko Polskie zdąŜyło 
się sformować i podjąć działania, 
Armia Czerwona zajęła Mińsk i 
Wilno. W kwietniu, Józef Piłsud-
ski oceniając, Ŝe dysponuje juŜ 
wystarczającymi siłami i widząc 
potrzebę przejęcia inicjatywy, 
rozpoczął ofensywę. Jeszcze w 
kwietniu polskie wojska odbiły 
Wilno. W sierpniu zajęto Mińsk 
przy udziale 15 Pułku Ułanów 
pod dowództwem ppłk. Włady-
sława Andersa i części „błękitnej 
armii” generała Hallera. WaŜnym 
wydarzeniem dla toczącej się 
wojny było złamanie we wrześniu 
1919 r. przez polski radio-wywiad 
pod kierownictwem por. Jana 
Kowalewskiego kodów szyfro-
wych Armii Czerwonej. Pod ko-
niec 1919 r. siły polskie liczyły 
ok. 600 tys. Ŝołnierzy. 
Józef Piłsudski wiedział, Ŝe po 
pokonaniu „Białych”, bolszewicy 
skoncentrują wszystkie siły na 
froncie z Polską. Dlatego jego ce-
lem politycznym było stworzenie 

federacji państw narodowych w 
Międzymorzu Bałtycko-Czarno-
morskim. Piłsudski był przekona-
ny, Ŝe tylko system silnych soju-
szy lokalnych umoŜliwi istnienie 
Polski pomiędzy Niemcami i Ro-
sją. Warunkiem przeprowadzenia 
tego planu było zawarcie 21 
kwietnia 1920 r. sojuszu politycz-
nego i wojskowego z Ukrainą. 
Kolejna ofensywa polska, rozpo-
częła się na Ukrainie juŜ 25 
kwietnia. Na kampanię 1920 r. 
Polska wystawiła ponad siedem-
settysięczne wojsko i juŜ 7 maja 
1920 r. oddziały 3 Armii gen. Ry-
dza-Śmigłego weszły do Kijowa. 
Armia Czerwona planowała gene-
ralną ofensywę przeciw Polsce na 
wiosnę 1920 r. Polska ofensywa 
na Ukrainie była zaskoczeniem i 
spowodowała przyspieszenie przy-
gotowań do ataku z kierunku Bia-
łorusi siłami Frontu Zachodniego i 
Południowo-Zachodniego. Pierw-
sze uderzenie wyprowadzone 14 
maja zostało odparte. DuŜy wpływ 
na działania wojenne w kolejnych 
tygodniach, miała decyzja do-
wództwa sowieckiego o przerzu-
ceniu z Kaukazu na front polski  
I Armii Konnej pod dowództwem 
Siemiona Budionnego. Po prze-
prawie przez Dniepr, 27 maja Bu-
dionny rozpoczął ataki na pozycje 
polskie i 5 czerwca 1920 r. prze-
łamał polską obronę.  
Sposób prowadzenia walk przez 
Armię Konną na tyłach wojska 
polskiego był niezwykle brutalny. 
Po opanowaniu Berdyczowa m.in. 
spalono szpital z 600 rannymi i 
siostrami Czerwonego KrzyŜa. Na 
całej długości frontu rozpoczęły 
się walki, które doprowadziły do 
wielkiego odwrotu wojsk pol-
skich.  
Gdy sowiecki Front Zachodni pod 
dowództwem Tuchaczewskiego 
uderzał na Warszawę, Front Połu-
dniowo-Zachodni z Józefem Sta-
linem jako komisarzem politycz-
nym Frontu i 1. Armia Konna  
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KALENDARIUM 

NA LUTY 
 

 
1 lutego  

1411 r. – pierwszy pokój  
w Toruniu z Krzyżakami. 
1944 r. – AK dokonała zamachu 
na Franza Kutscherę – dowód-
cę SS i policji w dystrykcie war-
szawskim.  
4 lutego  

1945 r. – rozpoczęła się konfe-
rencja jałtańska z udziałem 
tzw. Wielkiej Trójki, tj. Józefa 
Stalina, Winstona Churchilla  
i Franklina D. Roosevelta.  
5 lutego  

1831 r. – do Królestwa Polskie-
go wkroczyła armia feldmar-
szałka Iwana Dybicza – rozpo-
częła się wojna polsko-
rosyjska.  
6 lutego  

1922 r. – nowym papieżem zo- 
stał Achilles Ratti, który przyjął 
imię Piusa XI.  
1989 r. – w Polsce rozpoczęły 
się obrady Okrągłego Stołu. 
7 lutego 

