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ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO
W tym roku 11 lutego obchodzony jest
w ca³ym Koœciele, a zw³aszcza w Lourdes, XXV
Œwiatowy Dzieñ Chorego, na temat: „Zdumienie
tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczyni³
mi Wszechmocny» (£k 1,49)”. Ustanowiony przez
œw. Jana Paw³a II w 1992 roku i obchodzony po
raz pierwszy w³aœnie w Lourdes 11 lutego 1993
roku, dzieñ ten jest okazj¹ do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuacjê chorych, a ogólniej rzecz
bior¹c cierpi¹cych. Jednoczeœnie zachêca tych,
którzy poœwiêcaj¹ siê na ich rzecz, pocz¹wszy od
ich rodzin, pracowników s³u¿by zdrowia i wolontariuszy, do dziêkowania za otrzymane od Pana
powo³anie towarzyszenia chorym braciom
– czytamy w orêdziu Papie¿a Franciszka.
Ojciec Œwiêty wyra¿a swoj¹ bliskoœæ z tymi,
którzy prze¿ywaj¹ doœwiadczenie cierpienia oraz
wobec ich rodzin. – Chcia³bym was wszystkich chorych, cierpi¹cych, lekarzy, pielêgniarki, cz³onków
rodzin, wolontariuszy zachêciæ do kontemplowania
w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia
czu³oœæ Boga wobec ka¿dego cz³owieka i wzór
powierzenia siê Jego woli, a tak¿e do znajdowania
zawsze w wierze karmi¹cej siê S³owem Bo¿ym i sakramentami mocy, by mi³owaæ Boga i braci, równie¿ w doœwiadczeniu choroby.
Podobnie jak na œwiêt¹ Bernadetê, spogl¹da
na nas Maryja – czytamy w orêdziu. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiada³a, ¿e Dziewica, któr¹ nazwa³a „Piêkn¹ Pani¹”, spojrza³a na ni¹, tak jak siê
patrzy na osobê. Te proste s³owa opisuj¹ pe³niê relacji. Bernadeta uboga, niepiœmienna i chora czuje,
¿e Maryja spogl¹da na ni¹ jako na osobê. Piêkna Pani
mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, ¿e ka¿dy chory jest i pozostaje istot¹ ludzk¹ i musi byæ traktowany jako taka.
Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepe³nosprawne, nawet bardzo powa¿nie, posiadaj¹ swoj¹ niezby-
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waln¹ godnoœæ i swoj¹ misjê w ¿yciu i nigdy nie mog¹
stawaæ siê jedynie przedmiotami, nawet jeœli czasami mog¹ siê wydawaæ jedynie biernymi, choæ w rzeczywistoœci nigdy tak nie jest.
Bernadeta po pobycie w grocie, dziêki modlitwie przekszta³ci³a swoj¹ kruchoœæ we wsparcie dla
innych, dziêki mi³oœci sta³a siê zdolna do ubogacenia swego bliŸniego, a przede wszystkim poœwiêci³a
swoje ¿ycie dla zbawienia ludzkoœci. Fakt, ¿e Piêkna Pani poprosi³a j¹, aby modli³a siê za grzeszników
przypomina nam, ¿e chorzy, cierpi¹cy nosz¹ w sobie
nie tylko pragnienie uleczenia, ale tak¿e prze¿ywania po chrzeœcijañsku swego ¿ycia, dochodz¹c
do oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja da³a Bernadecie powo³anie
s³u¿enia chorym i wezwa³a j¹ do tego, by sta³a siê
siostr¹ mi³osierdzia, do misji któr¹ wyra¿a Ona
w stopniu tak wznios³ym, by staæ siê wzorem, do którego mo¿e siê odnieœæ ka¿dy pracownik s³u¿by zdrowia.
cd. na str. 2

Z ¯YCIA KOŒCIO£A
cd. ze str. 1

Z okazji XXV Œwiatowy Dzieñ Chorego Ojciec Œwiêty ponawia modlitewn¹ solidarnoœæ i poparcie dla lekarzy, pielêgniarek, wolontariuszy
i wszystkich mê¿czyzn i kobiet konsekrowanych zaanga¿owanych w pos³ugê chorym i cierpi¹cym; dla
instytucji koœcielnych i œwieckich, które dzia³aj¹ w
tym obszarze; a tak¿e dla rodzin, które z mi³oœci¹
opiekuj¹ siê swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim
¿yczy, aby byli zawsze radosnymi znakami obecnoœci i mi³oœci Boga, naœladuj¹c wspania³e œwiadectwo tak wielu przyjació³ i przyjació³ek Boga, wœród
których wspomnê œw. Jana Bo¿ego i œw. Kamila de
Lellis, patronów szpitali i pracowników s³u¿by zdrowia, a tak¿e œwiêt¹ Matkê Teresê z Kalkuty, misjonarkê czu³oœci Boga.

