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ZACISZU
GAZETKA PARAFII ŒWIÊTEJ RODZINY

W SOLIDARNEJ JEDNOŒCI ZE ZMAR£YMI
Siostra Kinga Szczurek ze Zgromadzenia Sióstr Wspomo¿ycielek Dusz Czyœæcowych odpowiada na pytania o czyœciec.

Czym w³aœciwie jest czyœciec?
Z punktu widzenia wiary, œmieræ cz³owieka,
zw³aszcza wierz¹cego, mo¿emy nazwaæ pasch¹,
czyli przejœciem. Zapocz¹tkowuje ona jego spotkanie ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem, z jego
Stwórc¹ i Odkupicielem, o którym niestety, tak
czêsto w swoim ¿yciu zapomina³. W œwietle
nieskoñczonej Mi³oœci, któr¹ czuje siê ca³y ogarniêty i przenikniêty, widzi ca³¹ prawdê o sobie.
Obok dobra, jakie uczyni³ wspierany Bo¿¹ ³ask¹
– bezinteresownych czynów mi³oœci, poœwiêcenia
– dostrzega tak¿e swoj¹ oziêb³oœæ, obojêtnoœæ, niewdziêcznoœæ, brak mi³oœci bliŸniego, krzywdy wyrz¹dzone innym. To wszystko, mówi¹c obrazowo,
jest brudem na jego godowej szacie, uprawniaj¹cej
go do wejœcia na ucztê niebiesk¹. Któ¿ by siê oœmieli³ wejœæ tam w piêknym, ale poplamionym okryciu?
Tych wszystkich, nie przygotowanych jeszcze do koñca, by mogli przyj¹æ dar nieba, Pan Bóg
nie pozostawia samych, ale w swoim mi³osierdziu
ofiaruje im mo¿liwoœæ pokuty za skutki swoich
grzechów. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
poucza o tym w nastêpuj¹cy sposób: „ci, którzy
umieraj¹ w ³asce i przyjaŸni z Bogiem, ale nie s¹
jeszcze ca³kowicie oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni
swego wiecznego zbawienia, przechodz¹
po œmierci oczyszczenie, by uzyskaæ œwiêtoœæ konieczn¹ do wejœcia do radoœci nieba” (KKK 1030)
Moc Bo¿a osadza, oczyszcza, uœwiêca i dope³nia wszystko, co w chwili œmierci by³o jeszcze
w cz³owieku niedoskona³e. Czyœæcem jest wiêc Bóg
sam w swej mocy oczyszczaj¹cej i uœwiêcaj¹cej.
Chodzi o cierpienie oczyszczaj¹ce, którego Ÿród³em
jest mi³oœæ. W tej mi³oœci z³¹czone s¹ solidarnie

wszystkie cz³onki jednego Cia³a Chrystusowego
(Koœcio³a), dlatego mog¹ one siê wzajemnie wspieraæ modlitwa i pokuta, a przez (o dope³niaæ „braki
udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym jest
Koœció³” (Kol l, 24).
Czyœciec czêsto wyra¿any jest przez symbol
ognia. Czy rzeczywiœcie zmarli bêd¹cy w stanie
czyœæca doznaj¹ rzeczywistych p³omieni ognia?
Czyœciec nie ma nic wspólnego z ogniem
fizycznym. Jest to ogieñ duchowy, ogieñ Bo¿ej
mi³oœci, uto¿samiany z Duchem Œwiêtym, który
oczyszcza, uœwiêca i dope³nia wszystko, co w chwili
œmierci by³o jeszcze w cz³owieku niedoskona³e.
Ogieñ Ducha Œwiêtego zapala z jednej strony
w duszy czyœæcowej niewyobra¿alne dla nas
pragnienie Boga, g³ód Boga, z drugiej zaœ usuwa
przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce jej pe³ne zjednoczenie z Bogiem przez proces oczyszczenia; wypala
w niej niejako wszystkie pozosta³oœci grzechu,
brudy grzechowe.
Podobne wyjaœnienie ognia czyœæcowego spotykamy w ksi¹¿ce „Œwiadkowie Bo¿ego mi³osierdzia”. Pochodzi ono od zmar³ego Bartka: „Ogieñ”
czyœæcowy. On istnieje. Nie fizyczny, bo nie pali cia-
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TEMAT MIESI¥CA
³a, ale istnieje ból duszy tak przeraŸliwy,
¿e do niczego innego porównany byæ nie mo¿e. Bo
na ziemi tylko ogieñ przetrawia, spopiela i niszczy
tak ca³kowicie wszystko, co spaliæ siê daje, jak
tu niszczony jest grzech w ogniu mi³oœci Bo¿ej
do nas i naszej ku Niemu. Tu wszystko, co nie
zosta³o uœwiêcone przez Mi³oœæ, oczyszcza siê przez
„wypalenie”, unicestwienie w cz³owieku wszelkich
naroœli duchowych.

