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RODZINA
NA

ZACISZU
GAZETKA PARAFII ŒWIÊTEJ RODZINY
wyczekanym dzieckiem, które postanowili przeznaczyæ na s³u¿bê Bogu. Wychowywali Maryjê w pobo¿noœci, a w wieku kilku lat oddali j¹ do pos³ugi
w œwi¹tyni Jerozolimskiej.
Historia chrzeœcijañskich rodzin wielokrotnie pokazuje, ¿e dziêki pomocy, wsparciu i zaanga¿owaniu babæ i dziadków wielu ludzi mog³o wzrastaæ
w œwiêtoœci na chwa³ê Bo¿¹. Warto wspomnieæ tu
na przyk³ad œwiêt¹ Jadwigê Œl¹sk¹, która pomaga³a swojej synowej, œwi¹tobliwej ksiê¿nej Annie,
w wychowaniu dzieci. Warta wspomnienia jest bab-

DZIEÑ BABCI I DZIADKA
RODZINNE ŒWIÊTOWANIE
21 i 22 stycznia to dni, w których od lat obchodzone s¹ dni Babci i Dziadka. Nie jest to œwiêto
wynikaj¹ce z liturgii, lecz z z tradycji i to nie
tak dalekiej (obchodzimy je od lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku). Liturgicznie œwiêtych
dziadków wspominamy w dniu 26 lipca, kiedy
to obchodzone jest œwiêto Joachima i Anny, rodziców Maryi – jednak prawdopodobnie z racji
na sezon wakacyjno-wyjazdowy nie zakorzeni³o siê w naszych rodzinnych zwyczajach w tym
terminie. Dlatego te¿ w naszym styczniowym numerze chcemy zaprosiæ do refleksji i dziêkczynienia za dobrych dziadków i babcie, które ubogacaj¹ nasze rodziny.

cia ma³o znanego polskiego, œwiêtego Melchiora
Grodeckiego, która by³a pobo¿n¹ niewiast¹, matk¹
trzech synów: dwóch z nich zosta³o kap³anami,
a spoœród pi¹tki jej wnuków kolejnych trzech równie¿ odczyta³o powo³anie kap³añskie. Tak¿e Romuald Traugutt podkreœla³, ¿e to babcia wychowa³a go
na patriotê i katolika.
Koœció³ – dziadkowie skarbem
Koœció³ w swoim nauczaniu czêsto porusza kwestiê roli dziadków, wielokrotnie tematyka ta omawiana by³a w nauczaniu dotycz¹cym rodziny oraz
misji ¿ycia osób starszych.
Oto kilka cytatów z Papie¿y naszych czasów:
Jan Pawe³ II, mówi¹c o ludziach starych, powiedzia³: Przede wszystkim trzeba patrzeæ na ludzi starszych w œwietle ich godnoœci ludzkiej, która nie zanika w miarê up³ywu lat i pogarszania siê stanu
psychicznego i fizycznego. Oczywiœcie tego typu postawa mo¿e zakorzeniæ siê tylko w spo³eczeñstwie
zdolnym przezwyciê¿yæ rozpowszechniane stereotypy, wedle których o wartoœci cz³owieka stanowi

Dziadkowie w historii chrzeœcijañskich rodzin
S³owa Pisma Œwiêtego nie wspominaj¹ o Joachimie i Annie bezpoœrednio, ale tradycja chrzeœcijañska i apokryfy wspominaj¹ rodziców Matki Bo¿ej,
opisuj¹c Jej lata dzieciêce. Wed³ug tych opisów
Joachim i Anna bardzo d³ugo nie mogli mieæ dzieci i w koñcu w podesz³ym wieku Bóg obdarzy³ ich
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m³odoœæ, wydajnoœæ, fizyczna ¿ywotnoœæ i pe³nia zdrowia. Doœwiadczenie uczy, ¿e brak tego pozytywnego nastawienia sprzyja marginalizacji ludzi starszych i skazuje ich na samotnoœæ porównywaln¹
do prawdziwej œmierci spo³ecznej. A czy¿ mniemanie, jakie cz³owiek starszy ma o sobie, nie zale¿y
w du¿ej mierze od uwagi, jak¹ poœwiêca mu rodzina i spo³eczeñstwo?
Benedykt XVI: Niech dziadkowie nigdy z ¿adnego powodu nie bêd¹ wy³¹czeni z rodziny. S¹ skarbem,
którego nie mo¿emy odebraæ nowym pokoleniom, zw³aszcza ich œwiadectwa wiary.
Papie¿ Franciszek: Dziadkowie strzeg¹ w sobie wartoœci narodu, rodziny i pomagaj¹ rodzicom w przekazywaniu ich swoim dzieciom. Dziadkowie i babcie tworz¹ nieustanny «chór» wielkiej duchowej
œwi¹tyni, gdzie modlitwa b³agania i uwielbienia wspiera wspólnotê pracuj¹c¹ i zmagaj¹c¹ siê na polu
¿ycia. Papie¿ Franciszek podzieli³ siê te¿ osobistym œwiadectwem na temat swojej babci i wyzna³: S³owa,
które moja babcia przekaza³a mi na piœmie w dniu moich œwiêceñ kap³añskich nadal zawsze noszê
ze sob¹ w brewiarzu