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych,
rozœwietla oblicze Koœcio³a w jego codziennym zaanga¿owaniu na rzecz potrzebuj¹cych i cierpi¹cych.
Cenne owoce tej troski Koœcio³a dla œwiata cierpienia i choroby s¹ powodem do dziêkczynienia Panu
Jezusowi, który sta³ siê solidarny z nami, bêd¹c pos³usznym woli Ojca, a¿ do œmierci na krzy¿u, aby
ludzkoœæ zosta³a odkupiona – pisze Papie¿. – Solidarnoœæ Chrystusa, Syna Bo¿ego narodzonego z
Maryi, jest wyrazem mi³osiernej wszechmocy Boga,
która przejawia siê w naszym ¿yciu - szczególnie gdy
jest ono kruche, zranione, upokorzone, usuniête na
margines, naznaczone cierpieniem – zaszczepiaj¹c
w nim moc nadziei, która nas podnosi i wspiera.

ŒWIADECTWA NASZYCH PARAFIANEK
Teresa Stefaniak: Opiekujê siê moj¹ mam¹ i widzê, jak obecnoœæ starszej, chorej osoby wp³ywa na ca³¹
rodzinê, szczególnie na dzieci – moje wnuki. Jest to bardzo wa¿ne. One ju¿ teraz widz¹ jak trzeba zajmowaæ
siê starszymi i chorymi. To piêkne œwiadectwo mi³oœci i mi³osierdzia. Uwa¿am, ¿e nie powinniœmy chroniæ
dzieci i m³odzie¿y przed ogl¹daniem staroœci czy choroby, bo takie jest ¿ycie. Czasem mo¿e nieatrakcyjne, ale
prawdziwe. Wspó³czesny œwiat chce zapomnieæ o staroœci, o chorobie, o œmierci. Nie uciekniemy przed prawd¹,
zas³aniaj¹c j¹. Jest m³odoœæ i jest staroœæ, zdrowie i choroba. Któregoœ dnia wzruszy³ mnie mój wnuk, który
obserwuj¹c jak pielêgnujê moj¹ mamê, powiedzia³: Babciu, my te¿ tak bêdziemy siê Tob¹ opiekowali. Serce
siê kraje jak siê to s³yszy. On ju¿ bêdzie wiedzia³ i rozumia³, ile pracy wymaga chory i stary cz³owiek i mam
nadziejê, ¿e naturalnie pojawi siê wówczas troska. Teraz moja mama ma bardzo s³aby kontakt z otoczeniem
i nam te¿ jest trudno z ni¹ siê porozumieæ, chce wychodziæ nagle z domu i czasem sama mam jakieœ ¿ale,
zniechêcenia, co do tej sytuacji, ale s¹ momenty, które daj¹ si³ê na nowo. Ostatnio mama powiedzia³a do mnie:
Wiesz córeczko, jak ty tak przejdziesz obok mnie, to jakby ktoœ bry³k¹ z³ota rzuci³. I ju¿ mam si³ê dla niej na
nowo. Czasem te¿, kiedy ju¿ poczyniê wszystkie zabiegi pielêgnacyjne przy mamie, mówi do mnie: Daj buzi.
I wraca we mnie radoœæ dzieciñstwa.
Zofia Sekœciñska: Czasem podesz³y wiek czy choroba odbieraj¹ cechy, które pamiêtamy w osobie, kiedy by³a
w pe³ni sprawna. Czasem chory zachowuje siê tak, jakby nigdy nie zachowa³ siê kiedyœ. Ale trzeba pamiêtaæ,
¿e to choroba, ¿e to ten stan, który jest tu i teraz. Ka¿dy, kto opiekuje siê chor¹ osob¹ styka siê z konkretnym
przypadkiem i z konkretn¹ trudnoœci¹, która mo¿e odbieraæ realne si³y na co dzieñ. Wszyscy mamy lepsze
i gorsze dni. W oczach mojej mamy widzê j¹ sprzed lat. W jej oczach chce ci¹gle wypatrywaæ Jezusa. Wytchnieniem dla mnie jest modlitwa. Wa¿ne jest te¿ wspieranie siê nawzajem osób, które opiekuj¹ siê chorymi,
bo taka osoba zrozumie bez s³ów jak czasem jest trudno, kiedy patrzy siê na cierpienie najbli¿szego cz³owieka.
To wsparcie czasem mo¿e przybraæ bardzo realn¹ formê w postaci zrobienia zakupów, porozmawiania, wyjœcia na spacer czy posiedzenia przy chorej osobie.
Miros³awa Kryszczuk: Starsze osoby, z którymi wydaje siê, ¿e nie mamy ju¿ kontaktu, powinniœmy traktowaæ szczególnie delikatnie, pamiêtaj¹c o ich wielkiej godnoœci jako dzieci Bo¿ych. Moja mama zawsze p³aka³a, kiedy coœ wysz³o nie tak i zdawa³o jej siê, ¿e mo¿e byæ dla mnie uci¹¿liwa. Nie gniewa³am siê na ni¹, tylko
jeszcze bardziej chcia³am jej s³u¿yæ pomoc¹. Stara³am siê nie zostawiaæ jej samej. Rozumiem te¿ jak wa¿ne
jest wsparcie innych w takiej sytuacji. W wielu domach, tak¿e w naszej parafii, s¹ osoby chore, wymagaj¹ce
opieki i ich opiekunowie, którzy tak¿e potrzebuj¹ wsparcia. Tego nie widaæ z ulicy albo z perspektywy w³asnego fotela, ale warto siê zainteresowaæ, chocia¿by s¹siadami. Pamiêtajmy o nich w modlitwie, a czasem zaoferujmy zmianê przy ³ó¿ku chorego lub inn¹ pomoc. Niekiedy godzina odpoczynku dla takiego opiekuna jest
wiele warta. Brak snu, zamkniêcie w czterech œcianach, brak zmiennika powoduj¹, ¿e przychodz¹ zw¹tpienia.
Jest tyle okazji do czynienia uczynków mi³osierdzia. Próbujmy.
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S£U¯BA ZDROWIA

