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Drodzy bracia i siostry! 
Dziś we Włoszech i w innych krajach obchodzi się 

BoŜe Ciało – święto Eucharystii, sakrament Ciała i Krwi Pana, który ustanowił On w czasie Ostatniej 
Wieczerzy i który stanowi najcenniejszy skarb Kościoła. Eucharystia jest jakby tętniącym sercem, da-
jącym Ŝycie całemu mistycznemu ciału Kościoła: organizmu społecznego, opartego całkowicie na du-
chowej, ale konkretnej więzi z Chrystusem. Jak stwierdza apostoł Paweł: „PoniewaŜ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 
10,17). Bez Eucharystii Kościół po prostu by nie istniał. To Eucharystia bowiem czyni ze wspólnoty 
ludzkiej tajemnicę komunii, zdolną do niesienia Boga światu 
i świata do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb i wi-
no w Ciało i Krew Chrystusa, przemienia takŜe tych, którzy 
je przyjmują z wiarą, w członków Ciała Chrystusa, tak iŜ 
Kościół jest rzeczywiście sakramentem jedności ludzi z Bo-
giem i między sobą.  

W kulturze coraz bardziej in-
dywidualistycznej, jaką jest ta, 
w której jesteśmy zanurzeni w 
społeczeństwach zachodnich i 
która usiłuje rozszerzyć się na 
cały świat, Eucharystia stano-
wi rodzaj „antidotum”, działa-
jące w umysłach i sercach lu-

dzi wierzących i nadal 
rozsiewa w nich logikę 
wspólnoty, słuŜby, dzie-
lenia się, jednym sło-
wem – logikę Ewangelii. 
Pierwsi chrześcijanie w 

Jerozolimie byli oczywistym znakiem tego nowego stylu Ŝy-
cia, Ŝyli bowiem w braterstwie i oddawali we wspólne wła-
danie swoje dobra, aby nikt nie był ubogi (Dz 2,42-47). Skąd 
wypływało to wszystko? Z Eucharystii, to znaczy od Chry-
stusa zmartwychwstałego, rzeczywiście obecnego wśród 
swoich uczniów i działającego mocą Ducha Świętego. Rów-
nieŜ w następnych pokoleniach przez wieki Kościół, mimo 
ograniczeń i błędów ludzkich, nadal jest w świecie siłą ko-
munii. Mamy na myśli zwłaszcza okresy najtrudniejsze, pró-
by: co oznaczała na przykład dla krajów poddanych reŜi-
mom totalitarnym moŜliwość odnalezienia się na niedzielnej 
Mszy św.! jak mawiali staroŜytni męczennicy z Abiteny: 
„Sine Dominico non possumus” – bez „Dominicum”, czyli 
niedzielnej Eucharystii nie moŜemy Ŝyć. Ale pustka, stwo-
rzona przez źle pojętą wolność, moŜe być jeszcze groźniej-
sza, dlatego wspólnota z Ciałem Chrystusowym jest lekiem 
rozumu i woli, aby znaleźć smak prawdy i dobra wspólnego. 
Drodzy przyjaciele, błagajmy Maryję Pannę, którą mój Po-
przednik, bł. Jan Paweł II nazwał „Niewiastą Euchary-
styczną” (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Niech w Jej 
szkole równieŜ nasze Ŝycie staje się w pełni „eucharystyczne”, otwarte na Boga i innych, zdolne do 
przemieniania zła w dobro mocą miłości, nastawione na sprzyjanie jedności, wspólnocie i brater-
stwu.                                                                                                                                   Benedykt XVI 

Plac św. Piotra, Anioł Pański, 26 czerwca 2011 r. 

 

EUCHARYSTIA  
– SKARBEM KOŚCIOŁA  

        
Temat miesiąca  

 

Sław języku tajemnicę 
Ciała i najdroższej Krwi, 
którą jako Łask Krynicę 
wylał w czasie ziemskich dni, 
Ten, co Matkę miał Dziewicę, 
Król narodów godzien czci. 

Z Panny czystej narodzony, 
posłan zbawić ludzki ród, 
gdy po świecie na wsze strony 
ziarno słowa rzucił w lud, 
wtedy cudem niezgłębionym 
zamknął Swej pielgrzymki trud. 

W noc ostatnią, przy Wieczerzy, 
z tymi, których braćmi zwał, 
pełniąc wszystko jak należy, 
czego przepis prawny chciał, 
sam Dwunastu się powierzył, 
i za pokarm z Rąk Swych dał. 

Słowem, więc Wcielone Słowo 
chleb zamienia w Ciało Swe, 
wino Krwią jest Chrystusową, 
darmo wzrok to widzieć chce. 
Tylko wiara Bożą mową 
pewność o tym w serca śle. 

Przed tak wielkim Sakramentem 
upadajmy wszyscy wraz, 
niech przed Nowym Testamentem 
starych praw ustąpi czas. 
Co dla zmysłów niepojęte, 
niech dopełni wiara w nas. 

Bogu Ojcu i Synowi 
hołd po wszystkie nieśmy dni. 
Niech podaje wiek wiekowi 
hymn triumfu, dzięki, czci, 
a równemu Im Duchowi 
niechaj wieczna chwała brzmi. 
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„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdzie-
siątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z 
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, w którym prze-

bywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął je-
den. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...” (Dz 2, 1-11). 
Wierni Kościoła katolickiego obchodzą uroczystość Zesłania Ducha Świętego w pięćdziesiąt dni po uroczy-
stości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Uroczystość ta zajmuje drugie 
miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, (bez 
przecinka) kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zesłanie Ducha Świętego nazywamy potocznie Zielonymi Świątkami. Nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, 
lecz wywodzi się z obrzędów ludowych związanych z urodzajem plonów. 
Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Święte-
go na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie 
Ducha Św. uwaŜane jest za początek Kościoła. Stanowi dopełnienie obja-
wienia się Boga ludziom: Bóg Ojciec przemawiał do Izraelitów w Starym 
Testamencie, Syn, Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, 
zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów po wniebowstąpieniu Chrystusa. 
Jezus wielokrotnie zapewniał Apostołów, Ŝe nie pozostawi ich samymi – 
ześle Ducha Świętego. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem (J 14, 26). Duch Święty określany jest mianem 
Pocieszyciela, Boskiego Palca, Stworzyciela, lecz chyba najbardziej traf-
nym przymiotem jest: Sprawca. CóŜ uczynilibyśmy bez niego? Jak mówi 
św. Paweł w 1 Liście do Koryntian: Nikt teŜ nie moŜe powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 1). 
Duch Święty, tchnienie Ŝycia BoŜego, daje o sobie znać w swej najprost-
szej i najpowszechniejszej postaci – w modlitwie. Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkie-
go wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On przede wszystkim, jako Dar, „przychodzi bowiem z pomocą 
naszej słabości”. Duch Święty nie tylko sprawia, Ŝe się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, 
uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On obecny w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynno-
ści modlenia się Boski wymiar (Jan Paweł II, Dominum et vivificantem). 
W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi święto NMP Matki Kościoła. Zo-
stało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski – za zgodą papieŜa 
Pawła VI w dniu 4 maja 1971 r. 

Halina Rowicka 
 
 
 
„Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pa-
na. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23).  
 

Duch Święty, którego otrzymali Apostołowie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, czyli 50 dni od zmartwychwstania 
Jezusa, został obiecany nie tylko przez samego Jezu-
sa, ale równieŜ przez proroków Starego Testamentu. 
Izajasz zapowiada: „I wyrośnie róŜdŜka z pnia Jesse-
go, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na 
niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady 
i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 1-2). 

Słowa te w ścisłym sensie dotyczą oczekiwanego 
przez Izrael mesjasza, ale my czerpiemy z tego bo-
gactwa Ŝycia w Bogu, kiedy w Nim trwamy. Kto sta-
ra się Ŝyć w Bogu, w tym Bóg przebywa ze swoimi 
darami (J 15, 1-9). Spośród 7 darów Ducha Święte-
go, o których poucza nas katechizm, najwaŜniejszy 
jest dar mądrości. Mówił o nim trafnie papieŜ Franci-
szek 9 kwietnia 2014 r. w czasie audiencji 

        
Religia  
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generalnej: „Nie chodzi tylko o ludzką mądrość, bę-
dącą owocem poznania i doświadczenia. W Piśmie 
Świętym mowa jest o tym, Ŝe Salomon w chwili ko-
ronacji na króla Izraela prosił Boga o dar mądrości. 
Mądrość jest właśnie tym: łaską umiejętności po-
strzegania wszystkiego oczyma Boga”. Wydawać by 
się mogło, Ŝe w codzienności ten dar mądrości nie 
jest aŜ taki istotny, Ŝe bardziej przydałyby się nam 
umiejętności, które pozwoliłyby nam dobrze „usta-
wić” się w Ŝyciu. Tymczasem mamy pamiętać, Ŝe 
„Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga” (1 Kor 
3, 19). I w drugą stronę: Ŝe mądrość, którą chce nam 
dać Bóg, dla świata często będzie głupstwem. To 
znaczy, Ŝe moje postępowanie i decyzje, które będę 
podejmował przynaglony działaniem ducha mądro-
ści, często będą wiązały się dla mnie wręcz z jakąś 
stratą w ludzkim rozumieniu. Ale tymi stratami będę 
zdobywał prawdziwe dobra. Bo, czy szczęście moŜna 
znaleźć gdzieś poza miłością, która jest przecieŜ tra-
ceniem siebie? Potrzebujemy więc Ducha Świętego, 
który oświeci nasz umysł. Uzdolni go do takiego my-
ślenia i później działania, które będzie zbliŜało nas 
do Boga. Dzięki niemu będziemy patrzeć na świat i 
na nasze Ŝycie tak, jak Bóg na nie patrzy oraz bę-
dziemy lepiej rozumieć, co jest dla nas naprawdę do-

bre. Jednak najpierw potrzebujemy przyznać się, Ŝe 
brakuje nam tej mądrości, Ŝe bez niej chodzimy jak-
by w ciemności i ciągle się przewracamy, Ŝe nasze 
postępowanie w duchu tego świata sprowadza na nas 
tylko nieszczęścia. Po tym zostanie modlitwa i ocze-
kiwanie na Zesłanie Ducha Świętego. „Dlatego się 
modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i 
przyszedł na mnie duch Mądrości” (Mdr 7, 7). 
 

Ks. Roland Białas 

 
 

 
1 CZERWCA  
Św. Justyna, męczennika  
Urodził się w Palestynie około roku 100 i pochodził z 
pogańskiej rodziny. Kiedy 
osiągnął 33 lata miał juŜ za 
sobą długie studia nad sys-

temami filozoficznymi. Idee Platona sprawiły, Ŝe nawrócił się na chrześcijaństwo i 
resztę swojego Ŝycia poświęcił na krzewienie i bronienie wiary w Azji Mniejszej i 
Rzymie. NaleŜy do najwaŜniejszych apologetów chrześcijaństwa w II wieku. Do na-
szych czasów dochowały się 2 jego Apologie. Pisma te zawierają bezcenne informa-
cje na temat wiary i praktyk chrześcijańskich w owym czasie.  W roku 165 w Rzy-
mie został zadenuncjowany jako chrześcijanin. Autorem donosu był prawdopodobnie 
filozof ze szkoły cyników, którego pokonał w publicznej dyskusji. Kiedy rozkazano 
mu złoŜyć ofiarę pogańskim bogom, odpowiedział „tylko nieprawy porzuca prawdę 
dla fałszu”. W ikonografii Święty przedstawiany jest w chwili, gdy wręcza swoją „Apologię” cesarzowi Ha-
drianowi.  
 
4 CZERWCA 
Św. Franciszka Caracciolo, zakonnika  

Urodził się w roku 1563 w Królestwie Neapolitańskim. JuŜ jako dziecko był bardzo po-
boŜny, osiągnąwszy wiek młodzieńczy postanowił poświęcić swe Ŝycie Bogu. Swoje 
święcenia kapłańskie przyjął w Neapolu, gdzie zaczął gorliwie pracować zwłaszcza nio-
sąc pociechę skazanym na śmierć. Dzięki zrządzeniu Opatrzności przyłączył się do Jana 
Augustyna Adorno i Fabtycjusza Caraccioli. Owocem tej współpracy było powstanie 
zakonu kleryków mniejszych regularnych.  Po śmierci Jana Augustyna Adorno został 
przełoŜonym zakonu. Chcąc rozszerzyć zakon, trzykrotnie podróŜował do Hiszpanii w 
przebraniu ubogiego pielgrzym, Ŝebrząc po drodze o kęs chleba. PodróŜe te kosztowały 
go wiele trudów, ale nagrodą było załoŜenie kilku domów swojego zakonu w Hiszpanii, 
było to moŜliwe dzięki Ŝyczliwości Filipa II i jego syna Filipa III, który objął tron w ro-
ku 1598. Miłosierdzie jego było takie wielkie, iŜ odwiedzając Rzym mieszkał w hospicjum 

        
Religia  
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dla ubogich i nie bał się pielęgnować trędowatych. Zmarł w Ankonie w domu ojców oratoria nów 4 czerwca 
1608 roku. W ikonografii przedstawiany w habicie, często w czasie adoracji. Jego atrybutem jest lilia, mon-
strancja, księga, strzały.  
 
11 CZERWCA  
Św. Barnaby, Apostoła  
Św. Barnaba nie był w gronie Dwunastu, uwaŜany jest jednak przez Kościół za 
Apostoła. Z pochodzenia śyd z rodu Lewiego, stryjeczny brat świętego Marka 
Ewangelisty, urodzony na Cyprze. Sposób, w jaki nauczał, zyskał mu takie po-
wodzenie, Ŝe apostołowie zmienili jego imię Józef na Barnaba, co oznacza „Syn 
pocieszenia”. Św. Barnaba zaprzyjaźnił się z nawróconym niedawno byłym prze-
śladowcą Kościoła, Szawłem z Tarsu i wprowadził go do grona apostołów.  Kie-
dy św. Barnaba wybrał się do Antiochii, Ŝeby skonsolidować powstający tam Ko-
ściół poprosił św. Pawła o pomoc w pracy. Po rocznym pobycie w Antiochii oby-
dwaj pośpieszyli, by zanieść dary wspólnoty dla dotkniętych klęską głodu bied-
nych w Judei. Razem ze św. Pawłem Barnaba głosił wiarę na Cyprze i Azji 
Mniejszej. Wzięli potem udział w I soborze w Jerozolimie. Po powrocie do An-
tiochii rozdzielili się.  Św. Barnaba z Janem Markiem pojechali na Cypr. Nic pewnego nie wiemy o później-
szym Ŝyciu świętego Barnaby, poza tym, Ŝe był znany Koryntianom. Tradycja podaje, Ŝe zginął na Cyprze, 
prawdopodobnie ukamienowany.  
 
13 CZERWCA  
Św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła, patrona ubogich  

Ferdynand Bullone urodził się w roku 1195 w Lizbonie w Portugalii, nazywany 
jest św. Antonim z Padwy, poniewaŜ długo przebywał w tym mieście. Kiedy był 
jeszcze dzieckiem został oddany przez rodziców na wychowanie kanonikom ka-
tedry w Lizbonie. Kiedy ukończył 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regular-
nych świętego Augustyna w pobliŜu Lizbony. Kiedy się dowiedział, Ŝe do Portu-
galii przywieziono z Maroka relikwie pięciu franciszkańskich męczenników, za-
pragnął naśladować bohaterstwo tych obrońców wiary. Kiedy wyjawił to swoim 
braciom zakonnym, ostro sprzeciwili się jego zamiarom. W końcu po pewnym 
czasie otrzymał zgodę przełoŜonego i przeszedł do zakonu franciszkanów. Po ja-
kimś czasie otrzymał pozwolenie na wyjazd do Afryki w celu głoszenia Ewangelii 
Maurom. Z powodu cięŜkiej choroby musiał wrócić do Hiszpanii. W drodze nie-
przyjazne wiatry zepchnęło statek na wybrzeŜe Sycylii. Stamtąd św. Antoni kie-
rowany chęcią zobaczenia św. Franciszka udał się do AsyŜu, gdzie rozwijało się 
główne odgałęzienie jego zakonu.  Opatrzność zechciała, Ŝe franciszkanie odkryli 
wreszcie jego wielkie walory i św. Antoni powołany został na profesora teologii, 

której nauczał kolejno w Bolonii, Tuluzie, Montpellier i Padwie. Później porzucił naukę, by poświęcić się ka-
znodziejstwu. Był doskonałym mówcą a jednocześnie Ŝarliwym duszpasterzem. Św. Antoni zmarł 13 czerwca 
1231 roku. Tak wielu było tych, którzy chcieli go wysłuchać, Ŝe święty bardzo często głosił kazania pod go-
łym niebem. JuŜ za Ŝycia był uwaŜany na legendarnego bohatera, opowiadano o niezwykłych jego czynach i 
zadziwiających wydarzeniach, wiąŜących się z jego postacią. Ogłoszono świętego patronem tych, którzy coś 
zgubili.  
 