Babcia i dziadek oczyma trzech pokoleñ
O rolê Babci i Dziadka w ¿yciu rodzinnym zapytaliœmy Pañstwa Morawskich – Kingi
i Tomasza, ich dzieci oraz samych dziadków:
pani Barbary i Adama Grunwaldów.

Oczyma wnucz¹t
Piotruœ, który ma cztery lata, i Michaœ, który ma
dwa i pó³ roku, lubi¹ spêdzaæ czas z dziadkami.
Starszy ch³opiec narysowa³ na potrzeby tego artyku³u ilustracjê pokazuj¹c¹ dziadków.
Jacy s¹ dziadkowie?
Wszyscy s¹ chudzi i mili. Bardzo ich lubiê. Aaaaa
dziadek Adam jest ogromny. Jak bomba prawdziwa! – Opisywa³ z przejêciem ch³opiec.
Co lubisz robiæ z babci¹ i dziadkiem?
Lubiê, jak babcia Celinka opowiada mi bajki o mnie
i Micha³ku... – precyzuje ch³opiec.
A co jeszcze lubisz robiæ?
Lubiê u babci Basi zamiataæ schody – opowiada
z powa¿n¹ min¹. – Mam te¿ babciê Marysiê – „prababciê”, dopowiada p. Kinga – Lubiê u niej jeœæ
ró¿ne s³odycze... – dodaje szczerze.
A druga babcia i dziadek?
Lubiê jeŸdziæ do Babci Basi i Dziadka Adama
takim szybkim pendolino – opowiada ch³opiec
z dum¹.
Babcia Celina nauczy³a Michasia wierszyka „Polak Ma³y”, pewnie dlatego ch³opczyk na pytanie jak
lubi babciê, odpowiedzia³ z powa¿n¹ min¹: „lubiê
szczerze”. Z kolei z dziadkiem Adamem dwulatek
uwielbia ogl¹daæ bajki. Dziadek ma bowiem
telewizor, a jego rodzice nie. Z drugim dziadkiem
Waldkiem tak¿e ogl¹da bajki, szczególne „Bolka
i Lolka”.

