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RODZINA
NA

ZACISZU
GAZETKA PARAFII ŒWIÊTEJ RODZINY

Zmar³ ks. Feliks Folejewski SAC
W WIEKU 81 LAT ZMAR£ KS. FELIKS FOLEJEWSKI,
PALLOTYN, ZNANY I ZAS£U¯ONY DUSZPASTERZ I REKOLEKCJONISTA. PRACOWA£ M.IN. U BOKU KS. KARD.
STEFANA WYSZYÑSKIEGO. BY£ NASTÊPC¥ KS. JERZEGO POPIE£USZKI W DUSZPASTERSTWIE LUDZI PRACY
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ.
KS. FOLEJEWSKI ZWANY TE¯ WARSZAWSKIM APOSTO£EM BO¯EGO MI£OSIERDZIA, ZMAR£ 22 WRZEŒNIA.
ks. Feliks Folejewski urodzi³ siê 4 lipca 1934
r. w Suwa³kach. Jako 14-latek wst¹pi³ do Ma³ego
Seminarium Duchownego w Wadowicach na Kopcu. Tu pozna³ orêdzie mi³osierdzia Bo¿ego, które
sta³o siê inspiracj¹ dla jego pracy apostolskiej.
W 1952 r. rozpocz¹³ nowicjat w Otwocku.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w O³tarzewie
11 czerwca 1959 r. Po œwiêceniach pracowa³
w Gdañsku. W latach 1961-64 studiowa³ dogmatykê na Wydziale Teologii KUL. Podczas studiów spotka³ aposto³ów Mi³osierdzia Bo¿ego ks. Stanis³awa Wierzbickiego i ks. Micha³a Sopoæko, spowiednika s. Faustyny. Mia³ te¿ okazjê poznaæ jej rodzon¹
siostrê i brata.
Coraz bli¿sza by³a mu prawda i pos³annictwo Siostry Faustyny. Jako temat pracy seminaryjnej wybra³: "Mi³osierdzie Bo¿e na tle epoki".
– Ks. prof. Antoni S³omkowski z³apa³ siê za g³owê: "Proszê ksiêdza, dwadzieœcia lat pracy, biblioteka i piêædziesiêciu wspó³pracowników" – wspomina ks. Folejewski. Temat zosta³ zawê¿ony
do pojêcia Mi³osierdzia Bo¿ego u œw. Tomasza
z Akwinu i mia³ dotyczyæ tylko jednego punktu
z jego dzie³a.

