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ŒWIATOWE DNI M£ODZIE¯Y W POLSCE
„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹”
Œwiatowe Dni M³odzie¿y i spotkanie z Ojcem Œwiêtym
Franciszkiem ju¿ za nami, a atmosfera tych dni ci¹gle pozostaje w sercach wielu naszych parafian. Goœciliœmy na Zaciszu
grupê 90 Palestyñczyków.
Podczas powitania goœci z Patriarchatu Jerozolimy
ks. proboszcz Andrzej Mazañski podkreœli³ wyj¹tkowoœæ miejsca,
w którym na co dzieñ mieszkaj¹, ten ich swoisty przywilej, który
maj¹ poprzez doœwiadczenie bliskoœci z miejscami tak wa¿nymi dla naszej wiary, które
czêsto dla wielu z nas s¹ niedostêpne, ze wzglêdu na koszty, odleg³oœæ. Ksi¹dz, który przyby³ z Palestyny zaznaczy³, ¿e najwa¿niejsza jest wspólnota ludzi, którzy tworz¹ ¿ywy Koœció³, wskazuj¹c na nasz¹ parafiê, która jest tak blisko Œwiêtej Rodziny. Czasem têsknimy
za czymœ odleg³ym, a najwa¿niejsze jest blisko nas.
Podczas ŒDM wszyscy doœwiadczyliœmy braterstwa i jednoœci, œwiadectwa wiary ludzi z ró¿nych stron œwiata i w³asnej otwartoœci na dzia³anie Pana Boga. Powróæmy pamiêci¹
do tego, co siê u nas wydarzy³o…

Œwiatowe Dni
M³odzie¿y na Zaciszu
W przygotowania do przyjêcia
pielgrzymów w naszej parafii
zaanga¿owa³o siê bardzo wiele
osób. Wsród nich najwiêcej by³o
m³odzie¿y.
Piotr Murawski by³ jednym z koordynatorów parafialnych. M³odzie¿, która goœci³a w parafii zosta³a podzielona
dla usprawnienia na 5 grup. Piotr by³
opiekunem jednej z grup i towarzyszy³
jej podczas zwiedzania Warszawy i wycieczek.
W domu Piotra mieszka³a jedna z dziewcz¹t, która
zawsze by³a radosna. Na pytanie dlaczego ca³y czas
siê uœmiecha, odpar³a, ¿e piêæ razy by³a w sytuacji
zagro¿enia, kiedy zginêli jej znajomi podczas strzelaniny, czy od wybuchów, a jej ¿ycie zosta³o ocalone. W tej sytuacji nie mo¿e nie cieszyæ siê z ¿ycia.
Opowiada³a, ¿e dzia³a w ró¿nych organizacjach
pokojowych, niedawno by³a w Egipcie na konferencji poœwiêconej pokojowi, wyk³ada³a na uniwersytetach w USA. - Moja grupa by³a bardzo ciekawa wspomina Piotr – obok dwudziestolatków by³ szeœædziesiêcioletni pan Yousef, stolarz uwielbiaj¹cy swoj¹
pracê, a do tego skaut. Jego podró¿ do Polski by³a
pierwszym jego wyjazdem za granicê.
Zabraliœmy naszych goœci w trzy miejsca: na kajaki
na rzece Pilica, do Celestynowa i do Popowa.
Osza³amia³a ich nasza zieleñ. Byli zachwyceni sam¹
rzek¹, jej szerokoœci¹ i wszystkim, co dooko³a niej
zobaczyli. Opowiadali, ¿e w Palestynie najwiêksz¹
rzek¹ jest Jordan, a reszta, to ma³e strumyczki,
po których nie da siê pop³ywaæ i wiêkszoœæ z nich
pierwszy raz w ¿yciu p³ynê³a kajakiem. Wyposa¿eni
na wyprawê w aparaty i telefony, by robiæ selfie, byli
bardzo niepocieszeni, kiedy odradzaliœmy zabranie
sprzêtu do wody, bo mo¿e siê zniszczyæ. Na szczêœcie pani Hania, która razem z mê¿em Tadeuszem,
organizowa³a nam sp³yw, robi³a zdjêcia, dlatego
mog³em im je przes³aæ.
Czym dla Ciebie by³o spotkanie z m³odzie¿¹
z Palestyny?
Spotkanie z grup¹ ludzi z zupe³nie innej kultury by³o
dla mnie ciekawym doœwiadczeniem, mog³em obserwowaæ ich zachowanie, dowiedzieæ siê, jakie maj¹

