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we spowiedzi, w tym specjalne dla dzieci. SpowiedŸ
ta jest przygotowaniem serca do udzia³u w Eucharystii i przyjêcia Komunii Œw., która jest spe³nieniem obietnicy Jezusa. Jeœli zaœ chodzi o doros³ych,
to mo¿na porównaæ ich do wprawnych kierowców
samochodów, którzy od lat prowadz¹ pojazd po

KULT SERCA JEZUSOWEGO
drogach: nie je¿d¿¹ na czerwonym, czy pod pr¹d,
przestrzegaj¹ przepisów drogowych. Dobrze wiemy, ¿e nawet wprawni i doœwiadczeni kierowcy w
trakcie jazdy pope³niaj¹ b³êdy: czasem przekrocz¹
szybkoœæ, zajad¹ komuœ drogê, „przyrysuj¹” karoseriê wje¿d¿aj¹c w w¹sk¹ bramê.
Podobnie jest z nami: chodzimy co niedziela
do koœcio³a, ¿yjemy w sakramentalnych zwi¹zkach
ma³¿eñskich, ochrzciliœmy dzieci, nawet nie jemy
miêsa w pi¹tek… A jednak jeœli uwa¿nie bêdziemy
rozwa¿aæ nasze codzienne ¿ycie uœwiadomimy sobie w rachunku sumienia jak bardzo jest ono niedoskona³e. B³¹dzimy popadaj¹c w grzechy, niekoniecznie ciê¿kie, ale przecie¿ te powszednie te¿ odsuwaj¹ nas od pe³nego ¿ycia w ³asce. Jezus mi³osierny wie, ¿e jesteœmy niedoskonali. On daje nam
specjaln¹ ³askê, jak¹ jest nowenna pierwszych pi¹tków miesi¹ca. Podjêcie tej drogi duchowej jest najlepsz¹ inwestycj¹ na przysz³oœæ, tê najpe³niejsz¹
przysz³oœæ jak¹ jest wiecznoœæ. Czy¿ nie pragniemy zamieszkaæ w Królestwie Niebieskim wraz
z naszymi bliskimi?
WyobraŸmy sobie nasz¹ ostatni¹ drogê
w ¿yciu, a dla ka¿dego kiedyœ ona nast¹pi… Zmierzaj¹c do wiecznoœci bêdziemy prowadzeni przez
samego Jezusa w blasku Jego mi³osierdzia. Niczym
konwój specjalny jad¹cy przez zakorkowan¹ drogê
na sygnale, dotrzemy najszybciej, jak to mo¿liwe,
do celu, jakim jest dom Dobrego Ojca w niebie.
Marta Staszewska

Miesi¹c czerwiec jest poœwiêcony kultowi Serca
Jezusowego. Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca
Jezusowego, która przypada w pi¹tek po oktawie uroczystoœci Cia³a i Krwi Pañskiej (w tym
roku - 3 czerwca) jest niejako Ÿród³em tradycji
pierwszopi¹tkowych nabo¿eñstw.
Œwiêta Ma³gorzata Maria Alacoque by³a francusk¹ zakonnic¹, która ¿y³a w XVII w. Dost¹pi³a
³aski rozmawiania z Jezusem, który mówi³ jej
o Swojej mi³oœci do ludzi. Skar¿y³ siê jej równie¿
na oziêb³oœæ i niewdziêcznoœæ, jakiej doznaje od
ludzi w zamian za okazywan¹ im mi³oœæ. W jednym z objawieñ Jezus powiedzia³: „Z nadmiernego mi³osierdzia mego Serca obiecujê ci, ¿e wszechmocna mi³oœæ tego Serca wszystkim przystêpuj¹cym przez dziewiêæ z rzêdu pierwszych pi¹tków
miesi¹ca do Komunii œw. da ostateczn¹ ³askê pokuty tak, ¿e nie umr¹ w stanie Jego nie³aski ani bez
sakramentów œwiêtych i ¿e Serce moje bêdzie dla
nich bezpieczn¹ ucieczk¹ w godzinê œmierci”.
Ksiê¿a Sercanie zapraszaj¹ wiernych do udzia³u
w peregrynacji relikwii œw. Ma³gorzaty Marii Alacoque, które maj¹ nawiedziæ kilkanaœcie miast
w ca³ej Polsce. W Warszawie relikwiarz w kszta³cie serca bêdzie wystawiony 10-13 lipca w domu
zakonnym przy ul. Modliñskiej 328.
Co roku katecheci zachêcaj¹ dzieci pierwszokomunijne, aby skorzysta³y z tej zachêty. W naszej
parafii nieustannie prowadzone s¹ pierwszopi¹tko-
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Z ¯YCIA PARAFII