TOWARZYSZENIE CHOREMU
Przed XXV Œwiatowym Dniem Chorego Duszpasterstwo S³u¿by Zdrowia przy Parafii Œwiêtej Rodziny w Warszawie, gromadz¹ce lekarzy pielêgniarki, po³o¿ne, farmaceutów i pos³uguj¹cych chorym, spotka³o siê 9 lutego na Mszy œw. w intencji chorych,
by nastêpnie wys³uchaæ konferencji o roli kapelana i lekarza
pt: Kto komu towarzyszy przy ³ó¿ku chorego?
Ks. dr filologii Mariusz Bernyœ, autor ksi¹¿ek o Bo¿ym Mi³osierdziu, poeta, organizator pielgrzymek szlakami œw. Siostry Faustyny,
a na co dzieñ kapelan szpitala na Banacha, podkreœli³, ¿e najpiêkniejsze
relacje tworz¹ siê przy ³ó¿ku chorego. Czêsto osoba chora, kiedy us³yszy buduj¹ce s³owo wsparcia, uzyskuje si³ê i wiarê do walki z chorob¹. Ale czêsto jest tak, ¿e nic nie potrafimy powiedzieæ takiej osobie. Wówczas bezcenne jest trwanie przy niej, towarzyszenie. – My wierz¹cy korzystamy z natchnieñ Ducha Œwiêtego, z inspiracji, z modlitwy – mówi³ kapelan – bo ka¿de cierpienie, ka¿da choroba ma twarz innego cz³owieka. Ka¿dy doœwiadcza czegoœ innego. – Kiedyœ zastêpowa³em kapelana w szpitalu Wolskim i po trzech
dniach stwierdzi³em, ¿e nie nadaje siê do takiej pos³ugi, ¿e po prostu po ludzku nie wytrzymam i po jakimœ
czasie ks. biskup skierowa³ mnie w³aœnie do pracy w szpitalu na Banacha – opowiada ks. Bernyœ. – To by³o
dla mnie trudne, ale by³em pos³uszny. Po przekroczeniu progu zrozumia³em, ¿e ze wszystkim muszê iœæ do
Jezusa, bo ja sam z siebie nic nie mogê, nic nie zrobiê. Po 10 latach ta szpitalna rzeczywistoœæ jest dla mnie
trudna i za ciê¿ka. Codziennie jest mi ciê¿ko w szpitalu. Ja tam ci¹gle czujê siê zagubiony. Ale wa¿ne, ¿eby
wejœæ w tê rzeczywistoœæ, ¿eby przekroczyæ próg, by towarzyszyæ choremu. Opiekuj¹c siê osobami chorymi
towarzyszymy im w ich cierpieniu. Pokazujmy te nasze opory, tê swoj¹ niemoc Jezusowi, a wówczas to
nasze towarzyszenie przyniesie owoce nadprzyrodzonej nadziei, pog³êbionej wiary czy nawrócenia – mówi³
ks. kapelan. – Dobre kwalifikacje, odruch serca – to za ma³o. Prawdziwe towarzyszenie choremu w cierpieniu zaczyna siê na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, na Eucharystii i poprzez Jej moc. A wówczas ka¿de
spotkanie z chorym, bêdzie spotkaniem z Jezusem. W spojrzeniu Pana Jezusa Mi³osiernego ujrzymy wzrok
naszego chorego, z którym trwamy. Nie bójmy siê powiedzieæ Jezusowi: proszê zrób to za mnie, bo ja nie
potrafiê. A potem pójdŸmy do chorego – mówi³ ks. Bernyœ. – Towarzyszenie choremu jest pe³ne upadków,
doœwiadczeñ oporu, w³asnej s³aboœci, ale prawdziwe spotkanie z Jezusem w Eucharystii daje wystarczaj¹c¹
wiarê, wystarczaj¹c¹ nadziejê i wystarczaj¹c¹ mi³oœæ. Wszystko zaczynajmy na Eucharystii.
MÓJ SZCZYT MONT BLANC
mój szczyt Mont Blanc – to trudny temat
to ¿ycie, które mi nie wysz³o
i nic na plus siê w nim nie zmienia
a¿ trudno œmia³o patrzeæ w przysz³oœæ
mój szczyt Mont Blanc i inne góry
ci¹gle z têsknot¹ mnie wo³aj¹
i chocia¿ wokó³ czarne chmury
mówi¹, ¿e trzeba iœæ na ca³oœæ
chocia¿ chcê wspi¹æ siê i wydostaæ
to jednak ci¹gle tylko spadam
ta droga w górê nie jest prosta
i nic siê na niej nie uk³ada
czy coœ ode mnie tu zale¿y
czy wszystko w ¿yciu ju¿ przegrane
czy trzeba wbrew nadziei wierzyæ
¿e na tej drodze cud siê stanie
¿e jednak jest w tym jakiœ zamys³
jakiœ g³êboki sens ukryty
¿e g³os mi³oœci sercu znany
drog¹ ta wiedzie mnie na szczyty