Pierwszym krokiem do okazania pomocy
zmar³emu jest przebaczenie mu wszystkich doznanych od niego krzyw, zranieñ. Znane s¹ przypadki,
¿e zmarli prze¿ywaj¹cy czyœciec za Bo¿ym pozwoleniem pojawiali siê ¿yj¹cym, prosz¹c ich o przebaczenie. Koœció³ naucza, ¿e zmar³ym poddanym
cierpieniom czyœæcowym mo¿emy przyjœæ
z pomoc¹ przez:
– zamawianie za nich Mszy œw., przyjêcie Komunii œw., ró¿nego rodzaju modlitwy np. ró¿aniec,
Drogê krzy¿ow¹, adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu i inne modlitwy,
– ró¿ne uczynki pokutne
– ja³mu¿nê
– post
– ofiarowane w ich intencji odpusty.
Uprzywilejowanym czasem pomocy
dla zmar³ych jest miesi¹c listopad. Koœció³ przypomina, ¿e wierni, którzy po spe³nieniu zwyk³ych
warunków nawiedz¹ 2 listopada koœció³ lub kaplicê i odmówi¹ Ojcze Nasz i Wierzê w Boga, mog¹
uzyskaæ odpust zupe³ny dla jednego zmar³ego.
Taki sam odpust mo¿na uzyskaæ od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam
dowolnej modlitwy za zmar³ych, nawet chocia¿by
w myœli. To wielka ³aska dla nich, któr¹ mo¿emy
im wyprosiæ.

Jak mo¿emy pomóc zmar³ym bêd¹cym w czyœæcu?
W Koœciele katolickim œwiadczenie pomocy
zmar³ym, siêgaj¹ce swymi korzeniami Starego Testamentu, trwa nieprzerwanie od samego pocz¹tku. Pomoc ta ma charakter wstawienniczy i opiera
siê na prawdzie o œwiêtych obcowaniu, czyli
komunii obejmuj¹cej trzy stany Mistycznego Cia³a
Chrystusa, jakim jest Koœció³: wspólnotê zbawionych w niebie, pielgrzymuj¹c¹ na ziemi i bêd¹cych
w stanie czyœæca. Œmieræ nie stanowi w tym wzglêdzie ¿adnej granicy ani przeszkody. Wszyscy
bowiem jesteœmy z³¹czeni w mi³oœci Chrystusa.
St¹d wymogiem w okazywaniu pomocy zmar³ym
jest nasze zjednoczenie z Chrystusem przez ³askê
uœwiêcaj¹c¹. W Nim bowiem mamy Jedynego
Poœrednika u Ojca i Jemu oddajemy wszystko
co chcemy daæ zmar³ym, prosz¹c Go, aby w³¹czy³
to w swoj¹ Ofiarê.

LEKTURA NA LISTOPAD
Aby mieli ¿ycie wieczne...
Modlitwy za zmar³ych
Katolicka nauka
o czyœæcu i formy niesienia
pomocy zmar³ym

Ka¿dy wierz¹cy cz³owiek
ma mo¿liwoœæ spieszenia z pomoc¹ zmar³ym cierpi¹cym
w czyœæcu. Swoimi modlitwami i uczynkami mi³osierdzia
mo¿e skróciæ im bolesne oczekiwanie na wieczne spe³nienie w mi³oœci Boga Ojca.
Siostry Wspomo¿ycielki, zgodnie z charyzmatem, nie tylko same modl¹ siê za zmar³ych cierpi¹cych w czyœæcu, ale poprzez apostolstwo zachêcaj¹ tak¿e innych, zw³aszcza œwieckich, by w³¹czyli
siê do dzie³a pomocy cierpi¹cym w czyœæcu.
To z myœl¹ o nich zosta³a opracowana ksi¹¿eczka. W pierwszej czêœci modlitewnika zosta³y
przedstawione formy wspomagania zmar³ych cierpi¹cym w czyœæcu. Natomiast w czêœci drugiej zosta³y umieszczone modlitwy liturgiczne za zmar³ych oraz nabo¿eñstwa prywatne za zmar³ych.

s. Kinga Szczurek
Wspomo¿ycielka Dusz Czyœcowych

Ksi¹¿ka jest przystêpnym
opracowaniem na temat czyœæca, powsta³ym
w oparciu o katechezy i konferencje dla uczestników rekolekcji i dni skupienia poœwiêconych
tej tematyce.
Jest prób¹ spojrzenia na tê prawdê wiary
w aspekcie tajemnicy Odkupienia i Bo¿ego mi³osierdzia.
Publikacja stanowi zaproszenie do duchowej
solidarnoœci z tymi, którzy poddani oczyszczeniu,
oczekuj¹ pomocy. Podpowiada w jaki sposób
tê pomoc mo¿na im okazaæ, i na ile mo¿e byæ
ona skuteczna.