CZAS KAP£AÑSKICH JUBILEUSZY
Pracuj¹cym w naszej Parafii Ksiê¿om,
Ks. Proboszczowi Andrzejowi Mazañskiemu,
wikariuszowi ks. Wojciechowi Soko³owskiemu
oraz rezydentom
ks. Januszowi Kijkowi i ks. Robertowi Wiel¹dkowi,
którzy w czerwcu bêd¹ obchodziæ rocznice swoich
œwiêceñ kap³añskich, dziêkujemy za Ich pos³ugê
duszpastersk¹ i w modlitwie polecamy opiece
Œwiêtej Rodziny.
W parafii ks. Janusz w³¹cza siê w pos³ugiwanie.
Podkreœla, ¿e stara siê wype³niaæ swoje powo³anie
tak, by by³o zadowalaj¹ce, ¿eby przynosi³o satysfakcjê i parafianom, i jemu samemu.
W ocenie ks. Jubilata specyfika parafii, w której
przysz³o mu spêdziæ tyle lat, jest bardzo ciekawa. Parafia powsta³a w 1948 r. i jeszcze to stare Zacisze jest bardzo zwi¹zane z koœcio³em parafialnym,
natomiast nowe osiedla, które powsta³y po 2000
roku s¹ ju¿ zwi¹zane mniej - ocenia duszpasterz.
– Powszechnie obserwuje siê tendencjê mniejszego uto¿samiania siê mieszkañców z parafi¹. To ju¿
nie jest parafia prowadzona w obrêbie samej administracji, tylko nale¿y zwróciæ uwagê na tzw. parafie personalne. Polega to na swoistym podró¿owaniu do koœcio³ów, które sobie wybieramy z ró¿nych
wzglêdów – wyjaœnia ks. Kijek. - Widaæ to w samym duszpasterstwie. Czêsto np. œluby s¹ zamawiane w starych koœcio³ach warszawskich, z tradycjami. Ponadto m³odzi wi¹¿¹ siê z parafi¹ poprzez
Pierwsz¹ Komuniê Œw. dzieci, przez chrzty.
Podsumowuj¹c swoje ¿ycie kap³añskie, swoj¹ s³u¿bê ludziom i wiernoœæ Bogu ks. Janusz stwierdza,
¿e stara³ siê zawsze sumiennie pracowaæ, a co bêdzie dalej czas poka¿e.
– Chcia³bym jeszcze popracowaæ w naszej parafii,
ale to nie ode mnie zale¿y. Przecie¿ wielu moich
kolegów ze mn¹ wyœwiêconych ju¿ dawno odesz³o
do Pana i byli m³odsi ode mnie wiekiem. Wszystko
jest w rêkach Boga i trzeba tylko zaufaæ i prosiæ.
Pan Bóg powo³a mnie w swoim czasie, a je¿eli chce
bym coœ jeszcze zrobi³ po¿ytecznego, to jeszcze
pozwoli pos³ugiwaæ. Na razie jak widaæ pozwala –
podsumowuje Jubilat.
Katarzyna Pawlak

