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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 z sakramentem 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. 17:00-18:00  
i po Mszy Św. do godz. 19:30. 
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   
- I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00. Wypominki od godz. 17.20.         

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. 

Nauki przed chrztem świętym  

W każdy poniedziałek w godz. 19:00-19:30 w parafial-
nej poradni rodzinnej odbywają się spotkania dla rodzi-
ców, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko oraz dla kan-
dydatów na rodziców chrzestnych. Prosimy o zgłaszanie 
się do poradni przed przybyciem do kancelarii.   

Komunia święta bezglutenowa 
W naszym kościele jest możliwość przyjmowania Komu-
nii świętej bezglutenowej. Osoby, które pragną w taki  
sposób przyjąć Komunię świętą zgłaszają ten fakt przed 
Mszą św. w zakrystii. 

Biblioteka parafialna zaprasza 
W niedziele w godz. 10:00-12:00 w domu parafialnym 
czynna jest biblioteka, a w niej: lektury szkolne, beletry-
styka, poradniki dotyczące psychologii, wiary i życia 
codziennego, historia Kościoła, dokumenty Kościoła.  

OTWARTE SPOTKANIE MEDYKÓW 
Zapraszamy 8 grudnia na spotkanie środowiska medycz-
nego. O godz. 19.00 Msza Św. w kaplicy domu parafialne-
go, a po niej o godz. 20.00 wykład ks. prof. dr. hab. Barto-
sza Adamczewskiego, teologa, biblisty, prof. UKSW pt. 
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego ”. W drugiej części  
o doktorze Alexisie Carrelu opowie dr Grażyna Rojek.  

GRUPA MŁODZIEŻOWA 
Spotkania młodzieży odbywają się w domu parafialnym  
w piątki o godz. 19:00 po Mszy św. wieczornej. Opieku-
nem grupy jest ks. Zbigniew Rajski wraz z animatorami 
oazowymi. 

Spotkania biblijne  
W niedziele zapraszamy o godz. 19:00 do domu parafial-
nego chętnych do wspólnego czytania i rozważania Pisma 
Świętego.  

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 
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Adwent kojarzy mi się z obrazami, 
które jasno mówią, że Bóg przycho-
dzi w rodzinie i przez rodzinę, i że 
niezmiennie pozostaje ona najbar-
dziej naturalną przestrzenią do funk-
cjonowania człowieka. Dlatego  
zapragnęłam napisać coś tak bardzo 
oczywistego, że: dobrze jest żyć  
w rodzinie, budować małżeństwo, 
rozwijać relacje rodziców i dzieci, 
doceniać fakt, że siostry i bracia  
mogą żyć w przyjaźni na całe życie  
i jeszcze, że to piękne, gdy człowiek 
starzeje się i kończy ziemską wę-
drówkę otoczony rodziną… Chciałam 
napisać o zwyczajnym życiu, bo mam 
wrażenie, że współczesny świat  
w szaleństwie subiektywizmu i kultu 
niezależności próbuje rodzinę ze-
pchnąć na margines, podważając jej 
naturalną wartość.  

Obrazy, które towarzyszą nam  
w Adwencie 

Bohaterem dwóch pierwszych tygo-
dni Adwentu w liturgii Słowa jest 
bliski krewny Jezusa: Jan Chrzciciel, 
którego misją życiową jako proroka, 
było bezpośrednie przygotowanie 
Narodu Wybranego na spotkanie  
z wyczekiwanym od pokoleń  
Zbawicielem. Ważnym obrazem ad-
wentowego czasu, jest spotkanie 
Maryi i Elżbiety.  Piękny witraż w 
naszym kościele pokazuje tę scenę 
odwiedzin: Maryja i Elżbieta witają 
się w uścisku i choć mamy świado-
mość, że obie panie są w stanie bło-

gosławionym, to jeszcze dla przypo-
mnienia artysta umieścił w górnej 
części witrażowego obrazu scenę, na 
której Jan chrzci Jezusa trzydzieści 
lat po tym spotkaniu.  

