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ks. Proboszcz Andrzej Mazański 
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Msze Święte w kościele Świętej Rodziny na Zaciszu: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 z udzieleniem 
     sakramentu chrztu św.)  
w dni powszednie: 6:30, 8:00, 18:00. 

 

Nabożeństwa w ciągu tygodnia: 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa godz. 18:00.  
Następnie Msza Św. w intencjach zbiorowych.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu - czwartek godz. 15:00-18:00  
i 18:30-20:00 (możliwość skorzystania ze spowiedzi św.) 
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny - niedziela godz. 8:00. 
 

Nabożeństwa w ciągu miesiąca:   
Pierwsze Soboty Miesiąca - godz. 7:15 różaniec wynagradzający  
i rozmyślanie nad tajemnicami różańca, następnie Msza Św. 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 nabożeństwie Msza Św. w intencjach zbiorowych.  
Msza Święta za zmarłych poleconych Panu Bogu w wypominkach rocznych 
- w I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00.          

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.Dziękujemy za dobrowolną ofiarę złożoną na druk gazetki parafialnej.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. 18:00-21:00 (tel. 665 807 834) 
piątki w godz. 18:00-20:00 (tel. 504 470 253) 

Możliwość rozmowy w języku angielskim. 

SPOTKANIA DLA MAM Z DZIEĆMI 

Mamy z małymi dziećmi zapraszamy na spotkania  
w domu parafialnym w czwartki o godz. 10.00.  

Telefon dyżurny do księdza 
Zapraszamy Parafian do kontaktu przez nowy telefon 
dyżurny. Obok dotychczasowego telefonu stacjonarne-
go nr (22) 679 07 53, uruchomiony został numer telefo-
nu do dyżurującego księdza z naszej parafii.   

   Tel. 668 809 795  

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY 
Spotkania młodzieży odbywają się w domu parafialnym 
w piątki o godz. 19:00 po Mszy św. wieczornej.  
Opiekunem grupy jest ks. Zbigniew Rajski wraz z anima-
torami oazowymi. 

Nocna adoracja i Msza święta  
 

Zapraszamy w piątek 17 grudnia od godz. 21.00  
na adorację Najświętszego Sakramentu  

w kościele Świętej Rodziny.  
O północy sprawowana będzie Msza święta  

w intencji rodzin.  

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny  
zaprasza na spotkanie 9 grudnia  

 

Msza św. o godz. 19.00 w kościele Świętej Rodziny,  
a po niej konferencja księdza Andrzeja Mazańskiego, 
opiekuna duchowego ŚMŚR, nt. „Błogosławieni cisi”  
(w odwołaniu do postaci bł. Marianny Biernackiej,  
męczennicy drugiej wojny światowej, która oddała  
życie za synową). 

Nauki przed chrztem świętym 
W każdy poniedziałek w godz. 19.00-19.30 w parafialnej 
poradni rodzinnej odbywają się spotkania dla rodziców, 
którzy pragną ochrzcić swoje dziecko oraz dla kandyda-
tów na rodziców chrzestnych. Prosimy o zgłaszanie się do 
poradni przed przybyciem do kancelarii parafialnej.  

Gazetka Parafii Ś 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 (153) Grudzien  2021 r.  Warszawa – Zacisze 

 

cd. na str. 2 

Papiez  pragnie, aby nie był on jednorazowym wyda-

rzeniem, ale procesem i aby w dos wiadczeniu syno-

dalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy 

wierni Kos cioła Katolickiego, poniewaz  wszyscy przez 

chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Ś więtego,  

a w Eucharystii karmią się 

jednym Ciałem Z yjącego 

Pana. Śynod zatem to po-

dąz anie razem wiernych, 

pasterzy oraz Biskupa 

Rzymu i wsłuchiwanie się 

w Ducha Ś więtego, aby 

poznac  to, co Duch mo wi 

do Kos cioło w. Śynod nie 

jest jednak – zaznacza Oj-

ciec Ś więty – parlamen-

tem, nie jest formą bada-

nia opinii publicznej. Śy-

nod jest wydarzeniem 

kos cielnym i prowadzi go 

Duch Ś więty. Jes li nie ma 

Ducha, nie będzie Śynodu. Dlatego papiez  Franciszek 

prosi kaz dego z nas: „przez yjmy ten Śynod w duchu 

modlitwy, kto rą Jezus zanosił do Ojca za swoich 

ucznio w: Aby wszyscy stanowili jedno”. 