Jubileusz to czas podsumowañ i refleksji, to tak¿e
czas modlitwy i dziêkczynienia Panu Bogu za pos³ugê kap³añsk¹ przez samego ksiêdza Jubilata, ale
tak¿e i parafian, wœród których przysz³o mu ¿yæ i
pracowaæ tak wiele lat. 6 czerwca bêdzie obchodzi³ 45 rocznicê œwiêceñ kap³añskich ks. Janusz
Kijek.
G³ównym impulsem do podjêcia decyzji o wst¹pieniu do seminarium by³o wychowanie w domu
rodzinnym – wspomina ks. Janusz, który pochodzi
z Dêblina. Jego rodzice byli praktykuj¹cymi katolikami i to oni kszta³towali postawê syna. Poza tym
przez ca³y okres szko³y podstawowej i ogólnokszta³c¹cej by³ ministrantem. Potem zdecydowa³ siê wst¹piæ do Seminarium Duchownego Œw. Jana Chrzciciela przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie
i tam po 6 latach studiów 6 czerwca 1971 r. w uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k J.E. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Katedrze œw. Jana Chrzciciela w Warszawie. Podczas studiów seminaryjnych studiowa³ równoczeœnie na Akadmii Teologii Katolickiej uzyskuj¹c stopieñ magistra teologii.
- Kap³añstwo w moim przypadku by³o naturaln¹
konsekwencj¹ wczeœniejszej drogi – mówi ks. Janusz. - Nastêpnie pracowa³em jako wikariusz zawsze w Warszawie lub w okolicy. Najdalej by³em
w Sochaczewie przez rok. Ze wzglêdów na stan
zdrowia 6 stycznia 1992 r. przyszed³em do Parafii
Œw. Rodziny na Zaciszu. W przysz³ym roku na
Trzech Króli bêdzie 25 lat, jak tutaj jestem. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e to kolejna rocznica, która pokazuje, ¿e po³owê mojej pos³ugi kap³añskiej spêdzi³em tutaj – opowiada ks. Janusz.
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OJCIEC WE WSPÓ£CZESNYM ŒWIECIE
Rozmowa z Jerzym Szewczykiem, ojcem pi¹tki dzieci.
Kiedy mê¿czyzna wchodzi w rolê ojca?
Ojcem siê staje w momencie poczêcia, ale myœlê,
¿e wiêŸ z dzieckiem tworzy siê wówczas, gdy nawi¹zujemy z nim chocia¿ minimalny kontakt. Dla
ka¿dego mê¿czyzny, mo¿e to siê zdarzyæ w innym
momencie. W pierwszych miesi¹cach mo¿na czuæ
siê bezradnym, choæ oczywiœcie jest tak¿e w tym
okresie du¿o radoœci, ale myœlê, ¿e dla ojca wa¿ny
jest moment nawi¹zania komunikacji z dzieckiem.
Ja ojcem zosta³em 13 lat temu, kiedy urodzi³a siê
Marysia, pó³tora roku póŸniej narodzi³ siê Krzysiek,
nastêpnie Tomaszek, który ma teraz 10 lat, dalej
jest siedmioletnia Katarzyna i najm³odsza, dwuipó³letnia Urszula.
Jaka jest ró¿nica w wychowaniu synów i córek?
Zasadnicza pod wzglêdem emocjonalnym. Do
dziewczyn czasem muszê podchodziæ z wiêkszym
uczuciem i rozumieæ, ¿e to, co maj¹ mi do przekazania nie jest mêskie i proste, tylko czasami naoko³o dochodzimy do tego, o co tak na prawdê chodzi.
Szczególnie daje siê to odczuæ z nastoletni¹ córk¹.
Z ch³opakami jest tak, ¿e jak siê powie, to tak jest.
Jak ktoœ kiedyœ bardzo m¹drze powiedzia³: proœby
dziewczyn nale¿y spe³niaæ natychmiast, ch³opaki
mog¹ poczekaæ. I u nas trochê tak jest.
To jakimi jesteœmy rodzicami czêsto jest odzwierciedleniem naszego domu rodzinnego. Czy bazuje Pan na relacji z w³asnym ojcem przy wychowywaniu dzieci?
W szkole nie uczyli jak byæ tat¹. Kiedyœ te¿ nie
bardzo mo¿na by³o z kimœ na ten temat porozmawiaæ. Teraz mo¿na wiele wyczytaæ w internecie czy
ksi¹¿kach. Dzisiaj edukacja w tym wzglêdzie jest
du¿o prostsza. Bycie rodzicem to najwa¿niejsza
funkcja, któr¹ cz³owiek musi spo³ecznie wype³niæ.
Ka¿dy z nas jest programowany przez swoich rodziców, wzrasta w jakimœ œrodowisku, którym przesi¹ka. Na mnie ogromny wp³yw wywar³ ojciec i ja
jestem te¿ do niego bardzo podobny, je¿eli chodzi
o charakter czy sposób postêpowania. Ten wp³yw
z pewnoœci¹ przechodzi na moje dzieci. Nas
w domu by³a tylko trójka. Ja mam wiêcej dzieci,
wiêc to moje ojcostwo, moj¹ mi³oœæ i czas muszê
dzieliæ na wiêksz¹ liczbê dzieci, ni¿ mój tata. Kiedyœ by³y te¿ inne realia. Powrót taty z pracy do domu