Od 30 wrzeœnia 1964 r. prowadzi³ wyk³ady
teologii dogmatycznej w seminarium w O³tarzewie
i podejmowa³ prace duszpastersko-rekolekcyjne
w seminariach duchownych, domach zakonnych,
wspólnotach i parafiach, zarówno w Polsce, jak
i za granic¹.
W sierpniu 1966 r. zosta³ przeniesiony
do Warszawy i rozpocz¹³ pracê w duszpasterstwie
Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, która sta³a
siê jego pasj¹ ¿ycia. W latach 1978-80 sprawowa³
obowi¹zki ojca duchownego w seminarium w O³tarzewie. W 1980 przeszed³ zawa³ serca, po którym rozpocz¹³ rehabilitacjê zdrowotn¹.
Od 1982 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy redaktora
naczelnego czasopisma „Królowa Aposto³ów”,
spieszy³ z pomoc¹ pastersk¹ m³odym ma³¿eñstwom
na terenie Warszawy i by³ spowiednikiem kleryków
w O³tarzewie. Jeszcze w 1982 r. przeszed³ kolejny
zawa³ serca.
Pisa³ teksty konferencji ascetycznych na miesiêczne dni skupienia dla pallotyñskich domów
i prowadzi³ rekolekcje dla ksiê¿y, alumnów i sióstr
zakonnych.
Zanim otworzy³y siê mo¿liwoœci pracy
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Z ¯YCIA PARAFII
duszpasterskiej na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie,
ks. Feliks wyje¿d¿a³ konspiracyjnie z pos³ug¹ kap³añsk¹ na te tereny.
Spotyka³ siê te¿ i pracowa³ ze Stefanem kard. Wyszyñskim oraz Janem Paw³em II.
W okresie stanu wojennego i po jego odwo³aniu kolportowa³ wydawnictwa podziemne,
a w latach 1982-89 wspó³organizowa³ patriotyczne
uroczystoœci. Pe³ni³ obowi¹zki duszpasterza akademickiego oraz otoczy³ duchow¹ opiek¹ grupê katolickich filmowców wspó³pracuj¹cych z Komisj¹
Episkopatu ds. Spo³ecznego Przekazu.
By³ nastêpc¹ b³. Jerzego Popie³uszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej
(1984-89) i organizowa³ spotkania ludzi „Œrodowisk
Pracy” na Jasnej Górze. Spe³nia³ te¿ obowi¹zki
duszpasterskie przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu.
Przez trzy kadencje wchodzi³ w sk³ad Komisji Episkopatu ds. Duchowieñstwa oraz nale¿a³ do
Komisji Przygotowawczej do II Polskiego Synodu
Plenarnego (synod w latach 1991-99). By³ d³ugoletnim pielgrzymem Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê i jednym z organizatorów
grup „17-tek”.
Jest autorem ksi¹¿ek: Dziêkujê... (Warszawa
2009) i Wszystko jest darem (Warszawa 2009) oraz
autorem licznych publikacji w ró¿nych czasopismach i biuletynach.
Zmar³ w nocy z 22 na 23 wrzeœnia 2015 r.
prze¿ywszy 81 lat, w tym 63 lata w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) i 56 lat w
kap³añstwie.
Ksiê¿a pallotyni napisali w nekrologu: „Zafascynowany Bo¿ym Mi³osierdziem, które g³osi³ s³owem
i przyk³adem; zakochany w OjczyŸnie, któr¹ kocha³ jak matkê; wierny Stowarzyszeniu i misji apostolskiej w œwiecie, któr¹ do koñca pe³ni³ z wielkim zaanga¿owaniem, ks. Feliks Folejewski SAC
ostatnie dni ¿ycia naznaczone cierpieniem spêdzi³
otoczony trosk¹ i modlitw¹ Wspó³braci, najbli¿szej
Rodziny i Przyjació³ z Rodziny Rodzin”.
¯a³obna Msza œw. w intencji ks. Feliksa Folejewskiego zosta³a odprawiona w sobotê, 26 wrzeœnia
w katedrze warszawsko-praskiej. Liturgii przewodniczy³ abp Henryk Hoser SAC. Zosta³ pochowany
na w kwaterze pallotyñskiej na Cmentarzu Bródnowskim.
Oprac. Ks. Stanis³aw Tylus SAC
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WOLONTARIAT
ŒWIATOWYCH
DNI M£ODZIE¯Y
Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczn¹
siê regularne spotkania wolontariuszy Œwiatowych
Dni M³odzie¿y. Przez ca³y rok wolontariusze bêd¹
przygotowywaæ siê na przyjêcie pielgrzymów.
Do naszej parafii ma przyjechaæ du¿a grupa goœci
z Brazylii – od 150 do 200 osób. Przed wolontariuszami staje wiêc nie³atwe zadanie – nie tylko musz¹
przygotowaæ siê od strony logistycznej, lecz tak¿e
od strony merytorycznej. Do nich nale¿y zarówno
zapewnienie goœciom zakwaterowania, posi³ków
i transportu, oraz jak najlepszego poznania Polski
i Warszawy.
Do tak du¿ego przedsiêwziêcia potrzeba wielu
wolontariuszy. W zesz³ym roku w naszej parafii
rozpoczê³a dzia³alnoœæ grupa licealna. Teraz ruszy tak¿e grupa przeznaczona dla studentów i absolwentów.
W paŸdzierniku rozpoczn¹ siê regularne spotkania.
W planach jest cykl zajêæ praktycznych, w czasie których wolontariusze bêd¹ mogli miêdzy innymi dowiedzieæ siê wiêcej o Brazylii, nauczyæ siê udzielania pierwszej pomocy, zwiedziæ Warszawê z przewodnikiem czy poznaæ podstawy jêzyka hiszpañskiego.

