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Msze Święte w kościele Świętej Rodziny na Zaciszu: 
 

w niedziele: 7:00, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00  
    (II i IV niedziela miesiąca o godz. 13:00)  

W czasie pandemii Msza Św. o godz. 13:00 będzie sprawowana  
w każdą niedzielę, aż do odwołania obecnych ograniczeń. 

w dni powszednie: 6:30, 8:00, 18:00. 
 

Nabożeństwa w ciągu tygodnia: 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - s roda godz. 18:00.  
Następnie Msza S w. w intencjach zbiorowych.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu - czwartek godz. 15:00-18:00,  
piątek 18:45-20:00 (moz liwos c  przystąpienia do spowiedzi)  
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny - niedziela godz. 8:00. 

Nabożeństwa w ciągu miesiąca:   

Pierwsze Soboty Miesiąca - godz. 7:15 ro z aniec wynagradzający  
i rozmys lanie nad tajemnicami ro z an ca, następnie Msza S w. o godz. 8:00. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - I niedziela miesiąca godz. 16:00. 
Nieszpory - I niedziela miesiąca, godz. 17:30.  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - II piątek miesiąca, godz. 15:00.  
Po naboz en stwie Msza S w. w intencjach zbiorowych.  
Msza Święta za zmarłych - w I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00,            
poprzedzona wypominkami o godz. 17:30. 

Poradnie przy kościele Świętej Rodziny:  

Psychiatryczna (tel. 889 462 187) 
Psychologiczna (tel. 720 836 720) 
Coach chrześcijański (tel. 887 887 206) 
Mediacje pojednawcze (rodzinne, sąsiedzkie,  
cywilne) (tel. 793 404 202) 
Poradnia prawna (tel. 696 636 278) 
Pomoc w żałobie (tel. 668 469 992)  

   Dziękujemy za dobrowolną ofiarę złożoną na druk gazetki parafialnej. 

Zapraszamy małżeństwa i narzeczonych  
do Parafialnego Centrum Formacji  
Rodziny na spotkania i konsultacje:  

 
 

poniedziałki w godz. 17:00-21:00 (tel. 501 308 082) 
piątki w godz. 18:00-20:00 (tel. 504 470 253) 

Możliwość rozmowy w języku angielskim. 

KONFERENCJE PRZEDCHRZCIELNE  

W piątki o godz. 19:30 przed drugą i czwartą niedzielą 
miesiąca będą odbywały się konferencje dla rodziców, 

którzy pragną ochrzcić swoje dzieci i dla osób, które 
pragną być rodzicami chrzestnymi.  

W naszej parafii funkcjonuje telefon 734 180 772,  
przez który można kontaktować się z księdzem  

pełniącym dyżur w danym dniu tygodnia.  

Opłatek na stół wigilijny, świece „Caritas”  
i karty świąteczne  

można nabyć w księgarni pod dzwonnicą. Księgarnia 
będzie także czynna w dni powszednie, z wyjątkiem 

poniedziałku, w godz. 17:30-19:00.  

Adwentowy konkurs talento w 
Pani Beata Więcek wraz z księdzem Emilem prowadzą-
cym Msze S więte roratnie w naszej parafii organizują 
adwentowy konkurs!!! 

Wykonujemy wieniec adwentowy, lampion, kalendarz 
lub inną religijną (czyli nie renifer, s niez ynka czy 
gwiazdeczka) ozdobę adwentową.  

Nagrodą dla ucznio w Pani Beaty jest „szo stka” z religii,  
a dla wszystkich zamieszczenie zdjęcia wykonanej  
pracy na stronie facebookowej parafi. 

Zapraszamy chętnych do pokazania swoich talento w. 
Pierwsze prace juz  moz na oglądac  na stronie. Zdjęcia 
prac nalez y wysyłac  na maila: beawiecek@gmail.com  

TRANSMISJE MSZY ŚW. W NIEDZIELĘ 

Niedzielne Msze s w. o godz. 10:30 i 12:00  
są transmitowane 

na parafialnej stronie facebookowej  
www.facebook.com/parafiaswrodziny/ 

Zapraszamy na roraty  
W naszym kos ciele roraty są odprawiane codziennie  
w dni powszednie o godz. 6:30. W poniedziałki, s rody  
i piątki zapraszamy do udziału w roratach dzieci.  
Roraty z naukami dla dzieci są transmitowane na  
parafialnej stronie facebookowej. 

Gazetka Parafii S więtej Rodziny 

„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką.”   Mt 12, 50 

Rodzina   

na Zaciszu 

Nr 11 (141) Grudzien  2020 r.  Warszawa – Zacisze 

 

Adwent - radość oczekiwania na Pana Jezusa 
Słyszymy w czasie Adwentu, z e przez ywamy teraz czas 
radosnego oczekiwania. Słownik języka polskiego wyjas nia, 
z e oczekiwanie to czekanie na kogos  lub na cos  z nadzieją 
lub niecierpliwos cią oraz przewidywanie, z e cos  nastąpi.  
W z yciu czekamy na zrealizowanie się naszych plano w, na 
podjęcie decyzji, na kogos . Zawsze jednak oczekiwanie jest 
radosne i przyjemne, gdy kocha się tego, na kogo się czeka.  

Czym dla nas jest oczekiwanie? – zapytałam księdza 
Emila Parafiniuka, dyrektora Krajowego Biura Organi-
zacyjnego ŚDM i sekretarza Rady KEP ds. duszpaster-
stwa młodzieży, kto ry podczas Adwentu zechciał odpra-
wiac  Msze s w. roratnie w naszym kos ciele i głosic  nauki.   

