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ŒW. JÓZEF WZÓR MÊSKOŒCI I OJCOSTWA
Do wielkiej godnoœci, opiekuna Pana Jezusa, oblubieñca
Najœwiêtszej Maryi i ¿ywiciela g³owy Œwiêtej Rodziny, powo³a³
Pan Bóg mê¿a o niezwyk³ej cnocie – œw. Józefa z Nazaretu, który by³ s³ug¹ wiernym i roztropnym. Jego doroczn¹ pami¹tkê
Koœció³ obchodzi, mimo Wielkiego Postu, jako uroczystoœæ.
W wydarzeniach z dzieciêcych lat Pana Jezusa œw. Józef
odgrywa pierwsz¹ rolê: jemu anio³
wyjaœnia tajemnicê wcielenia Pana
Jezusa, jemu poleca ucieczkê
do Egiptu i powrót do Nazaretu
po œmierci Heroda.
Kiedy Józef dowiedzia³ siê,
¿e Maryja oczekuje dziecka, wiedz¹c, ¿e nie jest to jego potomek,
postanowi³ dyskretnie usun¹æ siê
z ¿ycia Maryi, by nie naraziæ Jej
na zhañbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anio³a w tajemnicê, wzi¹³ Maryjê do siebie,
do domu (Mt 1-2; 13, 55; £k 1-2).
Podporz¹dkowuj¹c siê dekretowi
o spisie ludnoœci, uda³ siê z Ni¹
do Betlejem, gdzie urodzi³ siê
Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w œwi¹tyni, w obliczu przeœladowania,
ucieka z Matk¹ i Dzieckiem do
Egiptu. Po œmierci Heroda udaje
siê do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia siê na kartach Pisma
Œwiêtego podczas pielgrzymki

z dwunastoletnim Jezusem do
Jerozolimy. Przy wyst¹pieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma ju¿
¿adnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy ju¿ nie ¿y³.
Mia³ najpiêkniejsz¹ œmieræ i pogrzeb, jaki sobie mo¿na na ziemi
wyobraziæ, gdy¿ byli przy œw. Józefie w ostatnich chwilach jego
¿ycia: Jezus i Maryja. Oni te¿ urz¹dzili mu pogrzeb. Mo¿e dlatego
tradycja nazwa³a go patronem
dobrej œmierci.
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Postaæ i misja œw. Józefa,
opiekuna Odkupiciela i Koœcio³a
by³a przedmiotem adhortacji apostolskiej Jana Paw³a II. W Józefie
powo³anym, aby byæ ziemskim
ojcem Wcielonego S³owa, papie¿
dostrzeg³ szczególne odzwierciedlenie Bo¿ego ojcostwa. Pe³ni¹c
funkcjê ojca, «Józef wspó³uczestniczy w pe³ni czasów w wielkiej
tajemnicy odkupienia» (Redemptoris custos, 8). «Jego ojcostwo
wyrazi³o siê w sposób konkretny
w tym, ¿e uczyni³ ze swego ¿ycia
s³u¿bê (..) tajemnicy wcielenia
i zwi¹zanej z ni¹ odkupieñczej misji; (...) Józef przekszta³ci³ swe
ludzkie powo³anie do rodzinnej
mi³oœci w ponadludzk¹ ofiarê
z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolnoœci, w mi³oœæ oddan¹
na s³u¿bê Mesjaszowi, wzrastaj¹cemu w jego domu». Aby to by³o
mo¿liwe, Bóg da³ Józefowi udzia³
w swojej ojcowskiej mi³oœci,
od której «bierze nazwê wszelkie
ojcostwo na niebie i na ziemi»
(Ef 3, 15). Jak ka¿de dziecko,
Jezus nauczy³ siê od swoich rodziców najwa¿niejszych prawd ¿yciowych i zasad postêpowania. Jego
doskona³e pos³uszeñstwo woli
Bo¿ej dojrza³o w swoim wymiarze ludzkim dziêki naœladowaniu
przyk³adu ojca, czyli Józefa
— «cz³owieka sprawiedliwego»
(por. Mt 1, 19) – zauwa¿y³
Jan Pawe³ II.
c.d. na str. 2

