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RADUJMY SIÊ BRACIA W PANU!
Trwa okres wielkanocny, najwa¿niejszy i najbardziej radosny czas w ca³ym roku liturgicznym. Od Wigilii Paschalnej a¿ do Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego przez okres piêædziesiêciu
dni, w radoœci i weselu, œwiêtujemy zwyciêstwo Chrystusa nad œmierci¹ i grzechem, a tak¿e
powstanie Koœcio³a Powszechnego. Radujmy siê wiêc i my tym szczególnym czasem ³ask.
d³u¿ej ni¿ wydmuszkowe ozdoby powieszone
w oknie, d³u¿ej ni¿ wiosenne bukiety odœwiêtnie
ustawione w wazonach. Okres wielkanocny to czas
kiedy wielbimy Chrystusa: Mi³osiernego, Tego, który jest Dobrym Pasterzem, Tego, który wst¹pi³ do
nieba i Tego, który na Koœció³ zes³a³ Ducha Œwiêtego. To czas szczególnej ³aski, dlatego Koœció³ zachêca wszystkich do przyst¹pienia do sakramentów
spowiedzi i komunii jako znaku zanurzenia ¿ycia
w tajemnicy œmierci i zmartwychwstania Jezusa.
•ród³a chrzeœcijañskiej radoœci
Mówi¹c o radoœci chrzeœcijañskiej, nie sposób nie spytaæ, sk¹d j¹ czerpaæ, jak jej doœwiadczyæ? OdpowiedŸ wydaje siê byæ prosta: po pierwsze dziêkczynienie. Teoretycznie wydaje siê to
proste i oczywiste. Skoro Bóg jest Stwórc¹ œwiata
i sprawc¹ wszystkiego we wszystkich, powinniœmy
Mu za wszystko dziêkowaæ. £atwo powiedzieæ,
czêsto trudniej uczyniæ, bo rutyna ¿ycia codziennego, bo naturalna sk³onnoœæ do narzekania,
bo brak czasu...
Zamknij wiêc oczy i pomyœl o swoim ¿yciu. Wspomnij dziesiêæ, mo¿e piêtnaœcie wydarzeñ, które postrzegasz jako najwa¿niejsze w swoim ¿yciu: mo¿e
ukoñczenie z dobrym wynikiem szko³y, dostanie siê
na studia, pierwsz¹ pracê, sukces sportowy, mo¿e
œlub, albo przyjœcie na œwiat dzieci, wspania³e wakacje, ocalenie przed niebezpieczeñstwem, wyrwanie z na³ogu… Takie refleksje s¹ naturalne i oczy-
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Radosne Alleluja i….
Bogactwo liturgii wielkanocnej chwyta
za serce: dzwony dzwoni¹, po pokutnym okresie
wielkopostnym znów œpiewamy Chwa³a na wysokoœci Bogu i Alleluja, w prezbiterium króluj¹ krzy¿
z czerwon¹ stu³¹ i figura Chrystusa zmartwychwsta³ego. Wszystkie znaki zewnêtrzne przemawiaj¹
do nas: Grób jest pusty! Pan z martwych powsta³!
W Koœciele Powszechnym radoœæ wielkanocna trwa
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TEMAT MIESI¥CA
Droga œwiat³a
Byæ mo¿e nie wszyscy z nas wiedz¹,
¿e od jakiegoœ czasu w Koœciele tworzy siê tradycja Drogi Œwiat³a (po ³acinie Via Lucis), która
jest kontynuacj¹ stacji Drogi Krzy¿owej. Droga
Œwiat³a zosta³a umieszczona w oficjalnym
modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000,
a dwa lata póŸniej zosta³a oficjalnie zatwierdzona
przez rzymsk¹ Kongregacjê ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów. Poszczególne
stacje Drogi Œwiat³a odwo³uj¹ siê do opisanych
w Piœmie Œwiêtym spotkañ ze Zmartwychwsta³ym,
a ostatnie dwie stacje obejmuj¹ tajemnice Zes³ania
Ducha Œwiêtego. Nabo¿eñstwa te mog¹ byæ
odprawiane wspólnotowo, w koœciele, ale przecie¿
poszczególne stacje mog¹ byæ form¹ indywidualnej modlitwy i medytacji S³owa Bo¿ego.