Przede wszystkim oczekiwanie w wymiarze chrzes cijan -
skim to nie jest postawa bierna, kto ra nie polega na tym,  
z e mamy usiąs c  i czekac  az  cos  się wydarzy, tylko mamy ten 
czas oczekiwania wykorzystac  na przygotowanie. Tak jest 
chociaz by z czasem narodzenia Pana Jezusa, do kto rego 
przygotowujemy się w czasie Adwentu, ale w tym czasie 
takz e przygotowujemy się  na powto rne przyjs cie Pana  
i dlatego powinnis my ten czas wykorzystac  jak najlepiej 
przed spotkaniem z Chrystusem.  

Jak wykorzystać ten czas przygotowania? 

W Adwencie tych form przygotowania mamy przynajmniej 
kilka, pierwsza z nich to roraty, kto re przez ywamy, druga 
to rekolekcje, trzecia, powiązana z tymi dwoma wczes niej-
szymi, to jest osobista modlitwa. To wszystko byłoby  
trudne do zrealizowania bez spowiedzi, ale takz e poprzez 
przygotowanie siebie jako człowieka. Przygotowujemy się  
do waz nych wydarzen , cos  w sobie zmieniamy na lepsze,  
aby byc  na to po prostu lepiej przygotowanym i aby tez  
sprawic  rados c  innym z tego naszego przygotowania. 

W dzisiejszych czasach czekanie kojarzy się często ze 
stratą czasu. 

Wydaje mi się, z e to co w ogo le młodym ludziom dzisiaj 
trudno przychodzi to czekanie na cokolwiek. Kiedys  było 
tak, z e jak chciałem z kims  się skomunikowac  to musiałem 
do niego wysłac  list, ten list szedł do niego iles  dni, ktos  go 
odebrał, przeczytał, odpisał i odesłał. W tej chwili komuni-
kacja z drugim kon cem s wiata to jest kwestia jednej wiado-
mos ci na WathsAppie i to zmienia mentalnos c  młodych 

ludzi. Obawiam się, z e dzisiaj wszyscy jestes my oduczani 
umiejętnos ci czekania. Nawet jez eli zamawiamy paczkę 
teraz przed s więtami, to przeciez  bardzo często chcemy  
tę paczkę miec  juz , w ciągu 24 godzin, niezalez nie od tego, 
z e s więta są dopiero za kilka tygodni. My dzisiaj jestes my 
uczeni dostawac  wszystko tu i teraz i to sprawia, z e s wiat, 
poniewaz  pędzi, oducza nas postawy oczekiwania,  
bo wszystko mamy natychmiast.  

Oducza nas też pewnych wartościowych cech jak cier-
pliwość, empatia, wyrozumiałość wobec drugiego czło-
wieka. 

Ro wniez  powoduje, z e zanika w nas s wiadomos c , z e nie 
wszystko dostaniemy, z e nie zawsze się doczekamy,  
bo postawa czekania na cos  i oczekiwania zawsze zakłada 
w sobie jakis  element niepewnos ci. Natomiast, jes li mamy 
wszystko tu i teraz, to w pewnym momencie przestajemy 
umiec  czekac  i zgadzac  się z tym, kiedy cos  nam się nie uda.  
Wo wczas pojawia się problem i niezadowolenie.  

Jak wygląda oczekiwanie na Światowe Dni Młodzieży? 

S wiatowe Dni Młodziez y mają swoje dwa wymiary.  
Pierwszy to jest wymiar diecezjalny, kto ry do tej pory  
odbywał się w diecezjach w kaz dą Niedzielę Palmową, a od 
2021 r. Papiez  Franciszek ogłosił, z e diecezjalne S wiatowe 
Dni Młodziez y będą przez ywane w Uroczystos c  Chrystusa 
Kro la. Drugi wymiar to  międzynarodowe edycje, kto re  
odbywają się co dwa, trzy lata. Teraz będzie to trochę  
dłuz ej ze względu na pandemię. Włas nie dlatego, z e mło-
dym ludziom czekanie się dłuz y i jest im cięz ej czekac   
bardzo waz ne jest to, z eby S DM nie były tylko jakims   
eventem duszpasterskim, ale z eby były punktami dojs cia  
i startu. Tak jak w tych dniach w wymiarze diecezjalnym, 
gdzie Ojciec S więty kieruje do nas swoje orędzie, ma nam 
wyznaczac  drogę na kolejny rok. Do tej niedzieli jestes my 
doprowadzani ro wniez  wczes niej. To wszystko z kolei  
prowadzi nas do wydarzenia, kto rym są z kolei S wiatowe 
Dni Młodziez y w wymiarze międzynarodowym.  

Serdecznie zapraszam młodych ludzi z parafii S więtej  
Rodziny na Zaciszu do udziału w S DM. Mam nadzieję,  
z e spotkamy się w Lizbonie w sierpniu 2023 r.  