zdanie na ró¿ne tematy, jak postrzegaj¹ œwiat. Chocia¿by kwestiê punktualnoœci, która dla nich nie by³a
zbyt istotna. Nie byli te¿ zdyscyplinowani, przyk³adowo umawialiœmy siê na pewn¹ godzinê, któr¹
oni luŸno traktowali. W tym wzglêdzie zastanawiali
siê jak my, Polacy, potrafimy tak œwietnie siê organizowaæ - pytali wrêcz, dlaczego nie jesteœmy spontaniczni. Poza tym zarówno mnie, jak i moich rodziców poruszy³a g³êboka wiara Palestyñczyków, a nawet jej manifestowanie. Podczas diecezjalnego spotkania na Tarchominie obserwowa³em, w jakim skupieniu uczestnicz¹ w Eucharystii, jak ch³on¹ s³owa
arcybiskupa Henryka Hosera. Nie by³em z nimi
w Krakowie, ale sadzê po tym, na ile ich pozna³em,
¿e spotkanie z Papie¿em Franciszkiem by³o dla nich
ogromnym prze¿yciem.
W tym miejscu bardzo chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim parafianom, którzy nam pomagali, szczególnie Paniom, które przygotowywa³y prowiant.
Gospodarze za punkt honoru postawili sobie, by
goœcie czuli siê u nich dobrze i z rozmów z Palestyñczykami wiem, ¿e tak siê czuli. Oceniaj¹ pobyt
na Zaciszu, jako najlepszy czas pielgrzymki do Polski. Doceniali zaanga¿owanie naszych parafian i potraktowanie ich jak cz³onków rodziny. Wiem, ¿e zdarza³y siê sytuacje, ¿e zwiedzanie Warszawy z gospodarzami koñczy³o siê nawet o 3.00 w nocy, ale nic
nie dziwi³o, bo oni ten krótki czas w Polsce chcieli
maksymalnie wykorzystaæ.

Janek Cichy by³ równie¿ jednym z koordynatorów parafialnych. Podkreœla, ¿e parafia podesz³a
do przyjêcia goœci bardzo entuzjastycznie, wspó³praca by³a idealna, wszyscy chcieli pomóc i rzeczywi-
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Co w Tobie najbardziej pobrzmiewa po zakoñczeniu ŒDM?
Na czuwaniu mia³em mo¿liwoœæ bycia w sektorze
razem z biskupami i pozna³em tam ksiêdza ze Stanów Zjednoczonych z Ohio, usiad³em obok niego
i rozmawia³em jak z koleg¹, choæ by³ sekretarzem
biskupa, rozmawialiœmy o naszych zainteresowaniach. Podczas dni m³odzie¿y poczu³em otwartoœæ
kap³anów i biskupów na m³odych ludzi, jakby skróci³ siê dystans, który by³, co mnie osobiœcie bardzo
cieszy. Sadzê, ¿e Papie¿ Franciszek mia³ w tym swój
ogromny wk³ad, ¿e z biskupem czy ksiêdzem mogê
porozmawiaæ o fizyce, która mnie interesuje, a nie
tylko o sprawach teologicznych.

œcie pomagali. - Jedynym k³opotem by³a punktualnoœæ Palestyñczyków, ale dawaliœmy radê i nawet siê
do tego przyzwyczailiœmy - wspomina.

Artur Zarzecki te¿ by³ jednym z koordynatorów
parafialnych. - Pobyt w naszej parafii palestyñskiej
m³odzie¿y by³ bardzo udany. Wszystko, co zaplanowaliœmy uda³o siê przeprowadziæ z powodzeniem,
tak ¿e nasi goœcie byli bardzo zadowoleni. Kiedy
spotkaliœmy siê z nimi w Krakowie mówili, ¿e czas
spêdzony w naszej parafii zapamiêtaj¹ do koñca
¿ycia, poniewa¿ mogli zobaczyæ wiele w Warszawie,
rozmawiali z rodzinami, poczuli jak toczy siê ¿ycie
w naszych domach i poznali podczas po¿egnalnego
festynu nasz¹ wspólnotê parafialn¹. To doœwiadczenie z pewnoœci¹ w nich zostanie, gdy¿ u nich w kraju
nie maj¹ takiej mo¿liwoœci, by byæ w pe³ni wolnymi.
Zaskoczeni byli goœcinnoœci¹ i tym, ¿e oni, jako goœcie, byli na pierwszym miejscu i nawet, gdy wracali
bardzo póŸno w nocy do rodzin, zawsze pada³o
pytanie, czy mo¿e s¹ g³odni, ¿e czeka kolacja, nawet
o pierwszej w nocy, ¿e stoi szklanka wody na wszelki wypadek przy ³ó¿ku. Ta serdecznoœæ przeros³a ich
wyobra¿enia o goœcinnoœci. W nich to pozosta³o.
Pozostanie te¿ w ich pamiêci przepyszne polskie jedzenie, a szczególnie ch³odniki. Najlepszym œwiadectwem, które zosta³o nam, jako parafii wystawione jest fakt, ¿e jeden z uczestników ŒDM, który
mieszka³ na Zaciszu, postanowi³ studiowaæ w Warszawie i mo¿e od paŸdziernika znowu bêdzie z nami.