2

KATECHEZA OJCA ŒWIÊTEGO
Drodzy bracia i siostry,
W poprzedniej medytacji zastanawialiœmy siê
nad wa¿nymi obietnicami, jakie rodzice sk³adaj¹ dzieciom, od chwili gdy s¹ one pomyœlane w mi³oœci
i poczête w ³onie matki.
Mo¿emy dodaæ, ¿e przygl¹daj¹c siê bli¿ej, ca³a
rzeczywistoœæ rodziny opiera siê na obietnicy. Warto
siê nad tym dobrze zastanowiæ: to¿samoœæ rodzinna
opiera siê na obietnicy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
rodzina ¿yje obietnic¹ mi³oœci i wiernoœci, jak¹
sk³adaj¹ sobie nawzajem mê¿czyzna i kobieta.
Zawiera ona zobowi¹zanie do przyjêcia i wychowania dzieci. Realizuje siê ona jednak równie¿
w opiece nad rodzicami w podesz³ym wieku,
w ochronie i opiece nad s³abszymi cz³onkami rodziny, we wzajemnej pomocy, aby zrealizowaæ
swoje zalety i zaakceptowaæ swoje ograniczenia.
Obietnica ma³¿eñska poszerza siê, aby dzieliæ radoœci i cierpienia wszystkich ojców, matek, dzieci,
z wielkodusznym otwarciem na wspó³¿ycie miêdzyludzkie i dobro wspólne. Rodzina, która zamyka siê
w sobie jest sprzecznoœci¹, dewaluacj¹ obietnicy,
która j¹ zrodzi³a i która j¹ o¿ywia. Nigdy nie wolno
zapominaæ, ¿e to¿samoœæ rodziny jest zawsze obietnic¹, która nieustannie siê poszerza na ca³¹ rodzinê
i tak¿e na ca³¹ ludzkoœæ.
W naszych czasach, poszanowanie dla wiernoœci obietnicy ¿ycia rodzinnego wydaje siê znacznie os³abione. Dzieje siê tak dlatego, ¿e z jednej strony bardzo podkreœlane jest b³êdnie rozumiane prawo
do poszukiwania w³asnej satysfakcji, za wszelk¹ cenê
i we wszelkiej relacji, jako niezbywalna zasada wolnoœci. Z drugiej strony, poniewa¿ zobowi¹zanie do
¿ycia w relacji i zaanga¿owania na rzecz dobra wspólnego opieraj¹ siê wy³¹cznie na przymusie wyp³ywaj¹cym z prawa. Ale w rzeczywistoœci, nikt nie chce
byæ kochany jedynie ze wzglêdu na posiadane dobra
czy te¿ z obowi¹zku. Mi³oœæ, podobnie jak i przyjaŸñ zawdziêczaj¹ swoj¹ si³ê i swoje piêkno temu,
¿e rodz¹ wiêŸ nie odbieraj¹c wolnoœci. Mi³oœæ jest
darmo dana, obietnica rodziny jest wolna i to w³aœnie jest piêkne! Bez wolnoœci nie ma przyjaŸni, bez
wolnoœci nie ma mi³oœci, bez wolnoœci nie ma ma³¿eñstwa. (...)
Tak, drodzy bracia i siostry, wiernoœæ to obietnica zaanga¿owania, która spe³nia siê sama, rozwijaj¹c siê w wolnym pos³uszeñstwie danemu s³owu.
Wiernoœæ jest ufnoœci¹, która pragnie byæ rzeczywi-
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œcie dzielona z innymi, nadziej¹, która pragnie byæ
kszta³towana razem. Gdy mówiê o wiernoœci przychodzi mi na myœl to, o czym mówi¹ osoby starsze,
nasi dziadkowie o tych czasach, kiedy czyni³o siê
umowy a do ich zawarcia wystarcza³o uœciœniêcie
rêki, bo ludzie dochowywali wiernoœci sk³adanym
obietnicom. Ten fakt spo³eczny, znajdujemy tak¿e
u Ÿróde³ rodziny: uœciœniêcie rêki kobiety i mê¿czyzny, ¿eby razem pójœæ naprzód, przez ca³e ¿ycie.
Wiernoœæ obietnicom jest arcydzie³em ludzkoœci! Jeœli spojrzymy na jej œmia³e piêkno, jesteœmy
przera¿eni, ale jeœli lekcewa¿ymy jej mê¿n¹ wytrwa³oœæ, jesteœmy zgubieni. ¯adna relacja mi³oœci –
¿adna przyjaŸñ, ¿adna forma upodobania, ¿adne
szczêœcia dobra wspólnego nie osi¹ga poziomu naszego pragnienia i naszej nadziei, jeœli nie osi¹ga
tego cudu duszy. Mówiê "cud", poniewa¿ moc i perswazja wiernoœci, mimo wszystko, nieustannie nas
oczarowuj¹ i zadziwiaj¹. Poszanowania dla danego
s³owa, wiernoœci wzglêdem obietnicy nie mo¿na
kupiæ i sprzedaæ. Nie mo¿na jej wymusiæ si³¹, ale nie
mo¿na te¿ ustrzec bez poœwiêcenia. (...)
Jeœli œw. Pawe³ mo¿e powiedzieæ, ¿e w wiêzi
rodzinnej objawiona jest w sposób tajemniczy decyduj¹ca prawda dotycz¹ca tak¿e wiêzi Pana i Koœcio³a, oznacza to, ¿e sam Koœció³ odnajduje tutaj b³ogos³awieñstwo, którego nale¿y strzec i z którego nieustannie trzeba siê uczyæ, zanim bêdzie siê go uczy³o
i karci³o. Nasza wiernoœæ obietnicy jest jednak zawsze powierzona ³asce i mi³osierdziu Boga.
Koœció³ stawia sobie za punkt honoru umi³owanie
rodziny ludzkiej, w chwilach dobrych i z³ych! Niech
Bóg da nam stan¹æ na wysokoœci tej obietnicy.
Módlmy siê te¿ za ojców synodalnych, aby Pan
pob³ogos³awi³ ich pracy, wykonywanej z twórcz¹
wiernoœci¹, ufaj¹c, ¿e On jako pierwszy, Pan, jest
wierny swoim obietnicom. Dziêkujê.
Audiencja œrodowa 21.10.2015