wiste, szczególnie w prze³omowych momentach,
na przyk³ad przy okazji okr¹g³ych urodzin,
przeprowadzki, spotkania z kimœ bliskim po latach.
A teraz pomyœl o swojej codziennej wieczornej modlitwie, ona nie musi byæ powielaniem gotowych formu³. Jeœli swoj¹ codzienn¹ modlitwê
traktujesz jako osobiste spotkanie z najwa¿niejsz¹
Osob¹ w Twoim ¿yciu, rozmawiaj z Bogiem o swojej codziennoœci. Zacznij od modlitwy dziêkczynienia za dar tego konkretnego dnia. Dziêkuj wiêc za
to, co dobrego Ciê spotka³o tego konkretnego dnia,
a tak¿e za wszelkie dobro, które trwa w Twoim ¿yciu
od dawna. Dziêkuj Bogu za wydarzenia, spotkania
i natchnienia. Dziêkuj te¿ za trudnoœci, bo one s¹
równie¿ darem danym ku rozwojowi. Dziêkuj za
³askê sakramentów, blask s³oñca i za S³owo Bo¿e,
które Ciê tego dnia dotknê³o.
Dziêkuj i raduj siê, bo jesteœ cenny w Bo¿ych
oczach, wyj¹tkowy, jedyny i umi³owany, i dlatego
w³aœnie, odkupiony krwi¹ Chrystusa.

Marta Staszewska

STACJE DROGI ŒWIAT£A
Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Aposto³owie przybywaj¹ do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwsta³y Pan objawia siê Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwsta³y Pan ukazuje siê uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwsta³y Pan objawia siê uczniom przy ³amaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwsta³y Pan ukazuje siê aposto³om
Stacja VII – Zmartwychwsta³y Pan przekazuje uczniom w³adzê odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwsta³y Pan umacnia wiarê Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwsta³y Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwsta³y Pan przekazuje w³adzê pastersk¹ Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwsta³y Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwsta³y Pan wstêpuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryj¹ oczekuj¹ w wieczerniku na Zes³anie Ducha Œwiêtego
Stacja XIV – Zmartwychwsta³y Pan posy³a uczniom obiecanego Ducha
We wspólnej modlitwie podczas nabo¿eñstwa Drogi Œwiat³a bêdzie mo¿na
uczestniczyæ w naszym koœciele w sobotê 30 kwietnia, po Mszy Œwiêtej porannej
o godz. 8:00. Po nabo¿eñstwie zapraszamy do kawiarenki parafialnej na agapê.
Zapraszamy do upamiêtnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski poprzez wpis
do parafialnej pami¹tkowej ksiêgi, która umieszczona jest przy chrzcielnicy
w naszym koœciele. Zachêcamy, by wpisywaæ do niej swoje imiê i nazwisko, datê
i ewentualnie miejsce swojego Chrztu Œwiêtego. Mo¿na tak¿e dodaæ s³owa dziêkczynienia za ³askê chrzeœcijañstwa.
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PIELGRZYMKA DO SOKÓ£KI
Sokó³ka to ma³a miejscowoœæ na Podlasiu,
o której wielu zapewne nie s³ysza³o, a w³aœnie
tam, w koœciele pw œw. Antoniego Padewskiego,
dokona³ siê Cud Eucharystyczny. Bo¿e Mi³osierdzie ukaza³o siê w Cz¹stce Cia³a Pana Jezusa. Od
wieków Pan Bóg przemawia do ludzi na ró¿ne
sposoby, a tym razem w niewielkim miasteczku
na wschodzie Polski, poprzez zdarzenie, którego
z pewnoœci¹ nikt siê nie spodziewa³.

W sobotê 9 kwietnia 2016 r. rano spod koœcio³a parafialnego Œwiêtej Rodziny na Zaciszu wyruszy³y do Sokó³ki dwa autokary pe³ne pielgrzymów,
cz³onków ró¿ ró¿añcowych rodziców i dzieci. By³a
to niezwyk³a podró¿, miêdzy innymi dlatego, ¿e do
Sokó³ki jecha³y ca³e rodziny z dzieæmi w ró¿nym
wieku, tak¿e z tymi najm³odszymi. Jest to piêkne
doœwiadczenie i œwiadectwo tych rodzin, a tak¿e
nadzieja dla nas wszystkich na zachowanie depozytu wiary przez nastêpne pokolenia. Wspólna Eucharystia z pielgrzymami z ró¿nych stron kraju oraz
modlitwa w kaplicy, w bezpoœredniej bliskoœci
Cz¹stki Cia³a Pana Jezusa, pozostan¹ w nas i bêd¹
Ÿród³em radosnej si³y. W Roku Jubileuszowym Mi³osierdzia Bo¿ego modliliœmy siê tak¿e przed obrazem Jezusa Mi³osiernego - jednym z dwóch namalowanych na zamówienie b³. ks. Micha³a Sopoæki
z intencj¹ przekazania ich Ojcu Œwiêtemu oraz Episkopatowi Polski.
– Dziêkujemy Panu Bogu za to, ¿e pozwoli³ nam
zbli¿yæ siê do siebie. Nadal mam przed oczami widok naszych dzieci klêcz¹cych tak blisko Cz¹stki
Pana Jezusa – powiedzia³a Anna Krasuska, organizatorka naszej pielgrzymki. – Zachowujê w sercu
wzruszenie podczas wspólnej modlitwy, przejêcie,
gdy obok upad³a kobieta prze¿ywaj¹c spoczynek
w Duchu Œwiêtym i uniesienie fizyczn¹ bliskoœci¹
Pana Jezusa.
Specjalne podziêkowania kierujemy do
ks. Proboszcza Andrzeja Mazañskiego za opiekê
duszpastersk¹. Wydawa³oby siê, ¿e wyjazd tak wielu osób jest bardzo trudny, czy wrêcz niemo¿liwy
do zorganizowania, a jednak talent organizatorski
wielu osób, przy opiece Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
nad rodzinami z ró¿ ró¿añcowych, doprowadzi³ nas
do tego cudownego miejsca i pozwoli³ na szczêœliwy powrót. Dziêkujemy tak¿e naszemu organiœcie
Paw³owi Moszkowiczowi oraz cz³onkom chóru
i scholii, dziêki którym mogliœmy œpiewem
uwielbiæ Boga i daæ naszym dzieciom przyk³ad
radosnej modlitwy.
Katarzyna Popowska