Z ¯YCIA KOŒCIO£A

B£OGOS£AWIEÑSTWO OJCÓW I ICH DWUNASTOLETNICH SYNÓW
„Wielka dyskrecja, z jak¹ Józef wype³nia³ misjê powierzon¹ mu przez Boga, jeszcze bardziej uwydatnia
jego wiarê, która sprawia³a, ¿e zawsze ws³uchiwa³ siê w g³os Boga i stara³ siê zrozumieæ Jego wolê, aby
ca³ym sercem i ze wszystkich si³ byæ jej pos³usznym. Dlatego Ewangelia nazywa go cz³owiekiem «sprawiedliwym» (Mt 1, 19). Sprawiedliwy jest bowiem ten, kto siê modli, kto ¿yje wiar¹ i stara siê czyniæ dobro w
ka¿dej konkretnej sytuacji ¿yciowej. Wiara karmi¹ca siê modlitw¹ - oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje
nam œw. Józef. Jego œladem posz³y pokolenia ojców, którzy dziêki przyk³adowi prostego i pracowitego ¿ycia
zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenion¹ wartoœæ wiary, bez której wszelkie inne dobro nara¿one jest
na ryzyko” - mówi³ Jan Pawe³ II w marcu 2002 r.
Od kilku lat w parafii Œwiêtej Rodziny w uroczystoœæ Œw. Józefa udzielane jest uroczyste b³ogos³awieñstwo Ojcom i ich dwunastoletnim Synom. W tym roku w kalendarzu liturgicznym Uroczystoœæ
œw. Józefa przeniesiona jest na poniedzia³ek 20 marca. W tym dniu Ks. Proboszcz Andrzej Mazañski
zaprasza szczególnie wszystkich ojców z 12-letnimi synami na Mszê œw. o godz. 18.00. Otrzymaj¹
specjalne b³ogos³awieñstwo:
– Panie Jezu, Ewangelista £ukasz przekazuje nam, ¿e Maryja i Józef z bólem serca szukali Ciebie, kiedy Ty
rozmawia³eœ z nauczycielami i uczonymi w piœmie, prosimy Ciê za tych Ojców i ich dwunastoletnich synów,
aby szukali wzajemnego porozumienia i nie zniechêcali siê trudnoœciami. Spraw, aby ka¿dy z nich odkry³ co
jest wol¹ i dzie³em Ojca Niebieskiego w ich ¿yciu, aby chcia³ w nim trwaæ.
– Panie Jezu, powiedziano o Tobie, ¿e po powrocie do Nazaretu, czyni³eœ postêpy w m¹droœci, w latach, i w
³asce u Boga i u ludzi, spraw, aby ci synowie otwartym sercem przyjmowali Twoj¹ ³askê i doœwiadczali od
swoich ojców pomocy na drodze wiary.
– Panie Jezu, pierwsi uczniowie trwali jednomyœlnie w œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach przyjmowali
posi³ek z radoœci¹ i prostot¹ serca, obdarz obecnych tu ojców i ich synów radoœci¹ i prostot¹ we wspólnym
przebywaniu i podejmowaniu obowi¹zków w domu, w Koœciele, w œwiecie.
– Panie Jezu, dla wielu ludzi Koœcio³a œw. Józef by³ opiekunem i przewodnikiem na drogach wiary, modlitwy
i pracy, spraw, aby by³ nim równie¿ dla obecnych tu ojców i ich synów.
Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, Ty chcia³eœ, aby Twój Syn mia³ w osobie œw. Józefa opiekuna i stró¿a, spraw,
aby obecni tu ojcowie i ich synowie, trwali w jednoœci z Tob¹ i mogli stawaæ siê coraz bardziej nawzajem dla
siebie darem. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.
cd. ze str. 1

ŒW. JÓZEF WZÓR MÊSKOŒCI I OJCOSTWA
Œw. Józef jest dla nas wzorem wiary. Tak jak szacunkowi i poszukiwaniu z mi³oœci¹ woli Bo¿ej
Abraham, ¿y³ zawsze zdaj¹c siê bez zastrze¿eñ – naucza³ Jan Pawe³ II.
Œw. Józef ¿y³ s³u¿¹c swej Oblubienicy
na Bo¿¹ Opatrznoœæ. Jest umacniaj¹cym przyk³adem,
zw³aszcza wtedy, gdy Bóg chce, abyœmy zawierzyli i Boskiemu Synowi; tym samym sta³ siê dla wierz¹Mu „na s³owo”, a wiêc nie maj¹c jasnoœci co do Jego cych wymownym œwiadectwem tego, i¿ „panowaæ”
zamys³u. Jesteœmy wezwani do naœladowania znaczy „s³u¿yæ”. Z jego przyk³adu mog¹ czerpaæ
œw. Józefa tak¿e w pe³nym pokory pos³uszeñstwie przydatn¹ naukê ¿yciow¹ zw³aszcza ojcowie, ale
– cnocie, która wyra¿a siê u niego w milczeniu i pra- tak¿e wszyscy mê¿czyŸni odpowiedzialni za ró¿ne
cy w ukryciu.- Jak¿e cenna jest „szko³a nazaretañ- sfery naszego ¿ycia.
ska” dla wspó³czesnego cz³owieka, kuszonego przez
kulturê, która najczêœciej gloryfikuje pozór i sukces,
niezale¿noœæ i fa³szywe pojêcie wolnoœci indywidualnej. Jak¿e potrzebne jest natomiast przywrócenie
w³aœciwej wartoœci prostocie i pos³uszeñstwu,

