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„Z POŒPIECHEM…”
Z MARYJ¥ NA DROGACH ADWENTU
W Ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza czytamy,
¿e Maryja po zwiastowaniu anielskim wyruszy³a z poœpiechem, by odwiedziæ swoj¹ krewn¹ El¿bietê. Rozpoczynaj¹c Adwent, zapraszamy do tego, by prze¿yæ
go razem z Maryj¹. Zachêcamy, by siêgaj¹c do bogactwa S³owa Bo¿ego, znajdowaæ w nim natchnienie i pomoc w codziennym chrzeœcijañskim ¿yciu.
Poœpiech nasz powszedni
Wiêkszoœæ z nas uwa¿a,
¿e ¿yjemy w czasach poœpiechu.
Prawie codziennie ka¿dy gdzieœ
siê spieszy: na autobus, do szko³y, do pracy, na spotkanie z klientem, do lekarza, na rozmowê
kwalifikacyjn¹, do kina, na
rodzinny obiad, na urodziny
w klubie, na poci¹g, samolot…
(d³ugo by mo¿na tak wymieniaæ).
W dzisiejszej refleksji nie chodzi
nam o szukanie kolejnych argumentów na to, ¿e warto byæ punktualnym, albo ¿e mo¿na w ¿yciu
robiæ coœ wiêcej, lepiej, wydajniej. Nie szukamy te¿ odpowiedzi na pytanie, czy poœpiech jest
chorob¹ cywilizacyjn¹ naszych
czasów.
Czerpi¹c inspiracjê ze S³owa Bo¿ego, zachêcamy do wzbudzenia w sobie poœpiechu wynikaj¹cego z otwartoœci na dzia³a-

nie Boga w naszym ¿yciu.
Pomyœl, kiedy ostatnio spieszy³eœ
z radoœci¹ (a mo¿e z niecierpliwoœci¹) na spotkanie z Panem
w modlitwie? A ile razy w codziennym rachunku sumienia
usprawiedliwia³eœ siê, ¿e kolejny
dzieñ min¹³ bez lektury Pisma
Œwiêtego, ¿e znów zaniedba³eœ
najbli¿szych, ¿e przeszed³eœ
obojêtnie obok potrzeb bliŸniego.
Mo¿e nawet w poœpiechu spraw
codziennych usprawiedliwiasz siê,
¿e nie masz czasu na modlitwê?
Poœpiech Maryi
W Ewangelii jest jasno napisane, ¿e Maryja wyruszy³a „z
poœpiechem”. To sformu³owanie
nie jest interpretacj¹ teologów czy
mistyków, którzy staraj¹ siê dociec, jak mog³a wygl¹daæ podró¿
Matki Jezusa. Ewangelista w s³owie natchnionym jasno i wyraŸ-
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nie okreœli³ wyruszenie w drogê
przez Maryjê. Maryja siê spieszy³a. Spieszy³a siê do konkretnej
osoby, do El¿biety. Nie myœla³a
o zrealizowaniu na czas jakiegoœ
zadania. Domyœlamy siê, ¿e
chcia³a jak najszybciej spotkaæ
siê ze swoj¹ krewn¹, ¿eby potwierdziæ s³owa Archanio³a Gabriela, chcia³a ujrzeæ radoœæ brze-

TEMAT MIESI¥CA
miennej El¿biety, która dotychczas uchodzi³a za
bezp³odn¹. Sama doœwiadczaj¹c tajemnicy niepokalanego poczêcia, pragnê³a dzieliæ swój stan z kimœ
bliskim.
Co dla nas wspó³czesnych chrzeœcijan znaczy poœpiech Maryi? Czy zachêca nas do tego,
by tak¿e w sposób spontaniczny i ¿yczliwy pospieszyæ z pomoc¹ bliŸnim?

stwa wobec woli Bo¿ej i pragnieniem s³u¿by bliŸniemu. Maryja pos³ugiwa³a El¿biecie, sama bêd¹c
w ci¹¿y z Jezusem. I my, pomimo naszych trosk
i ciê¿arów, otwierajmy siê na pomoc innym w ich
potrzebach.

