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AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOśEMU MIŁOSIERDZIU 
 

Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 
Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei.  
Ojcze przedwieczny, 
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!  

   Amen.                          Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 
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TRIDUUM PASCHALNE 
 

Chyba kaŜdy człowiek ma w sobie 
pragnienie doświadczania czegoś 
nowego, jakichś intensywnych 
wraŜeń, które chociaŜ na chwilę 
pobudziłyby go i sprawiłyby, Ŝe 
poczułby, Ŝe naprawdę Ŝyje. 
RównieŜ chrześcijanin, budując 
swoją więź z Bogiem, takich wra-
Ŝeń szuka. ChociaŜ dla wiary nie 
są one najwaŜniejsze, to jednak 
chce się czasem poczuć takie „do-
tknięcie” Boga, które oŜywiłoby 
wnętrze człowieka. I jest taki czas, 
kiedy Kościół daje do tego 
szczególną sposobność. Jest 
nią czas Świętego Triduum 
Paschalnego, czyli największe 
Święto trwające aŜ trzy dni.  
Na pewno pamiętamy, Ŝe owe 
Triduum rozpoczyna się w 
Wielki Czwartek, a kończy w 
Wielkanoc. Proste obliczenie 
pokaŜe nam, Ŝe jeŜeli to święto 
ma trwać trzy dni, to coś w tym 
wszystkim nam nie pasuje, bo 
od czwartku do niedzieli wy-
chodzi nam tych dni cztery. Po-
wodem jest to, Ŝe wchodząc w ten 
święty czas, zaczynamy jakby 
uczestniczyć w wydarzeniach 
sprzed dwóch tysięcy lat, które 
miały miejsce w Jerozolimie. A 
śydzi nie liczą czasu, tak jak my. 
U nich nowy dzień nie nastaje o 
północy, ale wieczorem, wraz z 
zachodem słońca. Zatem interesu-
jące nas trzy dni obejmują trzy 
„doby Ŝydowskie” od Wielkiego 
Czwartku wieczorem, a dokładnie 
od Mszy Świętej Wieczerzy Pań-
skiej, do Niedzieli Wielkanocnej 
wieczorem, czyli powiedzmy do 
godziny 18-tej.  
Po tym wyjaśnieniu, wróćmy teraz 
do naszych „przeŜyć”. MoŜe nam 
je dać (przy odrobinie wiary i do-

brej woli) bardzo bogata liturgia 
Triduum Paschalnego. MoŜna by 
długo opisywać wszystkie jej 
elementy, ale dla uchwycenia isto-
ty wystarczy moŜe wspomnieć o 
kilku z nich.  
W Wielki Czwartek wieczorem, w 
czasie Mszy Świętej Wieczerzy 
Pańskiej przeŜywamy przede 
wszystkim tajemnicę ustanowienia 
sakramentu Eucharystii. Warto 
więc szczególnie w tym czasie 
uświadomić sobie, Ŝe Msza Świę-
ta, w której uczestniczę, to tak na-
prawdę Ostatnia Wieczerza Jezusa 
z apostołami. Aby podkreślić zna-
czenie obecności Jezusa w Komu-
nii Świętej, w tym dniu tabernaku-
lum powinno być puste (chociaŜ 
pewnie mało jest takich kościołów, 
gdzie rzeczywiście tak jest), tak 
aby wszyscy wierni mogli przyjąć 

Ciało Pana Jezusa z chleba konse-
krowanego w czasie tej Mszy 
Świętej. Eucharystia – w której 
dokonuje się prawdziwa męka Je-
zusa, to wyraz Jego niepojętej mi-
łości do grzesznego człowieka, 
który sam nie moŜe się zbawić. 
KaŜdy człowiek potrzebuje Jezusa, 
który w darze Eucharystii pochyla 
się nad nim, by go obmyć z brudu 
grzechu. Ta prawda jest ukazana 
bardzo jasno w czasie obrzędu 
„mandatum”, kiedy kapłan na wzór 
Jezusa obmywa nogi dwunastu 
osobom. Jest to obraz miłości Boga 
do człowieka, który przyjmując tę 
miłość jest wezwany, by nieść ją 
innym ludziom. 
Wielki Piątek to czas, kiedy nasza 
uwaga kieruje się w stronę krzyŜa. 

PoniewaŜ trudno wyrazić słowami 
to, czego dokonał na krzyŜu Jezus 
przez swoją mękę i śmierć, dlate-
go liturgię tego dnia (w którym 
nie odprawia się Mszy Świętej), 
rozpoczyna modlitwa w zupełnej 
ciszy. Kapłan trwa na tej modli-
twie w postawie leŜenia krzyŜem. 
Ten wymowny moment przypo-
mina słowa proroka Izajasza: (…) 
królowie zamkną przed Nim usta, 

bo ujrzą coś, czego im nigdy nie 

opowiadano i pojmą coś niesły-

chanego (Iz 52, 15).  NajwaŜniej-
szym elementem liturgii jest ado-
racja krzyŜa. W tym czasie kaŜdy 
powinien osobiście oddać cześć 
krzyŜowi. MoŜe to być ucałowa-
nie krzyŜa, które przeŜyte z poko-
rą i wdzięcznością pozwoli nam 
poczuć tę bliskość największej 
Miłości. 

RównieŜ w Wielką Sobotę nie 
sprawuje się Eucharystii. Jest 
to dzień trwania na modlitwie 
przy grobie Pańskim. Powi-
nien to być dzień największej 
ciszy w Kościele, co niestety 
najczęściej jest niemoŜliwe z 
powodu święcenia pokarmów, 
które polskim zwyczajem w 
tym czasie się odbywa (co 
oczywiście nie naleŜy do isto-
ty tego dnia). Wieczorna, a 
właściwie nocna, Msza Świę-

ta Wigilii Paschalnej w tym dniu 
naleŜy juŜ do Niedzieli Zmar-
twychwstania.  Jednym z symboli 
liturgii Wigilii Paschalnej jest za-
palenie Paschału, którego płonący 
płomień mówi nam, Ŝe Jezus juŜ 
zmartwychwstał i chce być świa-
tłem dla nas. Kościół oddaje cześć 
świecy paschalnej przez odśpie-
wanie hymnu Exsultet – jednej z 
najpiękniejszych pieśni, jakie po-
siadamy, która opowiada historię 
naszego zbawienia. RównieŜ w 
tym momencie wysłuchiwanie się 
z wiarą w tekst tej pieśni moŜe 
stworzyć nam przestrzeń, w której 
spotkamy się z Ŝywym, kochają-
cym i zbawiającym nas Bogiem.    

 

Ks. Roland Białas 
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 AVE CRUX SPES UNICA 
 

Bądź pozdrowiony krzyŜu, jedyna nadziejo. ZbliŜamy się do najwaŜniejszego momentu w całej liturgii Ko-
ścioła. PrzeŜywać będziemy Triduum paschalne, święte dni, w których wspólnota uczniów Jezusa w sposób 
szczególny wspomina Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Towarzyszymy Jezusowi w Ostatniej Wiecze-
rzy, jesteśmy z nim w Getsemani, 
obserwujemy niesprawiedliwy  
Jego proces, idziemy z  Nim dro-
gą krzyŜową, patrzymy na mękę i 
śmierć Jezusa i na końcu z rado-
ścią, i niedowierzaniem czekamy 
na niedzielny poranek, kiedy 
usłyszymy „Zmartwychwstał Pan 
prawdziwie”. 
Zanim jednak ujrzymy blask 
Zmartwychwstałego, wejdziemy 
w tajemnicę krzyŜa. Dotrze do 
nas jakŜe dramatyczne wołanie 
Jezusa: „BoŜe mój, BoŜe mój 
czemuś mnie opuścił”. Jezus 
umierający na krzyŜu doświadcza 
całkowitego ogołocenia. „Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy”. Teraz do-
świadcza skrajnej samotności. Je-
zusowe osamotnienie na krzyŜu 
jest takŜe drogą Jego uczniów. 
Przychodzą takie chwile w Ŝyciu 
naszym, Ŝe pozostajemy sami, 
nawet niebo milczy. Następuje 
ciemna noc. W sercu rodzi się rozpacz i beznadzieja. Wszystko zawiodło. TakŜe Bóg, któremu zawierzyłem 
Ŝycie. To bardzo trudny, wręcz przeraŜający moment na drodze wiary. Niesamowicie łatwo ulec zwątpieniu, 
zawrócić z drogi, którą przeszedł Jezus. MoŜna jednak z głębokości rozpaczy wołać do Pana „Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha Mego”. Doświadczamy mroków własnej grzeszności i słabości, pośród nas jest wielu 
chorych i cierpiących, brak pracy, kredyty, niezrozumienie, zawiedzione nadzieje, przyjaciele, którzy nie od-
bierają telefonów. KaŜdy ma swoją listę. KaŜdy ma swój krzyŜ. Na trudne chwile polecam szczególnie dwa 
psalmy 23. i 139. Mówią o dobroci Boga, który zna nas i troszczy się o nas, który jest najbliŜej nas wtedy, 
kiedy my czujemy się najdalej od Niego. 
Trudne doświadczenia nie omijają nikogo. Prowadzą nas do całkowitego zaufania miłosiernemu Ojcu. Jest to 
propozycja, jaką Bóg nam ofiarowuje. Od kaŜdego z nas zaleŜy, czy ją podejmiemy. Jeśli wahamy się, jeste-
śmy pełni wątpliwości, pamiętajmy, Ŝe na końcu jest wielkanocny poranek.     

Ks. Artur 
 

ŚWIĘCI NA KWIECIEŃ 
 

4 KWIETNIA  
Św. Izydor z Sewilli (ur. ok. 560, zm. 636), biskup i doktor Kościoła.  
Pochodził z  Nowej Kartaginy, ze znakomitej rodziny rzymsko-hiszpańskiej. 
Arcybiskup Sewilli. Umacniał Kościół w Hiszpanii, zwołując synody, tworząc 
szkoły i domy zakonne. UwaŜał, Ŝe naleŜy kształcić młodzieŜ, przekazując jej 
na wszelkie sposoby wiedzę, aby była mądra i poboŜna. Był znakomitym pisa-
rzem; napisał dzieło będące jedną z najwcześniejszych znanych encyklopedii hi-
storii, geografii, astronomii i teologii. Biegle władał łaciną, greką i językiem he-
brajskim. Nawracał teŜ Wizygotów, którzy ulegli herezji ariańskiej Jest narodo-
wym świętym hiszpańskim, zarządzał swoją diecezją 37 lat, nie ustając w pracy 
mimo podeszłego wieku. Św. Izydor z Sewilli uchodzi za najwybitniejszego z 
biskupów-świętych, jakich wydała Hiszpania. 
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7 KWIETNIA  
Św. Jan Chrzciciel de la Salle (ur. 1651, zm. 1719), kapłan, patron nauczycieli.  
Francuski duchowny – nazwany ojcem nowoczesnej pedagogiki; załoŜył Zgroma-
dzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (FSC). W czasach, kiedy Ŝył edukacja ludzi, 
zwłaszcza tych najbiedniejszych, była dziedziną bardzo zaniedbaną, dlatego stworzył 
wiele typów szkół: podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, semi-
naria nauczycielskie. KaŜdy mógł się w nich uczyć, gdyŜ nauka była bezpłatna, a za-
jęcia odbywały się w języku ojczystym.  Z ochotników, którzy bezinteresownie byli 
gotowi pomagać w opiece i nauce biednych dzieci wyłoniło się zgromadzenie zakon-
ne pod nazwą Braci Szkolnych. Święty przestrzegał braci, aby otaczali uczniów oj-
cowską miłością, poświęcali im cały swój czas i energię, chronili ich od wszelkiej niegodziwości, a przede 
wszystkim pomnaŜali ich wiedzę. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach. 
 
23 KWIETNIA Św. Wojciech (ur.965, zm.997) biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, patron Pol-

ski. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta. Został biskupem 
Pragi. Po kilku latach zniechęcony rozwiązłością duchowieństwa rozdał wszystko co 
posiadał, udał się do Rzymu i za radą papieŜa Jana XV wstąpił do klasztoru benedykty-
nów na Awentynie. Tam zaznał spokoju wewnętrznego i oddał się Ŝarliwej modlitwie. 
W roku 992 wrócił do Pragi i zajął się gorliwie sprawami kościelnymi w Czechach. Za-
targ z księciem Bolesławem zmusił Wojciecha do opuszczenia kraju. Wojciech chciał 
ewangelizować Prusy, jednak od samego początku Prusowie okazywali mu wrogość, aŜ 
wreszcie został zabity przez pogańskiego kapłana. Odcięto mu głowę i wbito na Ŝerdź. 
Cudem uratowani dwaj jego towarzysze zdali w Gnieźnie relację o męczeńskiej śmierci 
św. Wojciecha. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował je z honorami.  Do je-
go grobu w 1000 roku pielgrzymował Otton III (zjazd gnieźnieński). W czasie jego wi-
zyty w Gnieźnie załoŜono metropolię arcybiskupią, której Wojciech został patronem, a 

jego brat Radzim Gaudenty stanął na czele. Św. Wojciech jest pierwszym polskim męczennikiem. W ikonografii 
chrześcijańskiej przedstawiany jest w stroju biskupa, w paliuszu z pastorałem. Jego atrybuty to księga, odcięta 
głowa niesiona w ręce, orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.  
 

25 KWIETNIA Św. Marek, ewangelista   
Św. Marek jest autorem drugiej Ewangelii; zwany jest czasami Janem Markiem. 
Dom matki Marka był miejscem spotkań chrześcijan. Święty ten brał udział w 
podróŜach misyjnych wraz ze św. Pawłem i ze św. Barnabą. Tradycja wskazuje, Ŝe 
św. Marek był załoŜycielem gminy aleksandryjskiej i pierwszym biskupem 
Aleksandrii. Swoją Ewangelię napisał najprawdopodobniej w Rzymie przed rokiem 
60-tym. Ewangelia ta została napisana w języku greckim i była przeznaczona dla 
ludów nawróconych na wiarę chrześcijańską. Według tradycji, św. Marek został 
umęczony ok. 68 roku. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami, drzewo figowe, 
zwój. Jest patronem pisarzy, notariuszy i murarzy, patronem Wenecji, gdzie jest 
szczególnie czczony. 
 

29 KWIETNIA Św. Katarzyna ze Sieny (ur. 1347, zm. 1380), dziewica i doktor Kościoła   
Włoska tercjarka dominikańska, mistyczka. Była 24. dzieckiem w swojej rodzi-
nie. Od dzieciństwa poświęciła się Bogu, w wieku 7 lat prywatnie ślubowała 
Bogu dziewictwo. Rodzice chcieli wydać ją za mąŜ i sprzeciwiali się jej poboŜ-
nemu Ŝyciu, aŜ w końcu zaczęli ją prześladować. Święta znosiła to męŜnie i z 
radością. W 1365 r. przywdziała habit trzeciego zakonu dominikańskiego. Do-
Ŝyła początku wielkiej schizmy w Kościele. Słała listy do kardynałów i do wielu 
ksiąŜąt, którzy przystąpili do schizmy, ostrzegając ich przed wielkim złem. 
Dzięki jej naukom tysiące ludzi nawróciło się. Jej priorytetem były działania na 
rzecz powrotu papieŜa z Awinionu (z Niewoli awiniońskiej) do Rzymu, co w 
końcu się urzeczywistniło. Mimo, Ŝe była analfabetką, posiadała niezwykłą inte-
ligencję i przedziwny charyzmat apostolski, dlatego uwaŜano ją za jeden z naj-
wybitniejszych umysłów teologicznych w Kościele. Powszechnie znane jest jej 

dzieło Dialog. Posiadała charyzmat wypędzania demonów z osób opętanych. 1 kwietnia  w 1375 r. w jednym 
z kościołów w Pizie, otrzymała stygmaty w formie krwawych promieni (nie zaś otwartych ran). Zmarła, mając 
33 lata. W 1970 r. papieŜ Paweł VI nadał jej tytuł doktora Kościoła.  