1831 r. – Sejm Królestwa Pol- 
skiego przyjął uchwałę o fladze 
Polski. 
9 lutego 

1990 r.- Sejm RP przywrócił  
godło państwowe – Orła Białe-
go z otwartą koroną wg wzoru 
z 1927 r. 
10 lutego 

1321 r. – w Inowrocławiu  
i Brześciu Kujawskim odbył się 
proces polsko-krzyżacki o Po-
morze Gdańskie przed sędzia-
mi wyznaczonymi przez papie-
ża. Sąd zobowiązał Zakon do 
zwrotu Pomorza, do wypłaty 
wysokiego odszkodowania (30 
tys. Grzywien) i pokrycia kosz-
tów procesu.  
1920 r. – w Pucku w obecności 
generała Józefa Hallera oraz 
ministra spraw wewnętrznych 
Stanisława Wojciechowskiego 
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Budionnego atakowały Lwów. 17 
czerwca w 11-godzinnej bitwie na 
przedpolu Lwowa, batalion lwow-
skich ochotników odparł bezpo-
średni atak 6 Dywizji Konnej. 
Zginęło 318 z 330 obrońców, a bi-
twa ta nazwana została później 
polskimi Termopilami. Bohater-
ska obrona Lwowa miała niezwy-
kle istotne znaczenie dla działań 
wojennych prowadzonych w rejo-
nie Warszawy i dalszych losów 
wojny. Budionny, zaskoczony nie-
spodziewanie zaciekłym oporem 
obrońców miasta, postanowił 
zdobyć go za wszelką cenę. Kil-
kakrotnie ponawiany rozkaz głów-
nodowodzącego Armią Czerwoną 
Kamieniewa, nakazujący mu prze-
rwanie szturmu Lwowa i wsparcie 
Tuchaczewskiego pod Warszawą, 
był ignorowany. Wykonał go do-
piero 20 sierpnia, kiedy bitwa 
warszawska była rozstrzygnięta. 
Atak sowieckiego Frontu Zachod-
niego, w sile około 270 tys. Ŝoł-
nierzy, rozpoczął się 4 lipca o 
świcie i po zastosowaniu taktyki 
oskrzydlania wojsk polskich, za-
kończył się sukcesem. Nastąpił 
szybki odwrót Wojska Polskiego i 
w krótkim czasie Armia Czerwo-
na posunęła się ponad 400 km. 
Tak, zachęcał Ŝołnierzy Armii 
Czerwonej do walki, w rozkazie z 
2 lipca w Smoleńsku, dowódca 
Frontu Zachodniego Michaił Tu-
chaczewski: śołnierze Armii Czer-
wonej! Nadszedł czas rozrachunku. 
Nasze wojska na całym froncie 
przechodzą do ofensywy. Setki ty-
sięcy Ŝołnierzy są gotowe do strasz-
nego dla wroga uderzenia. Wielki 
pojedynek zadecyduje o losie wojny 
rosyjskiego narodu z polskimi na-
jeźdźcami. Armia Czerwonego 
Sztandaru i armia drapieŜnego or-
ła białego stoją w obliczu śmier-
telnego starcia. [...] Przed ata-
kiem napełnijcie swoje serca 
gniewem i bezwzględnością. Ze-
mścijcie się za [...] drwiny pol-
skiej szlachty nad rewolucyjnym 
narodem rosyjskim i naszym kra-
jem. W krwi rozgromionej armii 
polskiej utopcie przestępczy rząd 
Piłsudskiego. [...] Skierujcie swo-
je oczy na zachód. Na zachodzie 