Rok Mi³osierdzia – poœpieszmy z mi³oœci¹
mi³osiern¹
Staj¹c na progu b³ogos³awionego czasu Adwentu, zapraszamy do tego, by naœladowaæ poœpiech
Maryi. Poœpiech, który jest wynikiem pos³uszeñ-

by jej us³ugiwaæ, wspomagaj nas swoim orêdow-

Maryjo, Matko Brzemienna, która z poœpiechem wyruszy³aœ do swojej krewnej El¿biety,
nictwem, abyœmy z mi³oœci¹ przyjmowali Chrystusa
i z otwartoœci¹ serca s³u¿yli bliŸnim.
MS

Rozpoczynamy Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
W I Niedzielê Adwentu w polskim
Koœciele zainaugurowane zosta³y obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Has³o jubileuszu brzmi: Nowe ¿ycie w Chrystusie.
Znakiem rozpoczêcia obchodów jubileuszu,
widocznym we wszystkich koœcio³ach naszej diecezji, by³ zapalony pascha³, stoj¹cy przy przyozdobionej kwiatami chrzcielnicy. Na ka¿dej Mszy œw.
w I Niedzielê Adwentu zosta³y przez wszystkich
odnowione przyrzeczenia chrzcielne. W katedrze,
g³ównym koœciele diecezji, zosta³a umieszczona i
zapalona œwieca jubileuszowa, która by³a przekazana biskupom diecezjalnym na Jasnej Górze. P³on¹cy
p³omieñ ma byæ znakiem zjednoczenia w modlitwie, wdziêcznoœci za ³askê wiary i proœby o rozpalenie ducha apostolstwa - wyjaœnia ks. Szymon Stu³kowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP.
Centralne wydarzenia rocznicowe zaplanowano w Poznaniu i GnieŸnie w po³owie kwietnia. Towarzyszyæ im bêd¹ liczne inicjatywy religijne, kulturalne i spo³eczne. Narodowe obchody potrwaj¹ do listopada 2016 roku.
Od I Niedzieli Adwentu, w ramach lokalnych przygotowañ do obchodów rocznicowych, duszpasterze w homiliach i konferencjach bêd¹ jeszcze mocniej eksponowaæ tematykê Sakramentu Chrztu.
Szczególn¹ formê bêd¹ mieæ nabo¿eñstwa eucharystyczne celebrowane w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca, maj¹ce formu³ê tzw. „Drogi chrzcielnej”, wtajemniczaj¹cej w prawdy ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Tematyka chrzcielna bêdzie te¿ obecna w trakcie rekolekcji wielkopostnych oraz w Wigiliê Paschaln¹,
kiedy to wszyscy zgromadzeni uroczyœcie odnowi¹
przyrzeczenia chrzcielne. (Info KAI)
Kaplica ksi¹¿êca na Ostrowie Lednickim. Najprawdopodobniej by³a miejscem Chrztu Mieszka I
w 966 roku. Formalnie chrzest w³adcy oznacza³ przyjêcie chrzeœcijañstwa przez ca³e jego pañstwo. .
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ŒWIADECTWO
Rok Mi³osierdzia Bo¿ego to og³oszony
przez papie¿a Franciszka kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie siê 8 grudnia (w œwiêto Niepokalanego Poczêcia NMP), a zakoñczy 20 listopada 2016 r. (w œwiêto Chrystusa Króla).
Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Drodzy bracia
i siostry. Czêsto myœla³em o tym, jak Koœció³
mo¿e uczyniæ jeszcze bardziej oczywistym
swe pos³annictwo bycia œwiadkiem mi³osierdzia.
Jest to droga, która rozpoczyna siê od nawrócenia duchowego”.