Z ¯YCIA PARAFII

JAK WZMOCNIÆ SWOJE MA£¯EÑSTWO?
Rozmowa z ksiêdzem Robertem Wiel¹dkiem
Czy mo¿na do³¹czyæ do tych spotkañ?
Serdecznie zapraszam wszystkie ma³¿eñstwa.
Nie ma ¿adnych ograniczeñ wiekowych. Akurat obecne ma³¿eñstwa s¹ doœæ m³ode – najstarsze z nich ma
sta¿ zaledwie oœmioletni.
Jakie s¹ najtrudniejsze wyzwania stoj¹ce przed
wspó³czesnymi rodzinami?
To szeroki temat i trudno wskazaæ tylko jedn¹
kwestiê. Du¿ym problemem dzisiaj jest trudnoœæ w
tworzeniu prawdziwej wiêzi ma³¿eñskiej, i w ogóle
relacji miêdzyludzkich. Spo³eczeñstwo ¿yje w œwiecie wirtualnym i samolubnym. Widaæ to bardzo dobrze wœród m³odzie¿y, która wiêkszoœæ czasu spêdza
komunikuj¹c siê przez telefony komórkowe
i internet.

Jest ksi¹dz diecezjalnym duszpasterzem rodzin
i g³osi prelekcje dla ma³¿eñstw w ca³ej diecezji.
Czy i u nas w parafii powstanie grupa prowadzona przez ksiêdza?
Oczywiœcie. Prowadzê obecnie trzy krêgi
wspólnoty ma³¿eñskiej. Spotkania odbywaj¹ siê w naszym domu parafialnym raz na miesi¹c, w sobotê od
10.00 do 13.00. S¹ to wspólnoty formuj¹ce ma³¿eñstwa, ze swego za³o¿enia poza wszelkimi ruchami.

Od czego zacz¹æ, by te wiêzy by³y silniejsze?
Od okresu narzeczeñstwa, a nawet nale¿a³oby
zacz¹æ du¿o wczeœniej. Relacji z innymi cz³owiek
uczy siê od najm³odszych lat. I ka¿dy, niezale¿nie od
powo³ania, powinien umieæ budowaæ te relacje i o
nie dbaæ. Dlatego w³aœnie Koœció³ tworzy liczne i ró¿norodne wspólnoty – grupy ma³¿eñskie, m³odzie¿owe, rodzinne, dzieciêce. To przeciwdzia³anie obecnej tendencji do zamykania siê tylko we w³asnym codziennym ¿yciu.

Jak wygl¹daj¹ spotkania?
Zaczynamy od wspólnej modlitwy i konferencji. Po czym w krêgach (po oko³o piêciu ma³¿eñstw
w ka¿dym) nastêpuje czas dzielenia siê – na podstawie przeczytanego fragmentu tekstu, konferencji i
S³owa Bo¿ego. Podrêcznikiem do formacji na ten rok
bêdzie adhortacja œwiêtego Jana Paw³a II Familiaris
Consortio, która opisuje cztery najwa¿niejsze zadania rodziny. A s¹ nimi: tworzenie wiêzi ma³¿eñskiej,
zagadnienia z zakresu p³odnoœci, zaanga¿owanierodzin w ¿ycie spo³eczne oraz uczestnictwo w ¿yciu
i misji Koœcio³a.

Dziêkujê za rozmowê i tak¿e zapraszam do do³¹czenia do naszych grup parafialnych.