Proœmy œw. Józefa, by opiekowa³ siê ojcami
i pomaga³ im wype³niaæ ich zadania w rodzinie.
By wspó³czeœni mê¿czyŸni stawiali Go sobie za wzór
postêpowania.
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FUNDACJA IM. ŒW. JÓZEFA
PRZY PARAFII ŒWIÊTEJ RODZINY
Œwiêty Józef okreœlany jest mianem opiekuna
Œwiêtej Rodziny. W sercu Wielkiego Postu liturgia
wskazuje nam tego wielkiego œwiêtego jako przyk³ad do naœladowania i jako opiekuna, do którego
mo¿emy siê wszyscy uciekaæ. Dziœ uznawany jest
za opiekuna ca³ego Koœcio³a, patronuje wielu wspólnotom koœcielnym i setkom parafii, które mog¹
chlubiæ siê tym, ¿e maj¹ go za patrona.
–Ta opiekuñczoœæ œw. Józefa, poœród jego wszystkich
wspania³ych cech, jest t¹, która inspiruje za³o¿ycieli
i cz³onków Fundacji jego imienia, dzia³aj¹cej na Zaciszu od kilkunastu lat – mówi pan Jerzy Pazura.
– Mo¿na powiedzieæ, ¿e idea opiekuñczoœci, przyœwieca Fundacji i ma zasiêg szerszy ni¿ g³ówny nasz
cel, jakim jest wybudowanie wyj¹tkowego domu
pobytu dla seniorów, gwarantuj¹cego swoim pensjonariuszom nie tylko profesjonaln¹ opiekê i uczestniczenie w ró¿norodnych zajêciach, ale równie¿ mo¿liwoœæ rozwoju duchowego poprzez pog³êbianie wiary
i radoœci z odkrywania obecnoœci Pana Boga
w codziennym ¿yciu.
Idea miejsca, w którym ka¿dy mieszkaniec czu³by
siê dobrze na ostatnim etapie ¿ycia, pojawi³a siê najpierw w wyobraŸni architekt Teresy K³êbkowskiejReñskiej, która marzy³a o katolickim domu dla osób
starszych. To z jej inicjatywy w 2001 roku powo³ana
zosta³a Fundacja im. Œw. Józefa.
Aktualnie Fundacja posiada dwa tereny pod budowê.
Pierwszy znajduje siê w odleg³ej o 25 km od Warszawy wsi Czubajowizna (gm. Poœwiêtne), drugi w le¿¹cej 40 km od naszej parafii Sokóle, w gminie Stanis³awów. Fundacja z³o¿y³a w obu gminach wnioski
o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.
– Celem Fundacji jest nie tylko stworzenie wspomnianego domu, ale równie¿ aktywizacja osób starszych
poprzez wspieranie kontaktów miêdzypokoleniowych.
Podejmowane s¹ integruj¹ce dzia³ania w œrodowisku
ludzi starszych przy parafii Œwiêtej Rodziny na Zaciszu. Dotychczas organizowane by³y wyjazdy pielgrzymkowe, wystawy, Klub Seniora, odczyty, koncerty, spotkania z Bibli¹, z filmem, z zaproszonymi goœæmi, warsztaty psychologiczne, prelekcje oraz spotkania okolicznoœciowe - wylicza pan Jerzy. – Przez ca³y
miniony rok organizowany by³ cykl wyk³adów
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„Ojczyzna œwiêtych”, przybli¿aj¹cy sylwetki ludzi,
którzy s¹ wzorem wiary i patriotyzmu oraz wydarzeñ wa¿nych dla ojczyzny i koœcio³a. Obecnie rozpoczêliœmy cykl pt. „Koœció³ i œwiat”, który przybli¿a postacie i wydarzenia wa¿ne dla naszej
Ojczyzny i Koœcio³a Powszechnego.
W dotychczas organizowane ró¿norakie przedsiêwziêcia, zaanga¿owani byli nie tylko cz³onkowie
Fundacji, ale parafianie z Zacisza i zaprzyjaŸnione
z Fundacj¹ osoby - wolontariusze. - Wszystkich
nas ³¹czy pasja i chêæ dawania dobra innym
ludziom, opiekowanie siê nimi i odpowiedzialnoœæ
za nich na wzór œw. Józefa – mówi przedstawiciel
Fundacji.
Fundacja ma status organizacji po¿ytku publicznego i zachêca wszystkich, którzy chcieliby jesieñ
i zimê ¿ycia spêdziæ we wspólnocie, do w³¹czenia
siê w to dzie³o.
– Na razie nie mamy ani pozwolenia na budowê,
ani wystarczaj¹cej iloœci œrodków. Mamy za to
radoœæ dzia³ania. Potrzeba nam te¿ informacji od
parafian czy istnieje potrzeba wybudowania domu,
o którym myœlimy. Bo jeœli rodziny na Zaciszu s¹
w stanie same zabezpieczyæ przysz³oœæ swoich seniorów i siê nimi opiekowaæ do koñca, to mo¿e siê
okazaæ, ¿e taki dom nie jest nam potrzebny – mówi
pan Jerzy. – Taki sygna³ zwrotny od naszych parafian jest wa¿n¹ wskazówk¹ dla naszych dzia³añ, bo
mo¿e istnieje jakaœ inna potrzeba, która mog³aby
byæ zrealizowana.
Œw. Józef, o którego szczególn¹ opiekê modl¹
siê osoby dzia³aj¹ce w Fundacji, z pewnoœci¹
pomo¿e im realizowaæ wolê Bo¿¹ we wszystkich
poczynaniach.
Je¿eli chcesz pomóc nam zbudowaæ
KATOLICKI DOM SENIORA
przeka¿ 1% swojego podatku.
Fundacja im. œw. Józefa
ul. Karminowa 46, 03-599 Warszawa
tel.: (22) 679-56-17
fundacja@domseniora.org.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA
Nr konta: 24 1240 1082 1111 0000 0428 2048
OPP Nr KRS: 0000056278