Nieœæ mi³osierdzie œwiatu

O tym, czym jest Bo¿e mi³osierdzie w praktyce,
czyli o pracy w hospicjum na Targówku rozmawia³am z dyrektorem Oœrodka Hospicjum Domowego
Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów, ks. Paw³em
Œmierzchalskim i naczeln¹ pielêgniark¹, pani¹ Danut¹ Cerbst. Zapisowi tej rozmowy towarzysz¹ fragmenty modlitwy œw. Faustyny o ³askê pe³nienia
mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich.
Dopomó¿ mi, aby nogi moje by³y mi³osierne, bym
zawsze œpieszy³a z pomoc¹ bliŸnim, opanowuj¹c
swoje w³asne znu¿enie i zmêczenie. Prawdziwe
moje odpocznienie jest w us³u¿noœci bliŸnim.
ks. Pawe³: W Piœmie Œwiêtym znajdujemy wiele
piêknych przypowieœci, w których Jezus wzrusza
siê g³êboko nad ¿yciem cz³owieka. Wzruszenie jest
udzia³em nie tylko nas, ale tak¿e samych chorych,
którzy ciesz¹ siê ka¿dym gestem jaki czynimy wobec nich. Na przyk³ad wczoraj odwiedzany przez
nas pacjent zdziwi³ siê tym, ¿e s¹ jeszcze ¿yczliwe
osoby, którym chcia³o siê do niego przyjœæ. Wzruszy³ siê z radoœci, a nawet powiedzia³ mi: „Chyba
zacznê wierzyæ”.
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Ka¿de spotkanie z chorym inaczej siê zaczyna, ale
koñczy siê w zasadzie jednym – przebaczeniem
i pojednaniem. Dla kap³ana nie ma nic piêkniejszego ni¿ niesienie Mi³osierdzia Bo¿ego. Nierzadko
jestem pierwszym i ostatnim kap³anem po wielu
latach. Bardzo czêsto te osoby czekaj¹ na spotkanie, na spowiedŸ. Czekaj¹ nawet w agonii, a po
sakramentach odchodz¹...
Dopomó¿ mi, Panie, aby jêzyk mój by³ mi³osierny.
p. Danuta: Ka¿dy pacjent jest inny, z ka¿dym inaczej siê rozmawia. Wiêkszoœæ czuje, ¿e odchodzi
z tego œwiata. Wielu przygotowuje siê do tego, na
przyk³ad ¿egna siê z najbli¿szymi, czeka na tych,
z którymi chce siê pogodziæ albo którzy maj¹ sk¹dœ
powróciæ. Nie wszyscy chc¹ jednak o tym rozmawiaæ. Gdy moja teœciowa odchodzi³a i zapyta³a
mnie, czy umiera, to powiedzia³am jej: nie masz
ju¿ du¿o czasu. Proszê mnie dobrze zrozumieæ.
Zawsze staram siê te¿ nie odbieraæ nadziei. To pacjent prowadzi rozmowê, to on decyduje, jak te rozmowy wygl¹daj¹, na ile jest otwarty i gotowy.
S¹ pacjenci, którzy nie chc¹ wiedzieæ, ¿e umieraj¹.
Do koñca kurczowo trzymaj¹ siê nadziei, ¿e bêdzie
lepiej, i tej nadziei nie nale¿y im odbieraæ. Nie mo¿na powiedzieæ wprost: „co pan mówi o wyjeŸdzie
na dzia³kê, kiedy pan umiera?”.
Zawsze pod¹¿amy za pacjentem. Je¿eli snuje
on jakieœ marzenia, to rozmawiamy z nim o tych
marzeniach. Jeœli mówi o odejœciu, to o tym rozmawiamy: mówimy, ¿e nale¿y za³atwiæ wszystkie
wa¿ne sprawy, pogodziæ siê, po¿egnaæ. To zawsze
jest decyzja chorego.
Dopomó¿ mi, Panie, aby rêce moje by³y mi³osierne.
p. Danuta: Jedna z pielêgniarek pewnego razu by³a
przy umieraj¹cym pacjencie z jego ¿on¹. ¯ona nie
wiedzia³a, co jeszcze mo¿e zrobiæ, a wtedy pielêgniarka podpowiedzia³a jej, ¿eby wyzna³a mê¿owi
mi³oœæ. Kobieta przytuli³a siê do d³oni swojego
mê¿a i powiedzia³a, ¿e go kocha. Okaza³o siê,
¿e przez te wszystkie lata ma³¿eñstwa nigdy nie mówi³a mu takich s³ów. Stan pacjenta siê poprawi³.
By³ z nami jeszcze dwa tygodnie – a¿ tak bardzo
chcia³ siê nacieszyæ t¹ mi³oœci¹.
O Jezu mój, przemieñ mnie w siebie, bo Ty
AS
wszystko mo¿esz. (Dz. 163).