Ze względu na swo j uniwersalny charakter Śynod jest 

podzielony na trzy etapy: lokalny, kontynentalny  

i powszechny. Pierwszym etapem Śynodu jest faza 

diecezjalna, kto rej uroczyste otwarcie w naszej  

diecezji nastąpiło w niedzielę 17 paz dziernika 

w katedrze warszawsko-praskiej. Uroczystej Mszy 

Ś więtej przewodniczył ordynariusz diecezji ks. Biskup 

Romuald Kamin ski oraz ks. Biskup Jacek Grzybowski. 

Podczas otwarcia drogi synodalnej na szczeblu diece-

zjalnym powołany został 

przez Ordynariusza ze-

spo ł koordynujący prace 

synodalne w naszej diece-

zji. W skład zespołu  

zostali powołani: ksiądz  

Andrzej Kuflikowski, pani 

Ewa Grąbczewska oraz 

ksiądz Rafał Jabłkowski. 

Podczas pierwszego – die-

cezjalnego – etapu drogi 

synodalnej, Kos cio ł pra-

gnie dotrzec  do tych,  

kto rzy są „towarzyszami 

podro z y”, do tych, kto rzy 

są na uboczu, na marginesie; pragnie zapytac  jak słu-

chani są ludzie s wieccy; jaka jest obecnie przestrzen  

dla głosu mniejszos ci, odrzuconych i wykluczonych; 

jakie istnieją pos ro d nas i naszych wspo lnot stereoty-

py; jaki okres la nas kulturowy i społeczny kontekst,  

w kto rym z yjemy. W trakcie trwania Śynodu o Śyno-

dalnos ci wszyscy jestes my zachęceni do otwartego  

i odwaz nego wypowiadania się.  

Synod o Synodalności 

10 paz dziernika 2021 roku Ojciec Ś więty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogo lne Śynodu 
Biskupo w na temat: „Ku Kos ciołowi Śynodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Śynod 
o synodalnos ci potrwa do paz dziernika 2023 r.  
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

cd. ze str. 1 

Podczas wypełniania synodalnych ankiet i debat  

synodalnych realizowanych we wspo lnotach będzie 

moz liwos c  opisania, jak inspiruje nas modlitwa  

i celebracja liturgiczna, jak promowac  aktywne 

uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i spra-

wowaniu funkcji us więcającej, jaka jest przestrzen  dla 

sprawowaniu posługi lektora i akolity, w jaki sposo b 

zaangaz owac  się w promowanie sprawiedliwos ci  

społecznej, w ochronę praw człowieka. Ogłoszony 

przez papiez a Franciszka Śynod o Śynodalnos ci jest 

okazją do us wiadomienia sobie, gdzie jestes my na 

drodze budowania eklezjalnej wraz liwos ci, jakie  

napotykamy trudnos ci, ale tez  jakie mamy dobre 

praktyki i dos wiadczenia. 

Dla naszego kos cioła diecezjalnego jest to szansa  

zaro wno na ukazanie tego wszystkiego, co nas buduje 

i otwiera na relację z Bogiem i drugim człowiekiem, 

jak i na dostrzez enie problemo w wynikających  

z dynamicznie zmieniającego się s rodowiska z ycia 

naszej diecezji. Dlatego tak waz ne jest rzetelne wypeł-

nienie ankiety. Głos z ankiet będzie pomocny zaro wno 

w okres leniu włas ciwych wyzwan  stojących przed 

naszym Kos ciołem lokalnym jak i dostrzez enia zadan  

dla całego Kos cioła powszechnego w jego misji  

głoszenia Ewangelii - czytamy na stronie internetowej 

diecezji warszawsko-praskiej. 

Dokument Śynodalny przesłany do wszystkich diece-

zji s wiata zawiera wyjas nienie idei Śynodu i wskazuje 

jak nalez y realizowac  poszczego lne jego etapy.  