Posługując się językiem współcze-
snego świata można powiedzieć,  
że zarówno Maria jak i Elżbieta były 
w nieplanowanych ciążach. Marii 

przecież groziła śmierć, jako kara za 
poczęcie dziecka poza małżeństwem. 
Elżbieta stawała przed ryzykiem  
trudu urodzenia i wychowania dziec-
ka w jesieni życia. Jednak obie panie 
w chwili spotkania skupiły się na 
tym, co dobre: na nowym życiu,  
które niosły pod sercem, nie poświę-
cając uwagi potencjalnym trudno-
ściom, jakie mogły je czekać. To spo-
tkanie opisane przez Ewangelistę 
Łukasza jest spotkaniem pełnym  
radości, witalności i bliskości spo-
krewnionych kobiet, które łączy  
nadzieja i wdzięczność Bogu.  

Zadbać o rodzinę 

W adwentowym czasie szukajmy 
sposobów, by pielęgnować rodzinę: 
więzi małżeńskie, rodziców i dzieci, 
rodzeństwa, postarajmy się też  
zadbać o relacje z dalszymi krewny-
mi. Bóg zapragnął stać się częścią 
konkretnej rodziny: stając się darem 
jednoczącym małżeństwo Maryi i 
Józefa, ale też wpływając na życie 
rodziny w szerszym ujęciu, zmienił 
losy Elżbiety i Zachariasza.  

Świat potrzebuje rodzin pełnych  
życia i miłości, tak jak spragniona 
ziemia rosy. Rodzin, które razem 
trwają, razem rozwijają się mimo 
potknięć i podnoszą z upadków. 
Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, 
aby nie dać się zwariować i pozostać 
wiernym temu, jak Bóg sobie zapla-
nował porządek życia na ziemi.  
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Właśnie ukazała się książka pt. „KOLEDZY 
LEKARZE. Przemówienia i homilie do 
lekarzy i środowiska medycznego” –  
ks. abp Henryk Hoser, w opracowaniu 
Grażyny Rybak (Wydawnictwo Sióstr 
Loretanek). Książka jest też dostępna  
w naszej księgarni parafialnej.  

Zachęcamy do lektury tej publikacji, gdyż 
w słowach śp. Arcybiskupa Henryka  
Hosera każdy znajdzie dla siebie wska-
zówki pogłębiające osobistą formację.  

Ks. Arcybiskup był wielokrotnie w naszej 
parafii jako Ordynariusz diecezji z posłu-
gą duszpasterską, z wizytacją, podczas 
różnych uroczystości parafialnych, 
wreszcie to Arcybiskup dokonał aktu 
konsekracji kościoła Świętej Rodziny. 
Jako parafianie mogliśmy wiele razy  
słyszeć Jego pasterskie nauczanie.  
W naszej parafii od lat odbywają się do-
roczne spotkanie środowisk medycznych 
Warszawy, w których ks. Arcybiskup 
uczestniczył. Dlatego warto sięgnąć po 
lekturę spisanych homilii i przemówień 
do środowiska medycznego, by przypo-
mnieć sobie słowa i styl nauczania  
Arcybiskupa. 

Ks. Biskup Romuald Kamiński, Przewod-
niczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służ-
by Zdrowia przy KEP wspomina w słowie 
wstępnym do książki: „W osobie abpa 
Henryka Hosera reprezentanci jakże licz-
nych zawodów medycznych odnajdywali 
przyjaciela głęboko rozumiejącego  
i współodczuwającego wszystkie ich  
radości i zmartwienia, a jednocześnie 
pasterza zatroskanego o ich duchową 
formację.” 

W przedmowie do tej publikacji ksiądz 
Zenon Hanas SAC, Przełożony Generalny 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-
go, Prezes Fundacji Arcybiskupa Henryka 

Hosera „Familiaris Laetitia” zauważa: 
„Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser zabie-
gał o wielowymiarowe rozumienie ludz-
kiego zdrowia, do którego należy nie 
tylko zdrowie fizyczne, ale też duchowe. 
(…) W myślach i pragnieniach Księdza 
Arcybiskupa zawsze tętniła troska o 
zdrowie człowieka oraz jego otoczenia. 
Niech serca Czytelników napełnią się nie 
tylko myślami, ale też pragnieniami, któ-
rych źródłem jest sam Bóg, Dawca Życia i 
jedyny Uzdrowiciel każdego człowieka.” 