Katarzyna śak 
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DOBRY JAN XXIII  
 

Wraz z błogosławionym Janem 
Pawłem II kanonizowany będzie 
równieŜ papieŜ Jan XXIII, zwany 
takŜe dobrym papieŜem Janem, 
Janem Uśmiechniętym czy Janem 

Pokornym. Nazywał się Angelo 
Giuseppe Roncalli i Ŝył w latach 
(1881 – 1963). Mając 77 lat, zo-
stał wybrany papieŜem. Sprawo-
wał swój krótki pontyfikat od 28 
października 1958 do 3 czerwca 
1963. Jak zwykle bywa w takich 
sytuacjach, większość spodziewa-
ła się pontyfikatu przejściowego i 
zachowawczego, ze względu na 
podeszły wiek nowo wybranego 
papieŜa. Ku zaskoczeniu wszyst-

kich, w drugim roku pontyfikatu 
podjął on decyzję o zwołaniu so-
boru watykańskiego II. Jan XXIII 
zapytany o powody tej decyzji, 
ponoć podszedł do okna i, otwie-
rając je, powiedział, Ŝe chce wpu-
ścić trochę świeŜego powietrza. 
Decyzja ta spotkała się z róŜnymi 
reakcjami, równieŜ negatywnymi. 
Niemniej jednak była ona odwaŜ-
na i nieoczekiwana. Wydawało się 
wówczas, Ŝe Kościół Katolicki 
jest w dobrej sytuacji i stanowi 
zorganizowaną strukturę. PapieŜ 
jednak widzi potrzebę odnowy i 
proces odkrywania prawdy chce 
rozpocząć od samego siebie i in-
nych wierzących, jeśli świat ma 
dojść do prawdy, to Kościół wi-
nien ten proces rozpocząć od sie-
bie samego. JuŜ od początku Jan 
XXIII zaznacza, Ŝe będzie to so-
bór nie dogmatyczny, ale duszpa-
sterski. Cały Kościół, nie tylko 
europejski, ale przede wszystkim 
Trzeciego Świata, ma zmierzyć 
się z pytaniem jak skutecznie gło-
sić ewangelię w tym konkretnym 
świecie. Jan XXIII, jeszcze przed 

nadejściem rewolucji obyczajo-
wej, rozpoznał symptomy odcho-
dzenia świata od Boga i chciał za-
trzymać ten proces przez znale-
zienie drogi skutecznego przeka-
zywania wiary ludziom.  
Warto dodać, Ŝe Jan XXIII jest nie 
tylko papieŜem soborowym, lecz 
takŜe jest pierwszym papieŜem, 
który wyraźnie działał na rzecz 
ekumenizmu. Świadczy o tym juŜ 
jego encyklika Pacem in terris 

(1963), w której papieŜ po raz 
pierwszy zwracał się nie tylko do 
duchowieństwa i wiernych kościo-
ła katolickiego, ale równieŜ swoją 
wypowiedź adresował do ludzi 
dobrej woli, w tym teŜ do niewie-
rzących i innowierców. Nie zda-
rzyło się to nigdy wcześniej. 
Ostatnie słowa papieŜa podczas 
agonii (umierał na raka Ŝołądka) 
brzmiały: Nie mam innej woli, jak 

tylko wolę Boga. Ut unum sint. 

(łac. aby byli jedno) i jak widać, 
były one spójne z całym jego pon-
tyfikatem zmierzającym do odno-
wy Kościoła i ekumenizmu. 

Urszula Malewicka 

 

„ŚWIĘTY” HUMOR  
 

Uśmiech budzi sympatię, rodzi 
bliskość, pozwala zobaczyć osobę 
z innej perspektywy, łamie barie-
ry. Świadczy o serdeczności, za-
prasza do bezpośredniości, pro-
muje prostotę. Z uśmiechu, humo-
ru znani zarówno bł. Jan Paweł II 
i bł. Jan XXIII. Humor Jana Pawła 
II będzie moŜna poznać, czytając 
Semaforek w naszym czasopi-
śmie. Ja, zaś spróbuję przedstawić 
od tej strony Jana XXIII.  Niewie-
le wiemy na jego temat. Nie-
współmiernie mniej niŜ o „na-
szym polskim Papie”. Jednak i on, 
Jan XXIII, dzięki swojej prostocie 
i Ŝyczliwości dla wszystkich, 
mógłby stać się „naszym papie-
Ŝem”. Mimo Ŝe kapłaństwo, a tym 
bardziej papiestwo, łączyło się 60 
lat temu z duŜą dozą dostojeń-
stwa, dyplomacji, oraz, Ŝe Angelo 

Roncalli był postury potęŜnej, jak 
i posunięty juŜ w latach – Jan 
XXIII był nazywany „dobrym pa-
pieŜem Janem” lub „papieŜem 
uśmiechu”. Pozostało wiele opo-

wieści o jego poczuciu humoru, 
Ŝartobliwości. 
Gdy jeszcze jako kardynał, na 
spotkaniu z naczelnym rabinem, 
został przepuszczony w drzwiach, 
odparł dowcipnie: „Nie, nie, pro-
szę. Najpierw Stary Testament.” 
Kiedy papieŜ odwiedził prowa-
dzony przez siostry zakonne szpi-
tal pw. Ducha Świętego, witająca 
go siostra przełoŜona przedstawiła 
się: „Jestem przełoŜoną Ducha 
Świętego!” „A ja jestem tylko za-
stępcą Jezusa Chrystusa” – odparł. 
Jan XXIII miał równieŜ dystans 
do swojej osoby, umiał z siebie 
Ŝartować. Gdy usłyszał, Ŝe jest 
pokorny, skoro nie chce korzystać 
z przenośnej papieskiej lektyki, 
odpowiedział: „Ja nie jestem po-
korny. Jestem gruby i boję się, Ŝe 
spadnę.” Nie pozwolił równieŜ ca-
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łować swoich kolan, jak to było w 
zwyczaju przy powitaniu przez 
kardynałów.  
Podobno kaŜdego ranka, gdy się 
budził, mówił do siebie: „Angelo, 
nie bądź taki waŜny”.  
Jest on tez autorem popularnego 
Ŝartu, obiegającego od niedawna 

Facebook: „Ojcze Święty, ile osób 
tak naprawdę pracuje w Watyka-
nie? Nie więcej, niŜ połowa”.  Na 
zakończenie uśmiechnijmy się i 
my, czytając kawał o latających 
krowach. OtóŜ, gdy przelatujący 
ptak pobrudził płaszcz Jana 
XXIII, skomentował to tak: „By-

łoby o wiele gorzej, gdyby fruwa-
ły krowy”. Święty, święty, zawsze 
uśmiechnięty – bo czy ktoś wi-
dział smutnego świętego? 
 

Urszula Domańska 

 

KILKA IMPRESJI Z śYCIA JANA PAWŁA II  
WSKAZUJĄCYCH NA TO, śE BYŁ „SUPER” (cz. I) 

 

Polacy, mówiąc ciepło o papieŜu, 
mają zwykle na myśli przede 
wszystkim to, Ŝe był on duchowym 
przywódcą narodu w ostatniej de-
kadzie dyktatury realnego socjali-
zmu, człowiekiem, który ostatecz-
nie przyczynił się do upadku impe-
rium sowieckiego, to, Ŝe pokazał, 
iŜ w tych trudnych czasach Polak 
moŜe odnieść sukces na arenie 
międzynarodowej, Ŝe – piastując 
tak wysoki urząd – „pozostał 
człowiekiem”. U wielu rodaków, 
nie tylko katolików, bł. Jan Paweł 
II budził bardzo pozytywne, silne 
emocje. Jedni traktowali go jak oj-
ca, podkreślając, Ŝe czują troskę, 
jaką ich otaczał, inni postrzegali 
papieŜa-Polaka jako najwyŜszy au-
torytet – wzór człowieczeństwa. 
Pontyfikat Jana Pawła II tak głę-
boko wrósł w szeroko rozumianą 
kulturę, Ŝe cięŜko było nam wyob-
razić sobie, Ŝe jakaś inna osoba 
poza Karolem Wojtyłą moŜe peł-
nić urząd następcy św. Piotra. W 
niniejszym artykule chciałbym 
spojrzeć na Karola Wojtyłę i jego 
pontyfikat od trochę innej strony. 
Wśród wielu faktów z jego Ŝycia, 
przywołam trzy wydarzenia sprzed 
wyboru na papieŜa, które ukazują 
go jako człowieka odwaŜnego w 
myśleniu, sięgającego po nowator-
skie rozwiązania wyprzedzające 
swą epokę, i spróbuję ukazać 
wpływ, jaki mogły one mieć 
wpływ na sposób sprawowania 
pontyfikatu przez papieŜa Jana 
Pawła II.   
Najpierw Kraków pod okupacją 
niemiecką – luty 1940 r. Młody 
Karol Wojtyła – student Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – spotyka 

Jana Tyranowskiego. Tyranowski 
jest osobą świecką – krawcem, 
głęboko uduchowionym człowie-
kiem, znawcą pism mistyków, 
przede wszystkim św. Jana od 
KrzyŜa i św. Teresy z Avila.  To 
właśnie on ukazuje poboŜnemu 
studentowi, Ŝe katolicyzm nie 
kończy się na obowiązku bycia 

dobrym człowiekiem, regularnym 
przystępowaniu do sakramentów i 
przyjęciu za prawdę doktryny Ko-
ścioła katolickiego. Wprowadza 
go w świat relacji Boga z czło-
wiekiem, w świat ludzi, którzy, 
współpracując z łaską, są przez 
Niego oczyszczani ze swoich na-
turalnych przywiązań, własnej wi-
zji świata, są uzdalniani do odda-
nia sterów swego Ŝycia Chrystu-
sowi. Pokazał mu zatem najpięk-
niejszą, chociaŜ paradoksalnie 
najbardziej ukrytą dla świata 
twarz Kościoła, który kontempluje 
swego Pana. Był taki czas w Ŝyciu 
młodego Karola Wojtyły, kiedy 
bardzo powaŜnie myślał o wstą-
pieniu do kontemplacyjnego za-
konu karmelitów, czyli zakonu 

św. Teresy z Avila i św. Jana od 
KrzyŜa.  
Opisany powyŜej fakt z Ŝycia Ka-
rola Wojtyły uwaŜam za bardzo 
istotny z tego powodu, Ŝe przyszły 
papieŜ dotknął esencji wiary dzię-
ki osobie świeckiej (krawiec zato-
piony w lekturze św. Jana od 
KrzyŜa to w ówczesnych czasach 
fenomen, gdyŜ po takie lektury 
sięgały przede wszystkim osoby 
duchowne i teologowie). Wyda-
rzenie to ukształtowało w przy-
szłym papieŜu specyficzny, jak na 
tamte czasy, stosunek do osób 
świeckich. Jako biskup i następnie 
papieŜ zawsze nauczał, Ŝe świę-
tość rozumiana jako Ŝywa, praw-
dziwa relacja z Jezusem jest do-
stępna dla wszystkich, nie tylko 
dla osób duchownych. Ukazywał, 
Ŝe Bóg stworzył kaŜdego czło-
wieka po to, by swoim Ŝyciem dą-
Ŝył do zjednoczenia z Nim, aŜ do 
ostatecznego, pełnego zjednocze-
nia, które osiągają jeszcze za Ŝy-
cia doczesnego – ludzie święci. 
Chcąc realizować swój program 
pogłębiania wiary u ludzi świec-
kich, juŜ jako dojrzały kapłan, 
skupił wokół siebie tzw. „Środo-
wisko”, ludzi młodych, w tym 
młode małŜeństwa. Spotykał się z 
nimi, jeździł na wycieczki, był ich 
przyjacielem i mentorem. By nie 
wzbudzać podejrzeń milicji przy-
szły papieŜ ubierał się po świecku, 
a oni mówili do niego „wujku”. 
To równieŜ na bazie rozmów ze 
„Środowiskiem” powstała naj-
waŜniejsza ksiąŜka Karola Wojty-
ły: Miłość i odpowiedzialność 
wydana w 1960 r. Dzieło to, jak-
kolwiek napisane trudnym języ-

Jan Tyranowski 
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kiem, wraz z całą późniejszą nau-
ką Wojtyły jako papieŜa, sformu-
łowaną w trakcie tzw. papieskich 
katechez środowych dla pielgrzy-
mów z lat 1979 –1984, stanowi 
podstawę jego teologii ludzkiego 
ciała, którą jeden z największych 
znawców osoby Ojca Świętego – 
George Weigel – opisał jako teo-
logiczną bombę z opóźnionym 
zapłonem, która eksploduje w Ko-
ściele w jakimś nieokreślonym 
momencie w przyszłości. Nauka 
Wojtyły o cielesności przedarła 
się nawet przez śelazną Kurty-
nę i znalazła odbiorców na Za-
chodzie. Warto wspomnieć, Ŝe 
papieŜ Paweł VI przygotowują-
cy encyklikę Humanae Vitae z 
1968 r. ustosunkowującą się do 
zagadnienia stosowania środ-
ków antykoncepcyjnych radził 
się w tej kwestii specjalnej gru-
py świeckich i duchownych 
konsultantów powołanej przez 
Karola Wojtyłę. W powszech-
nej opinii znawców, odrzucenie 
tych metod przez papieŜa Paw-
ła VI dokonało się właśnie z inspi-
racji doktryną wypracowaną przez 
tę grupę. Chciałbym się skupić na 
najciekawszym, z punktu widze-
nia laika filozoficznego, dziale 
ksiąŜki „Miłość i odpowiedzial-
ność”, a mianowicie na dziale pt. 
Seksuologia a etyka, dodanym 
przez profesora Wojtyłę (od 1958 
r. biskupa) jako spojrzenie uzu-
pełniające. Media, które rozpły-
wają się w zachwytach nad nowa-
torskim i przełamującym tabu uję-
ciem katolickiej doktryny odno-
śnie do seksualności w ostatnio 
modnych ksiąŜkach i wypowie-
dziach kapucyna o. Ksawerego 
Knotza, powinny przeczytać tych 
kilka poniŜszych zdań papieŜa: 
Seksuologowie stwierdzają, Ŝe 

krzywa podniecenia seksualnego u 

kobiety przebiega inaczej niŜ u 

męŜczyzny: wolniej narasta i wol-

niej teŜ opada. Istnieje w tej dzie-

dzinie jakiś rytm poddany przez 

samą naturę, który oboje małŜon-

kowie powinni odszukać, tak, aby 

szczytowy moment podniecenia 

seksualnego zachodził zarówno u 

męŜczyzny, jak i kobiety i o ile 

moŜności wypadał u obojga rów-

nocześnie. Oraz: Jeśli kobieta nie 

znajduje we współŜyciu płciowym 

tego naturalnego uszczęśliwienia, 

wówczas wyłania się niebezpieczeń-

stwo przeŜywania przez nią aktu 

małŜeńskiego w sposób niepełno-

wartościowy, bez zaangaŜowania 

całej osobowości. Taki zaś sposób 

przeŜycia stwarza szczególną ła-

twość wywołania reakcji nerwi-

cowej, np. wtórnej oziębłości sek-

sualnej. (…) Najczęściej jednak 

jest ona (reakcja nerwicowa u ko-
biety, przyp. red.) wynikiem egoi-

zmu męŜczyzny, który nie uznaje 

subiektywnych pragnień kobiety 

we współŜyciu oraz obiektywnych 

praw procesu seksualnego, jaki w 

niej zachodzi, szukając w sposób 

czasem wręcz brutalny własnego 

tylko zaspokojenia. U kobiety ro-

dzi to niechęć do współŜycia i 

wstręt seksualny, który jest równie 

trudny lub nawet trudniejszy do 

opanowania niŜ popęd seksualny. 

Powoduje to równieŜ nerwice, a 

niekiedy takŜe schorzenia orga-

niczne, (które pochodzą stąd, Ŝe 

przekrwienie narządów rodnych w 

czasie podniecenia płciowego do-

prowadza do stanów zapalnych w 

obrębie tzw. miednicy małej, gdy 

podniecenie to nie kończy się roz-

kurczem, rozkurcz zaś ściśle łączy 

się u kobiety z orgazmem). Psy-

chologicznie biorąc, sytuacja taka 

wywołuje nie tylko obojętność, ale 

często wręcz wrogość. Kobieta 

bardzo trudno wybacza męŜczyź-

nie brak uszczęśliwienia w seksu-

alnym poŜyciu małŜeńskim. Staje 

się to dla niej trudne do zniesie-

nia, a z latami moŜe narosnąć do 

zupełnie niewspółmiernej reakcji 

urazowej. Wszystko to moŜe pro-

wadzić do rozpadu małŜeństwa.  