 
24 CZERWCA  
Święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela  
Św. Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i ElŜbiety, krewnej Najświętszej Maryi Pan-
ny. Tradycja umieszcza dom, w którym przyszedł na świat, niedaleko wioski Ain – Ka-
rin, dziesięć kilometrów na zachód od Jerozolimy. W miejscu tym zbudowano później 
kościół franciszkański pod wezwaniem świętego Jana w Górach.  Wiadomości o Janie 
Chrzcicielu zawarte są w Piśmie Świętym. Mówi się tam o jego uświęceniu przed na-
rodzinami i jego męczeńskiej śmierci za panowania króla Heroda. W trzydzieści lat po 
narodzeniu Jezusa – zanim rozpoczął On swoją publiczną działalność – Jan podjął nad 
rzeką Jordan powierzoną mu misję. Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Jego 
zadaniem było przygotowanie drogi Panu, zapowiedź nadejścia długo oczekiwanego 
Mesjasza.  
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27 CZERWCA  
Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła 

Św. Cyryl urodził się w Aleksandrii w Egipcie około roku 376. Wierząc, Ŝe Naj-
świętsza Maryja Panna była matką Boga, wystąpił przeciw Nestoriuszowi, patriar-
sze Konstantynopola, który utrzymywał, Ŝe Jezus Chrystus zrodził się z Maryi wy-
łącznie jako człowiek, boskość zaś została mu nadana potem z powodu Jego wiel-
kich zasług. Zasługą świętego Cyryla jest przede wszystkim potępienie błędów ne-
storiańskich i zdefiniowanie nauki katolickiej: dwie natury, Boska i ludzka, złączo-
ne w jednej osobie Chrystusa; stad Najświętsza Panna jest prawdziwie matką Boga, 
a nie tylko matką człowieka Chrystusa. Św. Cyryl przewodniczył soborowi efe-
skiemu, który potępił Nestoriusza i jego doktrynę. Cyryl jednak drogo zapłacił za to 
zwycięstwo, spotkało go bowiem wiele cierpień ze strony Nestoriusza i jego zwo-
lenników. Zmarł 27 czerwca w 444 roku.  
 

29 CZERWCA  
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Św. Piotr był rybakiem z Galilei o imieniu Szymon. Był synem Jana. Jego 
brat Andrzej „przyprowadził go do Jezusa”. Piotr został uczniem Jezusa, 
porzuciwszy rodzinę i wszystko co posiadał, aby pójść za Nim. Chrystus 
nadał Szymonowi imię Piotr mówiąc do niego „Ty jesteś Piotr (czyli Ska-
ła) i na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Po zmartwychwstaniu Jezus po-
wierzył mu władzę nad Kościołem, został namiestnikiem Chrystusa i gło-
wą Apostołów, pierwszym papieŜem.  Po wniebowstąpieniu Jezusa, Piotr 
zaczął swoją działalność jako Głowa Kościoła. W dzień Pięćdziesiątnicy 
wygłosił pierwszą publiczną mowę apostolską. Potem uzdrowił chorego 
od urodzenia i podjął polecone przez Boga dzieło nawracania pogan. Kie-
dy na rozkaz Heroda ścięto Jakuba, brata Jana, Piotr równieŜ został schwy-
tany i osadzony w więzieniu, z którego uwolnił go cudownie anioł Pański. 
W roku 48/49 Piotr przewodniczył I soborowi w Jerozolimie. Przez 25 lat 
św. Piotr mieszkał w Rzymie. Był załoŜycielem i pierwszym biskupem 
tamtejszego Kościoła. W roku 67 w ostatnim roku panowania Nerona zo-
stał ukrzyŜowany, przy czym wyraził Ŝyczenie, by przybyto go do krzyŜa 
głową w dół, nie czuł się bowiem godny umierać tak jak jego Boski Mistrz.  
 

Św. Paweł był faryzeuszem, prześladującym chrześcijan. Doznał nawróce-
nia w drodze do Damaszku. Ochrzciwszy się, pozostał kilka lat w Damasz-
ku, potem udał się do Arabii, a powróciwszy do Damaszku „zaczął głosić w 
synagogach, Ŝe Jezus jest Synem BoŜym”. Z tego powodu naraził się śy-
dom i musiał uciekać z miasta. Udał się wtedy do Jerozolimy, „by widzieć 
Piotra” i złoŜyć hołd Głowie Kościoła. Później wrócił do rodzinnego Tarsu 
i zaczął działalność apostolską w swej własnej prowincji, dopóki nie został 
wezwany przez świętego Barnabę do Antiochii. Wkrótce potem Paweł i 
Barnaba przedsięwzięli pierwszą podróŜ misyjną. Po soborze w Jerozolimie 
Paweł w towarzystwie Sylasa, a później Tymoteusza i Łukasza rozpoczął 
drugą podróŜ misyjną. Trzecia podróŜ misyjna świętego Pawła obejmowała 
niemal te same regiony, co druga. Głównym ośrodkiem działalności aposto-
ła stał się Efez, gdzie święty pozostał blisko trzy lata. Robił takŜe plany ko-
lejnej podróŜy misyjnej zamierzając udać się do Jerozolimy, a stamtąd do 
Rzymu i Hiszpanii. W Jerozolimie jednak został zaatakowany przez śy-

dów, nie mógł więc zrealizować swego zamiaru. Pochwycono go i poprowadzono do Cezarei, gdzie był wię-
ziony przez dwa lata. Potem przewieziono go do Rzymu, pozwoliwszy mu „mieszkać prywatnie razem z Ŝoł-
nierzem, który go pilnował”. Dzieje Apostolskie nie dają nam dalszych wiadomości o Ŝyciu Apostoła. Dowia-
dujemy się jednakŜe z jego listów pasterskich, a takŜe z tradycji, Ŝe po 2 latach został uwolniony i opuścił 
Rzym. Następnie podróŜował do Hiszpanii i na Wschód. Kiedy wrócił do Rzymu, uwięziono go ponownie i w 
roku 67 został ścięty. Św. Paweł okazywał wielkie zainteresowanie Ŝyciem Kościołów, które ustanowił. Zaw-
sze obdarzał je ojcowskim uczuciem, czemu dał wyraz w kilkunastu listach do nich skierowanych.  
 

Katarzyna śak 

        
Religia  

 
 
 

7 



Była jeszcze nastolatką, kiedy w 1209 r. po raz 
pierwszy doznała niezwykłej wizji – zobaczyła 
świetliste koło, przypominające świecący jasno 
księŜyc, które było zabrudzone ciemną plamą. 
Urodzona w Retinnes k. Liege Belgijka Julianna 
od piątego roku Ŝycia, kiedy zmarli jej rodzice – 
wychowywała się u sióstr augustianek w klaszto-

rze Mont-Cornillon (Korneliberg) w Liege. Od dzieciństwa była bardzo poboŜna, praktykując szczególne na-
boŜeństwo do Matki BoŜej, Męki Pańskiej, a przede wszystkim do Najświętszego Sakramentu. Kiedy miała 
13 lat, wstąpiła do zakonu, w którym dorastała, pragnąc poświęcić się opiece nad chorymi. W 1225 r. została 
przeoryszą, a pięć lat później przełoŜoną klasztoru i funkcjonującego przy 
nim leprozorium. Słynęła z surowości i z determinacją pilnowała prze-
strzegania augustiańskiej reguły. Miała dar przenikania ludzkich serc i my-
śli. Julianna długo zastanawiała się i prosiła Boga o znak – wyjaśnienie, 
czy widzenie, jakiego doświadczyła, jest tylko wytworem jej własnej wy-
obraźni i specyficznej duchowej pokusy, czy teŜ efektem BoŜego natchnie-
nia. po długich modlitwach, sam Chrystus wyjaśnił jej znaczenie niezwy-
kłej wizji. Jaśniejący „księŜyc” miał być Kościołem, a ciemna plama to 
brak w roku kościelnym święta ku czci Eucharystii – Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa. Pan Jezus zaŜądał ustanowienia takiego święta, pragnął, 
aby obchodzono je w całym Kościele, w czwartek po niedzieli Świętej 
Trójcy. Chrystus zapowiedział równieŜ masową niewiarę w tzw. „realną 
obecność”, jaka nastąpiła w czasach reformacji. Święto BoŜego Ciała mia-
ło mieć charakter wynagrodzenia za grzechy wobec Najświętszego Sakra-
mentu, a takŜe – poprzez pobudzanie miłości i adoracji – miało umacniać 
wiernych w ich drodze do cnoty. Pod wpływem tych objawień biskup Ro-
bert ustanowił 1246 takie święto dla diecezji w Liège (Leodium), 1252 roz-
szerzone na Germanię. 1264 papieŜ Urban IV wprowadził je jako festum 

Corporis Christi w całym Kościele. 1391 papieŜ Bonifacy IX polecił obchodzić BoŜe Ciało wszędzie, gdzie 
dotąd tego nie czyniono. W Polsce po raz pierwszy świętowane 1320 w diecezji krakowskiej na polecenie bi-
skupa Nankera. Autorem rzymskiego oficjum brewiarzowego i formularza mszalnego BoŜego Ciała jest wg 
tradycji św. Tomasz z Akwinu. Tzw. procesję teoforyczną wprowadzono później niŜ święto, prawdopodobnie 
1265-1275 w Kolonii, w XV w. praktykowano ją w Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północ-
nych Włoszech. Obecnie odbywana do 4 ołtarzy z hostią niesioną w monstrancji, którą na zakończenie udzie-
lane jest błogosławieństwo na 4 strony świata.                                                     Robert Lisowski 
 

 
 
 
 
 
 
 

W czerwcu obchodzimy uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – BoŜego Ciała, więc 
szanujący się dziennikarze piszący 
do katolickich gazet dokonują re-
fleksji odnośnie do tematu realnej 
obecności Jezusa w Eucharystii. Z 
roku na rok, z dekady na dekadę 
jest to temat coraz trudniejszy.  
Naprawdę.  
Nie narzekam tutaj na „dzisiejsze 
czasy”, Ŝe młodzieŜ taka a nie in-
na, i Ŝe generalnie cukier kiedyś 
był słodszy. W sposób naturalny 
jednak rodzi się przekonanie, Ŝe 

dziś znacznie mniej ludzi niŜ kie-
dyś wierzy w tę prawdę wiary ka-
tolickiej. W dawnych czasach nie 
były prowadzone statystyki, ale 
wiemy z przekazów, Ŝe juŜ od po-
czątków chrześcijaństwa wiernym 
towarzyszyła silna wiara w przei-
stoczenie, która od średniowiecza 
zaczęła przybierać róŜne formy 
kultu: adoracje, procesje, później 
zaś czterdziestogodzinne nabo-
Ŝeństwa oraz powstanie zakonów 
wieczyście adorujących Najświęt-
szy Sakrament. Tłumy na wyna-
gradzających procesjach i uroczy-

stościach eucharystycznych świad-
czyły o istnieniu powszechnej wia-
ry w realną obecność Chrystusa 
pod postacią chleba i wina. 
Dzisiaj natomiast posiadamy ba-
dania socjologiczne, z który wie-
my, Ŝe nowoczesny, ubóstwiający 
„szkiełko i oko” człowiek XXI 
wieku, katolik w duŜym stopniu 
odrzuca omawiany dogmat – w 
realną obecność nie wierzy (w za-
leŜności od statystyk) od 50 do 70 
procent katolików na świecie. 
Grzegorz Górny, publicysta i 
dziennikarz katolicki, w jednym 
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USTANOWIENIE ŚWIĘTA  
BOŻEGO CIAŁA 

– Bł. Julianna z Mont Cornillon 
(1193-1258) 



ze swoich artykułów przytacza 
wypowiedzi katolików wskazują-
cych na to, Ŝe takie słowo jak 
„konsekracja” juŜ nie funkcjonuje 
w Kościele katolickim, a skraj-
nych przykładów dostarcza Ho-
landia, w której m. in. pracownik 
duszpasterski katolickiej parafii 
Henk Baars stwierdza: „nie znam 
ani jednego katolika, który wie-
rzyłby w przemianę chleba i wina 
w Ciało i Krew”. Czy moŜna się 
jednak dziwić racjonalnemu i hoł-
dującemu empiryzmowi człowie-
kowi naszych czasów, Ŝe w to nie 
wierzy? JakieŜ mamy dowody na 
to, Ŝe hostia po konsekracji staje 
się ciałem Zbawiciela a 
wino Jego krwią? Pozostaje 
tylko wiara. To odróŜnia tę 
prawdę wiary od innych, 
zupełnie fundamentalnych 
dla chrześcijaństwa, takich 
jak wiara, Ŝe jest Bóg (np. 
dowody na istnienie Boga 
św. Tomasza z Akwinu), a 
nawet to, Ŝe Chrystus zmar-
twychwstał (brak ciała, zu-
pełnie bezinteresowne pój-
ście w świat z tą Dobrą 
Nowiną i ostatecznie odda-
nie Ŝycia za tę prawdę przez 
Apostołów), które bronią 
się na gruncie rozumu. W 
wypadku dogmatu o realnej 
obecności Chrystusa w eu-
charystii „dowodem” są 
słowa Jezusa z ewangelii: 
„Bierzcie i jedzcie, to jest 

Ciało moje. Następnie 
wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, 
mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, 

bo to jest moja Krew Przymierza, 

która za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów.” (Mt 26, 
26-28), czy teŜ „Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: JeŜeli 
nie będziecie jedli Ciała Syna 
Człowieczego ani pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli Ŝycia w sobie. 
Kto spoŜywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma Ŝycie wieczne, a 
Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem.” (J 6, 53-
55)  

Dlatego moŜe stało się tak, Ŝe na 
przestrzeni dziejów Bóg, poprzez 
róŜne cuda eucharystyczne, odsła-
niał tę wielką tajemnicę BoŜej 
obecności. Zawsze łączyło się to z 
licznymi nawróceniami, ze wzro-
stem wiary w przeistoczenie czy z 
oŜywieniem naboŜeństwa do Naj-
świętszego Sakramentu. Były to 
przede wszystkich cuda polegają-
ce na zmianie właściwości fizycz-
nej konsekrowanej Hostii. Doko-
nywało się to głównie w sytua-
cjach, gdy odprawiający Mszę św. 
kapłan wątpił w realną obecność 
Chrystusa – wówczas hostia 
przemieniała się w Ciało Pańskie. 

Tak stało się we włoskim mieście 
Lanciano w VIII w. W tamtej-
szym klasztorze Ŝył kapłan z za-
konu św. Bazylego, którego imię 
nie jest znane, ale stare dokumen-
ty opisują go jako człowieka „do-
brze obeznanego w naukach tego 
świata, ale bardzo mało w spra-
wach BoŜych”, który powaŜnie 
wątpił w przeistoczenie. Podczas 
odprawianej przez niego Mszy 
św., dokładnie po wypowiedzeniu 
słów konsekracji, Hostia zamieni-
ła się w okrągły fragment ciała, a 
wino w krew. W tamtym momen-
cie dokonała się w kapłanie zmia-

na i ze łzami w oczach zaczął on 
przywoływać swych współbraci, 
aby razem z nim uczestniczyli w 
tym cudzie. Od ponad 1200 lat lu-
dzie pielgrzymują do Lanciano, 
aby oddać cześć Chrystusowi w 
tym Najświętszym Sakramencie.  
W historii Kościoła znane są teŜ 
przypadki, kiedy ludzie powodo-
wani magicznym myśleniem o eu-
charystii wykazywali się daleko 
posuniętą bezmyślnością i głupo-
tą. Przykładem moŜe być kobieta 
Ricciarella (Włochy, 1280 r.) 
cierpiąca z powodu obojętności 
męŜa, która za namową ludzi wy-
jęła sobie z ust konsekrowaną ho-

stię i podgrzewała ją w do-
mu na płycie, aby otrzymać 
proszek i podać go później 
męŜowi do posiłku, przy-
wracając tym samym zgodę 
i miłość w rodzinie (crème 

de la crème magicznego 
myślenia). Jednak w trakcie 
podgrzewania hostia za-
mieniła się we fragment 
krwawiącego ciała, które 
pomimo panicznych prób 
kobiety nie spalało się ani 
nie zmieniało swych wła-
ściwości. Ricciarella prze-
raŜona swym świętokrad-
czym czynem owinęła płytę 
z ciałem w biały obrus i za-
kopała w gnojowisku w 
stajni. Od tego czasu zwie-
rzęta zaczęły wchodzić do 
stajni bokiem, głową zwró-
coną w kierunku gnojowi-
ska i nawet baty nie dawały 
rezultatów. Sytuacja nie 

zmieniała się przez siedem lat, do 
momentu kiedy nękana wyrzutami 
sumienia kobieta wyznała wszyst-
ko spowiednikowi. Kapłan od ra-
zu udał się do jej domu i odnalazł 
Najświętszy Sakrament w stanie 
nienaruszonym, płytka i obrus 
równieŜ nie uległy zanieczyszcze-
niu. Obecnie cudowna Hostia jest 
wystawiona nad głównym ołta-
rzem w sanktuarium św. Augu-
styna w Offida, zwanym sanktua-
rium Cudownej Eucharystii.  
Niestety zdarzały się teŜ przypad-
ki, kiedy Hostia była bezczesz-
czona. Wówczas Chrystus dawał 

        
Wiara i Ŝycie   

 
 
 