NASZA ROZMOWA
Katolicy jêzyka hebrajskiego uznaj¹ w pe³ni nauczanie Koœcio³a rzymskokatolickiego. Ró¿nice nie dotycz¹ wyk³adni wiary, ale praktyk liturgicznych. Przyk³adem mo¿e byæ u¿ywanie zarówno rzymskiego kalendarza liturgicznego jak i kalendarza œwi¹t ¿ydowskich jednoczeœnie. ¯ydowscy katolicy obchodz¹ Paschê, Rosz ha-Szana,
Szawuot i zachowuj¹ inne znane tradycje judaistyczne. Ich identyfikowanie siê z Narodem Wybranym z równoczesnym jasnym samookreœleniem siê jako katolików jest akceptowane przez Stolicê Œwiêt¹. Wspólnota uznaje
zwierzchnictwo biskupa rzymskiego. ¯ydowscy katolicy sprawuj¹ eucharystiê wed³ug rytu rzymskiego w jêzyku
hebrajskim.
W 1952 roku papie¿ Pius XII pozwoli³, by katolicy obrz¹dku ³aciñskiego mieszkaj¹cy w Izraelu mogli u¿ywaæ w
liturgii jêzyków hebrajskiego i aramejskiego. Trzy lata póŸniej ³aciñski Patriarcha Jerozolimy zaaprobowa³ powstanie Dzie³a œw. Jakuba, które nastêpnie przerodzi³o siê w Wikariat dla katolików jêzyka hebrajskiego. G³ównymi celami powstania wikariatu apostolskiego dla katolików jêzyka hebrajskiego by³y: prowadzenie centrów, w
których hebrajskojêzyczni katolicy mogliby siê zbieraæ na modlitwie i sprawowaniu liturgii (Beer Szewa, Hajfa,
Jerozolima, Tel Awiw, Tyberiada) oraz praca na rzecz wzajemnego zbli¿enia chrzeœcijañsko-¿ydowskiego.

Obecnie dla wikariatu pracuje trzech kap³anów polskiego pochodzenia: ks. Piotr ¯elazko z diecezji
szczeciñskiej w Beer Szewie, o. Apolinary Szwed, franciszkanin, którzy zajmuje siê duszpasterstwem
w Tel Awiwie i ks. Roman Kamiñski - odpowiedzialny za wspólnotê w Hajfie.

¯YDOWSCY KATOLICY W ZIEMI ŒWIÊTEJ
Rozmowa z ks. Romanem Kamiñskim ze wspólnoty katolików jêzyka hebrajskiego w Hajfie w Izraelu.
Z drugiej strony jest te¿ ju¿ zwyk³e przyzwyczajenie
siê, niestety. Duchowo potrafiê to doceniæ, ale powiedzmy sobie szczerze, ¿e jak siê np. spieszê, to
mijam te wszystkie miejsca œwiête. Dlatego zachêca³bym wszystkich wybieraj¹cych siê z pielgrzymk¹
do Ziemi Œwiêtej, by w ka¿dym z tych miejsc znaleŸli choæ minutê na w³asne spotkanie z Jezusem
akurat w tym miejscu, gdzie bêd¹. Szczególnie, jeœli
ktoœ wie, ¿e jest to jego jednorazowy pobyt, to wa¿ne, by nie straci³ tego spotkania. By nie by³a to tylko
wizyta poznawcza, turystyczna. Pewien benedyktyn
napisa³ ksi¹¿kê o Ziemi Œwiêtej i zatytu³owa³ j¹ „Pi¹ta
ewangelia”. Dla mnie to jest naprawdê pi¹ta ewangelia. Te wszystkie miejsca s¹ oczywiœcie piêkne podziwiamy architekturê, przyrodê, wszystko to jest
ciekawe z punktu widzenia turysty ale my chrzeœcijanie wiemy, co tam siê wydarzy³o dwa tysi¹ce lat
temu i wa¿ne, ¿eby prze¿yæ to na nowo. Spotkanie
osobiste z Bogiem, z Chrystusem - to w Ziemi Œwiêtej robi wra¿enie i duchowo powala cz³owieka najbardziej, poza pielgrzymkowo-turystycznym zwiedzaniem. Dobrze te¿ przed pielgrzymk¹ zrobiæ postanowienie: chcê spotkaæ tam Chrystusa, naprawdê
Go dotkn¹æ i przywieŸæ Go do siebie.
Chrzeœcijanie prze¿ywaj¹ teraz Wielki Post, potem bêdzie Zmartwychwstanie Pañskie. Jak to jest
we wspólnotach hebrajskich?
Kiedy mieszka³em przez 3 lata w Jerozolimie bra³em udzia³ w szczególnych dla mnie obchodach Triduum Paschalnego, które odprawiane by³o w Bazy-