Rozmawiała Katarzyna Pawlak 

http://parafiaswrodziny.pl/2020/12/02/adwentowy-konkurs-talentow/
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ADWENT 

Ksiądz Piotr Główka, proboszcz parafii Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie będzie głosił  
rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Wcześniej  
ks. Piotr był 10 lat na misjach na Ukrainie. Zapowiedział, 
że podczas rekolekcji będzie chciał mówić przede wszyst-
kim o rodzinie. Rekolekcje będą odbywały się w drugiej 
części Adwentu, kiedy Słowo Boże mówi już o ostatnich 
wydarzeniach tuż przed narodzeniem Chrystusa Pana. 
Podczas rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziliśmy 
na początku grudnia, która miała być zaproszeniem  
na rekolekcje, ks. Piotr mówił: 

Przygotowując się do rekolekcji medytowałem nad Sło-
wem Bożym i zobaczyłem, że to Słowo wplata się  
w obecny czas, kiedy rodzina jest tak mocno atakowana. 
Pan Bóg pokazuje nam, byśmy pochylili się podczas tych 
rekolekcyjnych dni nad rodziną. W szczególności, że 
Święta Rodzina patronuje Waszej parafii. Będzie więc 
okazja w tym czasie do refleksji nad własną rodziną.  
W piątek temat będzie dedykowany szczególnie ojcom, 
w sobotę dzieciom (myślę tu o młodzieży), a w niedzielę 
matkom. Jak ja, jako ojciec, matka, dziecko mam przyjąć 
Pana Jezusa w pozostałych członkach rodziny czy w tej 
konkretnej rodzinie? Jak przez siebie umożliwić przeby-
wanie Jezusowi w rodzinie? Moim pragnieniem jest,  
by oprócz spotkania na Mszy świętej była też możliwość 
wieczornych spotkań stanowych podczas tych rekolekcyj-
nych, trzech dni. Proszę, żebyście przygotowali się na 
wiele przykładów z moich misji na Ukrainie, bo lubię je 
przywoływać. Bardzo serdecznie zapraszam Was na te 
rekolekcje. Mam nadzieję, że się rozpoznamy, bo już kie-
dyś byłem w Waszym kościele.  

Pragnę przy okazji zapowiedzi rekolekcji podzielić się też 
pewnym pomysłem, który zrodził się w moim sercu,  
a o którym szerzej opowiem na żywo. Będę prosił Was  

o wsparcie materialne i modlitewne dzieła, które będę 
chciał podjąć. Nasza parafia jest pod wezwaniem Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, więc nie ma parafii 
bardziej powołanej do tego, żeby mieć kaplicę stałej  
adoracji Najświętszego Sakramentu i także wśród para-
fian jest ogromne pragnienie, żeby ona była.  Parafianie 
od lat się o to gorliwie modlą. Od świąt Bożego Narodze-
nia będę chciał zapalić moich parafian do tego, żebyśmy 
taką kaplicę zbudowali. Przebudujemy do tego boczną 
kaplicę kościoła. Ten mój pomysł jest jednak złożony,  
bo nie wystarczy tylko, żebyśmy sobie, dla własnej  
potrzeby stworzyli kaplicę adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, bo o tym marzyliśmy. Eucharystia musi nas  
prowadzić do czegoś więcej – do dania siebie, a nie tylko 
do tego, że będziemy się cieszyli, że sami adorujemy  
Pana Jezusa. I przyszedł mi do głowy dalszy plan tego 
pomysłu. Będąc na Ukrainie miałem okazję doświadczyć, 
że kościół na misjach żyje tylko dlatego, że mu pomagają. 
Wymyśliłem więc, że skoro nie mamy pieniędzy na jedną 
kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, to wybuduj-
my dwie. Wszystkie pieniądze, które będą spływały  
na ten cel od razu będą dzielone na pół. Druga połowa 
będzie wysyłana do jakiegoś miejsca np. w Afryce, gdzie 
będzie wybudowana kaplica, jadłodajnia czy co tam jest 
akurat potrzebne. W tym celu pragnę nawiązać kontakt  
z konkretnym misjonarzem, wspólnotą, która zajęłaby się 
tym dziełem tam na miejscu, by środki były dobrze  
spożytkowane na konkretny cel i razem z parafianami 
będziemy ten cel wspomagać. Ten projekt wpisuje się  
w temat roku duszpasterskiego mówiącego o Eucharystii, 
a także realizuje wezwanie Papieża Franciszka do brater-
stwa, które zawarł w swojej encyklice.  