WOLONTARIAT ŒWIATOWYCH DNI M£ODZIE¯Y
Wolontariusze tak¿e bêd¹ zajmowaæ siê organizacj¹ zakwaterowania pielgrzymów. Musz¹ znaleŸæ co najmniej 80 rodzin z naszej parafii, które
przyjm¹ pod swój dach Brazylijczyków!
Poniewa¿ trudno oczekiwaæ, ¿eby wszyscy gospodarze mówili po portugalsku lub hiszpañsku, wolontariusze bêd¹ siê te¿ wcielaæ w rolê przewodników i t³umaczy. Koordynatorzy wolontariatu ju¿ planuj¹ kolejne zajêcia dla naszych goœci – zwiedzanie
Warszawy, wyjazdy poza miasto, wspólne zabawy,
poznawanie historii Polski. W zrealizowaniu tych
planów tak¿e bêd¹ pomagaæ wolontariusze.
Obecnie w parafialny wolontariat zaanga¿owa³o

siê oko³o 25 osób. Jest to obiecuj¹cy pocz¹tek! Do
Wolontariatu ŒDM zaproszona jest ca³a m³odzie¿
naszej parafii. Bez pomocy wolontariuszy nie da siê
przeprowadziæ tak du¿ego przedsiêwziêcia. Spotkania Wolontariatu bêd¹ siê odbywa³y co dwa tygodnie.
Wszyscy chêtni mog¹ po prostu przyjœæ na spotkanie
i w ten sposób do³¹czyæ do jednej z dwóch grup
– szkolnej lub studenckiej.
Wszelkie nowoœci z Wolontariatu Œwiatowych
Dni M³odzie¿y mo¿na œledziæ na oficjalnej stronie
naszej parafii oraz na Facebooku na profilu ŒDM
Parafia Œwiêtej Rodziny na Zaciszu.

3

ŒWIADECTWO

JUBILEUSZ
KSIÊDZA PROBOSZCZA
DWADZIEŒCIA LAT MINÊ£O….
SPOTYKAMY SIÊ Z KSIÊDZEM PRAWIE DOK£ADNIE
W ROCZNICÊ OBJÊCIA PRZEZ KSIÊDZA PROBOSTWA
W NASZEJ PARAFII. 15 WRZEŒNIA 1995 PRZYBY£ KSI¥DZ
NA ROZWADOWSK¥ I OBJ¥£ PIECZÊ NAD NASZ¥ PARAFIALN¥ WSPÓLNOT¥.
Jak Ksi¹dz zapamiêta³ te pierwsze chwile?
Ksi¹dz Biskup Romaniuk
poinformowa³ mnie o swojej decyzji dzieñ wczeœniej w czwartek
14 wrzeœnia. Nie zna³em tej parafii, wiêc tego dnia wieczorem
(pracowa³em wówczas jako katecheta w szkole na Brzeskiej) wsiad³em do swojego malucha
i z map¹ w rêce pojecha³em na
Zacisze. Na mapie wypatrzy³em,
¿e dojazd powinien prowadziæ
od Jórskiego lub Spójni. Jad¹c,
natrafia³em na roboty drogowe,
uliczki by³y rozkopane, nieprzejezdne, trochê czasu kluczy³em
nim trafi³em na Rozwadowsk¹.
Dopiero póŸniej dowiedzia³em
siê, ¿e naj³atwiej jest dojechaæ
skrêcaj¹c z ulicy M³odzieñczej.
Kiedy dotar³em do koœcio³a, w³aœnie ksi¹dz Stanis³aw Pytkowski
prowadzi³ parafialn¹ Drogê Krzy¿ow¹, bo by³ to dzieñ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Nastêpnego dnia, w pi¹tek 15 wrzeœnia
oficjalnie dosta³em dekret ksiêdza
Biskupa i obj¹³em parafiê.

dow¹ ¿yliœmy w ostatnich piêciu
latach. I mam nadziejê, ¿e ka¿dy
cieszy siê z jej efektów. Ale faktycznie budowa domu parafialnego to by³o jedno z moich pierwszych zadañ, kiedy obj¹³em
placówkê. Ksiêdzu biskupowi
bardzo zale¿a³o na tym, ¿eby
tu stan¹³ dom parafialny. Czêœæ
m³odszych parafian nie pamiêta
pewno, ¿e dwadzieœcia lat temu
w miejscu domu parafialnego
sta³y trzy ma³e budynki z lat piêædziesi¹tych: plebania, organistówka, salka katechetyczna a i jeszcze stare gara¿e. Jedno z moich
pierwszych spotkañ z parafianami to by³o spotkanie z Wspólnot¹
Neokatechumenaln¹. Podczas
tego spotkania Pani Teresa zagadnê³a mnie proponuj¹c, ¿e gdybym
chcia³ rozbudowaæ dom parafialny, to ona jako architekt mo¿e
zaprojektowaæ ten budynek.
I w koñcu lipca 1997 zaczêliœmy
budowê.

