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DUCHU ŒWIÊTY, MI£OŒCI PRAWDZIWA!

Obchodami uroczystoœci Zes³ania
Ducha Œwiêtego koñczy siê w Koœciele
powszechnym okres wielkanocny. Uroczystoœæ ta jest uznawana za jedno z najwa¿niejszych œwi¹t w roku liturgicznym.
Dzieñ, w którym Duch Œwiêty w sposób
widzialny zst¹pi³ na aposto³ów i uczniów
zgromadzonych wraz z Maryj¹ w jerozolimskim Wieczerniku uwa¿any jest za
pocz¹tek koœcio³a apostolskiego. Radujmy siê, bo Duch Œwiêty nieustannie
obficie obdarza ka¿dego ochrzczonego,
który pragnie otworzyæ siê na Jego ³askê!
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Owoce Ducha Œwiêtego
W liœcie œwiêtego Paw³a do Galatów znajdujemy takie zdanie: „Owocem zaœ ducha jest: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ,
dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa” (Ga 5, 22-23).
¯yj¹c w poœpiechu, poddaj¹c siê czêsto rutynie dnia
codziennego, mo¿emy nie zauwa¿aæ, jak wiele znaków dzia³ania Ducha Œwiêtego jest w naszym ¿yciu.
Dziœ w uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego dziêkujemy za obfite owoce Ducha w naszym ¿yciu.
Mi³oœæ najwa¿niejsza z cnót. Ka¿dy z nas jej
pragnie doœwiadczaæ i nieustannie uczy siê j¹ dawaæ. Duch Œwiêty sprawia w nas pragnienie mi³oœci Boga i bliŸniego. Jak wiele jest znaków mi³oœci
wœród nas: mi³oœæ ma³¿eñska, rodzinna, ale te¿
mi³oœæ miêdzy braæmi w Koœciele. Kolejna to radoœæ: jest wiele rzeczy, którymi mo¿emy siê radowaæ ka¿dego dnia: radoœæ z ma³ych sukcesów w
szkole, pracy, domu, radoœæ ze spotkañ i z dobrych
wiadomoœci. Ale radoœæ jako owoc Ducha przychodzi te¿ w trudnych chwilach: warto sobie uœwiadomiæ, ¿e wielu mêczenników radowa³o siê z tego, ¿e
mogli cierpieæ dla imienia Jezusa.
Kolejny z owoców to pokój, który kojarzy siê
nam z brakiem walki, wojny, ustaniem sporów.
Prawdziwy pokój jest darem Bo¿ym, o który nieustannie nale¿y siê modliæ. Wielu ludzi modlitwy
daje œwiadectwo, ¿e otrzymali ³askê pokoju serca
w chwilach trudnoœci, powa¿nych zawirowañ: kiedy doœwiadczali z³a, choroby, utraty pracy, czy innych powa¿nych zewnêtrznych trudnoœci. Pokój by³
dla nich jak odetchnienie uspokojonego serca, które ufa Bogu. Ten pokój serca pozwoli³ im odnaleŸæ

TEMAT MIESI¥CA
nadziejê, ¿e to co siê dzieje, nawet jeœli obiektywnie trudne czy wrêcz z³e, jest czêœci¹ planów Bo¿ych wobec nas.
Pomyœlmy, czy¿ nie jest owocem Ducha
Œwiêtego opanowanie, gdy ktoœ kto zamierza³ uczyniæ coœ z³ego, powstrzymuje siê przed tym? Ilu znamy ma³¿onków, którzy zamierzali rozwód a jednak
wrócili do siebie. Mo¿e znamy kogoœ kto ¿y³ pragnieniem zemsty, ale jej zaniecha³. Owocem opanowania jest te¿ to, ¿e ktoœ wyzwoli³ siê z side³
na³ogu, zerwa³ z demoralizuj¹cym œrodowiskiem
albo zrezygnowa³ z klikniêcia w stronê z treœciami
pornograficznymi.
Czy¿ nie jest niesamowite, ¿e œwiêty Pawe³ wœród
owoców wymienia równie¿ uprzejmoœæ? W czasach
kultu arogancji, promocji egoizmu i wulgaryzmów
wraca do nas S³owo o tym, ¿e uprzejmoœæ jest owocem i zewnêtrznym znakiem Bo¿ego dzia³ania w
nas.
O ka¿dym z owoców Ducha mo¿na by pope³niæ oddzielny traktat, bo przecie¿ ka¿da z tych
cnót jest bardzo wa¿na. Mamy te¿ œwiadomoœæ, ¿e
owoce nawzajem siê uzupe³niaj¹, bo dobroæ ³¹czy
siê z ³agodnoœci¹, cierpliwoœci¹, uprzejmoœci¹. Nie
zapominajmy te¿ o nieustannym dziêkczynieniu za