ŒWIADECTWO

Pañstwo Marianna i Józef Kowalscy
sk³adali œlubn¹ przysiêgê ponad pó³
wieku temu. Wspólne prze¿ycie szeœædziesiêciu siedmiu lat jest œwiadectwem
nie tylko ich wzajemnej mi³oœci i wiernoœci danemu s³owu, ale przede wszystkim
wyrazem si³y sakramentu ma³¿eñstwa.
Oboje nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e bez Boga
ich ma³¿eñstwo nie przetrwa³oby próby
czasu.

RODZINA ZBUDOWANA
NA SKALE
Historia wspólnej drogi pana Józefa i pani
Marianny zaczyna siê w chwili, gdy m³odzi poznaj¹
siê na spotkaniu towarzyskim u znajomych. Oboje
wiedzieli, ¿e s¹ dla siebie stworzeni. Dziœ trudno
im zrozumieæ m³odych, którzy chc¹ wi¹zaæ siê na
próbê i maj¹ szereg lêków przed ma³¿eñstwem.
Jednak pocz¹tki ich wspólnego ¿ycia nie by³y ³atwe.
Powo³ali mnie do wojska w pierwszym roku ma³¿eñstwa, s³u¿y³em w ³¹cznoœci. Maria zosta³a sama,
tego samego roku urodzi³ siê nasz pierwszy syn.
Do domu wróci³em po trzech latach – wspomina
pan Józef. Pani Maria dodaje: Nie by³o lekko,
ale mia³am fach w rêku. Szy³am nocami garsonki,
sukienki dla klientek. PóŸniej ju¿ ca³e ¿ycie pracowa³am w zawodzie.
Pañstwo Kowalscy uwa¿aj¹, ¿e si³¹ ich ma³¿eñstwa jest ci¹g³e odwo³ywanie siê do wspólnych
zasad moralnych, wspólne tematy do rozmów, przebaczenie, spowiedŸ. Pan Józef, do tej pory troszcz¹c siê o ¿onê, nie pozwala jej czytaæ do póŸnych
godzin nocnych. Pani Marianna wspomina wspólne wyjazdy na wczasy, do sanatoriów. Tam by³ czas
na budowanie relacji i d³ugie rozmowy. Dziœ,
ze wzglêdu na stan zdrowia pani Marianny,
pañstwo Kowalscy spêdzaj¹ czas mniej aktywnie.
Ogl¹daj¹ wspólnie telewizjê, czytaj¹ ksi¹¿ki lub po
prostu ciesz¹ z odwiedzin wnuków. Oczywiœcie
w ci¹gu tych kilkudziesiêciu lat zdarza³y siê i k³ótnie. Córka, pani Alina, z uœmiechem przyznaje,
¿e rodzice potrafi¹ siê teraz k³óciæ i spieraæ o sprawy sprzed 50 lat, choæby o to, kto z kim tañczy³
na weselu u znajomych.
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Pañstwo Kowalscy nale¿¹ do pokolenia, które potrafi³o siê wspieraæ. Podczas ¿yciowych trudów, na przyk³ad przy budowie domu na Zaciszu,
odkryli, jak liczne maj¹ wokó³ siebie grono dobrych
ludzi, którzy chêtnie im pomagali.
Dziœ pañstwo Marianna i Józef Kowalscy ciesz¹
siê siedmiorgiem wnucz¹t i jedn¹ prawnuczk¹. Choæ
pan Józef du¿o pracowa³, zawsze mia³ czas dla
czworga dzieci. Odrabia³em z nimi lekcje, szczególnie matematykê. Maria by³a od jêzyka polskiego. Dzieci chowaliœmy po chrzeœcijañsku. Jak trzeba by³o – skarciliœmy, jak zas³u¿y³y – chwaliliœmy.
Obowi¹zywa³y u nas konsekwencja i skromnoœæ.
Nale¿a³o przestrzegaæ zasad moralnych i ustalonym norm. Ot, zwyk³e metody wychowawcze.
A co mogliby powiedzieæ m³odym, którzy
pragn¹ ma³¿eñstwa, ale z obawy przed pope³nieniem b³êdu, nie maja odwagi wst¹piæ w zwi¹zek
sakramentalny? Nie mo¿na w ma³¿eñstwie stawiaæ
na swoim, nie mo¿na byæ egoist¹. Trzeba trzymaæ
siê zasad chrzeœcijañskich i wspólnie wszystko
robiæ. Wspólnie podejmowaæ decyzje, spêdzaæ czas.
Z czasem do rozmów o wa¿nych sprawach dotycz¹cych rodziny zapraszaæ dorastaj¹ce dzieci.
Pañstwo Kowalscy to niezwykle skromne ma³¿eñstwo. Nie maj¹ poczucia, ¿e dla dzisiejszych
m³odych ma³¿eñstw s¹ bohaterami i wzorem
do naœladowania. Dla nich ich wspólne ¿ycie w odpowiedzialnoœci za drugiego cz³owieka wydaje siê
czymœ naturalnym. Na szczêœcie to dziêki ma³¿eñstwom z takim sta¿em, m³odzi ludzie mog¹ ¿ywiæ
nadziejê, ¿e i oni nie poddadz¹ siê presji œwiata
i bêd¹ walczyæ o swoje ma³¿eñstwo w chwilach
zw¹tpienia i kryzysu.
AK