A jak to by³o z budowami? Te
dwadzieœcia lat to czas w którym najpierw stan¹³ dom parafialny, a w ostatnim czasie nowa
œwi¹tynia.
O budowie koœcio³a myœlê,
¿e nie ma co d³ugo rozmawiaæ,
bo to œwie¿y temat, wszyscy t¹ bu-
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Czym dla Ksiêdza jest parafia?
Ju¿ nie raz o tym wspomina³em, ¿e szczególnie wa¿nym
by³o dla mnie spotkanie z Ojcem
Œwiêtym Janem Paw³em II
podczas pielgrzymki z okazji
50-lecia parafii w 1998 w Rzymie.
Wtedy Ojciec Œwiêty podchwyci³ nasze has³o: Ojcze Œwiêty,
Parafia – Rodzina Œwiêta zawsze
o Tobie pamiêta. Po³o¿y³ akcent
w innym miejscu i prostemu
has³u nada³ pe³n¹ wartoœæ. Po prostu powtórzy³ za nami kilkakrotnie: Parafia, rodzina œwiêta. To by³
pierwszy etap, uœwiadomi³em
sobie, ¿e ka¿da parafia jest rodzin¹, ma byæ œwiêt¹ rodzin¹.
Drugim wa¿nym s³owem, które
do mnie trafi³o by³o kazanie ksiêdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, który komentuj¹c
s³owa z Ewangelii „Kto pe³ni

ŒWIADECTWO
wolê Ojca mojego, który jest
w niebie, ten Mi jest bratem,
siostr¹ i matk¹” – stwierdzi³,
¿e przez te s³owa Pan Jezus
dokona³ rozszerzenia Œwiêtej
Rodziny. Doœwiadczam tego,
¿e duszpasterstwo dla proboszcza
to budowanie relacji z ksiê¿mi
i parafianami. Wa¿nym etepem w
tym budowaniu by³ czas, kiedy
Msze œw. odbywa³y siê w namiocie. To chyba wtedy, w tym
ciasnym miejscu, staliœmy siê
sobie bli¿si.
Sprawdzi³am kilka statystyk,
które krótko podsumowuj¹ 20
lat w naszej parafii. W tym czasie osobiœcie pob³ogos³awi³
Ksi¹dz 130 par ma³¿eñskich,
ochrzci³ oko³o 800 dzieci.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹caodwiedza Ksi¹dz chorych.
Parafia têtni ¿yciem duchowym
i towarzyskim: dzia³a wiele
wspólnot, prowadzone s¹ ró¿ne
spotkania dla dzieci, doros³ych.
Lista form z których parafianie
i nie tylko mog¹ korzystaæ jest
d³uga: mamy poradniê parafialn¹, ksiêgarniê, kawiarenkê.
Organizowane s¹ spotkania
œrodowisk medycznych, mitingi AA i AH, dzia³a Fundacja
Œwiêtego Józefa. D³ugo mo¿na
by wyliczaæ.
Tak szczególnie ostatnie
lata to rozwój wielu inicjatyw,
z których najm³odsz¹ jest powstanie Ró¿ Ró¿añcowych Rodziców.
Jestem przekonany, ¿e te Ró¿e
Rodziców to owoc modlitwy
od lat dzia³aj¹cych u nas Kó³ek
¯ywego Ró¿añca. Bardzo sobie
ceniê wspó³pracê z dzia³aj¹c¹
u nas od lat wspólnot¹ Neokatechumenaln¹. Jako proboszcz
widzê wiele owoców tej formacji
w parafii. Wa¿ne dla mnie by³y
pielgrzymki z parafianami zarów-