dzia³anie Ducha Œwiêtego. Ka¿dego dnia dziêkujmy za doœwiadczenie owoców Ducha w naszym
¿yciu, a tak¿e w ¿yciu tych, których spotykamy, bo
przecie¿ czêsto doœwiadczamy mi³oœci, uprzejmoœci, dobroci, ³agodnoœci, cierpliwoœci ze strony braci
i sióstr w Chrystusie.
Radoœæ œwiêtowania
Tu na ziemi jesteœmy wci¹¿ niedoskonali, s¹ momenty kiedy oddajemy siê zw¹tpieniu, popadamy
w grzechy i wtedy obraz darów Ducha Œwiêtego
mo¿e siê zamazywaæ. Nie poddawajmy siê jednak
zw¹tpieniu, choæ obraz Bo¿ego dzia³ania w ¿yciu
mo¿e wydawaæ siê zamazany, to pamiêtajmy, ¿e
Duch Œwiêty nieustannie wylewa obficie na nas
Swoje dary i pozwala nam cieszyæ siê owocami Jego
³aski.
Maj to czas œwiêtowania wa¿nych uroczystoœci w
¿yciu Koœcio³a: tydzieñ po niedzieli Wniebowst¹pienia nastêpuje uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, kolejna zaœ niedziela jest uroczystoœci¹ Trójcy Przenajœwiêtszej. Œwiêtujmy bogactwo liturgii
w uwielbieniu tajemnic wiary. Pozwólmy Duchowi Œwiêtemu, by modli³ siê w nas na chwa³ê Boga!
Marta Staszewska

MIESI¥C MARYJNY
„Chwalcie ³¹ki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste
gaiki, Ÿród³a i krête strumyki. Chwalcie z nami Pani¹ œwiata,
jej d³oñ nasza wieniec splata...”
Mamy najpiêkniejszy miesi¹c w roku, szczególnie poœwiêcony Matce Bo¿ej, miesi¹c nabo¿eñstw, podczas których rozbrzmiewa w koœcio³ach, przy kapliczkach czy figurach przydro¿nych Litania do Najœwiêtszej Maryi Panny, nazywana popularnie
Litani¹ Loretañsk¹. W naszym koœciele parafialnym nabo¿eñstwo
majowe odprawiane jest codziennie po Mszy Œwiêtej o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.
Geneza Litanii Loretañskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej charakterystycznej formie i podstawowym zarysie pojawi³a siê w manuskrypcie paryskim z koñca XII wieku. Mo¿na
równie¿ wykazaæ, ¿e niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowa³y siê w Litanii do Wszystkich
Œwiêtych, z biegiem czasu dodawane nowe tytu³y maryjne stawa³y siê coraz liczniejsze i stopniowo
utworzy³y now¹ grupê, która oderwa³a siê od pocz¹tkowego pnia. Litania zwana jest „Loretañsk¹”
od miasteczka Loreto, po³o¿onego w prowincji Ancona, we W³oszech, gdzie znajduje siê s³ynne sanktuarium maryjne. Wierzono, ¿e w XIII w. zosta³ przeniesiony przez anio³ów do Loreto Domek Nazaretañski, w którym przysz³a na œwiat Matka Bo¿a. Faktem jest, ¿e litania by³a szczególnie propagowana
i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybra³a tam ostateczn¹ formê i zaczê³a
promieniowaæ na ca³y Koœció³. Wreszcie papie¿ Benedykt XIV urzêdowo j¹ zatwierdzi³ i zezwoli³ stosowaæ w publicznym kulcie Koœcio³a.
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Maj to czas Pierwszych Komunii Œwiêtych. Równie¿ w naszej parafii dzieci, które przygotowywa³y siê do tego sakramentu pod kierunkiem siostry Jadwigi Chêtnik i siostry Jolanty Michke, przyjm¹ Pana Jezusa do serca podczas Eucharystii w niedzielê 15 maja i w sobotê 21 maja.
Polecamy modlitwie ca³ej wspólnoty parafialnej zarówno
dzieci, jak te¿ rodziców i ca³e rodziny, gdy¿ to w³aœnie
wp³yw œrodowiska ma ogromne znaczenie, czy ta Pierwsza
Komunia Œwiêta nie bêdzie ostatni¹.