Na podstawie tego włas nie dokumentu została  

opracowana ankieta synodalna dla naszej diecezji 

warszawsko-praskiej. Jej celem jest umoz liwienie 

wszystkim chętnym katolikom naszej diecezji  

zabranie głosu i sformułowanie odpowiedzi na pyta-

nia, kto re Kos ciołowi postawił papiez  Franciszek. 

 

Kaz dy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu, jakim jest Śynod  

o Śynodalnos ci. Ojciec Ś więty Franciszek poprosił cały Kos cio ł, aby podjął drogę wsłuchania się  

w głos wszystkich wierzących. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej  

i rzetelne jej wypełnienie.  

Ankiety moz na pobrac  ze strony diecezji https://dw-p.pl/7753 lub otrzymac  w zakrystii lub kancela-

rii parafialnej. Waz ny i nieprzekraczalny jest termin składania ankiet: do kon ca lutego 2022 roku. 

Prosimy o liczne włączenie się w dzieło Śynodu.  

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej istnieją ro z ne sposoby wzięcia udziału w wypełnieniu  

ankiety synodalnej. Moz na wypełnic  ankietę zaro wno indywidualnie (jawnie bądz  anonimowo) jak  

i wraz ze swoją wspo lnotą działającą przy parafii/zakonie lub wspo lnotą o charakterze diecezjalnym. 

Wypełnioną czytelnie ankietę (ręcznie bądz  elektronicznie) moz na przekazac  do Śekretariatu  

Śynodu na trzy sposoby: 

- Oddac  Zespołowi Śynodalnemu ze swojej parafii/wspo lnoty zakonnej (Zespo ł zobowiązany jest 

przekazac  ankiety Proboszczowi lub Dziekanowi, a ten Śekretariatowi Śynodu). 

- Wysłac  na adres sekretariatu Śynodu: Parafia s w. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa,  

z dopiskiem „Śynod”. 

- Wersję elektroniczną (najlepiej w wersji PDF) wysłac  na adres: synod@diecezja.waw.pl 

Weź udział w Synodzie o Synodalności  
wypełnij ankietę do kon ca lutego 2022 roku 
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Maranatha - KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

 
 

Życie człowieka - znać i kochać Boga 
1 Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył  
człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski  
człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszo-
nych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. Aby to zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela 
i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi 
dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia. 

Pragnienie Boga 
27 Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przycią-
gać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka: 

Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony  
do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest  
zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości  
i nie odda się Stworzycielowi /1. 

Przygotowania na przyjście Pana 
522 Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu wieków. Wszystkie 
obrzędy i ofiary, figury i symbole "Pierwszego Przymierza" 192 Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; zapowiada Go przez usta proro-
ków, których posyła kolejno do Izraela. Budzi także w sercu pogan niejasne oczekiwanie tego przyjścia. 
523 Święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana 193 , posłanym, by przygotować Mu drogi 194 . „Prorok Najwyższe-
go” (Łk 1, 76) przerasta wszystkich proroków 195 , jest ostatnim z nich 196 , zapoczątkowuje Ewangelię 197 , pozdrawia Chrystusa  
już w łonie matki 198 i znajduje radość jako „przyjaciel oblubieńca” (J 3, 29), nazywając Go Barankiem Bożym, „który gładzi grzech 
świata” (J 1, 29). Poprzedzając Jezusa „w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1, 17), świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem 
nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem 199 . 
524 Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu  
pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia 200 . Przez celebrację narodzin  
i męczeństwa Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30). 

„Przyjdź Królestwo Twoje” 
2816 W Nowym Testamencie ten sam wyraz Basileia można tłumaczyć jako „królewskość” (rzeczownik abstrakcyjny), 
„królestwo” (rzeczownik konkretny) albo „królowanie” (rzeczownik wyrażający działanie). Królestwo Boże jest już obecne.  
Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa.  
Od Ostatniej Wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii: jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy Chrystus  
przekaże je swojemu Ojcu: 

Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście  
chcemy przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym Zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy  
zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować 68 . 

2817 Ta prośba, Marana tha, jest wołaniem Ducha i Oblubienicy: „Przyjdź, Panie Jezu”: 
Nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała nas do prośby o przyjście Królestwa, to spontanicznie wydobywałoby się  
z nas to wołanie, bo z niecierpliwością oczekujemy spełnienia naszych nadziei. Dusze męczenników, pod ołtarzem, wołają 
do Pana donośnym głosem: „Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, 
co mieszkają na ziemi?"„(Ap 6, 10). Mają oczywiście zaznać sprawiedliwości u kresu czasów. Panie, przyśpiesz więc  
przyjście Twego Królestwa! 69 . 