Czekam na nasze spotkanie. Szczęść Boże!  
ks. Piotr Główka 

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe od 18 do 20 grudnia  

 Kościół w swojej mądrości stara się w roku liturgicznym przygotować nas na przyjęcie łask Bożego Narodzenia. Poświęca 
temu całe tygodnie Adwentu, w których nieustannie modli się o przyjście Jezusa, o Jego zstąpienie na ziemię. „Niebiosa, spuśćcie 
Sprawiedliwego, jak rosę” (Iz 45, 8) - woła w swoich modlitwach liturgicznych. Kościół chce, żeby wzrastał w nas głód Jezusa, głód 
Jego przyjścia. Na miarę tego głodu, tego pragnienia, by przyszedł, by w ramach roku liturgicznego w święta Bożego Narodzenia 
znów się narodził; na miarę przygotowania i otwarcia, a więc na miarę wiary działają w naszych sercach łaski Bożego Narodze-
nia. Jeżeli nie ma Adwentu, to nie ma właściwego przeżycia Bożego Narodzenia. Gdy nie przeżywasz Adwentu i nie czekasz  
na Jezusa, to nie dziw się, że Boże Narodzenie tak po prostu jakby przemyka, nie zostawiając śladu w twojej duszy. Podobnie  
jak przyjście Jezusa na Boże Narodzenie poprzedza oczekiwanie adwentowe, tak oczekiwane powinno być również Jego przyjście 
w Eucharystii. Jezus ciągle zstępuje na ołtarz, rodzi się na nim i to Jego rodzenie się na ołtarzu też powinno być poprzedzone 
„adwentem” - adwentem eucharystycznym. Adwent eucharystyczny to przede wszystkim postawa wiary, to wiara w miłość  
Jezusa, który ciebie oczekuje. Tak ważne jest, żebyś uwierzył, że Jezus pragnie przyjść do twojego serca, że pragnie sprawowania 
Eucharystii, że oczekuje twojej Komunii św., ponieważ chce poprzez Najświętszy Sakrament - główne źródło łask, oddać się tobie 
w pełni. Jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka jest potrzeba akceptacji i miłości. Nie szukaj jej jednak u ludzi,  
u których bardzo często doznasz zawodu i rozgoryczenia. Wiara mówi ci, że tak naprawdę potrzebna ci jest tylko jedna akcepta-
cja - ze strony Chrystusa, a On zawsze cię akceptuje. Jan Paweł II powiedział: W Komunii świętej nie tyle ty Go przyjmujesz,  
co On przyjmuje ciebie, przyjmuje takiego, jakim jesteś. Przyjmuje, to znaczy akceptuje i kocha.  - ks. Tadeusz Dajczer 

OCZEKIWANIE NA EUCHARYSTIĘ 
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH  
 

 

 

Pope Francis' Prayer for the Families 
  

 
Jesus, Mary and Joseph 

to you, Holy Family of Nazareth, 
today we turn our gaze 

with admiration and confidence; 
in you we contemplate 

the beauty of communion in true love; 
to you we commend our families, 

so that in them marvels of grace be renewed. 
  

Holy Family of Nazareth, 
alluring school of the Gospel: 

teach us to imitate your virtues 
with a wise spiritual discipline, 

grant us a clear vision 
that recognizes the work of Providence 

in the daily realities of life.  
  

Holy Family of Nazareth, 
faithful custodian of the mystery of salvation: 
help us to regain an appreciation for silence, 

make our families cenacles of prayer 
and transform them into little domestic 

Churches, 
renew the desire for sanctity, 

sustain the noble toil of work, of education, 
of listening, of mutual understanding and of 

forgiveness. 
  

Holy Family of Nazareth, 
reawaken in our society the consciousness 

of the sacred and inviolable character of the 
family, 

an inestimable and irreplaceable good. 
May every family be a place where goodness 

and peace are welcomed 
for children and for the elderly, 

for those who are sick and alone, 
for those who are poor and needy. 

Jesus, Mary and Joseph, 
we pray to you with confidence, we entrust 

ourselves to you with joy. 
 
  

https://www.catholic.org.au/prayers/pope-francis-prayer-to-
the-holy-family 

 
Jezusie, Maryjo i Jo zefie 

ku Wam, S więta Rodzino z Nazaretu, 
kierujemy dzis  nasze spojrzenie 

z podziwem i zaufaniem; 
w Was rozwaz amy 

piękno jednos ci w miłos ci prawdziwej; 
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, 

aby odnowiły się w nich cuda łaski. 
 

S więta Rodzino z Nazaretu, 
pociągająca szkoło s więtej Ewangelii: 
Naucz nas nas ladowac  Twoje cnoty 

mądrą dyscypliną duchową, 
daj nam jasne spojrzenie 

umiejące rozpoznac  dzieło Opatrznos ci 
w codziennych realiach z ycia. 

 
S więta Rodzino z Nazaretu, 

wierna straz niczko tajemnicy zbawienia: 
spraw, by odrodził się w nas szacunek  

dla milczenia, 
uczyn  nasze rodziny Wieczernikami modlitwy 
i przekształcic  je w małe Kos cioły domowe, 

odno w pragnienie s więtos ci, 
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, 

słuchania, wzajemnego zrozumienia  
i przebaczenia. 

 
S więta Rodzina z Nazaretu, 

rozbudz  w naszym społeczen stwie s wiadomos c  
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 

dobra nieocenionego,  
kto rego nic nie moz e zastąpic . 
Niech kaz da rodzina stanie się  

gos cinnym mieszkaniem dobroci i pokoju 
dla dzieci i oso b starszych, 
dla chorych i samotnych, 

dla ubogich i potrzebujących pomocy. 
Jezusie, Maryjo i Jo zefie 
z ufnos cią Was błagamy,  

Wam się z rados cią powierzamy. 
 
  

https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/do-swietej-rodziny-
modlitwa-franciszka,268539 

  



6 

Niezwykle niezwykłe Święta 

Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś  
usłyszałem, jak rodzice mówili, że w tym roku Boże 
Narodzenie będzie niezwykłe.  

- Mamo, tato – zawołałem – przecież Boże Narodze-
nie zawsze jest niezwykłe! 

Mama, która miała dość pochmurną minę, trochę 
się rozchmurzyła i pokiwała głową. 

- Masz rację, Ryjku. Ale w tym roku prawie wszystko 
jest niezwykłe, więc Boże Narodzenie będzie  
niezwykle niezwykłe! Czy kiedyś na przykład komuś 
przyszłoby do głowy,  
że dorośli ludzie będą 
chodzić w maskach,  
i to nie na balu, tylko  
w pracy albo na ulicy? 

Tata pokręcił głową.  

- Mnie by nie przyszło – 
powiedział. – Co praw-
da kiedyś prawie cały 
rok nosiłem maskę,  
ale inną, no i nie byłem 
dorosłym, tylko Wojow-
niczym Żółwiem Ninja. 