Jesieni¹ 2008 r., podczas
udzielania Komunii œw.
ksi¹dz upuœci³ na stopnie
o³tarza Hostiê. Zgodnie
z przyjêtymi regu³ami Hostia zosta³a umieszczona
w vasculum - ma³ym naczynku z wod¹, stoj¹cym
zwykle przy tabernakulum.
Po zakoñczeniu Mszy œw.
zawartoœæ naczynka przelana zosta³a do kielicha
i zamkniêta w sejfie. Po tygodniu od zdarzenia,
w nastêpn¹ niedzielê, Siostra zakrystianka otworzy³a
sejf, spodziewaj¹c siê kielicha wype³nionego wod¹
(Hostia powinna siê ca³kowicie rozpuœciæ), jednak
jej oczom ukaza³ siê widok niespotykany. W kielichu znajdowa³a siê czêœciowo rozpuszczona Hostia
z wyraŸn¹ czerwon¹ plamk¹, jakby skrzepem krwi.
Pocz¹tkowo wszyscy œwiadkowie wydarzenia
zachowali je w tajemnicy. Przeprowadzone po paru
miesi¹cach badania patomorfologiczne, zlecone
przez Proboszcza parafii na polecenie ks. Arcybiskupa Bia³ostockiego potwierdzi³y to, co œwiadkowie czuli – pe³n¹ niezwyk³oœæ sytuacji. Wyniki badania dowiod³y, ¿e czerwona plamka to ¿ywa tkanka pochodz¹ca z miêœnia sercowego w stanie agonalnym. Zanim przeprowadzono badania, Hostiê
wyjêto na ma³y korpora³ i przechowywano w tabernakulum.
Po trzech latach od zdarzenia podjêto decyzjê
o wyniesieniu Jej na widok publiczny. Cz¹stkê Cia³a Pana Jezusa umieszczono w monstrancji i procesyjnie przeniesiono do przygotowanej w koœciele
kaplicy. Od paŸdziernika 2011 r. wszyscy maj¹ mo¿liwoœæ adorowania Pana Jezusa w Cz¹stce Jego Cia³a, któr¹ nam objawi³ w³aœnie w Sokó³ce. Dok³adny
opis i chronologiê cudu mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej parafii pw. œw. Antoniego Padewskiego. Na miejscu w sali pielgrzyma miejscowi wolontariusze przybli¿aj¹ przybywaj¹cym to wydarzenie.
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SZCZÊŒLIWA RODZINA
„Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!
Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objête modlitw¹ w Ró¿ach Ró¿añcowych rodziców. Przez tajemnice
¿ycia Jezusa i Œwiêtej Rodziny uproœ u Boga ³askê ochrony tych dzieci przed wszelkim z³em, zw³aszcza tym, jakie
mo¿e wyp³ywaæ ze s³aboœci i grzechów rodzicielskich. Ochroñ je p³aszczem swojej mi³oœci i modlitwy, niech pozostan¹ niewinne, a te które zb³¹dzi³y, które doœwiadczaj¹ nêdzy grzechu, skieruj na drogê nawrócenia. Tobie i
tej modlitwie ró¿añcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, ¿e doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzie³o
modlitwy rozwija siê, przynosz¹c Mi³oœæ i Pokój, jaki niesie œwiatu Chrystus, aby jak najwiêcej dzieci, rodziców i
rodzin doœwiadczy³o uzdrawiaj¹cej Mocy Mi³oœci Bo¿ej. Tobie siê powierzamy w ca³oœci.”