2818 W Modlitwie Pańskiej chodzi przede wszystkim o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa 70 .  
To pragnienie nie oddala jednak Kościoła od jego posłania na tym świecie, ale raczej go w nie angażuje. Od Pięćdziesiątnicy  
przyjście Królestwa jest dziełem Ducha Pana, „który dalej prowadzi swoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia” 71 . 
2819 „Królestwo Boże... to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Czasy ostateczne, w jakich żyjemy,  
są czasami wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między „ciałem” a Duchem 72 : 

Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Trzeba było być w szkole św. Pawła, 
żeby móc powiedzieć: "Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele" (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość  
w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo Twoje!” 73 

2820 Rozeznając według Ducha, chrześcijanie powinni dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa Bożego a rozwojem kultury  
i społeczeństwa, do jakiego się przyczyniają. To rozróżnienie nie jest rozdzieleniem. Powołanie człowieka do życia wiecznego  
nie przekreśla jego obowiązku wykorzystania wszystkich sił i środków otrzymanych od Stwórcy, ale pobudza go, aby w tym świecie 
służyć sprawiedliwości i pokojowi 74 . 
2821 Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa 75 , jest obecna i skuteczna w Eucharystii; przynosi swój owoc  
w odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwami 76 . 
2859 W drugiej prośbie Kościół ma przede wszystkim na względzie powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego.  
Modli się również o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie - „dzisiaj” naszego życia. 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/ 

https://dw-p.pl/7753
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-1-1.htm#18
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#714
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#715
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#716
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#717
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#718
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#719
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#720
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#721
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisy-2-2.htm#722
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3350
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3351
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3352
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3353
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3354
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3355
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3356
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3357
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3358
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Na pewno   
Dzien  dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dzis … 

Zaraz. Włas ciwie powinienem zacząc  od wczoraj. 

Wczoraj tata zerknął na cos  w telefonie i powie-

dział: 

- O, jutro ma padac  s nieg… 

- Hura! – zawołałem od razu, bo co innego moz na 

zrobic  na taką wiadomos c ? 

A potem cos  mi przyszło do głowy. 

- Tato, a skąd wiadomo, z e ma padac ? – zapyta-

łem. – I skąd wiadomo, z e jutro? I z e s nieg?  

I z e akurat u nas? I z e na pewno? Bo pamiętasz, 

jak kiedys  bylis my w go rach na nartach i nie  

padało nic a nic? I… 

Tata najpierw zrobił trochę prze-

straszoną minę, a potem się 

us miechnął. 

- Wiesz, Ryjku, strasznie duz o 

tych pytan  – powiedział – ale mo-

z e odpowiem ci na nie po trosz-

ku. 

I tata opowiedział mi o pojazdach 

latających dookoła Ziemi, ale nie 

takich z ufoludkami, tylko z ro z -

nymi urządzeniami. Te urządze-

nia obserwują z bardzo, bardzo 

wysoka, jaka jest wszędzie pogo-

da – i tam, gdzie mieszkają  

pingwiny, i tam, gdzie mieszkają 

lwy i słonie… 

- I tu gdzie mieszkają prosiaczki i  

z o łwie przytulanki tez ? – zapytałem. 

- Tu tez  – us miechnął się tata.  

Okazało się jeszcze, z e te urządzenia widzą, gdzie 

są chmury i w kto rą stronę wieje wiatr. No i mogą 

przewidziec , dokąd wiatr przywieje chmury.  

A jak juz  przywieje, to z tych chmur moz e cos  

spas c . 

- Tylko skąd wiadomo, co akurat spadnie? –  

zapytałem.  

- Tego moz na się domys lic  bez skomplikowanych 

maszyn – wyjas nił tata. – Kiedy jest ciepło,  

to z chmur pada… 

- Deszcz! – zawołałem. Rzeczywis cie domys liłem 

się tego bez z adnej skomplikowanej maszyny.  

– A kiedy jest zimno, to zwykle pada s nieg –  

dodał tata, choc  tego tez  juz  się domys liłem. 

