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UROCZYSTOŒÆ CHRYSTUSA KRÓLA

„Nie lêkajcie siê, otwórzcie na oœcie¿
drzwi Chrystusowi!” Jan Pawe³ II

Uroczystoœæ Chrystusa Króla
zosta³a wprowadzona do kalendarza liturgicznego w 1925 r.
przez papie¿a Piusa XI. Jej
wprowadzenie do liturgii mia³o na celu przeciwstawienie siê
silnym tendencjom ateistycznym i laickim. Pius XI chcia³
w ten sposób wskazaæ na Chrystusa jako Króla maj¹cego w³adzê nad cz³owiekiem i ca³ym
œwiatem.
Pierwotnie uroczystoœæ
obchodzono w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika, czyli przed Uroczystoœci¹ Wszystkich Œwiêtych, aby w ten sposób pokazaæ królowanie Chrystusa. Po reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystoœæ
zosta³a przeniesiona na ostatni¹ niedzielê roku koœcielnego dla podkreœlenia, ¿e wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porz¹dku posiada i czego siê spodziewa, ma swój pocz¹tek i mieæ bêdzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.
W Polsce po raz pierwszy Akt Intronizacji Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa zosta³ dokonany przez Prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora na Jasnej Górze w 1920 r. Rok póŸniej, czyli 1921
akt intronizacji zosta³ odnowiony w Krakowie w bazylice Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa z udzia³em ca³ego Episkopatu Polski wraz
z ponad stutysiêczn¹ rzesz¹ wiernych. Trzeci raz w Polsce uznania
Jezusa Królem Polski dokona³ Prymas Tysi¹clecia, abp Stefan
Wyszyñski, który w 1951 roku w ukryciu przed w³adzami komunistycznymi, w œwiêto Chrystusa Króla œlubowa³ w imieniu narodu
polskiego.
W tym roku na zakoñczenie obchodów 1050 rocznicy Chrztu
Polski i Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia w Uroczystoœæ Chrystusa Króla, we wszystkich koœcio³ach w Polsce, bêdzie
odczytywany przed wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem, Akt
Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ka¿da parafia przygotowywa³a siê do tego duchowego wydarzenia poprzez dziewiêciodniow¹ nowennê.

Nie lêkajmy siê, otwórzmy na oœcie¿ drzwi
serca swojego, niech bêdzie wra¿liwe na
potrzeby bliŸniego.
Abyœmy uczynki mi³osierdzia co do cia³a
i duszy bliŸniemu czynili,
przez to sami mi³osierdzia dost¹pili.
Otwórzmy na oœcie¿ Chrystusowi drzwi
swojego domu, niech nie zabraknie w nim
miejsca nikomu.
Niech przy jednym stole dzieci, doroœli,
starcy zasiadaj¹, niech jedni od drugich
mi³oœci, ¿yczliwoœci, pomocy doznaj¹.
Otwórzmy na oœcie¿ Chrystusowi drzwi
szkó³ i uczelni,
niech Duch Œwiêty w nich zapanuje,
swoimi darami serca dzieci i m³odzie¿y
nape³ni.
Wszak to od dzisiejszej m³odzie¿y
przysz³oœæ Polski i œwiata zale¿y.
Otwórzmy na oœcie¿ Chrystusowi drzwi
urzêdów, wiêzieñ i szpitali, niech bêdzie
tam cz³owiek z szacunkiem obs³ugiwany.
Niechaj zawsze i wszêdzie - cz³owiek cz³owiekowi cz³owiekiem, a nie wilkiem bêdzie.
Otwórzmy na oœcie¿ granice Ojczyzny
naszej, niech iskra mi³osierdzia z £agiewnik ca³¹ ziemiê opasze.
Aby ka¿dy cz³owiek na œwiecie móg³ poznaæ, czciæ i wys³awiaæ Mi³osierdzie Bo¿e,
wzywaæ Go na pomoc szczególnie w godzinie œmierci, w ka¿dej potrzebie i o ka¿dej porze.
Otwórzmy na oœcie¿ Chrystusowi drzwi
Sejmu naszego,
niech ustanawiaj¹ w nim prawa wed³ug
przykazania Bo¿ego.
Niech Polska w œwiecie z bojaŸni Bo¿ej
s³ynie, Bóg J¹ od z³ego ochroni, a Ona
nie zginie.
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A
poprzez pielgrzymowanie do bram mi³osierdzia, które by³y we wszystkich lokalnych diecezjach Koœcio³a. Jako niezwyk³¹ ³askê postrzegamy fakt, ¿e rezyduj¹cy u nas Ksi¹dz Robert Wiel¹dek zosta³ mianowany przez Papie¿a Misjonarzem Mi³osierdzia.