RÓ¯E NOWEJ GENERACJI
Rozmowa z Katarzyn¹ Lewandowsk¹, zelatork¹ Ró¿y Ró¿añcowej Rodziców modl¹cych
siê za swoje dzieci pod patronatem œw. Jana
Paw³a II.
W parafii œw. Rodziny na Zaciszu modlitwa ró¿añcowa jest bardzo popularna. O ile ¯ywy Ró¿aniec istnieje tutaj od wielu lat, to powsta³a te¿
nowa forma tej modlitwy. Proszê opowiedzieæ,
jakie s¹ te nowe ró¿e?
KL: Nasz ksi¹dz proboszcz zwyk³ mawiaæ, ¿e s¹ to
ró¿e nowej generacji i bardzo nam siê to okreœlenie
podoba. W nowych ró¿ach modlitw¹ otaczamy
przede wszystkim dzieci. W naszej parafii s¹ dwie
ró¿e im. Jana Paw³a II, bo du¿o osób chcia³o
modliæ siê w³aœnie pod patronatem œwiêtego papie¿a. W ró¿ach III i IV s¹ tak¿e zrzeszeni rodzice
modl¹cy siê za dzieci, ale mamy równie¿ Ró¿ê
dzieciêc¹ i Ró¿ê m³odzie¿ow¹, a tak¿e Ró¿e doros³ych dzieci modl¹cych siê za swoich rodziców.
Najd³u¿ej powstawa³a grupa dzieciêca i to ona jest
wielkim zobowi¹zaniem nie tylko dla dzieci,
ale tak¿e rodziców, którzy czuwaj¹, by dzieci
codziennie siê modli³y.
Pierwsza ró¿a powsta³a w naszej parafii w marcu
2014 r., chwilê póŸniej druga, a kolejne w przeci¹gu trzech miesiêcy. Teraz mamy ich siedem, ale
to nie musi byæ koniec. A wszystko zaczê³o siê
od œwiadectwa pañ z grupy ewangelizacyjnej, które by³y z wizyt¹ w naszej parafii i zachêca³y do podjêcia tej formy modlitwy za dzieci. Jedna z pañ,
daj¹c œwiadectwo, zaznaczy³a, ¿e zaczê³a siê modliæ dopiero, kiedy jej dzieci by³y doros³e i ¿a³uje,
¿e nie podjê³a trudu codziennej modlitwy wczeœniej,
bo to wielki dar i b³ogos³awieñstwo. Powiedzia³a,
¿e zazdroœci tym, którzy mog¹ to uczyniæ wczeœniej
i towarzyszyæ swoim dzieciom modlitw¹ od narodzenia lub ju¿ w dzieciñstwie. Modlitwa jest tym,