Ks. Proboszcz Andrzej Mazañski: Dla mnie
wa¿ne jest, ¿e tylu m³odych ludzi z parafii, przez
wiele miesiêcy inspirowanych do dzia³ania, podjê³o
trud odpowiedzialnoœci za innych. Zaanga¿owali
siê na tyle, ¿e przejêli inicjatywê w organizowaniu
ŒDM. Koordynatorzy przeszli specjalny kurs organizowany na UKSW. Przez ten czas nasza m³odzie¿,
bior¹c¹ udzia³ w przygotowaniach, bardzo dojrza³a,
wziê³a odpowiedzialnoœæ za ludzi, którzy przyjechali do Polski. Odpowiedzialni za grupy mieli sta³y
kontakt z rodzinami, przez co pobyt goœci przebiega³ sprawnie i bez wiêkszych problemów.
Dziêkujê wszystkim, którzy w³¹czyli siê w pomoc
podczas ŒDM.
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tych dni, kiedy by³y wœród nas przesympatyczne siostry, które sta³y siê cz³onkami naszej rodziny. Czuliœmy wszyscy jakbyœmy siê znali od lat. Podczas przygotowañ wszyscy obawialiœmy siê jak to bêdzie, gdy
przyjad¹ pielgrzymi z tak odleg³ego miejsca, z innej
kultury, a jak min¹³ ten czas, to mamy wra¿enie,
¿e to trwa³o za krótko, ¿e chcielibyœmy byæ razem
jeszcze d³u¿ej. To ¿e wszyscy jesteœmy wierz¹cy sprawi³o, ¿e znik³y wszystkie bariery, blokady i lêki przed
nieznanym. Siostry opowiada³y, ¿e pracuj¹ w ciê¿kich warunkach zajmuj¹c siê edukacj¹ dzieci opuszczonych. Bardzo doceniam osobiœcie ich poœwiêcenie i cieszê siê, ¿e mog³em poznaæ takie osoby. Jeœli
jeszcze kiedykolwiek trzeba bêdzie przyj¹æ pielgrzymów, nie bêdziemy siê wahaæ.

Podró¿nych w dom przyj¹æ…
Parafianie przygotowywali siê ponad dwa lata do
przyjêcia pielgrzymów – mówi ks. Proboszcz Andrzej Mazañski. - Po ŒDM w Madrycie w 2013 r.,
podczas kolêdy, rozmawia³em z parafianami
i utworzy³a siê lista rodzin gotowych przyj¹æ pielgrzymów. PóŸniej prosiliœmy o zg³aszanie siê.
By³y spotkania. Okaza³o siê, ¿e jest znacznie
mniejsza liczba goœci, ni¿ to by³o zapowiadane.
Na pocz¹tku przygotowywaliœmy siê na 150 osób,
przyjecha³ 90. Niektórzy z naszych parafian nie
mogli przyj¹æ goœci, ale chêtnie w³¹czyli siê w prace pomocnicze, spe³niaj¹c uczynki mi³osierdzia
wobec bliŸnich.

Jadwiga i Tadeusz Kot: W naszym domu by³y
dziewczêta z Betlejem, które wnios³y tak wiele radoœci, która bardzo nas ubogaci³a. Jak tylko pojawi³y siê w domu, to od razu nape³ni³ siê radoœci¹ i entuzjazmem. W naszym przypadku sprawdzi³o siê w stu
procentach powiedzenie „goœæ w dom - Bóg w dom”.
Zrobi³o na nas ogromne wra¿enie, gdy opowiada³y,
¿e codziennie rano, gdy sz³y na zajêcia na uczelniê,
przechodz¹c obok pobliskiej Bazyliki Narodzenia
Pana Jezusa, ca³owa³y to miejsce. Nam nigdy nie uda³o siê byæ w Ziemi Œwiêtej, a jest to naszym wielkim
marzeniem, bo najpierw dzieci by³y ma³e, albo nie
by³o nas staæ i ta têsknota zawsze by³a w nas obecna.
A¿ tu taka niespodzianka – sta³ siê cud i Betlejem
znalaz³o siê w naszym domu. Ta œwiadomoœæ jest dla
nas bardzo wzruszaj¹ca. Dziewczêta przybli¿y³y nam
tamten rejon œwiata. To by³o zetkniêcie siê z ich rzeczywistoœci¹. Kiedy mówi³y o swojej wierze, promieniowa³y radoœci¹, a kiedy wspomina³y, jak ciê¿ko siê ¿yje w ich kraju, mia³y ³zy w oczach.
Jesteœmy ma³¿eñstwem od 40 lat. Nasze dzieci bardzo w³¹czy³y siê w przyjêcie pielgrzymów, pomaga³y nam rozmawiaæ z nimi
w jêzyku angielskim. Syn
Adam, który mieszka niedaleko przychodzi³ rano
i wieczorem na posi³ki, by
pomagaæ w rozmowie, drugi syn Tomek z kolei s³u¿y³
transportem, wozi³ pielgrzymów, jeœli by³a taka
potrzeba, przewo¿¹c ich
nawet póŸnym wieczorem
do domu. Rozumieliœmy,
¿e chcieli zobaczyæ jak najwiêcej u nas, poczuæ