ŒWIADECTWO
Chcielibyœmy pokazywaæ w naszej gazetce zaciszañskie rodziny – zwyczajne i mniej zwyczajne, starsze i m³odsze. Zmagaj¹ce siê z codziennoœci¹. Szczêœliwe. W tym numerze o swojej
rodzinie opowiadaj¹ Agnieszka i Tomek.
Jesteœmy szczêœliw¹ rodzin¹

Radoœci, wyzwania i... bezsennoœæ
Pocz¹tki
Agnieszka: Poznaliœmy siê czternaœcie lat temu,
kiedy by³am jeszcze w klasie maturalnej. Tomasz
starszy o czternaœcie lat, imponowa³ mi swoj¹ dojrza³oœci¹ i wiedz¹. Oboje wiedzieliœmy, ¿e chcemy
stworzyæ rodzinê, choæ ze wzglêdu na mój m³ody
wiek nie oby³o siê oczywiœcie bez k¹œliwych uwag
ze strony rodziny. Jednak bêd¹c m³od¹ mê¿atk¹
skoñczy³am studia i podejmowa³am prace, jednoczeœnie co dwa lata staj¹c siê po raz kolejny mam¹.
Tomasz: Dla mnie pierwsze lata wspólnego ¿ycia
by³y zupe³nie nowym doœwiadczeniem. By³o to
pasmo wielkich radoœci i bolesnych prze¿yæ. Wkrótce po œlubie staliœmy siê rodzicami. Niestety, ju¿
po czterech miesi¹cach ¿ycia prenatalnego nasze
dziecko zmar³o. Kolejne ci¹¿e by³y dla nas bardzo
trudne emocjonalnie – baliœmy siê utraty dziecka,
ale jednoczeœnie wierzyliœmy, ¿e Bóg ma dla nas
najlepszy plan. Dziœ nasze dzieci wiedz¹, ¿e maj¹
w niebie starszego brata lub siostrê, i czêsto prosz¹,
by im o nim opowiedzieæ.
Rodzicielstwo
Agnieszka: Dla mnie rodzicielstwo to najwiêkszy
¿yciowy sukces i ogromne szczêœcie. Od dziecka
chcia³am zostaæ matk¹, najlepiej licznej gromadki.
Choæ w miarê pojawiania siê kolejnych dzieci, œmia³am siê, ¿e chyba czas zweryfikowaæ dzieciêce
marzenia co do iloœci pociech. Uwielbiam patrzeæ,
jak nasze dzieci rosn¹, jak staj¹ siê niezale¿ne, jak
ka¿de z nich jest inne i niepowtarzalne. Wiem te¿,
¿e gdyby nie otwartoœæ na ¿ycie i wiara, nigdy bym
siê nie przekona³a, ile mogê znieœæ i przetrzymaæ.
Bo rodzicielstwo w naszym przypadku to tak¿e trudy, wyrzeczenia, problemy finansowe, choroby dzieci, permanentny brak snu.
Tomasz: Fakt, rodzicielstwo to ogromna odpowiedzialnoœæ, ale i jakie wyzwanie, rozwój! Ka¿de z
naszych dzieci jest inne. Problemy ze spaniem mia³y
wszystkie, oprócz Zosi. Ona jedyna by³a podrêcznikowym dzieckiem. Agnieszka wmówi³a sobie, ¿e
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„psujemy” nasze dzieci, bo inne tak ³adnie œpi¹, a
nasze nie. Trzeba by³o czwartego dziecka, ¿eby
zobaczyæ, ¿e jesteœmy dobrymi rodzicami, tylko
ka¿de z naszych dzieci ma inne potrzeby.
Agnieszka: A moj¹ nadrzêdn¹ potrzeb¹ przez wiele lat by³o pragnienie snu. Gdy teraz wspominam
lata, kiedy dzieciaki by³y malutkie, to siê zastanawiam, jak mogliœmy funkcjonowaæ, bêd¹c ci¹gle
na ich zawo³anie. Wydaje siê to zupe³nie niemo¿liwe, a jednak dawaliœmy radê i ¿yjemy. Choæ wtedy
faktycznie chodziliœmy rozdra¿nieni, zmêczeni, ale
czym jest ten fakt nieprzespanych oœmiu lat w perspektywie ca³ego ¿ycia? To tylko jego u³amek. Teraz przyszed³ czas na wiêksze wyzwania. Wczeœniej
byliœmy bardziej opiekunami, teraz musimy byæ
przede wszystkim wychowawcami. Dorastaj¹ce
dzieci rz¹dz¹ siê zupe³nie innymi prawami ni¿ maluchy.
Tomasz: Ja ju¿ dr¿ê na myœl o czworgu nastolatków w domu. Z kochanych maluszków, przekszta³c¹ siê w doros³ych i pójd¹ w œwiat. Mam tylko nadziejê, ¿e bêdê mia³ wtedy poczucie, ¿e daj¹c
im siebie, swoje serce i czas, wychowaliœmy ich na
dobrych ludzi, którzy id¹ przez ¿ycie z wpajanymi
wartoœciami.
Przysz³oœæ
Agnieszka: Myœl¹c o przysz³oœci naszej rodziny,
mam jedno pragnienie. Marzy mi siê wiêcej czasu
spêdzonego z Tomkiem. Ostatnie miesi¹ce by³y dla
nas bardzo trudne i uzmys³owi³y mi, jak wa¿ne s¹
dla ma³¿eñstwa chwile bez dzieci. Warto przed³o¿yæ czas z ma³¿onkiem, nad czas spêdzony z dzieckiem – to zawsze zaowocuje, mo¿e nawet dzieckiem (œmiech) . W koñcu nie bez przyczyny zosta³
ustanowiony sakrament ma³¿eñstwa, a sakramentu
rodzicielstwa nie ma. Wydaje mi siê, ¿e silne ma³¿eñstwo jest gwarancj¹ dobrego rodzicielstwa.
Tomasz: Zgadzam siê w stu procentach i zadbam o
to, ¿ebyœmy mieli wiêcej czasu dla siebie.