decydują się losy światowej rewo-
lucji. Przez trupa białej Polski 
prowadzi droga ku ogólnoświato-
wej poŜodze. Na bagnetach zanie-
siemy szczęście i pokój masom 
pracującym. Na zachód! Ku decy-
dującym bitwom, ku wielkim zwy-
cięstwom! Formujcie bojowe sze-
regi! Nadszedł czas ataku. Na 
Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz! 
10 sierpnia, kiedy linia frontu była 
na wysokości Wyszkowa, Siedlec 
i Działdowa, Tuchaczewski, pew-
ny ostatecznego zwycięstwa, wy-
dał rozkaz ataku na Warszawę. 
Sytuacja Rzeczpospolitejbyła w 
tym momencie krytyczna, zarów-
no pod względem militarnym, jak 
i politycznym, biorąc pod uwagę 
równieŜ sytuację na arenie mię-
dzynarodowej. 23 lipca w Smo-
leńsku utworzono z Biura Pol-
skiego przy KC partii bolszewic-
kiej Tymczasowy Komitet Rewo-
lucyjny Polski, który juŜ 30 lipca 
1920 r. w Białymstoku ogłosił 
odezwę o przejęciu władzy w Pol-
sce i utworzeniu Polskiej Repu-
bliki Rad.  
Julian Marchlewski, przewodni-
czący Komitetu, tak dziękował 
Leninowi w liście: WyraŜając na 
Wasze ręce całej robotniczo-
chłopskiej Rosji głęboką wdzięcz-
ność za tę skuteczną pomoc, uwa-
Ŝam za swój obowiązek poinfor-
mować Was, Ŝe do kierowania 
pracami na terytorium wyzwolo-
nym od panów utworzono Tymcza-
sowy Komitet Rewolucyjny Polski 
pod przewodnictwem tow. Juliana 
Marchlewskiego przy udziale 
członków Komitetu tow. tow. Felik-
sa DzierŜyńskiego, Feliksa Kona, 
Edwarda Próchniaka i Józefa 
Unszlichta. Kierując się przykła-
dem i doświadczeniem Czerwonej 
Rosji, mamy nadzieję w najbliŜ-
szym czasie doprowadzić szczęśli-
wie do końca sprawę wyzwolenia 
robotniczo-chłopskiej Polski i za-
tknąć Czerwony Sztandar rewolu-
cji nad najbliŜszą Rosji twierdzą 
imperializmu i reakcji. 
Komitet Rewolucyjny posuwał się 
specjalnym pociągiem tuŜ za na-
cierającymi oddziałami sowiecki-
mi, czkając na zdobycie Warsza-

wy. JakieŜ musiało nastąpić „roz-
czarowanie”, kiedy w wyniku do-
skonale znanych rozkazów Józefa 
Piłsudskiego, po ofiarnej obronie 
przedmieść Warszawy, Wojsko 
Polskie 16 sierpnia rozpoczęło 
kontruderzenie znad Wieprza, za-
kończone całkowitym sukcesem. 
Na całej długości fontu Wojsko 
Polskie przeszło do ofensywy. 31 
sierpnia doszło do okrąŜenia armii 
Budionnego, która zmierzała ze 
spóźnioną pomocą Tuchaczew-
skiemu i do zwycięskiej bitwy pod 
Komarowem. Udało mu się prze-
drzeć, ale jego Armia pozbawiona 
jednostek zmotoryzowanych, tabo-
rów i zapasów, nie była zdolna do 
Ŝadnych działań ofensywnych. 
Była to ostatnia historycznie od-
notowana bitwa, tak duŜych 
związków kawaleryjskich, jak 1 
Armia Konna i 1 Dywizja Jazdy 
Wojska Polskiego. Pod koniec 

dokonano symbolicznych za-
ślubin Polski z Bałtykiem. 
14 lutego 1919 r. – rozpoczę-

cie wojny polsko-bolszewickiej 

pod Mostami na Białorusi. 

15 lutego 

1989 r. – Sejm ustanowił 11 li-
stopada Świętem Niepodległo-
ści. 
16 lutego 

1941 r. – w Dębowcu koło Sko-
czowa nastąpił pierwszy zrzut 
Cichociemnych na terenie 
okupowanej Polski. 
20 lutego 

1878 r. – Vincenzo Gioacchino 
Pecci został wybrany papie-
żem, przybrał imię Leona XII.  
23 lutego 

1998 r. – ratyfikacja konkorda-
tu pomiędzy Stolicą Apostolską 
i Rzeczpospolitą Polską. 

24 lutego 

1953 r. – w więzieniu na Ra-
kowieckiej został stracony Ge-
nerał Emil Fieldorf „Nil”. 
28 lutego 