2

Oczyma rodziców
Jaka jest wed³ug Pañstwa rola dziadków?
Najwa¿niejsz¹ rol¹ dziadków jest po prostu byæ
i w miarê mo¿liwoœci pomagaæ rodzicom – odpowiada z uœmiechem pan Tomasz. – Obecnoœæ dziadków w ¿yciu rodzinnym pokazuje bardzo wa¿ny
aspekt dzieciom, a mianowicie pokoleniow¹
ci¹g³oœæ rodziny.
Rol¹ dziadków jest kochaæ wnuki i przekazywaæ
im historiê rodzinn¹, opowiadaæ o tym, jak
wspaniali byli ich rodzice, kiedy byli mali – œmieje
siê pani Kinga.
Niektórzy rodzice uznaj¹, ¿e dziadkowie za
bardzo ingeruj¹ w wychowanie dzieci. Co zrobiæ,
by tak nie by³o?
Trzeba z nimi rozmawiaæ, czasem zwracaæ uwagê,
¿e nam siê jakieœ zachowanie nie podoba, trzeba
podkreœlaæ, ¿e to my jesteœmy odpowiedzialni
za wychowanie dzieci i prosimy, aby dziadkowie
dostosowali siê do naszych regu³. Wiem, ¿e nie jest
to proste i z niektórymi dziadkami wrêcz niemo¿liwe. Zgadzam siê z mê¿em – dodaje pani Kinga
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– choæ bywa to trudne, trzeba pamiêtaæ o dobru dzieci. Wa¿ne jest, ¿eby rodzice i dziadkowie w kwestii wychowania grali w jednej dru¿ynie, nawet
jeœli czasem maja odmienne zdanie. To bardzo
wa¿ne, ¿eby dziadkowie dobrze mówili o rodzicach
w obecnoœci dzieci i na odwrót, poniewa¿ dziecku
daje to poczucie bezpieczeñstwa i wiarê w to,
¿e jego rodzice s¹ wspaniali, to dodaje maluchom
skrzyde³, a tak¿e rodzi zaufanie rodziców wobec
dziadków.
Czy lepiej wysy³aæ dzieci do przedszkola, czy
do babci i dziadka?
Jeœli pytanie dotyczy³oby ¿³obka, to raczej wybra³bym babciê i dziadka – przyznaje pan Tomasz.
– Jeœli mówimy o przedszkolu, to wys³a³bym tam
dzieci i ewentualnie dziadków poprosi³ o wczeœniejsze ich odbieranie. W przedszkolu dzieci maj¹
mo¿liwoœæ spotkania siê z rówieœnikami i mog¹
rozwijaæ siê spo³ecznie w wiêkszej grupie – wyjaœnia swoje stanowisko.
Wed³ug mnie, to trochê zale¿y od sytuacji – wypowiada siê pani Kinga – od tego w jakiej kondycji
fizycznej, psychicznej, czy moralnej s¹ dziadkowie.
A tak¿e w du¿ej mierze jakie temperamenty maj¹
dzieci i jakie s¹ dostêpne przedszkola…
Podejmuj¹c tak¹ decyzjê myœlê, ¿e trzeba rozwa¿yæ, co dla dziecka bêdzie najlepsze w tej konkretnej sytuacji.
Czy Pañstwa relacje z dziadkami by³y takie same,
jak teraz Pañstwa dzieci z Pañstwa rodzicami?
Myœlê ¿e zbli¿one. Dzieci, podobnie jak ja, lubi¹
wyje¿d¿aæ do dziadków, którzy mieszkaj¹ daleko
od domu, lubi¹ oczywiœcie te¿ chodziæ do tych, którzy mieszkaj¹ piêtro ni¿ej – odpowiada pan Tomasz.
Ile czasu powinni dziadkowe spêdzaæ z dzieæmi?
Myœlê, ¿e jakoœæ czasu ma tu równie¿ du¿e znaczenie. Dziadkowie mog¹ nauczyæ swoje wnuki
naprawdê wielu fantastycznych rzeczy, których nie
potrafi¹ albo na które nie maj¹ czasu rodzice.
Ale mog¹ te¿ posadziæ wnuki przed szklanym
ekranem i „mieæ je z g³owy” na ca³y dzieñ, co oczywiœcie nie jest dobrym rozwi¹zaniem – t³umaczy
pani Kinga.
Jak Pañstwo wyobra¿acie sobie siebie jako dziadków?
Chcia³bym wspieraæ moje dzieci w wychowaniu
wnuczków. Oczywiœcie chcia³bym z nimi
siê bawiæ i „troszkê” je rozpieszczaæ – mówi z pan
Tomasz.
Jak nas sobie wyobra¿am? Siwych, trochê mniejszych, trochê g³uchych i w okularach – opowiada
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pani Kinga. – Ale te¿ radosnych i, mam nadziejê,
godnych zaufania naszych dzieci oraz wnuków.

Oczyma samych Dziadków
Jaka jest rola dziadków?
Poprzez opiekê w ramach wolnego czasu i mo¿liwoœci pomagaæ w wychowaniu wnuków, a podczas
nieobecnoœci rodziców opiekowaæ siê nimi – odpowiada pani Barbara. – Uczyæ modlitwy do Pana
Boga, którymi wczeœniej modlili siê dziadkowie,
rodzice, a obecnie wnuki: Do Ciebie Bo¿e r¹czki
podnoszê...
Jak zmieni³o siê Pañstwa ¿ycie po staniu siê babci¹ i dziadkiem?
Sta³o siê bogatsze, radoœniejsze i wspanialsze
z powodu powiêkszenia siê naszej rodziny o grono
maleñkich pociech, przy których zapominamy o troskach dnia codziennego, czerpiemy radoœæ ze wspania³ych maluchów i oczywiœcie cieszymy siê razem
z nimi – t³umaczy z uœmiechem babcia Piotrusia
i Michasia.
Jak spêdzacie Pañstwo czas z wnuczkami?
My, jako dziadkowie, nie mamy wnuków na
co dzieñ, poniewa¿ dzieli nos odleg³oœæ 300 km,
mamy niezbyt du¿o mo¿liwoœci, aby siê nimi nacieszyæ, ale staramy siê podczas spêdzanych razem
chwil obserwowaæ jak rosn¹, jak siê rozwijaj¹
i mo¿e od czasu do czasu zasugerowaæ jak¹œ wskazówkê, oczywiœcie bardzo delikatnie, aby nie naruszyæ swobody w wychowaniu rodziców – przyznaj¹
wspólnie.
Czy powinni dziadkowie rozpieszczaæ wnuczki?
Dziadkowie raczej nie powinni zbytnio rozpieszczaæ wnuków, poniewa¿ mo¿na w ten sposób podwa¿aæ autorytet rodziców, niszcz¹c ich trud wychowawczy – t³umaczy pan Adam, a pani Barbara dodaje: – Rol¹ dziadków jest bezgranicznie kochaæ
wnuki.
Dziêkujê.