PORADY
Jesienna szaroœæ wp³ywa na nastrój. Czasem
jednak sprawa jest znacznie powa¿niejsza ni¿
chandra, zmêczenie czy przygnêbienie spowodowane trudn¹ sytuacj¹ w pracy lub w rodzinie.
Depresja to zaburzenie psychiczne, które trzeba
(i mo¿na!) leczyæ. Jak j¹ wiêc rozpoznaæ?

„DEPRESJA”
CZY DEPRESJA?
Depresja to stan, który utrzymuje siê przez
przynajmniej dwa tygodnie przez wiêkszoœæ dni
tygodnia, przez wiêksz¹ czêœæ doby. Wbrew obiegowej opinii uczucie smutku nie jest w tej chorobie
najwa¿niejsze. Mo¿na mieæ depresjê bez obni¿enia
nastroju.
Jakie s¹ wobec tego inne objawy depresji?
– Sen, który nie daje wytchnienia – szczególnie gdy
wybudzamy siê nad ranem niewyspani, a mimo
to nie mo¿emy zasn¹æ.
– Zmieniony apetyt – zw³aszcza chudniêcie mimo
braku odchudzania, ale te¿ niemo¿noœæ zapanowania nad tyciem.
– Nienaturalne zmêczenie – poczucie, ¿e robimy
to samo co dotychczas, a jesteœmy du¿o bardziej zmêczeni ni¿ dawniej.
O ocenê tego ostatniego objawu warto spytaæ
kogoœ z bliskiego otoczenia. Osobie w depresji trudno o obiektywny os¹d na w³asny temat. Zasklepia
siê ona w przekonaniu, ¿e robi wszystko gorzej i wolniej, ale z w³asnej winy, bo na przyk³ad nie potrafi
siê dobrze zorganizowaæ. To g³êbokie i czêsto doprowadzaj¹ce do rozpaczy poczucie winy (a czasem te¿
poczucie krzywdy) bywa niekiedy dobrze maskowane przez uœmiech.
Jeœli ktoœ potrafi powiedzieæ: „mam do³ek, jest
mi Ÿle”, trudniej dopadnie go depresja. Taki ktoœ
potrafi nazwaæ to, co czuje, i robi to. Dziêki temu
inni mog¹ us³yszeæ jego proœbê o pomoc czy o zwolnienie z czêœci obowi¹zków (nawet jeœli nie jest ona
wyra¿ona wprost) i mog¹ na ni¹ odpowiedzieæ.
Paradoks depresji jako choroby polega na tym, ¿e osoba ni¹ dotkniêta nie wysy³a takich sygna³ów i w³aœnie dlatego jej fatalny stan mo¿e siê pog³êbiaæ,
dopóki nie rozpocznie siê fachowego leczenia. To
leczenie polega zreszt¹ nie tylko na podawaniu leków, lecz tak¿e na nauce rozró¿niania i wyra¿ania
swoich uczuæ i potrzeb.
Prosty test, proste leki. W Internecie dostêpny jest „test Becka”. W razie w¹tpliwoœci warto szcze-
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rze odpowiedzieæ na zawarte w nim pytania i potraktowaæ go powa¿nie: je¿eli wynik wyka¿e depresjê,
to uznaæ, ¿e to rzeczywiœcie depresja, i pójœæ
z naszym odkryciem do psychiatry. Ale uwaga, nie
zawsze wynik prawid³owy oznacza, ¿e nie mamy
depresji. Dzieje siê tak dlatego, ¿e osoba, która
od wielu miesiêcy cierpi na depresjê na pytanie „Czy
jestem bardziej smutny i przygnêbiony ni¿ zazwyczaj?” odpowie „NIE”, bo… nie pamiêta ju¿ okresu
zdrowia i „zazwyczaj” oznacza dla niej stan,
w jakim znajduje siê od dawna.
S¹ sytuacje, w których ju¿ lekarz pierwszego
kontaktu mo¿e zarówno zleciæ badania, jak i zinterpretowaæ ich wyniki i zaleciæ leczenie. Na przyk³ad
niedoczynnoœæ tarczycy czy niedobór witaminy D3