JEZUS W SERCU DZIECKA
Dzieñ pierwszego pe³nego uczestnictwa
we Mszy œw. to dla dziecka niezwykle wa¿ne
wydarzenie. To te¿ wyzwanie dla jego rodziców
do tego, by pomogli mu wejœæ w pe³niejsze ¿ycie
religijne. Warto zadbaæ, by d³ugotrwa³e przygotowania do tego wydarzenia nie skoñczy³y siê wraz
ze zdjêciem odœwiêtnej szaty liturgicznej. A przyjêcia Jezusa do serca nie przyæmi³y wyszukane
prezenty i ca³a œwi¹teczna oprawa.

nie przesi¹ka atmosfer¹ wiary. Bardzo wa¿ne jest,
by rodzice byli przewodnikami w wierze dla swoich dzieci – w codziennoœci, na bie¿¹co t³umaczyli,
odpowiadali, wyjaœniali.
Gorzej, jeœli rodzice zaniedbuj¹ ¿ycie sakramentalne. Wtedy dziecku trudniej zrozumieæ wagê
Eucharystii. Bo jeœli coœ nie jest wa¿ne dla mamy
czy taty, to dlaczego ma byæ wa¿ne dla dziecka?
Na szczêœcie, przygotowanie do Pierwszej Komunii mo¿e byæ momentem zwrotnym. Bo wtedy,
w³aœnie ze wzglêdu na dziecko, mo¿na uporz¹dkowaæ swoje ¿ycie. Tak naprawdê wzbudzenie g³odu
dziecka, by tak jak rodzice chcia³o przyjmowaæ
Boga jest najwiêksz¹ sztuk¹. To praca, któr¹ trzeba
wykonaæ du¿o wczeœniej ni¿ w roku I Komunii œw.,
ale nigdy nie jest za póŸno.

Wzór pobo¿nych doros³ych w otoczeniu
dziecka, zaanga¿owanie rodziców, rzetelna
modlitwa i praktyki religijne maj¹ znaczenie dla
póŸniejszego kszta³towania siê ¿ycia religijnego
m³odego cz³owieka – mówi siostra Jadwiga.
– Jestem g³êboko przekonana, ¿e fundament rodziny kszta³tuje i nawet póŸne podjêcie przez rodziców ¿ycia religijnego, nie przeszkadza, by rzetelnie przygotowaæ dziecko do tego sakramentu
i pomóc mu na drodze wiary.
Jeœli rodzice na co dzieñ ¿yj¹ w przyjaŸni
z Bogiem, dziecko naturalnie wchodzi w przestrzeñ
sacrum. Nie trzeba podejmowaæ wielkich starañ.
Dziecko wpatrzone w swoich najbli¿szych natural-

Wspólne prze¿ycie tego wielkiego wydarzenia razem z dzieckiem bêdzie wspania³ym
œwiadectwem wiary.
Katarzyna Pawlak

UROCZYSTOŒÆ CIA£A I KRWI PAÑSKIEJ
26 maja przypada w tym roku uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej,
potocznie zwana Bo¿ym Cia³em. W tym dniu, jak zawsze, zgromadzimy
siê, by w uroczystej procesji zaœwiadczyæ przed œwiatem, ¿e nale¿ymy
do Jezusa, który karmi nas Swoim Cia³em w sakramencie Eucharystii. Jak
co roku, dziewczynki w bieli bêd¹ sypaæ kwiatki, ministranci i bielanki
bêd¹ szli uroczyœcie na czele procesji, która uda siê ulicami Zacisza do czterech o³tarzy odœwiêtnie
przygotowanych przez parafian na tê modlitewn¹ adoracjê.
Zachêcamy wszystkich, by na ten dzieñ przyozdobili swoje okna i posesje, tak by przez odœwiêtn¹
dekoracjê podkreœliæ radoœæ z tego spotkania z Jezusem. B³ogos³awiony ksi¹dz Micha³ Sopoæko nazwa³
Eucharystiê sakramentem mi³osierdzia. W roku nadzwyczajnego jubileuszu mi³osierdzia czerpmy obficie z tego Ÿród³a ³aski. A zewnêtrzna dekoracja niech bêdzie wyrazem radoœci serca, ¿e Pan zamieszka³
poœród nas pod postaci¹ Chleba i Wina.
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JAK BUDZI SIÊ RODZICIELSTWO?
Rozmowa z Monik¹ i Piotrem Œwier¿yñskimi, ma³¿eñstwem od 6 lat, rodzicami Antosi (5 lat), Zosi (prawie 2 lata)
i Ma³gosi (4 miesi¹ce).