I w dzisiejszych czasach teksty te 
moŜna uznać za odwaŜne i mo-
gące wywołać u niejednego ka-
tolickiego czytelnika rumieniec 
zawstydzenia. Wówczas były 
one rewolucyjne chociaŜby z 
uwagi na podkreślenie nega-
tywnych dla psychiki i ciała 
kobiety następstw braku speł-
nienia podczas stosunku seksu-
alnego. Zwykle w Kościele o 
„tych sprawach” mówi się 
mniej konkretnie, w powścią-
gliwych słowach, często stosu-
jąc niedopowiedzenia. MoŜe 

stąd teŜ niezwykła popularność i 
duŜa poczytność ksiąŜek, wspo-
mnianego juŜ wyŜej o. Ksawerego 
Knotza, które w szczery i prosty 
sposób podejmują temat współŜy-
cia małŜeńskiego. Pamiętajmy, Ŝe 
omawiana ksiąŜka Karola Wojtyły 
pisana była w okresie przedsobo-
rowym przed rewolucją obycza-
jową końca lat 60-tych, czasie ra-
czej patriarchalnym, gdzie o sek-
sualności małŜeńskiej ujętej od tej 
strony mówiło się niewiele. Seks 
miał słuŜyć przede wszystkim 
prokreacji, a na przyjemność fi-
zyczną z niego płynącą patrzono 
podejrzliwie, zwłaszcza jeŜeli 
chodzi o doznania kobiet, pozosta-
jących w faktycznej kulturowej 
podległości wobec męŜczyzn. W 
takich okolicznościach historycz-
nych młody profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego pisał 
swoje nowatorskie dzieło.  

Kamil Malewicki  

 
Związek ich ciał, który z woli Boga jest wyrazem głębszego jeszcze 

związku dusz i serc, spełniany z czułością i szacunkiem, przywraca 

ich pierwszemu „tak” siłę i młodość.            Bł. Jan Paweł II 

Ks. Karol Wojtyła na spływie kajakowym  

z młodymi małżonkami 

    
Z Ŝycia KościołaZ Ŝycia KościołaZ Ŝycia KościołaZ Ŝycia Kościoła 

 

 

 

9 



„Kapłan z ludu wzięty, dla ludu jest ustanowiony” 
 

J. E. abp Józef Michalik po dzie-
sięciu latach  przewodzenia pol-
skiemu Kościołowi zakończył dru-
gą kadencję Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski. To 
było 10 lat szczególnej słuŜby Ko-
ściołowi.  Droga do kapłaństwa Jó-
zefa Michalika rozpoczęła się w 
Zambrowie w bardzo  ka-
tolickim  rodzinnym do-
mu. Oprócz rodziców, 
Józef Michalik miał wiel-
kie szczęście spotkać na 
swej drodze niezwykłych 
ludzi – wychowawców w 
zambrowskim liceum i 
łomŜyńskim seminarium. 
Z wielkim szacunkiem 
wspomina biskupów łom-
Ŝyńskich: Czesława Fal-
kowskiego i Mikołaja Sa-
sinowskiego, którzy im-
ponowali mu mądrością i potrafili 
kierować młodymi  ludźmi w trud-
nych czasach. Przewodnikiem w 
rozeznawaniu rzeczywistości i 
prawdy był ks. dr. Henryk Kulbat  
proboszcz (1956 – 1984) z rodzin-
nej parafii św. Trójcy. „Był to 
człowiek wielce oczytany, duŜej 
kultury, ciekawych koncepcji, od-
waŜnych myśli – przebywanie z 
nim było dla mnie ciągle odświe-
Ŝaniem intelektualnym” – tak po 
latach abp J. Michalik wspomina 
naszego wspólnego proboszcza. 

Ten bardzo odwaŜny kapłan uczył 
nas historii bez zakłamania.  
 Józef  Michalik został księdzem, 
gdy miał 23 lata. W tym roku 
24 V mija 50. rocznica święceń 
kapłańskich. Po odbytych studiach 
w Warszawie i Rzymie, gdzie  w 
1973 roku obronił doktorat na  

Papieskim Uniwersytecie św. 
Tomasza z Akwinu, w 1986 roku 
Jan Paweł II udzielił  księdzu Jó-
zefowi Michalikowi święceń bi-
skupich, powierzając kierowanie 
diecezją gorzowską. W dniu 17 
kwietnia 1993 roku Ojciec święty  
mianował księdza arcybiskupa – 
metropolitą  przemyskim. Od 
2004 roku pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Episkopatu Polski  
i od tamtej pory dziennikarze po-
dąŜają za nim wielokrotnie, kryty-
kując go.   

W chwili „zapomnienia” jeden z 
katolickich publicystów powie-
dział: „Franciszek  miejscami 
mówi Michalikiem”. Arcybiskup 
nie boi się konfrontacji z prawdą i 
nie zaleŜy mu na tzw. „świętym 
spokoju”. Popiera tych, którzy 
bronią Ŝycia i BoŜych przykazań, 

opierając się na etyce, a 
nie na własnym intere-
sie. Wierny zasadom i 
tradycji Kościoła po-
wiedział w 1991 roku 
(tak): 
 „Katolik ma obowiązek 
głosować na katolika, 
chrześcijanin na chrze-
ścijanina, muzułmanin 
na muzułmanina, Ŝyd na 
Ŝyda, mason na masona, 
komunista na komuni-
stę, kaŜdy niech głosuje 

na tego, którego sumienie mu pod-
powiada”. W środkach masowego 
przekazu mówi, Ŝe powinniśmy 
być chrześcijanami na ulicy w do-
mu i pracy, Ŝebyśmy nie zapo-
mnieli, Ŝe w Bogu istnieją Ŝycio-
dajne źródła. Dziękując Księdzu 
Arcybiskupowi za to, Ŝe słuŜy Ko-
ściołowi 50 lat według najlepszej 
swojej woli – naleŜy mu zaśpiewać 
TE DEUM LAUDAMUS. 

 

Barbara Godlewska 

 

PO STUDIACH DO BAGNA  
 

Nazywam się kl. Rafał 
Główczyński SDS, mam 30 
lat, tytuł mgr. socjologii i 
obecnie studiuję na IV roku 
studiów w WyŜszym Semi-
narium Duchownym KsięŜy 
Salwatorianów w Bagnie 
(tak, istnieje taka miejsco-
wość, oddalona o 35 km od 
Wrocławia). Jestem teŜ pa-
rafianinem parafii NMP 
Matki Pięknej Miłości w 
Warszawie.  
Gdy ktoś mnie pyta, dla-
czego chcę zostać księ-

dzem, odpowiadam:  
wiesz, po socjologii to cięŜko z 
pracą, dziewczyny teŜ nie mogłem 
znaleźć, więc poszperałem sobie 
w Internecie i znalazłem, Ŝe takich 
jak ja, to chętnie salwatorianie 
przyjmują. Prawda jest jednak 
nieco bardziej złoŜona. 
Z czasów, gdy byłem w podsta-
wówce pamiętam m.in., Ŝe byłem 
ministrantem i często chodziłem 
do kościoła. Jednak nie pamiętam 
tego, czy kiedykolwiek w dzieciń-
stwie powiedziałem, Ŝe chcę być 
kapłanem. Natomiast to, o czym 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 

kl. Rafał Główczyński 
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na pewno pamiętam to fakt, Ŝe 
pewnego dnia podjąłem mocne, 
wewnętrzne postanowienie: ja 
wam (czyli rodzinie) udowodnię, 
Ŝe Ŝadnym duchownym nie będę. 
Przestałem być ministrantem, mo-
dlić się przed zaśnięciem, zdarzało 
mi się nie pójść na Mszę. Po ja-
kimś czasie mój bunt osłabł i po-
wróciłem do praktyk religijnych, 
ale decyzji o tym, Ŝeby nie być 
księdzem – nie zmieni-
łem. Tak minęła podsta-
wówka, potem liceum. 
Co uwaŜałem, Ŝe trzeba 
dla Boga robić, to robi-
łem.  
Trochę się modliłem, raz 
w tygodniu chodziłem na 
Mszę. Niestety pojawiał 
się problem, gdy trafia-
łem na jakieś kazania o 
powołaniu. Gdy kazno-
dzieja mówił, Ŝe Bóg nie-
których powołuje do by-
cia kapłanem, a oni ucie-
kają, to w środku czułem, 
Ŝe to moŜe chodzić o 
mnie. Ale na szczęście Msza się 
kończyła, potem byli znajomi, zna-
jome, wszy-stko się uspakajało. 
Podobnie było na studiach. śyłem 
jak student, korzystałem z dobro-
dziejstw legitymacji studenckiej, 
zniŜek na wejściówki na koncerty i 
imprezy. Na drugim roku studiów 
razem z kumplem z lat licealnych 
postanowiliśmy załoŜyć stowarzy-
szenie organizujące rozgrywki 
sportowe. Udało się nam. Dawało 
to sporo przyjemności i trochę pie-
niędzy. W międzyczasie rodzice 
kupili mi trzypokojowe mieszka-
nie. Wszystko się udawało. 
Ale była teŜ i druga strona. 
Wszystko było piękne, lecz nie w 
tych momentach, kiedy byłem 
sam. Wiedziałem, Ŝe imprezy, 
dziewczyny, rozgrywki są świetne, 

ale w tym wszystkim czegoś mi 
brakowało. Czułem, Ŝe mógłbym 
tak dalej Ŝyć, ale jednocześnie, 
gdzieś w głębi wiedziałem, Ŝe po-
trzebuję czegoś innego. Tego się 
do końca nie da opisać słowami. 
Odczuwałem jakąś dziwną pustkę. 
Z początku myślałem, Ŝe to moŜe 
dlatego, Ŝe nie znalazłem odpo-
wiedniej dziewczyny. Wiązałem 
się więc najpierw z jedną, potem z 

drugą, trzecią, czwartą, wszystkie 
były wspaniałe, ale nic się nie 
zmieniało.  
W trakcie studiów, dzięki kum-
plowi z liceum, zacząłem takŜe 
chodzić na pielgrzymki z War-
szawy do Częstochowy. Po pierw-
szym roku studiów poszedłem 
pierwszy raz z WAPM [Warszaw-
ską Akademicką Pielgrzymką Me-
tropolitalną - przyp. red.] w tzw. 
17-tkach. Podobało mi się. Rok 
później znów poszedłem, tym ra-
zem z WAPM z grupą seledyno-
wą. Podczas tej drugiej piel-
grzymki zwróciłem uwagę na 
grupę zieloną i jedną z dziewczyn, 
która tam szła. Pomyślałem, Ŝe za 
rok, warto by się moŜe tej dziew-
czynie bliŜej przyjrzeć, a sama 
grupa teŜ wyglądała ciekawie. 
Rok później wcieliłem plan w Ŝy-

cie. Poszedłem z zieloną, pozna-
łem „upatrzoną” dziewczynę, lecz 
niestety szybko się okazało się, Ŝe 
ma chłopaka. Podczas tej piel-
grzymki zobaczyłem teŜ zupełnie 
innych księŜy, niŜ sobie kiedyś 
wyobraŜałem. Salwatorianie (bo 
to oni prowadzą grupę zieloną) 
byli młodzi, otwarci, chętnie na-
wiązywali znajomości, byli spon-
taniczni, ganiali pielgrzymów z 

pokrzywami. Patrząc na 
nich zrozumiałem (teraz 
to mi się wydaje oczy-
wiste, ale wtedy takie 
dla mnie nie było), Ŝe to 
od danej osoby zaleŜy, 
jakim będzie księdzem.  
Nie mam miejsca, Ŝeby 
wszystko szczegółowo 
opisywać. Napiszę tyl-
ko, Ŝe po tej pielgrzym-
ce, poza zmianą wize-
runku duszpasterza, nie-
niewiele się w moim 

Ŝyciu zmieniło. Dalej 
szukałem metodą prób i 
błędów przyszłej „Ŝony”.  

Dopiero rok później, w wakacje, 
po czwartym roku studiów posta-
nowiłem, Ŝe spróbuję bardziej słu-
chać tego, co Bóg do mnie mówi. 
Po wakacjach zacząłem codzien-
nie chodzić na Mszę, w styczniu 
pojechałem na dzień skupienia do 
Bagna i tam juŜ wiedziałem, Ŝe to 
miejsce jest dla mnie. I tak, zaraz 
po studiach, trafiłem do Bagna i 
jestem tam nadal. Obecnie na co 
dzień mieszkam w małej wiosce, 
nie mogę co tydzień chodzić na 
imprezy, spotykać się dziewczyną, 
ani mieć własnego samochodu. 
Zamiast tego, choć jak wszędzie 
bywają róŜne sytuacje, mam we-
wnętrzne przekonanie, Ŝe póki co, 
robię to, czego Bóg ode mnie 
chce. Jestem szczęśliwy. 

kl. Rafał Główczyński SDS 

 

DOTYK BOśEGO MIŁOSIERDZIA W NASZEJ RODZINIE  
 

Jaś jest zdrowym i pełnym Ŝycio-
wej energii dwuletnim chłopcem. 
Jego radosny śmiech oraz głośne 
dopominanie się o śniadanko bu-
dzi nas codziennie rano, moŜe tro-

chę wcześniej niŜ byśmy chcieli, 
ale zawsze z tą samą udzielającą 
się nam energią i miłością. Jego 
dzień wypełniony jest zabawami, 
odkrywaniem świata, nauką co-

dziennych czynności oraz pała-
szowaniem wszystkiego, co tylko 
daje się zjeść. Kiedy patrzę, jak z 
apetytem pochłania najpierw swój 
obiadek, a potem to, co zostawił 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 

Kleryk Rafał w seminaryjnej drużynie piłki nożnej  
(w dolnym rzędzie pierwszy od prawej)
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brat, uśmiecham się na wspo-
mnienie chwil, gdy przyjęcie 
przez jego organizm jednego mi-
lilitra mleka było sukcesem wzru-
szającym mnie do łez. Chwile te 
bez wątpienia pozostały w mojej 
pamięci jako najbardziej trauma-
tyczne przeŜycie, ale jednocześnie 
jako czas, w którym najbardziej w 
swoim Ŝyciu odczułam silny, choć 
jednocześnie czuły i delikatny do-
tyk BoŜego Miłosierdzia oraz 
opiekę św. Jana Pawła II nad moją 
rodziną. 
Wyjazd na majówkę zapowiadał 
się cudownie. Piękna pogoda, 
dobre humory i miłe towarzy-
stwo. Mieliśmy konkretny plan, 
co robimy i zwiedzamy. Wyru-
szyliśmy wcześnie rano, aby zy-
skać więcej czasu na zaplano-
wane atrakcje. Spokojna podróŜ 
z przystankami w pięknych 
miejscach wprawiła nas w 
prawdziwie wypoczynkowe na-
stroje. Gdy dotarliśmy na miej-
sce, pojechaliśmy do Łagiew-
nik. Odpoczęliśmy chwilę w na-
szym miejscu noclegowym ob-
ok Sanktuarium BoŜego Miło-
sierdzia i ruszyliśmy na Mszę 
św. W kaplicy św. Faustyny 
zawierzyłam BoŜemu Miłosier-
dziu oraz bł. Janowi Pawłowi II 
(bo tego patrona wybraliśmy dla 
naszego synka) czekający mnie za 
dwa i pół miesiąca poród, swoje 
zdrowie i Ŝycie maleństwa. Po-
niewaŜ od dawna czułam lęk 
związany z tym porodem, prosi-
łam Boga, aby wypełniła się w 
tym Jego wola, aby to On był Pa-
nem tego wydarzenia. Efekt był 
natychmiastowy.  
Poród zaczął się pod łagiewnic-
kim marketem godzinę po moim 
zawierzeniu i juŜ od pierwszych 
chwil widzieliśmy BoŜą rękę we 
wszystkim, co się działo. Okazało 
się, Ŝe nasze auto zaparkowane 
było obok samochodu sióstr ze 
zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej 
Miłosierdzia, które pomagały 
nam, gdy czekaliśmy na karetkę i 
natychmiast rozpoczęły modlitwę 
w intencji mojej i dziecka, naj-
pierw one same, a potem całe 
zgromadzenie. Karetka była w 

pobliŜu, więc przyjechała w ciągu 
kilku minut. W pobliskim szpitalu 
nie było miejsca, więc trafiliśmy 
do jednej z najlepszych klinik po-
łoŜniczych w Polsce. W szpitalu 
zajęła się mną lekarka, która 
swym zaangaŜowaniem zmusiła 
wszystkich do pośpiechu, dzięki 
czemu dała Jasiowi szanse na 
przeŜycie. Potem szybka operacja 
i słowa, które będę pamiętała do 
końca Ŝycia: „W waszym Ŝyciu 
wydarzył się cud. To dziecko wła-
ściwie nie miało szans, a jednak 

Ŝyje i jego stan jest stabilny”. Ko-
lejne dni były dla Jasia walką o 
przetrwanie, ale kaŜdy z nich był 
teŜ maleńkim zwycięstwem. W 
drugiej dobie po urodzeniu 
ochrzciliśmy sami naszego nie-
spełna 1,5-kilogramowego synka. 
Daliśmy mu na imię Jan Paweł i 
bez reszty oddaliśmy jego los w 
ręce patrona. 
Następne tygodnie jeszcze bar-
dziej uczyły nas, co znaczy zna-
leźć się w rękach miłosiernego 
Ojca. Gdy tylko pojawiały się 
problemy, natychmiast otrzymy-
waliśmy teŜ pomoc w ich rozwią-
zaniu. Wiedzieliśmy, Ŝe Jaś nie 
wyjdzie ze szpitala co najmniej 
przez dwa miesiące, trzeba było 
więc przeprowadzić się do Kra-
kowa, a to wiązało się dla nas ze 
zbyt duŜymi kosztami i koniecz-
nością znalezienia mieszkania. 
Pieniądze otrzymaliśmy juŜ na-
stępnego dnia, zanim zdąŜyliśmy 

o nie poprosić. W poszukiwanie 
mieszkania zaangaŜowało się tak 
wiele osób, Ŝe nie sposób było juŜ 
nie wierzyć w BoŜą Opatrzność 
towarzyszącą nam na kaŜdym 
kroku. Co chwilę odbieraliśmy te-
lefony nie tylko od znajomych, ale 
teŜ od zupełnie obcych ludzi, któ-
rzy proponowali nam róŜnoraką 
pomoc oraz zapewniali o modli-
twie. Ani przez chwilę nie czuli-
śmy się sami. Spotykaliśmy ludzi, 
których wyobraźnia miłosierdzia 
przerosła nasze oczekiwania. 