Pamiętam wiele spotkań z Arcybiskupem 
Hoserem – pisze Grażyna Rybak, Prezes 
Oddziału Mazowieckiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, która 
przemówienia i homilie do lekarzy  
i środowiska medycznego Arcybiskupa 
nagrała i spisała do tej publikacji. 
„Niedługo po tym jak abp Henryk Hoser 
został biskupem diecezji warszawsko-

praskiej i w grudniu 2008 r. wizytował 
Parafię Świętej Rodziny na Zaciszu,  
ks. Andrzej Mazański, proboszcz, zaprosił 
go na spotkanie środowiska medyczne-
go. Pierwszy raz wtedy osobiście słucha-
łam, jak Ksiądz Arcybiskup mówił o po-
czątkach i świętości życia ludzkiego,  
o tajemnicy fizjologii poczęcia. Był to 
wykład na wysokim poziomie nauko-
wym, teologicznym, bioetycznym, mery-
torycznym.” 

„Ks. Arcybiskup Henryk Hoser był leka-
rzem i kapłanem. Troszczył się o fizyczne  
i duchowe zdrowie człowieka. Słowo 
kierowane do medyków było pełne  
troski o ich rozwój duchowy, etyczny i 
zawodowy” – wspomina Grażyna Rybak. 

Podczas rekolekcji wielkopostnych dla 
medyków w 2014 r. tak abp Hoser mówił 
o modlitwie:  

„Religio, religere znaczy łączyć, łączyć 
człowieka z bóstwem, i tym łącznikiem 
zupełnie niezbędnym jest modlitwa. (…) 
Podstawą modlitwy jest pokora, czyli 
prawda o sobie. To uświadomienie sobie 
potrzeby pomocy Boga, bo sam nie daję 
rady, bo jestem niepełny, bo On mnie 
napełnia życiem i On mi przydaje skrzy-
deł. (…) Jest też modlitwa wzajemnym 
poszukiwaniem się. Bóg ciągle szuka 
człowieka. Tak samo i my powinniśmy 
Jego szukać. Nie znajdziemy Go, jeśli  Go 
nie szukamy.(…) a zatem jest to fascynu-
jąca przygoda, jakiej nie znają ci, którzy 
się nie modlą, bo nie potrafią. (…) Modli-
twa musi mieć pożywienie. Najlepszym 
pożywieniem modlitwy są słowa Pisma 
Świętego. (…) Zapraszam więc wszystkich 
do tej niebywałej wręcz przygody życia, 
jaką jest przebywanie z Bogiem na mo-
dlitwie.” 

 

Spisane przemówienia abpa H. Hosera do medyków 

Poprzez proste gesty, rozmowy, spotka-
nia dbajmy o nasze więzi w rodzinie, tak 
by stworzyć przyjazną i bezpieczną prze-
strzeń dla wszystkich jej członków od 
poczęcia, aż do starości.  

Ksiądz Robert kiedyś w Wielkim Tygo-
dniu zachęcał małżonków, by na wzór 
Jezusa umywali sobie stopy. Ksiądz  
Zbigniew niedawno przy okazji uroczy-
stości Chrystusa Króla zachęcał mężów  
i żony, by choć czasem zwracając się do 

siebie używali określenia Królu, Królowo. 
Sprawdziłam: to działa, daje uśmiech  
i uspokojenie w chwilach napięcia, które 
są częścią rodzinnej codzienności.  

Szukajmy inspiracji w różnych źródłach 
takich jak: lektury, nagrane konferencje, 
spotkania na żywo i rekolekcje. Skorzy-
stajmy też z propozycji grup i wspólnot 
służących małżeństwom, które ksiądz 
Proboszcz zaprasza do pracy apostolskiej 
w naszej rodzinie parafialnej. Korzystaj-

my z okazji, by rozmawiać z przyjaciółmi, 
którzy są gotowi dzielić się swoim do-
świadczeniem, jak pomimo codziennych 
wyzwań wypracowują sposoby, by być 
wciąż razem, blisko siebie.  