I tata opowiedział mi  
o swoich ulubionych 
żółwiowych bohate-
rach, którzy nosili  
maski i występowali  
w kreskówkach w cza-
sach, gdy chodził do 
przedszkola. Może mi 
się zdawało, ale mój żółw przytulanka słuchał tego z 
dużym zainteresowaniem. A mnie się zrobiło bardzo 
miło, że mój tata też lubił żółwie, tak jak ja. 

- Ale czy Boże Narodzenie w tym roku będzie miało 
coś wspólnego z żółwiami? – zapytałem. 

- O, nie, aż tak niezwykłe to nie będzie! – odpowie-
działa mama i całkiem się rozchmurzyła. 

Tata też się uśmiechnął, ale po chwili spoważniał. 

- Tylko wiesz, Ryjku, będzie nas na święta mniej niż 
zwykle – powiedział. 

O, to rzeczywiście była poważna sprawa! 

- Mniej niż na Wielkanoc?! – przestraszyłem się na 
serio. 

Na Wielkanoc byliśmy w domu sami i z dziadkami 
widzieliśmy się tylko przez telefon. A teraz miałoby 
nas być mniej? Święta bez mamy? Bez taty? Bez żół-
wia? A może beze mnie? O, nie! Zresztą, gdzie  
każdy z nas miałby się wtedy podziać? 

Na szczęście okazało się, że aż tak mniej nas nie  
będzie.  

- My będziemy wszyscy 
– uspokoił mnie tata – 
ale oprócz nas mogą 
być tylko jedni dziadko-
wie. 

- A drudzy dziadkowie? 
– zapytałem. 

- A drudzy dziadkowie 
też mogą być, ale tylko 
wtedy jeśli nie będzie 
pierwszych dziadków – 
wyjaśniła mama. – Dla-
tego się martwię. 

No, tak. Mało brakowa-
ło, a też bym zaczął się 
martwić, ale tata po-
wiedział: 

- Poczekajcie, chyba 
mam pomysł! 

 

Dziś dowiedziałem się, że jak rodzina usiądzie przy 
stole i zacznie rozmawiać, to zawsze znajdzie jakiś 
sposób na zmartwienia. Wymyśliliśmy razem,  
że w tym roku najpierw przyjadą do nas na Wigilię 
jedni dziadkowie, potem my pojedziemy na Wigilię 
do drugich dziadków, a jeszcze potem drudzy dziad-
kowie pojadą na Wigilię do pierwszych dziadków.  
To będą naprawdę niezwykle niezwykłe święta.  
Żeby nam się tylko to wszystko nie pomyliło!  

Wesołych Świąt! 

Wojciech Widłak 
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Z ŻYCIA PARAFII 

Adam Kot: Stało się coś, co miało miejsce w wielu  
parafiach w Warszawie, ale myślę, że i w całej Polsce po 
tych pierwszych protestach tuż po ogłoszeniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności 
zabijania dzieci nienarodzonych w sytuacji ich choroby. 
Wybuchły te protesty i w pierwszej fali okazało się,  
że ostrze tych protestów jest skierowane też przeciwko 
Kościołowi w ogóle, ale też przeciwko świątyniom. Było 
to zaskoczeniem dla wielu osób. Stało się tak, że fasady 
wielu kościołów były oszpecone wulgarnymi hasłami, 
miały też miejsce ataki agresji wobec  księży 
(popychanie, krzyczenie). W odpowiedzi na to, co zoba-
czyliśmy, co było dla nas zaskoczeniem, że atakowany 
jest Kościół, czyli my – katolicy, postanowiliśmy do tego 
nie dopuścić w naszej parafii lub maksymalnie ograni-
czyć. Uznaliśmy, że jeśli ktoś pilnuje tej materialnej  
substancji kościoła, jest przy nim, stoi i widać, że mu  
zależy, by go chronić, to ilość aktów wandalizmu będzie 
mniejsza. W wielu parafiach były zorganizowane grupy 
osób, które broniły dostępu do kościołów. U nas zorgani-
zowała się grupa mężczyzn, którzy postanowili czuwać  
i ewentualnie, jeśli miałoby dojść do jakichś niebezpiecz-
nych akcji, zawiadomić policję i agencję ochrony. Ja dołą-
czyłem do tej grupy, która się skrzyknęła. Ustaliliśmy  
dyżury podczas Mszy św. niedzielnych i w tygodniu  
wieczorem i pilnowaliśmy, obserwowaliśmy, co dzieje się 
wokół kościoła. Po incydencie z panią, która chciała  
powiesić plakat zrodził się pomysł, by był ktoś, kto  
w takiej sytuacji zareaguje, zwróci uwagę i nie dopuści do 
podobnych sytuacji. Obawialiśmy się, że może też dojść 
do sytuacji, gdy ktoś będzie próbował przerwać Mszę 
św., bo niestety tak to na początku się zdarzało w niektó-
rych kościołach w Warszawie. Uważam, że tak nie może 
być, by ktoś profanował miejsce święte. Razem tworzy-
my tę naszą wspólnotę parafialną, spotykamy się na mo-
dlitwie, ale kwestię materialną kościoła też musimy  
zabezpieczyć. Idea była taka, że działamy zgodnie  
z obowiązującym prawem i staramy się unikać przemocy 
czy kontaktu bezpośredniego, wzywając pomocy służb, 
które są do tego upoważnione i mają prawo zareagować. 