Regina i Zbigniew Weso³owscy: Goœciliœmy
dwie siostry zakonne, s. El¿bietê, która wyjecha³a
z Polski do Jerozolimy, by pracowaæ na Górze Oliwnej i siostrê Nabiha z Palestyny. Mieliœmy to u³atwienie, ¿e z s. El¿biet¹ mogliœmy o wszystkim porozmawiaæ bez bariery jêzykowej. Doœwiadczyliœmy
ogromnej skromnoœci ze strony sióstr. Szkoda tylko,
¿e mieliœmy tak ma³o czasu dla nich, gdy¿ dni by³y
tak wype³nione, ¿e bardzo póŸno wraca³y i wczeœnie
wychodzi³y. Obecnoœæ sióstr w naszym domu pozwoli³a nam wróciæ myœlami do Ziemi Œwiêtej, w której
byliœmy przed laty. Siostry podkreœla³y, ¿e wielkie
wra¿enie na nich zrobi³a nasza wspólnota parafialna, zintegrowanie ludzi, otwartoœæ na goœci i serdecznoœæ, z jak¹ siê spotkali. Jak Bóg pozwoli, chcielibyœmy kiedyœ odwiedziæ siostry. Obserwowaliœmy jak
bardzo dba³y o m³odzie¿, któr¹ mia³y pod opiek¹,
o ich duchowoœæ i religijnoœæ, my te¿ s³u¿yliœmy
pomoc¹, jeœli by³a taka potrzeba.
Regina: Czêsto wracamy w naszych rozmowach do
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atmosferê Warszawy, skorzystaæ z wszelkich przewidzianych atrakcji podczas dni w
diecezji. Dzieci w³¹czy³y siê
bardzo, my zaœ cieszyliœmy
siê z obecnoœci goœci w naszym domu. Córka Ania ca³y
czas utrzymuje kontakt z naszymi pielgrzymami. ¯ona
Tomka pochodzi z Bejrutu i
rozmawia³a z nimi w jêzyku
arabskim, opowiedzia³a nam
wczeœniej o wielu zwyczajach. Mamy jeszcze syna Micha³a, który mieszka
w Aleksandrowie Kujawskim – niestety nie móg³ byæ
w tych dniach z nami, ale wspiera³ nas modlitw¹.
Jak siê przygotowywaliœcie do przyjêcia pielgrzymów?
Przez dwa lata modliliœmy siê za nich Koronk¹ do
Bo¿ego Mi³osierdzia – to by³o najwa¿niejsze, a poza
tym, jak w ka¿dym polskim domu, jak goœcie maj¹
przyjechaæ, to robi siê wielkie porz¹dki. Planowa³am te¿, czym ich poczêstujê, ¿eby poczuli smak
polskiej kuchni. Próbowa³y wszystkiego, co by³o
podawane na stó³. Na œniadanie najchêtniej jada³y
sery, ciasta tylko próbowa³y, nie chcia³y piæ herbaty,
tylko wodê. Smakowa³y im za to nasze wêdliny.
Tadeusz: Dostaliœmy piêkny, rêcznie robiony krzy¿
z drzewa oliwnego i go³¹bka pokoju. Byliœmy zaskoczeni tymi prezentami, ale sta³y siê dla nas cennymi pami¹tkami.
ŒDM integruj¹ ró¿ne pokolenia. Poprzez pobyt m³odzie¿y w czasie dni diecezjalnych, wiele starszych
osób mog³o poczuæ atmosferê tego czasu i wspólnotê z Koœcio³em powszechnym podczas wspólnego,
radosnego prze¿ywania swojej wiary.
Jadwiga: Dla nas przez te parê dni, kiedy dziewczêta u nas by³y, by³o w domu œwiêto, a poza tym staliœmy siê duchowo odm³odzeni – poczu³am wiêcej si³y,
by³am l¿ejsza, a zaszczepiona w nas radoœæ, trwa
do tej pory.

pojechali nad Wis³ê, chcieli pobyæ z naszym synem
i poznaæ Warszawê. Myœlê, ¿e jako rówieœnicy dobrze siê dogadywali.
Barbara: Nast¹pi³a te¿ taka integracja miêdzys¹siedzka, gdy¿ rodziny, które goœci³y Palestyñczyków
bardzo siê do siebie zbli¿y³y. Przed przyjazdem m³odzie¿y zorganizowaliœmy imprezê miêdzys¹siedzk¹,
na której mogliœmy poznaæ ludzi, których znaliœmy
tylko z widzenia. To by³o bardzo dobre dla nas. Podczas tego spotkania wymienialiœmy siê informacjami na temat sytuacji w Palestynie, bo ka¿dy siê do
tego spotkania z pielgrzymami na swój sposób przygotowywa³.