Oby Pan Bóg pozwolił nam w rodzinach 
mówić do siebie nawzajem: Dziś kocham 
Cię bardziej, niż wczoraj, jutro chcę Cię 
kochać bardziej, niż dzisiaj.  
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First Sunday of Advent 

BENEDICT XVI  

Dear Brothers and Sisters, 
Today, the first Sunday of Advent, the Church begins a new 
Liturgical Year, a new journey of faith that on the one hand 
commemorates the event of Jesus Christ and, on the other, 
opens to its ultimate fulfilment. It is precisely in this double 
perspective that she lives the Season of Advent, looking both 
to the first coming of the Son of God, when he was born of 
the Virgin Mary, and to his glorious return, when he will 
come “to judge the living and the dead”, as we say in the 
Creed. I would now like to focus briefly on this evocative 
theme of “waiting”, for it touches upon a profoundly human 
aspect in which the faith becomes, so to speak, completely 
one with our flesh and our heart. 
Expectation or waiting is a dimension that flows through our 
whole personal, family and social existence. Expectation is 
present in thousands of situations, from the smallest and 
most banal to the most important that involve us completely 
and in our depths. Among these, let us think of waiting for a 
child, on the part of a husband and wife; of waiting for a  
relative or friend who is coming from far away to visit us; let 
us think, for a young person, of waiting to know his results in 
a crucially important examination or of the outcome of a job 
interview; in emotional relationships, of waiting to meet the 
beloved, of waiting for the answer to a letter, or for the  
acceptance of forgiveness.... One could say that man is alive 
as long as he waits, as long as hope is alive in his heart. And 
from his expectations man recognizes himself: our moral and 
spiritual “stature” can be measured by what we wait for, by 
what we hope for. 
Every one of us, therefore, especially in this Season which 
prepares us for Christmas, can ask himself: What am I waiting 
for? What, at this moment of my life, does my heart long for? 
And this same question can be posed at the level of the  
family, of the community, of the nation. What are we waiting 
for together? What unites our aspirations, what brings them 
together? In the time before Jesus’ birth the expectation  
of the Messiah was very strong in Israel – that is, the  
expectation of an Anointed one, a descendent of King David, 
who would at last set the people free from every form of 
moral and political slavery and find the Kingdom of God. But 
no one would ever have imagined that the Messiah could be 
born of a humble girl like Mary, the betrothed of a righteous 
man, Joseph. Nor would she have ever thought of it, and yet 
in her heart the expectation of the Savior was so great, her 
faith and hope were so ardent, that he was able to find in her 
a worthy mother. Moreover, God himself had prepared her 
before time. There is a mysterious correspondence between 
the waiting of God and that of Mary, the creature “full of 
grace”, totally transparent to the loving plan of the Most 
High. Let us learn from her, the Woman of Advent, how to 
live our daily actions with a new spirit, with the feeling of 
profound expectation that only the coming of God can fulfil. 

 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/angelus/2010/
documents/hf_ben-xvi_ang_20101128.html 