Wiersze autorstwa ks. Mariusza Bernysia
TRON MI£OSIERDZIA
mówisz Panie, ¿ycie me zniszczone
- ono w proch siê rozsypa³o przecie¿ jest dla Ciebie mi³osierdzia tronem
najwspanialszym miejscem na tym œwiecie
zasi¹dŸ Panie na tym tronie proszê
aby z niego zawiadywaæ dobrze
bo sam tego ¿ycia nie uniosê
rozlej mi³oœæ na to ¿ycie szczodrze
rozlej mi³oœæ na ból i upadek
na bolesne serca niespe³nienie
bym z tym wszystkim móg³ daæ sobie radê
bym zachowa³ ja na ocalenie
zasi¹dŸ na tym tronie – tak ubogim
daj mi siebie w ³agodnym obliczu
i nadzieje mi daj, mimo trwogi
¿e mnie jeszcze podniesiesz w tym ¿yciu
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RODZINA

CIERPIENIE WZMOCNI£O MI£OŒÆ W NASZEJ RODZINIE
Rozmowa z prof. Gra¿yn¹ £agod¹
Jak sobie Pani radzi z opiek¹ nad mê¿em i chor¹
mam¹? Pracuje Pani przecie¿ jeszcze zawodowo
na Politechnice?
Jest mi bardzo ciê¿ko, ale dajê radê. Pan Bóg
daje si³ê. Choroba mê¿a uœwiadomi³a mi jak bardzo
go kocham. Z biegiem lat coraz czêœciej myœla³am,
¿e gdyby mu siê coœ sta³o, to nie umia³abym ¿yæ bez
niego. Ja dopiero teraz zrozumia³am co to jest
mi³oœæ. Wczeœniej by³ moim zwyczajnym mê¿em,
mieszkaliœmy razem, pracowaliœmy, ale dopiero
doœwiadczenie choroby i jego cierpienia pokaza³o mi
jak jest wa¿nym dla mnie cz³owiekiem. I ¿e teraz
kocham go bardziej ni¿ kiedykolwiek w ¿yciu. M¹¿
najpierw mia³ operacjê serca i przez kilka miesiêcy
le¿a³, prawie w ogóle siê nie poruszaj¹c (lekarze nie
pozwolili mu nawet le¿eæ na boku). Potem mia³ dwa
udary, jeden po drugim. To by³o dla mnie wstrz¹saj¹ce prze¿ycie, bo przecie¿ m¹¿ to najwa¿niejsza
istota w moim ¿yciu. Okaza³o siê, ¿e serce mojego
mê¿a funkcjonowa³o w 30%, a on siê nigdy nie skar¿y³. Doceni³am, jaki jest wspania³y. Na moich rêkach
trzy razy umiera³ i za ka¿dym razem Pan Bóg mi go
ratowa³. Oddawa³ mi go. Za ka¿dym razem mój m¹¿
mia³ ogromn¹ wolê ¿ycia.

nie odczuwam ju¿ ¿adnego ciê¿aru w naszej relacji.
Kiedyœ, bêd¹c m³od¹ ¿on¹, bardzo siê buntowa³am,
¿e muszê tak wiele robiæ w domu dla nas. Teraz jest
to dla mnie przywilej, ¿e mogê s³u¿yæ w domu mojemu mê¿owi. Odczuwam radoœæ, ¿e robiê coœ dla niego. Kiedyœ bywa³o, ¿e buntowa³am siê: Dlaczego
on mi tak ma³o pomaga? Kiedy Pan Bóg pokaza³ mi,
¿e mogê go straciæ, to doceni³am to, ¿e mój m¹¿
w ogóle jest. To, ¿e us³ugujê, jest dla mnie wielk¹
radoœci¹. Odkry³am, ¿e to jest taki wspania³y cz³owiek, dzielny i tolerancyjny. Czasem ktoœ bywa³
wobec niego nie fair, ale m¹¿ zawsze ka¿dego
wyt³umaczy³. Mój m¹¿ nie widzi w ludziach z³ych
cech. Widzi same dobre cechy. Ja dziêki niemu
jestem optymistk¹, bo do tej pory nie by³o mi obojêtne np. czyjeœ nie¿yczliwe zachowanie, teraz zaczynam z wiêksz¹ mi³oœci¹ patrzeæ nawet na tych,
którzy Ÿle postêpuj¹ i widzê, ¿e wiele zale¿y od tego
mojego stanowiska wobec innych ludzi. Teraz sama
staram siê zmieniaæ, szukam w sobie zmiany
na lepsze dla mojego mê¿a. Dla niego siê staram,
a wychodzi to z po¿ytkiem i dla mnie i dla innych.
Wiara Pani pomaga dŸwigaæ cierpienie bliskich?
Nie mam co do tego ¿adnych w¹tpliwoœci. Modlitwa za chorych jest teraz w naszym domu nieustannie. Bywa teraz tak, ¿e modlê siê ca³ymi nocami
czuwaj¹c przy mê¿u czy mamie. Pan Bóg sta³ siê dla
mnie partnerem, towarzyszem drogi. On jest ze mn¹,
wiem to i czujê. Czujê, ¿e Pan Bóg mnie teraz wspiera
szczególnie. Daje mi si³y psychiczne i fizyczne
do spe³niania codziennych obowi¹zków. Teraz wiem,
¿e mi³oœæ potrafi byæ tak¿e efektem cierpienia.
Odda³abym wszystko, by m¹¿ wróci³ do pe³nej sprawnoœci. Jest profesorem na Politechnice i bardzo kocha swoj¹ pracê, ale nie jest w pe³ni si³. Chcia³abym,
¿ebym to ja by³a niesprawna, a ¿eby on, przy tej swojej ogromnej mi³oœci do swojej pracy zawodowej,
móg³ robiæ to, co robi³ do tej pory, bo to by³o dla
niego najwa¿niejsza czêœæ ¿ycia. Chêtnie odda³abym
soje zdrowie mê¿owi, ¿eby móg³ pracowaæ w pe³nej
aktywnoœci. Ja ju¿ siê zadeklarowa³am, ¿e bêdê robiæ wszystko, byleby tylko m¹¿ by³ szczêœliwy. Bêdê
cierpliwa i bêdê go wspieraæ.