mog¹ powodowaæ objawy depresji. Poniewa¿ 90%
Polaków ma niedobór tej witaminy, a praktycznie nie
zdarzaj¹ siê osoby z nadmiarem, dlatego nie jest
b³êdem poprosiæ lekarza o receptê na witaminê D3.
Osobiœcie doradzam Vigantol w kroplach, du¿o
tañszy ni¿ preparaty w tabletkach (koszt jednego opakowania to 3,32 z³ dla pacjentów ubezpieczonych
i 5,85z³ dla nieubezpieczonych). Mo¿na poprosiæ od
razu o receptê na 2 buteleczki dla ka¿dego cz³onka
rodziny, a potem braæ „w ciemno”. Bezpieczna
dawka dla doros³ego to 4 krople dziennie stosowane
przewlekle. Lekarz mo¿e równie¿ zaleciæ wiêksz¹
dawkê. Niedobory witaminy D3 przyczyniaj¹ siê nie
tylko do wyst¹pienia depresji, ale te¿ alergii, zaburzeñ funkcji serca czy nowotworów.
A co jeœli czas p³ynie, a „tak jakoœ wysz³o”,
¿e siê nie zebraliœmy, ¿eby zrobiæ jakiekolwiek testy? Mo¿e to byæ objawem depresji – nie lekcewa¿my go. Tym bardziej warto udaæ siê do psychiatry.
Jeœli umówienie wizyty zdaje siê zbyt trudne, poproœmy blisk¹ osobê, ¿eby zrobi³a to w naszym imieniu,
a potem pomog³a nam dotrzeæ do lekarza.
Maria Chojnacka
lekarz

WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

KREDKI
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek.
Dziœ by³em smutny. Niby nic wielkiego siê nie wydarzy³o, ale zebra³o siê trochê ró¿nych niewielkich
rzeczy, i one jakoœ doda³y siê do siebie i zrobi³ siê
z nich ca³kiem spory smutek. Najpierw z³ama³a mi
siê szczoteczka do zêbów i musia³em myæ zêby
kopytkiem, a to bardzo niewygodne. Potem na œniadanie chcia³em zjeœæ mój ulubiony jogurt truskawkowy, ale siê okaza³o, ¿e zjad³em go ju¿ wczoraj.
Pomyœla³em, ¿e pójdziemy z mam¹ na spacer, a przy
okazji na zakupy po now¹ porcjê jogurtu, ale pada³
straszny deszcz i mama powiedzia³a, ¿e lepiej
nigdzie nie wychodziæ.
Wiêc siedzia³em i by³o mi ponuro. Poprosi³em mamê, ¿eby mi poczyta³a. Ale dziœ chyba nic
siê nie mog³o udaæ... Nigdzie nie mogliœmy znaleŸæ mojej ulubionej ksi¹¿ki o trzech œwinkach
i mama mi zaczê³a czytaæ jak¹œ inn¹. Pe³no w niej
by³o s³ów, których nie rozumia³em, a obrazki to ju¿
w ogóle szkoda gadaæ. Mój ¿ó³w przytulanka
namalowa³by ³adniejsze. Powiedzia³em to mamie,
a mama tylko westchnê³a i posz³a do kuchni szykowaæ obiad. A ja zacz¹³em szukaæ mojego ¿ó³wia
przytulanki, ¿eby choæ jemu siê troszkê wy¿aliæ.
Nigdzie go nie by³o, a jak siê w koñcu znalaz³ pod ³ó¿kiem, to siê okaza³o, ¿e go przygniot³a
³ó¿kowa noga. A jak chcia³em go wyci¹gn¹æ, to noga
odpad³a. Nie od ³ó¿ka, tylko od ¿ó³wia, ale sam nie
wiem, co gorsze. No, to ju¿ chyba wiadomo,
¿e musia³em siê rozp³akaæ Siedzia³em i p³aka³em
z nog¹ ¿ó³wia w jednej rêce, a reszt¹ ¿ó³wia w drugiej, a¿ przysz³a mama i wziê³a i nogê, i ¿ó³wia,
i powiedzia³a, ¿e spróbuje to wszystko zszyæ. I jeszcze mi poradzi³a, ¿ebym mo¿e tymczasem narysowa³ ten mój smutek.