Co jest niezwyk³ego w Waszym ma³¿eñstwie?
Piotr: W naszym nic. Jesteœmy ogólnie zwyczajni.
Monika: No mo¿e to, ¿e bardzo siê ró¿nimy.
Ja jestem temperamentna, chodzê i gadam, szybko
siê zapalam, a Piotr jest stonowany. Poznaliœmy siê
jak ja mia³am 16 lat, a Piotrek 23, ale nie od razu
byliœmy par¹, przecie¿ on by³ za stary. Kilka lat
póŸniej ta ró¿nica nie mia³a ju¿ znaczenia i ju¿ jak
do mnie przyje¿d¿a³, przez d³ugi czas, nie wyobra¿a³am sobie, ¿e mo¿emy byæ razem. Ja by³am
ci¹gle niespokojna, gdzieœ goni³am, planowa³am,
chcia³am siê bawiæ, podró¿owaæ, a Piotrek czeka³
cierpliwie i znosi³ te humory wytrwale. Wiedzia³am, ¿e Piotr ceni wartoœæ rodziny, co by³o te¿ dla
mnie wa¿ne, ale by³ za spokojny jak dla mnie. Sama
nie wiem, dlaczego tacy ró¿ni, a spotkaliœmy siê
i jesteœmy rodzin¹?
Piotr: A ja wiem, bo wymodli³em sobie Ciebie.
Jeszcze jak by³em kawalerem i ministrantem,
modli³em siê o dobr¹, kochaj¹c¹ ¿onê, ¿eby chcia³a zaj¹æ siê domem i dzieæmi i Pan Bóg podarowa³
mi taki prezent. Mam cudown¹, dobr¹ i m¹dr¹ ¿onê
i najlepsz¹ na œwiecie mamê dla naszych dzieci.
Tak mia³o byæ, po prostu.
Monika: Piotr przekona³ mnie do siebie swoj¹
cierpliwoœci¹ i tym, ¿e dawa³ i daje mi poczucie
bezpieczeñstwa.
Wyobra¿a³aœ sobie siebie jako ¿onê i matkê?
Monika: W ogóle sobie nie wyobra¿a³am. Wszystko mia³am pouk³adane – najpierw studia i praca,
potem œlub na ostatnim roku i kiedyœ dziecko,
ale wczeœniej podró¿e i spe³nianie marzeñ, fajna
praca, pieni¹dze, perspektywy. D¹¿y³am do niezale¿noœci. Chcia³am byæ wolna i samodzielna,
odpowiedzialna za siebie. Chcia³am te¿ pomóc ma-
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mie, która nas sama wychowywa³a po œmierci taty.
Pracowa³am i studiowa³am zaocznie psychologiê.
A jak siê potoczy³o?
Monika: Piotrek siê wczeœniej oœwiadczy³ ni¿
zaplanowa³am. Potem nied³ugo by³ œlub
w Zuzeli, miejscu urodzenia Kard. Stefana Wyszyñskiego, w piêknym Koœciele, gdzie œlub brali
rodzice. By³o huczne wesele na prawie 300 osób,
a potem trzeba by³o zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹
bardzo szybko. Zamieszkaliœmy u rodziców
Piotrka. Dwa miesi¹ce po œlubie poczê³o siê
pierwsze dziecko. Moje cia³o zmieni³o siê diametralnie. Pierwsza ci¹¿a by³a najtrudniejsza, poród
te¿ i czas potem.
Piotr: Twoje pójœcie do pracy by³o ratunkiem dla
Ciebie, gdy Antosia mia³a 5 miesiêcy.
Monika: Ale wkrótce pojawi³o siê pragnienie
drugiego dziecka. Wszystko mia³am obmyœlone.
Zabiegaliœmy o dziecko i wreszcie siê poczê³o,
ale w 7 tygodniu ci¹¿y okaza³o siê, ¿e nie s³ychaæ
serca, tydzieñ póŸniej nast¹pi³o samoistne poronienie. To by³o straszne prze¿ycie, o którym chcia³am
jak najszybciej zapomnieæ. Nie zatrzyma³am siê nad
tym zbyt d³ugo, nie prze¿y³am ¿a³oby, chcia³am to
wszystko wymazaæ.
Kiedy zaczê³aœ myœleæ inaczej?
Monika: Jak byliœmy w kwietniu na Marszu
Œwiêtoœci ¯ycia poczu³am ¿a³obê i mia³am wra¿enie, ¿e wszyscy ludzie obok towarzysz¹ mi w kon-