Towarzyszy Pani cierpieniu bliskich. To nie jest
³atwe?
Uœwiadomi³am sobie tak¿e znaczenie mi³oœci w rodzinie. Oprócz mê¿a, zachorowa³ ciê¿ko jeszcze mój
wnuk, gdy mia³ 2 lata i moja mama, która ma 89 lat.
Jest po udarze i po wypadku. Ta sytuacja umocni³a
wiêzi w naszej rodzinie. Okaza³o siê jak solidarna
jest ca³a rodzina, jak wszyscy pomagaj¹. Jak ka¿dy
chce i stara siê wspieraæ. Czasem relacje i zwi¹zki
poranione odradzaj¹ siê. Zapomina siê, ¿e coœ by³o
nie tak, gdy¿ teraz jesteœmy razem, teraz siê wspieramy. Teraz nasz dom jakby o¿y³. Wnuczki mojej
mamy i nasze czêsto przychodz¹, gdy¿ bardzo chc¹
odwiedzaæ babciê. Moja siostra bardzo mi pomaga.
To wszystko jest dla mnie cudem. Zawsze myœla³am,
¿e nieszczêœcie, jakim jest niew¹tpliwie choroba musi
zniszczyæ rodzinê, albo musi okaleczyæ psychicznie
ludzi, a tu siê okazuje, ¿e to nieszczêœcie nas wzmocni³o. Mój m¹¿ po udarach ca³y czas ma problemy
z mówieniem, ale dla mnie znaczy teraz sto razy
wiêcej ni¿ kiedyœ. I po 44 latach ma³¿eñstwa stwierdzam, ¿e moja mi³oœæ do mê¿a rozkwit³a. Osi¹gnêliœmy zupe³nie inn¹ jakoœæ naszego zwi¹zku. Poza tym

Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak
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NASZA ROZMOWA
Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Polsce s¹ ju¿ piêknym
wspomnieniem. I chocia¿ zdawaæ by siê mog³o, ¿e
do kolejnego spotkania w Panamie jest jeszcze trochê czasu, to przygotowania ju¿ siê rozpoczê³y. Na
razie Panamczycy chêtnie korzystaj¹ z naszych
doœwiadczeñ. Z wizyt¹ przygotowawcz¹ do ŒDM
2019 do Panamy wyjecha³a polska delegacja
Krajowego Biura Organizacyjnego ŒDM na czele z dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ŒDM w Polsce ks. Emilem Parafiniukiem,
wydelegowana przez Episkopat Polski. Polska delegacja by³a drug¹ po Amerykanach, która odwiedzi³a Panamê. W ci¹gu dwóch tygodni spotka³a
siê z przedstawicielami Koœcio³a w Panamie,
odpowiedzialnymi za przygotowanie ŒDM oraz
z tamtejsz¹ m³odzie¿¹. Odby³o siê spotkanie
z abp. José Domingo Ulloa Mendieta, metropolit¹ Panamy i przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego ŒDM Panama 2019, a tak¿e z sekretarzem wykonawczym panamskiego komitetu
Victorem Chang González oraz ks. Józefem GwóŸdziem SVD, jedynym polskim misjonarzem pracuj¹cym w Panamie.