381 r. – cesarz rzymski Teodo-
zjusz I Wielki ogłosił chrześci-
jaństwo religią panującą. 
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września Polacy rozpoczęli ofen-
sywę nad Niemnem, która miała, 
po bitwie warszawskiej i bitwie z 
1 Armią Konną, rozstrzygające 
znaczenie dla końcowego wyniku 
wojny. Po wkroczeniu Wojska 
Polskiego do Mińska 12 paździer-
nika i spotkaniu delegacji Sejmu i 
rządu RP z przedstawicielami rzą-
du sowieckiego w Rydze, podpi-
sano rozejm. RównieŜ w Rydze, 
18 marca podpisany został traktat 
pokojowy, który wytyczał granicę 
polsko-sowiecką aŜ do haniebne-
go ataku 17 września 1939 r.  
Brytyjski dyplomata Edgar Vin-
cent D'Abernon uznał Bitwę War-
szawską za 18. przełomową bitwę 
w historii świata. W czerwcu 1999 
r. Jan Paweł II, nawiedzając 
cmentarz w Radzyminie, na któ-
rym spoczywają polegli w Bitwie 
Warszawskiej, mówił: Na diecezję 
warszawsko-praską Opatrzność 
BoŜa nakłada obowiązek pod-
trzymywania pamięci tego wiel-
kiego wydarzenia w dziejach na-
szego Narodu i całej Europy, jakie 
miało miejsce w 1920 roku. W 
1934 r. Arcybiskup Aleksander 
Kakowski poświęcił kamień wę-
gielny pod budowę świątyni pod 
wezwaniem Chrystusa Króla na 
Targówku, która została wznie-
siona jako wotum wdzięczności za 
„Cud nad Wisłą”. Podziękowa-
niem za zwycięstwo jest takŜe 
wzniesiona na początku lat 30. 
Konkatedra sanktuarium Matki 
Boskiej Zwycięskiej na warszaw-
skim Kamionku. Obok Kościoła 
znajduje się obelisk z tablicą 
upamiętniającą ostatnią Mszę 
Świętą odprawioną przez ks. Sko-
rupkę w starym kościółku, w dro-
dze na front. Bitwę tę upamiętnia-
ją w Warszawie równieŜ pomniki. 
Szczególnym pomnikiem jest 

Grób Nieznanego śołnierza. Od-
słonięty w 1925 r. upamiętniał 
pierwotnie wyłącznie Ŝołnierzy 
polskich walczących w I wojnie 
światowej i w wojnie polsko-
bolszewickiej. Spośród 35 bitew 
wymienionych na tablicach pa-
miątkowych, aŜ 18 dotyczyło 
wojny polsko-bolszewickiej. W 
grobie złoŜono nieznanego obroń-
cę Lwowa i ziemię z 14 pobojo-
wisk – wyłącznie pobojowisk 
wojny polsko-bolszewickiej. Po 
wojnie komuniści usunęli wszyst-
kie tablice dotyczące 1920 r. i za-
stąpili je tablicami znanych walk, 
takich jak Tobruk, Kock, Monte 
Cassino, a takŜe tych, które przede 
wszystkim wzmacniały nową wła-
dzę: wojna domowa w Hiszpanii, 
czerwona partyzantka, LWP, Mili-
cja Ludowa. Obecny wygląd po-
mnika pochodzi z 1990 r., kiedy 
zamontowano powtórnie orygi-
nalne przedwojenne tablice upa-
miętniające walki z 1920 r. i do-
dano wiele nowych dotyczących 
całej historii Polski.  
Zwycięstwo Polski miało przede 
wszystkim ogromne znaczenie dla  

całej Europy, wpłynęło ono wręcz 
na zachowanie ciągłości jej roz-
woju cywilizacyjnego. Polakom, 
zwycięstwo to, dało dwadzieścia 
lat II Rzeczypospolitej, okupione 
jednak ogromnymi ofiarami i 
zniszczeniami.    
Tuchaczewski w rozkazie z 2 lip-
ca 1920 r., wspomina tylko o krwi 
polskich Ŝołnierzy, w której miano 
utopić rząd Rzeczypospolitej, jed-
nak wiemy z historii, jak okrutny 
los i barbarzyństwo ze strony hord 
czerwonoarmistów spotykał lud-
ność cywilną, księŜy i zakonnice, 
urzędników administracji pań-
stwowej, ziemian i mieszczan. 
Gwałcono kobiety i rabowano 
wszystko, co przedstawiało jaką-
kolwiek wartość, resztę palono i 
niszczono, pozostawiając za sobą 
zgliszcza. Ze szczególną zacięto-
ścią bezczeszczono miejsca kultu, 
kościoły i kaplice. Zachowajmy w 
naszej pamięci tych, którzy z ta-
kim poświęceniem, aŜ do ofiary 
Ŝycia, bronili Ojczyzny. 
 