9 

Cud w Lanciano – Ciało Pana Jezusa  



widoczny znak swojej obecności 
pod postacią chleba i wina. Hostia 
krwawiła albo zamieniała się np. 
w kamień w przypadku, gdy była 
ona intencjonalnie przyjmowana 
świętokradzko, tj. w stanie grze-
chu cięŜkiego. Jedna z takich hi-
storii podobno wydarzyła się w 
Brukseli (Belgia, 1370 r.), w któ-
rej grupa innowierców wykradła i 
sprofanowała Hostię. W pewnym 
momencie wyciągnęli noŜe i za-
częli kaleczyć Eucharystię. Na-
tychmiast wytrysnęła z niej krew, 
budząc przeraŜenie w oprawcach. 
Po odzyskaniu przez kapłanów 
Hostii, odbyła się procesja wyna-
gradzająca, po której 
umieszczono Eucharystię w 
katedrze św. Michała w 
Brukseli. 
Historia Kościoła pokazuje, 
Ŝe cuda eucharystyczne 
przybierały róŜne formy. 
Niektóre były związane z 
przemianą fizyczną Naj-
świętszego Sakramentu, 
kiedy Hostia zamieniała się 
w widzialne ciało, krwawi-
ła, itp., inne natomiast pole-
gały na unoszeniu się Hostii 
czy nie uleganiu zepsuciu 
przez długie lata, mimo ne-
gatywnych warunków ze-
wnętrznych. WaŜnym roz-
działem z Ŝycia Kościoła 
były ponadto wydarzenia 
eucharystyczne w Ŝyciu 
świętych, takie jak ekstazy, 
cudowne przyjmowanie Eu-
charystii czy dziwne za-
chowania zwierząt. Przy-
kładem ostatniego moŜe być hi-
storia św. Antoniego z Padwy, 
którego niewierzący w przeisto-
czenie człowiek namówił na pró-
bę, której świadkami mieli być 
mieszkańcy Tuluzy. Wyboru, kto 
głosi prawdę, miało dokonać 
zwierzę. Głodzony przez trzy dni 
muł zamiast podejść do siana po-
dawanego mu przez innowiercę, 
zwrócił się ku trzymanej przez 
świętego konsekrowanej Hostii i 
opadł na kolana. Było to począt-
kiem nawrócenia wielu obecnych, 
w tym teŜ wystawiającego na pró-
bę innowiercy. Ciekawe wydarze-

nie miało równieŜ miejsce w Ŝyciu 
św. Jana Bosco, który m. in. do-
konywał wielu cudów, przepo-
wiadał przyszłość, czytał w my-
ślach oraz wraz ze swą matką 
zajmował się ubogimi chłopcami. 
W jednym z takich prowadzonych 
przez siebie domów opieki Jan 
Bosco odprawiał Mszę św. dla 
600 chłopców. W całym zamie-
szaniu kościelny zapomniał po-
stawić na ołtarzu komunikantów 
(hostii, która w czasie Mszy św. 
miała być konsekrowana), przez 
co święty wziął kielich z taberna-
kulum, w którym było zaledwie 
200 konsekrowanych Hostii. Gdy 

Jan Bosco zdał sobie sprawę, Ŝe 
nie wszyscy chłopcy będą mogli 
przystąpić do komunii, podniósł 
oczy ku niebu i po krótkiej modli-
twie zaczął udzielać komunii św. 
Podczas Mszy zdarzył się cud – 
liczba Hostii w kielichu nie wy-
czerpywała się, wszyscy chłopcy 
przyjęli komunię świętą i Jan Bo-
sco wracał do ołtarza z kielichem 
nadal pełnym Hostii.  
Większość cudów eucharystycz-
nych miała miejsce w średniowie-
czu i czasach przedoświecenio-
wych. MoŜna przypuszczać, choć 
z pewnością jest to wielka tajem-

nica niedostępna człowiekowi, Ŝe 
Bóg przemawiał do ówczesnego 
człowieka znanym mu kodem tj. 
namacalnym i niedającym się ra-
cjonalnie wytłumaczyć wydarze-
niem. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe 
współczesny człowiek nie wyka-
zuje specjalnego zainteresowania 
cudami eucharystycznymi. Oczy-
wiście moŜe to wynikać z tego, iŜ 
nie potrzebuje on Ŝadnych po-
twierdzeń dla swojej wiary, jed-
nak wydaje się, Ŝe częściej jest to 
wyrazem jego sceptycyzmu reli-
gijnego. MoŜe świadczyć o tym 
chociaŜby umiarkowane zaintere-
sowanie badanym cudem w So-

kółce. Obecnie cuda eucha-
rystyczne mają miejsce 
przede wszystkim podczas 
zdobywających coraz wię-
kszą popularność nabo-
Ŝeństw uzdrowieniowych, 
gdzie ludzie błogosławieni 
konsekrowaną hostią umie-
szczoną w monstrancji do-
znają uzdrowień duszy i 
ciała.  
Współczesny człowiek jak-
by zapomniał o tajemnicy 
przeistoczenia, które bez 
Ŝadnych dodatkowych nad-
naturalnych wydarzeń jest 
juŜ samo w sobie cudem. Z 
jakim zdziwieniem słuchał-
by ludzi z dawnych wie-
ków, którzy zostawali na 
drugą Mszę św. jeśli pod-
czas pierwszej nie byli w 
stanie zobaczyć i adorować 
podniesioną po konsekracji 
Hostię; którzy zastanawiali 

się, czy grzesznik moŜe patrzeć na 
Ciało i Krew Chrystusa; pamięta-
jącego o tym, Ŝe „obecność Zba-
wiciela trwa tak długo, jak długo 
utrzymują się postacie chleba i 
wina”, czyli, Ŝe Jezus jest obecny 
w przyjmującej go osobie przez 
ok. 15 min. i starali się ten czas 
wypełnić modlitwą. 
 

Urszula Malewicka 
 

Przytoczone opisy cudów moŜna od-
naleźć w ksiąŜce Joan Carroll Cruz, 
Cuda Eucharystyczne. Eucharystycz-

ne fenomeny w Ŝyciu świętych. 
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W kościele parafialnym p.w. św. 
Antoniego Padewskiego w Sokół-
ce w 2008 r. wydarzył się cud eu-
charystyczny. 12 października 
podczas porannej Mszy św. ka-
płanowi udzielającemu Komunii 
św. upadł na stopień ołtarza kon-
sekrowany komunikant. Ksiądz 
przeniósł Hostię do naczynia z 
wodą, by mogła się rozpuścić. Ta-
kie są procedury – komunikant 
umieszcza się w naczyniu, które 
słuŜy kapłanowi do obmywania 
palców po udzieleniu Komunii 
św. Komunikant rozpuszcza się 
kilka dni, więc siostra, która po-
sługiwała w kościele przeniosła 
naczynie do sejfu. Po tygodniu 
zaobserwowała „prawie rozpusz-
czony komunikant z lśniącą jak 
Ŝywa czerwoną plamką, jakby 
lekko skrzepniętej krwi” o wiel-
kości 1-2cm. Woda w której był 
umieszczony komunikant była 
przezroczysta i bez zabarwienia. 
W styczniu 2009 r. abp. Edward 
Ozorowski polecił poddać komu-
nikant niezaleŜnym badaniom, 
które wykonało dwoje profesorów 
patomorfologów z Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku.  
Stwierdzili oni, Ŝe jest to fragment 
tkanki mięśnia sercowego czło-
wieka w stanie agonii. 
Wydarzenie to w diecezji biało-
stockiej nazwano "cudem" w So-
kółce, zaś Kościół określa go 
mianem „wydarzenia euchary-
stycznego”, czekając na potwier-

dzenie cudu 
przez uzdro-
wienia oraz 
oŜywiony ruch 

pielgrzymkowy.  Dnia 2 paździer-
nika 2011 r. Cząstka Ciała Pań-
skiego została ukazana wiernym i 
wystawiona w relikwiarzu w spe-
cjalnie przygotowanej kaplicy. Od 
tamtej pory nastąpił oŜywiony 
kult eucharystyczny w Kolegiacie 
p.w. św. Antoniego. 
Kiedy zadajemy sobie pytanie, 
dlaczego Pan Bóg wybrał 
właśnie to małe miasto na 
kresach Polski, a w nim tę 
parafię, to odpowiedź moŜe 
być jedna - w 400 letniej hi-
storii tej parafii zawsze Ŝy-
wy był kult Eucharystii, to 
tu powstała Koronka do Pa-
na Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Bóg daje 
wiernym znaki, czyni cuda 
zwykle po to, by umocnić 
ich wiarę lub ją przywrócić. To co 
się wydarzyło w Sokółce, wiąŜe 
się z wiarą. Ma ona być tak moc-
na, by to, co niemoŜliwe stawało 
się moŜliwe. Dla Boga nie ma 
bowiem nic niemoŜliwego.  KaŜ-
dy z cudów eucharystycznych jest 
z pewnością szczególnym zna-
kiem, Słowem Boga kierowanym 
do człowieka. Chrystus uzdrawiał, 
ale zawsze po to, by uzdrowiony 
głębiej wierzył. Bóg szuka naszej 
wiary. Zawsze chodzi Mu o ludz-
ką duszę, o Ŝycie wiarą. Tak teŜ 
jest z wydarzeniem eucharystycz-
nym w Sokółce. 
O cudownym charakterze zdarze-
nia świadczy szereg uzdrowień i 

stale rozszerzający się kult - po-
świadczony coraz liczniejszymi 
pielgrzymkami. Ksiądz Stanisław 
Gniedziejko – krewny bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, proboszcz pa-
rafii św. Antoniego mówi, Ŝe 
wierni doświadczają tu łask 
uzdrowienia, nawrócenia i pomo-
cy w Ŝyciowych problemach. Tu 
czuje się cudowną moc. 
 To miejsce modlitwy, skupienia, 
zadziwienia Bogiem, który uczy-
nił niezwykły widomy znak swo-

jej obecności w Eucharystii – znak 
Serca Jezusa Konającego. Wyda-
rzenie eucharystyczne w Sokółce 
jest jedynym tego rodzaju w dzie-
jach Kościoła w Polsce. Do tej po-
ry odnotowano 132 cuda euchary-
styczne na całym świecie. Sokółka 
przypomina światu o realnej 
obecności Chrystusa w Euchary-
stii, gdy jest Ona zapomniana, 
lekcewaŜona czy poddawana wąt-
pieniu. W kaŜdej konsekrowanej 
Hostii jest cały osobowy Bóg. Jest 
i cierpliwie czeka, aŜ przyjmiemy 
Go do swego serca albo uklęk-
niemy, by Go w tej postaci ado-
rować. 

Maria Undra 

 
 
 
Świadectwo, które składam jest moim podzię-
kowaniem Bogu za Jego Miłość, prowadzenie 
i ogromne Miłosierdzie. Przed ponad dziesię-
ciu laty uczestniczyłam w trzydniowych reko-
lekcjach przed świętem Chrystusa Króla i do-
świadczyłam „dotknięcia” Pana Boga, którego 

nawet nie próbuję opisać. Pan Bóg pokazał mi, Ŝe jest, Ŝe jest Miłością i Ŝe w takiej chwili wszystko, co doko-
ła, przestaje mieć znaczenie. Jest tylko Bóg i ja. Wtedy teŜ doświadczyłam wielkiego pragnienia modlitwy i w 
takim stanie ducha czekałam na kaŜdą chwilę, kiedy zostanę sama w domu i uklęknę przed ołtarzykiem, który 
zrobiłam zachęcona przez Księdza rekolekcjonistę. To była wielka łaska BoŜa i początek mojej drogi do co-
dziennego uczestniczenia we Mszy Świętej. Pan Bóg wzbudził we mnie pragnienie pogłębienia wiary i pój-
ścia drogą Ŝycia wewnętrznego. Potem było coraz częstsze przystępowanie do Sakramentu Pokuty i sytuacja, 
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która sprawiła, Ŝe przyrzekłam Matce BoŜej uczestniczyć we Mszy św. w środę kaŜdego tygodnia. Moje do-
chodzenie do punktu, w którym jestem, to działanie Ducha Świętego, który przez lekturę, ludzi i wydarzenia 
prowadził mnie do zrozumienia i pokochania Eucharystii. Od wielu lat, codziennie, w pełny sposób uczestni-
czę we Mszy Świętej. Bliska jest mi Eucharystia celebrowana w tygo-
dniu, gdy ludzie przychodzą do Kościoła nie z obowiązku, ale z potrze-
by ducha. 
Czym jest dla mnie Msza Święta?   
Mogłabym na to pozornie proste pytanie odpowiedzieć ksiąŜkowo, ale 
nie o to chodzi. Czym jest dla mnie Msza św. zrozumiałam kilka lat te-
mu, kiedy wyjechałam na dwutygodniowy urlop do kraju protestanckie-
go i przez sześć dni w tygodniu byłam Jej pozbawiona. To było co-
dzienne odczuwanie braku fundamentu dnia, pomimo wypełnienia go po 
brzegi licznymi atrakcjami. Wróciłam „wyjałowiona duchowo”, ale z 
wielką wdzięcznością Panu Bogu za miejsce, które mi dał na ziemi. 
Msza św. jest dla mnie źródłem siły do Ŝycia, uczestnicząc w niej mogę 
ofiarować się Bogu, łącząc swoją ofiarę z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa. 
Jest ona niepojętą Tajemnicą, gdy Jezus jednoczy się ze mną i jest tak blisko, Ŝe aŜ trudno uwierzyć. Dzięki 
Ci, Panie za Twoją obecność na ziemi.     

Krystyna 
 
 
 
 

„Przyjacielu, jakŜe tu wszedłeś,  

nie mając stroju weselnego?” (Mt 22, 12). 
 
Czytając te słowa Ewangelii według św. Mateusza, 

naleŜy zastanowić się, czy nasz niedzielny strój jest godny na spotkanie z Panem Bogiem? Pan Jezus daje 
Swoją łaskę skromnym i pokornym, jeŜeli będziemy pamiętać o tym, to z kaŜdej  Mszy świętej wrócimy od-
mienieni. 
W kościele stosujemy wszystkie te zasady savoir-vivre’u, które obowiązują w Ŝyciu towarzyskim i publicz-
nym. Nie wolno kłaniać się boŜkowi mody. Jest granica, której nie moŜna przekraczać. Brak poczucia sacrum 
sprawia, Ŝe niektóre osoby przychodzą do kościoła ubrane niestosownie! Nie mają poczucia, Ŝe  Msza św. to 
bezkrwawa ofiara Chrystusa. Strój jest znakiem szacunku do drugiej osoby. 
Ubraniem właściwym w świątyni jest strój skromny, niewyzywający. Ogromnym naruszeniem normy do-

brych obyczajów są odkryte plecy, krótkie spodenki, od-
kryte ramiona, koszulki na ramiączkach lub tzw. t-shirty i 
mocno wymalowane usta. Bardzo często idąc na spotkanie 
z Królem Królów ubieramy się swobodnie. Pan Jezus po-
wiedział: „Mój dom jest domem modlitwy”. Powinniśmy 
zatem ubrać się do kościoła w taki sposób, Ŝeby okazać 
szacunek gospodarzowi – PANU BOGU. Kościół to nie 
rewia mody. Idąc na spotkanie z prezydentem czy premie-
rem, staralibyśmy się ubrać godnie, by podkreślić nasz sza-
cunek do osoby, która nas przyjmuje. Świątynia, to miejsce 
konsekrowane i nie warto słuchać podszeptów szatana: 
…bo takie czasy, bo taka moda.  
Nieoceniona jest rola nas – rodziców, którzy słowem i 
przykładem powinniśmy uczyć dzieci dostosowania stroju 
do okoliczności. Wartości, które wynosimy z domu zostają 
na całe Ŝycie, a dojrzałe postawy kształtuje się juŜ od dzie-
ciństwa. Pamiętajmy o mądrości słów: „Jak cię widzą, tak 
cię piszą”. Przy wejściu do wielu kościołów w Polsce i na 
świecie moŜna przeczytać:  
„Tutaj ubiór raczej godny niŜ wygodny”. 
 