Włas ciwie wszystko było jasne, tylko z e… 

- Tylko z e czasem z chmur nie pada w ogo le nic, 

tak jak dzis ! – zawołałem. – To skąd wiadomo,  

z e akurat jutro będzie padac ? 

Tata pokiwał głową. Okazało się, 

z e są jeszcze inne maszyny i kom-

putery, kto re potrafią obliczac  

ro z ne ro z nos ci, a potem powie-

dziec , z e gdzies  prawie na pewno 

będzie padac , albo prawie na 

pewno nie będzie padac . 

Zamys liłem się i nagle zrobiło mi 

się jakos  smutno. 

- Prawie na pewno? – zapytałem. 

– Czyli tak naprawdę nie wiado-

mo, czy będzie padac , czy nie  

będzie? To po co te wszystkie 

maszyny, jes li nic nie wiadomo 

na pewno? 

 

Dzis  dowiedziałem się, z e maszyny się jednak 

przydają i z e są takie rzeczy, kto re wiadomo na 

pewno. Po pierwsze, dzis  spadł s nieg. Na pewno! 

A po drugie, niedługo na pewno będzie Boz e  

Narodzenie. I to wszyscy wiedzą bez z adnych  

maszyn! 

 

Wojciech Widłak 
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Z ŻYCIA PARAFII 

Parafialne rekolekcje rozpoczną się w trzecią niedzielę 
Adwentu, 12 grudnia i będą trwały do wtorku,  
14 grudnia.  

Rekolekcje będzie głosił ksiądz prof. dr hab. Krzysztof 
Bardski, z Archidiecezji Warszawskiej. Profesor Uniwer-
sytetu kard. S. Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie. Doktor Nauk Biblijnych  
Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Kierownik 
Katedry Filologii Biblijnej na UKSW. Tłumacz i redaktor 
Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła. Autor  

licznych książek i artykułów naukowych o tematyce  
biblijnej i patrystycznej.  

Ksiądz rekolekcjonista zaprasza na rekolekcje, podczas 
których opowie nam skąd się wzięło Pismo Święte.  
Wyjaśni na ile jest Słowem Bożym, a na ile ludzkim.  
Odpowie na pytanie, czy znajomość Biblii jest konieczna 
do zbawienia i czy Biblia zawiera receptę na szczęście. 
Ksiądz Bardski podpowie nam też, jak czytać Pismo  
Święte i jak je rozumieć oraz które tłumaczenie jest  
najlepsze.  

W księgarni pod dzwonnicą można nabyć opłatek na stół wigilijny oraz świece „Caritas”.  

Zapraszamy na roraty  

W czasie Adwentu jestes my zaproszeni na roraty,  

by we wspo lnocie przez ywac  czas radosnego i po-

boz nego oczekiwania na przyjs cie Pana. 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. 

Niedziela  
Świętej Rodziny 

W niedzielę 26 grudnia w kończącym się 2021 roku  
przypada patronalne święto naszej parafii, Uroczystość 
Świętej Rodziny. Ten dzień jest szczególnym w trwają-
cym Roku Rodziny, który został ustanowiony przez  
papieża Franciszka.  

W kościele Świętej Rodziny na Zaciszu o godz. 12.00 
sprawowana będzie uroczysta Mszy św. w intencji rodzin 
naszej diecezji. Przewodniczyć jej będzie ks. Biskup  
Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-
praskiej. Na tę Mszę św. zapraszamy wszystkich parafian 
i gości, a w sposób szczególny małżeństwa, które obcho-
dziły w obecnym, kończącym się roku jubileusz 25, 50  
i 60-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa. Wszyscy 
obecni na Mszy św. małżonkowie odnowią swoje przy-
rzeczenia małżeńskie.  

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe  

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w ja-
kiej jesteśmy ze względu na pandemię. Jesteśmy jednak 
pytani i proszeni przez wielu parafian o odwiedziny dusz-
pasterskie. Odpowiadając na te prośby proponujemy w 
tym roku kolędę „na zaproszenie”.  