Anna i Robert Skotniccy: Mieszka³y u nas
Amira z Betlejem i Jeana z Palestyny. Te dziewczêta
zarazi³y nas entuzjazmem m³odych ludzi i œwie¿oœci¹ swojej wiary. By³o to bardzo ubogacaj¹ce. Obie
pracuj¹ w szko³ach, ja jestem pedagogiem, wiêc mog³yœmy wymieniæ doœwiadczenia. Fantastycznym
prze¿yciem by³ dla nas Festiwal Kultur, który odby³
siê na Tarchominie. To wspania³e zró¿nicowanie Koœcio³a powszechnego, który by³ na wyci¹gniêcie rêki.
Robert: W niedzielê, podczas dnia z rodzin¹, dziewczêta zaproponowa³y, ¿e chc¹ iœæ na zakupy, bo by³y
tak zmêczone iloœci¹ atrakcji, ¿e pragnê³y zwyczajnie pokupowaæ pami¹tki z Polski. ¯ona posz³a z nimi
na shopping czyli bieganie po sklepach, a ja gotowa³em obiad.
Anna: Po powrocie dziewczyny by³y w ogromnym
szoku, ¿e mój m¹¿ poda³ nam obiad, przys³owiowego
polskiego schabowego. U nich siê to nie zdarza, ¿eby
mê¿czyzna tak us³ugiwa³ przy stole. Nasz kraj na tyle
im siê spodoba³, ¿e stwierdzi³y, ¿e gdyby pozna³y
kogoœ ciekawego, to z pewnoœci¹, by tu zosta³y.
Czym te dni z goœæmi by³y dla Pañstwa?
Na tyle zostaliœmy zara¿eni entuzjazmem, ¿e nawet
chcieliœmy jechaæ z nimi do Krakowa. Przypomnia-

Barbara i Przemys³aw Bieleñ: Jesteœmy w parafii od 3 lat. Mamy piêciu synów. Goœciliœmy dwóch,
najm³odszych z grupy, ch³opców, którzy przyjechali
z Jerozolimy. Miêdzy nimi a naszym najstarszym synem nawi¹za³a siê bardzo serdeczna relacja. Nocami d³ugo rozmawiali, jeŸdzili na wycieczki rowerowe i rolkowe.
Przemys³aw: Na mnie najwiêksze wra¿enie zrobi³o
to, ¿e przyjechali pierwszego dnia do nas o godzinie
23.00, po zajêciach, wsiedli na rowery i o pó³nocy

cd. na str.6
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³y mi siê czasy studenckie, duszpasterstwo akademickie, w którym by³am i od¿y³y emocje zwi¹zane z prze¿ywaniem wiary we wspólnocie, poczu³am na nowo,
¿e to jest mocne, ¿ywe i autentyczne. W wirze spraw
codziennych zapominamy, jak naprawdê mo¿e byæ
wspaniale w Koœciele, we wspólnocie. Te dni w naszym domu nam o tym przypomnia³y.

shara i ks. Rimona. Na pytanie jak funkcjonowa³ dom
w tym czasie, odpowiedzia³, ¿e normalnie. - Zwykle
u nas w domu jest bardzo du¿o osób, wiec u nas to
norma, a goszczenie jeszcze ksiê¿y by³o dla nas bardzo mi³e. Ksiê¿a ca³y czas byli skupieni na swoich
podopiecznych. Nawet przy posi³kach odbierali telefony od m³odzie¿y. Grupa Palestyñczyków, która
by³a na Zaciszu by³a inna ni¿ pozosta³e grupy narodowe. Przede wszystkim manifestowali to, ¿e s¹ krajem, ¿e s¹ odrêbnym narodem, któremu nale¿y siê
wolnoœæ i niezale¿noœæ. Z tym przes³aniem przyjechali na ŒDM. Na moje pytanie o czym marz¹, pada³a odpowiedŸ: by ¿yæ. Nie zwiedzaæ, wykszta³ciæ siê,
coœ osi¹gn¹æ, tylko po prostu ¿yæ. To pokaza³o nam,
jaka jest ich rzeczywistoœæ i codziennoœæ.