SZCZÊŒLIWA RODZINA

¯aneta i £ukasz Elsner
s¹ ma³¿eñstwem od 16 lat.
Maj¹ szeœcioro dzieci:
czternastoletni¹ Alicjê,
dwunastoletni¹ Olê,
oœmioletni¹ Marysiê,
piêcioletni¹ Aniê,
dwuletni¹ Basiê
i rocznego Krzysia.

Dwie po³ówki plus… szeœæ b³ogos³awieñstw
Jak zaczê³a siê historia Pañstwa mi³oœci?
£ukasz: Poznaliœmy siê na wakacjach, podczas
obozu organizowanego przez ksiêdza Miros³awa
Mikulskiego. Skoñczyliœmy wtedy pierwsz¹ klasê
liceum i byliœmy jeszcze za m³odzi, ¿eby myœleæ
powa¿nie o przysz³ym doros³ym ¿yciu. Nasza znajomoœæ rozwija³a siê wiêc na poziomie kole¿eñskimi przez kilka lat.
¯aneta: Nie pamiêtam dok³adnie tego momentu,
ale chyba podczas studiów, kiedy moje myœlenie
o ¿yciu sta³o siê bardziej dojrza³e: pomyœla³am
o £ukaszu, ¿e by³by wspania³ym ojcem. Odkry³am, ¿e szukam w ¿yciu ³agodnego mê¿czyzny,
zupe³nie innego ni¿ mój tata. Przez jakiœ czas oczywiœcie zastanawia³am siê nad innymi drogami…
Gdy jednak zobaczy³am w £ukaszu ³agodnego,
dobrotliwego cz³owieka, to sta³o siê dla mnie oczywiste, ¿e to w³aœnie on jest moj¹ „Drug¹ po³ówk¹”,
Towarzyszem na ca³e ¿ycie.

dzieæ i omówiæ. Jakie to by³y sprawy? Na przyk³ad,
¿e £ukasz ma wiêcej cierpliwoœci do m³odszych
dzieci, a ja lepiej siê rozumiem ze starszymi
– to pomaga podzieliæ obowi¹zki w domu. Du¿o
te¿ planowaliœmy. Wyobra¿aliœmy sobie siebie
za parê lat. Chcieliœmy mieæ te¿ du¿¹ rodzinê...
(uœmiech), ale nie a¿ tak du¿¹. Pan Bóg nam
obficie pob³ogos³awi³!
Czy ró¿nice pomiêdzy Wami dziel¹ Was,
czy mo¿e pozwalaj¹ siê uzupe³niæ?
¯: Niektóre ró¿nice nas paradoksalnie ³¹cz¹,
a niektóre dziel¹. Czêsto siê mówi, ¿e ma³¿eñstwo
to sztuka kompromisu. Osobiœcie uwa¿am, ¿e jest
to sztuka ustêpowania i rezygnacji na rzecz dobra
wspó³ma³¿onka, b¹dŸ ca³ej rodziny. W tym miejscu muszê przyznaæ szczerze, ¿e bez Pana Boga
by³oby nam bardzo ciê¿ko! Bez Boga nic trwa³ego
i dobrego cz³owiek nie jest w stanie zbudowaæ.
W³aœnie dziêki ³asce sp³ywaj¹cej podczas sakramentu ma³¿eñstwa Pan Bóg ubogaca i wzmacnia
ma³¿onków tak, by byli w stanie „przekraczaæ
siebie”, czyniæ rzeczy wielkie dla mi³oœci, przez
mi³oœæ i w mi³oœci…

Przysz³a mi³oœæ, czas wzajemnego poznawania
siê i podejmowania decyzji...
£: Jak wspomnieliœmy, znamy siê doœæ d³ugo,
ale szczególnie w okresie narzeczeñstwa staraliœmy
siê jak najwiêcej siebie poznaæ i zrozumieæ.
¯: Myœlê, ¿e wiele z tych rozmów sta³o siê pewnego rodzaju fundamentem dla przysz³ego ¿ycia,
bo gdy na œwiat przychodz¹ dzieci i gdy s¹ ma³e,
niewiele czasu pozostaje na rozmowy ma³¿eñskie…
Poznaj¹c siebie w czasie przygotowañ do sakramentu ma³¿eñstwa, uda³o nam siê wiele spraw przewi-