https://www.facebook.com/wesolyryjek

I co? I oczywiœcie siê okaza³o, ¿e wszystkie
smutne czarne, br¹zowe i granatowe kredki
siê gdzieœ zgubi³y. Musia³em u¿yæ zielonej, czerwonej, ¿ó³tej, niebieskiej i pomarañczowej. I mój
narysowany smutek wyszed³ mi ca³kiem niesmutny. Ju¿ znowu chcia³em zacz¹æ p³akaæ, ¿e nic mi
dzisiaj nie wychodzi, kiedy wesz³a mama i da³a mi
mojego kochanego ¿ó³wia przytulankê. Mia³ tyle
nóg, ile dawniej, i wygl¹da³ na zadowolonego.
– Jaki weso³y rysunek – powiedzia³a mama.
– Chyba masz ju¿ trochê lepszy humor?
Chcia³em powiedzieæ, ¿e nie, ¿e wci¹¿ jestem smutny, ale wtedy w³aœnie poczu³em ¿e to nieprawda.
Zw³aszcza ¿e mama doda³a:
– Zapraszam na zupê grzybow¹.
A zupê grzybow¹ uwielbiam nawet bardziej ni¿
jogurt truskawkowy!
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e czasami z³y humor
gubi siê trochê przez pomy³kê – tak jak te moje
ponure kredki. No, ale trochê te¿ przez przyszyt¹
nogê i przez zupê grzybow¹!
Wojciech Wid³ak
DO POCZYTANIA

Weso³y Ryjek i zima
Czwarty zbiór pe³nych uroku i humoru opowiadañ o Weso³ym Ryjku.
Ma³y bohater lubi zimê. Wprawdzie czasem nie ma œniegu, ale i tak jest
ciekawie: mo¿na nauczyæ siê graæ w warcaby, przekonaæ siê, czym tak
naprawdê jest domowe ognisko, albo wybraæ siê pierwszy raz w ¿yciu do
kina. No ale zim¹ i tak najwa¿niejsze s¹ œwiêta, choinka, kolêdy i pieczenie
pierniczków, na które Weso³y Ryjek ma swój w³asny przepis!
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

PRAYING FOR THE SYNOD ON THE FAMILY
Prayer of the Faithful
Brothers and Sisters,
gathered together as God’s family and inspired by
our faith, we raise our minds and hearts to the
Father, that our families, sustained by the grace of
Christ, might become true domestic churches where all live and bear witness to God’s love.
Together we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For Pope Francis: the Lord has called him to
preside over the Church in charity; sustain him in
his ministry of service to the communion of the
episcopal college and the entire People of God, we
pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For the synod fathers and the other participants at
the III Extraordinary General Assembly of the
Synod of Bishops: may the Spirit of the Lord
enlighten their minds so that the Church might
respond, in faithfulness to God’s plan, to the
challenges facing the family, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For those who have the responsibility of governing
nations: that the Holy Spirit might inspire
programmes which acknowledge the value of the
family as the basic unit of society in God’s plan
and which offer support to families in difficulty, we
pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For Christian families: may the Lord who has
sealed the union of husband and wife with his
presence, make our families cenacles of prayer and
ardent communities of life and love, after the
example of the Holy Family of Nazareth, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For couples undergoing difficulties: may the Lord,
rich in mercy, be present to them through the
Church’s motherly care and concern in showing
understanding and patience in their journey towards
pardon and reconciliation, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.