TO BY£ NADZWYCZAJNY
ROK MI£OSIERDZIA

Niezwyk³y rok dla Polaków
Rok Mi³osierdzia zbieg³ siê dla nas Polaków z
dwoma niezwyk³ymi wydarzeniami. Po pierwsze w
tym samym czasie nasz naród obchodzi³ 1050 jubileusz Chrztu Polski. Has³em tej rocznicy by³o Gdzie
chrzest tam nadzieja. Centralne obchody odby³y siê
w kwietniu w GnieŸnie i Poznaniu, ale przecie¿ te¿
odby³o siê wiele lokalnych spotkañ i inicjatyw, takich chocia¿by jak szczególna oprawa Œwi¹t Wielkanocnych, podczas których w Wigiliê Paschaln¹
wszyscy odnawialiœmy przyrzeczenia chrzcielne,
wracaj¹c do Ÿróde³ chrztu narodu i chrztu ka¿dego
z nas. Podczas swojej wizyty w Polsce Papie¿ Franciszek odprawi³ na Jasnej Górze Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za Jubileusz Chrztu Polski.
Mijaj¹cy rok by³ te¿ oczywiœcie wyj¹tkowy ze wzglêdu na Œwiatowe Dni M³odzie¿y, które odby³y siê w
lipcu tego roku w Krakowie pod has³em B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. Po okresie dwuletnich przygotowañ, jako
Polacy, z radoœci¹ mogliœmy goœciæ pielgrzymów
z ca³ego œwiata. Dla wielu z nas ¿ywe pozostaj¹ radosne wspomnienia dni diecezjalnych, podczas których goœæmi naszej wspólnoty parafialnej byli pielgrzymi z Patriarchatu Jerozolimy.

Uroczystoœæ Chrystusa Króla koñczy Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia, który ustanowi³ Papie¿ Franciszek na rok liturgiczny 2015/2016. Ten jubileuszowy rok rozpocz¹³ siê 8 grudnia zesz³ego roku, dok³adnie w 50. rocznicê zakoñczenia Soboru Watykañskiego II. Has³em tego roku, by³y s³owa Mi³osierni jak Ojciec.
Otwarcie drzwi mi³osierdzia
Jubileusz zosta³ oficjalnie rozpoczêty przez
otwarcie Drzwi Œwiêtych w Bazylice Watykañskiej.
Drzwi te normalnie s¹ zamurowane, a otwierane s¹
tylko na czas Roku Œwiêtego (wielu z nas pamiêta
otwarcie Drzwi Œwiêtych przez Jana Paw³a II podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Ryt otwieraj¹cy Drzwi ilustruje w sposób symboliczny ideê
otwarcia dla wszystkich wierz¹cych tego szczególnego przejœcia w stronê zbawienia. Sam Chrystus jest
bram¹, przez któr¹ przychodzimy do Boga.
Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia by³ w intencjach
Ojca Œwiêtego Franciszka czasem szczególnego
otwarcia na dar Bo¿ego przebaczenia i mi³oœci, a tak¿e zachêt¹ do mi³osierdzia wobec bliŸnich. Ojciec
Œwiêty zapewni³ o mo¿liwoœci skorzystania z wyj¹tkowych przywilejów i dost¹pienia ³aski odpustu zupe³nego podczas tego roku. Nie da siê policzyæ, jak
wielu chrzeœcijan skorzysta³o w tym czasie ze szczególnych ³ask przystêpuj¹c do spowiedzi, podejmuj¹c uczynki mi³osierdzia co do cia³a i duszy, czy te¿

Owoce Roku Mi³osierdzia
Oficjalnie Rok Mi³osierdzia zostaje zakoñczony, jednak ufamy, ¿e ten czas szczególnej ³aski bêdzie nadal zmienia³ nasze ¿ycie. Na pewno duchowymi owocami jest ka¿de pytanie, jakie zadaliœmy
sobie pochylaj¹c siê nad tajemnic¹ Bo¿ego mi³osierdzia i ka¿da refleksja jak¹ podjêliœmy nad tym, jak
mogê uczynki mi³osierdzia realizowaæ z swoim ¿yciu.
Oto ¿yczenia, które Papie¿ skierowa³ do Polaków podczas narodowej pielgrzymki do Rzymu, która odby³a
siê w paŸdzierniku tego roku:
Pragnê ¿yczyæ Wam, aby Pan da³ wam ³askê wytrwania w tej wierze, nadziei i mi³oœci, któr¹ przejêliœcie
od waszych przodków i któr¹ z trosk¹ pielêgnujecie. Niech w waszych umys³ach i sercach wybrzmiewa wci¹¿ wezwanie waszego wielkiego Rodaka do
budzenia w sobie wyobraŸni mi³osierdzia, abyœcie
potrafili nieœæ œwiadectwo o Bo¿ej mi³oœci wszystkim, którzy jej potrzebuj¹.
Marta Staszewska
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Rozmowa z ks. Robertem Wiel¹dkiem, rezyduj¹cym w naszej Parafii, który w mijaj¹cym Jubileuszowym Roku Mi³osierdzia by³ misjonarzem mi³osierdzia pos³anym przez Papie¿a Franciszka. Rozmowa mia³a miejsce kilka dni przed wyjazdem
Ksiêdza do Rzymu na uroczystoœæ zamkniêcia
Drzwi Œwiêtych.