wi¹za³ siê z tym, ¿e on po prostu w nim by³. Dzisiaj
œwiat przyspieszy³, a ja w ostatnich latach w ogóle
intensywniej pracujê, zdarza siê, ¿e do póŸna i po
odwiezieniu dzieci rano do szko³y widzê je dopiero nazajutrz przy œniadaniu.
Jak wiêc wygl¹da Pana zaanga¿owanie w ¿ycie
codzienne dzieci?
Staram siê na tyle, na ile potrafiê, natomiast wiem,
¿e ten czas, który dzisiaj poœwiêcam na sprawy zawodowe potencjalnie psuje nasze relacje. Zdajê te¿
sobie sprawê, ¿e mamy jako rodzice ma³o czasu,
bo nastoletnie dzieci, je¿eli chodzi o system wychowawczy, to ju¿ jest temat zamkniêty. Jestem te¿
ojcem wymagaj¹cym, mo¿e czasem surowym, ale
staram siê te¿ okazywaæ swoim dzieciom uczucia.
Chcia³bym im przekazaæ pewne najistotniejsze
wed³ug mnie sprawy, jak wzajemn¹ mi³oœæ i pomaganie sobie, opiekuñczoœæ, uczciwoœæ, prawdomównoœæ, otwartoœæ na potrzeby drugiego cz³owieka. Z ¿on¹ staramy siê pokazaæ dzieciom, ¿e nie
mog¹ ze sob¹ rywalizowaæ. Zale¿y nam, by wspó³pracowa³y i pomaga³y sobie nawzajem, pomimo,
¿e ka¿de z nich jest inne; maj¹ przecie¿ ró¿ne zdolnoœci i nie ma powodów, ¿eby sobie dokucza³y.
Rodzina jest ogromn¹ wartoœci¹ i trzeba o ni¹ dbaæ.
Zale¿y mi te¿, by wychowaæ je w wolnoœci od dóbr
materialnych. W œwiecie przepe³nionym materializmem, zale¿y mi, by moje dzieci takie nie by³y.
Ojciec odpowiada za ¿ycie religijne rodziny,
wprowadza dzieci w relacjê z Bogiem.
Zawsze dla mnie istotne by³y wieczory, kiedy pielêgnowanym rytua³em by³o czytanie ksi¹¿ek dzieciom i wspólna modlitwa. Staram siê te¿ œwiadczyæ
o Bogu swoj¹ postaw¹. Dbamy te¿ o to, by
obowi¹zkowo w ka¿d¹ niedzielê razem chodziæ
do koœcio³a. Wiary nie przeka¿e siê si³¹, tylko w³asnym przyk³adem. W naszej rodzinie wspólne
uczestniczenie w Eucharystii niedzielnej to standard. Jestem te¿ ci¹gle ministrantem i lektorem.
Dzieci od pocz¹tku widz¹ mnie jak s³u¿ê przy o³tarzu. Od zawsze to obserwowa³y i przejê³y, bo teraz
dwóch moich synów jest ministrantami i s³u¿ymy
razem. Najstarsza córka by³a bielank¹, a teraz jest
te¿ m³odsza.
cd. str 8
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DZIECI ŒPIEWAJ¥ NA CHWA£Ê PANA BOGA, A¯ SERCA ROSN¥
Dzieciêca schola parafialna nagra³a
p³ytê z piosenkami religijnymi. Jest
ona wyrazem radosnego prze¿ywania przez dzieci ich wiary w Boga.
Natalia: Odk¹d jestem w scholi sta³am siê lepszym cz³owiekiem. Przychodzê, bo lubiê œpiewaæ i kocham
Pana Boga, i chcê œpiewaæ dla Niego.
Tosia: Ja to œpiewam dla Pana Jezusa
i Maryi, i Józefa, i jeszcze dla Pana Boga.
Oliwia: Przysz³am za namow¹ kole¿anki i tak zosta³am, bo lubiê tu byæ. Jest mi³a atmosfera i wszyscy s¹ dla siebie dobrzy.
Gabrysia: Nagranie p³yty by³o ogromnym prze¿yciem. Najpierw bardzo d³ugo siê przygotowywaliœmy, potem pojechaliœmy do studia, a po wszystkim by³a pizza w nagrodê.
Weronika: Przysz³am tutaj i zosta³am, bo by³am
bardzo dobrze przyjêta, mimo tego, ¿e nie zna³am
tu nikogo. Podobaj¹ mi siê te¿ wspólne wyjazdy na
wakacje z Bogiem w góry.
Franciszek: Bardzo podoba mi siê œpiewanie, a dwa
razy modli siê ten, kto œpiewa.
Urszula Chuda: Wydanie p³yty zaproponowali rodzice, a ja z wielk¹ radoœci¹ przyjê³am takie wyzwanie. Dzieci bardzo siê rozwinê³y przez ostatni
rok i jestem z nich bardzo dumna. Ta p³yta dodatkowo zmotywowa³a nas do pracy. Dla mnie prowadzenie scholi jest s³u¿b¹, w dobrym tego s³owa znaczeniu. To s³u¿ba przepe³niona radoœci¹ i mi³oœci¹,
i wynika z powo³ania, jakie w sobie odkrywam.
Poza tym, skoro Bóg obdarza, to jak¿e mo¿na Mu
odmówiæ? Tyle ³ask dostajê ka¿dego dnia. Ka¿da
próba scholi jest dla mnie darem spotkania. W tej
chwili na spotkania przychodzi 38 dzieci. Widzê
jak dzieci zmieniaj¹ siê, jak dojrzewaj¹. Dziœ mam
przed sob¹ gimnazjalistki, które przyprowadzaj¹
swoje m³odsze rodzeñstwo, a ja jeszcze pamiêtam
jak one same by³y takie ma³e i rodzice przyprowa-
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dzali je na zajêcia. Niektóre z dzieci, ¿eby przyjœæ
na próbê i poœpiewaæ, rezygnowa³y ze swoich ulubionych zajêæ. Obserwujê, jak zajmuj¹ siê sob¹
nawzajem i opiekuj¹, troszcz¹c siê, ¿eby ¿adne
dziecko nie czu³o siê odrzucone, czy niezauwa¿one. Potrafi¹ siê dzieliæ ze sob¹ i ucz¹ siê nieustannie myœleæ o innych. To sama radoœæ, móc patrzeæ
jak dojrzewaj¹, jak dzia³a w nich Bóg i kszta³tuje
ich swoj¹ mi³oœci¹. Jak oni t¹ mi³oœci¹ dziel¹ siê
z innymi, ze mn¹.
Pociech¹ s¹ nasze przedszkolaki, które, choæ nie
znaj¹ s³ów wiêkszoœci piosenek, œpiewaj¹ z takim
przejêciem i zaanga¿owaniem, ¿e serce roœnie. Jestem wdziêczna Rodzicom, ¿e chc¹ przyprowadzaæ
swoje pociechy. Zawsze mogê liczyæ na ich pomoc.
Wystarczy jeden mail z proœb¹ o kilka litrów wody
i nagle mam jej prawie 50. Wtedy chce siê dawaæ
z siebie jeszcze wiêcej! Te dzieci nieustannie ucz¹
mnie cierpliwoœci, radoœci, mi³oœci, a przede wszystkim dzieciêcego zaufania Bogu.
Julien Reaud: Pomys³ nagrania p³yty zrodzi³ siê
wœród rodziców. Obserwuj¹c jak bardzo dzieci anga¿uj¹ siê w œpiewanie i jak wiele przyjemnoœci im
to sprawia, postanowiliœmy tê pasjê przekuæ w konkret. Wynikiem tego jest p³yta z piosenkami religijnymi, któr¹ dzieci nagra³y w profesjonalnym studiu nagrañ SONUS w £omiankach. Kiedy re¿yser
dowiedzia³ siê, ¿e w studio bêdzie mia³ ponad 20
dzieci przerazi³ siê i chcia³ odwo³aæ spotkanie. Jednak nasze dzieci mi³o go zaskoczy³y, a¿ wyszed³
po nagraniu z re¿yserki, ¿eby im pogratulowaæ
grzecznoœci i profesjonalnego przygotowania. Przez
6 godzin uda³o siê nagraæ 8 piosenek – wed³ug re¿ysera to nieprawdopodobne.