dukcie ¿a³obnym mojego dziecka. Zrozumia³am,
¿e nie jest tak, ¿e jeœli poroni³am na pocz¹tku ci¹¿y
i nie mog³am urodziæ naszego dziecka, to nie
jestem jego mam¹, bo jestem. Wczeœniej nie
myœla³am o tym dziecku, a na marszu wezbra³o we
mnie tyle uczuæ, ¿e nie mog³am przestaæ p³akaæ.
Poczu³am tak¹ têsknotê za nim, jakiej do tej pory
nie mia³am. I bardzo mocno utwierdzi³am siê w tym,
¿e to by³o moje dziecko, ¿e jestem matk¹ czwórki
dzieci, a nie trójki. By³am wdziêczna ludziom,
którzy mi towarzysz¹ i krzycz¹ g³oœno, ¿e na pocz¹tku to nie s¹ jakieœ tam komórki, tylko cz³owiek
i ¿e to nie s¹ resztki po poronieniu, jak by³o napisane w szpitalu, tylko moje dziecko, którego nie mia³am szansy pochowaæ. By³am jak og³uszona,
nieprzytomna. Po jakimœ czasie zrozumia³am,
¿e to Pan Bóg planuje, a nie ja, ¿e to Jemu chcê
oddaæ w³adzê nad swoim ¿yciem, ¿e ja nie jestem
w stanie zapanowaæ nad wszystkim - kiedy i czy
urodzê, kiedy znajdê pracê - wszystko jest w Jego
rêkach. Te¿ Piotr mnie tego uczy. Kiedy ja siê
nakrêcam, planujê, chcê podejmowaæ decyzje,
to Piotrek ka¿e poczekaæ i mówi, ¿e samo
siê wszystko u³o¿y i tak jest.
Po poronieniu dosta³am propozycjê ciekawej pracy
i okaza³o siê, ¿e jestem w ci¹¿y. Znowu Pan Bóg
zadecydowa³, ale tym razem ju¿ za moim przyzwoleniem, zda³am siê na Niego. Od pierwszych
tygodni musia³am byæ w domu. Przy Antosi pomaga³a mi siostra, a ja powoli zaczyna³am siê uczyæ
byæ w domu mam¹ obecn¹ – nie tylko tak¹
popo³udniowo-wieczorn¹. Jak urodzi³a siê Zosia,
to Antosia posz³a do przedszkola, a ja ju¿ zaczê³am
planowaæ powrót do pracy, ale okaza³o siê,
¿e znowu jestem w ci¹¿y. Pan Bóg chyba bardziej
widzia³ mnie w roli matki.
Piotr: Monika mia³a rozterki czy wróciæ do pracy
czy nie, bo siedzenie w domu, co jakiœ czas jest
dla niej trudne.
Monika: Teraz po urodzeniu Ma³gosi mam wzloty
i upadki. Jednego dnia jest super, organizujê
dzieciom zabawy, czujê, ¿e mam do wychowywania serce i natchnienie, a drugiego dnia, Matko
Boska ratuj, ja siê do tego nie nadajê! Jestem
najgorsz¹ matk¹ na œwiecie! Dzieci siê nie s³uchaj¹,
w domu totalny ba³agan.