W czasie Adwentu można zgłaszać w zakrystii lub kance-
larii parafialnej chęć przyjęcia księdza. Można to również 
uczynić wrzucając wypełniony formularz zgłoszeniowy 
do skrzynki znajdującej się z tyłu kościoła. Odwiedziny 
duszpasterskie (o ile tylko sytuacja na to pozwoli)  
rozpoczniemy po 1 stycznia.  

Podtrzymujemy też zeszłoroczną formę spotkań kolędo-
wych z parafianami w kościele, które również rozpocz-
niemy po 1 stycznia. Na każdy kolejny dzień będą wyzna-
czone ulice, ewentualnie bloki. Parafian z wyznaczonych 
ulic czy bloków zapraszamy w danym dniu na spotkanie 
dowolnie wybrane z dwóch możliwości:  

- Msza św. w kościele o godz. 10:00 w intencji danego 
rejonu i po niej spotkanie kolędowe z księżmi.  

- Spotkanie kolędowe z księżmi w kościele o godz. 17:15,  
przed Mszą św. wieczorną. Szczegółowy plan będzie  
podany. 

Kolęda w tym roku  
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ROZMYŚLANIA ADWENTOWE 

Kiedyś usłyszałam, że nasze codzien-
ne życie można porównać do spląta-
nych nitek na „lewej stronie” arrasu. 
Nie wiemy, czemu przechodzą obok 
siebie, krzyżują się, czasem supłają. 
Dopiero spojrzenie z dystansu na to, 
co powstaje po prawej stronie  
pozwala nam dostrzec rękę Boskiego 
Mistrza, który nasze życie opatrzno-
ściowo zaplanował. Rozważając  
obrazy z życia głównych adwento-
wych bohaterów: Elżbiety i Zacharia-
sza, Jana Chrzciciela, Maryi i Józefa 
widzimy cały obraz, a przecież tyle 
sytuacji mogłoby się wydawać tylko 
splątanymi nićmi.... Rozpoczynający 
się Adwent jest dla mnie okazją do 
refleksji nad moją ludzką nieudolno-
ścią i nad Bożą opatrznością, która 
planuje tak mądrze każdy krok nasze-
go życia. 

Pan Bóg wie, co robi 

Od lat spędzamy rodzinnie wolne, 
letnie chwile na Warmii, gdzie w nie-
dzielę chodzimy do zaprzyjaźnionej 
parafii w Szczytnie. W tym roku  
ze smutkiem odkryliśmy, że dotych-
czasowy proboszcz tego miejsca  
ks. Andrzej Preuss zachorował kilka 
miesięcy wcześniej na nieuleczalną 
chorobę – stwardnienie zanikowe 
boczne. Jeszcze rok wcześniej pełen 
energii odprawiał Msze i dbał o swo-
ją wspólnotę parafialną, w tym roku 
podczas liturgii siedział w wózku  
całkowicie skazany na pomoc innych. 
Po jednej z niedzielnych Mszy pode-
szliśmy, aby chwilę z nim porozma-
wiać, przekazać, że pamiętamy  
w modlitwie i podziękować za wcze-
śniejsze lata spotkań w kościele.  
Widać było, że choroba szybko zabie-
ra mu wszystko, co po ludzku cenili-
śmy: charyzmę, głos, energię. Tylko 
oczy pozostały pogodne. Spojrzał na 
nas i bełkotliwym z powodu choroby  
głosem, z wysiłkiem, ale pełen prze-
konania powiedział: „Nie jest lekko, 
ale wiem, że Pan Bóg wie, co robi.”  

A potem puścił do nas oko i spytał 
mnie, czy mam dobrego męża. Spon-
tanicznie odpowiedziałam z uśmie-
chem, że: „Bardzo dobrego, przecież 
Pan Bóg wie, co robi!”. To była dla 
mnie bardzo ważna rozmowa.  
Ona uświadomiła mi na nowo, że 
nam chrześcijanom potrzeba wielkiej 
ufności i wiary w to, że cokolwiek 
nam się w życiu przytrafia pochodzi 
od Boga i nie ma lepszego życia niż 
to, które nam Bóg zaplanował.  

Czy Adwent może być owocny, 
kiedy jestem niedoskonały?  