wymiar ni¿ u nas. To jest bardzo odwa¿ne i na ca³e
¿ycie. To te¿ sk³ania nas do g³êbokiej refleksji nad
swoj¹ wiar¹. Cieszy nas te¿, ¿e dziewczêta nawi¹za³y kontakt z naszymi córkami. By³o tyle p³aszczyzn
porozumienia miêdzy dziewczêtami, ¿e by³o to dla
nas bardzo mi³e.
Marek: Patrz¹c na bardzo intensywny program ich
pobytu w Warszawie, czujê ma³y niedosyt tego kontaktu z nimi. Dziewczêta znika³y po œniadaniu, wraca³y póŸno wieczorem i szkoda, ¿e ju¿ wyjecha³y.
Pozostaje radoœæ, ¿e w tych dniach mogliœmy sob¹
i swoim domem Panu Bogu pos³u¿yæ, a przy okazji
doœwiadczyæ wspólnoty, która ubogaci³a nas wszystkich.
Magdalena by³a wolontariuszk¹ w Krakowie: – Na
mnie niezwyk³e wra¿enie zrobili ci ludzie, gdy¿ oni
o wiele bardziej ¿ywo i inaczej prze¿ywali swoj¹
wiarê. Poznanie ich by³o niezwyk³ym doœwiadczeniem i przygod¹. Oni tak¿e byli ciekawi naszej kultury i historii, wszystko chcieli poznaæ, a zarazem
opowiadali nam o swojej trudnej sytuacji w Palestynie. Jesteœmy w kontakcie na portalach spo³ecznoœciowych. Dziewczyny by³y bardzo ciep³e i pozostawi³y niezwyk³e wra¿enie.

Lidia i Marek Chlebiccy z córkami: Joann¹,

Maria i Roman Turowiczowie: Mieliœmy

Ann¹ i Magdalen¹ przyjêli dwie osiemnastolatki
z Betlejem – Ramê i Suzan.
Lidia: Jestem zaszczycona, ¿e mog³am goœciæ pielgrzymów z Ziemi Œwiêtej, z miejsca, gdzie narodzi³
siê Chrystus. Mia³o to dla mnie du¿e znaczenie. Dostaliœmy ró¿añce z Betlejem i jest to zobowi¹zanie
dla nas, by siê modliæ. By³o to doœwiadczenie powszechnoœci Koœcio³a. Du¿e wra¿enie zrobi³ na mnie
wytatuowany krzy¿ na rêku jednej z dziewcz¹t. Powiedzia³a, ¿e ca³¹ rodzin¹ podjêli decyzjê i równoczeœnie poszli wytatuowaæ sobie ten znak wiary
chrzeœcijañskiej. Tam taki gest ma zupe³nie inny

dwóch dwudziestoletnich m³odzieñców z Palestyny,
z okolic Betlejem – George i Tareqa. Byliœmy na pocz¹tku bardzo sceptyczni, baliœmy siê, czy podo³amy temu, czy poradzimy sobie. Niemniej, z pomoc¹
Bo¿¹, daliœmy radê i jesteœmy zachwyceni. Najbardziej sceptyczny by³ nasz starszy syn, pow¹tpiewa³,
a okaza³o siê, ¿e jemu to przynios³o najwiêksz¹ radoœæ, zawi¹za³a siê wspania³a przyjaŸñ, która trwa
do dzisiejszego dnia. Ch³opcy dzwoni¹ do siebie,
utrzymuj¹ kontakt i planuj¹ nastêpne spotkania. Bardzo siê z tego cieszymy. Nasi pielgrzymi dali nam
poczucie, ¿e ludzie mieszkaj¹cy gdzieœ na drugim
koñcu œwiata s¹ tacy sami jak my. Zdawaæ
by siê mog³o, ¿e inna kultura, inaczej wychowani, ale ³¹czy nas wiara. Nasze wyobra¿enia czasem przerastaj¹ rzeczywistoœæ,
a okazuje siê, ¿e ci „obcy” s¹ jak rodzina,
staj¹ siê bliscy. Relacje rodzinne nawi¹za³y
siê bardzo szybko. Po prostu szybko prze³ama³y siê pierwsze lody i oto, przez kilka dni,
dwaj ch³opcy z Palestyny stali siê naszymi
synami. Dziêkujemy ks. Proboszczowi, ¿e
da³ nam szansê przyjêcia pielgrzymów. Jeœli
kiedykolwiek by³aby taka potrzeba, nasz
dom jest otwarty, a my jesteœmy pierwszymi
chêtnymi.