Poza tym stojący przed kościołem mężczyźni mieli  
odstraszać potencjalnych agresorów. Stworzyła się sieć 
kontaktów z okolicznymi parafiami na wypadek koniecz-
ności wzajemnej pomocy. Wiem, że silna grupa powstała 
przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego.  

To zło, które miało miejsce i które tak wiele osób przera-
ziło spowodowało, że obudziło się w wielu osobach  
poczucie odpowiedzialności za wspólnotę wiernych,  
za ludzi słabszych, starszych, kobiety i dzieci, którzy  
w kościołach po prostu chcieli się modlić. Mężczyźni 
sprawowali nad nimi pieczę. Teraz wydaje się, że sytua-
cja jest bezpieczniejsza, choć trudno przewidywać,  
co może zrodzić się w głowach osób, które już zdecydo-
wały się na ataki na kościoły. Dobrze mieć taką sieć  
kontaktów na wszelki wypadek. Przy okazji pojawił się 
też pomysł, że warto byłoby poznać się bliżej, żeby stwo-
rzyć zintegrowane środowisko wokół kościoła. Środowi-
sko może nie tylko mężczyzn, ale środowisko rodzin,  
które podjęłyby kolejną współpracę. Na razie planujemy  
spotkania dla mężczyzn, na których byłaby część ducho-
wa – modlitwa, konferencja – i część, w której byłaby 
możliwość poznania się, porozmawiania. W rozmowie ze 
mną ks. Proboszcz zwrócił uwagę na to, że ma konkretne 
potrzeby przy utrzymaniu kościoła materialnego, które 
wymagają męskiej siły, organizacji, umiejętności i może 
okazać się, że ta męska grupa będzie mogła i w takich 
sprawach pomóc, jeśli będzie taka wola. Może to będzie 
pomalowanie ogrodzenia czy oczyszczenie rynien? Są to 
problemy gospodarskie, z którymi próbuje się zmagać  
ks. Proboszcz i myślę, że warto, żeby to wybrzmiało na 
szerszym forum. Może wyjdzie z tego inicjatywa chęci 
pomocy i w takich sprawach. Troska świeckich o sprawy 
kościoła, to troska o wspólny dom nas wszystkich. Cieszę 
się, że ks. Proboszcz jest tak otwarty, że mówi o takich 
problemach, z którymi się boryka. Na pewno znajdą się 
osoby, które będą chciały włączyć się w pomoc. Myślę, 
że taka forma wsparcia ks. Proboszcza w jego pracy, 
szczególnie w tym trudnym czasie, który teraz mamy, 
jest bardzo ważna, żeby wiedział, że nie jest sam,  
że jesteśmy z Nim. 

Ojcowie zadbali o nasz dom 
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W ostatnią niedzielę października, tuż po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eu-
genicznej, nastąpiły próby przerywania Mszy św. czy demonstrowanie swego niezadowolenia przed kościołami.  
W naszej parafii na drzwiach kościoła pewna kobieta próbowała powiesić ulotkę popierającą aborcję. Na szczęście 
skończyło się tylko na tym incydencie, ale zaistniała sytuacja spowodowała, że w parafii wśród mężczyzn w różnym 
wieku - od najmłodszych ojców rodzin, po nestorów rodów - zrodziła się potrzeba stanięcia w obronie naszej świą-
tyni i naszej wspólnoty parafialnej. Ojcowie stanęli na wysokości zadania, stawili się w momencie zagrożenia, by 
zapewnić bezpieczeństwo w kościele osobom tam się modlącym. Ojcowie zaopiekowali się nie tylko swoimi rodzi-
nami, ale naszą rodziną parafialną. I za to im serdecznie dziękujemy. W ten sposób Pan Bóg wyprowadził dobro ze 
zła, które się zadziało, poruszył serca mężczyzn do tego stopnia, że pojawiło się pragnienie spotkań i dalszej współ-
pracy na rzecz parafii. 
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Tomasz Pionnier: Zadzwonił do mnie Michał Wydra  
i ośmielił mnie, wiedząc, że jestem dobrym organizato-
rem. Poinformowałem praktycznie wszystkich mężczyzn 
z parafii, do których miałem kontakty. Teraz też czuwam 
nad naszą listą kontaktową mężczyzn, którzy pilnowali 
kościoła. Tego dnia, kiedy dostaliśmy informację, że mo-
gą być ataki na kościół przyszła spora grupa mężczyzn  
z naszej parafii, którzy sami z siebie poczuli potrzebę 
trwania przy kościele. Nie znaliśmy się lub kojarzyliśmy 
się tylko z widzenia. Przez kolejne dni też dołączali do nas 
panowie, widząc, że stoją mężczyźni przy kościele.  
Wszyscy wiedzieli o co chodzi. Myślę, że w tych dniach 
mężczyźni dali świadectwo troski o Kościół. Tę troskę 
odczuli też parafianie, którzy mogli czuć się bezpiecznie 
w swojej świątyni. Podobno jedna z parafianek zamówiła 
Mszę św. w naszej intencji. Oczywiście są różne poglądy 
na temat sposobów interwencji na wypadek różnych  
ataków, ale ważne, by wszystko odbywało się w grani-
cach prawa. Myślę, że nadal powinniśmy być czujni  
w tej kwestii pilnowania kościołów. Warto, aby katolicy 
przestudiowali poradnik, który wydał Instytut Ordo Iuris, 
dotyczący obrony świątyń – jak należy postępować  
na wypadek ataku. Wyjaśnia on wiele wątpliwości  
np. kiedy można użyć siły. Z jednej strony wiemy, że dzia-
łamy w prawie, żeby bronić się stanowczo, a z drugiej 
strony wiemy też, że nie możemy przekraczać pewnych 
granic, bo potem ciężko będzie się wybronić. Naszą rolą 
było odstraszanie potencjalnych osób, które chciałyby  
w kościele, podczas nabożeństw czy na terenie przyko-
ścielnym urządzić jakiś happening. Zastanawialiśmy się 
też, jak mamy się zachować, jeśli taka sytuacja będzie 
miała miejsce. Ks. Proboszcz prosił, by przede wszystkim 
nie dopuścić takich osób do ołtarza i profanacji, by w ta-
kiej sytuacji utworzyć masę, która będzie zaporą.  
Wiedzieliśmy jednocześnie, że nie możemy takich osób 
np. wynieść z kościoła. Ksiądz zgodnie z poradnikiem 
prawnym zakładał, że w sytuacjach próby zakłócenia  
nabożeństwa będzie wzywał policję. Swoją postawą  
daliśmy też wyraźny sygnał księżom, że myślimy o nich  
i chcemy dbać także o nasz piękny kościół, który razem 
budowaliśmy i zwyczajnie szkoda, jeśli miałby go ktoś 
zniszczyć czy sprofanować. 