Czym jest dla Was ma³¿eñstwo?
¯: Ma³¿eñstwo to radoœæ z tego, ¿e nie jest siê
samotnym. To pewnoœæ, ¿e jest ktoœ, kto myœli
o mnie, czeka na mnie i troszczy siê o mnie. Ale
to te¿ zobowi¹zanie, bym ja o tym kimœ myœla³a,
czeka³a i troszczy³a siê o jego dobro. Ma³¿eñstwo
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to przestrzeñ, w której mo¿emy byæ sob¹, w której
czujemy siê dobrze, bezpiecznie i mamy pewnoœæ,
¿e ta druga osoba nas kocha.
Piêkne s³owa. Czuæ w nich mi³oœæ i szczêœcie,
ale czy nad waszym ma³¿eñstwem pojawi³y
siê ciemne chmury – czy doœwiadczyliœcie jakiœ
trudnoœci?
£: Nasz zwi¹zek od pocz¹tku by³ naznaczony
trudnoœciami wiêkszymi lub mniejszymi.
¯: Najpierw, jeszcze na etapie przyjaŸni, £ukasz
spodoba³ siê naszej wspólnej kole¿ance. To by³
trudny dla nas czas i trwa³ bardzo d³ugo. Potem,
gdy byliœmy ju¿ pewni co do wspólnej przysz³oœci,
mama £ukasza mia³a obiekcje, co do wieku,
w którym jej ukochany syn chcia³ siê ¿eniæ…
£: Mieliœmy wtedy oboje po dwadzieœcia cztery lata,
ale dla rodziców zawsze za szybko przychodzi dzieñ
odejœcia dzieci z domu. Za parê lat i my bêdziemy
prze¿ywaæ ten moment. „Drogê do o³tarza” mieliœmy trudn¹ i d³ug¹. Nigdy jednak nie myœleliœmy,
¿e trudnoœci zsy³a na nas Bóg. Trudnoœci kszta³tuj¹, a Pan Bóg nam towarzyszy i wspiera.
Oczywiœcie przez te 16 wspólnych lat by³o trochê
ciê¿kich doœwiadczeñ...
¯: Najtrudniejszymi by³y „okolicznoœci medyczne”
narodzin naszych kolejnych dzieci. Wszystkie urodzi³y siê przez cesarskie ciêcie. W trakcie trzeciej
cesarki lekarze orzekli, ¿e blizna po poprzednich
dwóch dzieciach siê rozesz³a i dziecko z wodami
p³odowymi utrzymuje siê tylko dziêki cienkiej b³o-

nie. To siê nazywa „nieme rozejœcie siê blizny”.
Powiedziano nam, ¿e absolutnie nie mogê mieæ
wiêcej dzieci. A ja urodzi³am jeszcze troje!
£: Doœwiadczyliœmy te¿ niezwyk³ego cudu przyjœcia na œwiat naszej pi¹tej córeczki Basi o wadze
600 gramów. To d³uga, piêkna i trudna historia,
ale zakoñczona szczêœliwie: po czterech miesi¹cach
dojrzewania w szpitalnych inkubatorach Basia wróci³a do domu zdrowa. 15 maja skoñczy trzy latka.
¯: Muszê przyznaæ, ¿e nie zawsze dwa paski
na teœcie ci¹¿owym wywo³ywa³y u mnie radoœæ,
ale œwiadomoœæ Obecnoœci Bo¿ej zawsze by³a
koj¹ca i lecz¹ca. Mo¿e nara¿ê siê na zgryŸliwe
komentarze, ale koniec koñców myœlê, ¿e sensem
¿ycia kobiety i jej szczególnym powo³aniem jest
rodzenie dzieci.
Czy zdradzicie tajemnicê szczêœliwego i dobrego ma³¿eñstwa?
£: Ma³¿eñstwo jest jedn¹ z dróg do nieba. Jezus
Chrystus obdarza nas obficie swoj¹ ³ask¹ poprzez
sakrament ma³¿eñstwa, wspiera swoim S³owem
w Piœmie Œwiêtym i ubogaca przez inne sakramenty: pokuty, Eucharystii… G³upi jest ten, kto nie chce
z tego skorzystaæ. Sekretem szczêœliwego ma³¿eñstwa jest trwanie przy Bogu, a w³aœciwie œwiadomoœæ Jego trwania przy nas.
¯: A recept¹ na szczêœliwe ma³¿eñstwo jest ¿ycie
sakramentami.
Dziêkujê.