no te na Œwiatowe Dni M³odzie¿y, jak i inne wyjazdy pielgrzymkowe w ró¿ne wa¿ne dla naszej
wiary miejsca. Te wyjazdy buduj¹
relacjê, ludzie siê poznaj¹ bli¿ej
ze sob¹ i z kap³anami, doœwiadczaj¹, ¿e mo¿na byæ codziennie
na Eucharystii. Bardzo w tym
miejscu chcia³em podziêkowaæ
za ostatni wk³ad pracy naszym
wikariuszom, którzy w ostatnich
latach w³o¿yli wiele pracy w budowanie wspólnoty parafialnej:
z ma³¿eñstwami, rodzinami,
w pracê duszpastersk¹ z dzieæmi
i m³odzie¿¹. Wielkie zaanga¿owanie i otwartoœæ ksiêdza Adama
i ksiêdza Rafa³a, a obecnie ksiêdza Wojtka przynios³y i nadal
przynosz¹ owoce w postaci
chocia¿by Mszy dla dzieci…
Bardzo ceniê równie¿ wspó³pracê z siostrami Pallotynkami, które od samego pocz¹tku mojego
probostwa nieustannie anga¿uj¹
siê w formacjê najm³odszych.
Wydaje mi siê, ¿e niewielu
parafian wie, ¿e od 2012 roku
Ksi¹dz ma tytu³ Kanonika
Gremialnego - to wyró¿nienie,
które kap³ani otrzymuj¹ za
szczególne zas³ugi dla wspólnoty koœcio³a diecezjalnego…
Dla mnie najwa¿niejsze
jest, ¿e jestem ksiêdzem katolickim - to jest okreœlenie najbli¿sze
mojej to¿samoœci. Czujê siê proboszczem, nie oczekujê, by na
co dzieñ zwracano siê do mnie
u¿ywaj¹c przys³uguj¹cego mi
tytu³u Pra³ata. Jest to zwrot
w³aœciwy w sytuacjach oficjalnych i uroczystych, w praktyce
najczêœciej w obecnoœci biskupa.
Czego dziœ potrzebuje Ksi¹dz
najbardziej?
W tej chwili du¿o uwagi
poœwiêcamy na przygotowania
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do Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Wa¿ne jest te¿ dla mnie, ¿eby formacja przygotowuj¹ca do Pierwszej Komunii i do Bierzmowania
by³a jak najlepsza. Niepokoi mnie,
¿e bardzo mocno czuæ presjê poœpiechu u ludzi, ci¹gle s³yszê i widzê, ¿e wszyscy s¹ zajêci, nie ma
czasu na koœció³ poza sobot¹ i niedziel¹ – dlatego te¿ bardzo staramy siê ten czas jak najlepiej wykorzystaæ poprzez ró¿ne sobotnie
spotkania dla dzieci, no i przygotowanie Mszy niedzielnych. Oczywiœcie nadal ¿ywym tematem jest
budowa koœcio³a i prace wykoñczeniowe – ci¹gle sp³acamy koszty tej inwestycji. Teraz na przyk³ad
zajmujê siê kwesti¹ nag³oœnienia
w œwi¹tyni. Bardzo by mi zale¿a³o, ¿eby rozbudziæ ducha modlitwy
w parafii. Mam poczucie,
¿e moglibyœmy modliæ siê wiêcej.
Marzy mi siê, ¿eby by³ jeden dzieñ
w tygodniu kiedy wieczorem jest
adoracja, koœció³ jest otwarty
a ludzie przychodz¹ na osobist¹
modlitwê, mog¹ siê wyspowiadaæ.
I jeszcze by mi siê marzy³a wiêksza bezpoœrednioœæ w kontaktach
z parafianami, by chêtnej przychodzili i rozmawiali. Wiem, ¿e mogê
sprawiaæ wra¿enie zajêtego, mo¿e
ma³o towarzyskiego, ale dla mnie
wszystkie rozmowy s¹ bardzo cenne. Czasem podczas wizyt duszpasterskich nawi¹zuje siê ciekawa
rozmowa, a czas nagli i wiem, ¿e
muszê koñczyæ, bo nastêpni parafianie na mnie czekaj¹. Chcia³bym,
aby w ci¹gu roku by³o wiêcej okazji do takich rozmów, aby te zaczête tematy kontynuowaæ, bo czujê, ¿e by³oby to wartoœciowe doœwiadczenie dla obu stron.
W imieniu parafian ¿yczymy
Ksiêdzu Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wielu si³ do dalszej pos³ugi w naszej parafii.
Dziêkujê za rozmowê.
M

WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

Mecz
https://www.facebook.com/wesolyryjek

Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek.
Dziœ tata powiedzia³, ¿e zabierze mnie na mecz.
Gram czasem z tat¹ mecze w pi³kê. Trzeba siê przy
tym sporo nabiegaæ, s³owo dajê. Spocony jestem
potem caluteñki – od ryjka do ogonka. I czêsto...
jakby to powiedzieæ? Jest takie ³adne s³owo.
O, umorusany! Jestem spocony i umorusany i tata
zwykle zaraz po naszym ogródkowym meczu niesie mnie od razu do wanny.
Ale dziœ mieliœmy pójœæ na taki prawdziwy mecz,
tak powiedzia³ tata.
- Tato, tato – zapyta³em – a czy po takim prawdziwym meczu te¿ bêdê spocony i umorusany i potem
od razu zaniesiesz mnie do wanny?
Tata siê uœmiechn¹³.
- Chyba nie – powiedzia³ – bo tym razem nie bêdziemy graæ, tylko kibicowaæ. Ale wiesz, co? Musimy to sprawdziæ!
I pojechaliœmy to sprawdziæ, we trzech – tata, ja,
no i mój ¿ó³w przytulanka.
Okaza³o siê, ¿e do prawdziwego meczu potrzeba
wszystkiego wiêcej ni¿ do takiego naszego ogródkowego. O wiele wiêksze boisko, ni¿ to w naszym
ogródku, a nawet ni¿ ca³y nasz ogródek! O wiele
wiêcej krzese³, ni¿ to na którym siedzi mama
z moim ¿ó³wiem przytulank¹. I o wiele wiêcej graczy ni¿ my z tat¹! Tylko pi³ka by³a tak samo du¿a
jak ta, któr¹ my gramy. Dziwne. Przecie¿ na takim
du¿ym boisku zmieœci³aby siê o wiele, wiele wiêksza!
- Trzymaj, Ryjku – powiedzia³ tata, kiedy ju¿ zajêliœmy swoje miejsca, i poda³ mi kolorow¹ czapeczkê.
Bo okaza³o siê, ¿e do kibicowania te¿ trzeba wszystkiego wiêcej. U nas gramy bez czapeczek i mama
te¿ siedzi na krzeœle bez czapeczki, ale tu widocznie tak by³o trzeba. Prawie ka¿dy, kto sta³ obok nas,
mia³ tak¹ czapeczkê. Potem tata jeszcze wyj¹³
z torby szalik i zacz¹³ nim machaæ. Mnie te¿ chcia³
daæ taki szalik, ale nie wzi¹³em.
- Ja bêdê macha³ ¿ó³wiem, tato – powiedzia³em.
– Myœlê, ¿e tak bêdzie mu raŸniej, bo on sam przecie¿ nie macha.
A potem jeden pan na œrodku boiska zagwizda³
i siê zaczê³o. Wszyscy panowie biegali, a niektó-
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rym udawa³o siê dobiec do pi³ki i j¹ kopn¹æ. Jedni
panowie próbowali wcelowaæ pi³k¹ do bramki tych
drugich panów, a potem by³o odwrotnie.
My z tat¹ siadaliœmy i wstawaliœmy, krzyczeliœmy
i machaliœmy ¿ó³wiem albo szalikiem. I jeszcze
œpiewaliœmy, kiedy tym naszym panom, dla których
tak krzyczeliœmy i machaliœmy, uda³o siê wkopaæ
pi³kê do nie swojej bramki. A na koñcu œpiewaliœmy, bo nasi panowie wygrali.
Dziœ dowiedzia³em siê, jak mojemu ¿ó³wiowi przytulance jest trudno kibicowaæ, kiedy gram z tat¹
mecz. Przecie¿ on w ogóle nie mo¿e g³oœno œpiewaæ ani nawet mówiæ! Dziêki prawdziwemu meczowi teraz o wiele lepiej go rozumiem. Po tym
krzyczeniu i œpiewaniu ja te¿ w ogóle nie mogê
mówiæ!
Wojciech Wid³ak