RUSZAMY DO PANAMY!
– Podczas tego wyjazdu mogliœmy bli¿ej poznaæ ten
kraj i podzieliæ siê swoim doœwiadczeniem spotkania z papie¿em Franciszkiem w Krakowie – powiedzia³a nam Aleksandra de Mezer, koordynator logistyki w diecezji warszawsko-praskiej podczas ŒDM.
– Dzieliliœmy siê swoim doœwiadczeniem. Wprawdzie ró¿ni¹ nas inne realia, ale o wiele kwestii
nas pytano.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e biskupi szeœciu krajów
Ameryki Centralnej - Hondurasu, Salwadoru, Kostaryki, Gwatemali, Nikaragui i Panamy - razem prosili
Papie¿a o ŒDM i mo¿na je okreœlaæ, jako ŒDM
w Ameryce Œrodkowej z Panam¹, jako miejscem
wydarzenia centralnego. Zrobi³o to podobno ogromne wra¿enie na Papie¿u Franciszku, dlatego podj¹³
taka w³aœnie decyzjê – opowiada³ podczas rozmowy
z Polakami nuncjusz apostolski w Panamie
abp Andres Carrascosa Coso.
34. Œwiatowe Dni M³odzie¿y odbêd¹ siê w stolicy
Panamy w dniach 22-29 stycznia 2019 r. Ich has³em
bêd¹ s³owa „Oto Ja, s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê
stanie wed³ug twego s³owa!” (£k 1,38)”. Niby to jeszcze odleg³y termin, ale przygotowania ju¿ trwaj¹.

W Niedzielê Palmow¹ w Rzymie Polacy przeka¿¹
Krzy¿ ŒDM i Ikonê Panamczykom. Wczeœniej
odbêdzie siê miêdzynarodowe spotkanie odpowiedzialnych za krajowe duszpasterstwa m³odzie¿y
w Rzymie. Jest to moment, kiedy na forum miêdzynarodowym zaczyna siê ju¿ konkretnie mówiæ o spotkaniu m³odych i wówczas delegacje narodowe
zaczynaj¹ przyje¿d¿aæ do kraju gospodarza ŒDM.
Podczas tych odwiedzin oceniane s¹ mo¿liwoœci
i warunki poszczególnych miejsc, by zdecydowaæ,
gdzie w czasie ŒDM zatrzyma siê m³odzie¿ z danego kraju. Ju¿ podejmowanych jest du¿o inwestycji,
które maj¹ przygotowaæ miasto do przyjêcia pielgrzymów. Chocia¿ nie spodziewaj¹ siê rekordowej iloœci
m³odzie¿ z racji odleg³oœci i kosztów.
– Wspomnienia z Polski s¹ bardzo ciep³e, wiêc
Panamczycy bêd¹ chcieli nas dobrze ugoœciæ. Szczególnie serdecznie wspominaj¹ pobyt u polskich
rodzin. By³o to wa¿ne prze¿ycie panamskiej m³odzie¿y, gdy¿ doœwiadczyli w Polsce œwiadectwa rodziny
– opowiada Aleksandra. - Spodziewamy siê, ¿e do
Panamy pojedzie ok. 2 tys. Polaków. To spotkanie
m³odych bêdzie szczególne pod ka¿dym wzglêdem,
pocz¹wszy od terminu – dla nas to bêdzie zima, czas
nauki w szko³ach oraz studenckiej sesji egzaminacyjnej. Za to w Panamie moment, kiedy nie ma ju¿
opadów deszczu, jest przyjemnie zielono i jeszcze
upa³y nie s¹ tak dokuczliwe, a poza tym s¹ tam wakacje, które trwaj¹ od po³owy grudnia do Œrody Popielcowej. Tamtejsi biskupi podkreœlili, ¿e jest to
najlepszy termin ze wzglêdów organizacyjnych i klimatycznych – powiedzia³a nam przedstawicielka
polskiej delegacji. Do tej pory tylko w Manili spotkanie m³odych odbywa³o siê w podobnym czasie,
a tak za ka¿dym razem tamtejsi pielgrzymi musieli
w³o¿yæ du¿y wysi³ek w to, by uczestniczyæ w ŒDM
nie maj¹c w tym czasie wakacji.
cd. na str. 8
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

TRUDNE S£OWO NA „E”
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ przyszed³ do nas dziadek. Ucieszy³em siê bardzo i mój
¿ó³w przytulanka te¿, bo obaj lubimy dziadka. Ale
trochê siê zdziwi³em, bo dziadek przyszed³ do nas
rano, a dziœ nie by³a niedziela ani nawet sobota. Przynajmniej nie w naszym kalendarzu, który wisi w
przedpokoju i w którym mama zaznacza, jaki jest
dzieñ.
- Dzieñ dobry, dziadku. Ale siê cieszê, ¿e jesteœ! –
zawo³a³em i podrzuci³em ¿ó³wia, ¿eby dziadek zobaczy³, jak bardzo siê cieszê. – Czy w twoim kalendarzu, dziadku, jest niedziela albo sobota?
Dziadek z³apa³ ¿ó³wia i odrzuci³ go do mnie. Pomyœla³em, ¿e mój ¿ó³w jest chyba pierwszym lataj¹cym
¿ó³wiem na œwiecie. Tymczasem dziadek zdj¹³
p³aszcz i czapkê, ale wcale nie odpowiedzia³ na moje
pytanie. Minê mia³ dziwn¹. Mo¿e nie zrozumia³?
- No wiesz, dziadku – wyjaœni³em – bo w niedziele i
soboty nie chodzisz do pracy, prawda? A w nieniedziele i niesoboty chodzisz…
Dziadek pierwszy raz od wejœcia siê uœmiechn¹³.
- Wiesz, Ryjku, bardzo mi pomog³eœ – powiedzia³ i
przytuli³ mnie razem z ¿ó³wiem przytulank¹. – Mo¿-