Nowy rok w Wolontariacie Œwiatowych Dni M³odzie¿y
Wolontariusze Œwiatowych
Dni M³odzie¿y przywitali
nowy rok kolejnym wyzwaniem – tak samo jak w zesz³ym roku podjêli
siê organizacji balu karnawa³owego w parafii,
który odby³ siê 23 stycznia.
Wolontariusze podeszli do przygotowañ w sposób
profesjonalny – zadania zosta³y podzielone na poszczególne dzia³y organizacyjne: przygotowanie
jedzenia, dekoracja sali, muzyka, zakupy. Tematem
przewodnim balu bêdzie las zimowy. Okaza³o siê
przy tym, ¿e wolontariusze maja wiele ukrytych
talentów, które niew¹tpliwie przydadz¹ siê w czasie Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Organizacja ró¿nych wydarzeñ, nawet pozornie drobnych, takich
jak miko³ajki dla najm³odszych czy bal karnawa³o-
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wy, jest wa¿nym æwiczeniem przed du¿ym wyzwaniem, jakim bêd¹ Œwiatowe Dni M³odzie¿y.
Zesz³y rok w wolontariacie przyniós³ du¿e zmiany
– nasi wolontariusze w znacz¹cy sposób w³¹czyli
siê w codzienne ¿ycie parafii, wspomagali inicjatywy spoza w³asnej dziedziny oraz tworzyli now¹
wspólnotê m³odzie¿ow¹. Zw³aszcza to ostatnie jest
wa¿ne. Realizuje siê w ten sposób g³ówne za³o¿enie Œwiatowych Dni M³odzie¿y – integracja m³odych ludzi, tworzenie wspólnoty i dzielenie siê
S³owem Bo¿ym. Koordynatorzy maj¹ nadziejê,
¿e wolontariat bêdzie siê coraz bardziej rozwija³
w nadchodz¹cym roku i serdecznie zachêcaj¹
wszystkich chêtnych do w³¹czenia siê do przygotowañ. Spotkania Wolontariatu odbywaj¹ siê
co dwa tygodnie w czwartki.

WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

Mróz
Dzieñ dobry, nazywam siê Lodowy Ryjek. Ojej!
Nie, nie. Weso³y Ryjek! Chocia¿ dzisiaj naprawdê
mo¿na siê by³o pomyliæ. Zanim by³o dzisiaj, to najpierw by³o wczoraj, bo tak jest zawsze, prawda?
Wczoraj przyjechaliœmy w nasze ulubione góry.
Bardzo je lubiê, bo te góry nie s¹ wysokie, tylko
takie w sam raz. Nawet mój ¿ó³w przytulanka mo¿e
siê na nie wdrapaæ – razem ze mn¹, w moim plecaku. Wczoraj od razu wszyscy wdrapaliœmy siê na
tak¹ niedu¿¹ górê – tata, mama, mój ¿ó³w przytulanka i ja.
- Co to za zima! – mówi³ tata. – Zielona trawa,
ka³u¿e i b³oto.
- Bardzo ciep³o, jak wiosn¹ – mówi³a mama.
- Puff, puff – mówi³em ja, za siebie i za mojego
¿ó³wia, bo przy wdrapywaniu siê na górkê zawsze
trzeba trochê podyszeæ, jak ta lokomotywa
z wiersza.
Na szczêœcie tata wzi¹³ mnie potem na barana i ju¿
nie musia³em dyszeæ ani za siebie, ani za ¿ó³wia.
Tata dysza³ za nas wszystkich!
Na samej górze zrobiliœmy sobie postój i zdjêcie,
a potem wróciliœmy. Po drodze nie spotkaliœmy
nikogo, oprócz trzech saren albo jeleni, albo reniferów, albo niedŸwiedzi. Nie wiem dok³adnie,
bo przebieg³y szybko i nie zd¹¿yliœmy im zrobiæ
zdjêcia. W ka¿dym razie to na pewno nie by³y
ufoludki, bo kolor mia³y br¹zowy, a nie zielony.
A kiedy wróciliœmy do domu, okaza³o siê, ¿e my
te¿ jesteœmy br¹zowi. Nie ze wszystkich stron i nie
ca³kiem. Tylko z ty³u i tylko w kropki. Du¿e, œrednie i ma³e. Nie wiedzia³em dlaczego, dopóki mama
nie zawo³a³a:
WARTO ZOBACZYÆ

https://www.facebook.com/wesolyryjek

- Ale¿ siê ub³ociliœmy! To wszystko przez tê pogodê.
I zaczêli z tat¹ opowiadaæ, ¿e jak byli mali, to œnieg
by³ zim¹, a b³oto tylko wiosn¹ i jesieni¹. I ¿e zima
to powinna byæ zima. I opowiadali swoje ró¿ne zimowe przygody a¿ do wieczora. A dziœ rano…
- Kochanie, chyba termometr siê zepsu³ – zawo³a³a
mama od okna.
Tata podszed³ i spojrza³ najpierw na termometr,
potem na mamê, a potem bez s³owa otworzy³ okno.
Nie wyszed³em jeszcze spod ko³dry, a i tak poczu³em, jakby na mnie chuchnê³a Królowa Œniegu.
- Brr! – powiedzia³em i przytuli³em siê do ¿ó³wia,
bo razem zawsze cieplej. – Chyba dzisiaj w koñcu
przysz³a prawdziwa zima, co?
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e w czasie prawdziwej
zimy najlepiej radz¹ sobie na mrozie ¿ó³wie! Po
dzisiejszym spacerze wszyscy – tata, mama i ja –
mieliœmy lodowe ryjki. A mój ¿ó³w nie. Wiecie dlaczego? Ja wiem, bo tata mi wyt³umaczy³. Dlatego,
¿e ¿ó³wie nie maj¹ ryjków!
Wojciech Wid³ak