Odwiedzaj¹c nasz¹ parafiê jest Ksi¹dz swoistym
pomostem pomiêdzy nami a Ziemi¹ Œwiêt¹.
BywaKsi¹dz w miejscach, do których my udajemy siê z pielgrzymk¹, czasami tylko raz w ¿yciu,
a czasem tylko pragnieniem.
Kiedy jestem w Polsce, bardzo lubiê przyje¿d¿aæ
do Parafii Œwiêtej Rodziny. Na Bliski Wschód wyjecha³em w 1999 r. jeszcze jako kleryk. W Hajfie mieszkam od 2008 r., a od 2009 r. pos³ugujê ju¿ jako ksi¹dz.
Rzeczywiœcie jestem w tej dobrej sytuacji, ¿e mieszkam tam i mam ³atwy dostêp do ró¿nych miejsc œwiêtych, gdzie coœ siê wydarzy³o i z tego powodu mogê
tam bywaæ czêsto, kiedy tylko pozwala mi na to czas
i jest taka potrzeba moja w³asna czy kogoœ innego.
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lice Grobu. Na te œwiêta przychodz¹ tam wierni
z Jerozolimy, z ca³ego Izraela, przyje¿d¿aj¹ z ca³ej
Palestyny, ale s¹ to raczej jednostki, bo wszyscy chc¹
œwiêtowaæ z rodzinami. Bazylika Grobu nie pomieœci zbyt du¿o osób. W Hajfie, gdzie teraz jestem, jest
tak, ¿e Triduum Paschalne ka¿dy prze¿ywa w swojej
wspólnocie. Te nasze wspólnoty hebrajskie nie s¹
parafiami. Tylko w Beer Szewie jest parafia, bo tam
nie ma koœcio³a arabskiego, wiêc ta wspólnota hebrajska jest kanonicznie parafi¹. Natomiast w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie s¹ wspólnoty jêzyka hebrajskiego, które s¹ albo przy koœciele arabskim
albo zupe³nie oddzielnie. Tak wiêc nasze ma³e wspólnoty uczestnicz¹ w Triduum Paschalnym, ³¹cznie
z rezurekcj¹ nocn¹. W niedzielê wszystkie wspólnoty spotykaj¹ siê razem w jednym miejscu i mamy
Mszê Œwiêt¹ dzienn¹ wielkanocn¹ i wspólnie prze¿ywamy Zmartwychwstanie Pañskie. Tak¹ tradycjê
mamy ju¿ od lat, bo Wielkanoc prawie zawsze wypada w czasie Paschy ¯ydowskiej i wówczas wszyscy maj¹ wolne i mog¹ sobie spokojnie w niedzielê
pojechaæ na spotkanie wspólnot, nie musz¹ iœæ
do pracy. W niedzielê pracujemy. Niektórzy siê zwalniaj¹ specjalnie, niektórzy nie mog¹ i generalnie jest
to problem, bo nie ka¿dy ma dobr¹ i przychyln¹
atmosferê w pracy. Dlatego jak jest Œwiêto Paschy
to nikt nie pracuje i my swobodnie mo¿emy siê spotkaæ wspólnotowo. Rok temu, ze wzglêdu na przesuniêcie w kalendarzu ¿ydowskim by³a du¿a ró¿nica
miêdzy tymi dwoma œwiêtami i mieliœmy spotkanie
cztery tygodnie po Wielkanocy.
Czyta ksi¹dz Pismo Œwiête w oryginale. Jakie
to uczucie?
Orygina³em jest Stary Testament, bo Nowy po
hebrajsku jest t³umaczeniem, gdy¿ Ewangelie by³y
pisane po grecku. Jest to wiêc takie samo t³umaczenie jak na polski czy na inny jêzyk. Inaczej jest ze
Starym Testamentem. Po pierwsze jest trudnoœæ czytania, bo jest to orygina³. Wprawdzie s¹ t³umaczenia
na wspó³czesny hebrajski, ale ich siê nie u¿ywa
liturgicznie, tylko jako pomoc w szkole dla dzieci,
by zrozumia³y, co jest w Starym Testamencie. Ogólnie starohebrajski jest trudnym jêzykiem i wielu Izraelczyków niewiele rozumie. Ludzie, którzy przychodz¹ do nas na spotkania, gdy czytaj¹ Pismo Œwiête
czasem nie rozumiej¹ co czytaj¹. S¹ tam ³atwiejsze
i trudniejsze fragmenty, ale czytaj¹c te teksty ma siê
niezwyk³e wra¿enie dotykania orygina³u. Te teksty
mo¿na interpretowaæ, bo jest to coœ, co dany prorok
czy król, np. w psalmach, napisa³ z natchnienia Bo¿ego i on tak to czu³ w tym momencie. Nie t³umaczy³ czegoœ, tylko tak prze¿ywa³ w swoim sercu