co najlepszego mo¿emy ofiarowaæ swoim dzieciom.
Wszystkich chêtnych zapraszam do modlitwy.
Po co traciæ czas?
W ten sposób mo¿na wypraszaæ ³aski dla dzieci.
One wówczas wszelkie decyzje ¿yciowe podejmuj¹ ogarniête modlitw¹ rodziców?
KL: Tak, ta modlitwa to najwiêkszy skarb, jaki mo¿emy daæ dzieciom i to nie tylko swoim, bo rodzice
modl¹ siê w intencji wszystkich dzieci objêtych
modlitw¹ w ró¿ach, powierzaj¹c ich wzrastanie
Bogu i prosz¹c o wszelkie potrzebne ³aski. Modlitwa ró¿añcowa wprowadza dzieci w œwiat ³aski
Bo¿ej przez Maryjê. Tak jak Maryja czuwa³a nad
rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa nad rozwojem powierzonych Jej dzieci. W naszych
ró¿ach jest wiele rodzin wielodzietnych. To w takich rodzinach szczególnie odczuwa siê trudy wychowania dzieci ze œwiadomoœci¹ koniecznoœci
Bo¿ej opieki i pomocy. Osobiœcie odczuwam wspólnotê i jednoœæ modlitewn¹ z osobami w ró¿y. I chocia¿ ka¿dy z nas modli siê gdzieœ w zaciszu
w³asnego domu, to ufamy sobie, ¿e ta modlitwa za
dzieci trwa codziennie i nieprzerwanie. Dwadzieœcia osób w ró¿y codziennie odmawia ca³y Ró¿aniec. Radoœci¹ napawa mnie myœl, ¿e codziennie
wszystkie cztery czêœci Ró¿añca, s¹ odmawiane
m.in. za moje dzieci.
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Jak funkcjonuje Wasza ró¿a ró¿añcowa?
KL: Du¿o spraw za³atwiamy wirtualnie, jak chocia¿by przekazywanie tajemnic co miesi¹c, ale dodatkowo, raz w miesi¹cu, dzwoniê do wszystkich
i pytam czy modlitwa jest kontynuowana, czy s¹
jakieœ trudnoœci. Raz w miesi¹cu w naszej intencji
odprawiana jest Msza Œwiêta, po której spotykamy
siê w domu parafialnym na agapie. Staramy siê te¿,
by, co jakiœ czas, na takim spotkaniu pojawi³ siê
szczególny goœæ, który podzieli siê swoim œwiadectwem lub wzmocni nas na drodze modlitwy.
Ostatnio by³y to siostry loretanki, charyzmatyczny
dominikanin, o. Stanis³aw Przepierski, który piêknie mówi³ o modlitwie ró¿añcowej, pokusach i rozproszeniach na modlitwie. Raz do roku staramy
siê te¿ uczestniczyæ w pielgrzymce. Pierwsz¹ zorganizowaliœmy do Czêstochowy. Ostatnio dwa
autokary z setk¹ osób pojecha³y do Sokó³ki, bo ju¿
od dawna wielu z nas odczuwa³o potrzebê odwiedzenia w³aœnie tego miejsca Cudu Eucharystycznego. By³ to nie tylko czas integracji, ale wspólnotowego prze¿ywania swojej wiary. Naszym marzeniem jest zorganizowanie rekolekcji wyjazdowych.
Czy siê uda? Miejmy nadziejê, ¿e Matka Bo¿a
pokieruje wszystkim.
A jak modlitwa wygl¹da w Waszym domu?
KL: Nasze parafialne ró¿e s¹ o tyle ciekawe,
¿e wiele ma³¿eñstw modli siê wspólnie. Za dziesi¹tkê ró¿añca w intencji dzieci odpowiadam razem
z moim mê¿em Adamem. Pomimo tego, ¿e mój m¹¿
ma system pracy trójzmianowy i czasem trudno nam
spotkaæ siê razem, zapaliæ œwiecê i pomodliæ,
to odmawiamy dziesi¹tkê naprzemiennie - w jednym tygodniu m¹¿ pamiêta o codziennej modlitwie,
a w kolejnym ja. Modlimy siê te¿ równolegle – on
w pracy, ja w domu. Jest wtedy miêdzy nami
³¹cznoœæ duchowa. Pamiêtam dzieñ, kiedy mia³am
trudnoœci z modlitw¹, czu³am niemoc i zwyczajne
zmêczenie po ca³ym dniu, utrudzona zasypia³am.
Pomyœla³am wówczas, ¿e dobrze by³oby, ¿eby m¹¿
pomodli³ siê za mnie i za chwilê on podszed³ i powiedzia³, ¿e ma ogromne pragnienie modlitwy
na ró¿añcu za dzieci. W ten sposób wzi¹³ modlitwê
na siebie i modli³ siê za nas. Ma³¿onkowie mog¹
siê w ten sposób uzupe³niaæ, wszak s¹ jednoœci¹.
Modlicie siê za swoje dzieci: dwunastoletniego
Wojtka, Bartka, który w tym roku przyst¹pi do
I Komunii œwiêtej, piêcioletniego przedszkola-