Żartobliwie mówiąc, mam już na kar-
ku swoje lata, a co za tym idzie mam 
za sobą wiele Adwentów. Uczciwie 
przyznam, że wiele z nich było dla 
mnie niesatysfakcjonujących, bo nie 
udało mi się osiągnąć nic specjalne-
go, zdarzało mi się nie dotrzymać 
postanowień, albo nie dotarłam na 
rekolekcje, bo zabrakło mi czasu... 
Czy w związku z tym, mogę sobie 
odłożyć duchowe starania i zmagania 
na później, na moment, kiedy będę 
miała więcej czasu, mniej codzien-
nych obowiązków? Oczywiście nie.  
Pamiętam, jak kiedyś moja koleżanka 
dzieliła się ze mną swoim odkryciem 
na modlitwie, kiedy zrozumiała,  
że nie musi „siebie nawrócić i  napra-
wić”, żeby poczuć się godną udziału 
w rekolekcjach ignacjańskich (to są 
rekolekcje w ciszy z indywidualnym 
prowadzeniem kierownika duchowe-
go). Kiedy zrozumiała, że ma się  
oddać Jezusowi cała, bo to On jest 
lekarzem duszy, zdecydowała się na 
wyjazd i był on bardzo owocny, 
wręcz przełomowy w jej życiu ducho-
wym.  

Hasło rozpoczętego roku duszpa-
sterskiego: „Posłani w pokoju 
Chrystusa” 

Kiedy usłyszałam hasło tego roku 
duszpasterskiego pierwszą moją  
myślą było: O nie, tylko nie posłani! 

Mogę sobie tajemnicę Eucharystii 
celebrować, adorować, wyznawać, 
ale nie jestem gotowa wyjść na  
zewnątrz poza moją strefę intymno-
ści i bezpieczeństwa. W pierwszym 
odruchu pomyślałam, że to hasło,  
to misja dla kapłanów, osób konse-
krowanych, katechetów i katechi-
stów, ale nie dla mnie. Do tego ma-
my czas pandemii, no i wkoło tylu 
przeciwników Kościoła. To były 
pierwsze myśli podszytem lękiem, 
wygodnictwem i brakiem wyobraźni. 
Dziś coraz bardziej pozwalam,  
by to zaproszenie we mnie działało. 
Staram się zrozumieć, co dla mnie  
w domu, pracy, w środowisku  
sąsiedzkim znaczy to posłanie,  
którym kończy się każda Eucharystia: 
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. Wierzę, 
że Duch przyjdzie z wyobraźnią miło-
ści i że we właściwy sposób będę 
wiedziała, co uczynić, gdy Chrystus 
zapragnie mnie posłać. Przecież już 
teraz mnie posyła każdego dnia do 
moich Bliskich, którzy pragną zrozu-
mienia i miłości nie tylko od święta, 
pod choinką, wśród drogich prezen-
tów - jestem posyłana do nich  
codziennie w pokoju Chrystusa.  

Panie, otwórz nasze serca,  
abyśmy przeżyli Adwent,  

pozwalając, byś nas prowadził 
Twoimi drogami.  

Marta 

  

PS Zastanawiałam się czy to tak  
wypada napisać publicznie o osobi-
stych słabościach, zniechęceniach, 
obawach... Jednego jestem pewna – 
przed Panem nie stanę w ten Adwent 
inaczej, jak tylko szczerze, po prostu  
z całym bagażem moich niemocy, 
obaw i pragnień powszednich. Pan 
Bóg wie, co robi i jest ze mną we 
wszystkich sprawach mojego życia.  
I zapewniam, że z Tobą też, drogi 
Czytelniku. 

Boga możesz spotkać w takim życiu, jakie masz  
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH  

The life of man - to know and love God 
1 God, infinitely perfect and blessed in himself, in a plan of sheer goodness freely created man to make him share in his own 
blessed life. For this reason, at every time and in every place, God draws close to man. He calls man to seek him, to know him,  
to love him with all his strength. He calls together all men, scattered and divided by sin, into the unity of his family, the Church.  
To accomplish this, when the fullness of time had come, God sent his Son as Redeemer and Saviour. In his Son and through him, 
he invites men to become, in the Holy Spirit, his adopted children and thus heirs of his blessed life. 