Monika Rychter: Moja córka œpiewa w scholi od
3 lat i obserwujê jak siê rozwija. A poza tym œwietnie siê bawi. Podczas nagrywania p³yty w przerwach
dzieci nie siedzia³y z telefonami, tylko razem siê
bawi³y, bo s¹ zintegrowane. Ta schola to „dziecko”
pani Uli, która przez swoj¹ charyzmê wspomaga
nasz proces wychowawczy, zw³aszcza w dziedzinie wiary. Jest te¿ bardzo sprawiedliwa - nikogo
nie faworyzuje, a jak potrzeba „tupnie nog¹”. To
bardzo dobrze wp³ywa na morale grupy - wœród
dziewczynek nie ma zawiœci i zazdroœci - wspieraj¹ siê, a nie rywalizuj¹. Obowi¹zuje te¿ zdrowa,
niepisana hierarchia w grupie - starsze zajmuj¹ siê
m³odszymi i pomagaj¹, a maluchy s³uchaj¹ starszych. Moja córka chêtnie chodzi na zajêcia, a nawet potrafi zrezygnowaæ z zawodów tanecznych na
rzecz scholi. Niema³¹ rolê odgrywa te¿ strój - myœlê, ¿e pomaga stanowiæ jednoœæ. S¹ to jedne z najlepszych zajêæ mojej córki i mam nadziejê, ¿e nasza przygoda ze schol¹ bêdzie jeszcze d³uga.

przyjazn¹ atmosferê, ale tak¿e utrzymaæ w ryzach
dosyæ liczn¹ grupê dzieci.
Monika Dziadul: Dzieci bardzo prze¿ywa³y nagrywanie p³yty. Te wszelkie emocje zwi¹zane z samym
przedsiêwziêciem by³y bardzo przyjemne zarówno
dla dzieci jak i rodziców. Najbardziej jednak cieszy nas, ¿e chc¹ œpiewaæ o Bogu i dla Niego i nie
da siê tego niczym zast¹piæ. Jak ktoœ lubi œpiewaæ,
to ma w sobie radoœæ, która pomaga mu prze¿ywaæ
swoja wiarê.
Tomasz Pionnier: Pewnego dnia, ponad dwa lata
temu, Weronika zapragnê³a zostaæ... bielank¹. Szybko jednak przekonaliœmy j¹ z ¿on¹, ¿e wed³ug nas
ma wszelkie uzdolnienia i temperament, by spróbowaæ siê odnaleŸæ w scholi. Bardzo siê cieszymy,
¿e - jak s¹dzê - mieliœmy racjê.
Oczywiste, ¿e jest to przede wszystkim forma bardzo aktywnego uczestnictwa w liturgii i s³u¿ba podczas Mszy œw. z udzia³em dzieci, ale - choæ niew¹tpliwie najwa¿niejsze - to z ca³¹ pewnoœci¹ dla nas,
rodziców, nie s¹ to jedyne pozytywy uczestnictwa
dziecka w scholi.
Pierwsza sprawa to aspekt wychowawczy. Uwa¿am,
¿e formacja religijna i wychowanie to - ostatecznie
- jedno i to samo zagadnienie, a szko³a nie zawsze
staje tu na wysokoœci zadania. Oddaj¹c dziecko pod
opiekê pani Uli (a wczeœniej równie¿ niezapomnianego ksiêdza Rafa³a) mamy pewnoœæ, ¿e rozwój
Weroniki idzie w dobrym kierunku. Szczególnie
cenne s¹ wyjazdy wakacyjne i d³u¿sze warsztaty,
ale cotygodniowa „rutyna” nie jest bez znaczenia
dla kszta³towania charakteru. Istotne w tym jest
równie¿ towarzystwo innych dzieci - cieszê siê, ¿e
Weronika mo¿e zawieraæ przyjaŸnie w innym œrodowisku ni¿ tylko szkolne. W parafii mam wiêksz¹
pewnoœæ, ¿e rodzice kole¿anek córki podzielaj¹ mój
system wartoœci - tym bardziej, ¿e przy ró¿nych
okazjach mam szansê ich poznaæ osobiœcie.
Dla sporej czêœci naszej bli¿szej i dalszej rodziny
muzyka gra³a zawsze istotn¹ rolê - to w³aœnie dlatego tak usilnie namawialiœmy Weronikê, by do³¹czy³a w³aœnie do scholi. Cieszê siê, ¿e rozwija siê
muzycznie i coraz lepiej œpiewa. Gdy s³yszê, jak
przy pe³nym koœciele, pokonuj¹c tremê, œpiewa
psalm bez jednego fa³szu, to z trudem ukrywam
wzruszenie... I ten aspekt rozwoju by³by pewnie
niemo¿liwy bez scholi.
Wys³ucha³a Katarzyna Pawlak