Paweł Wieczorek 

 

BIAŁOŁĘKA Z BLISKA – NOWODWORY 
 

Nowodwory, to dawniej folwark 
naleŜący do Franciszka Maksymi-
liana Ossolińskiego, zamoŜnego 
właściciela m.in. Tarchomina. Na-
był go w latach 20-tych XVIII w. 
wraz z przyległymi do majątku 

wsiami. Ossoliński był zaufanym 
pracownikiem króla Augusta II 
Mocnego: pełnił funkcję podskar-
biego wielkiego koronnego, spra-
wował pieczę nad dobrami wład-
cy, kontrolował finanse publiczne 

oraz opiekował się skarbem i 
mennicą królewską. Zarówno w 
okresie drugiej Rzeczpospolitej, 
jak i w czasach PRL-u Nowodwo-
ry były podwarszawską wsią leŜą-
cą w obszarze administracyjnym 
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Kościół pw. Chrystusa Króla na Targówku 
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gminy Jabłonna, ówczesnym po-
wiecie warszawskim. Do granic 
Warszawy zostały włączone w 
1951 r., stając się osiedlem ulo-
kowanym przy granicy miasta, 
tworzącym peryferie stolicy. 
Wszystkie osiedla obecnej Biało-
łęki łączy wspólna historia, a mia-
nowicie do połowy XX w. były 
one małymi wioskami rozsianymi 
wśród lasów i wydm, połoŜonymi 
przy traktach wiodących do stoli-
cy.  
Obecnie Nowodwory są najbar-
dziej wysuniętą na zachód częścią 
Białołęki, zajmują jednocześnie 
drugie miejsce pod względem 
powierzchni. Wśród osiedli tej 
dzielnicy większy jest tylko Tar-
chomin. Rozbudowa Nowodwo-
rów rozpoczęła się pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych, czyniąc je 
jednym z najmłodszych i wyjąt-
kowo pręŜnie rozwijających się 
obszarów Warszawy. Często, nie-
poprawnie, cały teren Białołęki 
jest określany mianem Tarchomi-
na – jest to zbyt duŜe uproszcze-
nie. Miejscem, które tworzy nie-
jako granicę oddzielającą oba 
osiedla jest ulica Mehoffera, przy 
której znajduje się pas zieleni po-
zbawiony wysokiej zabudowy 
mieszkalnej. W niedługiej przy-
szłości w miejscu tym powstanie 
pętla tramwajowa, która połączy 
most Marii Skłodowskiej-Curie z 
osiedlem.  
Na Nowodworach dominuje 
głównie nowoczesna zabudowa 
wielorodzinna, są równieŜ osiedla 
domków jednorodzinnych. Znaj-
dują się tu takŜe miejsca do wy-
poczynku i rekreacji. W Białołęc-
kim Ośrodku Kultury i Białołęc-
kim Ośrodku Sportu mieszkańcy 
mogą korzystać z: boisk, ścianki 
wspinaczkowej i hali, a w okresie 
zimowym ze sztucznego lodowi-
ska. Na terenie osiedla znajdują 
się dwa kościoły rzymskokatolic-
kie, jeden z nich pw. św. Łukasza 
leŜy nieopodal królowej rzek. 
Osiedle Nowodwory usytuowane 
jest w niezwykle urokliwym miej-
scu, tuŜ przy granicy z Wisłą, 
wzdłuŜ wału wiślanego. Stanowi 
on jedną z największych atrakcji 

osiedla – nie tylko stał się miej-
scem spacerów i pieszych wędró-
wek dla mieszkańców, którzy 
przybywają tu całymi rodzinami, 
ale takŜe miejscem treningu dla 
sympatyków sportu. WzdłuŜ wału 
została zbudowana ścieŜka rowe-
rowa, która prowadzi od Tarcho-
mina aŜ do parku pałacowego w 
Jabłonnej. W letnie popołudnia w 
obrębie wału przy Wiśle moŜna 
spotkać wypoczywających miesz-
kańców, i amatorów wypoczynku 
przy grillu.  
Dla sympatyków przepraw wod-
nych Białołęka wraz z Warszaw-
skimi Liniami Turystycznymi, w 
okresie letnim, oferuje bezpłatną 
przeprawę promową przez rzekę 