The Desire for God 
27 The desire for God is written in the human heart, because man is created by God and for God; and God never ceases to draw 
man to himself. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for: 

The dignity of man rests above all on the fact that he is called to communion with God. This invitation to converse with 
God is addressed to man as soon as he comes into being. For if man exists it is because God has created him through 
love, and through love continues to hold him in existence. He cannot live fully according to truth unless he freely 
acknowledges that love and entrusts himself to his creator.1 

Preparation for Christ's coming 
522 The coming of God's Son to earth is an event of such immensity that God willed to prepare for it over centuries. He makes 
everything converge on Christ: all the rituals and sacrifices, figures and symbols of the "First Covenant".195 He announces him 
through the mouths of the prophets who succeeded one another in Israel. Moreover, he awakens in the hearts of the pagans  
a dim expectation of this coming. 
523 St. John the Baptist is the Lord's immediate precursor or forerunner, sent to prepare his way.196 "Prophet of the Most High", 
John surpasses all the prophets, of whom he is the last.197 He inaugurates the Gospel, already from his mother's womb welcomes 
the coming of Christ, and rejoices in being "the friend of the bridegroom", whom he points out as "the Lamb of God, who takes 
away the sin of the world".198 Going before Jesus "in the spirit and power of Elijah", John bears witness to Christ in his preaching, 
by his Baptism of conversion, and through his martyrdom.199 
524 When the Church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present this ancient expectancy of the Messiah,  
for by sharing in the long preparation for the Saviour's first coming, the faithful renew their ardent desire for his second  
coming.200 By celebrating the precursor's birth and martyrdom, the Church unites herself to his desire: "He must increase,  
but I must decrease."201 

"Thy Kingdom Come" 
2816 In the New Testament, the word basileia can be translated by "kingship" (abstract noun), "kingdom" (concrete noun) or 
"reign" (action noun). the Kingdom of God lies ahead of us. It is brought near in the Word incarnate, it is proclaimed throughout 
the whole Gospel, and it has come in Christ's death and Resurrection. the Kingdom of God has been coming since the Last Supper 
and, in the Eucharist, it is in our midst. the kingdom will come in glory when Christ hands it over to his Father: 

It may even be . . . that the Kingdom of God means Christ himself, whom we daily desire to come, and whose coming  
we wish to be manifested quickly to us. For as he is our resurrection, since in him we rise, so he can also be understood 
as the Kingdom of God, for in him we shall reign.86 

2817 This petition is "Marana tha," the cry of the Spirit and the Bride: "Come, Lord Jesus." 
Even if it had not been prescribed to pray for the coming of the kingdom, we would willingly have brought forth  
this speech, eager to embrace our hope. In indignation the souls of the martyrs under the altar cry out to the Lord:  
"O Sovereign Lord, holy and true, how long before you judge and avenge our blood on those who dwell upon the earth?" 
For their retribution is ordained for the end of the world. Indeed as soon as possible, Lord, may your kingdom come!87 

2818 In the Lord's Prayer, "thy kingdom come" refers primarily to the final coming of the reign of God through Christ's  
return.88 But, far from distracting the Church from her mission in this present world, this desire commits her to it all the more 
strongly. Since Pentecost, the coming of that Reign is the work of the Spirit of the Lord who "complete(s) his work on earth and 
brings us the fullness of grace."89 
2819 "The kingdom of God (is) righteousness and peace and joy in the Holy Spirit."90 The end-time in which we live is the age  
of the outpouring of the Spirit. Ever since Pentecost, a decisive battle has been joined between "the flesh" and the Spirit.91 

Only a pure soul can boldly say: "Thy kingdom come." One who has heard Paul say, "Let not sin therefore reign in your 
mortal bodies," and has purified himself in action, thought and word will say to God: "Thy kingdom come!"92 

2820 By a discernment according to the Spirit, Christians have to distinguish between the growth of the Reign of God and the  
progress of the culture and society in which they are involved. This distinction is not a separation. Man's vocation to eternal life 
does not suppress, but actually reinforces, his duty to put into action in this world the energies and means received from the  
Creator to serve justice and peace.93 
2821 This petition is taken up and granted in the prayer of Jesus which is present and effective in the Eucharist; it bears its fruit in 
new life in keeping with the Beatitudes.94 
2859 By the second petition, the Church looks first to Christ's return and the final coming of the Reign of God. It also prays for the 
growth of the Kingdom of God in the "today" of our own lives.  
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