MI£OSIERDZIE
SIÊ NIE KOÑCZY.
JEST TO IMIÊ BOGA
Min¹³ bardzo wa¿ny rok i co dalej?
Po Roku Mi³osierdzia bêdê dalej ksiêdzem, ale jak to
powiedzia³ arcybiskup Rino Fisichella, Przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, który te¿ jest
pomys³odawc¹ tego jak ten Rok Mi³osierdzia wygl¹da³:
- Po tej naszej pos³udze, która siê po 20 listopada skoñczy, nie skoñczy siê nasze pos³ugiwanie. Ten Rok Mi³osierdzia na sta³e j¹ przemieni. To g³oszenie Bo¿ego Mi³osierdzia i zobaczenie, jak ono otwiera i przemienia ludzi, spowoduje, ¿e ju¿ nasze kap³añstwo bêdzie inne. Myœlê, ¿e w wymiarze osobistym, dla mnie, to doœwiadczenie Bo¿ego Mi³osierdzia pokaza³o mi jak ukazywanie
Boga, który kocha, który przebacza i otwiera ludzkie
serca i to naprawdê serca ludzi przez wiele, wiele lat pozamykanych, zalêknionych, uwa¿aj¹cych, ¿e dla nich nie
ma przebaczenia.
Jak wygl¹da³y przygotowania do pos³ugi misjonarza
mi³osierdzia?
Przygotowania by³y osobiste. We wtorek przed Œrod¹
Popielcow¹ by³o spotkanie z Papie¿em Franciszkiem,
który wyg³osi³ do nas 45-minutow¹ katechezê, póŸniej
mieliœmy wspólne spotkanie, kolacjê i nastêpnego dnia
w Œrodê Popielcow¹ uczestniczyliœmy we wspólnej Eucharystii z Papie¿em Franciszkiem, kiedy to zostaliœmy
rozes³ani na ca³y œwiat. Papie¿ modl¹c siê nad nami
mówi³: „Niech w ich s³owach rozbrzmiewa g³os Chrystusa, w ich gestach objawia siê serce Chrystusa; aby
wszyscy, którzy bêd¹ ich s³uchali, zostali poci¹gniêci do
pos³uszeñstwa Ewangelii.”
Do Rzymu jadê z osobistym dziêkczynieniem za Rok
Mi³osierdzia po to, ¿eby uczestniczyæ w tej uroczystoœci
zamkniêcia Roku Jubileuszowego, ¿eby w tej Mszy
Œwiêtej zamykaj¹cej Rok Mi³osierdzia uczestniczyæ razem z Papie¿em Franciszkiem i z innymi misjonarzami
z ca³ego œwiata.
Du¿o by³o pracy w mijaj¹cym Roku?
Tak pracowitego roku w swoim 35-letnim ¿yciu nie mia-
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Ks. Robert Wiel¹dek i Abp Rino Fisichella

³em. Oczywiœcie Papie¿ Franciszek nam mówi³, ¿e
mamy prawo, a nawet obowi¹zek, chodziæ zmêczeni,
¿e to ma byæ szczególny czas, w którym bêdziemy
ukazywaæ piêkne, matczyne oblicze Koœcio³a, który
nie tylko ka¿d¹ zagubion¹ owcê podnosi, ale tak¿e
jej szuka. St¹d to szukanie, odwiedzanie wielu parafii, ró¿nych miejsc, rekolekcje, dni skupienia, nabo¿eñstwa. To, ¿e mnie tak ma³o by³o w Parafii Œwiêtej
Rodziny, bo ci¹gle by³em w innych miejscach, to jest
jakby to najwa¿niejsze doœwiadczenie tego roku.
Parafia dost¹pi³a zaszczytu obecnoœci misjonarza
mi³osierdzia, wys³annika Ojca Œwiêtego, którego
mia³a na wyciagniêcie rêki, nawet pomimo tych
czêstych wyjazdów w tym szczególnym roku. Jak
parafianie korzystali z Ksiêdza obecnoœci?
Mia³em w parafii rekolekcje adwentowe w zesz³ym
roku, mia³em te¿ rekolekcje w parafii dla Ruchu Rodzin Nazaretañskich, które by³y otwarte dla
parafian. 1 listopada g³osi³em kazanie, spowiada³em.
Pomiêdzy wyjazdami by³em tutaj na miejscu. W naszej parafii zazwyczaj odprawiam Mszê Œwiêt¹
o godz. 8.00 w dzieñ powszedni i praktycznie rzadko
kiedy nie nawi¹zywa³em do tematu Bo¿ego Mi³osierdzia.
G³oszenie o mi³osierdziu Boga wymaga bycia
œwiadkiem tego mi³osierdzia, ale i pewnych ludzkim predyspozycji. Trzeba byæ trochê jak dobry
tata dla ludzi, którzy tej mi³oœci szukaj¹. Czu³ siê
Ksi¹dz wyró¿niony, kiedy zosta³ powo³any przez
Papie¿a do tej szczególnej pos³ugi?

Z ¯YCIA KOŒCIO£A
balast, tylko taka rzeczywistoœæ, poprzez któr¹ ja mogê
kochaæ tak¹ mi³oœci¹, jak¹ sam jestem kochany i tak¹
mi³oœci¹, za któr¹ têskniê.

Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to ogromne wyró¿nienie, ale te¿
œwiadomoœæ, ¿e jest to nieustannie zadanie, a nie jakby
podsumowanie tego, co siê posiada, w³asnych predyspozycji. To by³a œwiadomoœæ, ¿e jest to zadanie postawione przede mn¹, a nie coœ, co ja mam w sobie
w pe³ni. To zadanie by³o tak naprawdê zaproszeniem
do tego, ¿eby do niego dorastaæ. Ta pos³uga mnie uprzedza³a, by³a zaproszeniem do przekraczania siebie samego, a nie zatwierdzeniem konkretnych moich umiejêtnoœci, czy jakby mojego sposobu bycia. Otrzymuj¹c
zaproszenie do bycia misjonarzem mi³osierdzia to by³o
zaproszenie do tego, ¿ebym sam najpierw, jako pierwszy, na to doœwiadczenie siê otworzy³, a dopiero póŸniej, ¿ebym by³ taki dla innych.

Jak ¿yæ teraz, gdy rok tylu szczególnych ³ask siê koñczy?
To by³ absolutnie czas ogromnej ³aski i kolejny raz rzucona lina ratunkowa dla œwiata i dla nas. Pomimo tego,
¿e ¿yj¹c swoj¹ codziennoœci¹, byæ mo¿e, wyj¹tkowoœci tego czasu wielu z nas nie zauwa¿y³o, bo by³ to rok
jak rok. By³ przecie¿ wczeœniej Rok Eucharystii, Rok
Ró¿añca Œwiêtego, a tutaj by³ rok o mi³osierdziu, to
myœlê, ¿e by³ to czas, który póŸniej z perspektywy naszego ¿ycia, bêdzie czasem szczególnym. I nie chodzi
o to, ¿eby teraz po tym roku przejœæ do nastêpnej tematyki, tylko tê prawdê, któr¹ Papie¿ Franciszek wydoby³, ¿e mi³osierdzie to jest imiê Boga, ¿e temat mi³osierdzia to nie jest coœ, co jest dodatkiem, który Koœció³ chcia³by ludziom przypomnieæ, tylko to jest istota. Bóg równa siê mi³osierdzie. Mi³osierdzie nie koñczy siê wraz z zakoñczeniem roku, 20 listopada, tylko
tak naprawdê Papie¿ i Koœció³ pokazuje nam, ¿e bez
mi³osierdzia, bez Pana Boga, ten œwiat naprawdê idzie
donik¹d. ¯e nie da siê ¿yæ bez mi³osierdzia.

Misjonarz kojarzy siê z nawracaniem niewierz¹cych.
Niektórzy wiêc mogli byæ zaskoczeni, ¿e
Papie¿ posy³a misjonarzy do pracy w Koœciele,
poœród katolików? A jednak okaza³o siê, ¿e pracy
jest bardzo du¿o.
W parafiach, w których by³em standardowo czyni³em
tak, ¿e najpierw g³osi³em S³owo Bo¿e, a póŸniej spowiada³em. Kiedy bezpoœrednio schodz¹c z ambony szed³em do konfesjona³u, to bardzo czêsto s³ysza³em od
ludzi: - Ja takiego Boga nie zna³em. Inni mówili: - Wie
ksi¹dz, ¿e po kazaniu coœ siê we mnie otworzy³o i ja
muszê siê jeszcze raz wyspowiadaæ. Albo takie wezwanie: - Wie ksi¹dz, jak Bóg jest tak dobry, to ja mam
odwagê, ¿eby pierwszy raz od dwudziestu lat szczerze
siê wyspowiadaæ. I mówi³y to osoby, które s¹ od lat
w Koœciele.

W Roku Mi³osierdzia mia³ Ksi¹dz mo¿liwoœæ
odpuszczania grzechów, które mo¿e odpuszczaæ tylko Stolica Apostolska. Dotyczy to czterech grzechów:
profanacji Najœwiêtszego Sakramentu, przemocy
wobec Ojca Œwiêtego, grzechu przeciwko szóstemu
przykazaniu dekalogu oraz zdrady tajemnicy spowiedzi. Czy penitenci korzystali z tej szczególnej
okazji?
Powiem szczerze, ¿e ja po dwóch miesi¹cach pos³ugi
przesta³em siê dziwiæ. Nie by³o miejsca, w którym by³em, podczas rekolekcji czy dni skupienia w parafii,
w którym, po tym jak usiad³em do konfesjona³u, nie
us³ysza³em: - Ostatni raz u spowiedzi by³em 30, 40, 50
lat temu. Z drugiej strony te uprawnienia, które da³
Papie¿ Franciszek, z których skorzysta³em ponad 60
razy, to jest ogrom. By³em przekonany, szczerze mówi¹c, ¿e skorzystam z nich dwa, trzy razy, a by³o a¿
tyle i nie chodzi tu o historie ludzi, którzy po kilkudziesiêciu latach wracali do Pana Boga, to jest co innego. W ka¿dym z miejsc, gdzie by³em mia³em mo¿liwoœæ odkrywaæ moc ¿ywego S³owa i bardzo mi to, jako
kap³anowi, pomaga³o. Bo ja mam tego œwiadomoœæ,
¿e to nie jest m¹droœæ, któr¹ ja g³oszê, tylko to jest moc
S³owa. To S³owo, które daje nam Pan Bóg, ono ma moc.
Bo jak sobie pomyœlê, co ja tam takiego powiedzia³em, ¿e kogoœ to otworzy³o, ¿eby po 30 latach stan¹³ do
spowiedzi, to wiem, ¿e nic po ludzku tam takiego nie