Z ¯YCIA KOŒCIO£A

Rozpoczêcie Roku Mi³osierdzia:
Mi³osierni jak Ojciec
8 grudnia 2015 - 20 listopada 2016
Oficjalna modlitwa
na Jubileuszowy Rok Mi³osierdzia

Ojciec Œwiêty Franciszek w bulli
Misericordiae Vultus z 11 kwietnia 2015 roku og³osi³ Nadzwyczajny Rok Œwiêty, nazwany Jubileuszem Mi³osierdzia, który rozpocznie siê w Wiecznym Mieœcie 8 grudnia br., a zakoñczy 20 listopada
2016 roku. W ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim poza
Rzymem uroczysta inauguracja Jubileuszu Mi³osierdzia nast¹pi w niedzielê 13 grudnia, a jego
zamkniêcie 13 listopada 2016 roku. (...)
Miejscem celebrowania Roku Œwiêtego
bêdzie przede wszystkim Rzym. Jednak z obfitoœci
duchowych darów tych nadzwyczajnych dni
wierni bêd¹ mogli korzystaæ we wszystkich
miejscach ustanowionych jako odpustowe Jubileuszu Mi³osierdzia.
Po raz pierwszy w historii Koœcio³a, z woli
Ojca Œwiêtego, Drzwi Œwiête zostan¹ otwarte
nie tylko w papieskich bazylikach rzymskich, ale
i w koœcio³ach katedralnych oraz niektórych
konkatedrach i sanktuariach na ca³ym œwiecie.
Dlatego moc¹ udzielonej mi w³adzy ustanawiam niniejszym Dekretem, ¿e Drzwi Œwiête
w Diecezji Warszawsko-Praskiej bêd¹ otwarte
zarówno w Bazylice katedralnej Œwiêtych Micha³a
Archanio³a i Floriana Mêczennika, jak i w Konkatedrze na Kamionku, która jest Sanktuarium Patronki Diecezji, Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.
Uroczystego obrzêdu otwarcia Drzwi
Œwiêtych dokonam w Bazylice katedralnej w niedzielê 13 grudnia o godzinie 12.30. Tego samego
dnia otwarcia Drzwi Œwiêtych w Konkatedrze
dokona w moim imieniu Biskup Marek Solarczyk
o godzinie 13.00. (...)
/-/ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
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Panie Jezu Chryste,
Ty nauczy³eœ nas, abyœmy byli mi³osierni, jak
Ojciec nasz niebieski i powiedzia³eœ nam, ¿e kto
widzi Ciebie, widzi tak¿e i Jego.
Uka¿ nam Twoje oblicze, a bêdziemy zbawieni.
Twój wzrok pe³en mi³oœci uwolni³ Zacheusza oraz
Mateusza od niewoli pieni¹dza, a nierz¹dnicê
i Magdalenê od szukania szczêœcia wy³¹cznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawi³, ¿e Piotr zap³aka³ po zdradzie,
a ¿a³uj¹cy Dobry £otr us³ysza³ zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wys³uchaæ s³ów, które wypowiedzia³eœ do Samarytanki, jakbyœ je wypowiedzia³
do ka¿dego nas: O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y!
Ty, który jesteœ Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoj¹ wszechmoc
przede wszystkim przez przebaczenie i mi³osierdzie: spraw, aby Koœció³ na œwiecie sta³ siê widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwsta³ego i uwielbionego.
Ty zechcia³eœ równie¿, aby Twoi s³udzy przybrani
byli w s³aboœæ po to, aby mogli okazywaæ s³uszne
wspó³czucie tym, którzy trwaj¹ w niewiedzy i b³êdzie: niech ka¿da osoba, która siê do nich zwraca,
czuje siê oczekiwana, kochana oraz doœwiadcza
przebaczenia od Boga.
Poœlij Twojego Ducha i uœwiêæ wszystkich nas Jego
namaszczeniem, aby Jubileusz Mi³osierdzia by³
rokiem ³aski od Pana, a Twój Koœció³ z odnowionym entuzjazmem móg³ nieœæ dobr¹ nowinê
ubogim, g³osiæ wolnoœæ wiêŸniom i uciœnionym
oraz przywracaæ wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki
Mi³osierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem
Œwiêtym ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