na powiedzieæ, ¿e w moim kalendarzu ju¿ nie ma
nieniedziel i niesobót. Przeszed³em na…
I tu dziadek wymówi³ bardzo trudne s³owo, które
zaczyna³o siê na „e”. Elematura, eremytura, emeterura, czy jakoœ tak.
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e w niektórych kalendarzach
s¹ same soboty i niedziele! Tylko trzeba przejœæ na
to trudne s³owo na „e”. I jeszcze dowiedzia³em siê,
co mo¿e sprawiæ to trudne s³owo na „e”, jak siê ju¿
na nie przejdzie. Dziadek, zamiast chodziæ do pracy,
bêdzie móg³ przychodziæ do nas – do mnie i do mojego ¿ó³wia przytulanki. I chocia¿ ja nie jestem dziadkiem, to chyba najlepszy prezent, jaki mog³em dostaæ na Dzieñ Dziadka!
Wojciech Wid³ak

SPOTKANIA DLA NASTOLATKÓW Z MELLANY
M³odzie¿ z klas VI oraz klas pierwszych gimnazjum zapraszamy
na cykl spotkañ, podczas których wiod¹cymi tematami bêdzie:
„Nastolatek stawia pytania”, „Nastolatek szuka cz³owieka”. Spotkania poprowadzi Mellany Tancangco, misjonarka z Filipin.
Podczas tych interaktywnych spotkañ m³odzi ludzie bêd¹ mogli
zadawaæ nurtuj¹ce ich pytania na ró¿ne tematy i wspólnie,
pod okiem doœwiadczonej prowadz¹cej, a tak¿e zapraszanych
goœci, poszukiwaæ na nie odpowiedzi. Bêd¹ poznawaæ, uczyæ
siê s³uchaæ innych, a tak¿e dzieliæ siê swoimi prze¿yciami
i doœwiadczeniami.
Mellany Tancangco jest psychologiem. Pochodzi z Legazpi
na Filipinach. Do Polski przyjecha³a kilkanaœcie lat temu, skoñczy³a teologiê na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, a nastêpnie pracowa³a w Manili na Filipinach. Obecnie
od 4 lat jest w Polsce i pisze doktorat z mariologii. Uczy równie¿
jêzyka angielskiego. Uwielbia spotkania z ludŸmi. Ró¿norodnoœæ tych spotkañ, jak podkreœla, bardzo j¹
ubogaca. - Aby spotkaæ siê z drugim cz³owiekiem trzeba najpierw wyjœæ z siebie, zostawiæ siebie – mówi
Mellany. Pobyt w Polsce j¹ do tego bardzo motywuje i dziêki temu jest otwarta na spotkanie drugiej osoby,
s³uchanie drugiego cz³owieka. Ka¿de takie spotkanie ubogaca – zaznacza Mellany. W wolnych chwilach
uprawia sport i s³ucha muzyki, a tak¿e spaceruje. Spacerowanie polubi³a w³aœnie w Polsce, gdy¿ na Filipinach upa³ je uniemo¿liwia. Bardzo lubi tañczyæ. A poza tym – jak podkreœla – kocha Polskê, g³ównie
Zakopane, Kraków, Czêstochowê, jeziora na SuwalszczyŸnie i Malbork. Uwielbia zwiedzaæ i podró¿owaæ.
Odwiedzi³a ju¿ Francjê, Belgiê i Portugaliê.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

A Reading from the Holy Gospel according to Mark
When they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. As soon as they got out of the
boat, people recognized Jesus. They ran throughout that whole region and carried the sick on mats to
wherever they heard he was. And wherever he went—into villages, towns or countryside—they placed the
sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who
touched it were healed. /Mark 6: 53-56/

PSALM 40
I waited patiently for the LORD;
he turned to me and heard my cry.
2 He lifted me out of the slimy pit,
out of the mud and mire;
he set my feet on a rock
and gave me a firm place to stand.
3 He put a new song in my mouth,
a hymn of praise to our God.
Many will see and fear the LORD
and put their trust in him.
4 Blessed is the one
who trusts in the LORD,
who does not look to the proud,
to those who turn aside to false gods.
5 Many, LORD my God,
are the wonders you have done,
the things you planned for us.
None can compare with you;
were I to speak and tell of your deeds,
they would be too many to declare.
6 Sacrifice and offering you did not desire—
but my ears you have opened—
burnt offerings and sin offerings you did
not require.
7 Then I said, “Here I am, I have come—
it is written about me in the scroll.
8 I desire to do your will, my God;
your law is within my heart.”
9 I proclaim your saving acts in the great assembly;
1

Vocabulary
the sick – chorzy
heal – uzdrawiaæ
beg – b³agaæ
trust – zaufanie
deliverer – wybawca
seek – szukaæ

I do not seal my lips, LORD,
as you know.
10 I do not hide your righteousness in my heart;
I speak of your faithfulness and your saving help.
I do not conceal your love and your faithfulness
from the great assembly.
11 Do not withhold your mercy from me, LORD;
may your love and faithfulness always protect me.
12 For troubles without number surround me;
my sins have overtaken me, and I cannot see.
They are more than the hairs of my head,
and my heart fails within me.
13 Be pleased to save me, LORD;
come quickly, LORD, to help me.
14 May all who want to take my life
be put to shame and confusion;
may all who desire my ruin
be turned back in disgrace.
15 May those who say to me, “Aha! Aha!”
be appalled at their own shame.
16 But may all who seek you
rejoice and be glad in you;
may those who long for your saving help always say,
“The LORD is great!”
17 But as for me, I am poor and needy;
may the Lord think of me.
You are my help and my deliverer;
you are my God, do not delay.
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Z ¯YCIA PARAFII