Dariusz Zarzecki w swoim domu goœci³ ks. Ba-
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Podczas ŒDM w Krakowie bi³o serce Koœcio³a
bliskie. Ta Droga Krzy¿owa by³a
wpisana w rzeczywistoœæ m³odego cz³owieka.
Poza tym zauwa¿y³em,
¿e by³ to bezcenny czas dla nas
wszystkich. Œwiadomoœæ, ¿e jest
blisko Papie¿, ¿e s¹ rówieœnicy
z ca³ego œwiata, ¿e te¿ s¹ katolikami, atmosfera tych dni sprawi³a, ¿e m³odzi pytali o ró¿ne
rzeczy, pootwierali siê ze swoimi problemami i w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi ich codziennoœci, dylematów, które prze¿ywaj¹, zadawali pytania, szukali. Na tê otwartoœæ m³odych w znaczny sposób wp³ynê³a tak¿e postawa
samego Papie¿a Franciszka, który mówi³ do nich ich
jêzykiem, wprost, zrozumiale, dotykaj¹c powa¿nych
i wa¿nych dla wspó³czesnego cz³owieka spraw, podkreœlaj¹c przy tym, ¿e mamy byæ blisko siebie we
wspólnocie Koœcio³a. Ja te¿ trochê inaczej popatrzy³em na Ojca Œwiêtego, poniewa¿ media kreuj¹ go na
papie¿a, który zabawia. By³em zachwycony tym,
¿e przyjecha³ z konkretnymi treœciami. Na samym
pocz¹tku, w oknie przy Franciszkañskiej, Papie¿
mówi o œmierci, zastaje pewn¹ rzeczywistoœæ, w któr¹
wchodzi, nie jest od niej oderwany, jest blisko tej
sytuacji, któr¹ zastaje. Podoba³y mi siê te¿ podczas
kazañ w¹tki zakorzenione biblijnie, ale po³¹czone
z tym co tu i teraz.
To by³ te¿ czas dobry dla mnie jako dla ksiêdza, gdy¿ w codziennoœci czasem popadamy w rutynê, a podczas ŒDM doœwiadczy³em na nowo jak bardzo wiernym potrzebny jest kap³an. Myœlê, ¿e w tych
dniach w Krakowie, na B³oniach, w Brzegach, wczeœniej podczas dni w diecezjach, ka¿dy z osobna otrzyma³ to, na co czeka³, prze¿y³ g³êbsz¹ relacjê z Panem
Bogiem i z drugim cz³owiekiem - to by³y swoiste
rekolekcje.
Pewnego dnia wspomnia³em grupie, ¿e mo¿e
wszyscy pójdziemy do spowiedzi. Udaliœmy siê wiêc
do Parku Jordana, bo tam ustawione by³y konfesjona³y i ten sakrament w specyficznych, polowych warunkach by³ tak¿e mocnym doœwiadczeniem dla wielu
m³odych. Dzielili siê potem, ¿e dotknêli Bo¿ego mi³osierdzia, ¿e ta krakowska spowiedŸ by³a wyj¹tkowa w ich ¿yciu. Papie¿ Franciszek te¿ wspomina³

Do Krakowa z Zacisza na ŒDM wyjecha³o 16 osób i ju¿ po dwóch dniach ci, którzy planowali wyjazd, ale siê nie zdecydowali – ¿a³owali, ¿e nie by³o ich z nami
– wspomina ks. Wojciech Soko³owski, opiekun grupy m³odzie¿owej.
– M³odzie¿ uczestnicz¹ca w ŒDM w Krakowie przesy³a³a zdjêcia, by³a obecna na portalach i da³o siê
odczuæ têsknotê i ¿al tych, którzy zostali.
Nasza grupa mia³a wyznaczony przez organizatorów nocleg w Rabce, ale zale¿a³o nam, by byæ
bli¿ej wydarzeñ centralnych i uda³o siê zamieszkaæ
u sióstr Serafitek. Dziêki temu nie musieliœmy ograniczaæ siê czasowo, m³odzie¿ mog³a braæ udzia³
we wszystkim, co dzia³o siê w Krakowie. I to by³o
dla nas zaskakuj¹ce, nie tyle ¿e siostry raczy³y nas
przyj¹æ, ale ¿e by³y tak otwarte – da³y klucz, pozwoli³y wracaæ, kiedy nam pasuje, udostêpni³y kuchniê,
lodówki. Ta otwartoœæ sprawi³a, ¿e poczuliœmy
siê jak w domu. Jak zwykle Pan Bóg mia³ dla nas
lepszy plan, ni¿ siê spodziewaliœmy. Bardzo zale¿a³o mi, ¿ebyœmy mogli uczestniczyæ w spotkaniach
i konferencjach na stadionie Cracovii – by³ tam
bp Grzegorz Ryœ, którego bardzo ceniê, bp Edward
Dajczak i Prymas Wojciech Polak – i to siê uda³o.
S³uchaliœmy katechez, by³ wspólny œpiew, biskupi odpowiadali na pytania m³odzie¿y, a zwieñczeniem by³a
Eucharystia.
Wielkim zaskoczeniem by³a dla mnie Droga
Krzy¿owa. Spodziewa³em siê, ¿e prze¿ycie tego nabo¿eñstwa w takim t³umie bêdzie trudne, mo¿e bêd¹
przeszkadzaæ rozmowy, a okaza³o siê, ¿e wszyscy byli
ws³uchani w treœci, które by³y dla ka¿dego bardzo