Ostatecznie zamieszkaliśmy w 
pięknym i spokojnym miejscu, 
gdzie mogliśmy dojść do siebie. 
Jaś pięknie rósł i dzielnie poko-
nywał wszystkie powikłania 
wcześniactwa. Wreszcie po 60 
dniach wróciliśmy do domu z Ja-
siem i doświadczeniem niezwy-
kłego, czułego dotyku BoŜego Mi-
łosierdzia w naszym Ŝyciu. Pan 
Bóg czasami na chwilę odbiera 
nam poczucie naszego „świętego 
spokoju”, burzy nasze plany, aby 
w powstałym zamieszaniu dać 
nam o wiele więcej, niŜ mogliby-
śmy oczekiwać, bo BoŜe Miło-
sierdzie przerasta naszą wyobraź-
nię. Zawsze kiedy pojawiają się 
nowe problemy, czy to z naszym 
Jasiem, czy jakiekolwiek inne, w 
myślach pojawiają mi się słowa 
powtarzane przez całą drogę ka-
retką na salę operacyjną oraz przy 
inkubatorze – „Jezu, ufam Tobie”. 

Dominika Bilewicz 

    
Wiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i ŜycieWiara i Ŝycie 

Jaś Bilewicz z rodziną (pierwszy od prawej). 
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TAJEMNICA BOśEGO MIŁOSIERDZIA 
 

Warto zastanowić się nad potocz-
nym, ludzkim znaczeniem słowa 
miłosierdzie. Czy to jest to samo 
co litość? Potocznie tak się to ko-
jarzy: litość i miłosierdzie. Słowa 
brzmią podobnie, ale jakaŜ róŜni-
ca pomiędzy tymi określeniami, 
jakaŜ róŜnica w głębi ich treści. 
Litość – to pochylenie się nad 
tym, co widzimy, nad ludzkim 
cierpieniem, nędzą, problemami 
fizycznymi lub psychicznymi. Mi-
łosierdzie sięga o wiele głębiej, 
pochyla się nie tylko nad tym, co 
widzi, ale nad tym, o czym wie, 
co czuje, nawet, gdy nie słyszy 
zewnętrznego wołania o ratunek, 
o pomoc. Miłosierdzie to nie 
współczucie, nie zwyczajna 
litość czy wielkoduszność. 
To uczucie oparte na szacun-
ku dla drugiego człowieka, 
na szacunku dla jego godno-
ści. Ktoś tak pięknie powie-
dział, Ŝe miłosierdzie jest bó-
lem nadziei. 
A jak mamy rozumieć poję-
cie BoŜego Miłosierdzia? Jak 
je odczuwać i jak w nie wie-
rzyć? 
Tajemnica BoŜego Miłosier-
dzia to wielka tajemnica 
przypomniana światu w XX 
wieku. Przypomniana przez 
objawienia św. Faustyny 
Kowalskiej, a przybliŜona 
nam w Encyklice Jana Pawła 
II – Dives In misericordia, 
czyli „O BoŜym Miłosier-
dziu”. Jan Paweł II w tej en-
cyklice przekazuje nam sło-
wa nadziei, Ŝe Bóg, który jest 
Ojcem, jest jednocześnie miłością 
i miłosierdziem. Miłosierdziem, 
czasami, czy moŜe nawet często – 
ponad sprawiedliwość. Tu natu-
ralnie przychodzi na myśl przy-
powieść o synu marnotrawnym. 
Dopiero przy bardzo głębokim 
wczuciu się w tę przypowieść – 
przywołaną takŜe przez Jana Paw-
ła II w osobnym rozdziale Ency-
kliki i bardzo dokładnie tam obja-
śnioną, moŜemy wznieść się po-
nad zwykłe, ludzkie poczucie, Ŝe 

ojciec tak bardzo radując się po-
wrotem marnotrawnego syna i 
obdarowując go, nie był sprawie-
dliwy wobec starszego syna, który 
nigdy nie odszedł od Ojca i nie 
porzucił jego domu. Postępowanie 
ojca jednak jest przykładem wła-
śnie miłosierdzia PONAD spra-
wiedliwość.   
Jan Paweł II pisze: Miłosierdzie 
samo w sobie, jako doskonałość 
nieskończonego Boga, jest rów-
nieŜ nieskończone. Nieskończona 
więc i niewyczerpana jest teŜ go-
towość Ojca w przyjmowaniu sy-
nów marnotrawnych wracających 
do Jego domu. Nieskończona jest 
gotowość i moc przebaczania,  

mając swe stałe pokrycie w niewy-
słowionej wartości ofiary Syna. 
śaden grzech ludzki nie przewyŜ-
sza tej mocy ani jej nie ogranicza. 
Ograniczyć ją moŜe tylko od stro-
ny człowieka brak dobrej woli, 
brak gotowości nawrócenia, czyli 
pokuty, trwanie w oporze i sprze-
ciwie wobec łaski i prawdy, a 
zwłaszcza wobec świadectwa 
krzyŜa i zmartwychwstania Chry-
stusowego. To nader waŜne słowa, 
które przypominają nam, Ŝe acz-

kolwiek BoŜe Miłosierdzie jest 
nieogarnione, ale jednak trzeba na 
nie zapracować. 
Jak zatem mamy rozumieć Miło-
sierdzie BoŜe? Jak moŜe nam się 
ono objawiać? Jan Paweł II 
uświadamia nam, Ŝe moŜe się ono 
objawiać w bardzo róŜnoraki spo-
sób, takŜe przez miłosierdzie 
ludzkie, którym kieruje Duch 
Święty. Miłosierdzie BoŜe moŜe-
my takŜe otrzymywać przez po-
moc wewnętrzną w postaci darów 
Ducha Świętego, a staje się nam 
juŜ szczególnie bliskie podczas 
uczestniczenia w sakramentach 
świętych, kiedy to uzyskujemy 
przebaczenie grzechów, kiedy 

otrzymujemy moc, uzdolnie-
nie do czynienia dobra. 
W swojej Encyklice Jan Pa-
weł II woła o miłosierdzie 
Boga wobec tego zła, które 
niszczy ludzkość w obec-
nych czasach, kiedy miłość 
ulega zniekształceniu. Jan 
Paweł II w sposób szczegól-
ny podkreśla tę miłość Boga 
ku ludziom, prawdziwie bez-
interesowną, czystą MI-
ŁOŚĆ, którą objawił nam w 
swoim Synu – w Chrystusie. 
I którą poznajemy przez 
Chrystusowe nauczanie. 
Pierwszymi słowami Ency-
kliki „Dives In misericordia” 
są słowa: „Kto mnie widzi, 
widzi Ojca”. W ten teŜ spo-
sób Bóg, w Chrystusie i 
przez Chrystusa, staje się 
szczególnie „widzialny” w 
swoim miłosierdziu. W tej 

niezwykłej encyklice Jan Paweł II 
przekazuje nam takŜe ostrzeŜenie: 
Umysłowość współczesna, moŜe 
bardziej niŜ człowiek przeszłości, 
zdaje się sprzeciwiać Bogu miło-
sierdzia, a takŜe dąŜy do tego, 
aŜeby samą ideę miłosierdzia od-
sunąć na margines Ŝycia i odciąć 
od serca ludzkiego. Samo słowo i 
pojęcie „miłosierdzie” jakby 
przeszkadzało człowiekowi, który 
poprzez nieznany przedtem rozwój 
nauki i techniki bardziej niŜ 
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kiedykolwiek w dziejach stał się 
panem i uczynił sobie ziemię pod-
daną (por. Rdz 1, 28). Owo „pa-
nowanie nad ziemią”, rozumiane 
nieraz jednostronnie i powierz-
chownie, jakby nie pozostawiało 
miejsca dla miłosierdzia. I dalej, 
w słowach swojej encykliki Jan 
Paweł II przekazuje nam wska-
zówkę na Ŝycie: Tak, więc miło-
sierdzie staje się nieodzownym 

czynnikiem kształtującym stosunki 
wzajemne pomiędzy ludźmi w du-
chu najgłębszego poszanowania 
wszystkiego, co ludzkie oraz wza-
jemnego braterstwa. Nie sposób 
osiągnąć takiej więzi pomiędzy 
ludźmi, jeśli te stosunki wymie-
rzymy tylko miarą samej sprawie-
dliwości. Musi ona w kaŜdym za-
sięgu międzyludzkich stosunków 
doznawać jakby dogłębnej „ko-

rekty” ze strony owej miłości, któ-
ra — jak głosi św. Paweł — jest 
„łaskawa” i „cierpliwa” Dlatego, 
jak podkreśla papieŜ: Kościół nie 
moŜe zapomnieć o modlitwie, któ-
ra jest wołaniem o miłosierdzie 
Boga wobec wielorakiego zła, ja-
kie ciąŜy nad ludzkością, i jakie jej 
zagraŜa. 

opr. Barbara Łuczak 

 

MIŁOSIERDZIE BOśE NA INDEKSIE 
 

Orędzie Miłosierdzia BoŜego 
zawsze było Janowi Pawłowi II 
bardzo bliskie. JuŜ w trzecim roku 
pontyfikatu papieŜ wyznał, Ŝe od 
momentu wyboru uwaŜał głosze-
nie orędzia o BoŜym Miłosierdziu 
za swoje szczególne zadanie. Do-
świadczał realnie miłosierdzia i to 
sprawiało, Ŝe był w swojej misji 
niezwykle wiarygodny. Siła jego 
świadectwa pociągała miliony. 
Jak bardzo dzisiejszy świat po-
trzebuje BoŜego Miłosierdzia! – 
wołał w 2002 r. na Krakowskich 
Łagiewnikach. Na wszystkich kon-
tynentach z głębin ludzkiego cier-
pienia zdaje się wznosić wołanie o 
miłosierdzie. Tam, gdzie panuje 
nienawiść i chęć odwetu, gdzie 
wojna przynosi ból i śmierć nie-
winnych, potrzeba łaski miłosier-
dzia, które koi ludzkie umysły ser-
ca, i rodzi pokój. Gdzie brak sza-
cunku dla Ŝycia i godności czło-
wieka, potrzeba miłosiernej miło-
ści Boga, w której świetle odsła-
nia się niewypowiedziana wartość 
kaŜdego ludzkiego istnienia. Po-
trzeba miłosierdzia, aby wszelka 
niesprawiedliwość na świecie zna-
lazła kres w blasku prawdy.  Nie-
stety nie zawsze moŜna było gło-
sić orędzie o BoŜym Miłosierdziu 
przekazane przez siostrę Faustynę. 
Przeszło ono swoją próbę i tylko 

dzięki splotowi wydarzeń reŜyse-
rowanych Ręką BoŜą – za sprawą 
kard. Wojtyły zostało zdjęte z in-
deksu, by potem rozprzestrzenić 
się po całym świecie, gdy kardy-
nał Wojtyła zostaje wybrany pa-
pieŜem.  
Przeanalizujmy wydarzenia i fak-
ty.16 kwietnia 1944 r. w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, w kapli-
cy klasztoru w Łagiewnikach za-
wisł jeden z pierwszych obrazów 
Jezusa Miłosiernego autorstwa 
Adolfa Hyły. Młody Karol Wojty-
ła, pracujący wówczas w pobli-
skich zakładach chemicznych 
„Solvay”, modli się nieraz w ka-
plicy klasztornej w Łagiewnikach 
przed tym wizerunkiem. Jest jed-
nocześnie seminarzystą w konspi-
racyjnym seminarium duchow-
nym w Krakowie, a o siostrze 
Faustynie niewiele wie. Okolicz-
ności Ŝycia sprawiają, Ŝe juŜ u po-
czątku drogi kapłańskiej spotyka 
się z kultem Miłosierdzia BoŜego. 
Do dzisiaj pamiętam tę drogę, 
która prowadziła z Borku Fałęc-
kiego na Dębniki, którą odbywa-
łem codziennie, przychodząc na 
róŜne zmiany do pracy, przycho-
dząc w drewnianych butach – 
wspomina kilkadziesiąt lat później 
w 2002 r., gdy odwiedza sanktua-
rium jako Jan Paweł II. Ze wzru-

szeniem mówi: Jak moŜna było 
sobie wyobrazić, Ŝe ten człowiek w 
drewniakach kiedyś będzie konse-
krował bazylikę Miłosierdzia Bo-
Ŝego w krakowskich Łagiewni-
kach? Nim jednak to nastąpiło, 
kult Miłosierdzia BoŜego napoty-
ka na wiele przeciwności. 
NaboŜeństwo do BoŜego Miło-
sierdzia zaczyna się szerzyć spon-
tanicznie wśród wiernych jako 
oddolna inicjatywa. W kościołach 
pojawiają się obrazy Jezusa Miło-
siernego, odmawiana jest koronka, 
nowenna, rozpowszechniane są 
fragmenty „Dzienniczka” siostry 
Faustyny. Kult Miłosierdzia, roz-
wijający się samoistnie, niejako 
poza kontrolą Magisterium Ko-
ścioła, bywa wypaczany przez 
wiernych poszukujących nadzwy-
czajności, koncentrujących się je-
dynie na obietnicach zawartych w 
objawieniach siostry Faustyny. 
Obrazowi przypisywane jest nad-
zwyczajne, wręcz „magiczne” 
działanie.  Taki rodzaj poboŜności 
ludowej przesłania realny sens 
orędzia, przesłania prawdę o Mi-
łosiernej Miłości Boga, o której 
Jezus zechciał opowiedzieć za po-
średnictwem siostry Faustyny. 
W 1946 r. Episkopat Polski z 
uwagi na rozprzestrzeniające się 
naboŜeństwo zwraca się do  

Pisz, mów o miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia (przyp. 

W sakramencie pokuty); tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie 

trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić 

do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej 

pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już 

stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy 

nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. 