DOM
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ budowa³em z klocków dom. Doœæ czêsto budujê dom,
ale dziœ ten dom by³ inny ni¿ ten, który czêsto budujê. Najczêœciej budujê dom dla mojego ¿ó³wia.
Staram siê, ¿eby by³ taki akurat. Nie za ma³y, ¿eby
siê mój ¿ó³w tam zmieœci³, i nie za du¿y – ¿eby siê
w nim nie zgubi³ ani siê w nim nie ba³. Czasem
budujê dom dla moich samochodzików i wtedy
mo¿e byæ wiêkszy, bo samochodziki siê nie boj¹,
a nawet jeœli, to jest ich wiêcej i mog¹ siê do siebie
przytuliæ w tym du¿ym domu. Zreszt¹ dom dla
samochodzików to gara¿, a nie taki zwyk³y dom.
- Ciekawe, czy ci siê spodoba mój dzisiejszy dom
– powiedzia³em do ¿ó³wia.
Posadzi³em go z boku na kanapie i zacz¹³em stawiaæ œciany.
- Nie bêdê robi³ dachu – wyt³umaczy³em – ¿ebyœ
wszystko dobrze widzia³.
Œciany te¿ zrobi³em niewysokie, specjalnie.
A potem zastanawia³em siê przez chwilê.
- Najpierw muszê tam w³o¿yæ mamê i tatê...
– zamrucza³em.
Tata by³ w pracy, a mama w kuchni, wiêc w ich
zastêpstwie w³o¿y³em do domku ich zdjêcie, które
zwykle wisi nad moim ³ó¿kiem. Na tym zdjêciu
s¹ ze mn¹, a ja z ¿ó³wiem przytulank¹, wiêc to
co najwa¿niejsze w domu ju¿ by³o. Dalej posz³o
ca³kiem szybko. W³o¿y³em tam ksi¹¿eczkê, patelniê z zestawu „Ma³y kucharz” , a na sam koniec
stary zegarek dziadka, który dosta³em, ¿eby
siê uczyæ godzin.
Wtedy w³aœnie wesz³a mama.
- O, jaki niezwyk³y dom, Ryjku! – powiedzia³a.
– Opowiesz mi o nim?
Ucieszy³em siê, ¿e mama o to zapyta³a. Wzi¹³em
¿ó³wia z kanapy, ¿eby te¿ wszystko zobaczy³
z bliska.
- To jesteœmy my – powiedzia³em, pokazuj¹c zdjêcie. – Siedzimy razem, tak jak lubiê najbardziej,
i siê przytulamy, ka¿dy do ka¿dego...
Mama uœmiechnê³a siê i oczywiœcie od razu mnie
przytuli³a.
- To patelnia – powiedzia³em, pokazuj¹c patelniê.
– ¯ebyœmy mogli razem robiæ konfitury, omlety,
placki i w ogóle ró¿ne smakowitoœci. No, a potem
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je razem jeœæ. No i jeszcze ksi¹¿eczka, ¿ebyœmy
mogli czytaæ razem. Albo oddzielnie, jak ju¿
siê nauczê czytaæ.
Mama przytuli³a mnie jeszcze mocniej.
- A zegarek? – zapyta³a.
- Zegarek jest po to – odpowiedzia³em – ¿ebyœmy
mieli na to wszystko czas: ty, mamo, tata, ja i mój
¿ó³w przytulanka. I jeszcze babcia i dziadek, i wszyscy inni goœcie, którzy bêd¹ mogli do nas ³atwo przychodziæ, bo w³aœnie dlatego zrobi³em takie niskie
œciany. Widzisz, to jest dom moich marzeñ. W³o¿y³em do niego wszystkie moje marzenia!
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e marzenia mog¹ siê spe³niaæ bardzo szybko. Mama zadzwoni³a do taty i tata
przyjecha³ po pracy z babci¹ i dziadkiem. W dodatku dziadek przywióz³ mi now¹ ksi¹¿eczkê, któr¹
potem razem czytaliœmy, a babcia ca³¹ patelniê
placków, które... no pewnie siê domyœlacie. I wszyscy siedzieliœmy razem d³ugo, d³ugo. Tak jakby
rzeczywiœcie nagle zrobi³o siê wiêcej czasu...
Wojciech Wid³ak