Bernadetta. Cud w Lourdes

Poruszaj¹ca opowieœæ o cudownych objawieniach, które odmieni³y
¿ycie tysiêcy ludzi – w kinach od 29 stycznia.
Od lutego do lipca 1858 roku Matka Bo¿a 18 razy objawia siê
Bernadetcie Soubirous, prostej, obdarzonej du¿ym temperamentem,
nieco upartej, ale niezwykle uczciwej nastolatce z prowincjonalnego
Lourdes na po³udniu Francji. Do miasteczka zaczynaj¹ przybywaæ
pielgrzymi, dochodzi do cudownych uzdrowieñ, a wieœæ o Lourdes
obiega œwiat…
Za g³ówn¹ rolê w filmie „Bernadetta. Cud w Lourdes” Katia Miran zosta³a nagrodzona na Festiwalu
Filmów Religijnych w Rzymie. Widz na d³ugo pozostanie pod wra¿eniem jej kreakcji aktorskiej.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

Hymn of the Jubilee of Mercy
Misericordes sicut Pater
1. Give thanks to the Father, for He is good
in aeternum misericordia
He created the world with wisdom
in aeternum misericordia eius
He leads His people throughout history
in aeternum misericordia eius
He pardons and welcomes His children
in aeternum misericordia eius

3. Let us ask the Spirit for the seven holy gifts
in aeternum misericordia eius
Fount of all goodness and the sweetest relief
in aeternum misericordia eius
Comforted by Him, let us offer comfort
in aeternum misericordia eius
Love hopes and bears all things
in aeternum misericordia eius

2. Give thanks to the Son, Light of the Nations
in aeternum misericordia eius
He loved us with a heart of flesh
in aeternum misericordia eius
As we receive from Him, let us also give to Him
in aeternum misericordia eius
Hearts open to those who hunger and thirst
in aeternum misericordia eius

4. Let us ask for peace from the God of all peace
in aeternum misericordia eius
The earth waits for the Good News of the Kingdom
in aeternum misericordia eius
Joy and pardon in the hearts of the little ones
in aeternum misericordia eius
The heavens and the earth will be renewed
in aeternum misericordia eius

Merciful like the Father: message for the Jubilee of Mercy for the young
The Church is celebrating the Holy Year of Mercy, a time of grace, peace, conversion and joy. It is meant for
everyone: people of every age, from far and near. There are no walls or distances which can prevent the
Father’s mercy from reaching and embracing us. The Holy Door is now open in Rome and in all the dioceses
of the world.
This grace-filled moment also concerns you, dear young people. I encourage you to take an active part in this
celebration and to realise that each of you is a child of God. I would like to invite you, one by one, calling you
by name, as Jesus does each day. For you know that your names are written in heaven, in the heart of the
Father, that Merciful Heart which is the source of all reconciliation and kindness.
The Jubilee is a year-long celebration, in which every moment becomes a chance for us to grow in holiness.
It is a time when we can discover that life together as brothers and sisters is like a great party, perhaps the most
beautiful party we can imagine, the endless party that Jesus has taught us to celebrate by his Spirit. The
Jubilee is the party to which Jesus invites us all, without excluding anyone. That is why I also wanted to have
some days of prayer and celebration with you. I am looking forward to seeing many of you in April.
«Merciful like the Father». This is the theme of the Jubilee, but it is also the prayer we make for all of you as
we welcome you in the name of Jesus. To be merciful means to grow in a love which is courageous, generous
and real. It means to grow physically and spiritually. You are preparing to be Christians capable of making
courageous choices and decisions, in order to build daily, even through little things, a world of peace.
Yours is a time of life which is full of amazing changes. Everything seems possible and impossible all at once.
I repeat what I said to some of your friends: «Remain steadfast in the journey of faith, with firm hope in the
Lord. This is the secret of our journey! He gives us the courage to swim against the tide. Pay attention, my
young friends: to go against the current; this is good for the heart, but we need courage to swim against the
tide. Jesus gives us this courage! … With Him we can do great things; He will give us the joy of being His
disciples, His witnesses. Commit yourselves to great ideals, to the most important things. We Christians were
not chosen by the Lord for little things; push onwards toward the highest principles. Stake your lives on noble
ideals». (...)
May the Lord bless your journey towards the Holy Door. I pray that the Holy Spirit will guide your steps and
enlighten you. For you and your families, and for all who help you to grow in goodness and in grace, may the
Blessed Virgin Mary, Mother of us all, be true Door of Mercy”.
http://www.im.va/content/gdm/pl.html
comfort – pocieszyæ
jubilee – jubileusz