Ola Makowiecka: Przyprowadzam swoj¹ córkê,
bo lubi œpiewaæ. Gabrysia ma teraz 11 lat, a zaczyna³a jak mia³a 3. Starsza córka te¿ by³a w scholi.
Nasze dzieci s¹ w dobrym œrodowisku i wiem, ¿e
moja córka jest tu bezpieczna i dobrze siê czuje.
Agnieszka W³odkowska: Kaja jest bardzo wstydliwa, kiedy by³a m³odsza zawsze chêtnie œpiewa³a razem z dzieæmi w koœciele, przygl¹daj¹c siê jak
robi¹ to scholanki. Podczas pielgrzymki do Sokó³ki bardzo siê uaktywni³a i rozœpiewa³a tak, ¿e teraz
ju¿ chce przychodziæ na sobotnie próby.
Monika Œwier¿yñska: Tosia zawsze piêknie œpiewa³a na g³os w koœciele, jak ju¿ mia³a 2 lata. Nie
przeszkadza³o jej, ¿e nie zna tekstu. By³a zafascynowana dziewczynkami w niebieskich sukienkach.
Dla nich chodzi³a chêtniej do koœcio³a. Co jakiœ czas
proponowaliœmy jej z mê¿em, ¿e zaprowadzimy ja
na próbê scholanek. W koñcu siê odwa¿y³a, ma³ymi kroczkami wesz³a w grupê i jest teraz odwa¿niejsza, choæ ma dopiero 5 lat. Na nagraniu p³yty
dzieci „da³y czadu”. Moja Tosia te¿. Myœla³am, ¿e
g³osem roznios¹ studio. To by³o piêkne i napawa³o
ogromn¹ radoœci¹, która wszystkim siê udziela³a.
Sylwester Dziadul: Przyprowadzamy dzieci na
spotkania scholi, bo one bardzo chc¹ tu byæ. Jest to
du¿a zas³uga prowadz¹cej, która potrafi stworzyæ
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

OGNISKO
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ byliœmy na wyprawie i obieca³em mojemu ¿ó³wiowi
przytulance ognisko. Oczywiœcie sam bym mu tego
nie obieca³. Takie ma³e prosiaczki jak ja nie mog¹
rozpalaæ ogniska. Wiem o tym dobrze, bo tak powiedzia³ mi wczoraj tata. Ale tata wczoraj te¿ obieca³ mi, ¿e dziœ zrobimy razem ognisko. Dlatego
obieca³em potem ognisko mojemu ¿ó³wiowi. To
by³a taka obietnica jak pi³ka, któr¹ siê ³apie, a potem rzuca dalej do kogoœ innego.
- A mo¿e ty te¿ obiecasz komuœ ognisko? – zapyta³em ¿ó³wia z samego rana. –Wtedy ta obietnica
poleci jeszcze dalej…
¯ó³w nic nie odpowiedzia³ i dopiero wtedy pomyœla³em, ¿e on nie ma komu obiecaæ ogniska, i zrobi³o mi siê go trochê ¿al. Wtedy w³aœnie do mojego
pokoju przyszed³ tata.
- Dzieñ dobry, Ryjku! – powiedzia³. – Pamiêtasz o
ognisku?
Kocham bardzo mojego tatê, ale czasem go nie rozumiem. Jak móg³bym zapomnieæ?!
- Oczywiœcie, tato! – odpowiedzia³em. Chcia³em
jeszcze powiedzieæ o ognisku dla ¿ó³wia, ale nie
zd¹¿y³em.
- Zaraz po œniadaniu ruszamy po chrust – powiedzia³ tata i wyszed³.
Chyba nigdy nie zjad³em œniadania tak szybko jak
dziœ! Bardzo chcia³em siê dowiedzieæ, co to jest
ten chrust, no a potem go zebraæ. Okaza³o siê, ¿e
chrust to suche ga³¹zki. Zebraliœmy ich z tat¹ bardzo, bardzo du¿o. Wystarczy³oby na kilka sza³asów.
¯ó³w te¿ nam pomaga³, choæ jak to on, zbiera³ tyl-