Barbara Godlewska 
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W Wielki Czwartek, w przeddzień 
swojej Męki, Jezus ustanowił dwa 
ściśle i nierozerwalnie ze sobą 
związane sakramenty: Eucharystii 
i kapłaństwa. W obu pozostał z 
nami w Kościele. Kapłaństwo zo-
stało zrodzone z Eucharystii, dla-
tego to, co mówimy o całym Ko-
ściele, który – jak napisał w swo-
jej encyklice Jan Paweł II – Ŝyje z 
Eucharystii, moŜemy równie do-
brze powiedzieć o kapłaństwie: 
„Nie ma Eucharystii bez kapłań-
stwa, tak jak nie istnieje kapłań-
stwo bez Eucharystii”. 
Od lat doświadczam tej nieroze-
rwalności i, muszę przyznać, nie 
zawsze odbywa się to w sposób 
bezbolesny. 
Jako młoda osoba, aktywnie 
zaangaŜowana w Ŝycie parafii, 
doznałam głębokiego zranienia 
z powodu postawy kapłana. 
Świadomość jego hipokryzji i 
równoległe uczestniczenie w 
sprawowanych przez niego sa-
kramentach przyniosły wiele 
skutków ubocznych, m.in. 
wywołały we mnie trudny do 
przezwycięŜenia brak zaufania 
do kapłanów. Nie potrafiłam 
teŜ zrozumieć Boga, który go-
dzi się być zniewaŜany, który po-
zwala, by Eucharystia była spra-
wowana niegodnymi rękoma. W 
konsekwencji, na jakiś czas od-
wróciłam się od Kościoła. Proces 
powrotu był powolny, pełen bólu, 
z którym długo nie potrafiłam so-
bie poradzić. 
Nie miałam wątpliwości, Ŝe droga 
do Boga wiedzie przez Kościół. 
Zaczęłam więc do niego świado-
mie powracać. Jednak stanowczo 
postanowiłam: nigdy więcej bli-
sko jakiegokolwiek księdza. 
Chciałam ochronić siebie przed 
kolejnym zawodem, a swoją wiarę 
przed kolejną próbą. Dlatego wy-
brałam dla siebie i rodziny miej-
sce na kościelnym uboczu, bez ja-
kichkolwiek zaangaŜowań. Kon-
sekwentnie trwałam w takiej zdy-

stansowanej posta-
wie przez kilka lat.  
Gdy córka była w 
drugiej klasie szkoły 

podstawowej, mimo wcześniej-
szych oporów, zaangaŜowałam się 
w pierwszokomunijne przygoto-
wania w parafii. Nie do końca 
świadoma tego, co robię, na nowo 
otworzyłam się na kościelną rze-
czywistość. Bóg wykorzystał ten 
moment mojej „nieuwagi”, by 
rozpocząć proces uzdrawiania 
zranienia z przeszłości. A uŜył do 
tego, nie mogło być inaczej, osoby 
kapłana.  
Zaraz po I Komunii córki, nowy 
proboszcz mojej rodzinnej parafii 
wciągnął nas z męŜem do wspól-
noty Domowego Kościoła. Zanim 
się spostrzegłam, lawinowo poja-
wiły się liczne parafialne zaanga-
Ŝowania, które wymagały wielu 

konsultacji z ks. Proboszczem. 
Nawet nie zauwaŜyłam, kiedy we-
szłam w relację z ponad dwadzie-
ścia lat starszym od siebie kapła-
nem. Relację, której, jak wcze-
śniej zakładałam, miało juŜ nigdy 
nie być. Ta zaskakująca relacja 
sprawiła, Ŝe moje spojrzenie na 
kapłaństwo uległo zasadniczej 
zmianie, nabrało nieoczekiwanej 
głębi.  
Trwałam przy moim Proboszczu 
przez naznaczone chorobą ostatnie 
10 lat jego Ŝycia. Bycie blisko po-
zwoliło mi poznać go z bardzo 
ludzkiej strony. Jako niezwykle 
gorliwy duszpasterz często obierał 
kierunek pod prąd, czym nie przy-
sparzał sobie przyjaciół, przez 
wielu był nielubiany. Ale był ka-
płanem, który czuł, a nade 

wszystko kochał Kościół. Wielu 
jego działaniom towarzyszyło 
wybiegające w przyszłość, poszu-
kujące wyŜszych racji – przesła-
nie. Utrudniało to nieraz zrozu-
mienie niektórych jego poglądów 
i postaw, które dopiero z czasem 
odkrywało się jako słuszne. Bycie 
blisko pozwoliło mi w sposób 
niezwykły odkrywać jego kapłań-
stwo, pozwoliło mi niejako specy-
ficznie w tym kapłaństwie uczest-
niczyć. Kapłaństwo jest tajemni-
cą, tak samo jak wiara – pisał ks. 
Jan Twardowski. Bycie blisko po-
zwalało mi oddychać klimatem tej 
tajemnicy.  
Wraz z postępem wyniszczającej 
choroby mój Proboszcz słabł. W 
sposób naturalny rosła więc moja 
troska o niego. Traktowałam go 
jak ojca, troszczyłam się zatem 
jak dziecko o ojca. W początko-

wym okresie była to zwyczaj-
na, bardzo ludzka troska, która 
dopiero z czasem zaczęła na-
bierać zaskakującej mnie samą 
duchowej głębi.  
W parafialnej codzienności 
słuŜyłam pomocą. Wobec cier-
pienia i choroby stawałam jed-
nak bezradna. Tu mogła pomóc 
jedynie modlitwa. Modląc się 
intensywnie za drogiego mi 
kapłana, uświadomiłam sobie, 
Ŝe nigdy dotąd szczerze nie 

modliłam się za kapłanów. W ko-
ściele, np. w czasie modlitwy 
wiernych, automatycznie tak, ale 
nie indywidualnie, nie w głębi 
serca. Nagle zaczęła do mnie do-
cierać potrzeba, wręcz koniecz-
ność mojej osobistej modlitwy. 
Bo w głębi duszy odnalazłam zra-
nienie z przeszłości i osobę księ-
dza hipokryty, który stał się jego 
przyczyną. Nagle zaczęło mnie 
bardzo osobiście dotykać wielo-
krotnie przecieŜ wcześniej słysza-
ne zdanie Jezusa: Nie potrzebują 
lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się 
źle mają (Mt 9, 12). Zaczęła mnie 
uwierać świadomość, Ŝe zdrowie, 
o którym w tym zdaniu mowa, do-
tyczy przede wszystkim zdrowia 
duchowego. śe choroba ducha, 
tak jak i ciała, dotyka wszystkich, 
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i świeckich, i kapłanów, Ŝe moje 
wypowiedziane niegdyś „nigdy 
więcej blisko jakiegokolwiek 
księdza” było wyrazem wielkiej 
duchowej niedojrzałości i wiel-
kiego niezrozumienia ofiary Chry-
stusa.  
Bywały okresy, gdy mój cięŜko 
chory Proboszcz sprawował Eu-
charystię w pokoju na plebanii. 
Gdy go wtedy odwiedzałam, sia-
daliśmy przy stole, który słuŜył 
mu za zastępczy ołtarz. Specy-
ficzny klimat naszych spotkań 
tworzyły stojące tuŜ obok naczy-
nia liturgiczne, ślad po składanej 
w domowych warunkach euchary-
stycznej ofierze. Nieoczekiwanie 
dla mnie, niejako dzięki chorobie 
ks. Proboszcza, w zwyczaj-
nym pokoju, w czasie z pozo-
ru zwyczajnych roboczych 
rozmów, przy zwyczajnym 
stole-ołtarzu spotykały się z 
sobą doczesność z wieczno-
ścią, cierpienie z miłością i 
kapłaństwo z Eucharystią.  
Dotarło do mnie, Ŝe to miłość 
do grzeszników zaprowadziła 
Jezusa na krzyŜ. śe na ołtarzu 
Golgoty Jego ukrzyŜowanego 
ciała dotykały święte dłonie 
Maryi i Jana oraz niegodne 
ręce oprawców. I wszystko, 
równieŜ wszyscy, dobrzy i 
źli, byli tu na swoim miejscu.  
Tak jest i dziś: święci i 
grzesznicy mają równy dostęp 
do ofiary Chrystusa, bo Gol-
gota jest przejawem wielkiego 
BoŜego pragnienia, Ŝeby wyba-
czać, a nie wykluczać. Jest prze-
jawem Miłości. Niejednokrotnie 
trudno to bez oporów przyjąć i 
zrozumieć. Bo nie umiemy aŜ tak 
jak Bóg kochać. WciąŜ łatwiej 
nam odrzucać, lekcewaŜyć, ranić. 
Dlatego wciąŜ mamy za co wyna-
gradzać. I powinniśmy to czynić. 
Za siebie, ale równieŜ za innych. 
Zamiast się obraŜać, zamykać na 
rzeczywistość i dąsać. 
19 czerwca 1675 r. podczas jed-
nego z objawień s. Małgorzacie 
Alacoque Pan Jezus ukazał swoje 
Boskie Serce mówiąc: Oto Serce, 
które tak bardzo ukochało ludzi, 
Ŝe w niczym nie oszczędzając sie-

bie, całkowicie się wyniszczyło i 
ofiarowało, aby im okazać swoją 
miłość. Przeto Ŝądam od ciebie, 
aby w pierwszy piątek po oktawie 
BoŜego Ciała zostało ustanowione 
święto - szczególnie po to, by ucz-
cić Moje Serce przez Komunię 
Świętą i uroczyste akty przebłaga-
nia, w celu wynagrodzenia Mu za 
zniewagi doznane w czasie wy-
stawienia na ołtarzach.  
W tym objawieniu Jezus nie prze-
czy, Ŝe jest obraŜany. Mówi tu 
konkretnie o zniewagach dozna-
wanych w czasie wystawienia na 
ołtarzach i prosi o wynagradzają-
ce doroczne święto.  
To święto zostało ustanowione 
przez papieŜa Klemensa XIII w 

roku 1765, wówczas tylko dla za-
konu wizytek, do którego naleŜała 
s. Małgorzata Alscoque. W 1856 
roku Pius IX rozszerzył uroczy-
stość na cały Kościół. W tym roku 
będziemy ją obchodzić 27 czerw-
ca i warto przeŜyć ten dzień ze 
zrozumieniem.  
Ze szczególnym zrozumieniem 
musiał się pochylić nad prośbą 
skierowaną w objawieniu do s. 
Małgorzaty Jan Paweł II. Nie 
przez przypadek bowiem w 1995 
r. z uroczystością Najświętszego 
Serca Pana Jezusa związał on 
ustanowiony przez siebie dorocz-
ny Dzień Modlitw o Świętość Ka-
płanów. Celem tego dnia jest mo-
dlitwa o uświęcenie duchowień-

stwa, aby kapłan, który jest alter 
Christus – drugim Chrystusem, 
pracując wśród ludzi, potrafił w 
sobie odtwarzać rysy Chrystusa, 
bo świętość jest niejako wymo-
giem istnienia kapłana. 
19 czerwca 2009 r. w rocznicę 
przywołanego objawienia, która 
tego konkretnego roku zbiegła się 
w kalendarzu z obchodzonym na 
prośbę Jezusa świętem oraz po-
wiązanym z nim Dniem Modlitw 
o Świętość Kapłanów, z okazji 
upamiętnienia 150. rocznicy 
śmierci patrona kapłanów św. Ja-
na Marii Vianeya, papieŜ Bene-
dykt XVI zainaugurował Rok Ka-
płański. Ogłaszając go wskazał na 
jego cel: wspieranie dąŜenia ka-

płanów do duchowej doskonało-
ści. Rok Kapłański był czasem 
rozkwitu szeregu modlitewnych 
inicjatyw w intencji kapłanów. 
Wiele z nich nieprzerwanie trwa – 
np. duchowa adopcja czy Marge-
rytki – bo dzięki inicjatywie Be-
nedykta XVI i w kontekście róŜ-
nych skandali, dramatów i odejść 
duchownych, wielu z nas uświa-
domiło sobie, Ŝe Kościół realnie i 
to na pierwszym froncie uczestni-
czymy w walce dobra ze złem, Ŝe 
kapłani potrzebują modlitewnej 
ochrony.  
Świętość jest ratunkiem dla 
współczesnego świata, a święty 
kapłan rozwiązaniem wielu pytań 
dotyczących Kościoła, a przez to 
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gwarantem zachowania wiary i 
chrześcijańskiej kultury. Dlatego: 
Módlmy się dzisiaj o kapłanów 
świętych, serdecznych, mądrych, 
którzy traktują dusze jak bezcenne 
perły powierzone im przez Jezusa 
Chrystusa, którzy potrafią zrezy-

gnować ze swych planów osobi-
stych z miłości do innych, którzy 
głęboko kochają Mszę świętą, 
główny cel ich wyświęcenia i cen-
trum kaŜdego ich dnia, aby swe 
największe wysiłki duszpasterskie 
kierowali, „jak proboszcz z Ars ku 

jasnemu głoszeniu wiary, przeba-
czeniu grzechów, Eucharystii. 
Amen. (Jan Paweł II) 

Małgorzata  

(nazwisko znane redakcji) 

 
 
 
W 2006 r. nagle zginęła w wypadku moja najbliŜ-
sza, kochana osoba – moja Ŝona. Po latach zrozu-
miałem, Ŝe juŜ wtedy za sprawą Matki BoŜej Czę-
stochowskiej, do której od wielu juŜ lat systema-
tycznie pielgrzymowałem zostałem obdarzony da-

rami Ducha Świętego, aby mimo tragedii nie mieć pretensji do Pana Boga oraz potrafić przebaczyć sprawcy 
wypadku. Przyszedł czas, Ŝe mimo kochającej rodziny, coraz bardziej czułem się zagubiony i osamotniony. 
Przez najbliŜsze 2 lata moja psychika podupadała. Wtedy powstała w naszej parafii za sprawą ks. Wojciecha 
wspólnota Odnowy w Duchu Świętym i ja wstąpiłem do tej wspólnoty. Po roku podczas pierwszych Rekolek-
cji Eucharystycznych Odnowy w Duchu Świętym (REO), w czasie modlitwy wstawienniczej i wylania Darów 
Ducha Świętego otrzymałem jako przesłanie słowa z księgi Izajasza „PAN JEST Z TOBĄ DZIELNY WO-
JOWNIKU”. Słowa te stały się moim mottem. Umieści-
łem je w widocznym miejscu jako drogowskaz. Słowa te 
z jednej strony dodają mi otuchy, a z drugiej zobowiązu-
ją do kroczenia drogą wiary. 
Zrozumiałem, Ŝe Bóg nie jest tym, który karze albo 
chwali, ale jest SAMĄ MIŁOŚCIĄ i tylko Miłością. A 
czasem dopuszcza zło, aby z tego wydobyć większe do-
bro. 
Zrozumiałem, Ŝe Duch Święty jest siłą sprawczą mojego 
działania. Wszystkie dobre myśli i decyzje pochodzą od 
Ducha Świętego, a złe od złego ducha.  
Zrozumiałem, Ŝe Zmartwychwstały Jezus Chrystus śY-
JE i jest obecny w moim Ŝyciu i nawet podczas upadków 
mówi do mnie: „Pokój z Tobą” jak mówił do apostołów, 
którzy Go opuścili „Pokój Wam”. 
 Zrozumiałem, Ŝe pielgrzymowanie przez Ŝycie z Jezu-
sem Chrystusem i Duchem Świętym w przymierzu z Bogiem Ojcem jest naprawdę wspaniałe. Pozbawiło 
mnie to lęków, strachu o najbliŜszych, a dało i daje radość z kaŜdego dnia, cieszy mnie kaŜde spotkanie z 
braćmi we wspólnotach, na czuwaniu, na rekolekcjach itd. 
Zachęcam wszystkich do kroczenia przez Ŝycie z obecnym i Ŝywym Jezusem Chrystusem oraz Jego Matką 
Maryją – to naprawdę jest wspaniałe! Alleluja! 

Stanisław  
 

 
 

Pierwszy raz o Nowennie Pompe-
jańskiej usłyszałam, będąc na reko-
lekcjach adwentowych głoszonych 
w ubiegłym roku w naszej parafii. 
Rekolekcjonista mówił o trudnych 
sprawach Ŝyciowych, które mogą 
zostać rozwiązane dzięki tej No-

wennie. Usłyszane treści zacieka-
wiły mnie, powracały w myślach 
nieustannie. Zastanawiałam się, jak 
to jest, Ŝe wystarczą 54 dni modli-
twy, aby nasze trudne sprawy, pro-
blemy, polecone w tej modlitwie 
Bogu za wstawiennictwem Maryi, 

będą rozwiązane. Tylko tyle? Tak 
po prostu? Nadarzyła się okazja 
oraz intencja. Postanowiłam więc 
wyruszyć z moim róŜańcem w 54-
dniową podróŜ z Maryją. Ale jak 
to zwykle w Ŝyciu bywa nie obyło 
się bez trudności. 
W ksiąŜce omawiającej Nowennę 
Pompejańską, którą kupiłam, było 
rzeczowo opisane, skąd wzięła się 
Nowenna Pompejańska i jaką 
obietnicę złoŜyła Matka BoŜa 

fot. Ewa Bańkowiak 
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błogosławionemu Bartoli Longa. 
Zamieszczono tam równieŜ wspa-
niałe świadectwa, ale niestety bar-
dzo ogólnie wyjaśniono w jaki 
sposób naleŜy tę Nowennę odma-
wiać. To mnie jednak nie zniechę-
ciło. Postanowiłam dociekać. Się-
gnęłam po własną ksiąŜeczkę do 
naboŜeństwa i w niedzielny wie-
czór rozpoczęłam modlitwę. 
Na początku miałam pewne kło-
poty. Owszem, wypowiedziałam 
odpowiednią formułę i intencję, 
zgodnie ze wskazówkami. Jednak 
nie wiedziałam, czy trzeba doko-
nać pełnych rozwaŜań, rozpoczy-
nając kolejne dziesiątki róŜańca, 
czy teŜ wystarczy tylko wypowia-
dać nazwy tajemnic. Kolejną moją 
wątpliwością było to, czy powin-
nam modlić się przed obrazem 
Matki BoŜej, czy teŜ mogę to ro-
bić przed krzyŜem. NajwaŜniej-
szym pytaniem jakie mnie nurto-
wało było, czy jestem w stanie ła-
ski uświęcającej, Ŝe ośmielam się 
zaczynać tak potęŜną Nowennę. 
Jak się wkrótce okazało, to był 
dopiero początek moich pewnych 
problemów i pytań, na które wte-
dy nie znałam jeszcze odpowiedzi.  
Po odmówieniu pierwszej tajem-
nicy zaczęły mnie boleć nogi 
(przeszłam niedawno operację ko-
lana). Po drugiej tajemnicy zrobi-
łam się senna, zaczęły mi się same 
zamykać oczy. A po trzeciej do-
padło mnie znuŜenie. Właściwie 
nie bardzo wiedziałam juŜ, co 
odmawiam, za kogo i dlaczego 
jeszcze nie śpię skoro jest godzina 
1 w nocy. PrzecieŜ budzik wyry-
wa mnie zawsze o godz. 6.00 z 
błogiego snu. W ten sposób nasu-
nęło mi się kolejne pytanie, czy 
moŜna podzielić tę nowennę na 
części i odmawiać ją w „ratach” 
danego dnia. 