prace, do których nie mam serca. Jest moim
wybawieniem po ca³ym dniu krz¹taniny, po której
i tak nie widaæ ¿adnego efektu. Odkry³am, ¿e bycie
matk¹ wygl¹da inaczej, ni¿ myœla³am. Po pierwszym dziecku korzysta³am z poradników, wspiera³am siê metodami, jak sobie radziæ w ró¿nych sytuacjach, a teraz p³yniemy na fali i wychowujemy
dzieci intuicyjnie. Przy wiêcej ni¿ jednym dziecku
jest wiele nieoczekiwanych sytuacji, nad którymi
ciê¿ko jest zapanowaæ. Wielokrotnie odczuwam
teraz swoj¹ bezradnoœæ.
Piotr: Poza tym du¿o siê zmieni³o w naszym ¿yciu
odk¹d zaczêliœmy, po urodzeniu siê Ma³gosi,
chodziæ na spotkania dla ma³¿eñstw, organizowane w parafii przez ks. Roberta Wiel¹dka. One uœwiadomi³y nam potrzebê pielêgnowania naszej relacji
ma³¿eñskiej. Zmêczenie i rutyna zniechêcaj¹.
Dlatego staramy siê wygospodarowywaæ czas
dla siebie.
Du¿o zmienia siê w ¿yciu mê¿czyzny, gdy pojawiaj¹ siê dzieci?
Piotr: Tak, ale ja chcia³em takiej zmiany. Oczywiœcie przed œlubem wiêcej czasu mia³em,
by trenowaæ, ale i pole¿eæ, odpocz¹æ po pracy.
Teraz wracam do domu, jem obiad, bawiê siê
z dzieæmi, a potem ju¿ seria wieczornych rytua³ów
i tak w kó³ko i tak codziennie, ale fajnie jest
byæ tat¹.
Monika: Poczuliœmy, ¿e jeœli my nie bêdziemy
dbaæ o nasz¹ jednoœæ i dobre samopoczucie razem,
to dzieci bêd¹ to czu³y i bêdzie im Ÿle. Spotkania
s¹ czasem zastanowienia siê nad naszym
ma³¿eñstwem i rodzicielstwem. Mamy czas na
modlitwê, rozwa¿anie S³owa Bo¿ego, czy podzielenie siê z innymi swoim œwiadectwem ¿ycia
w codziennoœci.
Piotr: Modlimy siê tak¿e za nasze dzieci w Ró¿y
Ró¿añcowej Rodziców. Wczeœniej rzadko razem
siê modliliœmy.
Monika: A teraz mogliœmy doœwiadczyæ ¿ywej
wiary naszej niespe³na dwuletniej córki Zofii,
która podczas pielgrzymki do Sokó³ki, gdzie byliœmy ca³¹ rodzin¹, przed Cz¹stk¹ Cia³a Pana Jezusa
wo³a³a: - Jezu, Jezu, kokam Ciê! Doprowadzaj¹c
do wzruszenia nie tylko nas, ale i innych pielgrzymów. Pan Bóg ca³y czas obdarza nas swoj¹ mi³oœci¹ i opiek¹ i niech tak zostanie ju¿ na zawsze.
Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak

I co wtedy robisz?
Monika: M¹¿ mnie ratuje. Przyjdzie i posprz¹ta
kuchniê, podleje kwiaty, odkurzy i wykona za mnie
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z kosza na œmieci, nogi z dwóch samochodzików,
jedn¹ rêkê ze starej trzepaczki do piany, a drug¹
z kombinerek taty i mnóstwo przycisków z zakrêtek i guzików – tak na wszelki wypadek. Ba³em
siê tylko, ¿eby nie zacz¹³ dzia³aæ, zanim go nie skoñczymy, ale na szczêœcie zachowywa³ siê bardzo
spokojnie.
Kiedy by³ gotowy, zawieŸliœmy go z moim ¿ó³wiem
przytulank¹ do mamy.
- To bêdzie twój pomocnik, mamo – powiedzia³em.
Mama spojrza³a na nas znad ciasta i foremek,
bo w³aœnie robi³a pierniczki.
- Nazywa siê Robi – wyjaœni³em. – Robi robi
wszystko. Widzia³em na filmie. No, Robi, pomó¿
mamie wykrajaæ pierniczki!
Ale Robi ani drgn¹³. Nie chcia³ pozmywaæ, nakryæ
do sto³u ani nawet powiesiæ taty p³aszcza na wieszaku, kiedy tata wróci³. I ca³e szczêœcie, ¿e wróci³,
bo ju¿ zaczyna³o mi siê robiæ smutno.

ROBOT
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ postanowi³em zrobiæ coœ dla mamy. Mama pierze, rozwiesza pranie, prasuje, sk³ada i chowa do szafy.
Mama kupuje i gotuje. Mama zmywa. Mama czyta
mi ksi¹¿ki z obrazkami, a sobie – bez obrazków.
Mama pisze coœ na komputerze. I robi jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Na jednego cz³owieka
to przecie¿ za du¿o. Oczywiœcie tata jej pomaga,
jak jest w domu, ale przewa¿nie go nie ma. Nawet
ja mam mojego ¿ó³wia przytulankê, który zawsze
jest ze mn¹ i mi we wszystkim pomaga – jak rysujê, jak budujê albo jak jem.
Najpierw pomyœla³em, ¿e mo¿e po¿yczê mamie
mojego ¿ó³wia, ¿eby jej trochê pomóg³, ale to nie
by³ dobry pomys³. Ja te¿ potrzebujê pomocy, wiêc
¿ó³wiowi by³oby trudno pomagaæ równoczeœnie mamie i mnie. Dlatego w³aœnie postanowi³em zrobiæ
dla mamy specjalnego pomocnika. Robota. Widzia³em takiego na filmie. Wystarczy³o mu powiedzieæ,
co ma zrobiæ, a on odkurza³, zmywa³, rozwiesza³
pranie, prasowa³ i sam nie wiem co jeszcze. W dodatku ca³y czas siê uœmiecha³.
Pracowaliœmy z moim ¿ó³wiem przytulank¹ ca³y
dzieñ. Robot wyszed³ nam jeszcze piêkniejszy ni¿
na filmie. Mia³ g³owê z dziurawej pi³ki, brzuch

Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e niedzia³aj¹cy robot
te¿ siê mo¿e przydaæ. Tata spojrza³ na niego i powiedzia³, ¿e skoro robot nie dzia³a, to my powinniœmy zadzia³aæ. Pomagaliœmy mamie a¿ do wieczora. I jutro te¿ bêdziemy!
Wojciech Wid³ak
(Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki „Weso³y Ryjek”)

Z ¯YCIA PARAFII

ZAPACH SZARLOTKI
Przez ostatnie dni od wtorku do pi¹tku przy
naszym koœciele pachnia³o jak w sadzie podczas
zbiorów jab³ek.
Otrzymaliœmy transport tych owoców przekazany nam przez Caritas diecezji siedleckiej. Ka¿da rodzina mog³a otrzymaæ bezp³atnie skrzynkê jab³ek. Cieszymy siê, ¿e Bo¿e dary nie zmarnowa³y
siê, a przys³u¿y³y siê w wielu zaciszañskich
kuchniach.
W tych dniach
w wielu naszych domach zapachnia³o
szarlotk¹.
Rozdaliœmy 14 tys.
950 kg jab³ek.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

A reading from the
Holy Gospel according to John
But the Advocate, the Holy Spirit, whom
the Father will send in my name, will
teach you all things and will remind you
of everything I have said to you.
(John 14:26 NIV)

POPE FRANCIS
REGINA CAELI
Saint Peter’s Square
Sunday, 1st May 2016
Dear Brothers and Sisters, Good morning!
Today’s Gospel takes us back to the Upper Room. During the Last Supper, before confronting his passion
and death on the cross, Jesus promises the Apostles the gift of the Holy Spirit, who will have the task of
teaching and recalling [Jesus’] words to the community of disciples. Jesus says: “the Counselor, the Holy
Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all that I have said to you” (Jn 14:26). Teach and recall. This is what the Holy Spirit does in our hearts.
(...)
We are not alone: Jesus is close to us, among us, within us! His new presence in history happens through
the gift of the Holy Spirit, through whom it is possible to instill a living relationship with Him,
the Crucified and Risen One. The Spirit, flowing within us through the Sacraments of Baptism and
Confirmation, acts in our life. He guides us in the way to think, to act, to distinguish between what is good
and what is bad; he helps us to practice the charity of Jesus, his giving of himself to others, especially to
the most needy. We are not alone! The sign of the presence of the Holy Spirit is also the peace that Jesus
gives to his disciples: “My peace I give to you” (v. 27). It is different from what mankind hopes for or tries
to achieve. The peace of Jesus flows from victory over sin, over selfishness which impedes us from
loving one another as brothers and sisters. It is a gift of God and a sign of his presence. Each disciple
called today to follow Jesus carrying the cross, receives within him- or herself the peace of the Crucified
and Risen One in the certainty of his victory and in expectation of his definitive coming.
May the Virgin Mary help us to welcome with docility the Holy Spirit as interior Teacher and as the living
Memory of Christ on the daily journey. /http://w2.vatican.va/
Vocabulary
Upper Room – Wieczernik
recall – przypominaæ
counselor – adwokat

instill – wlewaæ
Confirmation – Bierzmowanie
distinguish – odró¿niaæ
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the needy – potrzebuj¹cy
impede – utrudniaæ
docility – uleg³oœæ