i to w³aœnie robi ogromne wra¿enie. S¹ niektóre psalmy, które po hebrajsku brzmi¹ inaczej ni¿ przet³umaczone np. na jêzyk polski. Ka¿dy jêzyk ma swoje
ograniczenia, ¿yje swoim ¿yciem i czasem w t³umaczeniu nie odda siê wiernie myœli autora s³ów w oryginale. T³umacz dodaje te¿ zawsze swoj¹ interpretacjê. Jeœli zaœ chodzi o Nowy Testament, to czytam
go tak, jakbym czyta³ po polsku.
Czy m³odzie¿ ze wspólnot jêzyka hebrajskiego
by³a w Polsce na Œwiatowych Dniach M³odzie¿y?
Przyjecha³a do Polski z ks. Piotrem i o. Apolinarym,
bo ja musia³em zostaæ ze wspólnotami. Z m³odzie¿¹
by³em wczeœniej na ŒDM w Madrycie. W Polsce
du¿o zwiedzili i byli zachwyceni. Wszystko im siê
podoba³o, ale najwiêksze wra¿enie zrobi³a na nich
przyroda. Wielu z nich mówi³o, ¿e chcia³oby w Polsce zostaæ. Bardzo wa¿ne by³o dla nich spotkanie
z Papie¿em, ale te¿ wa¿ne by³o zetkniêcie siê z tak
ogromn¹ iloœci¹ wiernych, tak jak oni chrzeœcijan.
Bo oni nie maj¹ tego na co dzieñ. Moja m³odzie¿
w szkole ma kolegów ¯ydów czy Arabów, najczêœciej niewierz¹cych tak jak oni. Dla nich jest to trudne, ¿e w szkole nie mog¹ z nikim porozmawiaæ
o tych najwa¿niejszych sprawach ¿ycia, wiary.
Dlatego m³odzie¿ w naszych wspólnotach jest tak
bardzo do siebie przywi¹zana, gdy¿ s¹ dla siebie oparciem, jak podczas ŒDM, bo czuj¹, ¿e razem z rówieœnikami mog¹ prze¿ywaæ swoj¹ wiarê, nie tylko sami
i nie tylko w rodzinie. Przyjechanie do Polski na
ŒDM by³o dla nich wyj¹tkowe, bo zobaczyli, ¿e
takiej m³odzie¿y jak oni jest mnóstwo na œwiecie
i jest to radosna m³odzie¿ i to jest piêkne – radoœæ
wiary w Jezusa Chrystusa.
Nie jest ³atwo byæ ¯ydem, który przyj¹³ i kocha
Jezusa?
To nie jest proste i nie ukrywamy tego. We wspólnotach s¹ ludzie, którzy otwarcie siê przyznaj¹ do wiary w domu, w pracy, w s¹siedztwie. Niektórzy nie
maj¹ ¿adnych problemów z tym osobiœcie i nie spotykaj¹ siê z jakimœ ostracyzmem ze strony innych
ludzi. Niektórzy przyznali siê i mieli jakieœ niesnaski, zatarcia, a nawet i zerwanie relacji. Niektórzy
w³aœnie z tego wzglêdu nie decyduj¹ siê na przyznania siê do wiary w Chrystusa, szczególnie w rodzinach, bo jednak uwa¿aj¹, ¿e zachowanie wiêzów
rodzinnych jest wa¿niejsze ni¿ œwiadczenie s³owem
o wierze. Staraj¹ siê za to swoim ¿yciem œwiadczyæ
o tym, ¿e w ich ¿yciu zasz³o coœ wa¿nego, spotkali
Kogoœ wa¿nego. S¹ takie rodziny, w których rodzice
nie wiedz¹, ¿e dzieci s¹ chrzeœcijanami lub odwrotnie. To s¹ sytuacje bardzo trudne – potrzeba tu du¿o
c.d. na str. 8
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

Do³ki
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ kopa³em do³ki w ogródku. Trochê dlatego, ¿e wczoraj
tata czyta³ mi tak¹ ksi¹¿kê, a trochê dlatego, ¿e by³a
³adna pogoda i mog³em siê wreszcie bawiæ w ogródku od samego rana.
Mama mia³a jakieœ zajêcia w domu, wiêc by³bym w
ogródku zupe³nie sam, gdyby nie mój ¿ó³w przytulanka. Na szczêœcie on nie mia³ ¿adnych zajêæ. Dziêki temu byliœmy w ogródku razem i razem kopaliœmy do³ki.
Wiecie, czym siê kopie do³ki, prawda? Mo¿na prawie wszystkim, co siê nie gniecie ani nie wygina, ale
najlepiej kopaæ ³opatk¹. Pokaza³em to najpierw mojemu ¿ó³wiowi.
- Zobacz – powiedzia³em – najpierw siê wbija ³opatkê w ziemiê, potem nabiera siê trochê tej ziemi, a
potem odk³ada na bok. Tak powstaje do³ek i wtedy
mo¿na do niego zajrzeæ.
Mój ¿ó³w nic nie powiedzia³, choæ na pewno wszystko zrozumia³. Od razu zacz¹³ mi bardzo pomagaæ.
Nie w kopaniu, bo by³o mu trudno wbijaæ ³opatkê,
ale w zagl¹daniu do do³ka.
I tak robiliœmy: ja kopa³em, a potem razem zagl¹daliœmy do do³ka.
- Widzisz tu coœ? – zapyta³em po pierwszym zagl¹dniêciu.
¯ó³w milcza³, bo widocznie nic nie zobaczy³. Ja
zreszt¹ te¿, wiêc wykopa³em nastêpny do³ek, a potem nastêpny, a potem jeszcze nastêpny. Zagl¹daliœmy po kolei – najpierw ja, potem ¿ó³w, a potem znowu ja, dla pewnoœci. I nic. W jednym do³ku co prawda nie by³o takie ca³kiem nic, tylko d¿d¿ownica, ale
jeœli siê szuka czegoœ innego ni¿ d¿d¿ownica, to wtedy d¿d¿ownica jest tak jakby nic.
Wykopaliœmy ju¿ tych do³ków ca³kiem sporo, kiedy
We wtorek po IV niedzieli Wielkiego Postu,
28 marca, nasz koœció³
jest w Warszawie
koœcio³em stacyjnym.
Oznacza to, ¿e wierni
z ca³ej Warszawy s¹
zaproszeni w tym dniu,
by nawiedziæ nasz¹
œwi¹tyniê. Koœció³
bêdzie otwarty przez ca³y dzieñ, bêdzie mo¿liwoœæ
spowiedzi i modlitwy.