„Dzienniczek” św. Faustyny Kowalskiej 
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watykańskiej Kongregacji Dyscy-
pliny Sakramentów z prośbą o 
ustanowienie święta BoŜego Mi-
łosierdzia w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Kongregacja nie ma 
jednak w zwyczaju ustanawiać 
świąt ku czci przymiotów Bo-
skich, gdyŜ – jak argumentuje – 
przedmiotem kultu powinna być 
tylko Osoba Boska. 14 maja 1953 
r. Święte Oficjum uznaje, Ŝe nie 
naleŜy wprowadzać święta BoŜe-
go Miłosierdzia. Uzasadnia tę de-
cyzję zastrzeŜeniami wobec obja-
wień siostry Faustyny (choć Rela-
tor Świętego Oficjum przyznaje, 
Ŝe nie znalazł w nich nic przeciw-
nego wierze) i kultu obrazu Jezusa 
Miłosiernego. Zalecono 
więc, by nie wieszać obra-
zu w kościołach i nie roz-
wijać dla niego czci. Presja 
opinii Świętego Oficjum, a 
takŜe negatywnych opinii 
części polskich biskupów 
powoduje, Ŝe episkopat po-
leca księŜom usunięcie ze 
świątyń obrazów Jezusa 
Miłosiernego. 
PoniewaŜ kult BoŜego Mi-
łosierdzia nadal rozwija się 
wśród wiernych, w 1957 r. 
Święte Oficjum prosi Pry-
masa Wyszyńskiego o zebranie 
opinii biskupów na ten temat. 
Wszyscy biskupi zgadzają się, Ŝe o 
ile kult BoŜego Miłosierdzia sam 
w sobie jest bardzo dobry, o tyle 
problemem jest jego forma. Wraz z 
opiniami biskupów Prymas Wy-
szyński wysyła do Watykanu 
„Dzienniczek” siostry Faustyny. 
Nie jest to oryginał, ale tekst prze-
pisany na maszynie i przetłuma-
czony na język włoski. Niestety 
odpis zawiera liczne błędy, jest źle 
przetłumaczony i źle przepisany. 
Część tekstu jest zmieniona – „po-
prawiona”, a część pominięta. Bra-
kuje równieŜ oznaczeń, które ze 
słów ujętych w „Dzienniczku” po-
chodzą od Jezusa. Wszystkie te 
błędy owocują całkowicie prze-
kłamanym obrazem objawień, wy-
paczają odbiór orędzia o BoŜym 
Miłosierdziu.  
19 listopada 1958 r. Święte Ofi-
cjum przyjmuje dekret w sprawie 

widzeń i objawień siostry Fausty-
ny, nie uznając ich nadprzyrodzo-
nego pochodzenia. Konsekwent-
nie zakazuje wprowadzenia święta 
Miłosierdzia BoŜego, rozpo-
wszechniania obrazków i pism 
propagujących naboŜeństwo w 
formach przekazanych przez sio-
strę Faustynę. Z wielu kościołów 
znikają obrazy Jezusa Miłosierne-
go, duchowni przestają odprawiać 
naboŜeństwa do Miłosierdzia Bo-
Ŝego i rozpowszechniać tę ideę 
wśród wiernych. Kult zostaje za-
hamowany.  
Pośród tych kontrowersji i prze-
ciwności Karol Wojtyła nigdy nie 
wątpi w prawdziwość objawień 

siostry Faustyny ani w jej świętość. 
Gdy w 1958 r. zostaje biskupem 
zastanawia się, w jaki sposób do-
prowadzić do cofnięcia notyfikacji 
Świętego Oficjum. Inicjuje rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego 
siostry Faustyny. W czasie II sesji 
Soboru Watykańskiego II otrzymu-
je na to zgodę. Rozpoczyna się 
gromadzenie dowodów, dokumen-
tacji, przesłuchiwanie świadków, a 
takŜe szczegółowe badanie treści 
„Dzienniczka” siostry Faustyny, 
prostowanie błędów powstałych na 
skutek złego tłumaczenia. Niestety 
nad procesem beatyfikacyjnym na-
dal ciąŜy sprawa notyfikacji. 
Karolowi Wojtyle, który jest juŜ 
w tym czasie kardynałem, bardzo 
zaleŜy na tym, by wynieść na ołta-
rze siostrę Faustynę. Nie ustaje 
zatem w wysiłkach, aby usunąć 
wszelkie przeszkody nieustannie 
pojawiające się w tej sprawie. 
Wielokrotnie interweniuje w Sto-

licy Apostolskiej, udowadniając 
stosownymi dokumentami, Ŝe 
wydany w 1958 r. dekret Święte-
go Oficjum, powinien być uznany 
za nieobowiązujący. Tak teŜ się 
staje. 30 czerwca 1978 r. Kongre-
gacja Doktryny Wiary wydaje no-
tyfikację odwołującą zakaz sze-
rzenia naboŜeństwa do Miłosier-
dzia BoŜego. Anulowanie notyfi-
kacji nastąpiło sześć miesięcy 
przed konklawe w 1978 r., na któ-
rym kardynał Wojtyła zostaje wy-
brany papieŜem. 
 W 1980 r. papieŜ ogłasza ency-
klikę Dives in misericordia – o 
Bogu bogatym w miłosierdzie. 18 
kwietnia 1993 r. w pierwszą nie-

dzielę po Wielkanocy na 
placu Świętego Piotra w 
Rzymie Siostra Faustyna 
zostaje ogłoszona błogo-
sławioną. W 1997 r. Waty-
kańska Kongregacja do 
spraw Kultu BoŜego i 
Dyscypliny Sakramentów 
wydaje zgodę na obcho-
dzenie święta BoŜego Mi-
łosierdzia we wszystkich 
polskich diecezjach. Trzy 
lata później, 30 kwietnia 
2000 r. w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy, Jan 

Paweł II ogłasza Siostrę Faustynę 
świętą i ustanawia w Kościele po-
powszechnym święto Miłosierdzia 
BoŜego w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Po sześćdziesięciu 
dziewięciu latach wypełniło się 
Ŝyczenie Jezusa przekazane sio-
strze Faustynie w 1931 r.   
Niezwykłe potwierdzenie auten-
tyczności świadectwa BoŜego Mi-
łosierdzia w Ŝyciu papieŜa Polaka 
stanowi Akt zawierzenia świata 
Miłosierdziu BoŜemu dokonany 
17 sierpnia 2002 r. w Krakowie.  
Najbardziej zaś poruszającym i 
niesamowicie wymownym zna-
kiem dla całego Kościoła jest wie-
czór 2 kwietnia 2005 r., kiedy Jan 
Paweł II – sługa miłosierdzia – 
odchodzi do domu Ojca w wigilię 
święta BoŜego Miłosierdzia. 
[źródło: Ewa K. Czaczkowska, 
Siostra Faustyna – biografia świę-
tej]      

Barbara Supeł 

 

Relikwie św. Faustyny 
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BÓLE PLECÓW? TO MNIE NIE DOTYCZY. A JEDNAK… 
 

Ból pleców przestał być symbolem nadchodzącej starości. Coraz częściej skarŜą się na niego ludzie młodzi. 
Przyczyna – to nasza cywilizacja; praca przy komputerze i siedzący tryb Ŝycia sprzyjają takim dolegliwo-
ściom. W czasie długotrwałego siedzenia siły działające na jeden krąŜek międzykręgowy (dysk) wynoszą ok. 
150 kg, zaś podczas stania ok. 100 kg, zaś podczas leŜenia ok. 25 kg. Dlatego bardzo waŜna jest częsta zmiana 
pozycji ciała. 
Kręgosłup znosi tę naszą nonszalancję w milczeniu. Do czasu... Gdy ból da o sobie znać, jest on dość silny, 
przewlekły, trudny do wyeliminowania. Zaczyna uniemoŜliwiać nam 
normalne funkcjonowanie. Ci, których problem juŜ dotknął, wiedzą, Ŝe 
terapia jest Ŝmudna i trwa niekiedy latami. Często bolą nas plecy, bo je-
steśmy zestresowani. WiąŜe się to ze wzrostem napięcia mięśniowego 
głównie w okolicy karku. Zatem lepiej zapobiegać niŜ leczyć. Przestrze-
gając kilku zasad moŜemy uniknąć kłopotów z kręgosłupem. Nie wyma-
ga to specjalnego wysiłku, ale tylko wyrobienia pewnych nawyków.  
Oto one: 
 1. Uprawiaj aktywność fizyczną np.: 
� pływanie, ruch w wodzie, 
� marsz z kijkami nordic walking,  
� gimnastyka rano i wieczorem. 
2. Zachowuj prawidłową masę ciała, co pozwoli odciąŜyć kręgosłup. 
3. Śpij moŜliwie płasko na niezbyt twardym materacu, uŜywaj nieduŜej  
    poduszki, by głowa leŜała na przedłuŜeniu kręgosłupa. 
4. Zachowaj prawidłową postawę: 
� nie garb się, chodź z podniesioną głową i wyprostowanymi plecami, 
� siedź tak, by plecy były oparte, a stopy spoczywały na podłodze. 
5. Podnoś cięŜary mając ugięte kolana, a nigdy wyprostowane. 
6. CięŜkie torby z zakupami nieś w obu rękach. 
7. Jedz duŜo nabiału. Produkty te wzmacniają mięśnie wokół kręgosłupa. 
8. Prace domowe: 
� sprzątanie – dopasuj rurę odkurzacza do swojego wzrostu, by nie pochylać głowy i nie zginać się w pasie, 
� pranie – miskę z praniem postaw na tyle wysoko, by nie zginać się nad nią. 
9. Przeciągaj się do woli, a rozciągniesz mięśnie podtrzymujące kręgosłup. 
  
Gdy bóle nie ustąpią po kilku dniach samodzielnego leczenia i są dość silne, często z objawami niedowładu, 
drętwienia lub obrzęku, wtedy musimy pójść do lekarza, który postawi właściwą diagnozę i zleci specjali-
styczne leczenie.                                                                                                                     Ewa Kozłowska 
 

ŚWIADCZENIA NFZ DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH 
 

Leczenie u lekarzy specjalistów niŜej wymienionych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego jest 
bezpłatne: kardiolog, diabetolog, gastrolog, endokrynolog, urolog, laryngolog, neurolog, pulmonolog, ge-
riatra, chirurg, reumatolog, ortopeda, oraz leczenie w poradni chorób metabolicznych i poradni zwalcza-
nia bólu.  
Świadczenia NFZ dla stomatologii: 
badanie stomatologiczne – 3 x w roku, scaling – 1 x w roku, RTG – 2 zdjęcia w roku, wypełnienia białe 
chemoutwardzalne od 3 do 3 w szczęce i Ŝuchwie, wypełnienia amalgamatowe od 4 do 8 w szczęce i Ŝu-
chwie, leczenie kanałowe zębów od 3 do 3 w szczęce i Ŝuchwie jest bezpłatne, leczenie kanałowe zębów od 
4 do 8 odpłatnie, RTG pantomogram odpłatnie, ekstrakcje zębów bezpłatnie, protezowanie bezpłatne przy-
sługuje 1x na 5 lat, protezy szkieletowe są odpłatne, wszystkie wkłady koronowe, koronowo-korzeniowe, li-
cówki, korony protetyczne oraz mosty protetyczne wykonywane są odpłatnie. Leczenie ortodontyczne dzieci 
do lat 12 aparatem ruchomym bezpłatne. Aparaty stałe u dzieci i dorosłych są odpłatne. 
Wymienione świadczenia NFZ realizowane są w przychodniach rejonowych, przychodniach rejonowo 
specjalistycznych na terenie całego kraju. Ja równieŜ pracuję w takiej przychodni, a najbliŜszy ośrodek na 
Białołęce znajduje się przy ulicy Milenijnej. 

opracowała Lilianna Jankowska 
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SEMA   OREK 
Witajcie! Miesiąc, który się rozpoczął, jest szczególnym czasem dla Kościoła i świata. Będziemy w tym 
okresie uczestniczyć w wielu waŜnych wydarzeniach. Są to: święta Wielkanocne, święto Miłosierdzia 
BoŜego oraz kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. To właśnie tym uroczystościom 
poświęcony jest „Semaforek”.  

1. Siedziba najwyŜszych władz Kościoła katolickiego. 
2. Ogłoszenie błogosławionym. 

3. Imiona papieŜa Jana XXIII, które 
otrzymał podczas chrztu świętego: 
................... Giuseppe 
4. Tak nazywano małego Karola Wojtyłę. 
5. Zebranie się kardynałów w celu 
wybrania nowego papieŜa. 
6. Data beatyfikacji papieŜa Jana XXIII:  
3 ................. 2000 r. 
7. Drugie imię Karola Wojtyły. 
8. Totus Tuus – ................ Twój 
9. Państwo, z którego pochodził papieŜ Jan 
XXIII. 
10. Zawołanie papieŜa Jana XXIII: 
„Posłuszeństwo i ……………” 
11. Miasto, w którym urodził się Karol  
Wojtyła.                                                                                                          

                                                                                                              

 

 

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

� Jest to akt papieski, przez który osoba zaliczona wcześniej do błogosławionych 
(beatyfikowana) zostaje ogłoszona świętą.  
 
 

Data kanonizacji papieŜy bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II: 
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RozwiąŜ rebus i dowiedz się, czym cechuje się osoba święta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy rozpoznajesz tę piosenkę? 

Potwierdzenie tych słów znajdziesz na następnej stronie! ☺☺☺☺  
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ANEGDOTY O JANIE PAWLE II 
 

Podczas pierwszej wizyty w USA PapieŜ spotkał się z rodziną 
prezydenta Jimmy’ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka 
prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w 
kółko:  
– Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.  
PapieŜ, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona 
i powiedział:  
– Mów mi wujaszku.  
 

Ojciec Święty do polskiego 
księdza, który przybył w 
odwiedziny:  
– Poczekaj chwilę na mnie, 
muszę trochę popapieŜyć. 
 
Podczas powitania w Monachium PapieŜ zapytał licznie 
zgromadzone dzieci:  
– Dano wam dziś wolne w szkole? 
– Tak – wrzasnęła z radością cała gromada.  
– To znaczy – skomentował Jan Paweł II – Ŝe papieŜ 
powinien częściej tu przyjeŜdŜać.  
 
Jeden z watykańskich 
prałatów chciał się 
nauczyć polskiego, więc 
sprowadził sobie nasz 

elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, Ŝe kiedy chciał się 
nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się 
pomyliło i zamiast: „Jak się czuje PapieŜ” rzekł:  
– Jak się czuje piesek? 
PapieŜ spojrzał na niego zdumiony, po czym odpowiedział:  
– Hau, hau.  
 

W czasie jednej z wędrówek po 
górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który – widząc 
wędrowca utrudzonego i zakurzonego – zapytał go, kim jest.  
– Biskupem! – odpowiedział zziajany Karol  
– Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieŜem! – wzruszył 
ramionami góral.  
  
Gdy Karol Wojtyła, będąc 
jeszcze w Krakowie, 
dowiedział się, Ŝe ksiądz 
Boniecki złamał nogę na 
nartach, stwierdził: 
– Tak to juŜ jest, jak ktoś 
najpierw jeździ, a potem 
dopiero się uczy. 
 
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał 
jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł:  
– Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!  
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APOSTOŁKA BOśEGO MIŁOSIERDZIA 

 

Święta Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi 
Głogowiec, jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci państwa 
Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie 
świętym otrzymała imię Helena. JuŜ od wczesnych lat dzieciństwa 
czuła, Ŝe Pan Bóg pragnie, aby Mu słuŜyła. Rodzice dziewczynki 
nie wyraŜali jednak zgody na jej wstąpienie do klasztoru. W wieku 
9 lat z ogromną radością w sercu przystąpiła do pierwszej Komunii 
Świętej. Helenka nie miała moŜliwości chodzenia do szkoły.  
Po niecałych trzech latach nauki poszła na słuŜbę do zamoŜnych 
rodzin.  
Odczucie, Ŝe jest powołana do 
Ŝycia zakonnego nie słabło, 
dlatego teŜ w wieku 19 lat Helena 

wyjechała do Warszawy, aby szukać miejsca w klasztorze. Przez 
rok pracowała jako pomoc domowa, natomiast po tym czasie 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w 
Warszawie przy ul. śytniej jako siostra Faustyna. W tym 
Zgromadzeniu przeŜyła 13 lat, przebywając w wielu domach, 
najdłuŜej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc 
obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, 
ogrodniczki i furtianki. W tym czasie doświadczyła wielu 
nadzwyczajnych łask od Pana Boga. Jedną z nich były 
objawienia, podczas których Pan Jezus poprosił siostrę Faustynę, 
Ŝeby namalowała Jego obraz. Podyktował jej teŜ słowa modlitwy 
Koronką do Miłosierdzia BoŜego i poprosił, Ŝeby mówiła 
Kościołowi i światu o Jego nieskończonym Miłosierdziu dla 

kaŜdego człowieka. Pan Jezus pragnął teŜ, aby w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy Kościół obchodził święto Miłosierdzia BoŜego. W tym 
roku w dniu tego święta będziemy równieŜ uczestniczyć w kanonizacji 
papieŜy. 
Po licznych chorobach siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 
roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach, mając zaledwie 33 lata. 
18 kwietnia 1993 roku Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały 
ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. 
Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w 
Krakowie-
Łagiewnikach. 
Znanym dziełem, 

które pozostawiła po sobie święta siostra 
Faustyna jest „Dzienniczek”, w którym 
bardzo dokładnie i w prosty sposób opisuje 
swoje przeŜycia duchowe i objawienia. 