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

Jubilee of Mercy
Merciful Like the Father
Dear brothers and sisters, I have often thought of how the Church may render more clear her mission to be
a witness to mercy; and we have to make this journey. It is a journey which begins with spiritual conversion. Therefore, I have decided to announce an Extraordinary Jubilee which has at its centre the mercy of
God. It will be a Holy Year of Mercy. We want to live in the light of the word of the Lord: “Be merciful,
even as your Father is merciful” (cf. Lk 6:36). Pope Francis
Prayer of Pope Francis for the Jubilee
Lord Jesus Christ,
you have taught us to be merciful like the heavenly Father,
and have told us that whoever sees you sees Him.
Show us your face and we will be saved.
Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from
being enslaved by money;
the adulteress and Magdalene from seeking happiness
only in created things;
made Peter weep after his betrayal,
and assured Paradise to the repentant thief.
Let us hear, as if addressed to each one of us, the words
that you spoke to the Samaritan woman:
“If you knew the gift of God!”
You are the visible face of the invisible Father,
of the God who manifests his power above all by
forgiveness and mercy:
let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified.
You willed that your ministers would also be clothed in weakness
in order that they may feel compassion for those in ignorance and error:
let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.
Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing,
so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord,
and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor,
proclaim liberty to captives and the oppressed,
and restore sight to the blind.
We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy;
you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever.
Amen.
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
Vocabulary
mercy – mi³osierdzie
adulteress – cudzo³o¿nica
betrayal – zdrada

repentant – skruszony
weakness – s³aboœæ
compassion – wspó³czucie
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sought – szukany
anointing – namaszczenie
intercession – wstawiennictwo