For families who, for the sake of the Gospel, are
forced leave their fatherland: may the Lord who
endured exile with Mary and Joseph, comfort them
with his grace and open for them paths of fraternal
charity and human solidarity, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For grandparents: may the Lord who was received
in the Temple by the elders Simeon and Anna, make
them wise collaborators with parents in transmitting
the faith and the raising their children, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For children: may the Lord of life, who in his
ministry welcomed them and made them a model
for entering the Kingdom of heaven, inspire
a respect for life in the womb and programmes in
raising children which conform to the Christian
outlook towards life, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
For young people: may the Lord, who made holy
the Wedding at Cana, lead them to discover the
beauty of the sacredness and inviolability of the
family in God’s plan and sustain engaged couples
as they prepare for marriage, we pray:
Lord, bless and sanctify our families.
O God, you never forsake the work of your hands,
hear our prayer; send the Spirit of your Son to
enlighten the Church as the synodal journey begins,
so that contemplating the splendour of true love
which shines forth in the Holy Family of Nazareth,
she might learn the freedom and obedience to
respond with boldness and mercy to the challenges
of today’s world. Through Christ Our Lord. Amen.
/http://rcdow.org.uk/news/pope-asks-for-day-of-prayer-ahead-of-synod-on-the-family/

Vocabulary
sustain – podtrzymaæ
enlighten – oœwieciæ
seal – pieczêæ

cenacle – wieczernik
ardent – gorliwy
reconciliation – pojednanie
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endure – trwaæ
inviolability – nienaruszalnoœæ
forsake – opuszczaæ

Z ¯YCIA PARAFII

Pierwsze po wakacyjne spotkania
Wolontariatu Œwiatowych Dni M³odzie¿y

Wraz z pocz¹tkiem roku akademickiego rozpoczê³y siê spotkania Wolontariatu Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. 12 paŸdziernika koordynatorzy przedstawili plan zajêæ na czas przyjêcia goœci w naszej
parafii. Tydzieñ przed spotkaniem m³odzie¿y z ca³ego œwiata w Krakowie pielgrzymi spêdz¹ w poszczególnych parafiach, w tym w naszej. W tym
czasie maj¹ dowiedzieæ siê mo¿liwie du¿o o Polsce i Warszawie, zobaczyæ najwa¿niejsze miejsca
stolicy, zapoznaæ siê z nasz¹ histori¹ i typow¹ dla
naszego kraju religijnoœci¹. Wolontariusze maj¹ za
zadanie sprawiæ, ¿eby nasi goœcie po tym tygodniu
pojechali do Krakowa cali i zdrowi, zadowoleni,
pe³ni nowej wiedzy, ciekawych doœwiadczeñ i wspania³ych wra¿eñ.
To nie³atwe zadanie, dlatego ju¿ ruszy³ Wolontariat ŒDM. Na pierwszym spotkaniu wolontariusze dowiedzieli siê, co ich czeka w poszczególnych dniach wizyty goœci i co w zwi¹zku z tym trzeba bêdzie przygotowaæ. Przyjêli to z entuzjazmem,
nikt nie zrazi³ siê ogromem pracy.
Spotkania Wolontariatu bêd¹ odbywa³y siê co
dwa tygodnie. Najbli¿sze ju¿ 26 paŸdziernika. Koordynatorzy zapraszaj¹ wszystkich chêtnych!

Rajd rowerowy

W sobotê 17 paŸdiernika goœciliœmy w naszej parafii dzielnych rowerzystów, którzy uczestniczyli w rajdzie "Za papie¿em na rowerze".
W tym roku motywem przewodnim by³y
kolejne ŒDM z papie¿em Janem Paw³em II.
Naszym zadaniem by³o przygotowanie ostatniej
stacji – Toronto. Dzieci i m³odzie¿ mimo deszczu
i niesprzyjaj¹cej pogody nie poddali siê.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwa³oœci!
https://www.facebook.com/sdm.parafiaswrodziny

Pochód œwiêtych
Zwyczajem lat ubieg³ych, równie¿ w tym roku
odbêdzie siê w naszej parafii marsz Wszystkich
Œwiêtych. Marsz ten wyruszy bezpoœrednio po Mszy
Œwiêtej wieczornej w pi¹tek 30 paŸdziernika (czyli
oko³o godziny 18:30).
W procesji ulicami Zacisza niesione bêd¹
relikwie œwiêtych, które s¹ w naszej parafii. Chcemy, by barwny pochód by³ dla naszej lokalnej spo³ecznoœci znakiem wiary w œwiêtych obcowanie.
Zachêcamy wszystkich do przebrania siê w stroje
patronów. W czasie kiedy coraz modniejszy staje
siê kult mrocznych duchów, b¹dŸmy dla œwiata
œwiat³em i sol¹.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zachêca³ ludzi
Koœcio³a s³owami Pisma Œwiêtego: „Œwiêtymi
b¹dŸcie!”. Poznaj¹c ¿ycie i charyzmaty poszczególnych œwiêtych, szukajmy inspiracji dla naszego
¿ycia.

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, 10.00, 11.00, 12.30, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna
czynna jest we wtorki, œrody i pi¹tki
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
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