ka Karolka i najm³odsz¹ dwuipó³letni¹ Nataliê.
Czy s¹ zmiany w relacjach w domu, odk¹d modlicie siê z mê¿em za dzieci?
KL: Owoców jest mnóstwo. Najwiêkszym jest to,
¿e nasi najstarsi synowie modl¹ siê w ró¿ach za nas.
Myœlê, ¿e jest to najwiêksze œwiadectwo mojej
modlitwy za dzieci. Szczególnie najstarszy syn, który jest najbardziej œwiadomy obowi¹zku, jakiego
siê podj¹³, modli siê i siêga po ró¿aniec w trudnych
chwilach. Kiedy patrzê na nich, gdy klêkaj¹ do
Ró¿añca, myœlê sobie, czego mo¿na chcieæ wiêcej?
Jestem szczêœliwa, bo jeœli Matka Bo¿a bêdzie przy
moich dzieciach, bêdzie im matk¹, a Pan Bóg
ojcem, to wszystko im siê pouk³ada w ¿yciu. Najstarszy syn lubi modliæ siê indywidualnie i nie chcê
ingerowaæ w jego sposób modlitwy, nie chcê te¿
go pilnowaæ, ale widzê, ¿e jest konsekwentny i systematyczny, natomiast m³odszy potrzebuje, by z nim
uklêkn¹æ - ³atwiej modli siê z kimœ. I wówczas przychodz¹ te mniejsze dzieci - Karolek ze swoim
zielonym ró¿añcem i Natalka, chocia¿ szybko siê
nudzi, ale obserwuje, co my robimy i próbuje nas
naœladowaæ. Tak przekazujemy dzieciom wiarê
- w³asnym œwiadectwem. W naszym ¿yciu nie dzieje
siê mo¿e nic wielkiego, spektakularnego, ale w tej
naszej codziennoœci widzê opiekê Matki Bo¿ej na
ka¿dym kroku i czujê siê bezpieczna i spokojna, ¿e
Ona siê o wszystko zatroszczy, a ju¿ z pewnoœci¹
o nasze dzieci, o wiele lepiej ni¿ ja i m¹¿. Mamy
trudnoœci i ciê¿sze dni i sytuacje, jak wszyscy, ale
nie musimy siê z tym zmagaæ sami.
Mam w pamiêci pewien obraz z rekolekcji, kiedy
prezentowany by³ film przedstawiaj¹cy rodzinê
id¹c¹ do koœcio³a i wówczas pokaza³a siê twarz
diab³a, wówczas Maryja swoim p³aszczem zas³oni³a rodzinê, by bezpieczna mog³a iœæ dalej. Modlitwa ró¿añcowa jest dla nas tym p³aszczem, by konsekwencje grzechu i z³o nas nie dotyka³o.
Wielokrotnie ju¿ odczuliœmy z mê¿em ten p³aszcz
w naszym ¿yciu i za to dziêkujemy Matce Bo¿ej
z ca³ego serca.
Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak
Dzie³o modlitwy ró¿añcowej rodziców w intencji dzieci rozszerza siê bardzo dynamicznie i ma na celu propagowanie
modlitwy ró¿añcowej rodziców i powstawania grup modlitwy ró¿añcowej opartej o schemat ¯ywego Ró¿añca. Dzie³o
rozpoczê³o siê w 2001 r. w trakcie rekolekcji katolickiej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha” dzia³aj¹cej w nurcie Odnowy w Duchu Œwiêtym przy parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej w Gdañsku-Oliwie.
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU
a mo¿e dlatego, ¿e jego nogi nie bola³y.
- By³eœ bardzo dzielny, Ryjku – powiedzia³ tata
– i przeszed³eœ naprawdê ³adny kawa³ drogi. Mo¿e
jeszcze trochê ci siê uda? O, do tamtego zakrêtu.
Zakrêt nie by³ bardzo daleko, wiêc pomyœla³em, ¿e
mo¿e spróbujê. I poszliœmy. Kiedy doszliœmy
do zakrêtu, mama powiedzia³a:
- Wiesz, Ryjku, kiedy by³am ma³a, przyje¿d¿aliœmy
tu z twoimi dziadkami. Chodzi³am z nimi na wyprawy, tak jak ty z nami.
- A nogi ciê nie bola³y, mamo? – zapyta³em.
- Bola³y – odpowiedzia³a mama – ale wtedy twój
dziadek opowiada³ mi ró¿ne historie i nogi trochê
przestawa³y boleæ. Spróbujemy?
Chcia³em powiedzieæ, ¿e przecie¿ nie ma tutaj
dziadka, ale okaza³o siê, ¿e mama pamiêta te ró¿ne
dziadkowe historie i to mama mi je opowiedzia³a.
By³y bardzo ciekawe i jakoœ tak zrobi³y, ¿e nogi
przesta³y mnie boleæ, a mo¿e tylko ja o nich zapomnia³em. W koñcu jednak sobie przypomnia³em.
Bola³y.
- Mamo – powiedzia³em – ale nogi mnie bol¹. Ju¿
dalej nie pójdê.
Wtedy mama siê rozeœmia³a, a tata pokaza³ przed
siebie.
- Nie musisz! – powiedzia³. - Zobacz, doszliœmy
do schroniska!
Rzeczywiœcie – staliœmy przed jakimœ du¿ym drewnianym domem. Dom mia³ otwarte drzwi, a ze œrodka poczu³em mój ulubiony zapach: pierogów!

GÓRSKA WYPRAWA
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ poszliœmy na górsk¹ wyprawê do schroniska. Bardzo
lubiê chodziæ na wyprawy, bo na wyprawy nie chodzi siê samemu, tylko z mam¹, tat¹ i ¿ó³wiem
przytulank¹. W ka¿dym razie my tak w³aœnie
chodzimy na wyprawê, i ja uwa¿am, ¿e tak jest bardzo dobrze.