Z ¯YCIA PARAFII

NIE BY£O DLA NICH MIEJSCA W GOSPODZIE
Nied³ugo zaczniemy przygotowania do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Sprz¹tanie domu, zakupy, szykowanie prezentów… Wszystko po to, by w wigilijny wieczór zasi¹œæ przy stole, spo¿yæ wspólnie odœwiêtny posi³ek i zacz¹æ œwiêtowanie narodzin Dzieci¹tka Jezus. W wiêkszoœci naszych domów utrzyma³a siê tradycja zostawiania wolnego talerzyka przy
wigilijnym stole. Ma on symbolizowaæ otwarcie siê
na nieoczekiwanego goœcia, który zapuka do naszych
drzwi w tê noc. Warto zadaæ sobie pytanie, dlaczego
zostawiamy to wolne miejsce. Czy jest to tylko tradycja, czy te¿ rzeczywiœcie jesteœmy otwarci na drugiego cz³owieka? Nie zapominajmy, jak Maryja
z Józefem te¿ kiedyœ szukali schronienia i nikt im
nie pomóg³. Czy naprawdê nie by³o nigdzie miejsca? A czy u Ciebie znajdzie siê miejsce dla m³odych pielgrzymów z Izraela i Palestyny, którzy
w przysz³ym roku w lipcu przyjad¹ do naszej parafii
na Œwiatowe Dni M³odzie¿y?
13 grudnia w domu parafialnym odbêdzie
siê pierwsze spotkanie dla rodzin, które chc¹ przyj¹æ m³odych pielgrzymów. Zapraszamy zarówno
wszystkich tych, którzy siê zg³osili, jak i tych, którzy jeszcze siê wahaj¹ lub nie zd¹¿yli siê zapisaæ
na listy przyjmuj¹cych.
Do tej pory do organizatorów zg³osi³o siê oko³o
70 rodzin. Wci¹¿ jednak brakuje jeszcze oko³o dwudziestu domów. Przyjêcie m³odych wi¹¿e siê z zapewnieniem przybyszom noclegu i œniadania. Nastêpnie w ci¹gu dnia m³odzi, w grupach, bêd¹ wspólnie realizowaæ przygotowany dla nich program.
Spotkania w parafii dla rodzin przyjmuj¹cych
m³odzie¿ maj¹ pomóc w dobrym przyjêciu przybyszów i rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci organizacyjne
Ponadto mo¿e to byæ okazja, by dowiedzieæ siê ciekawych i praktycznych informacji o krajach i kulturach, z których pochodz¹ przybysze. Dodatkowo spotkania mog¹ dopomóc w zadzierzgniêciu bli¿szych
wiêzi we wspólnocie parafialnej i we wzajemnym
poznaniu siê rodzin.

Koordynatorzy przypominaj¹ tak¿e o odbywaj¹cych siê co dwa tygodnie spotkaniach dla wolontariuszy. Szczególnie zachêcaj¹ do w³¹czenia siê
w to dzie³o m³ode osoby powy¿ej osiemnastego roku
¿ycia. Jest to nie niesamowity czas, który mo¿emy
prze¿ywaæ w duchu wzajemnej chrzeœcijañskiej mi³oœci. Zapraszamy!
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Rekolekcje rozpoczynaj¹ siê 17 grudnia w czwartek
i bêd¹ trwa³y do niedzieli 20 grudnia. Poprowadzi
je ks. Robert Wiel¹dek, diecezjalnu duszpasterz
rodzin, od sierpnia rezydent w naszej parafii.
Plan rekolekcji
Czwartek i pi¹tek
6.30 - Roraty z nauk¹ dla dzieci,
9.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
18.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
19.00 - Nauka dla ma³¿eñstw,
19.30 - Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y,
Sobota
6.30 - Roraty z nauk¹ dla doros³ych,
9.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
16.00 - Msza œw. z nauk¹ dla dzieci
18.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
19.00 - Nauka dla ma³¿eñstw,
19.30 - Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y,
Niedziela
7.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
9.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
10.00 - Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y,
11.00 - Msza œw. z nauk¹ dla dzieci,
12.30 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
18.00 - Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych,
SpowiedŸ
czwartek, pi¹tek i niedziela podczas Mszy œw.
sobota w godz. 8.30 - 10.00, 15.30 - 20.00,

Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna
czynna jest we wtorki, 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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