cd. na str.8
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Zacisze w Brzegach
Monika i Karol Twarowscy wraz
z Agnieszk¹ Ksiê¿opolsk¹ prowadzili sekretariat rejonowy, obs³ugiwali skrzynki mailowe, brali
udzia³ w comiesiêcznych spotkaniach w Centrum
Diecezjalnym przy Floriañskiej w Warszawie, pomagali ks. Andrzejowi Mazañskiemu, który by³ koordynatorem rejonowym w obs³udze sekretariatu,
czuwali nad organizacj¹ ŒDM w parafiach rejonu,
przekazywali informacje, organizowali spotkania
w rejonie.
Monika i Karol byli te¿ organizatorami wyjazdu
trzydziestoosobowej grupy parafialnej, która wraz
z ks. Proboszczem pojecha³a do Krakowa tylko
na czuwanie w Brzegach i Mszê Pos³ania.
Monika: To by³o dla mnie niesamowite prze¿ycie,
pomimo trudów i mêcz¹cego upa³u. Jestem pod wra¿eniem wspólnej modlitwy tylu osób, wspólnej
radoœci i wychwalania Pana Boga. Byliœmy tam
wszyscy tak bardzo blisko Pana Boga, ¿e chcieliœmy
ten czas zatrzymaæ. Wa¿ne by³y dla mnie tak¿e œwiadectwa m³odych ludzi z ró¿nych zak¹tków œwiata,
których mog³am wys³uchaæ w tym czasie. Ten

wyjazd z parafii pozwoli³ mi te¿ zobaczyæ jak
fajnych mamy parafian.
Karol: Pomimo tego, ¿e byli tam ludzie z ca³ego
œwiata, pos³uguj¹cy siê ró¿nymi jêzykami, z ró¿nych
kultur, da³o siê odczuæ niesamowit¹ jednoœæ i wspólnotê prze¿ywania naszej wspólnej wiary. By³a wspólna modlitwa, œpiew, tañce, a przede wszystkim
ogromna radoœæ z obecnoœci wœród nas Ojca Œwiêtego. Czuliœmy siê tam tak, jakbyœmy siê wszyscy
znali od dawna. To by³y moje trzecie ŒDM, wczeœniej by³em w Sydney i w Kolonii, ale spotkanie
w Krakowie by³o dla mnie najwa¿niejsze, bo prze¿yte wraz z moj¹ ¿on¹.

dokoñczenie ze str.7

cych Go ludzi. To bardzo wzmocni³o i da³o si³ê do
powrotu do codziennoœci – opowiedzia³ ks. Wojciech.

podczas jednego ze
spotkañ o doœwiadczeniu spowiedzi, która
zawa¿y³a na obraniu
drogi ¿yciowej.
Wszyscy potrzebujemy w swojej drodze œwiadectwa wiary
drugiego cz³owieka.
Mogliœmy tego doœwiadczyæ najmocniej w Brzegach, gdzie w jednym
momencie tyle osób klêcz¹c odmawia³o koronkê
do Bo¿ego Mi³osierdzia. To by³o bardzo mocne
prze¿ycie. W ogóle ŒDM by³y dla mnie osobiœcie
czasem ubogacenia i dostrze¿enia tego, ¿e wielu
ludzi potrzebuje Pana Boga i ¿e wielu jest mi³uj¹-

Rafa³ Sierchej (16 lat): Dla mnie najwa¿niejszym
prze¿yciem by³y dni krakowskie. Du¿o siê modliliœmy i by³o bardzo fajnie. Wczeœniej w parafii goœciliœmy dwie studentki w naszym domu. Mama ca³y
czas utrzymuje z nimi kontakt.

Grzegorz Szymañski (17 lat): ŒDM by³y œwietnym wydarzeniem, jednym z najwa¿niejszych prze¿yæ, które mia³em w ¿yciu. Najbardziej podoba³ mi
siê czas w Krakowie, spotkania na B³oniach. Œwietnie by³o cieszyæ siê swoj¹ wiar¹ w Boga z ludŸmi z
ca³ego œwiata. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê wybraæ
do Panamy na nastêpne ŒDM.

Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna jest czynna:
wtorek, œroda i pi¹tek
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477
Redakcja: Katarzyna Pawlak. Sk³ad: Magdalena Sypniewska
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