Dziœ dowiedzia³em siê co pomaga, kiedy na wyprawie bol¹ nogi. Po pierwsze, najbli¿szy zakrêt.
Po drugie, opowieœci dziadka, nawet bez dziadka.
Po trzecie, schronisko z pierogami. A po ju¿ nie
wiem które – tata! Bo kiedy wracaliœmy, tata niós³
mnie na plecach, jakbym to ja by³ jego ¿ó³wiem
przytulank¹. Hura!

https://www.facebook.com/wesolyryjek

Najpierw musieliœmy pojechaæ, a nie pójœæ. U nas
na Zaciszu nie ma gór, wiêc tu mo¿na chodziæ tylko na zwyk³e wyprawy, a nie na górskie. Na górskie mo¿na chodziæ tylko tam, gdzie s¹ góry.
To wszystko wyt³umaczy³ mi tata, a potem ja wyt³umaczy³em ¿ó³wiowi, bo on te¿ na pewno tego
nie wiedzia³, tylko wstydzi³ siê zapytaæ.
Na wyprawie ka¿dy z nas coœ niós³ na plecach: tata
œredni plecak, mama ma³y plecak, a ja – œrednio
ma³ego ¿ó³wia przytulankê. Szliœmy i ogl¹daliœmy
drzewa i malutkie roœliny, ptaki i chmury. By³o bardzo mi³o. A¿ tu nagle… coœ poczu³em. Zatrzyma³em siê.
- Tato, nogi mnie bol¹! – powiedzia³em.
Mój ¿ó³w przytulanka te¿ siê zatrzyma³, ale nic nie
powiedzia³. Mo¿e dlatego, ¿e w ogóle rzadko mówi,

Wojciech Wid³ak

Z OKAZJI IMIENIN
ks. Wojciechowi,
ks. Robertowi,
¿yczymy radoœci z pe³nionej pos³ugi kap³añskiej, pod¹¿ania drog¹ Bo¿¹ ku œwiêtoœci,
obfitoœci ³ask Bo¿ych od naszego Pana i b³ogos³awieñstwa
na ka¿dy dzieñ ¿ycia.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

EASTER VIGIL IN THE HOLY NIGHT
HOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
Vatican Basilica
Holy Saturday, 26 March 2016
Christian hope is a gift that God gives us if
we come out of ourselves and open our hearts to
him. This hope does not disappoint us because the
Holy Spirit has been poured into our hearts (cf. Rom
5:5). The Paraclete does not make everything look
appealing. He does not remove evil with a magic
wand. But he pours into us the vitality of life, which
is not the absence of problems, but the certainty
of being loved and always forgiven by Christ, who
for us has conquered sin, conquered death and
conquered fear. Today is the celebration of our hope,
the celebration of this truth: nothing and no one will
ever be able to separate us from his love (cf. Rom
8:39).
The Lord is alive and wants to be sought
among the living. After having found him, each
person is sent out by him to announce the Easter
message, to awaken and resurrect hope in hearts
burdened by sadness, in those who struggle to find
meaning in life. There is so necessary today.
However, we must not proclaim ourselves. Rather,
as joyful servants of hope, we must announce the
Risen One by our lives and by our love; otherwise
we will be only an international organization full
of followers and good rules, yet incapable of
offering the hope for which the world longs.

Jesus, remember all that he has done in our lives.
Let us not forget his words and his works,
otherwise we will lose hope and become “hopeless”
Christians. Let us instead remember the Lord, his
goodness and his life-giving words which have
touched us. Let us remember them and make them
ours, to be sentinels of the morning who know how
to help others see the signs of the Risen Lord.

How can we strengthen our hope? The
liturgy of this night offers some guidance. It teaches
us to remember the works of God. The readings
describe God’s faithfulness, the history of his love
towards us. The living word of God is able to involve us in this history of love, nourishing our hope
and renewing our joy. The Gospel also reminds us
of this: in order to kindle hope in the hearts of the
women, the angel tells them: “Remember what
[Jesus] told you” (v. 6). Remember the words of

Dear brothers and sisters, Christ is risen! And
we have the possibility of opening our hearts and
receiving his gift of hope. Let us open our hearts to
hope and go forth. May the memory of his works
and his words be the bright star which directs our
steps in the ways of faith towards that Easter that
will have no end.
/http://w2.vatican.va/

Vocabulary
appealing – atrakcyjny
wand – ró¿d¿ka
conquered – zdobyty

burdened – przyt³oczony
followers – naœladowcy
incapable – niezdolny
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kindle – zapaliæ
faithfulness – wiernoœæ
sentinel – stra¿nik