Marta Wawer 
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JAN KOWALSKI, PIERWSZY TURNUS 
 

Zazwyczaj gdy chcemy zapewnić sobie jakiś wyjazd wakacyjny, idziemy do biura podróŜy z pewnym wy-
przedzeniem, bo taniej, bo większy wachlarz ofert, bo moŜliwość wyboru dogodnego terminu i co najwaŜniej-
sze – na spokojnie. Nawet jeśli nie korzystamy z biura podróŜy, to i tak sami odpowiednio wcześniej układa-
my sensowny plan wyjazdu, rezerwujemy noclegi, transport i sprawdzamy czy posiadamy potrzebne na wy-
jazd rzeczy i w razie czego, dokupujemy. Owszem, są wśród nas i tacy, którzy „polują” na oferty Last minute, 
czekając do samego końca i w niepewności, czy faktycznie okaŜe się to opłacalne. Jak to się mówi: „Raz ko-
zie śmierć”. 
Jako Ŝe oaza nie jest jednak organizacją składającą się z jednej, prywatnej osoby, mogącej pozwolić sobie na 
łut szczęścia, dlatego nasze letnie wyjazdy rekolekcyjne równieŜ muszą być w pełni zorganizowane, przemy-
ślane i nie „na ostatnią chwilę”.  
Z tego powodu, właśnie w kwietniu, dostajemy, 
wypełniamy i składamy karty rekolekcyjne. 
Imię nazwisko, telefon, adres, przebyte szcze-
pienia i choroby - to wszystko brzmi jak zwy-
czajne kolonie. Poza jednym: stopnie. Co to ta-
kiego? JuŜ objaśniam. 
Stopnie to nic innego jak etapy formacji w Ru-
chu Światło-śycie. W przypadku dzieci ze z 
szkoły podstawowej, które wyjeŜdŜają na tzw. 
Oazę Dzieci BoŜych oraz młodzieŜ gimnazjal-
ną, wyjeŜdŜającą na Oazę Nowej Drogi stopień 
zazwyczaj wyznacza wiek danego uczestnika. 
Przykładowo 12-latek powinien pojechać na 2° 
ODB, a 14-latek na 1° OND. Z kolei u osób z 
liceum oraz starszych ta zasada nie działa. MłodzieŜ ta przez cały rok przygotowuje się (formuje) do tzw. Oa-
zy Nowego śycia, którą kaŜdy, niezaleŜnie od wieku rozpoczyna od pierwszego stopnia, a w następnym roku, 
jeśli uczestniczył w formacji, moŜe pojechać na 2° ONś i tak dalej. 
Rekolekcje oazowe to jednak nie tylko „jakieś stopnie” i choć karta oazowa i organizacja wyjazdu mogą 
przypominać kolonie, to jednak jest to „coś więcej”. Coś, czego nie da się opisać słowami, ale raczej ilością 
uśmiechniętych twarzy osób podniesionych na duchu, które wracają z rekolekcji ☺  

Marta Chmielewska 

 
 
 
 
Centrum Myśli Jana Pawła II 
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową Centrum Myśli Jana Paw-
ła II: www.centrumjp2.pl. Na stronie znaleźć moŜna m. in. biografię Jana 
Pawła II, informacje o projektach artystycznych i edukacyjnych o tematyce 
papieskiej. Centrum posiada Bibliotekę udostępniającą wszystkim zaintere-
sowanym ksiąŜki i nagrania związane z pontyfikatem Jana Pawła II. Warto 
dodać, Ŝe w ramach Centrum działa Instytut Badawczo-Naukowy, który dba 
o popularyzację spuścizny intelektualnej papieŜa oraz wspiera edukację młodzieŜy, studentów i doktorantów 
poprzez, np. organizację konferencji naukowych, czy przyznawanie stypendiów.  
 

Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera  
Ta niewielka ksiąŜeczka zawiera medytację przyszłego papieŜa na temat małŜeństwa, 
dopiero co budowanego i małŜeństwa nieudanego. Ta niekiedy metaforyczna opowieść 
wskazuje, na czym polega dojrzałość człowieka, który decyduje się na sakrament mał-
Ŝeństwa. Jest to poemat zarówno dla narzeczonych, jak i małŜonków, którzy chcą się-
gnąć do źródeł swego powołania. W 1989 r. został on przeniesiony na ekran przez Mi-
chaela Andersona. W Polsce w 2012 r. powstał film na podstawie tego utworu w reŜy-
serii Filipa Gawla, zrealizowany przez aktorów-amatorów i rozpowszechniany przez 
franciszkanów. 

Urszula Malewicka 

    
Pod prądPod prądPod prądPod prąd     

      fot. Gosia Kicman  
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Paul Badde – Ziemia Boga w 20 tajemnicach  

Przeczytałem ostatnio świetną ksiąŜkę niemieckiego dziennikarza Paula Badde 
Ziemia Boga w 20 tajemnicach. Jest to bardzo interesujący reportaŜ o Ziemi 
Świętej widzianej oczami człowieka szukającego prawdy i nadziei. Człowieka, 
który znalazł juŜ swoją miłość i jest jej wierny. Dzięki tej miłości moŜe z pokorą 
i odwagą szukać nowych informacji o Jezusie, i pierwszych Jego wyznawcach. 
Tak jak dziennikarz śledczy szuka nowego tropu wielkiej afery. Tropy wiodą 
przez uliczki starej Jerozolimy, gdzie moŜemy znaleźć najlepszy humus na świe-
cie i napić się doskonałej kawy. Po drodze spotykamy Ŝydów, islamistów i 
chrześcijan. Poznajemy krwawą historię i teraźniejszość Izraela. Odwiedzamy 
Górę Oliwną i Górę Błogosławieństw, i oczywiście Betlejem, gdzie cały rok sły-
chać kolędy. Zanurzamy się w Jordanie, łapiemy ryby w Jeziorze Genezaret. 
Odwiedzamy wspólnotę esseńczyków i pierwszych wyznawców Chrystusa. 
NajwaŜniejszymi pomocnikami w szukaniu prawdy są Wielki PapieŜ i skromny 
zakonnik. Nadziei uczy kontemplacja w pustym Grobie i świadectwo Matki, która wzywa nas do modlitwy na 
róŜańcu (20 tajemnic). Dzięki Paulowi Badde zapragnąłem raz jeszcze pojechać do Jerozolimy, ale tym razem 
z tą ksiąŜką i z róŜańcem.                                                                                                        Jacek Jakubiak 

 
 
  

ODMAWIAJMY RÓśANIEC 
 

W naszej parafii istnieją róŜne 
grupy modlitewne. Najwcześniej 
powstałą i najliczniejszą grupą 
jest Koło śywego RóŜańca. Aktu-
alnie naleŜy do niego 100 osób (5 
róŜ róŜańcowych, kaŜda po 20 
osób). 2 marca grupa ta powięk-
szy się o jedną róŜę męską (20 
męŜczyzn). Koło róŜańcowe spo-
tyka się w kaŜdą pierwszą niedzie-
lę miesiąca, o godz. 16:00 w ka-
plicy parafialnej. Opiekunem koła 
jest ks. Paweł Mazurkiewicz. W 
czasie spotkań odbywa się wy-
miana tajemnic róŜańcowych. 
Odmawiamy wspólnie jedną dzie-
siątkę róŜańca za zmarłych z ro-
dziny róŜańcowej, za chorych i 
cierpiących z naszych rodzin, jak i 
równieŜ za Ojczyznę, kapłanów i 
naszych duszpasterzy. Następnie 
ks. Paweł głosi nam dobrze przy-
gotowaną katechezę lub wyświetla 
bardzo ciekawe filmy o treści reli-
gijnej. W ciągu ostatnich miesięcy 
m.in. przybliŜył nam w sposób 
przystępny: dzieło papieŜa Bene-
dykta XVI „Jezus z Nazaretu” 
oraz temat: Narodzenie Jezusa w 
świetle Ewangelii. Filmy, które 
oglądaliśmy na naszych spotka-
niach to m.in.: „O objawieniach w 
Fatimie”, „Kto jest winien śmierci 
Jezusa?” oraz „Czy król Herod 
mógł być mordercą Jezusa?”.  

Członkowie koła odbyli równieŜ 
pielgrzymki do Loretto nad Bu-
giem i do Ostrówka, do domu sio-
stry Faustyny, gdzie odbyło się 
spotkanie kół róŜańcowych z całej 
diecezji warszawsko-praskiej. 
W kaŜdym dniu tygodnia podej-
mujemy modlitwę w innej inten-
cji. Oto one:  
- w poniedziałki – za dzieci nie-

narodzone i ich rodziców, 

- we wtorki – za matki oczeku-

jące potomstwa, 

- w środy – za młodzieŜ, 

- w czwartki – za Ojca św., ka-

płanów i wspólnoty zakonne, 

- w piątki – za chorych, cierpią-

cych i uzaleŜnionych, 

- w soboty – za Ojczyznę oraz 

intencje dziękczynne, 

- w niedziele – za rodziny. 

Modlitwa róŜańcowa jest bardzo 
skuteczna. Przez róŜaniec modlą-
ce się narody wypraszały róŜne 
cuda. Potwierdzają to fakty histo-
ryczne: 
1) W 1570 r. w bitwie morskiej 
pod Lepanto (Grecja) 317 okrętów 
Ligi Chrześcijańskiej pokonało 
370 okrętów floty tureckiej. Turcy 
stracili prawie całe wojsko (około 
17 tys.). W dowód wdzięczności 
papieŜ 7 października ustanowił 
święto Matki BoŜej RóŜańcowej. 
2) W sierpniu 1920 r. modląca się 
Warszawa wyprosiła słynny Cud 
nad Wisłą (15 sierpnia 1920 r.). 
3) W latach 1945 –1955 Austria 
jako była część III Rzeszy (po 
Anschlussie z 1938) była okupo-
wana przez cztery zwycięskie mo-
carstwa. Wówczas pół miliona 
Austriaków modliło się na róŜań-
cu. W kwietniu 1955 r. w Mo-
skwie odbyły się rokowania au-
striacko-radzieckie, w których 
strona austriacka zobowiązała się 
do ogłoszenia wieczystej neutral-
ności Austrii: 15 maja 1955 r. 
podpisany w Wiedniu przez Au-
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strię i 4 mocarstwa (Francję, USA, 
Wielką Brytanię i ZSRR) układ 
przywrócił Austrii suwerenność. 
26 października 1955 r. Parlament 
Austrii uchwalił ustawę o wieczy-
stej neutralności Austrii. 
4) W latach 1972 –1981 na Filipi-
nach dyktator F. E. Marcos wpro-
wadził stan wyjątkowy. Szalał ter-

ror i prześladowania. Wówczas 4 
miliony Filipińczyków chwyciło 
za róŜaniec. Modlono się dotąd aŜ 
w 1981 obalono dyktaturę Marco-
sa. 
Czy my w obecnej sytuacji Polski 
nie mamy takiej potrzeby, by po-
dobnie jak Austriacy czy Filipiń-
czycy chwycić za róŜaniec jako 

ostatnią deskę ratunku. Modlić się 
moŜna wszędzie i w kaŜdym cza-
sie, podczas spaceru, w drodze do 
pracy i z powrotem. Zachęcamy. 
Módlmy się na róŜańcu! 
 

Tadeusz Dębek 

 

„RUNĘŁY MURY JERYCHA,  
DŹWIĘK ZŁOTYCH TRĄB TO SPRAWIŁ” 

 

W Diecezji Warszawsko-Praskiej została podjęta cało-
roczna inicjatywa Jerycha RóŜańcowego. W naszej para-
fii modlitewne czuwanie rozpoczęło się w piątek 28 lu-
tego o godz. 19.00. Przed Najświętszym Sakramentem 
rozpoczęła się nieustanna, całodobowa modlitwa. 
Wspólnoty parafialne z wielkim zaangaŜowaniem pro-
wadziły modlitwę róŜańcową, koronkę i inne modlitwy.  
Był to szczególny czas dany kaŜdemu człowiekowi, któ-
ry pragnął trwać na adoracji, modlić się w waŜnych in-
tencjach. Eucharystia o północy zgromadziła wielu para-
fian, którzy pozostali teŜ na nocnym czuwaniu. To było 
naprawdę niesamowite – trzecia godzina w nocy, a tu 
pełne ławki modlących się ludzi, wzruszonych, z ufno-
ścią wpatrzonych w oblicze Jezusa. Myślę, Ŝe tej nocy 
dokonała się przemiana wielu serc. Moje serce teŜ zosta-
ło uwraŜliwione na piękno i moc modlitwy róŜańcowej. Ten sam róŜaniec, te same tajemnice, jednak inne od-
czucie w sercu, inaczej je teraz rozwaŜam. Po Jerychu RóŜańcowym wszystko stało się inne. Jest to dla mnie 
niesamowita łaska. Teraz mam czas, a wcześniej byłam ciągle zajęta, nie jestem teŜ zmęczona, a przedtem 
bardzo często. Sama jestem zadziwiona tą moją przemianą. Jakie będą owoce i łaski z Jerycha RóŜańcowego 
dla nas, dla naszej parafii – tego nie wiemy. Maryja nieustannie zaprasza nas i mówi: „Odmawiajcie gorliwie 
róŜaniec”. JeŜeli od zwykłych trąb runęły mury Jerycha, to po niezwykłej modlitwie róŜańcowej runą teŜ 
wszelkie przeszkody. Chciejmy trwać na modlitwie róŜańcowej, adorować nieustannie Najświętszy Sakra-
ment, a nasze Ŝycie będzie się przemieniać. Pamiętajmy zawsze, Ŝe „W naszym Ŝyciu nie będzie lęku, gdy bę-
dziemy trzymali róŜaniec w naszym ręku”.   

Maria Undra 
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Nowenna została rozpoczęta w 
dniu beatyfikacji Jana Pawła II, w 
2011 r., a trwać będzie do 2020 r. 
Jest to modlitwa wdzięczności za 
dar wielkiego Polaka PapieŜa dla 
Polski oraz modlitwa błagalna o 
ocalenie duchowo-moralne narodu 
polskiego. To właśnie Jan Paweł 
II ustanowił święto Miłosierdzia 
BoŜego w 2000 r. z okazji trwają-
cego Jubileuszu Chrześcijaństwa. 
Dlaczego modlitwa ta ma trwać 
przez dziesięć lat? Dlatego, Ŝe 
Polska ma misję przygotowania 

świata na przyjście Zbawiciela 
(Dzienniczek s. Faustyny, 1732). 
Ty, siostro i bracie, jesteście za-
proszeni do przyłączenia się do 
nowenny, która moŜe się stać siłą 
dźwigającą z wszelkich upadków, 
zniewoleń, która moŜe kaŜdego z 
nas wyprowadzić na drogę świa-
tła, pokoju i miłości oraz umiło-
wania ojczyzny.  
Modlitwa nowenną podjęta w 
dzień beatyfikacji, czyli w dniu 
święta BoŜego Miłosierdzia, daje 
przywilej odpuszczenia win i kar 
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(zob. Dz. 699), czyli wielką moŜ-
liwość uświęcenia człowieka na 
ziemi.  
W kaŜdym roku nowenny jest po-
dejmowana inna intencja. W cza-
sie trwania nowenny obchodzić 
będziemy waŜne wydarzenia dla 
Polski i świata. W 2014 r. odbę-
dzie się kanonizacja Ojca Święte-
go PapieŜa Jana XXIII i Jana 
Pawła II, w 2017 r. świętować bę-
dziemy stulecie objawień w Fati-
mie, a w 2020 r. zwycięstwo nad 
bolszewikami – Cud nad Wisłą. 
Ufamy, Ŝe ta nowenna wybłaga 
całkowite zawierzenie się narodu 
polskiego BoŜemu Miłosierdziu, 
zgodnie z pragnieniem Jezusa: 
„Nie zazna ludzkość spokoju, do-

póki nie zwróci się do źródła mi-
łosierdzia mojego (Dz. 699)”. 
Nowenna jest odprawiana w na-
szym kościele w pierwsze wtorki 
kaŜdego miesiąca, po Mszy Świę-
tej wieczornej o godz. 18.40 – 
przed Najświętszym Sakramen-
tem. Kapłan zawierza los Polski i 
Polaków BoŜemu Miłosierdziu i 
odmawia koronkę. Odnowa w 
Duchu Świętym modli się w in-
tencjach złoŜonych przez kaŜdego 
wiernego, polecając i Twoje oso-
biste intencje, które zna tylko 
Bóg. 
Intencje Nowenny: 
- 2011-2012 I Niedziela Miłosier-
dzia BoŜego: za całą ludzkość, a 
szczególnie   

- wszystkich grzeszników, 
- 2012-2013: za dusze kapłańskie  
i zakonne, 
- 2013-2014: za dusze poboŜne  
i wierne, 
- 2014-2015: za dusze pogan i du-
sze tych, którzy jeszcze nie pozna-
li Chrystusa, 
- 2015-2016: za dusze heretyków  
i odszczepieńców, 
- 2016-2017: za dusze pokorne  
i dusze małych dzieci, 
- 2017-2018: za dusze, które 
szczególnie czczą i wysławiają 
BoŜe Miłosierdzie, 
- 2018-2019: za dusze, które są  
w więzieniu czyśćcowym, 
- 2019-2020 za dusze oziębłe. 