Któregoś dnia nasz kolega Artur opowiadał, że był przy 
kościele na Placu Trzech Krzyży, gdzie wraz z 50. mężczy-
znami bronił na schodach wejścia do kościoła św. Alek-
sandra. Opowiadał, że stojący naprzeciwko nich tłum wył 
jednym głosem, ale najgłośniej zawyło to piekło wokół 
nich, kiedy mężczyźni odwrócili się przodem do kościoła  
i zaczęli się modlić. Ciekawe też było, że tłum wykrzyki-
wał swoje wulgarne hasła, ale jak owi mężczyźni stojący 
na schodach zaczęli śpiewać pieśni religijne i chorały, 
wówczas tłum cichł i nasłuchiwał przez chwilę. To był 
swego rodzaju przedziwny dialog.  

Michał Wydra: Do pilnowania kościoła zgłosiło się 25. 
mężczyzn. Była to oddolna inicjatywa. Wszyscy wiedzieli-
śmy, co się dzieje. Oburzyły nas przede wszystkim ataki 
na nasze wartości – na Kościół, na wiarę. Oburzył nas też 
wulgarny sposób manifestowania tej niechęci, kiedy  
demonstranci wyszli na ulice i zaczęli nawoływać do 
przerywania Mszy św. Mężczyźni przyszli poruszeni tym,  
że atakuje się Kościół, robi się to niezgodnie z prawem  
i są to akty wandalizmu. My, mężczyźni, ojcowie i nasze 
rodziny nie chcieliśmy się na to zgodzić. Nie chcieliśmy, 
by nasze dzieci widziały takie rzeczy, nie chcieliśmy,  
by doświadczyły jakiejkolwiek przemocy, czy to słownej 
czy fizycznej, jeżeli by do takiej doszło na terenie kościo-
ła. Była to też forma troski o sam kościół i kapłanów,  
którzy tam przebywają, którzy też w jakiś sposób mogliby 
czuć się zagrożeni i utrudniono by im posługę kapłańską. 
Uznaliśmy też, że chcemy dać jasny sygnał kapłanom,  
że nie są sami i bezbronni w momencie sprawowania 
liturgii, że jest grupa zaangażowanych parafian, goto-
wych do ich obrony. Oczywiście krążyły różne opinie  
na temat naszej inicjatywy, ale większość to były słowa 
aprobaty. Nastawialiśmy się na pasywną ochronę mienia 
i ewentualne utrudnianie potencjalnym szkodzącym do-
konania zniszczeń, chcieliśmy też chronić osoby przeby-
wające w kościele. Zakładaliśmy różne scenariusze  
i zastanawialiśmy się, jak w tych sytuacjach postąpić.  
Nie chcieliśmy się zgodzić na wandalizowanie życia nie 
tylko na terenie naszej parafii, ale i dzielnicy. W środę, 
zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kiedy tak 
licznie pojawiliśmy się przy kościele, zaskoczyła nas także 
obecność mężczyzn z innych parafii. Przyjechali zaniepo-
kojeni z pytaniem czy wszystko u nas w porządku, czy nie 
potrzebujemy wsparcia. To było bardzo budujące.  
Od tamtej pory jesteśmy w kontakcie telefonicznym  
z ojcami z okolicznych parafii i w razie czego będziemy 
sobie pomagać.  

Kiedy dostaliśmy informację, że demonstranci gromadzą 
się na skrzyżowaniu przy Radzymińskiej, mieliśmy stały 
kontakt z jednym z parafian, który na miejscu obserwo-
wał sytuację. Na szczęście nasz kościół jest na uboczu  
i nie jest tak atrakcyjny do atakowania jak był np. kościół 
św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży. Gdyby nie kibice 
Legii, którzy w pewnym momencie się pojawili, modlący 
się mężczyźni na schodach kościoła nie odparliby tłumu  
i mogłoby dojść do wtargnięcia do kościoła. Pięćdziesię-
ciu modlących się mężczyzn było obrzucanych butelkami 
i kamieniami. Wiem, bo modlili się tam moi koledzy. 