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH
A Student’s Prayer for a New School Year
Lord Jesus, I ask for Your help as I begin this new school year.
Allow me to experience Your presence in the many blessings You put before me.
Open my eyes to the new challenges and exciting opportunities that this new school year brings.
Open my heart and mind to new friends and new teachers.
Give me a generous spirit to be enthusiastic with my studies and courage to accept new opportunities.
Help me to be attentive to my teachers and let me experience Your presence in my new friends.
Jesus, inspire me to do my best this year!
Amen
Prayer for Students
Father of Light and Wisdom,
thank you for giving me
a mind that can know
and a heart that can love.
Help me to keep learning every day of my life—
no matter what the subject may be.
Let me be convinced that all knowledge leads to you
and let me know how to find you and love you
in all the things you have made.
Encourage me when the studies are difficult
and when I am tempted to give up
Enlighten me when my brain is slow
and help me to grasp the truth held out to me.
Grant me the grace to put my knowledge to use
in building the kingdom of God on earth
so that I may enter the kingdom of God in heaven.
Amen.
Prayer For Teachers
O Lord,
Grant me your strength, so I will have courage in every situation;
Grant me your love, so I may love others as you love me;
Grant me your wisdom, so I will show others the path to success;
Grant me your mercy, so I will forgive those who have hurt me;
Grant me your peace, so I will find the best in everybody;
Grant me your hope, so I will never give up;
Grant me your joy, so I will be thankful for all my blessings;
And Grant me your grace, so you will always be at my side. Amen
Vocabulary
blessing – b³ogos³awieñstwo
generous – hojny
courage – odwaga

attentive – uwa¿ny
wisdom – m¹droœæ
convinced – przekonany
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encourage – dodaæ odwagi
tempted – kuszony
grace – ³aska

Z ¯YCIA PARAFII

RODZINNIE U ŒWIÊTEJ RODZINY, CZYLI NASZ FESTYN
20 wrzeœnia prze¿ywaliœmy nasz festyn parafialny, ju¿ szósty! Frekwencja jak co roku dopisa³a, wszystkie stanowiska by³y licznie oblegane,
pomimo ch³odnej i wietrznej pogody. Mo¿na by³o
zjeœæ grillowane kie³baski i karkówkê, a tak¿e smakowite przek¹ski: domowe ciasta, sa³atki i œwie¿y
chleb ze smalcem. Na dzieci czeka³y ró¿ne atrakcje: dmuchane zamki, zje¿d¿alnie, ogromne bañki
mydlane, przeja¿d¿ki na kucyku lub osio³ku, malowanie twarzy, wata cukrowa czy zabawy taneczne.
Doroœli te¿ mieli w czym wybieraæ. Mogli wzi¹æ
udzia³ w konkursie wiedzy o Janie Pawle II, kupiæ
ekologiczny miód oraz bi¿uteriê rêcznie zrobion¹
przez Ró¿e Ró¿añcowe.
Festyn rozpocz¹³ siê w po³udnie animacjami
Jasia Pociechy, nastêpnie odby³o siê oficjalne otwarcie festynu, po czym wszyscy zgromadzili siê w koœciele, by wys³uchaæ znakomitego koncertu Marcina Stycznia. Potem dzieci mog³y przypatrzeæ
siê zabawnym sztuczkom iluzjonisty i zobaczyæ program przygotowany przez m³odych parafian zaanga¿owanych w Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Oko³o
godz. 17.00 z³o¿yliœmy ¿yczenia z okazji 20-lecia
pos³ugi duszpasterskiej Ksiêdza Proboszcza
w naszej parafii. Nastêpnie odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu fantowego. Na szczêœliwców czeka³y
atrakcyjne nagrody. A po wieczornej Mszy œwiêtej
by³a zabawa taneczna.
To by³ kolejny udany festyn. Do zobaczenia za rok!

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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