Ja tak¿e uczestniczy³am w rekolekcjach g³oszonych
przez Ksiêdza w Katedrze Praskiej i mia³am wra¿enie, ¿e Ksi¹dz nie mówi³ nic odkrywczego, mówi³ o
Bogu, który jest mi³oœci¹, a jednak chcia³o siê tego
s³uchaæ i cieszyæ t¹ radoœci¹ z Bo¿ej mi³oœci, bo ka¿dy przecie¿ pragnie s³yszeæ, ¿e jest kochany. To siê
nam nie nudzi.
To tylko pokazuje, jak bardzo ludziom potrzeba czu³oœci Ojca. W dzia³aniu Pana Boga, jak popatrzymy sobie na Pismo Œwiête, to pierwsza jest mi³oœæ, a ca³a
kwestia moralnoœci i wymagañ to jest coœ, co przychodzi póŸniej. A my czêsto w naszej ewangelizacji robimy odwrotnie. Pierwsze, co pokazujemy, to
s¹ wymagania i to na pocz¹tku wiele osób zra¿a. Bo
w imiê czego? Natomiast, je¿eli us³yszymy, ¿e jest Ktoœ,
Kto mnie kocha w taki sposób i pokazuje,
¿e to co On mówi, to nie jest coœ, co jest wewnêtrzne
i zniewalaj¹ce, ale rodz¹ce do wolnoœci. Doœwiadczaj¹c takiej Mi³oœci ju¿ nie chcê kochaæ inaczej.
To jest ca³a moralnoœæ – czyli to nie jest zbêdny
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by³o. Jest to ³aska Pana Boga, który przychodzi i, jak
mówi Pismo Œwiête, spodoba³o siê zbawiæ ludzi przez
g³upstwo g³oszenia S³owa. Dzisiaj ju¿ nie jest to dla
mnie teoria, bo ja to widzia³em. Dla mnie osobiœcie ten
ca³y czas to by³y jedne wielkie rekolekcje, które ju¿ siê
koñcz¹. Ja tak intensywnego czasu w swojej
pos³udze kap³añskiej i tylu doœwiadczeñ, kiedy
widzia³em jak ³aska Bo¿a dzia³a, nie mam do czego
odnieœæ i z czym porównaæ. Zobaczy³em jak to Bo¿e
Mi³osierdzie przychodzi i ludzi dotyka i to siê nie skoñczy wraz z zakoñczeniem Roku Mi³osierdzia. Wiele
osób nie zdaje sobie sprawy, ¿e te grzechy bêd¹ dalej
odpuszczane, tylko ta procedura jest du¿o
bardziej skomplikowana, natomiast to, co jest
dla mnie istot¹, to nie tyle by³o korzystanie z tych
uprawnieñ, ile odkrywanie jak Bo¿e Mi³osierdzie ludzi przemienia, a to siê nie koñczy.

ma³em podziêkowanie ze Stolicy Apostolskiej za
tê pos³ugê z przypomnieniem, ¿e z dniem 20 listopada
2016 r. koñcz¹ siê moje uprawnienia i ju¿ z tych uprawnieñ korzystaæ mi nie wolno. Jest to swego rodzaju koniec, ale mi bezrobocie nie grozi, bo siê pojawiaj¹ nowe
inicjatywy zwi¹zane z prowadzeniem rekolekcji, dni
skupienia dla ma³¿eñstw, dlatego ja z ca³¹ pewnoœci¹
bezrobotny nie bêdê.
Prosimy, by Ksi¹dz zabra³ nas wszystkich
w sercu na te uroczystoœci do Rzymu, na spotkanie
z Ojcem Œwiêtym.
Z ca³¹ pewnoœci¹ taka bêdzie moja intencja dziêkczynienia Panu Bogu i jeszcze raz zawierzenia tych wszystkich powierzonych mi spraw. W tej perspektywie szczególne miejsce w moim sercu bêdzie mia³a Parafia Œwiêtej Rodziny na Zaciszu. Jest to miejsce, które jest mi
bliskie, bo jest miejscem mojej pracy i mojego ¿ycia.

Jak bêdzie wygl¹da³o dalej Ksiêdza zwyczajne ju¿
¿ycie kap³añskie?
Po zakoñczonym Jubileuszowym Roku Mi³osierdzia
nadal bêdê mieszka³ na plebani na Zaciszu. Ju¿ otrzy-

Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak

ŒWIADECTWO MATKI Z NASZEJ PARAFII,
MODL¥CEJ SIÊ ZA SWOJE DZIECI
W RÓ¯Y RÓ¯AÑCOWEJ RODZICÓW
Pragnê podzieliæ siê moim œwiadectwem. Matka Bo¿a nas s³ucha. Mój
syn nie chce chodziæ do szko³y, tak jak pewien ch³opiec powierzony modlitwie
wstawienniczej. To kolejny znak, ¿e nie jestem sama i jedyna z tym problemem.
Choæ egoistycznie powiem, ¿e czasem mnie to przerasta i ogarnia bezsilnoœæ.
Szczególnie, gdy kolejny raz w tygodniu dzwoni¹ ze szko³y, aby zabraæ syna, bo boli go brzuch. Domyœlam siê,
¿e trochê symuluje, ale trochê naprawdê go œciska na tle nerwowym. T³umaczê mu. Proszê. Straszê. Czytam
bajki terapeutyczne. Poœwiêcam mu du¿o czasu. Czasem jest lepiej, ale teraz znów jesteœmy w do³ku.
Po kolejnym telefonie od pielêgniarki szkolnej, czuj¹c bezsilnoœæ wobec problemu, zaczê³am siê modliæ
i z gor¹cym sercem b³agaæ Matkê Bo¿¹ o wskazanie rozwi¹zania, jak postêpowaæ z synem. Wys³a³am te¿
intencje do modlitwy wstawienniczej. Po kilku dniach gorliwych i b³agalnych modlitw do Maryi, wsiad³am do
autobusu dos³ownie wpadaj¹c na kobietê z ró¿añcem w rêku. Zaczê³yœmy rozmawiaæ. Okaza³o siê, ¿e jest to
nauczycielka z 20-letnim sta¿em, a do tego z medycznym wykszta³ceniem. Powiedzia³a mi wiele wa¿nych
rzeczy. To spotkanie by³o dla mnie odpowiedzi¹ Maryi na moje proœby. Dosta³am pomys³ na rozwi¹zanie
problemu, który zamierzam wcieliæ w ¿ycie, po rozmowie z wychowawc¹. Us³ysza³am wiele s³ów bêd¹cych
odpowiedzi¹ na nurtuj¹ce mnie pytania wychowawcze, które zadawa³am tylko Matce Bo¿ej. Ta kobieta w
autobusie mówi³a prawie monologiem. A gdy skoñczy³a, musia³am wysiadaæ.
Jakiœ czas temu prze¿ywa³am zw¹tpienia, ¿e moja modlitwa jest niewystarczaj¹ca, czu³am, ¿e za ma³o
modlê siê tak „klasycznie” na kolanach z ró¿añcem w rêku, a przewa¿nie w przelocie, w myœlach. Zamiast
paciorków ró¿añca u¿ywa³am palców (ró¿añce rozrywaj¹ mi dzieci w d³oniach, wiêc po szóstym zerwanym,
zrezygnowa³am z nich, noszê je przy sobie jako symbol, ale nie u¿ywam). B³aga³am wiêc Matkê Bo¿¹
w myœlach, ca³ym sercem, rozmawia³am z Ni¹, mówi¹c z czym jest mi ciê¿ko, a Ona, jak najlepsza matka,
wys³ucha³a i podpowiedzia³a rozwi¹zanie. Maryja skierowa³a do mnie osobê, która stanê³a ze mn¹ twarz¹ w
twarz i podpowiedzia³a mi, co mam robiæ. Dziêkujê Matko Bo¿a, ¿e pomagasz mi iœæ przez ¿ycie. Czujê Twoj¹
obecnoœæ. Nie zabierasz trudnoœci, ale pomagasz przez nie przejœæ.
Dziêkujê Ci Maryjo!
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU
To wszystko by³a oczywiœcie prawda, ale nic z tego
nie rozumia³em.
- Wiêc…? – zapyta³em.
- Wiêc tak naprawdê urodziny ma siê wiele razy w
roku – powiedzia³a mama. – Im wiêksza rodzina, tym
wiêcej urodzin! Moje urodziny, taty urodziny, twoje
urodziny…
Rzeczywiœcie! Bardzo mnie to ucieszy³o.
- I jeszcze babci urodziny i dziadka urodziny! – zawo³a³em. – I drugiej babci, i drugiego dziadka! Hura!
Tata i mama spojrzeli na siebie i uœmiechnêli siê.
- Cieszymy siê, ¿e siê cieszysz – powiedzia³a mama.
- A tu mamy dla ciebie prezent – powiedzia³ tata.
Prezent! Z tego wszystkiego zupe³nie zapomnia³em
o prezentach. Sam nie wiem, jak to mo¿liwe. Mo¿e
dlatego, ¿e myœla³em o tych wszystkich innych urodzinach, które mam dziêki babciom, dziadkom i rodzicom?

Urodziny
Dzieñ dobry, nazywam
siê Weso³y Ryjek. Dziœ
mia³em urodziny. Bardzo lubiê urodziny i zupe³nie nie wiem, dlaczego s¹ tak rzadko. Tylko
raz na rok! Nawet zapyta³em o to mamê i tatê, kiedy
rano przyszli do mojej sypialni i zaœpiewali mi „sto
lat!”.
- To niezupe³nie tak, Ryjku – powiedzia³ tata. – Swoje
urodziny ma siê raz na rok…
- No w³aœnie! – zawo³a³em.
Tata wyci¹gn¹³ mnie z ³ó¿ka i podrzuci³, a¿ upuœci³em mojego ¿ó³wia przytulankê. Na szczêœcie mama
go z³apa³a.
- Ale to nie koniec – mówi³ dalej tata. – Ka¿dy z nas
ma urodziny kiedy indziej. Mama na wiosnê, ja zim¹,
a ty…
- Dziœ! – zawo³a³em i przytuli³em z radoœci mojego
¿ó³wia, bo mama mi go tymczasem poda³a.
Tata i mama podrapali mnie równoczeœnie po szczecince na g³owie, tak jak lubiê.
- A ty masz urodziny dziœ, czyli jesieni¹ – dokoñczy³
tata.

Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e kiedy siê myœli o innych,
to mo¿na zapomnieæ nawet o swoim urodzinowym
prezencie. Ca³e szczêœcie, ¿e mama i tata nie zapomnieli! Dosta³em fantastyczny kolorowy kalendarz.
Od razu zaznaczyliœmy w nim wszystkie urodziny.
Nawet mojego ¿ó³wia przytulanki. Dziêki temu bêdziemy mieli o jeszcze jedne urodziny wiêcej!
Wojciech Wid³ak

Miód rzepakowy jest w stanie
p³ynnym prawie bezbarwny lub ma
W³aœciwoœci miodu zale¿¹
barwê lekko s³omkow¹ i s³aby zag³ównie od tego, z jakich ropach kwiatów rzepaku. Bardzo
œlin pszczo³y zbiera³y nektar,
szybko krystalizuje, drobne kryszspadŸ i py³ek kwiatowy.
MIODY
ta³ki maj¹ smalcowat¹ konsystenI tak:
cjê oraz bia³¹ lub kremow¹ barwê.
Dobrze rozpuszcza siê w wodzie.
Miód wielokwiatowy pszczo³y wyPomocny w leczeniu w¹troby,
twarzaj¹ z nektarów zebranych z wielu roœlin mio- trzustki, nerek, uk³adu pokarmowego, wrzodów
dodajnych kwitn¹cych na polach, w sadach, lasach ¿o³¹dka i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu
i na ³¹kach w tym samym czasie. Miód z kwiatów schorzeñ uk³adu kr¹¿enia, niewydolnoœci miêœnia serwiosennych ma jasny kolor, przyjemny zapach i ³a- cowego, dusznicy sercowej i mia¿d¿ycy. Obni¿a cigodny smak. Miód z nektaru kwiatów letnich jest œnienie têtnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu
znacznie ciemniejszy i ma bardziej zdecydowany w organizmie. Skuteczny tak¿e przy przeziêbieniach
smak oraz zapach. Dziêki ³atwo przyswajalnym cu- i stanach zapalnych dróg oddechowych. Przyspiesza
krom prostym wspomaga miêsieñ sercowy. Pomoc- gojenie ran. W przypadku oparzeñ zapobiega twony przy chorobach w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowe- rzeniu siê pêcherzy.
go. Osobom uczulonym na py³ki pomaga znosiæ i
uodparniaæ siê na alergie. Ze wzglêdu na ³agodny Miód spadziowy wytwarzaj¹ pszczo³y z zebranej
smak, miód wielokwiatowy poleca siê podawaæ dzie- z drzew i roœlin rolniczych wydzieliny produkowaciom przy leczeniu grypy, przeziêbieñ, chorób dol- nej przez mszyce i czerwce. W sprzeda¿y spotykanych dróg oddechowych, a tak¿e zapobiegawczo.
my najczêœciej miody ze spadzi iglastej i ze spadzi
liœciastej. Ró¿ni¹ siê barw¹, konsystencj¹, smakiem,
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH
SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
HOMILY OF POPE FRANCIS
Saint Peter’s Square
Sunday, 24 November 2013
(...) The Scripture readings proclaimed to us have as their common theme the centrality of Christ. Christ is at
the centre, Christ is the centre. Christ is the centre of creation, Christ is the centre of his people and Christ is
the centre of history.
1. The apostle Paul, in the second reading, taken from the letter to the Colossians, offers us a profound vision
of the centrality of Jesus. He presents Christ to us as the first-born of all creation: in him, through him and for
him all things were created. He is the centre of all things, he is the beginning: Jesus Christ, the Lord. God has
given him the fullness, the totality, so that in him all things might be reconciled (cf. Col 1:12-20). He is the
Lord of creation, he is the Lord of reconciliation.
This image enables to see that Jesus is the centre of creation; and so the attitude demanded of us as true
believers is that of recognizing and accepting in our lives the centrality of Jesus Christ, in our thoughts, in
our words and in our works. And so our thoughts will be Christian thoughts, thoughts of Christ. Our works
will be Christian works, works of Christ; and our words will be Christian words, words of Christ. But when
this centre is lost, when it is replaced by something else, only harm can result for everything around us and
for ourselves.
2. Besides being the centre of creation and the centre of reconciliation, Christ is the centre of the people of
God. Today, he is here in our midst. He is here right now in his word, and he will be here on the altar, alive
and present amid us, his people. We see this in the first reading which describes the time when the tribes of
Israel came to look for David and anointed him king of Israel before the Lord (cf. 2 Sam 5:1-3). In searching
for an ideal king, the people were seeking God himself: a God who would be close to them, who would
accompany them on their journey, who would be a brother to them.
Christ, the descendant of King David, is really the “brother” around whom God’s people come together. It is
he who cares for his people, for all of us, even at the price of his life. In him we are all one, one people, united
with him and sharing a single journey, a single destiny. Only in him, in him as the centre, do we receive our
identity as a people.
3. Finally, Christ is the centre of the history of humanity and also the centre of the history of every individual.
To him we can bring the joys and the hopes, the sorrows and troubles which are part of our lives. When Jesus
is the centre, light shines even amid the darkest times of our lives; he gives us hope, as he does to the good
thief in today’s Gospel. (...) http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131124_conclusione-annus-fidei.html