Z ¯YCIA PARAFII
ZAPROSZENIE NA ŒWIATOWE DNI M£ODZIE¯Y
Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na Œwiatowe Dni M³odzie¿y do Krakowa dla dwóch grup.
Jedna grupa uczestniczyæ bêdzie w ca³otygodniowych
wydarzeniach centralnych, na które sk³adaæ siê bêd¹ zajêcia
„przygodowo-duchowe”, przygotowane przez g³ównych
organizatorów w Krakowie. Bêd¹ to katechezy i spotkania
miêdzynarodowe. Koszt takiego pakietu wynosi 690 z³ wraz
z przejazdem Warszawa - Kraków, noclegami oraz wy¿ywieniem. Nie znamy jeszcze miejsca noclegu, czekamy na przydzia³ poprzez g³ównego organizatora. Mo¿emy zapewniæ,
¿e podczas pobytu w Krakowie bêdziemy mieli mo¿liwoœæ
spotkania ludzi z ca³ego globu.
Druga grupa jedzie na samo spotkanie z Papie¿em
w dniach 30-31 lipca. WeŸmie udzia³ w czuwaniu ca³onocnym oraz w centralnej Mszy Œwiêtej, podczas której zostanie og³oszone miejsce nastêpnych ŒDM. Koszt takiego
pakietu wynosi 200 z³ wraz z przejazdem.
W cenach zawarty jest tak¿e transport na terenie Krakowa,
ubezpieczenie pielgrzyma na czas spotkania oraz plecak pielgrzyma (materia³y religijno-informacyjne oraz inne produkty niezbêdne i pomocne w pe³nym uczestnictwie w ŒDM).
Grupy jad¹ce do Krakowa bêd¹ liczyæ po 25 osób. S¹
jeszcze wolne miejsca, dlatego serdecznie zapraszamy. Mo¿na zapisywaæ siê u ks. Wojciecha Soko³owskiego po ka¿dej
Mszy Œwiêtej oraz w ka¿dym momencie jak siê Go spotka.
Koordynatorzy parafialni ŒDM zapraszaj¹ wszystkich
do wziêcia udzia³u w kursie pierwszej pomocy, organizowanym w naszej parafii. Rozpocznie siê on w sobotê 21
maja o godzinie 11:00 i potrwa ok. 2h. Poprowadzi go zawodowy ratownik medyczny, pracuj¹cy na co dzieñ w karetkach pogotowia. Po krótkiej czêœci teoretycznej, zostan¹ przeprowadzone æwiczenia w mniejszych grupach. Z ka¿d¹ bêd¹
pracowaæ harcerze, posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia.
Kurs jest bezp³atny! Zapisy bêd¹ w niedzielê 15 maja po ka¿dej Mszy Œwiêtej przed g³ównym wejœciem do koœcio³a lub
poprzez wiadomoœæ prywatn¹ wys³an¹ do Piotra Murawskiego na facebook (mo¿na znaleŸæ go poprzez stronê fb pt. ŒDM
Parafia Œwiêtej Rodziny) lub na adres mailowy: murawArtur Zarzecki
skip00@gmail.com
Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

BIEG ŒWIÊTEJ RODZINY
Parafia Œwiêtej Rodziny na Zaciszu
zaprasza dwuosobowe zespo³y z³o¿one
z parafian, pochodz¹cych z jednej rodziny oraz m³odzie¿, która wybiera siê
na Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Krakowie,
na wydarzenie, które ma na celu integracjê poprzez zdrow¹ rywalizacjê sportow¹.
4 czerwca mo¿na wzi¹æ udzia³
w biegu sztafetowym w lesie bródnowskim. Zawodnicy maj¹ do pokonania
pêtlê o d³ugoœci ok. 1,5 km. Start i meta
obok Grodu. Zbiórka o godz. 9.00, start
o 10.00.
W biegu mog¹ uczestniczyæ dru¿yny dwuosobowe – pary przez godzinê biegaj¹ na zmianê tyle pêtli ile siê da. Do
kwalifikacji wystarczy, aby ka¿dy zawodnik przebieg³ jedn¹ pêtlê. W przypadku
biegu indywidualnego mo¿na biegaæ tyle
pêtli ile siê da podczas jednej godziny.
Pomys³odawca wydarzenia, maratoñczyk, Julien Reaud, który sam od 8
lat jest pasjonatem biegania, podkreœla, ¿e
najwa¿niejsza jest dobra zabawa – liczy
tutaj tak¿e na g³oœny doping rodzin i przyjació³ oraz wszystkich parafian – ale wa¿ne jest te¿ propagowanie zdrowego trybu
¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
oraz promocja aktywnoœci fizycznej
wœród m³odzie¿y i doros³ych w tym biegania jako najprostszej formy ruchu.
Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ drog¹
elektroniczn¹ poprzez formularz dostêpny na stronie www.parafiaswrodziny.pl
Wszyscy zawodnicy musz¹ zostaæ
zweryfikowani w Biurze Zawodów przed
biegiem.
Ka¿dy z uczestników biegu otrzyma pami¹tkowy medal, a na zwyciêzców
czekaj¹ nagrody.
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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