Vocabulary
conversion – nawrócenie
reconciliation – pojednanie
embrace – uœciskaæ
courage – odwaga
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tide – fala
stake – ryzykowaæ

Z ¯YCIA PARAFII

OBCHODY ŒWIÊTA PATRONALNEGO
27 grudnia, jak co roku w niedzielê w oktawie
Bo¿ego Narodzenia, obchodziliœmy w parafii
nasze œwiêto patronalne – uroczystoœæ Œwiêtej
Rodziny. Bezpoœrednio przed uroczyst¹ Msz¹ œw.
odby³ siê koncert kolêd polskich i francuskich w
wykonaniu Jerzego Zelnika (recytacja), Katarzyny Bienias (sopran), Grzegorza Zychowicza (bas)
i Zespo³u Instrumentów Dawnych Ars Nova.
Uroczystej Mszy Œwiêtej przewodzi³
abp Henryk Hoser. W homilii ordynariusz praski
zwróci³ uwagê na to, ¿e Jezus Chrystus wszed³
w nasz œwiat przez Bramê Mi³osierdzia, któr¹ by³a
Œwiêta Rodzina. ¯ycie tej rodziny nie by³o sielankowe, ale niezwykle wymagaj¹ce i pracowite. Zarówno œw. Józef, jak i Najœwiêtsza Maryja Panna
szli drog¹ wiary. Nie rozumieli wielu wydarzeñ
i okolicznoœci, które ich spotyka³y, ale ufali Bogu.
A zatem trudnoœci, ciemnoœci i w¹tpliwoœci, które
by³y ich udzia³em, tak¿e i nas nie omin¹ – powiedzia³ ksi¹dz biskup, zachêcaj¹c do zawierzenia
Bogu swoich ma³¿eñstw i rodzin.
Tradycyjnie na Mszê Œwiêt¹ zostali zaproszeni ma³¿onkowie jubilaci, którzy w 2015 roku obchodzili jubileusz 25-, 50-, 60- i 65-lecia. Na zaproszenie ksiêdza Roberta odpowiedzieli ma³¿onkowie z ca³ej diecezji warszawsko-praskiej, w tym
oczywiœcie tak¿e nasi parafianie. W uroczystym
odnowieniu sakramentalnej przysiêgi ma³¿eñskiej
wziê³o udzia³ ponad 100 par ma³¿eñskich.

Ksi¹dz arcybiskup, zwracaj¹c siê podczas homilii
do Jubilatów, wyrazi³ wdziêcznoœæ za przyk³ad ich
¿ycia i nazwa³ ich „ikon¹ Trójcy Przenajœwiêtszej”.
Powiedzia³ miêdzy innymi: „Œwiadectwo waszego
wspólnego ¿ycia jest dla nas czytelnym znakiem,
¿e mi³oœæ ma³¿eñska i rodzicielska jest w stanie przetrwaæ ró¿nego rodzaju trudnoœci i zawirowania,
jeœli jest zakorzeniona w Bogu. Wasze ¿ycie jest cennym przyk³adem zw³aszcza dla m³odego pokolenia,
które boryka siê dziœ z lêkiem o przysz³oœæ, nie wierz¹c w trwa³oœæ zwi¹zku ma³¿eñskiego”.
Eucharystiê zakoñczy³ akt zawierzenia rodzin
Œwiêtej Rodzinie, po którym odœpiewano uroczyste „Te Deum”. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem
ka¿de z jubileuszowych ma³¿eñstw otrzyma³o
pami¹tkowy dyplom i indywidualne b³ogos³awieñstwo. Na koniec Jubilaci zostali zaproszeni do domu
parafialnego na agapê.

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³
ks. Tadeusz Bu³awski. Urodzi³ siê 1945 r.
On sam i jego rodzina pochodz¹ i mieszkaj¹
w Warszawie na Zaciszu. Formacjê kap³añsk¹
odby³ w Diecezji P³ockiej, gdzie przyj¹³ œwiêcenia. S³u¿ba kap³añska trwa³a przez 46 lat.
Po przejœciu na emeryturê i pomimo postêpuj¹cej choroby s³u¿y³ pomoc¹ duszpastersk¹ w naszej parafii
i w parafiiw ¯ukowie gdzie by³ przez 18 lat proboszczem.
W niedzielê 17 stycznia ok. godz. 10.00 ks. Tadeusz odszed³ do
Pana. Zosta³ pochowany w parafii w ¯ukowie.
Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Zapraszamy narzeczonych
na kurs przedma³¿eñski, który rozpocznie siê w naszej parafii w czwartek 28 stycznia o godz. 19.30 w domu
parafialnym. Kurs prowadzi Pani
¯aneta Elsner.

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna w czasie kolêdy
czynna jest w œrody i pi¹tki
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477
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