Z pomocą Maryi udało mi się od-
mówić pierwszy dzień Nowenny 
Pompejańskiej. Szczęśliwa, Ŝe mi 
się powiodło, nagle uświadomi-
łam sobie, Ŝe nie odmówiłam po 
kaŜdej części róŜańca tzw. wes-
tchnienia do Matki BoŜej. Na do-
datek z przejęcia omal nie zapo-
mniałam o modlitwie kończącej 
część błagalną. 
Pomijając fakt, Ŝe modlitwa okaza-
ła się czasochłonna, i Ŝe odmówi-
łam ją nie do końca tak, jak trzeba, 
i Ŝe poszłam spać zrezygnowana, z 
mocnym przeświad-
czeniem, Ŝe na 
pewno wszystko, co 
odmówiłam sprawi-
ło przykrość Matce 
BoŜej – postanowi-
łam nie poddawać 
się tak łatwo. Trud-
no, pierwszy dzień 
mojej podróŜy z 
Maryją nie był mo-
Ŝe idealny, ale nie 
poddałam się zwąt-
pieniu i rezygnacji. Wręcz prze-
ciwnie. Jakaś siła nakazywała mi 
kontynuować tę modlitwę i szukać 
w następnych dniach dodatkowych 
informacji na temat odmawiania tej 
Nowenny.  
Szybko udało mi się znaleźć od-
powiedzi na większość moich py-
tań i wątpliwości. Między innymi 
intrygowały mnie relacje z ksiąŜki 
opisujące, Ŝe prośby niektórych 
osób nie zostały przez Boga wy-
słuchane i modlitwa niejako „nie 
zadziałała”. Ciekawiło mnie 
zwłaszcza, dlaczego osoby, które 
prosiły za pomocą Nowenny Pom-
pejańskiej o pomoc w wyleczeniu 
z uzaleŜnień, były w róŜny sposób 
przez 54 dni modlitwy kuszone 
przez „osoby postronne”. Dlaczego 
u części osób modlących się o na-
prawienie spraw rodzinnych, wła-

śnie w rodzinie zaczęły występo-
wać problemy i czy egzorcyzm 
prywatny papieŜa Leona XIII był 
tam niezbędny? 
Dlaczego w bardzo cięŜkich przy-
padkach, oprócz Nowenny Pom-
pejańskiej, modlące się osoby się-
gają równocześnie po Litanię 
Dominikańską zwaną „straszną” 
(odmawiał ją Kard. Stefan Wy-
szyński podczas pobytu w więzie-
niu)? Jak i na pytanie osób zapra-
cowanych, ale pełnych wiary i 
chęci – czy moŜemy odmawiać 

nowennę np. w drodze 
do pracy, w metrze, na 
spacerze, czy w przerwie 
śniadaniowej? 
Tym, którzy są gotowi 
podjąć odmawianie No-
wenny Pompejańskiej, a 
intencji na pewno nie 
zabraknie, Ŝyczę wy-
trwałości, modląc się: 
„CóŜ Ci dać mogę, o 
Królowo pełna miłości? 
Całe moje Ŝycie poświę-

cam Tobie i ile mi sił starczy, bę-
dę rozszerzać cześć Twoją, o 
Dziewico RóŜańca Świętego z 
Pompejów, bo gdy Twej pomocy 
wezwałem, nawiedziła mnie łaska 
BoŜa. Wszędzie będę opowiadać o 
miłosierdziu, które mi wyświad-
czyłaś; o ile zdołam, będę rozsze-
rzać naboŜeństwo do róŜańca 
świętego; wszystkim głosić będę, 
jak dobrotliwie obeszłaś się ze 
mną, aby i niegodni – tak jak i ja – 
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie 
się udawali. O, gdyby cały świat 
wiedział, jak jesteś dobra, jaką li-
tość masz nad cierpiącymi, 
wszystkie stworzenia uciekałyby 
się do Ciebie. Amen”. 
Wszystkim Ŝyczę powodzenia.  
Z Panem Bogiem.  
 

Katarzyna Pałyga  
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Czas wakacji dla kaŜdego jest 
czymś wyjątkowym i niepowta-
rzalnym na przestrzeni całego ro-
ku. W planowaniu swojego wypo-
czynku warto uwzględnić oprócz 
ciepłego morza, wysokich góry i 
malowniczych jezior równieŜ czas 
dla Boga. MoŜe Wam się wyda-
wać, Ŝe jestem nudną i mało roz-
rywkową osobą skoro tak mówię. 
Nie naleŜy jednak oceniać ksiąŜki 
po okładce. Uwielbiam spędzać 
czas z bliskimi i przyjaciółmi, słu-
chać dobrej muzyki, podróŜować i 
chodzić na zakupy. 
Wszystko co mamy zawdzięcza-
my Bogu, więc warto poświęcić 
kilka dni w roku dla Niego, 
zwłaszcza wtedy kiedy mamy te-
go wolnego czasu najwięcej. 
Wspaniałą alternatywą dla piel-
grzymek czy seminariów są reko-
lekcje charyzmatyczne prowadzo-
ne przez ciekawe osobistości z ca-
łego świata! 
Chciałabym przybliŜyć jak wy-
glądają takie rekolekcje i dlaczego 
ja wybieram tą formę spotkania z 
Bogiem w wolnym czasie. Wbrew 
pozorom plan dnia rekolekcyjnego 
jest ułoŜony tak, Ŝeby zakoszto-
wać wielu rzeczy po trochu. Spę-
dzić czas z bliskim, z którymi się 
przyjechało, pomodlić się czy teŜ 
posłuchać co ma do powiedzenia 
osoba prowadząca rekolekcje. 
W codziennej rutynie bardzo 
cięŜko jest nam uświadomić sobie 
jak wspaniały jest nasz Kościół 
Katolicki i jak wielkie cuda dzieją 
się w czasach, w których Ŝyjemy! 
Rekolekcje są wspaniałą okazją 
do tego, aby tego doświadczyć. 
Na takich spotkaniach dziesiątki 
ludzi się nawraca i przystępuje po 
raz pierwszy od wielu lat do sa-
kramentu pojednania, przebacza 
sobie nawzajem (warto wspo-
mnieć, Ŝe nieprzebaczenie jest 
hamulcem zatrzymującym łaskę 
BoŜą), zostaje uzdrowionych z 
chorób zarówno fizycznych jak i 
duchowych, jest uwalnianych, a 
co najwaŜniejsze zmienia się całe 

ich Ŝycie. Gwarantuję, Ŝe kaŜdy 
kto tam pojedzie wróci odmienio-
ny. Nagle człowiek odnajduje sens 
swojego Ŝycia oraz utraconą ra-
dość dziecka BoŜego. MoŜna za-
uwaŜyć, Ŝe z Jezusem Ŝycie staje 
się łatwiejsze i Ŝe moŜe Go prosić 
o pomoc w kaŜdej sytuacji Ŝycio-
wej. Ludzie są z nami i odchodzą 
a On trwa przy nas cokolwiek by 
się nie działo. Na rekolekcjach 
moŜna dowiedzieć się rzeczy po-
trzebnych w codziennym Ŝyciu i 
relacjach międzyludzkich. Dowia-
dujemy się jak Bóg działa w na-
szym codziennym Ŝyciu i Ŝe 
wszystko co robimy jest ze sobą 
bardzo ściśle powiązane 
Wakacje są okresem, w którym 
jest z reguły gorąco i świeci Słoń-
ce więc nikomu nie widzi się sie-
dzenie całego dnia na sali konfe-
rencyjnej. Dlatego kaŜdemu punk-
towi programu towarzyszy prze-
rwa w trakcie, której moŜna za-
czerpnąć świeŜego powietrza, 
wymienić się spostrzeŜeniami i 
nabrać sił na kolejne części dnia. 
MoŜna teŜ znaleźć ofertę z jedno-
dniowymi rekolekcjami. 
Warto na taki wyjazd zabrać rodzi-
nę, poniewaŜ wszyscy wiemy jak 
trudno w codziennej rutynie wygo-
spodarować czas Ŝeby przeŜyć go z 
najbliŜszymi. Tutaj pojawia się py-
tanie: „a co zrobić z dziećmi? Prze-
cieŜ one się zanudzą i na pewno bę-
dą robić zamieszanie.” OtóŜ w 
praktyce wygląda to zupełnie ina-
czej. JeŜdŜąc na rekolekcje z moim 
narzeczonym i naszymi bliskimi, 
bardzo nas zaskoczyło to, Ŝe nie 
słychać aby jakiekolwiek dziecko 
płakało czy hałasowało. Dzieci jak 
się okazuje bardzo szybko się ze 
sobą nawzajem zapoznają i wystar-
czy im kawałek podłogi przy krze-
sełku rodzica, aby się bawić z ró-
wieśnikami. MoŜna wziąć parę za-
bawek, kredki i gwarantuję, Ŝe mo-
Ŝemy zapomnieć, Ŝe wzięliśmy 
dziecko ze sobą.  
Kolejne pytanie jakie się nasuwa 
„a co z nastolatkami?” Wszyscy 

doskonale wiemy jak to jest być 
nastolatkiem. Bunt, imprezy, wol-
ny czas spędzany wyłącznie z ró-
wieśnikami. Dla tej kategorii wie-
kowej przeznaczone są rekolekcje 
dla młodzieŜy. Mogą poznać tam 
ludzi w swoim wieku, którzy tak 
samo jak oni lubią się bawić. Pro-
gram na takich rekolekcjach teŜ 
jest inny, dostosowany do potrzeb 
młodzieŜy. Przykładem mogą być 
spotkania organizowane przez 
wspólnotę Armia Dzieci. Adresa-
tami ich spotkań są szczególnie 
osoby młode. Na tych spotkaniach 
jest duŜo uwielbienia Pana w spo-
sób śpiewająco-taneczny. KaŜdy 
wielbi go na swój własny sposób, 
jest duŜo Ŝywiołowej muzyki, do 
której da się tańczyć, skakać lub 
po prostu klaskać. 
Dlaczego ja wybieram taki sposób 
spędzania wolnego czasu? Wybie-
ram go, poniewaŜ na takich reko-
lekcjach spędzam czas z bliskimi i 
rodziną. MoŜna się pośmiać, po-
rozmawiać i jest to równieŜ pre-
tekst do spotkania się z osobami, z 
którymi na co dzień nie ma moŜ-
liwości spotkania się lub po prostu 
porozmawiania. Pamiętajcie, aby 
wybierając się na taki spotkanie 
zwrócić uwagę na to, czy spotka-
nie zostało uzgodnione z bisku-
pem sprawującym władzę w da-
nym rejonie, poniewaŜ równieŜ i 
tu mogą na nas czekać zasadzki 
duchowe! 
JeŜdŜąc na takie rekolekcje doce-
niłam wartość swojej rodziny. 
Zawsze na nią narzekałam i mó-
wiłam, Ŝe są nudni. Teraz poko-
chałam ich na nowo. Z Mamą 
rozmawiam codziennie gdy spo-
tkamy się w domu po jej pracy 
czy teŜ mojej uczelni a czasem 
nawet zdarza nam się rozmawiać 
przez telefon i dzielić się nowin-
kami z naszego dnia. Rodzina to 
największa wartość i warto o tym 
pamiętać zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach, kiedy media starają 
się wpoić nam schematy, na które 
nie moŜemy się zgodzić. Warto o 
nią zawalczyć i docenić to, Ŝe ją  

        
Wiara i Ŝycie   
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mamy. Nie przez przypadek Bóg 
dał nam takich bliskich jakich 
mamy (jak to mówi moja Mama: 
„przypadki są tylko w języku pol-
skim”). Naprawdę warto pojechać 

i odmienić swoje Ŝycie, korzysta-
jąc z wolnego czasu w te piękne 
letnie dni - uwierzyć w to co Bóg 
chce nam pokazać. Bardzo ser-
decznie zachęcam do wybrania się 

na rekolekcje razem ze swoją ro-
dziną i bliskimi. Gwarantuję, Ŝe 
będzie to owocnie i mile spędzony 
czas.  

Karolina Zarzycka 
 
 

WyobraŜenie, czym jest ojcostwo wynosi z domu 
rodzinnego prawie kaŜdy z nas. Ojciec jest lub był 
w naszym Ŝyciu, krócej lub dłuŜej, w bardzo kon-
kretny, fizyczny lub jeśli to nie było moŜliwe – 

duchowy sposób. Co wnosi w nasze Ŝycie? Co zmienia? Ojciec to ktoś, kto przekazuje Ŝycie, które nasz Oj-
ciec Niebieski zapoczątkował. Czasami wydaje nam się, Ŝe od naszych ziemskich ojców nie dostaliśmy nic. 
Byli do niczego. Znikli zaraz po naszych narodzinach, albo całe lata pili, będąc tylko zawadą. 
Ojcostwo to dla męŜczyzn i przygoda, i często największe wyzwanie, na które róŜnie reagują: ZaangaŜowaniem, 
podjęciem bądź ucieczką, wycofaniem. A jest to wyzwanie: do przewodnictwa, przywództwa i odpowiedzialno-
ści; do przekazania wartości; do bycia mentorem w wychowywaniu, które przecieŜ jest procesem długim, w któ-
rym trzeba wytrwać i wykazać się wielką świadomością oraz konsekwencją, a zarazem posiadać umiejętność 
wymagania, podbudowywania sił i wspierania w podejmowaniu odwaŜnych kroków. Jako przykład podam ob-
raz z moich wczesnych lat, kiedy tatusiowie uczyli kilkuletnie dzieci jazdy na rowerze przy pomocy sztywnego 
kija umieszczonego pionowo za siodełkiem, przy pomocy któ-
rego mogli trzymać rower i nim kierować. Stopniowo, gdy 
dziecko uczyło się samodzielnie trzymać równowagę na 
dwóch kołach i zarazem pedałować oraz kierować, tata mógł 
kij puszczać, najpierw na krótkie chwile, potem na dłuŜsze, aŜ 
dziecko jechało zupełnie samo. Kij pozostawał, tato zawsze 
mógł za niego złapać, nakierować, dać bezpieczeństwo. Na 
dalszym etapie kij juŜ nie był do niczego potrzebny.  
Myślę, Ŝe śmiało mogę tego obrazu uŜyć do Ojcostwa Boga. 
Bóg zawsze Ojcem będzie i pozostanie, jednak na początku 
uczy nas bardziej sztywnych zasad, modlitw, tradycji. Po-
przez przykazania, podane formy modlitw, daje nam taki 
„kręgosłup” duchowy. Potem, gdy dojrzewamy, mamy juŜ większe rozeznanie, który kierunek jest dobry i czy 
się w tej „jeździe przez Ŝycie” utrzymamy, czy nie upadniemy, czy się obejdzie bez otarć i potłuczeń. 
To On nas wspiera. To On mówi: „Idź, poradzisz sobie, wierzę w ciebie”. Gdy się spowiadamy, przychodząc ca-
li w błocie grzechu, jest najlepszym na świecie Tatusiem, tuląc nas –takich brudnych. Zupełnie nie zwaŜa na to. 
Cieszy się, Ŝe zobaczyliśmy swój błąd i chcemy Mu wskoczyć na kolana z powrotem. Dla wielu wzorem ojco-
stwa jest Jan Paweł II. Myślę, Ŝe poniekąd wszyscy czuliśmy jego ojcowską opiekę i troskę o nas. Umiał prze-
wodzić, umiał przekazywać wiarę, najgłębsze wartości. Umiał teŜ wymagać. Jego zdanie skierowane do mło-
dzieŜy „Musicie wymagać od siebie, choćby inni od was nie wymagali” sporo nam mówi o jego postawie. 
Jego dojrzałość pozwalała nam dojrzewać, wskazywała drogę. Towarzyszenie, bycie w radości i niedoli, bycie 
tuŜ obok, chęć chronienia nas przed moralnym niebezpieczeństwem – jak ten tata uczący dziecko jazdy rowe-
rem, będący w pobliŜu, choć nie napraszający się, dający wolność. Taki był Jan Paweł II. Podobne szlachetne 
wzorce znajdujemy równieŜ w jego wychowankach. Sługa BoŜy Jerzy Ciesielski – mąŜ, ojciec trójki dzieci. 
Wzór opiekuna, wzór oddanego pracownika. Tata, wychowawca, mentor. Po śmierci ojca otoczył opieką mat-
kę i młodsze rodzeństwo. JuŜ we wczesnych latach wpływ na kształtowanie jego postaw miało harcerstwo. Tu 
uczył się tak kluczowej w ojcostwie odpowiedzialności za siebie i innych, wewnętrznej dyscypliny, a więc 
konsekwencji. Od najmłodszych lat ministrant – blisko tego, co najwaŜniejsze. Będąc później w grupie dusz-
pasterstwa akademickiego u ks. Karola Wojtyły przez przyjaźń, wspólne wędrówki górskie, rozmowy, doj-
rzewał w etyce małŜeństwa i pracy. Uczył się, jak w konkretnych czynach i postawach w rodzinie, w i Ŝyciu 
zawodowym wprowadzać wskazówki z Ewangelii. Człowiek rzeczowy, ale subtelny i wraŜliwy, pełen prosto-
ty, nie uznawał jednak połowiczności. Zginął w katastrofie statku na Nilu wraz z dwójką swoich dzieci. 
Skąd brali tę mądrość owi ojcowie? Co stanowi tajemnicę tak cennych dla nas wzorców? OtóŜ obydwaj Ŝyli 
Eucharystią, w sposób szczególny podkreślali jej wartość. Będąc w jedności z Chrystusem, Ŝyli w jedności z 
Bogiem Ojcem, upodabniając się do Niego z dnia na dzień. Bo On zawsze udziela w pełni z tego, co ma i Kim 
jest. Zwłaszcza tym, którzy chcą być na Jego wzór i Jego ojcowską miłość pokazywać światu. 