Krystyna Woroniecka 

 

FOTOREPORTAś  
 

PRZYJĘCIE PIĘCIU MINISTRANTÓW DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ – odbyło się 
30 marca 2014 r. w naszej parafii. Przyjęto: Mateusza Bucznego, Macieja Giermalę, Jakuba Kowalskiego, Piotra 
Smyka i Tobiasza Wesołowskiego. Nowi ministranci do swojej posługi przygotowywali się przez okres siedmiu 
miesięcy. W tym czasie uczyli się postaw i zachowań przy ołtarzu podczas Eucharystii, poznawali cały cykl ro-
ku liturgicznego oraz pogłębiali swoją wiedzę o Panu Bogu. Wykazywali się wielkim zainteresowaniem i ofiar-
nością w trakcie przygotowania. W imieniu całej słuŜby liturgicznej Ŝyczymy im radości i wytrwałości w posłu-
dze przy ołtarzu oraz ciągłej bliskości z Panem Jezusem.  

Radosław Kaczor, � 
opiekun kandydatów na ministrantów 
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REKOLEKCJE PARAFIALNE – odbyły się w naszej parafii w dniach od 23 do 26 mar-
ca. Prowadził je ks. Sławomir Wojciechowski, moderator Międzynarodowego Centrum Ewangeli-
zacji Ruchu Światło-śycie w Karlsbergu w Niemczech. Ich tematem był kerygmat, czyli głoszenie 

z mocą chrześcijańskich prawd wiary. 
Ksiądz rekolekcjonista podjął problem 
grzeszności człowieka i rozumienia 
istoty KrzyŜa. W Święto Zwiastowania 
natomiast wskazał na osobę Maryi, 
która towarzyszy człowiekowi na dro-
dze do świętości. Pomocą dla piel-
grzymujących mogą być równieŜ ci, 
którzy juŜ taką drogę przebyli, jak św. 
Franciszek Blachnicki, którego postać 
przybliŜył nam ks. Sławomir. Ostatnie-
go dnia rekolekcji moŜna było wysłu-
chać świadectwa o małŜeńskiej drodze 
ku świętości.  

 

REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
– prowadziły osoby związane z misjami. Głównym rekolekcjoni-
stą był o. Kacper Nowakowski OFM, misjonarz z Boliwii; poma-
gały mu S.M. Amabilis Gliniecka, orionistka, w Centrum Formacji 
Misyjnej, która przygotowuje się do podjęcia posługi misyjnej w 
Kenii oraz Joanna Łupicka, z Centrum Formacji Misyjnej, przygo-
towuje się do podjęcia posługi misyjnej w Peru. Wprowadzili oni 
dzieci w świat misyjny, wskazali na potrzeby i trudną sytuację 
dzieci na świecie, i zachęcali do modlitewnego zaangaŜowania w 
misje, które są obowiązkiem kaŜdego chrześcijanina. 
 

Urszula Malewicka 
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Ks. Sławomir Wojciechowski 

Ks. Kacper Nowakowski OFM Joanna Łupicka                             S.M. Amabilis Gliniecka 

S.M. Amabilis z dziećmi  
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JUBILEUSZ SZKOŁY 314 – TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁO… 
 

Nasza szkoła nr 314 przy ul. Pora-
jów 3 skończyła właśnie trzydzie-
ści lat. Dnia 13.02.1984 r. została 
przekazana dzieciom do uŜytku. 
Wspominając poprzednich dyrek-
torów, pamiętamy o pani Teresie 
Kiliańskiej i pani Halinie Szy-
mańskiej. Od ośmiu lat funkcję 
dyrektora szkoły pełni pani Iwona 
Turowska. WaŜną datą dla szkoły 
był dzień 22 kwietnia 1995 r., w 
którym nadano szkole imię „Przy-
jaciół Ziemi”. Otrzymaliśmy sztan-
dar szkoły i odśpiewaliśmy hymn, 
napisany przez absolwentkę 
naszej szkoły Martę Linke. 
Muzykę skomponował nasz 
wieloletni nauczyciel pan 
Marek Knap.   
Szkoła składa się z dwóch 
części: budynku głównego 
oraz aneksu. Na pierwszym 
piętrze budynku głównego 
odbywają się lekcje klas IV 
– VI, na drugim piętrze klas 
I – III. W aneksie potocznie 
nazywanym przez wszyst-

kich „rękawem” mieszczą się sale 
grup wychowania przedszkolnego 
oraz świetlica szkolna. W naszej 
szkole zatrudnionych jest stu nau-
czycieli i trzydziestu ośmiu pra-
cowników.  W bieŜącym roku 
uczy się tu 1091 uczniów, w tym 
osiem klas „zerówki” ze 188 
uczniami, zaś w klasach od 1 do 6 
jest 909 uczniów. Od kilku lat w 
budynku szkoły prowadzone są 
stałe prace remontowe, dlatego 

mimo upływu trzydziestu 
lat szkoła staje się coraz 
bardziej nowoczesna i 
atrakcyjna.  Dysponujemy 
nowocześnie wyposaŜoną 
kuchnią, salą gimnastycz-
ną, mamy boiska i odno-
wioną stołówkę szkolną. 
Misją naszej szkoły jest: 
„Uczymy, jak kochać 
Ziemię”. Na wszystkich 
poziomach nauczania juŜ 
od najmłodszych klas rea-
lizujemy program eduka-

cji ekologicznej, m.in. po-
przez koło ekologiczne. 
Tradycyjnie w naszej 
szkole z okazji Dnia Ziemi 
odbywa się „Tarchomiń-
ska Wiosna Ekologiczna”. 
Jesteśmy szkołą przyjazną 
środowisku. Uzyskaliśmy 
certyfikat „Promotor Re-
cyklingu”, prowadzimy sta-
łą zbiórkę surowców 
wtórnych. Zajęliśmy takŜe 
III miejsce w konkursie na 
najsprawniej przeprowa-
dzoną akcję na rzecz 

ochrony Wisły w ramach ogólno-
polskiego programu „StraŜnicy 

Wisły”. Uzyskaliśmy rów-
nieŜ Zielony Certyfikat II 
stopnia. Jest to wyróŜnienie 
prestiŜowe o zasięgu ogól-
nopolskim. Nie jest łatwo go 
zdobyć, gdyŜ wymaga wielu 
nowatorskich pomysłów, du-
Ŝej determinacji i konse-
kwencji w działaniu oraz 
dobrej organizacji pracy ze-
społowej w placówce.   
 Bierzemy udział w ogólno-
polskim projekcie „Zdrowo 
jem, więcej wiem”. Projekt 

ma charakter ogólnopolskiej mię-
dzyszkolnej rywalizacji zespoło-
wej. W ramach projektu ucznio-
wie otrzymują rzetelną wiedzę 
naukową na temat zdrowego od-
Ŝywiania i roli aktywności fizycz-
nej podaną w przystępny i niesza-
blonowy sposób. Zamysłem twór-
ców projektu jest takŜe kształce-
nie rodziców jako osób, od któ-
rych zaleŜy całokształt stylu Ŝycia 
rodziny i przekonanie ich, Ŝe war-
to zadbać o zdrowe odŜywianie i 
regularną aktywność fizyczną. W 
naszej szkole działa kawiarenka 
„Zdrowy Zakątek”, w której ucz-

    

Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

Od najmłodszych lat jestem związana ze szkołą. To tu rozwijam 

się i spełniam marzenia. Różne koła zainteresowań pomagają mi 

realizować swoje hobby takie, jak śpiewanie czy czytanie. W 

szkole poznawałam przyjaciół, z którymi spędzałam czas również 

po lekcjach. Teraz, gdy idę do gimnazjum na pewno wykorzystam 

wiedzę zdobytą tutaj. Przez całe życie będę miło wspominać szko-

łę imienia „Przyjaciół Ziemi”. 

Alicja, klasa VI 

rys. Gabrysia Karasek 

rys. Iga Tymosiewicz 
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niowie w czasie prze-
rwy mogą  kupić zdro-
wą Ŝywność i zjeść 
pyszne śniadania i spo-
tkać się z przyjaciółmi.  
W czasie pobytu w 
szkole nasi uczniowie 
korzystają ze stołówki 
szkolnej, która wydaje 
smaczne obiady, a dla 
najmłodszych z grup 
przedszkolnych propo-
nujemy dodatkowe 
posiłki w postaci śnia-
dania i podwieczorku. 
Promując zdrową Ŝywność i ak-
tywny styl Ŝycia, nasza Dyrekcja 
bierze udział w ogólnopolskich 
konferencjach organizowanych 
przez MEN, Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, Ministerstwo 
Zdrowia i inne organizacje. 
W 2007 r. na poziomie klas IV 
utworzona została pierwsza klasa 
sportowa specjalizująca się w pił-
ce siatkowej. W chwili obecnej są 
trzy klasy sportowe. Tym samym 
zachęcamy uczniów do aktywne-
go i zdrowego trybu Ŝycia biorąc 
udział w róŜnych programach, 
m.in. „Szkoła w ruchu”. W naszej 
szkole kaŜdy wie, Ŝe sport to 
zdrowie, dlatego dzieci chętnie i 
aktywnie uczestniczą w lekcjach 
wychowania fizycznego. Zaintere-
sowaniem cieszy się Uczniowski 
Klub Sportowy. Zajęcia piłkarskie 
wywołują radość nie tylko u 
chłopców, poniewaŜ dziewczęta, 

które radzą sobie doskonale z 
piłką przy nodze, zaskakują nie-
jednokrotnie rówieśników swoi-
mi umiejętnościami. Prowadzimy 
takŜe edukację sportową dla wy-
branych uczniów klas trzecich. 
Zajęcia sportowe w połączeniu z 
edukacją zdrowotną są doskona-
łymi zajęciami dla dzieci eduka-
cji wczesnoszkolnej. JuŜ od naj-
młodszych lat naleŜy kształtować 
u uczniów nawyk dbałości o wła-
sne zdrowie i innych ludzi oraz 
umiejętność tworzenia zdrowego 
stylu Ŝycia. Organizujemy cy-
klicznie „Spartakiadę Zdrowia” i 
„Bieg po Zieloną Gałązkę” dla 
wszystkich szkół białołęckich. Co 

roku organizujemy takŜe Fe-
styn Rodzinny pod hasłem 
„Zdrowo, Zielono, Bezpiecz-
nie”. Jesteśmy dzielnicowymi 
liderami w programie „Bez-
pieczne śycie”. 
Dla naszych uczniów z trud-
nościami w nauce proponu-
jemy fachową pomoc peda-
goga i psychologa szkolnego, 
socjoterapeuty, terapeuty pe-
dagogicznego (reedukatora) 
oraz logopedy. W roku szkol-
nym 2012/2013 przystąpili-
śmy do programu „Szkoła 
Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. 
W ramach programu odbywają się 
liczne konkursy dla uczniów: pla-
styczny, ortograficzny, poetycki, 
sprawnościowy, a takŜe szkolenia 
dla nauczycieli, lekcje otwarte, za-
jęcia dla rodziców, diagnozy w 
klasach pierwszych Skalą Ryzyka 
Dysleksji (SRD) Marty Bogda-

nowicz oraz dni otwarte. Jako je-
dyna szkoła z dzielnicy Białołęka 
prowadzimy w ramach innowacji 
pedagogicznej Program „Move To 
Learn” – ruch dla uczenia się. Jest 
to metoda terapii oparta na ruchu, 
przeznaczona do stosowania z 
dziećmi i młodzieŜą mającą trud-
ności w uczeniu się wynikających 
z opóźnień w rozwoju neurolo-
gicznym. 
Nasza szkoła dba równieŜ o rozwój 
uczniów zdolnych, za co została 
wyróŜniona Certyfikatem Prezy-
denta m. st. Warszawy WARS I 
SAWA.  Program obejmuje wszy-
stkich uczniów, którzy wykazują 
szczególne uzdolnienia, predyspo-

zycje i zainteresowania 
w porównaniu do swo-
ich rówieśników. Pro-
gram ma wspierać 
uczniów, którzy przeja-
wiają zainteresowania z 
dziedzin, z którymi ich 
rówieśnicy nie mają 
okazji spotkać się w 
szkole bądź poza nią. 
Posiadamy takŜe atrak-
cyjną ofertę nauki języ-
ków obcych juŜ od naj-
młodszych klas. Po lek-
cjach nasi uczniowie 

mogą rozwijać swoje uzdolnienia w 
następujących kołach zaintereso-
wań: matematycznym, polonistycz-
nym, ekologicznym, teatralnym, 
plastycznym, językowym i spor-
towym.  W naszej szkole pręŜnie 
działa świetlica od 6.30 do 18.00. 
Nieustannie dbamy o podnoszenie 
wyników nauczania i osiąganie 

    

Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

rys. Patryk Wieczorek 
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dobrych efektów wychowawczych. 
Pomaga w tym, naszym uczniom, 
biblioteka szkolna, która pełni rolę 
centrum edukacji i informacji; 
uczy dzieci i młodzieŜ aktywnego 
korzystania z dorobku kultury lo-
kalnej, regionalnej i państwowej. 
W bibliotece szkolnej uczniowie 
mogą takŜe rozwijać zamiłowania i 
zainteresowania czytelnicze oraz 
wyrabiać nawyki samokształcenia. 
Szkoła  jest równieŜ beneficjentem 
pilotaŜowego programu  „Cyfrowa 
szkoła”. WaŜne jest dla nas przy-
gotowanie uczniów do Ŝycia w 
społeczeństwie informacyjnym, 
gdzie korzystanie z nowoczesnych 
technologii jest niezbędną umiejęt-
nością. Jako jedni z Warszawy 
otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
na zakup pomocy dydaktycznych i 
sprzętu niezbędnego do realizacji 
programów nauczania z wykorzy-
staniem TIK (technologia informa-
cyjno-komunikacyjna) w klasach: 
IV – VI. W miarę moŜliwości ze 
sprzętu będą mogli korzystać takŜe 
uczniowie klas I – III oraz nauczy-
ciele uczący w tych klasach. Bie-
rzemy udział w programie Come-
nius, realizujemy projekt zatytuło-
wany „Dyscyplina i demokracja w 
kontekście europejskim”. Naszymi 
partnerami są szkoły z: Łotwy, 
Turcji, Szkocji i dwie szkoły z 
Rumunii. Skupiamy się wokół na-
stępujących tematów: kultura, reli-
gia, tradycje, tolerancja oraz sza-
cunek dla nich.  
W szkole działa Koło Wolontaria-
tu, w którym dzieci pod kierun-

kiem nauczycieli aktywnie włącza-
ją się do działań na rzecz najbar-
dziej potrzebujących, a doświad-
czając, Ŝe pieniądze i wartości ma-
terialne nie są najwaŜniejsze, uczą 
się otwartości. KaŜdego roku nasi 
uczniowie włączają się w akcję 
„Pola Nadziei”, sadząc cebulki 
Ŝonkili jako symbol pamięci o 
osobach chorych i samotnych. Pie-

niądze zebrane od uczniów zostają 
przeznaczone dla Hospicjum Do-
mowego. Stale wspomagamy do-
my dziecka oraz schronisko dla 
psów w Legionowie.  
Współpracujemy z Krajową Dyrek-
cją Papieskich Dzieł Misyjnych, je-
steśmy zaangaŜowani w propago-
wanie idei dzieł misyjnych w myśl 
zasady „Dzieci pomagają  
dzieciom”. Działania na rzecz dzie-
ci ubogich, pozbawionych edukacji 
przyniosły dobre efekty nie tylko 
dzieciom z Papui Nowej Gwinei w 
Oceanii, ale dały równieŜ wiele sa-

tysfakcji i zadowolenia naszym 
uczniom, którzy bezinteresownie 
ofiarowali swój czas, zdolności 
twórcze pomysły oraz modlitwę, 
wyrzeczenia i dobre uczynki. 
Posiadamy certyfikat „Szkoły z 
klasą”, a to oznacza, Ŝe dobrze 
uczymy kaŜdego ucznia, ocenia-
my sprawiedliwie, uczymy myśleć 
i rozumieć świat, rozwijamy spo-
łecznie, uczymy samodzielności, 
tworzymy dobry klimat i przygo-
towujemy do przyszłości.  
Dziś patrzę z perspektywy czasu i 
widzę jak przez te wszystkie lata 
zmieniała się nasza szkoła, jak 
przychodzili i odchodzili nasi 
uczniowie, nauczyciele, jak razem 
budowaliśmy i tworzyliśmy to, na 
co z dumą patrzymy dziś Wszy-
scy. AŜ łza się w oku kręci na 
wspomnienia, których jest tak 
wiele, bo dotyczą one ludzi, któ-
rzy tę szkołę współtworzyli – nau-
czycieli, uczniów i ich rodziców. 
Z dumą moŜna wyliczać nasze 
wspólne sukcesy i zwycięstwa. 