Z ¯YCIA PARAFII

XI MARSZ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
24 KWIETNIA 2016

PARAFIALNA SCHOLA DZIECIÊCA
Schola dzia³a w naszej parafii od 2011 r.
Powsta³a z inicjatywy ks. Rafa³a PaŸdziocha i pani
Urszuli Chudej. Pocz¹tkowo by³a to grupa ok.
12 dziewcz¹t z parafii. Dziœ schola liczy 38 dzieci.
Niektóre scholanki œpiewaj¹ od samego pocz¹tku
i nadal trwaj¹ w swojej s³u¿bie, choæ s¹ ju¿ uczennicami gimnazjów.
Osi¹gniêciem, które jest owocem wspólnej,
nieustannej pracy jest fakt, ¿e starsze dziewczêta
przyprowadzaj¹ swoje m³odsze rodzeñstwo. Dziêki temu schola roœnie w si³ê i jeszcze z wiêksz¹
radoœci¹ i moc¹ œpiewa dla Pana.
Obecnie opiekê nad m³odymi œpiewakami
sprawuje p. Urszula. Ka¿dy uczestnik ma swój strój
koloru niebieskiego, na którym jest wizerunek Œwiêtej Rodziny. Strój przypomina Komu cz³onkowie
scholi s³u¿¹ otrzymanymi talentami.
Schola nieustannie siê rozwija i doskonali
bior¹c udzia³ w warsztatach, które prowadzi organista Pawe³ Moszkowicz. Warsztaty odbywaj¹ siê
dwa razy w roku. Niektóre dziewczynki kontynuuj¹ edukacjê muzyczn¹ rozpoczêt¹ na zajêciach
scholi w szko³ach muzycznych, podejmuj¹c naukê
gry na gitarze i innych instrumentach.
Do zadañ scholi nale¿y przygotowanie oprawy muzycznej podczas Mszy Œwiêtej z udzia³em
dzieci, a tak¿e œpiewanie na roratach i Drodze Krzy¿owej.
Do najwiêkszych sukcesów nale¿y nagranie
w³asnej p³yty w profesjonalnym studio, pod okiem
fachowców, która nied³ugo bêdzie dostêpna i rozprowadzana.
Próby scholi odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê w godz.
11.00 - 12.15, a tak¿e w niedzielê
o godz. 9.50 przed Msz¹ Œwiêt¹
z udzia³em dzieci o godz. 10.30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych, m³odszych i starszych do œpiewania na chwa³ê
Pana Boga!

Ju¿ po raz jedenasty
ulicami Warszawy w niedzielê, 24 kwietnia, pod
has³em „Cz³owiek mi³osierny ¿yciu zawsze wierny” przejdzie Marsz
Œwiêtoœci ¯ycia, organizowany przez Archidiecezjê Warszawsk¹ i Diecezjê Warszawsko-Prask¹.
- Zapraszam, aby przyjœæ na ten marsz i manifestowaæ swoj¹ radoœæ ¿ycia, równie¿ radoœæ ¿ycia
s³abego i tl¹cego siê - powiedzia³ Arcybiskup Henryk Hoser SAC zachêcaj¹c, aby tegoroczny Marsz
Œwiêtoœci ¯ycia by³ wyrazem czynienia mi³osierdzia wobec tych, których ¿ycie jest zagro¿one.
Tradycyjnie, marsz poprzedz¹ Msze Œwiête
sprawowane o godz. 11.00 w warszawskich œwi¹tyniach: Archikatedrze œw. Jana oraz Katedrze
Warszawsko-Praskiej. Po Eucharystiach uczestnicy XI Marszu Œwiêtoœci ¯ycia spotkaj¹ siê na
Placu Zamkowym, na którym od godz. 12.00
bêdzie mia³ miejsce happening pro-life. Podczas
happeningu wyst¹pi zespó³ „Muode Koty”. Us³yszmy równie¿ œwiadectwo Tomka „Hioba” Karenko,
rapera i wokalisty tego zespo³u. G³os zabierze tak¿e prof. Bogdan Chazan.
O godz. 12.40 marsz wyruszy Krakowskim
Przedmieœciem w stronê Bazyliki Œwiêtego Krzy¿a i zakoñczy siê pod t¹ œwi¹tyni¹ ok. godz. 13.00.
Marszowi Œwiêtoœci ¯ycia towarzyszy akcja „Pielucha dla Malucha”, podczas której na Placu Zamkowym tego dnia odbêdzie siê zbiórka pieluch,
mleka i artyku³ów kosmetycznych dla niemowl¹t
z Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.
W Roku Mi³osierdzia Bo¿ego spotkajmy siê
wspólnie na XI Marszu Œwiêtoœci ¯ycia. Poka¿my,
¿e ochrona ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci
nie jest nam obojêtna! Poka¿my, jak jest nas wielu
– zachêcaj¹ organizatorzy.

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, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna jest czynna:
wtorek, œroda i pi¹tek
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

Redakcja: Katarzyna Pawlak. Strona angielska: Monika Nowosielska. Sk³ad: Magdalena Sypniewska
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