PRZEDSIÊBIORCY NA ZACISZU
W spotkaniu Duszpasterstwa Przedsiêbiorców i
Pracodawców Talent, które odby³o siê w domu parafialnym 20 stycznia br., uczestniczy³o ponad
20 osób, g³ównie z Zacisza. Przybyli przedsiêbiorcy z ró¿nych bran¿, osoby prowadz¹ce firmy rodzinne, zak³adaj¹ce w³asny biznes lub te, które
podejmuj¹ w³aœnie wa¿ne ¿yciowe decyzje i chc¹
rozpocz¹æ w³asn¹ drogê w biznesie.

nasza wdziêcznoœæ, która umo¿liwia budowê
w³aœciwych relacji do Boga i ludzi. Zastanawialiœmy
siê, jakie prezenty od Pana Boga dostrzegamy w swoim ¿yciu i jak¹ postawê przyjmujemy wobec trudnych darów? Sk¹d czerpiemy si³ê, gdy sprawy nie
id¹ po naszej myœli i czy w trudnych, ¿yciowych sprawach postrzegamy Boga jako Ojca? Te pytania by³y
tematem grup dyskusyjnych.

- Pomagamy ludziom biznesu w rozwoju duchowym,
zachêcamy do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na fundamencie wartoœci, przybli¿amy katolick¹
myœl spo³eczn¹. £¹czymy tych, którzy odkrywaj¹
wielkoœæ powo³ania przedsiêbiorcy – powiedzia³
do zebranych ks. Grzegorz Pi¹tek, koordynator
duszpasterstwa.

Owocna dyskusja i œwiadectwa, którymi dzielili siê
uczestnicy spotkania, pokaza³y jak bardzo ludzie
biznesu potrzebuj¹ wsparcia osób, które rozumiej¹,
z jakimi problemami siê borykaj¹, jak trudne decyzje podejmuj¹ i jak wygl¹da ich codziennoœæ. W przyjaznym i rozumiej¹cym siê gronie mog¹ liczyæ
na wsparcie w sytuacji, gdy chc¹ dzia³aæ i prowadziæ
firmê w zgodzie ze swoim powo³aniem, kieruj¹c siê
sumieniem i wspó³pracuj¹c z Bo¿ym planem.

Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ œw. w koœciele, po
której ju¿ w sali w domu parafialnym uczestnicy
mogli siê zapoznaæ ze sob¹ i z prowadz¹cymi.
Nastêpnie pochyleni nad fragmentem Biblii dotycz¹cym stworzenia œwiata, mogliœmy zastanowiæ siê czy
potrafimy wielbiæ Boga za Jego dzie³o stworzenia.
Tematem omawianym na styczniowym spotkaniu
by³o obdarowanie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo, a tak¿e

Nastêpne spotkanie Duszpasterstwa Przedsiêbiorców i Pracodawców Talent z cyklu „BOGActwo
przedsiêbiorcy” odbêdzie siê 17 lutego 2017 r. Rozpocznie siê ono Msz¹ œw. o godz. 18.00, a nastêpnie czêœci¹ formacyjn¹ pod has³em: „Wspólnicy”
Pana Boga. Zobowi¹zania zarz¹dcy.

RUSZAMY DO PANAMY!
cd. ze str. 5

– Staraliœmy siê przekazaæ panamskim organizatorom, ¿eby pamiêtali o swojej m³odzie¿y i umo¿liwili jej
pe³ne prze¿ycie spotkania z Ojcem Œwiêtym podczas wszystkich wydarzeñ. Tak jak my pomagaliœmy m³odzie¿y z Bia³orusi czy Ukrainy, zachêcaliœmy organizatorów, by pamiêtali o m³odzie¿y z Hondurasu czy
Gwatemali – podkreœli³a Aleksandra de Mezer.
Podczas pobytu w Panamie zebraliœcie te¿ z pewnoœci¹ wiele cennych informacji praktycznych, którymi
bêdziecie siê dzieliæ i które pomog¹ w jak najlepszym przygotowaniu siê polskich grup? – zapytaliœmy
Aleksandrê.
– To, co jest istotne w ŒDM to doœwiadczanie rzeczywistoœci Koœcio³a, do którego siê udajemy. Panama jest
zlepkiem ró¿nych kultur, widaæ to chocia¿by w architekturze, bieda styka siê z bogactwem. W Panamie jest
teraz temperatura w okolicach 30 st. C, trzeba wiêc du¿o piæ. Cenna informacja - ga³ki lodów s¹ tam ogromne! Osoby uczulone na owoce morza musz¹ uwa¿aæ, bo s¹ one dodawane do wielu potraw. Wiele obserwacji
mam zanotowanych i z pewnoœci¹ pos³u¿¹ polskim pielgrzymom.
Dziêkujemy za rozmowê
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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