Zapraszamy!
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drzwi tarasowe siê otworzy³y i do ogródka wesz³a
mama. Otworzy³a szeroko oczy i zawo³a³a:
- Kret? Kret! Kret?
Zabrzmia³o to trochê jak okrzyk wojenny, który wydajemy z tat¹, gdy bawimy siê w Indian. Na pocz¹tku nie zrozumia³em, ¿e mamie chodzi o to ryj¹ce
zwierz¹tko. Kiedy zrozumia³em, rozejrza³em siê, ale
nigdzie nie zobaczy³em kreta.
- Tu nie ma kreta, mamo – powiedzia³em do mamy,
która tymczasem podesz³a bli¿ej.
- A te…, te…, te dziury?! – zapyta³a mama. Patrzy³a
przy tym z coraz dziwniejsz¹ min¹ na mnie, mojego
¿ó³wia, a zw³aszcza na moj¹ ³opatkê.
- To my z ¿ó³wiem je wykopaliœmy – wyjaœni³em. –
Chcieliœmy znaleŸæ skarb, ¿ebyœcie z tat¹ nigdy nie
musieli siê ju¿ martwiæ o pieni¹dze na naprawê samochodu, tak jak wczoraj.
Mama westchnê³a, przesta³a mieæ dziwn¹ minê i
jakoœ wyj¹tkowo mocno mnie przytuli³a.
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e nie w ka¿dym ogródku
mo¿na znaleŸæ taki skarb, jak ten o którym mi czyta³
tata w ksi¹¿ce. Ale podobno w naszym te¿ jakiœ jest,
choæ wcale nie trzeba go wykopywaæ. Tak powiedzia³ tata po powrocie z pracy, gdy mama mu wszystko opowiedzia³a. Podobno ten skarb jest ró¿owy i
ma uœmiechniêty ryjek. Tak ca³kiem to tego nie rozumiem… A Wy?
Wojciech Wid³ak
Program dnia stacyjnego:
* otwarcie koœcio³a 6.00 – 21.00
* Msze Œwiête wg porz¹dku w parafii
* wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i adoracja
(do godz. 15.00)
* sta³a ca³odzienna spowiedŸ
* godz. 12.00 – Anio³ Pañski i Ró¿aniec (tajemnice
bolesne)
* godz. 15.00 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
(Droga Krzy¿owa)
* godz. 19.00 – Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
* godz. 20.00 – Msza Œwiêta
* godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH
Spouse of the Mother of God,
Chaste guardian of the Virgin,
Foster-father of the Son of God,
Diligent protector of Christ,
Head of the holy family,
Joseph most just,
Joseph most chaste,
Joseph most prudent,
Joseph most brave,
Joseph most obedient,
Joseph most faithful,
Mirror of patience,
Lover of poverty,
Model of artisans,
Glory of home life,
Guardian of virgins,
Pillar of families,
Solace of the wretched,
Hope of the sick,
Patron of the dying,
Terror of demons,
Protector of the holy Church,

Litany of Saint Joseph
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, hear us.
Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.
Christ, graciously hear us.
God the Father of Heaven,
have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world,
God the Holy Spirit, Holy Trinity, one God,
Holy Mary,
pray for us.
Saint Joseph,
Renowned offspring of David,
Light of patriarchs,

Lamb of God, who takes away the sins of the world, spare us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
V. He made him lord of His House.
R. And ruler of all His possessions.
Let us pray. O God, who in your unspeakable providence deigned to choose blessed Joseph to be the spouse
of your own most holy Mother: grant, we beseech you, that we may deserve to have him as our intercessor in
heaven, whom we venerate on earth as our protector: Who lives and reigns world without end. Amen.

Saint Teresa’s Devotion to Saint Joseph
I wish I could persuade everyone to be devoted to this glorious saint, for I have great experience of the
blessings which he can obtain from God. I have never known anyone to be truly devoted to him and render
him particular services who did not notably advance in virtue, for he gives very real help to souls who
commend themselves to him. For some years now, I think, I have made some request of him every year on
his festival and I have always had it granted. If my petition is in any way ill directed, he directs it aright for
my greater good.
If anyone cannot find a master to teach him how to pray, let him take this glorious saint as his master and he
will not go astray. (Autobiography Chapter 6)
/http://carmelourladysdovecote.wordpress.com/2012/07/13/st-teresas-devotion-to-st-joseph/

Parafialne rekolekcje wielkopostne
rozpoczn¹ siê w naszym koœciele w V niedzielê
Wielkiego Postu, 2 kwietnia, i bêd¹ trwa³y
do œrody 5 kwietnia.
Poprowadzi je pallotyn ks. Marek Borowski.
Zapraszamy!
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Z ¯YCIA PARAFII
cd. ze str. 5