Dla nas kaŜdy sukces nawet małe-
go człowieka jest waŜny, dlatego 
przeŜyliśmy trzydzieści lat, dbając 
o szczegóły i angaŜując się z kaŜ-
dym rokiem, próbując rozwijać się 
i osiągać więcej. Nasza szkoła jest 
po prostu wyjątkowa i dlatego 
mamy nadzieję na kolejne jubileu-
sze. 
 

Małgorzata Karasek, 
nauczyciel SP 314 

 

Kiedy w zerówce pierwszy raz pojawiłam się w tej szkole wyda-

wała mi się taka wielka i przerażająca. Myślałam, że te siedem 

lat, które mam tu spędzić będą ciągnęły się przez wieczność. 

Dzięki nowo nawiązanym przyjaźniom i nauczycielom, którzy cie-

kawie opowiadali o swoich przedmiotach czas upłynął tak szybko, 

jak pstryknięcie palcami. Dzięki różnorodnym konkursom, kołom 

zainteresowań oraz licznym projektom mogę rozwijać swoje 

umiejętności. Nauczyciele organizują różnorodne i ciekawe wy-

cieczki np. do muzeum, aby w sposób interesujący pogłębić nasze 

wiadomości, a też takie, aby odpocząć od szkolnej codzienności. 

Spędziłam tu wspaniałe lata i zawsze w pamięci pozostaną mi 

dobre wspomnienia. Myślę, że będę tęsknić za szkołą.   

Julia, klasa VI  

    

Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

rys. Kinga Jarosiewicz 
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CCCCZŁOWIEKU NAUCZ SIĘ TAŃCZYĆ, ZŁOWIEKU NAUCZ SIĘ TAŃCZYĆ, ZŁOWIEKU NAUCZ SIĘ TAŃCZYĆ, ZŁOWIEKU NAUCZ SIĘ TAŃCZYĆ,     
BO CÓś BĘDĄ Z TOBĄ ROBIĆ ANIOŁBO CÓś BĘDĄ Z TOBĄ ROBIĆ ANIOŁBO CÓś BĘDĄ Z TOBĄ ROBIĆ ANIOŁBO CÓś BĘDĄ Z TOBĄ ROBIĆ ANIOŁOOOOWIE W NIEBIE WIE W NIEBIE WIE W NIEBIE WIE W NIEBIE     

(św. Augustyn)   
 

Wywiad z  instruktorką tańca Pa-
nią Mariolą Filipowicz oraz z 
uczestnikami zajęć i członkami 
grupy tanecznej Przebudzenie.  
Artamator: Dzieje tańca są 

przebogate.  

Mariola Filipowicz: Historia tań-
ca jest tak długa jak historia ludz-
kości. Taniec jest jedną z najstar-
szych sztuk pięknych. Był obecny 
we wszystkich epokach i kultu-
rach. Od tysięcy lat ludzie przeka-
zywali swe opowieści w formie 

tańca. Zawdzięcza on swą genezę 
w duŜej  części wierzeniom; lu-
dzie tańczyli, by sprowadzić 
deszcz w czasie suszy, czy teŜ 
spowodować wzrost urodzaju oraz 
zapewnić pomyślność łowów. 
Wojownicy tańczyli, Ŝeby wzbu-
dzić w sobie odwagę przed walką 
itd. MoŜemy się tylko domyślać, 
jak wyglądały najstarsze tańce, 
gdyŜ taniec nie pozostawia nama-
calnych śladów.  
W kulturze europejskiej najwcze-
śniejsze wiadomości na ten temat 
pochodzą od Homera, który w 
Iliadzie opisuje grecką choreę. 
Jeszcze starszy opis tańca, jaki do-
trwał do naszych czasów pochodzi 
ze Starego Testamentu i odnosi się 

on do króla Dawida tańczącego 
przed Arką Przymierza. TakŜe 
dzisiaj taniec jest wpisany w naszą 
kulturę. 
Jak powstała Grupa Taneczna 

Przebudzenie? 

ZałoŜyłam ją w 2009 r. Grupa dzia-
ła w  Centrum Aktywności Spo-
łecznej Ośrodka Pomocy Społecz-
nej dla Dzielnicy Białołęka. Formu-
ła zespołu jest otwarta, to znaczy, 
Ŝe w zajęciach moŜe uczestniczyć 
kaŜdy, dla kogo taniec jest muzyką 

duszy. 
Ile osób obecnie bierze udział w 

zajęciach i czy są jakieś kryte-

ria, które trzeba spełnić? 

 Uczestnicy zajęć, których obecnie 
jest ok. 20, to głównie Seniorzy, 
niestety z przewagą pań. Jedynym 
kryterium, jakie trzeba spełnić, to 
dobre chęci i dobry humor. Zaję-
cia są przystosowane dla osób z 
róŜnymi moŜliwościami i ograni-
czeniami ruchowymi, a takŜe psy-
chosomatycznymi, bo soma i psy-
che nieustannie się przenikają, 
wpływając na siebie. Choreografia 
jest prosta i tak pomyślana, Ŝe 
uczestnik jest zmuszony do uŜycia 
i koordynacji wszystkich zmy-
słów: pamięci, wzroku, słuchu, 

dotyku. Musi taŜ nauczyć się pa-
nowania nad własnym ciałem, itp. 
Zajęcia dają dobrą okazję do po-
konywania swoich  słabości i 
ograniczeń psychofizycznych. Tu 
moŜna poznać swoje ciało, swoje 
emocje, uwolnić się od napięć, 
poprawić kontakty z innymi. Moc 
tańca przynosi nieocenione efekty: 
wyzwala optymizm, spontanicz-
ność, uczy wyraŜania samego sie-
bie. To takŜe relaksacja, pogłębie-
nie świadomości swojego ciała i 
wyzwolenie nagromadzonych w 
nim emocji. Rezultatem moŜe być 
odnalezienie sposobu na wytań-
czenie swoich lęków, obaw i 
smutku.  
Skąd wzięła się nazwa grupy  

– Przebudzenie? 

Podczas kolejnych zajęć pracow-
nik OPS pani GraŜyna Bednaro-
wicz zaproponowała grupie wy-
stępy dla pensjonariuszy ZOL 
przy ul. Mehoffera. I tu zrodziło 
się pytanie: jak nazwać grupę? 
Najbardziej spodobała się nazwa 
Grupa Taneczna Przebudzenie 
poniewaŜ w kaŜdym wieku moŜna 
się przebudzić do działania. Odtąd 
motto naszej grupy brzmi: Prze-

budźcie Wasze marzenia i dołącz-

cie do naszego tanecznego kręgu. 
Wtedy takŜe wyłoniła się grupa 
dziesięciu osób, która występuje 
dla innych. Od tego czasu tań-
czymy dla własnej przyjemności, 
jak równieŜ dla przyjemności 
oglądających. 
A jaki repertuar grupa preferu-

je?  
 W naszym repertuarze są tańce 
pochodzące z całego świata, ale 
większość z nich pochodzi z Pół-
wyspu Bałkańskiego). W swoim 
repertuarze mamy tańce chorwac-
kie, romskie, macedońskie, rosyj-
skie, ukraińskie, Ŝydowskie, grec-
kie, hiszpańskie, polskie oraz tań-
ce sakralne. Na występy staramy 
się tak opracować tańce, aby sta-
nowiły całość tematyczną, która 

    

Nasz TarchominNasz TarchominNasz TarchominNasz Tarchomin 

Taniec cygański 
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pozwoli widzom opowiedzieć tań-
cem i słowem jakąś historię, czy 
zapoznać ze zwyczajami, obrzę-
dami, kulturą z której wywodzą 
się. Obecnie mamy opracowany 
program tańców bałkańskich, pro-
gram pt. Kobieta w tańcu, Tańce 

cygańskie, Tańce rosyjskie i ukra-

ińskie oraz Tańce sakralne. 

Podziwiam, rzeczywiście po-

trzeba tu duŜej wiedzy i umie-

jętności. Gdzie grupa miała 

okazję się zaprezentować?    

Mamy za sobą juŜ bardzo wiele 
występów i czekają nas następne. 
Występujemy dla pensjonariuszy 
Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, 
w Domach Opieki i Stowarzysze-
niach. MoŜna teŜ nas zobaczyć w 
warszawskich Domach Kultury, 
na festynach i przeglądach. Po-
niewaŜ członkowie zespołu są 
równocześnie wolontariuszami, a 
nasza działalność opiera się na 
wolontariacie, występujemy teŜ z 
okazji Dnia Wolontariusza i Dnia 
Seniora. Do tej pory najczęściej 
występowałyśmy w sali Białołęc-
kiego Ośrodka Kultury, gdzie 
miałyśmy okazję występować na 
scenie obok gwiazd opery, operet-
ki i innych. Jednak naszą najwięk-
szą radością był wyjazd na Ukrai-
nę na zaproszenie ks. Andrzeja 
Kinowskiego proboszcza parafii 
polskiej w Szaróweczce, gdzie 
wystąpiliśmy z okazji obchodów 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą 
dla tamtejszej Polonii zamieszku-

jącej Rejon Chmielnicki. Dało 
nam to okazję do zwiedzenia 
miejsc związanych z Trylogią H. 
Sienkiewicza oraz Lwowa. 
Wspominamy to bardzo miło. 
Występujecie jako wolontariu-

sze. A co wobec tego grupa 

otrzymuje dla siebie? 

Największą nagrodą dla nas jest 
uśmiech na twarzach naszych wi-
dzów. Często po występie sły-
szymy duŜo ciepłych słów i spra-
wia nam to ogromną radość. 
A co ze strojami? Wasze wystę-

py są zawsze bardzo kolorowe. 

Jak wiadomo, aby widz mógł się 
wczuć w charakter tańców, to mu-
si temu towarzyszyć właściwa 
oprawa, czyli strój. KaŜdy blok 

tematyczny wymaga innego stro-
ju. Stroje projektujemy i szyjemy 
same w ramach własnych środ-
ków. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, przy którym działamy, za-
sponsorował nam materiał na 
spódnice do tańców cygańskich, 
które same uszyłyśmy. Jednak na-
sze potrzeby są duŜo większe. 
Czy macie jeszcze jakieś marze-

nia?  
O tak. Marzymy o większej sali 
do ćwiczeń z lustrami, takiej jaka 
jest w BOK-u. Teraz mamy zaję-
cia w sali, którą udostępnia mam 
OPS i do tej pory nam to wystar-
czało. Od pewnego czasu przyby-
wa nam chętnych do tańca, dlate-
go teŜ sala robi się za mała. Innym 
naszym marzeniem jest wystąpić 
wspólnie z zespołem Kantata 

działającym przy OPS Białołęka. 
PoniewaŜ termin kantata oznacza 
utwór, który zawiera w sobie za-
równo muzykę, poezję jak i ta-
niec, to wspólne działania mogą  
stworzyć wspaniałą całość sce-
niczną.  
Bardzo dziękuję za rozmowę. śy-
czę Pani i wszystkim członkom 
grupy wiele radości i satysfakcji.   
 

Zainteresowani mogą uzyskać 

więcej informacji dzwoniąc  

na numer: 22 40 35 957. 

 

Rozmawiał Artamator 

 

     Występ w Szaróweczce na Ukrainie 

Tańce ukraińskie i rosyjskie 
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Mamy kwiecień. Miesiąc, który chyba większości z nas kojarzy 
się z osobą bł. Jana Pawła II. Dlatego naszym Czytelnikom 
proponuję przepis na kremówki.  

Smacznego ☺ 
Agnieszka Chmielewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Składniki na masę kremową: 2 szklanki mleka; 1 szklanka śmietany kremówki 36%; 1 łyżeczka pasty waniliowej (lub 
nasionka z 1 laski wanilii; lub 25 g cukru wanilinowego); 150 g cukru; 6 żółtek; 3 łyżki mąki ziemniaczanej; 1 łyżka mąki 
pszennej; 100 g masła, w temperaturze pokojowej 

 

Przygotowanie: W garnuszku z grubszym dnem zagotować 1,5 szklanki mleka z cukrem. Po zagotowaniu dolać do niego 
kremówkę, dodać pastę waniliową, wymieszać, zagotować. 
W międzyczasie, w osobnej miseczce, zmiksować pozostałe pół szklanki mleka z żółtkami, mąką ziemniaczaną i pszenną 
(najlepiej blenderem, by nie było grudek). Wlać do zagotowanej masy i ugotować jak budyń - mieszając często by nie 
zrobiły się grudki i by masa zgęstniała. Masę przykryć folią spożywczą (folia powinna dotykać powierzchni budyniu) i 
odłożyć do całkowitego ostudzenia. 
W misie miksera utrzeć masło na jasną, puszystą masę. Dodać wystudzony budyń, w trzech turach, cały czas ucierając. 
Na spód blaszki położyć pierwszy z blatów francuskich (tą nakłuwaną przez Was stroną do góry, by się nie kruszyło). Na 
wierzch położyć masę kremową, wyrównać. Schłodzić w lodówce przez 1 - 2 godziny. 
 

Składniki na 12 dużych kremówek: 
2 płaty ciasta francuskiego na maśle (320 g każdy) 
Przygotowanie: 
Przygotować 2 większe płaskie blaszki, wyłożyć je 
papierem do pieczenia. Na każdą z blaszek rozłożyć 
gotowy płat ciasta francuskiego, ocieplić go do 
temperatury pokojowej. Ponakłuwać widelcem. 
Piec w temperaturze 200ºC przez około 25 - 35 minut 
do ciemnozłotego koloru. W czasie pieczenia ciasto 
będzie rosło i puszyło się do góry - należy przekłuwać 
wszystkie nierówności widelcem, by ciasto nie 
wyrosło wysokie. Ciasto powinno być dobrze 
wypieczone, ale płaskie. 
Po tym czasie ciasto przełożyć na kratkę, wystudzić. 
Blaszkę o wymiarach 20 x 30 cm wyłożyć papierem do 
pieczenia. Upieczone blaty ciasta przyciąć do 
wymiarów blaszki (najprościej okrągłym nożem do 
pizzy lub nożem z piłką). 

Składniki na masę śmietankową: 
- 500 ml śmietany kremówki 36%, 
schłodzonej 
- 2 łyżeczki żelatyny 
rozpuszczonej w małej ilości 
gorącej wody 
- 1 łyżka cukru pudru 

Przygotowanie:   
Śmietanę kremówkę ubić, pod koniec dodać cukier, a następnie 
rozpuszczoną i przestudzoną żelatynę. 
Wykonanie: 
Wyjąć ciasto z lodówki i wyłożyć na nie masę śmietankową. Przykryć 
płatem ciasta francuskiego (pokrojonym wcześniej na 12 części, stroną 
nakłuwaną widelcem do masy śmietankowej). Oprószyć cukrem 
pudrem. Przechowywać w lodówce. 

Wadowice. Czerwiec 1999. Podczas spotkania z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta, prawie 80-letni Jan Paweł II, 
uśmiecha się do wspomnień: „Czas ucieka, wieczność czeka – zaczyna Ojciec Święty – wszystkiego nie da się wymienić i tak dość 
dużo pamiętam. A więc tam jest ulica Mickiewicza. A tam jest Hoczenka. A tam za nami jest Skawa. A tutaj była księgarnia 
Foltyna. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po 
maturze” – mówi Papież. Jak mówią przyjaciele młodości Karola Wojtyły, Papież uśmiechnął się nie dlatego że przedwojenne 
kremówki nasączone były alkoholem, ale dlatego, że zjadali ich ogromne ilości. Często był zakład, kto zje więcej bez popijania.  
Karol Wojtyła potrafił zjeść podobno od 8 do 10. Nie był rekordzistą. Kolega potrafił za jednym razem pochłonąć 16 ciastek. 
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LITANIA DO JANA PAWŁA II                                                
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! 
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami! 
Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami, 
Pielgrzymie niosący Prawdę, 
Pielgrzymie dialogu, 
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami, 
Pasterzu dziennikarzy,  
Pasterzu podróżników, 
Pasterzu artystów, 
Pasterzu sportowców, 
Pasterzu pracujących i bezrobotnych, 
Pasterzu Polaków, 
Pasterzu całego świata, 
Przyjacielu dzieci, módl się za nami, 
Wielki Przyjacielu młodzieży, 
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami, 
Wzorze pracowitości, 
Wzorze pokory, 
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami, 
Pociecho niepełnosprawnych, 
Pociecho porzuconych i osieroconych, 
Pociecho umierających, 
Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami 
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny, 
Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami, 
Orędowniku pokoju,  
Orędowniku cywilizacji miłości, 
Orędowniku sprawiedliwości społecznej, 
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, 
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami, 
Nauczycielu patriotyzmu, 
Nauczycielu ekumenizmu,  
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami, 
Obrońco godności każdego człowieka, 
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 

(Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005) 
 

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym  
Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na 
działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

CAŁY TWÓJ, MARYJO 