Urszula Joanna  

 

OJCIEC, TATA, TATUŚ… 
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Sługa Boży Jerzy Cielielski z dziećmi  



 
Wątroba jest największym i najbardziej wszech-
stronnym narządem naszego organizmu. Zachodzi 

w niej wiele istotnych procesów, tj.: przemiana glukozy w glikogen (cukier zapasowy) i odwrotnie, synteza 
białek, produkcja Ŝółci, magazynowanie witamin, a takŜe odtruwanie organizmu ze szkodliwych substancji. 
Szczególnie niebezpieczne dla wątroby są tłuszcze, alkohol i wirusy. Wszystkie te czynniki, działając przez 
dłuŜszy czas, doprowadzają do zapalenia, zwłóknienia, a w konsekwencji do marskości wątroby. Spośród za-
kaŜeń wirusowych największe kłopoty sprawiają wirusy B i C (HBV, HCV), powodując odpowiednio zapale-
nie wątroby typu B-WZW B i zapalenie wątroby typu C-WZW C. Podczas, gdy przeciwko WZW B moŜemy 
się zaszczepić, to na WZW C szczepionki nie ma. Jedyne co nam pozostaje to wzmoŜona ostroŜność. Wiru-

sem (zarówno B, jak i C) moŜemy się zarazić przez kontakt z zakaŜoną krwią 
– za pomocą zainfekowanego sprzętu (np. igieł, skalpela), podczas robienia ta-
tuaŜu, przekłuwania uszu, u fryzjera, kosmetyczki, stomatologa, takŜe podczas 
stosunków płciowych, czyli wszędzie tam, gdzie moŜe dojść do przerwania 
ciągłości tkanek. Zatem, korzystając z wyŜej wymienionych usług, zwracajmy 
szczególną uwagę na to, czy pracownicy uŜywają sterylnego i jednorazowego 
sprzętu i czy zachowane są wszelkie środki ostroŜności (np. rękawice jednora-
zowe, sterylne tampony, serwety, gaziki itp.). W ostatnich latach znacznie 

wzrosła zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Szacuje się, Ŝe zaraŜone jest 1-3% 
populacji, z czego większość o tym nie wie, bo choroba często przebiega skrycie. Wiele osób nie ma objawów 
i nie czuje się źle. Jedynie co trzecia osoba odczuwa jakiekolwiek dolegliwości. Statystyki mówią, Ŝe u blisko 
60% chorych na WZW C choroba przebiega przewlekle i dopiero po kilkudziesięciu latach moŜe doprowadzić 
do marskości. Co nas powinno zaniepokoić? – Utrzymujące się przez dłuŜszy czas objawy tj. osłabienie, brak 
apetytu, bóle mięśniowo-stawowe, niepokój, stany podgorączkowe. – PodwyŜszone wartości enzymów wą-
trobowych ALAT i ASPAT. Wstępnym badaniem jest określenie obecności we krwi przeciwciał anty-HCV, 
na które moŜe nas skierować lekarz pierwszego kontaktu. Następnie, gdy wynik jest dodatni, bada się obec-
ność wirusa we krwi. Tak więc warto się zaszczepić przeciw WZW B i zbadać się, czy przypadkowo nie zo-
staliśmy zaraŜeni i jednocześnie czy nie jesteśmy potencjalnym źródłem zaraŜenia innych. 

Ewa Kozłowska 

 
                               
Niewielka miejscowość w Su-
detach, otoczona górskimi 
szczytami i pięknymi lasami 
świerkowymi ze świetnym 

klimatem to Uzdrowisko Świeradów Zdrój. Jest licznie odwiedzane od XVII wieku i przyciąga kuracjuszy z 
powodu naturalnych bogactw leczniczych, które mają znane i cenione działanie poprawiające stan zdrowia. 
Miejscowe wody są bogate w radoczynne szczawiany, które dobroczynnie wpływają na pacjentów cierpią-
cych na schorzenia reumatyczne, narządów ruchu, układu oddechowego, krąŜenia oraz obniŜają nadciśnienie 
tętnicze. Górski klimat, przepiękne krajobrazy, XIX-wieczny 
Park Zdrojowy, unikalna w Polsce zabytkowa Pijalnia Wód, 
galeria widokowa znajdująca się na wieŜy zegarowej oraz tra-
sy spacerowe zapewniają znakomite warunki do wypoczynku 
i leczenia. Wśród kuracjuszy, Świeradów Zdrój bywa nazy-
wany „Doliną Młodości”, a to dzięki temu, Ŝe powietrze, gle-
ba i woda nasycone są szlachetnym gazem – radonem. Jego 
cudowne właściwości w naturalny sposób pobudzają układ 
hormonalny i immunologiczny oraz łagodzą róŜne dolegliwo-
ści bólowe. Naukowe badania dowiodły, Ŝe radon leczniczo 
działa na skórę oraz przyspiesza procesy regeneracji i gojenia. 
Uzdrowisko ma równieŜ sporo atrakcji dla tych, którzy chcą skorzystać ze specjalnych tras dla rowerzystów. 
Wiją się one pomiędzy drzewami, krzewami i wiodą po drewnianych kładkach, mostkach i pozwalają na 
chwilę oderwać się od rzeczywistości. U podnóŜa Gór Izerskich i Karkonoszy leŜy równieŜ Szklarska Poręba, 
gdzie bogactwo przyrody pozwala na aktywny wypoczynek i rekreację. W Szklarskiej Porębie łączna długość 
tras rowerowych dochodzi do 450 km (długość tras wynosi od 8 do 50 km). Dzięki temu nazywana jest ona 
„rowerową stolicą Polski”, jest doskonałym miejscem wypoczynku dla aktywnych turystów. Zachęcam gorą-
co do odwiedzenia tego zakątka kraju.                 

                                                                                                                                 Lilianna Jankowska 

        
Zdrowie   

WĄTROBA I JEJ WROGOWIE 

 

DO WÓD LECZNICZYCH PO ZDROWIE  
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Zabiegi w Świeradowie-Zdroju 



 

SEMA   OREK 
Witaj w czerwcowym numerze Semaforka, który poświęcony jest WAKACJOM. ☺☺☺☺  
Znajdziesz w nim wiele łamigłówek, a w numerze lipcowym jeszcze coś więcej. Dobrej zabawy! ☺☺☺☺  
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WYKREŚLANKA WAKACYJNA 

W wykreślance ukryte są słowa związane z wakacjami. Odszukaj je i zapisz w odpowiednim miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym róŜnią się obrazki? Znajdź 10 róŜnic. 
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Marta Wawer 
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„Przechodziłeś wiele chwil,  
wiele trudnych w życiu chwil 
i żegnałeś się z domem rodzinnym 
i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy 
i że życie twoje odtąd będzie inne. 
 Wystarczyła ci sutanna uboga 
i ubogi wystarczył ci ślub, 
bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 
i wiedziałeś co tobie dał Bóg”. 
 

KsięŜom, Pawłowi Mazurkiewiczowi i Arturowi Staniszewskiemu – wikariuszom po-
sługującym w naszej parafii, z okazji 20. rocznicy Święceń Kapłańskich, Ŝyczymy 
wielu łask BoŜych, dobrego zdrowia, ludzkiej Ŝyczliwości i pięknych  owoców w 
pracy duszpasterskiej. 
Niech to szlachetne powołanie i sianie Prawdy BoŜej przynosi radość i zadowolenie 
na dalsze lata kapłaństwa. Najświętsza Maryja Panna, Matka Pięknej Miłości, nie-
chaj okrywa płaszczem Swej opieki – Ŝyczą Parafianie.  
 
 

 

MI-CA-EL. KtóŜ jak Bóg – to właśnie wykrzyknął 
ten wielki Archanioł, zadając sromotną klęskę rebelii 
Lucyfera w konflikcie niebieskich zastępów i od tej 
chwili pod tym imieniem znany był, jako Michał, 
wódz armii Boga, wzór hartu ducha i mistrz kaŜdej 
wiernej duszy przeciwstawiającej się siłom zła. Za-
stępy Rycerzy św. Michała Archanioła powstały w 
Polsce w Markach 15 sierpnia 1994 roku. W naszej 
parafii jego Ryce-
rze są od roku 
1997. Celem tej 
wspólnoty jest mo-
dlitwa za ludzi od-
rzucających Boga, 
znajdujących się 
pod wpływem sza-
tana. Są to ci wszy-
scy ludzie, którzy 
trwają w grzechu 
cięŜkim, są zniewo-
leni róŜnymi nałogami, naleŜą do róŜnych sekt i juŜ 
dawno zapomnieli, Ŝe jedynym ratunkiem i ocale-
niem jest powrót do miłosiernego Boga i na łono Ko-
ścioła. Rycerze prowadzą intensywne Ŝycie ducho-
we, starają się róŜnymi sposobami szerzyć cześć św. 
Michała Archanioła i Aniołów StróŜów. KaŜdy z Ry-
cerzy doznał opieki św. Michała Archanioła, kiedy w 

sprawach trudnych kierował swe modlitwy do Boga. 
Celem Rycerzy jest modlitwa za Kościół, za Polskę i 
za cały świat. Kiedy zachodzi potrzeba Rycerze stają 
do modlitwy w kaŜdej trudnej sprawie. Rycerze byli 
takŜe obecni na modlitwie na Stadionie Narodowym 
i poprzez swoją modlitwę słuŜyli obecnym tam eg-
zorcystom. Osobom nieświadomym, na czym polega 
nasza posługa, wyjaśniam, Ŝe postępujemy zgodnie 
ze statutem rycerstwa zatwierdzonym przez władze 
Kościoła do tego upowaŜnione. Kiedy odmawiamy 
egzorcyzm prosty, odrzucając złe duchy, to nie zna-
czy, Ŝe jesteśmy egzorcystami. Na pewno wiele osób, 
które przyjęło szkaplerz św. Michała Archanioła z 
okazji peregrynacji figury w naszej parafii dostało 
polecenie odmawiania modlitwy papieŜa Leona XII z 
roku 1886. Modlitwa ta brzmi następująco: 
Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości  
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  
To właśnie ten prosty egzorcyzm jest odmawiany 
przez ludzi świeckich. RóŜaniec święty jest teŜ eg-
zorcyzmem, poniewaŜ jest ogromną bronią w walce z 
szatanem. W kolejnych wydaniach miesięcznika 
„Piękna Miłość” będziemy zamieszczać świadectwa 
Rycerzy, którzy poprzez swoje doświadczenie będą 
mówili o interwencji św. Michała w ich Ŝyciu. Na 
przestrzeni kilku lat została wydana ksiąŜka, która 
zawiera około 360 świadectw Rycerzy z całej Polski. 

 

WYSTARCZYŁA CI       
SUTANNA UBOGA      

fot. Ewa Bańkowiak 

        
Nasza parafia  

 

RYCERZE ŚWIĘTEGO  
MICHAŁA ARCHANIOŁA 
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W kaŜdym kolejnym wydaniu naszego pisma bę-
dziemy zamieszczać modlitwy do św. Michała Ar-
chanioła i do Aniołów StróŜów. Warto wzywać na-
szych niebieskich braci do pomocy zarówno w spra-
wach duchowych, jak i w codziennych czynnościach. 
Ja teŜ bardzo często proszę swojego Anioła StróŜa o 
drobne sprawy, np. przykład o pomoc w znalezieniu 
okularów. Przyjaźń z Aniołem StróŜem daje mi ła-
twość Ŝycia codziennego i pokój na modlitwie. Anio-
łowie są nam dani przez Boga, aby nas strzec. To 
wielki przywilej dla człowieka mieć takiego osobi-
stego opiekuna.  
Wszyscy, którzy chcieliby pogłębić swoją znajomość 
ze św. Michałem Archaniołem oraz ze swoimi Anio-

łami StróŜami są serdecznie zaproszeni na spotkania 
modlitewne Rycerzy św. Michała Archanioła, które 
odbywają się w drugą i ostatnią sobotę miesiąca o 
godzinie 7.30 po Mszy Świętej porannej.  Jeśli masz 
osoby bliskie, znajome, które są uzaleŜnione, odda-
lone od Boga, znasz ludzi, którzy weszli w róŜnego 
rodzaju sekty – przyjdź, przynieś ich problemy i tro-
ski do św. Michała Archanioła. Razem oddamy ich 
sprawy najlepszemu lekarzowi, jakim jest Jezus 
Chrystus. On kocha kaŜdego człowieka i jest w sta-
nie podnieść kaŜdą zagubioną, i poranioną duszę.  

Animator wspólnoty  

Krystyna Woroniecka  

 
 
 
Św. Jan Paweł II powiedział: „Powtarzając dobrze 
znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozwa-
Ŝaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za 
wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej 

ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie Ŝyć Ewangelią. (...) Ma-
ryjny RóŜaniec jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. 
Najgłębszą potrzebą ludzi jest poznanie i komunikowanie się z Bo-
giem. Bóg, i my potrzebujemy kontaktu, wzajemności, spotkań. 
Kółko róŜańcowe załoŜone przez Panią Katarzynę śak daje nam 
moŜliwość wspólnej modlitwy.  
Nasze Kółko RóŜańcowe działa w szkole przy ulicy Vincenta van 
Gogha 1. Składa się z kilkunastu uczniów Gimnazjum nr 122 im. 
gen. Charlesa de Gaullea oraz CV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zbigniewa Herberta. KaŜdy z nas pragnie poświęcić kaŜdego dnia 
kilka minut długiej przerwy, aby wspólnie odmówić dziesiątek ró-
Ŝańca, czyli jedną tajemnicę. Bóg chce, aby modlitwa była środkiem 
do rozwiązywania wielu problemów, na przykład przy zbieraniu sił do przezwycięŜania przeciwności losu 
oraz pokus, przy podejmowaniu decyzji, w cierpieniu, bólu czy chorobie. Odmawiając róŜaniec modlimy się 
w róŜnych intencjach. Prosimy o zdrowie, szczęście oraz wszelkie łaski dla osób, które najbardziej tego po-
trzebują. Modlimy się takŜe za nas byśmy w swym codziennym Ŝyciu podejmowali dobre decyzje, byli od-
waŜni w głoszeniu dobra i podąŜali drogą, którą ukazuje nam Chrystus.  

Dominika Filipek 

 

 

W dniach 16 i 17 maja Wspólnoty 
Odnowy w Duchu Świętym z całej 
Polski uczestniczyły w czuwaniu 
modlitewnym na Jasnej Górze.  W 
spotkaniu tym uczestniczyła takŜe 
nasza parafialna grupa Odnowy w 
Duchu Świętym. Deszczowa po-
goda nie odstraszyła nikogo. W 
strugach deszczu wszyscy radowa-
li się i wielbili Pana całym sercem. 

Pierwszy dzień czuwania przezna-
czony był dla animatorów i odby-
wał się w hali, natomiast drugi 
dzień otwarty zgromadził wspólno-
ty na placu przed klasztorem Ja-
snogórskim.   Dla uczestników był 
to szczególny czas, w którym Bóg 
składał pocałunek na naszych ser-
cach, leczył rany i odnawiał nas. 
BoŜa miłość rozpalała nasze serca, 
a Duch Święty przenikał swoją ła-
ską. Ustami kapłanów mówił nam 
o nawracaniu się, o wierze i nie-
skończonej miłości Boga do czło-
wieka. Mówił nam, Ŝe aby do-

 

KOŁO RÓŻAŃCOWE  
Z UL. VAN GOGHA  

 

XIX OGÓLNOPOLSKIE CZUWANIE  
ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM  

W CZĘSTOCHOWIE 

        
Nasza parafia  
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fot. Stanisław Wójcik 



świadczyć miłości Boga musimy 
wyrzec się całego zła i pozwolić  
SŁOWU działać w nas. Bóg cier-
pliwie czeka na kaŜdego z nas w 
sakramencie pokuty i pojednania,  
bo droga powrotu przez oczysz-
czenie jest zawsze moŜliwa.   
Dobrze jest pamiętać, Ŝe nawró-
cenie moŜliwe jest TYLKO NA 
ZIEMI, a po śmierci juŜ nie!!! Po-
tem pozostaje tylko BoŜa spra-
wiedliwość. Szatan walczy z Bo-
giem o duszę człowieka. Odnosi 
sukces tam, gdzie uda mu się za-
blokować człowieka przed do-
brem, wmówić mu, Ŝe Bóg nie 
wybaczy mu win. Zły duch dobrze 
wie, Ŝe nie moŜna dwóm panom 
słuŜyć, a ludzie często mniej lub 
bardziej świadomie  
podpisują cyrografy, pakty i pró-
bują ułoŜyć się z szatanem. Bóg 
jest cierpliwy i miłosierny – nie 
zostawia człowieka bez pomocy, 
dał nam Jezusa, Zbawiciela, a Je-

go miłość jest ponad wszelkim 
złem.  
W Jego ranach jest nasze wyba-
wienie i przebaczenie. Jezus niko-

go nie odrzuca, ale kaŜdemu daje 
szansę. Nawrócenie jest potrzebne 
kaŜdemu z nas. Kapłan, głoszący 
homilie podczas Eucharystii, po-
dawał wspaniałe świadectwa ze 
swej posługi egzorcysty. Spróbuję 
podzielić się jednym z nich: „W 
pewnej z parafii podczas prowa-
dzenia modlitwy o uzdrowienie, 
kapłan ten błogosławił indywidu-
alnie kaŜdego Najświętszym Sa-
kramentem. Kiedy skończył, zau-

waŜył, Ŝe jeden męŜczyzna stoją-
cy w końcu świątyni nie podszedł 
do błogosławieństwa. Wtedy kie-
rowany przez Ducha Świętego 
podszedł do niego. Zorientował 
się wówczas, Ŝe jest to osoba bar-
dzo zaniedbana tak jak „bezdom-
ny”. Tym bardziej więc podszedł 
do niego i przytulił Pana Jezusa 
do jego piersi, a następnie objął go 
serdecznie. Zobaczył w jego 
ozach ogromną radość. Następne-
go dnia kiedy zaczął w tym ko-
ściele odprawiać Mszę Świętą za-
uwaŜył w pierwszej ławce ele-
gancko ubranego męŜczyznę. 
Twarz tego człowieka zdawała się 
być mu znajomą. Po chwili rozpo-
znał, Ŝe był to ten „bezdomny” z 
wczorajszego dnia”. Tak wielka 
jest moc uzdrawiającego Jezusa, 
Ŝe w jednej chwili potrafi pod-
nieść człowieka duchowo i fi-
zycznie.  