ko niewidzialny chrust. Ale i tak myœlê, ¿e to bardzo wa¿ne, bo robiliœmy coœ razem.
Kiedy wszystko ju¿ by³o gotowe, postanowi³em w
koñcu powiedzieæ tacie o mojej obietnicy.
- Obieca³em dziœ ognisko mojemu ¿ó³wiowi, wiesz?
– zapyta³em.
Tata uœmiechn¹³ siê i mnie przytuli³.
- To tak jak ja tobie… – powiedzia³.
- No w³aœnie – pokiwa³em g³ow¹. – Pomo¿esz mi
je dla niego rozpaliæ? Bo wiem, ¿e takie ma³e prosiaczki jak ja nie mog¹ rozpalaæ ogniska. Mo¿e byæ
ca³kiem, ca³kiem malutkie, to ¿ó³wiowe ognisko…
Tata nie odpowiedzia³ od razu. Spojrza³ na mnie,
znów mnie przytuli³ i w koñcu powiedzia³:
- Ale¿ ono wcale nie musi byæ ca³kiem, ca³kiem
malutkie, Ryjku! Sam zobaczysz!
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e ognisko jest dla wszystkich i przy ognisku najwa¿niejsze jest, ¿eby byæ
razem i ¿e wszyscy siê przy nim zmieszcz¹: mama,
tata, ja i mój ¿ó³w przytulanka te¿! Takie ogniska
podobno zapamiêtuje siê na ca³e ¿ycie. Tak powiedzia³ mi mój tata, wiêc to na pewno jest prawda. A
ja to samo powiedzia³em mojemu ¿ó³wiowi przytulance.
Wojciech Wid³ak

Marzenia siê spe³niaj¹ – w serii o panu Kuleczce, kaczce Katastrofie,
psie Pypciu i musze Bzyk-Bzyk pojawi³ siê kolejny, siódmy z kolei
tomik! Pan Kuleczka i jego mali przyjaciele znów dziwi¹ siê otaczaj¹cemu œwiatu i prze¿ywaj¹ z pozoru tylko zwyczajne przygody.
Niektóre opowiadania tomiku mog¹ byæ ju¿ znane wiernym Czytelnikom
z kolejnych edycji Kuleczkowych kalendarzy, Wojciech Wid³ak doda³ tak¿e kilka nowych opowieœci, zainspirowanych ilustracjami El¿biety Wasiuczyñskiej. Tak wiêc powsta³ kompletny zbiór, spiêty klamr¹ dwóch opowiadañ o czasie.

6

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

The Parable of the Lost Son
11 Jesus continued: “There was a man who had two sons. 12 The
younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them.
13 “Not long after that, the younger son got together all he had, set
off for a distant country and there squandered his wealth in wild living.14 After he had spent everything, there was a severe famine in
that whole country, and he began to be in need. (...) 17 So he got up
and went to his father.
“But while he was still a long way off, his father saw him and was
filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms
around him and kissed him.
21 “The son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and
against you. I am no longer worthy to be called your son.’
22 “But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his
finger and sandals on his feet. 23 Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and celebrate. 24 For
this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate.
25 “Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and
dancing. 26 So he called one of the servants and asked him what was going on. 27 ‘Your brother has
come,’ he replied, ‘and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.’
28 “The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with
him. 29 But he answered his father, ‘Look! All these years I’ve been slaving for you and never disobeyed
your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. 30 But when
this son of yours who has squandered your propertywith prostitutes comes home, you kill the fattened
calf for him!’
31 “‘My son,’ the father said, ‘you are always with me, and everything I have is yours. 32 But we had to
celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is
found.’”
(Luke 15:11-32 NIV)

POPE FRANCIS
GENERAL AUDIENCE
Wednesday, 11 May 2016
Dear Brothers and Sisters: In our continuing catechesis for this Holy Year of Mercy, we now turn to Jesus’
parable of the merciful father who welcomes back his prodigal son with unconditional love and
forgiveness. Jesus wishes to teach us that we are children of God not because of any merits of our own but
because of the infinite love of our heavenly Father. How often do we need to be reminded of God’s
unchanging love and ready forgiveness, lest we lose heart when we ourselves or our dear ones go astray!
The parable speaks not only of the prodigal son, but also of his older brother, who must also learn to
accept the father’s mercy, which transcends both reward and punishment. By calling for a feast of thanksgiving, the father is really asking each son to share his joy by recognizing the other as a brother. The
parable ends without our knowing how the older brother responds to this invitation. Jesus in effect is
challenging each of us to think about how we respond to God’s invitation, to open our hearts to his
reconciling love and to become “merciful like the Father”. /http://w2.vatican.va/