solemnity – uroczystoœæ
profound – ca³kowity
reconcile – pojednaæ
altar – o³tarz

Vocabulary
amid –pomiêdzy
anoint – namaœciæ

seek – szukaæ
descendant – potomek
destiny – przeznaczenie
Gospel – Ewangelia

aromatem i szybkoœci¹ krystalizacji. S¹ to miody
gêstsze od nektarowych i zawieraj¹ wiêcej zwi¹zków
mineralnych, szczególnie potasu, fosforu, chloru, siarki, wapnia, magnezu i ¿elaza. Charakteryzuje je wysoka aktywnoœæ antybiotyczna i bakteriobójcza. Dzia³aj¹ antyseptycznie, przeciwzapalnie i wykrztuœnie,
wspomagaj¹ system odpornoœciowy cz³owieka. Polecane s¹ w schorzeniach dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, serca, uk³adu kr¹¿enia, uk³adu
nerwowego, przy zaburzeniach trawienia. Zalecane
s¹ osobom pracuj¹cym du¿o przy komputerze.

ty, czasem bursztynowy z zielonkawym odcieniem.
Zapachem przypomina kwiaty lipy. W smaku jest pikantny, czasem z lekk¹ goryczk¹. Dzia³a antyseptycznie, przeciwskurczowo, napotnie, przeciwgor¹czkowo, wykrztuœnie, lekko nasennie i uspokajaj¹co, obni¿a gor¹czkê. Pomaga w leczeniu grypy, przeziêbienia, kaszlu, ostrych i przewlek³ych chorobach przeziêbieniowych, anginach, zapaleniach zatok obocznych nosa, dróg oddechowych. Zalecany jest przy
chorobach dróg moczowych i nerwicach. Odznacza
siê wysok¹ aktywnoœci¹ antybiotyczn¹.
Cdn.

Miód lipowy w stanie p³ynnym ma kolor jasno¿ó³-

Informacje od Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego
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Z ¯YCIA PARAFII
PARAFIALNA PAMI¥TKA
ROKU MI£OSIERDZIA
Na pami¹tkê nadzwyczajnego Roku Œwiêtego Mi³osierdzia, którego has³em by³y s³owa „Misericordes
sicut Pater” (Mi³osierni jak Ojciec) przygotowane
zosta³y parafialne bombki szklane w kolorze granatowym i czerwonym. S¹ to „cegie³ki”, z których dochód zostanie przeznaczony na wykoñczenie wnêtrza
naszego koœcio³a. Zachêcamy do nabywania tej oryginalnej pami¹tki od I Niedzieli Adwentu w ksiêgarni pod dzwonnic¹. Niech te parafialne bombki udekoruj¹ nasze choinki na œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

W dniach 5-7 grudnia 2016 r. bêd¹ odbywa³y siê w
naszym koœciele rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretañskich otwarte równie¿ dla parafian. Nauki bêdzie g³osi³ ks. Dariusz Kowalczyk.
Adwentowe rekolekcje parafialne bêd¹ odbywa³y
siê w naszej parafii od III Niedzieli Adwentu, 11 grudnia, do œrody 14 grudnia w³¹cznie. Rekolekcje bêdzie g³osi³ pallotyn Dariusz Kubka, który pracuje w
nowicjacie Ksiê¿y Pallotynów.

RORATY NA ZACISZU
Pierwsza Niedziela Adwentu przypada
27 listopada. Od poniedzia³ku 28 listopada zapraszamy na Msze Œwiête roratnie, które bêd¹ odprawiane
w ci¹gu tygodnia o godz. 6.30.
W poniedzia³ki, œrody i pi¹tki zapraszamy
szczególnie dzieci. Podczas nauk roratnich najm³odsi
us³ysz¹ o Jasnej Górze i bêd¹ mieli okazjê poznaæ
historiê klasztoru i cudownego obrazu, który by³ koronowany 300 lat temu, a tak¿e rolê Maryi w dziejach Polski i konkretnych ludzi.
NOWENNA PRZED ROZPOCZÊCIEM PEREGRYNACJI KOPII
CUDOWNEGO OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO
Diecezja Warszawsko-Praska przygotowuje siê do peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Z tej okazji w ka¿dej parafii diecezji zostanie
podjête dzie³o modlitewne w intencji Bo¿ych owoców peregrynacji.
Od 3 grudnia 2016 r. do 5 sierpnia 2017 r. zapraszamy w naszej parafii do
uczestniczenia w pierwszych sobotach miesi¹ca. W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca o godz. 7.15 odmawiany jest w naszym koœciele Ró¿aniec, nastêpnie przez 15 minut rozwa¿ane s¹ tajemnice ró¿añcowe, a o godz. 8.00
Msza œw. ze szczególnym zawierzeniem rodzin w parafii.
Kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego nawiedzi nasz¹ parafiê 31 maja
2018 r. o godz. 19.00 i bêdzie wœród nas do 1 czerwca 2018 r. do wieczora.
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, Ks. Proboszcz. Strona angielska: Monika Nowosielska. Sk³ad: Magdalena Sypniewska
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