Jadwiga Zaręba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05.2014 R. – 10:00 I KOMUNIA ŚW. – SP 344 
11:30 ROCZNICA I KOMUNII ŚW. – SP 344 
18.05.2014 R. – 10:00 I KOMUNIA ŚW. – SP 314 
25.05.2014 R. – 10:00 ROCZNICA I KOMUNII ŚW. – SP 314 
11:30 ROCZNICA I KOMUNII ŚW. – SP 314  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Nasza parafia  

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
i ROCZNICA  

PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ    

fot. Radosław Kaczor  
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fot. Stanisław Wójcik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Radosław Kaczor  

 

FOTOREPORTAŻ Z NAWIEDZENIA  
OBRAZU MATKI BOŻEJ  

TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ  
(Auxiliar z Szensztatu) 

16 – 18 maja 2014 

        
Nasza parafia  
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W czerwcu chcę zaproponować kilka stron internetowych: dla szukają-

cych chwili refleksji, dla biegających za pełnymi energii dziećmi oraz dla 

tych, których życie rodzinne wydaje się kończyć… 

 

1. http://www.parafia-magdalenka.pl/multimedia/nagrania/ 

Na stronie parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence k. Warszawy znajduje się  

ciekawy zbiór nagrań, wśród których moŜna znaleźć rekolekcje, katechezy dla  

małŜeństw i rodziców, relacje ze spotkań z niezwykłymi ludźmi oraz nauki biblijne.  

 

2. http://czasdzieci.pl/warszawa/  

Ten portal informacyjno- rozrywkowy jest nie-

samowitą pomocą dla rodziców, którzy szukają 

rozrywek dla swoich pociech. Nie sposób wymienić, co moŜemy tam 

znaleźć, bo obok dziecięcego repertuaru teatrów i kin, na stronie 

umieszczono informacje gdzie zjeść, gdzie spać, gdzie spędzać czas 

wolny, wyjeŜdŜać, itd. Nie brakuje teŜ porad dla rodziców, kolorowa-

nek i gier do druku oraz katalogu firm i instytucji wspierających roz-

wój dzieci.  

 

3. http://sychar.org/  

Wspólnota Trudnych MałŜeństw Sychar posiada stronę inter-

netową skierowaną głównie do sakramentalnych małŜeństw 

przeŜywających kryzys oraz do osób po rozwodzie, próbują-

cych radzić sobie z samotnością. Udostępnia ona zbiór mo-

dlitw, świadectwa, artykuły z zakresu psychologii małŜeństwa, 

fragmenty audycji i konferencji autorstwa m. in. ks. Piotra Pa-

wlukiewicza, ks. Marka Dziewieckiego, o. Jacka Salija, Jacka 

Pulikowskiego, itd. Na stronie umieszczone są równieŜ infor-

macje natury prawnej oraz adresy miejsc, gdzie takie osoby mogą szukać pomocy.  

 

W związku z dniem ojca polecam równieŜ „Piknik z Tatą”, który odbędzie 

się 22 czerwca (niedziela) w godzinach 10.00 – 16.00 w Lesie Bielańskim. 

W kościele Pokamedulskim podczas mszy świętej (godz. 11.00) ojcowie 

złoŜą ślubowanie. Potem organizatorzy zapraszają na Koncert Propaganda 

Dei, gry i zabawy Indian północnoamerykańskich, prezentacja zawodu stra-

Ŝaka i policjanta, teatrzyk, przejaŜdŜki kucykami, rodeo, dmuchane mia-

steczko, wyścigi solarne, symulator dachowania i wiele innych atrakcji 

(wszystkie są bezpłatne). W godzinach 10.00 – 15.00 będzie wahadłowo 

kursował ul. Dewajtis zaprzęg konny. 
 

Urszula Malewicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

26 fot. Ewa Bańkowiak  

        
Warto przeczytać, posłuchać, obejrzeć…   



 

 

Redakcja: Wiem osobiście, Ŝe 

reprezentuje Pan nową genera-

cję osób będących na odpowie-

dzialnym stanowisku, które nie 

tylko są przygotowane teore-

tycznie, lecz sami praktykują 

propagowane przez siebie idee. 

Np. uprawia Pan aktywnie sport 

i nie jest to bynajmniej dyscy-

plina dla słabeuszy. 

Burmistrz Białołęki Pan Piotr Ja-
worski: Oczywiście. Bardzo chęt-
nie biegam w wolnym chwilach i 
staram się promować tę formę re-
kreacji. UwaŜam, Ŝe w dzisiej-
szych czasach bardzo waŜna jest 
umiejętność zarządzania swoim 
własnym czasem, tak aby umieć 
zaplanować go zarówno dla ro-
dziny, spraw zawodowych, jak i 
samego siebie. Staram się pogo-
dzić obowiązki wynikające z pia-
stowanego przeze mnie stanowi-
ska z aktywnością fizyczną. Nie 
od dzisiaj wiadomo, Ŝe uprawianie 
sportu ma bardzo duŜo zalet, wią-
Ŝących się nie tylko z utrzyma-
niem prawidłowej sylwetki. Ko-
rzyści płynących z aktywności 
sportowej jest o wiele więcej, po-
cząwszy od faktu, Ŝe doskonale 
wpływa na naszą psychikę, po-
zwala pozbyć się zbędnego stresu, 
a kończąc na tym, Ŝe zmniejsza 
ryzyko zapadnięcia na róŜnego 
typu choroby. Moją najlepszą 
formą aktywności jest jogging i 
ma Pan rację, dyscyplina ta, jak i 
kaŜda inna, wymaga duŜej we-
wnętrznej siły, wytrwałości i mo-
tywacji. Ludzie uprawiający sport 
cechują się duŜą determinacją. 
Jeśli chodzi o propagowanie 

sportu, starania o poprawę sta-

nu zdrowia naszego społeczeń-

stwa trwają nieustannie, jednak 

statystyki są alarmujące. Mimo 

widocznych sukcesów wielu pol-

skich sportowców, jesteśmy co-

raz bardziej otyli, 

źle się odŜywiamy. 

Wiemy, Ŝe Dzielni-

ca podejmuje sze-

reg działań, aby za-

inspirować mło-

dzieŜ do większej 

aktywności sportowej. Poproszę 

o kilka przykładów?  
Niestety, otyłość jest juŜ jedną z 
powaŜniejszych chorób cywiliza-
cyjnych, dlatego tak waŜna jest ak-
tywizacja społeczeństwa w dzie-
dzinie sportu i uświadamianie, 
szczególnie młodym ludziom, ja-
kie są konsekwencje złego odŜy-
wiania. Nasza dzielnica prowadzi 
szereg programów wspierających 
aktywność fizyczną mieszkańców. 

Dobrym przykładem jest jeden z 
13 programów m. st. Warszawy 
pn. „Lato…” i „Zima w Mieście”. 
Na program ten składają się rów-
nieŜ specjalistyczne zajęcia rekrea-
cyjne dla dzieci i młodzieŜy szkol-
nej w czasie ferii zimowych oraz 
wakacji letnich. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne realizowane są przy 
pomocy wykwalifikowanej kadry 
(instruktorzy sportu, nauczyciele 
wf-u) na terenie placówek oświa-
towych – w tzw. ,,Punktach dzien-
nego pobytu” oraz na obiektach 
Białołęckiego Ośrodka Sportu. Za-
jęcia te adresowane są zarówno do 
zorganizowanych grup dzieci i 
młodzieŜy, jak i do uczniów przy-
chodzących indywidualnie. Biało-
łęcki Ośrodek Sportu (BOS) w ra-

mach tych programów oferuje 
dzieciom i młodzieŜy m.in. bez-
płatny wstęp na pływalnię, korzy-
stanie z hal sportowych i ścianki 
wspinaczkowej, uczestniczenie w 
grach zespołowych oraz w zaba-
wach rekreacyjnych. Zimą moŜna 
korzystać z lodowiska, a latem po-
grać w piłkę plaŜową. Urząd 
Dzielnicy kaŜdego roku organizuje 
szereg imprez rekreacyjno-
sportowych i kulturalnych, festy-
nów, zawodów i pikników rodzin-
nych, starając się w ten sposób za-
chęcić jak najwięcej mieszkańców 
Białołęki do aktywnego wypo-
czynku oraz zdrowego stylu Ŝycia. 
Działania te chętnie wspierają inne 
jednostki, jak Białołęcki Ośrodek 

Kultury, juŜ wymieniany BOS, 
placówki oświatowe oraz kluby 
sportowe i organizacje pozarządo-
we. Warto takŜe dodać, iŜ w szko-
łach organizowane są specjalne 
programy rozwijające aktywność 
ruchową dzieci i młodzieŜy. Naj-
waŜniejsze z nich to: ,,Sportowa 
Białołęka”, ,,Od zabawy do spor-
tu” oraz ,,Sportowe Przedszkole”. 
Zajęcia zachęcają do wspólnej 
sportowej zabawy poprzez gry i 
zabawy ruchowe, ćwiczenia z gier 
zespołowych jak: koszykówka, 
siatkówka, piłka noŜna, piłka ręcz-
na, tenis stołowy, zajęcia taneczne 
i wiele innych. Chciałbym jeszcze 
wspomnieć, Ŝe dzięki wsparciu fi-
nansowemu wielu programów 
(zwłaszcza w formie udzielanych 

        
Nasz Tarchomin   

SPORT NA BIAŁOŁĘCE  

      Wywiad z Burmistrzem Białołęki Panem 

Piotrem Jaworskim na temat dotychczaso-

wych osiągnięć i dokonań samorządu w za-

kresie sportu i oświaty.  

Burmistrz Białołęki  

Pan Piotr Jaworski  
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dotacji), których odbiorcami są 
dzieci i młodzieŜ, prowadzone są 
róŜnorodne zajęcia ruchowe typu: 
rozgrywki frizbi, zabawy z chustą 
animacyjną Klanza, itp. W ramach 
zajęć świetlicowych organizowane 
są wycieczki piesze, a przykłado-
wo ostatni majowy spacer miał 
długość ponad 9 km. W Środowi-
skowym Ognisku Wychowaw-
czym TPD organizowane są do-
datkowo zajęcia taneczne i teatral-
no-ruchowe. Mamy wiel-
ką nadzieję, Ŝe dzięki na-
szym działaniom przyczy-
niamy się znacząco do 
poprawy zdrowia społe-
czeństwa.  
Jak układa się współ-

praca Urzędu ze szko-

łami, klubami sporto-

wymi, organizacjami 

pozarządowymi, w tym 

takŜe z tymi, które pro-

wadzą działalność spor-

tową na Białołęce?  

Staramy się, aby nasza 
współpraca była na jak 
najlepszym poziomie, 
gdyŜ kaŜdemu z nas zale-
Ŝy na młodym zdrowym 
pokoleniu, a razem mo-
Ŝemy zrobić więcej. 
Świadczyć o tym mogą 
nasze imprezy, turnieje, 
festyny czy inne przed-
sięwzięcia, gdzie wspól-
nie działamy przy ich or-
ganizacji. Dobrym przy-
kładem współpracy z ty-
mi podmiotami są przeprowadza-
ne przez Wydział Sportu i Rekre-
acji otwarte konkursy ofert w za-
kresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. UmoŜliwiamy 
w ten sposób organizacjom i sto-
warzyszeniom rozwijanie sporto-
wych pasji, a takŜe wspieramy je 
w prowadzeniu swojej działalno-
ści, dofinansowując projekty ze 
szkolenia sportowego, w organi-
zacji imprez oraz wyjazdowych 
form wypoczynku i obozów spor-
towych. Wspieramy równieŜ sport 
osób niepełnosprawnych oraz tu-
rystkę. Wraz z placówkami oświa-
towymi z dzielnicy organizujemy 

współzawodnictwo sportowe 
obejmujące uczestnictwo młodych 
sportowców w kilkunastu dyscy-
plinach w ramach Warszawskiej 
Olimpiady MłodzieŜy. 
Dzielnica Białołęka jest uzna-

nym gospodarzem wielu spor-

towych przedsięwzięć, w tym 

ogólnopolskich turniejów i za-

wodów. Jakie są to dyscypliny i 

czy mamy powody do dumy? 

Na terenie Białołęki działa wiele 

klubów i stowarzyszeń sporto-
wych zrzeszających zawodników 
reprezentujących róŜne dziedziny 
sportu. MoŜemy się pochwalić 
bardzo dobrymi wynikami m.in. w 
sportach walki, takich jak: judo, 
zapasy, karate, a takŜe w pływa-
niu, kolarstwie, piłce noŜnej, a 
nawet w sportowych odmianach 
tańca. Jeśli chodzi o największe 
imprezy sportowe, to z pewnością 
naleŜy wspomnieć o „DruŜyno-
wym Wieloboju Pływackim Dzie-
ci 10-11 lat” – uznawanym jako 
DruŜynowe Mistrzostwa Polski w 
tej kategorii wiekowej, czy co-
rocznie organizowanych na obiek-
tach BOS, a wspieranych finan-

sowo przez Dzielnicę, finałach 
,,Pucharu Polski w Koszykówce 
na Wózkach”. Miejscowa Aka-
demia Piłkarska AGAPE trady-
cyjnie, pod koniec roku, organizu-
je przy wsparciu dzielnicy w hali 
BOS-u przy ul. Strumykowej 
„Mikołajkowo-Charytatywny 
Turniej Piłki NoŜnej”, w którym 
uczestniczą dziecięce reprezenta-
cje czołowych klubów piłkarskiej 
ekstraklasy. Z pewnością organi-

zacja tego typu przedsię-
wzięć bardzo dobrze 
przyczynia się do promo-
cji naszej dzielnicy.  
Mamy starzejące się 

społeczeństwo, a więc 

wspieranie aktywności 

osób starszych oraz nie-

pełnosprawnych staje 

się równie waŜne jak w 

przypadku młodzieŜy. 

Jak i gdzie niemłodzi 

juŜ amatorzy sportu 

mogą się zrelaksować, 

aby w przyszłości unik-

nąć zbyt częstych wizyt 

u rehabilitantów? 
W naszej dzielnicy pręŜ-
nie działa Rejonowy 
Odział Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwali-
dów, zrzeszony w 8 bia-
łołęckich kołach. Nasi se-
niorzy prowadzą bardzo 
aktywny tryb Ŝycia, a to 
za sprawą m.in. Centrum 
Aktywności Seniora. Jest 
to placówka, która po-
wstała dla osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz zagroŜo-
nych wykluczeniem społecznym, 
a jej oferta umoŜliwia aktywizację 
uczestników w róŜnych sferach 
Ŝycia. Ponadto, na terenie Biało-
łęki działa grupa ,,PRZEBU-
DZENIE” zachęcająca seniorów 
do aktywności ruchowej w formie 
tańca. Bardzo interesująco zapo-
wiada się organizowany przez 
emerytów ze środków dotacyj-
nych festyn pn. ,,Zadbaj o zdrowie 
i zdrowy styl Ŝycia” oraz doroczne 
obchody ,,Święta Kupały”. Są to 
imprezy promujące ruch, sport, po-
prawę kondycji fizycznej oraz proz-
drowotne zachowania. Białołęcki 

        
Nasz Tarchomin  

Boisko przyszkolne przy ul. Przytulnej 

Boisko szkolne SP 356 
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Ośrodek Sportu realizuje specjal-
ny program dedykowany dla osób 
starszych pn. ,,SENIOR – starszy, 
sprawniejszy”. Polega on na zago-
spodarowaniu czasu wolnego 
emerytów i rencistów, osób w 

wieku 55+, poprzez zajęcia rekre-
acyjne dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb i moŜliwości 
uczestników. Seniorzy mogą brać 
udział w ćwiczeniach usprawnia-
jących, zajęciach z aerobiku, teni-
sa stołowego, na pływalni, oraz 
spacerach Nordic Walking. Mogą 
skorzystać z gabinetu odnowy 
biologicznej, sauny, masaŜu, za-
biegów relaksacyjnych. 
Skąd Dzielnica otrzymuje środ-
ki na popularyzowanie aktyw-
ności fizycznej i czy często wy-
korzystuje równieŜ na ten cel 
fundusze unijne? 
Urząd Dzielnicy Białołęka kaŜde-
go roku zgłasza do m.st. Warsza-
wy projekt budŜetu, w którym 
wskazuje priorytetowe działania w 
zakresie wspierania aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieŜy, osób 
dorosłych, a takŜe określa plany 
finansowe na realizację współza-
wodnictwa sportowego, czyli za-
wody w tzw. obszarze sportu 
szkolnego oraz na zajęcia sporto-
we prowadzone przez Uczniow-
skie Kluby Sportowe i stowarzy-
szenia kultury fizycznej. Mam na-
dzieję, Ŝe w przyszłości będziemy 
mieli moŜliwość pozyskać dodat-
kowe środki finansowe na te cele 
nie tylko z budŜetu miasta, ale 
równieŜ z funduszy unijnych. 
Co określiłby Pan Burmistrz 
jako niezrealizowany, a waŜny, 
projekt lub marzenie – bo pracę 
dla społeczeństwa naleŜy okre-