W kolejnych dniach, kiedy pełniliśmy dyżury przy kościele 
trochę rozmawialiśmy i wielu z nas było bardzo poruszo-
nych całą tą sytuacją. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak 
się dzieje. Bardzo nas bolały sytuacje, kiedy widzieliśmy 
idących w demonstracjach strajku kobiet znajomych  

Z ŻYCIA PARAFII 
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rodziców ze szkoły naszych dzieci, którzy w strajk  
angażowali swoje dzieci. To było przykre, że rodzice  
dopuszczają, by w tego typu wulgarnych zgromadze-
niach brały udział dzieci.  

Wszyscy spotykający się w tych dniach mężczyźni dekla-
rowali potrzebę kontynuowania spotkań, a ks. Proboszcz 
wyraził chęć, by spotykać się w gronie ojców zaangażo-
wanych w pilnowanie kościoła. Może uda nam się  
w parafii zrobić wspólnie coś więcej? Warto, by to środo-
wisko ojców/mężczyzn było stałe w naszej parafii  
i by można było z tego potencjału korzystać. Wiadomo, 
że jesteśmy zapracowani, ale myślę, że raz w miesiącu 

każdy z nas mógłby wygospodarować czas na wspólne 
spotkanie. Myślę, że byłoby to bardzo cenne i byłoby 
okazją do zaangażowania się w bieżące sprawy parafii,  
a nie tylko w tak ekstremalne jak zamieszki. To, co się 
zadziało bardzo nas poruszyło. Każdy z nas jest różnej 
profesji, mamy różne specjalności, talenty, więc będzie 
okazja, żeby się poznać bliżej i może coś dobrego z tego 
wyniknie.  

Dzięki tej naszej męskiej inicjatywie Święta Rodzina na 
Zaciszu uzyskała dopełnienie, bo dotychczas widać było 
ogromne zaangażowanie mam, kobiet i dzieci, a teraz 
także i mężczyzn.  

ŚWIADECTWO 
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Życie cudem jest…  
Mamą chciałam byc  zawsze. Kiedy byłam dziewczyną, 
po z niej kobietą pragnienie to rozwijało się we mnie 
zupełnie naturalnie, włas ciwie było we mnie 
„wpisane”. 

Stojąc przed wyborem drogi małz en skiej, oboje z mo-
im przyszłym męz em Pawłem wiedzielis my, z e dopeł-
nieniem i spełnieniem sakramentalnego TAK będzie 
dziecko, przyjęte 
jako najcenniejszy 
dar od Boga. Wo w-
czas oczywis cie 
nikt z nas nie wie-
dział czy w naszym 
małz en stwie ma-
len stwo się pojawi, 
kiedy i jakie będzie. 
Pewne było tylko 
to, z e na dar rodzi-
cielstwa odpowie-
my z miłos cią  
i otwartos cią.   

I tak tez  się stało. 
Obecnie  jestem juz  
szczęs liwą mamą 
Franka (4 lata),  
Marysi (2 lata)  i od 
4 tygodni Antosia.  

Moja ostatnia ciąz a przebiegała w dos c  trudnym  
czasie, z jednej strony epidemia wirusa, a z drugiej 
nasilone ruchy proaborcyjne. Zwłaszcza ta druga 
kwestia budziła i nadal budzi we mnie duz o mys li. 
Przeraz a mnie to, co obserwuję. Przeraz ają hasła,  
poglądy… i tak wielka liczba oso b, kto ra domaga się 
prawa do aborcji. Dla mnie ta kwestia jest jasna i zaw-
sze była. Decydując się na dziecko otwieram się na 
Boga, kto ry wie lepiej i głębiej, obejmuje mnie swoją 
mądros cią, a ja z pewnos cią nie znam wszystkich Jego 

zamiaro w, ale przeciez  ufam Jemu. W Jego zbawczym 
planie to On ujmuje wszystkie aspekty z ycia i s mierci, 
zdrowia i choroby.  

Patrząc na kaz de z moich nowonarodzonych dzieci 
czułam, jakbym patrzyła na samego Boga i doznawa-
łam tego uczucia, z e kaz de z ycie jest prawdziwym  
cudem. I nikt nie mo wi, z e czas ciąz y czy macierzyn -

stwa jest łatwy, 
wręcz przeciwnie, 
często wiąz e się  
z licznymi wyrze-
czeniami, przeciw-
nos ciami losu  
i zwykłym ludzkim 
trudem. Wiem jed-
nak, z e przykaza-
nie „Nie zabijaj” nie 
tylko jest nam  
dane, aby nam słu-
z yło, ale abys my  
i my słuz yli, tym 
najmniejszym, bez-
bronnym i czekają-
cym na naszą tro-
skę i miłos c .  

Jako młoda, ale juz  
dos wiadczona mama mogę tylko dodac , z e kaz da  
kobieta nosząca pod swoim sercem nowe z ycie  
powinna czuc  opiekę i wsparcie ze strony ojca dziec-
ka, bliskich, społeczen stwa i pan stwa. Niedopuszczal-
ne jest wywieranie na niej jakiejkolwiek presji i decy-
zji, kto re nie mają związku z ochroną poczętego w niej 
dziecka. Ponadto przykrywanie całego zła aborcji, pod 
pretekstem unikania cierpienia, nie ma nic wspo lnego 
z moralnos cią i jest pro bą maskowania zła, kto rego 
się nigdy nie ukryje. 

Karolina Jędrysiak 