Spotkanie dla mam z ma³ymi dzieæmi

delikatnoœci, modlitwy za te osoby, za ich rodziny.
Znam cz³owieka, który bardzo d³ugo walczy³ z tym,
czy ma powiedzieæ, ¿e uwierzy³ czy nie. By³o to dla
niego bardzo trudne. W koñcu zdecydowa³ siê powiedzieæ – rodzina zaakceptowa³a, ale ciê¿ko. My
jako duszpasterze nie k³adziemy nacisku na to, pozostawiamy woln¹ rêkê. Oczywiœcie zachêcamy, by
w miarê mo¿liwoœci przyznawaæ sie do wiary, ale
przyjmujemy, ¿e niektórzy nie mówi¹ otwarcie, ¿e
uznali Jezusa jako Zbawiciela. Czasem jest trudno
w kazaniach. Szczególnie, kiedy s¹ czytania, które
mówi¹, ¿eby iœæ i œwiadczyæ, to trzeba je tak u³o¿yæ,
by nie dotkn¹æ tych ludzi i nie powiedzieæ im – jesteœcie gorsi. A z drugiej strony zachêciæ, ¿eby jak
najbardziej swoim ¿yciem mocniej œwiadczyli, ¿e
maj¹ t¹ Chrystusow¹ mi³oœæ Bo¿¹. To s¹ nasze trudnoœci. W kazaniach trzymam siê zawsze mocno czytañ na dany dzieñ - na nasze spotkania przychodz¹
katolicy pochodzenia ¿ydowskiego – i to jest wa¿ne
dla tych ludzi. Przyjê³o siê, by mówiæ, ¿e ktoœ jest
¯ydem lub katolikiem. Po przyjêciu Chrystusa niektórzy nie chc¹ ju¿ mówiæ o swoim ¿ydostwie, ale
jest takich ma³o. Wiêkszoœæ w naszych wspólnotach
mówi jednak o sobie wprost: - Jesteœmy ¯ydami, którzy przyjêli Chrystusa, jak aposto³owie, a ci nie byli
katolikami, gdy¿ nie by³o wówczas katolicyzmu; byli
pierwszymi chrzeœcijanami, ale i ¯ydami. Tak samo
ci ludzie, którzy przyjmuj¹ u nas chrzest katolicki
maj¹ poczucie bycia ¯ydem i katolikiem. Ma siê takie wra¿enie, choæ mo¿e nie wszystkich to dotyczy,
¿e naród izraelski, naród ¿ydowski jest to naród Ksiêgi – tak siê o nich czasami mówi – k³ad¹cy bardzo
mocny nacisk na Pismo Œwiête, na Bibliê. Dlatego
w moich kazaniach staram siê trzymaæ czytañ, szukaæ zwi¹zku miêdzy czytaniami. Staram siê te¿ odnosiæ je do naszego ¿ycia, do wspó³czesnoœci. ¯ydzikatolicy s¹ jak Stary i Nowy Testament. Nios¹ w sobie jedno i drugie.
Rozmawia³a
Katarzyna Pawlak

W czwartek 16 marca mamy z niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi spotka³y siê w domu parafialnym. Spotkanie zosta³o przygotowane przez ks. Proboszcza we
wspó³pracy z matkami wielodzietnymi z naszej
parafii, które pragn¹ dzieliæ siê swoim doœwiadczeniem macierzyñstwa z m³odymi mamami i wzrastaæ
w wierze. - Mi³oœæ czyni nas odwa¿nymi, nawet wtedy, gdy lêki i obawy tl¹ siê gdzieœ w sercu. Zw³aszcza
mi³oœæ do dziecka. Wiemy, ¿e nasza mi³oœæ ma swoje
granice, poznajemy je po braku cierpliwoœci, niepokoju, zmêczeniu, zniechêceniu. Ale odwaga pozwala
je przekraczaæ. Odwaga ma swoje Ÿród³o w ³¹cznoœci z Bogiem, zakorzenieniu w Niego. On umi³owa³
do koñca. On odpowiada na wo³anie z g³êbi mojej
bezradnoœci. On zmienia lêk w ufnoœæ – mówi³
ks. Proboszcz Andrzej Mazañski. – Odwa¿na mi³oœæ matki jest najwa¿niejszym pokarmem dla dziecka. Spotkania bêd¹ siê odbywa³y w czwartki o godz.
10.30. Zapraszamy!

Naprotechnologia w Szpitalu Bródnowskim
Uruchomiony zosta³ „Program wsparcia leczenia niep³odnoœci mieszkañców woj. mazowieckiego metod¹
naprotechnologii na lata 2017-2019”, który bêdzie
realizowaæ Zespó³ Oddzia³ów Ginekologiczno-Po³o¿niczych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. W³odzimierza Sawickiego.
Mo¿na zg³aszaæ siê do tego programu dzwoni¹c
do sekretariatu szpitala w godz. 9.00-14.30 pod
nr tel. 22 326 58 18.
Naprotechnologia polega na diagnozie oraz terapii
lekarskiej, opartej na monitorowaniu i poprawie ogólnego zdrowia kobiety, a tak¿e leczeniu, w przypadku
zaburzeñ zdrowia prokreacyjnego. W tej technice
wykorzystuje siê wszystkie znane i dostêpne we
wspó³czesnej medycynie metody terapii farmakologicznej i leczenia chirurgicznego. Koœció³ zachêca
do stosowania tej metody w leczeniu niep³odnoœci.

DROGA KRZY¯OWA

GORZKIE ¯ALE

PI¥TEK 17.00 dla dzieci, 17.30 dla doros³ych,
19.00 dla m³odzie¿y

NIEDZIELA godz. 17.15

Rzymskokatolicka 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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