ślić jako stalą realizację marzeń 
o polepszenie bytu obywateli? 
Obecnie inwestujemy bardzo duŜo 
pieniędzy w bazę edukacyjną, bu-
dujemy nowe szkoły i przedszko-
la, przygotowujemy pomieszcze-

nia dla filii Ŝłobka. 
Ale ciągle robimy 
w tym zakresie 
znacznie mniej niŜ 
wynika to z potrzeb 

mieszkańców, 
obecnych i przy-
szłych. Dzielnica 
jest bardzo chętnie 
wybierana na swoje 
miejsce do Ŝycia 
przez młode rodzi-
ny z dziećmi, dlate-
go na Białołęce cią-
gle szybko rośnie 
liczba dzieci w 

wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym. Oczywiście mamy juŜ 
realne plany dotyczące budowy 
kolejnych placówek, ale boryka-
my się z trudnościami finanso-
wymi. JuŜ udało się nam przeko-
nać miasto, Ŝe warto i trzeba in-
westować w infra-
strukturę na Biało-
łęce, dlatego mam 
nadzieję, Ŝe poko-
namy kłopoty fi-
nansowe.  Mam na-
dzieję, Ŝe miesz-
kańcy doceniają na-
sze starania o po-
prawę komfortu ich 
Ŝycia i będą pamię-
tali, Ŝeby płacić po-
datki w miejscu w 
którym Ŝyją. Na 
pewno łatwiej i szybciej powsta-
wałyby szkoły, przedszkola i 
miejsca rekreacji gdyby miesz-
kańcy Białołęki płacili podatki w 
swojej dzielnicy. Nasze moŜliwo-
ści inwestycyjne zaleŜą w duŜej 
mierze od zamoŜności mieszkań-
ców naszej dzielnicy.  
Białołęka rozwija się dynamicz-
nie. Bardzo waŜną rolę odgrywa 
istniejąca infrastruktura spor-
towo-rekreacyjna. Czy są pla-
nowane nowe inwestycje, jakie 
są w tym zakresie dalsze zamie-
rzenia? 
NaleŜy podkreślić, Ŝe juŜ na tere-
nie naszej dzielnicy znajduje się 

wiele nowoczesnych i wciąŜ mo-
dernizowanych obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych. Dotyczy to 
wielu szkół i obiektów BOS-u. W 
ostatnim okresie powstało kilka 
nowych parków z urządzeniami 
do rekreacji, placami zabaw dla 
dzieci, plenerowymi siłowniami, 
wielofunkcyjnymi boiskami, ska-
te-rampami, itp. Wiadomo jednak, 
Ŝe w dynamicznie rozbudowującej 
się Białołęce takich obiektów 
przydałoby się znacznie więcej. 
Niewątpliwie mieszkańcom przy-
dałby się drugi basen, a nawet 
aqua park czy hala widowiskowo- 
sportowa z prawdziwego zdarze-
nia. Brakuje teŜ stadionu lekkoat-
letycznego. Obecne władze dziel-
nicy podejmują starania, aby ten 
stan rzeczy zmienić na korzyść 
mieszkańców. Aktualnie realizu-
jemy najpilniejsze inwestycje. W 
roku bieŜącym zakończy się bu-
dowa trzech nowych szkół pod-
stawowych na terenie Dzielnicy 
Białołęka: przy ul. Głębockiej, ul. 
Hanki Ordonówny oraz ul. Cera-
micznej. Przy kaŜdej ze szkół po-

wstanie zaplecze sportowe: boiska 
zewnętrzne oraz sale gimnastycz-
ne. NaleŜy wspomnieć takŜe o 
obecnej modernizacji boiska do 
piłki noŜnej oraz bieŜni lekkoatle-
tycznej na terenie BOS-u przy ul. 
Strumykowej, która ukończona 
zostanie jesienią br. 

Dziękujemy za rozmowę. 
 

Rozmawiał 
Artamator 

 
II cz. wywiadu dotycząca kultury  
i oświaty w następnym numerze 

„Pięknej Miłości”. 
 

(Fotografie z arch. Dzielnicy Białołęka).  

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Magicznej 

Siłownia plenerowa 

        
Nasz Tarchomin  
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Agata Blichewicz  

 

       CZY WIESZ, ŻE… . 
  

 

Przez pierwsze 20 minut treningu spala się w 

80% węglowodany, a w 20% tłuszcz. 

Od 20. do 40. minuty treningu spala się już 

tylko w 50% węglowodany i w 50% tłuszcz. 

Powyżej 40. minuty treningu spala się w 20% 

węglowodany, a w 80% tłuszcz. 

  

Nie wolno zapominać, że efekty Twojej pra-

cy będą dobrze procentować tylko wtedy, 

kiedy po aktywności fizycznej zaplanujesz 

odpowiednio dużą ilość czasu na odpoczynek 

i regenerację. Jeśli treningi będą zbyt inten-

sywne, a okres odpoczynku zbyt krótki, to z 

pewnością doprowadzisz do przetrenowania. 

  

Naukowcy wykazali, że da się żyć na więk-

szych obrotach. Niepotrzebne są do tego 

żadne cudowne środki. Już godzina ćwiczeń 

dziennie zwiększa produktywność mózgu i 

codzienną motywację. To dzięki aktywności 

jesteśmy w stanie robić w ciągu dnia więcej 

rzeczy, do których normalnie byśmy się nie 

zabrali. Widzicie wyniki tych badań na sobie? 

 

Jeśli chciałbyś wygrać, a wydaje Ci się, że nie 

potrafisz, to niepowodzenie jest prawie 

pewne. Jeśli myślisz, że przegrasz, już stajesz 

się niemal przegranym. Bo tak już jest na tym 

świecie, że sukces zaczyna się od ludzkiej wo-

li.  

 

Wiara, zaufanie albo przekonanie o własnych 

umiejętnościach lub możliwościach może 

stać się istotną bazą Twojej skuteczności.  

  

Zaczynając biegać, nie warto przywiązywać 

wiele uwagi do masy ciała. Przestań się wa-

żyć. A przede wszystkim korzystaj z życia dla 

poprawy własnego samopoczucia – biegaj z 

pasją i dla przyjemności, a ciało samo znaj-

dzie w tym swoje miejsce.  

  

Bieganie i jazda samochodem dają podobne 

efekty. Tak bieganie, jak i jazda samochodem 

pozwala odłożyć i stracić. Biegając tracimy 

tłuszcz i oszczędzamy pieniądze – jeżdżąc 

samochodem tracimy pieniądze i odkładamy 

tłuszcz. Sam wybierz, co zaoszczędzisz, a co 

odłożysz.   

                                         Robert Lisowski 
 

 

 9 w 1 . 
 

W języku angielskim istnieje tylko jedno 9 literowe 

słowo, które tworzy kolejny wyraz, jeśli kaŜdora-

zowo usuniemy z niego po 1 literze. I tak wycho-

dzimy od słowa: 

S T A R T L I N G czyli zdumiewający, zadziwiający. 

MoŜemy napotkać na to słowo w reklamach prosz-

ku do prania, poniewaŜ startling white to olśniewa-

jąca biel. 

S T A R T I N G - usuwając literę "L" powstaje (w za-

leŜności od kontekstu) rozruch (np. silnika) lub po-

czątkowy, startowy, np. starting position to pozycja 

startow. 

S T A R I N G - który powstaje w kolejnym kroku 

oznacza wpatrzone (o oczach) 

Następnie mamy S T R I N G czyli sznurek (stąd na-

zwa znanego rodzaju bielizny) lub struna instrumen-

tu muzycznego.  

A teraz coś dla fanów muzyki - S T I N G to pseu-

donim artystyczny Gordona Sumnera oznaczający 

ukąszenie, Ŝądło, podstęp. 

S I N G znaczy śpiewać - tak, jak robią to ptaki, 

śpiewać piosenkę, ale takŜe cykać jak świerszcz. 

Ucinając ostatnią literę mamy S I N - czyli grzech 

lub zgrzeszyć (original sin to grzech pierworodny) 

IN - to znany przyimek najczęściej uŜywany w zna-

czeniu w (np. in January - w styczniu) 

I - i ostatnie I czyli "aj" - zaimek osobowy, który 

tłumaczymy jako ja. 

 
                    Agata Blichewicz  

www.e-polyglots.com 
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Proste i smaczne Proste i smaczne Proste i smaczne Proste i smaczne ----    czyli ziemniaczki i chłodnik pełne radościczyli ziemniaczki i chłodnik pełne radościczyli ziemniaczki i chłodnik pełne radościczyli ziemniaczki i chłodnik pełne radości    
    
    

Potrzebujemy:Potrzebujemy:Potrzebujemy:Potrzebujemy:    
----    2 litry maślanki naturalnej2 litry maślanki naturalnej2 litry maślanki naturalnej2 litry maślanki naturalnej    
----    2 kg młodych ziemniaków2 kg młodych ziemniaków2 kg młodych ziemniaków2 kg młodych ziemniaków    
----    2 ząbki czosnku2 ząbki czosnku2 ząbki czosnku2 ząbki czosnku    
----    2 gałązki świeżego rozmarynu2 gałązki świeżego rozmarynu2 gałązki świeżego rozmarynu2 gałązki świeżego rozmarynu    
----    1 pęczek koperku1 pęczek koperku1 pęczek koperku1 pęczek koperku    
----    2 pęczki młodej botwinki2 pęczki młodej botwinki2 pęczki młodej botwinki2 pęczki młodej botwinki    
----    2 zielone ogórki2 zielone ogórki2 zielone ogórki2 zielone ogórki    
----    1111    szczypiorekszczypiorekszczypiorekszczypiorek    
----    1 cytryna1 cytryna1 cytryna1 cytryna    
----    sól i świeżo mielony pieprzsól i świeżo mielony pieprzsól i świeżo mielony pieprzsól i świeżo mielony pieprz    
    

Dla mnie wykonanie tej potrawy to idealny czas na ,,pokucharzenie" we dwoje.Dla mnie wykonanie tej potrawy to idealny czas na ,,pokucharzenie" we dwoje.Dla mnie wykonanie tej potrawy to idealny czas na ,,pokucharzenie" we dwoje.Dla mnie wykonanie tej potrawy to idealny czas na ,,pokucharzenie" we dwoje.    
Danie jest na tyle proste, że pozostaje przestrzeń na rozmowę, do której zachęcamy.Danie jest na tyle proste, że pozostaje przestrzeń na rozmowę, do której zachęcamy.Danie jest na tyle proste, że pozostaje przestrzeń na rozmowę, do której zachęcamy.Danie jest na tyle proste, że pozostaje przestrzeń na rozmowę, do której zachęcamy.    
A więc START:A więc START:A więc START:A więc START:    
----    Myjemy ziemniaki ze skóMyjemy ziemniaki ze skóMyjemy ziemniaki ze skóMyjemy ziemniaki ze skórką i z entuzjazmem opowiadamy, co dzisiaj sprawiło nam radość.rką i z entuzjazmem opowiadamy, co dzisiaj sprawiło nam radość.rką i z entuzjazmem opowiadamy, co dzisiaj sprawiło nam radość.rką i z entuzjazmem opowiadamy, co dzisiaj sprawiło nam radość.    
----    Grubo kroimy koperek i pytamy, co tobie sprawiło dzisiaj radość.Grubo kroimy koperek i pytamy, co tobie sprawiło dzisiaj radość.Grubo kroimy koperek i pytamy, co tobie sprawiło dzisiaj radość.Grubo kroimy koperek i pytamy, co tobie sprawiło dzisiaj radość.    
----    Z uwagą słuchamy siebie nawzajem tak, aby mieć udział w radości drugiej osoby.Z uwagą słuchamy siebie nawzajem tak, aby mieć udział w radości drugiej osoby.Z uwagą słuchamy siebie nawzajem tak, aby mieć udział w radości drugiej osoby.Z uwagą słuchamy siebie nawzajem tak, aby mieć udział w radości drugiej osoby.    
----    Gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie z dodGotujemy ziemniaki w osolonej wodzie z dodGotujemy ziemniaki w osolonej wodzie z dodGotujemy ziemniaki w osolonej wodzie z dodatkiem koperku i cytryny pokrojonej w ósemki.atkiem koperku i cytryny pokrojonej w ósemki.atkiem koperku i cytryny pokrojonej w ósemki.atkiem koperku i cytryny pokrojonej w ósemki.    
----    Po ugotowaniu ziemniaków odparowujemy je i posypujemy pieprzem oraz rozmarynem, najlepiej Po ugotowaniu ziemniaków odparowujemy je i posypujemy pieprzem oraz rozmarynem, najlepiej Po ugotowaniu ziemniaków odparowujemy je i posypujemy pieprzem oraz rozmarynem, najlepiej Po ugotowaniu ziemniaków odparowujemy je i posypujemy pieprzem oraz rozmarynem, najlepiej     
pociętym npociętym npociętym npociętym noooożyczkami.życzkami.życzkami.życzkami.        
----    Botwinkę i szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Ogórek ścieramy na tarce o grubych oczkach i dBotwinkę i szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Ogórek ścieramy na tarce o grubych oczkach i dBotwinkę i szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Ogórek ścieramy na tarce o grubych oczkach i dBotwinkę i szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Ogórek ścieramy na tarce o grubych oczkach i dododododa-a-a-a-
jemy do mjemy do mjemy do mjemy do maaaaślanki.ślanki.ślanki.ślanki.    
----    Wyciskamy do tego czosnek.Wyciskamy do tego czosnek.Wyciskamy do tego czosnek.Wyciskamy do tego czosnek.    
----    Solimy.Solimy.Solimy.Solimy.    
Gotowe! Delektujemy się smakiem i obecnością drugiej osoby :)Gotowe! Delektujemy się smakiem i obecnością drugiej osoby :)Gotowe! Delektujemy się smakiem i obecnością drugiej osoby :)Gotowe! Delektujemy się smakiem i obecnością drugiej osoby :)    

Monika SałajczykMonika SałajczykMonika SałajczykMonika Sałajczyk    
 

A teraz deser…  
 

 

Muffiny z kawałkami czekoladyMuffiny z kawałkami czekoladyMuffiny z kawałkami czekoladyMuffiny z kawałkami czekolady    
    

SkładnSkładnSkładnSkładniiiiki: ki: ki: ki:     
• 2 szklanki mąki2 szklanki mąki2 szklanki mąki2 szklanki mąki    
• 2/3 szklanki cukru2/3 szklanki cukru2/3 szklanki cukru2/3 szklanki cukru    
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia2 łyżeczki proszku do pieczenia2 łyżeczki proszku do pieczenia2 łyżeczki proszku do pieczenia    
• 1 szklanka mleka1 szklanka mleka1 szklanka mleka1 szklanka mleka    
• 100 g masła 100 g masła 100 g masła 100 g masła     
• 1 jajko1 jajko1 jajko1 jajko    
• czekolada (najlepiej trochę białej i mlecznej)czekolada (najlepiej trochę białej i mlecznej)czekolada (najlepiej trochę białej i mlecznej)czekolada (najlepiej trochę białej i mlecznej)    
    

Do jednej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier. W drugiej połączyć jajko, mleko oraz Do jednej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier. W drugiej połączyć jajko, mleko oraz Do jednej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier. W drugiej połączyć jajko, mleko oraz Do jednej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier. W drugiej połączyć jajko, mleko oraz 
roztopione i ostudzone masło. Przelać roztopione i ostudzone masło. Przelać roztopione i ostudzone masło. Przelać roztopione i ostudzone masło. Przelać do miski z suchymi składnikami. Mieszać, ale delikatnie i niezbyt do miski z suchymi składnikami. Mieszać, ale delikatnie i niezbyt do miski z suchymi składnikami. Mieszać, ale delikatnie i niezbyt do miski z suchymi składnikami. Mieszać, ale delikatnie i niezbyt 
dokładnie. Ciasto powinno pozostać grudkowate, w przeciwnym razie muffiny będą zbite i twarde. Czdokładnie. Ciasto powinno pozostać grudkowate, w przeciwnym razie muffiny będą zbite i twarde. Czdokładnie. Ciasto powinno pozostać grudkowate, w przeciwnym razie muffiny będą zbite i twarde. Czdokładnie. Ciasto powinno pozostać grudkowate, w przeciwnym razie muffiny będą zbite i twarde. Cze-e-e-e-
koladę pokroić na drobniejsze kawałki, np. każdą kostkę podzielić na 6. Dodać do ciasta lekkkoladę pokroić na drobniejsze kawałki, np. każdą kostkę podzielić na 6. Dodać do ciasta lekkkoladę pokroić na drobniejsze kawałki, np. każdą kostkę podzielić na 6. Dodać do ciasta lekkkoladę pokroić na drobniejsze kawałki, np. każdą kostkę podzielić na 6. Dodać do ciasta lekko mieszając.o mieszając.o mieszając.o mieszając.    
Ciasto przełożyć do wysmarowanych masłem foremek. Piec przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do Ciasto przełożyć do wysmarowanych masłem foremek. Piec przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do Ciasto przełożyć do wysmarowanych masłem foremek. Piec przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do Ciasto przełożyć do wysmarowanych masłem foremek. Piec przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 
200 stopni. Foremki powoli wyjąć z piekarnika, a po kilku minutach ostudzone muffinki są gotowe do 200 stopni. Foremki powoli wyjąć z piekarnika, a po kilku minutach ostudzone muffinki są gotowe do 200 stopni. Foremki powoli wyjąć z piekarnika, a po kilku minutach ostudzone muffinki są gotowe do 200 stopni. Foremki powoli wyjąć z piekarnika, a po kilku minutach ostudzone muffinki są gotowe do 

jedzenia. Smacznego jedzenia. Smacznego jedzenia. Smacznego jedzenia. Smacznego ☺☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Joasia JankoJoasia JankoJoasia JankoJoasia Jankowwwwskaskaskaska    
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Jedzenie jak marzenie ☺☺☺☺  



 
 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 

owoc obfity, poniewaŜ beze Mnie nic nie moŜecie 

uczynić.  

Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony 

jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją,  

i wrzuca do ognia, i płonie.  
(J 15, 5-6) 

fot. Ewa Bańkowiak 