zarówno dla pasaŜerów pieszych, 
jak i rowerzystów. Jest to jedyna 
ulokowana w północnej części 
stolicy przystań wiślana. Prom, o 
wdzięcznej nazwie „Turkawka”, 
przewozi mieszkańców wahadło-
wo na trasie Nowodwory – Ło-
mianki. Okolice wału to niezwy-
kłe miejsce, poniewaŜ oprócz ww. 
atrakcji, jest to zakątek niezwykle 
bogaty pod względem przyrodni-
czym. WzdłuŜ rzeki biegnie 
ścieŜka edukacyjna, przy której 
umieszczone są tablice przyrodni-
cze z róŜnorodnymi informacjami 
na temat występujących tu zwie-
rząt, wśród których znajdziemy 
wiele gatunków ptaków, łosi czy 
dzików. Nad Wisłą występują 
charakterystyczne dla aglomeracji 
warszawskiej wydmy nowodwor-

skie. Mają one niezwykle cenne 
walory przyrodnicze. Nieliczne z 
nich jako paraboliczne wały za-
chowały się w tym miejscu w nie-
zmienionej formie. Wydma No-
wodworska jest szczególnym kra-
jobrazem dzielnicy ze względu na 
porastający ją las wydmowy – 
unikalny w Warszawie. Do bez-
cennych pomników przyrody, któ-
re porastają ten teren, naleŜą min: 
dąb szypułkowy, topola czarna, 
osika czy teŜ wiąz szypułkowy. 
Wiele wskazuje na to, iŜ miesz-
kańcy osiedla Nowodwory w nie-
długim czasie będą mogli w pełni 
korzystać z uroków, jakie niesie 
ze sobą połoŜenie blisko Wisły. 
We wrześniu ubiegłego roku lo-

kalna gazeta „Echo” informowała, 
iŜ Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej wyraził zgodę, przychyla-
jąc się do prośby mieszkańców, o 
wygospodarowanie miejsca na 
plaŜę. Jeśli plany zostaną zreali-
zowane, będzie moŜna korzystać z 
uroków bulwaru nad rzeką. PlaŜa 
ma powstać na wysokości skrzy-
Ŝowania ul. Sprawnej i Kępy Tar-
chomińskiej. Będzie na niej część 
porośnięta trawą i usypana pia-
skiem. Nie zabraknie równieŜ 
miejsca zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy.  
 

Opracowała  

Wioletta Kokot 

 

Uroki Nowodworów zimą                                                                        fot. B.A. 
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PARAFIA NMP  
MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI 

 

PARAFIALNE  
JERYCHO RÓŻAŃCOWE 

28 LUTEGO 2014  
 

Wszystkich Parafian zapraszamy do uczest-
nictwa w wyjątkowej modlitwie jaką jest 
Różańcowe Jerycho. Czuwanie modlitewne rozpocznie się w kościele 28 lutego o godz. 19.00. 
Momentem inicjującym będzie zapalenie świecy, przy jednoczesnym śpiewie wezwania: „Światło 
Chrystusa” i odpowiedzi wiernych: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie kapłan wystawi Naj-
świętszy Sakrament i rozpocznie się nabożeństwo różańcowe.  
 

PROGRAM CAŁODOBOWEGO CZUWANIA  
19.00  Różaniec – część radosna 
20.00  Msza Święta w intencji wspólnoty 
21.00  Apel Jasnogórski z nauką maryjną 
22.00  czuwanie młodzieży 
23.00  modlitwa za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań 
00.00  Msza Święta w intencji kapłanów, sióstr zakonnych – zaproszeni są kapłani i siostry zakonne  
            pochodzące z parafii 
  1.00  Różaniec – część światła 
  2.00  Nabożeństwo Pokutne 
  3.00  Godzina Miłosierdzia z fragmentami Dzienniczka św. Siostry Faustyny 
  4.00  Droga Krzyżowa połączona z Adoracją Krzyża 
  5.00  czuwanie w ciszy 
  6.00  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
  7.00  Msza Święta w intencjach wspólnot parafialnych 
  9.00  Różaniec – część bolesna 
10.00  czuwanie modlitewne wspólnot różańcowych 
12.00  Anioł Pański 
12.15  Różaniec – część chwalebna 
15.00  Godzina Miłosierdzia 
16.00  czuwanie modlitewne dzieci, służby liturgicznej, 
            katechetów 
17.30  odczytywanie zapisanych intencji 
18.00  Msza Święta na zakończenie Jerycha Różańcowego, po Komunii Świętej zawierzenie  
            wspólnoty Matce Bożej Zwycięskiej. 

 

Zakończenie Jerycha o godz. 19.00. W tym samym czasie przed Najświętszym Sakramentem  
rozpocznie się czuwanie i modlitwa różańcowa w kolejnym wyznaczonym miejscu. 
 

 

„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”  
(bł. Jan Paweł II)  