Vocabulary
prodigal – marnotrawny
merits – zalety

go astray – zab³¹kaæ siê
parable – przypowieœæ
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transcend – przewy¿szyæ
reconcile – pojednaæ

Z ¯YCIA PARAFII

OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA
Drodzy mieszkañcy Parafii!
Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych im. Józefa Szewczyka, promuj¹ca i wspieraj¹ca
inicjatywy organizacji pozarz¹dowych oraz projekty oœwiatowe, kulturalne na rzecz spo³ecznoœci lokalnych dzielnicy Targówek, przygotowuje monografiê, której celem jest spopularyzowanie i ocalenie od
zapomnienia historii Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na Zaciszu, na tle rozwoju dzielnicy Zacisze, z uwzglêdnieniem szczególnej roli stra¿aków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej podczas okupacji i w okresie powojennym. Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ do tutejszych parafian, mieszkañców Zacisza, o pomoc w zebraniu materia³ów historycznych, dotycz¹cych g³ównie ¿ycia dawnej wsi Zacisze i losów jej w³aœcicieli.
Ponadto wszelkich informacji o cz³onkach oddzia³u OSP na Zaciszu, a tak¿e dzia³alnoœci konspiracyjnej
komórki Armii Krajowej na terenie Zacisza. Informacje te s¹ niezbêdne do realizacji tego projektu.
Z proœb¹ zwracamy siê zw³aszcza do cz³onków rodzin, którzy pamiêtaj¹ o dzia³alnoœci ojców i dziadków
jako stra¿aków i posiadaj¹ pami¹tki o nich lub mog¹ przekazaæ ustnie wspomnienia o autentycznych
zdarzeniach, akcjach z czasu okupacji i po wojnie, które pomog¹ odtworzyæ losy i dokonania stra¿aków
i cz³onków oddzia³u AK na Zaciszu.
Bêdziemy spisywaæ ustne wspomnienia pozosta³e w pamiêci cz³onków stra¿y lub ich rodzin, dotycz¹ce dzia³alnoœci i ¿ycia stra¿aków. Poszukujemy te¿, tylko do celów rejestracji fotograficznej, wszelkich materia³ów historycznych do zamieszczenia w publikacji, np. dokumenty, zdjêcia, stra¿ackie i kombatanckie pami¹tki, odznaczenia, wycinki z gazet itp.
Prosimy mieszkañców Zacisza o wspó³pracê. Wspólnie ³atwiej nam bêdzie ocaliæ od zapomnienia
te wszystkie momenty naszej historii, które tworz¹ to¿samoœæ mieszkañców Zacisza. Kontaktowaæ siê
mo¿na z nami telefonicznie lub osobiœcie z Fundacj¹.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych im. Józefa Szewczyka
ul. Œnie¿na 3, 03-750 Warszawa, tel. 22 670 12 26
biuro@fundacjaszewczyk.pl, www.fundacjaszewczyk.pl
wspieraæ i uzupe³niaæ emocjonalnie matkê. Dopiero te dwie mi³oœci ojcowska i macierzyñska, ró¿ni¹ce siê od siebie, ale obie bardzo potrzebne i uzupe³niaj¹ce siê nawzajem, pozwalaj¹ dziecku, cz³owiekowi wzrastaæ w sposób pe³ny. Nie da siê byæ
ojcem bez ¿ony. Ciê¿ar wychowania dzieci w wiêkszoœci dŸwiga ¿ona i to ona zajmuje siê rodzin¹.
A moja ¿ona robi to doskonale. Bez niej nic by siê
nie uda³o, bo jest to osoba, która buduje podwaliny. Ja pojawiam siê od czasu do czasu i poprzez
swoj¹ obecnoœæ staram siê spe³niaæ te elementy,
o których rozmawialiœmy. Staram siê na ile mogê.
Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak

cd. ze str 3

Istotne jest te¿ kszta³towanie œrodowiska
wzrastania dzieci?
Wychowywanie przez nas dzieci w duchu wartoœci
chrzeœcijañskich wspiera te¿ kr¹g naszych znajomych, z którymi siê spotykamy i którzy s¹ zwi¹zani z koœcio³em, tak jak my. Na Zaciszu to œrodowisko zgromadzone przy koœciele parafialnym jest
szczególnie wartoœciowe. Dzieci siê znaj¹ i dobrze
siê czuj¹ razem, chodzi³y do przedszkola prowadzonego przez siostry Pallotynki, które wspieraj¹
wychowanie religijne tutejszych dzieci.
Na koniec chcia³bym podkreœliæ ogromn¹ rolê matki
w ¿yciu dzieci i ca³ej rodziny. Zadaniem ojca jest
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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