Bracia i Siostry, 
Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej 
strony upamiętnia wydarzenie Jezusa Chrystusa, z drugiej 
zaś otwiera się na jego ostateczne wypełnienie. I właśnie 
tą podwójną perspektywą żyje czas Adwentu, spoglądając 
zarówno na pierwsze przybycie Syna Bożego, gdy narodził 
się z Maryi Panny, jak i na Jego powrót w chwale, gdy 
przybędzie, aby „sądzić żywych i umarłych”, jak mówimy 
w Credo. Chciałbym się teraz pokrótce zatrzymać nad tym 
wymownym tematem „oczekiwania”, chodzi bowiem  
o aspekt głęboko ludzki, w którym wiara staje się, by tak 
rzec, jedną całością z naszym ciałem i z naszym sercem. 
Oczekiwanie, czekanie jest wymiarem, który przekracza 
całe nasze istnienie osobiste, rodzinne i społeczne. Ocze-
kiwanie jest obecne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych 
najmniejszych i najbardziej banalnych, aż po najważniej-
sze, które angażują nas całkowicie i do głębi. Mamy  
na myśli między innymi oczekiwanie dwojga małżonków 
na dziecko, oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, który 
przybywa z daleka, aby nas odwiedzić; myślimy o młodym 
człowieku, czekającym na wynik końcowego egzaminu lub 
rozmowy w pracy; w stosunkach uczuciowych – o czeka-
niu na spotkanie z ukochaną osobą, na odpowiedź na list 
lub na przyjęcie przebaczenia... Można by powiedzieć,  
że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje 
nadzieja. I po jego oczekiwaniach rozpoznaje się człowie-
ka: naszą „postawę” moralną i duchową można zmierzyć 
tym, na co czekamy, w czym pokładamy nadzieję. 
A zatem każdy z nas może zadać sobie pytanie, zwłaszcza 
w tym okresie, który przygotowuje nas do Bożego Naro-
dzenia: a ja na co czekam? Na co, w tym okresie swego 
życia, czeka moje serce? A pytanie to można stawiać na 
szczeblu rodziny, wspólnoty czy narodu. Na co czekamy 
razem? Co łączy nasze dążenia, co czyni je wspólnymi?  
W okresie poprzedzającym narodziny Jezusa, w Izraelu 
silne było oczekiwanie na Mesjasza, to znaczy na Poświę-
conego, pochodzącego od króla Dawida, który wyzwoliłby 
ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia moralnego  
i politycznego i przywróciłby Królestwo Boże. Nikt jednak 
nigdy nie wyobrażał sobie, że Mesjasz mógłby narodzić 
się z pokornej dziewczyny, małżonki przyobiecanej  
sprawiedliwemu Józefowi. Nawet ona sama nigdy o tym 
nie myślała, a jednak w jej sercu oczekiwanie na Zbawi-
ciela było tak wielkie, jej wiara i jej nadzieja były tak pło-
mienne, że mógł On znaleźć w Niej godną matkę. Sam 
Bóg Ją zresztą przygotował jeszcze przed wiekami. Jest to 
tajemnicza współzależność między oczekiwaniem Boga  
a oczekiwaniem Maryi – stworzenia „pełnego łaski”,  
całkowicie przejrzystego na plan miłości Najwyższego. 
Uczmy się od Niej, Niewiasty Adwentu, przeżywania  
codzienności w nowym duchu, w poczuciu głębokiego 
oczekiwania, które tylko przyjście Boga może wypełnić. 

http://www.vatican.va/liturgical_year/advent/2010/index_en.html
http://www.vatican.va/liturgical_year/advent/2010/index_en.html
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Baśń o oczekiwaniu 
Dawno, dawno temu w pewnym miasteczku  

z ył sobie młody człowiek imieniem Janek. Był 

s redniego wzrostu, oczy i włosy miał ani jasne, 

ani ciemne, a waz ył mniej więcej tyle co kaz dy  

w jego wieku. Włas ciwie niczym szczego lnym się 

nie wyro z niał.  

Nie był ani bardzo słaby, ani bardzo silny – moz na 

by powiedziec , z e był „w sam raz”, gdyby nie to, 

z e Janka wcale to „w sam raz” nie cieszyło.  

Pracował w piekarni u swojego taty. Pomagał mu 

piec chleby, bułeczki i chałki. Dos c  to lubił,  

ale szczerze mo wiąc, marzył o czyms  więcej.  

Kiedy przez miasteczko przejez dz ali zamorscy 

kupcy, chętnie słuchał ich opowies ci - o wypra-

wach w odległe kraje, o niezwykłych zwierzętach, 

kto re tam mieszkają, o nieprzebytych pustyniach 

i puszczach. Kiedy na odpustowy jarmark przyby-

wał do miasteczka wo z cyrkowco w, Janek nigdy 

nie opuszczał ich występo w. Podziwiał siłacza, 

zdolnego bez wysiłku unosic  największe cięz ary, 

magika, kto ry z pustej czapki wyczarowywał  

gołębia, i trefnisia, kto ry potrafił rozs mieszyc   

kaz dego ponuraka. 

Wobec tego wszystkiego z ycie w cichym mia-

steczku i codzienna praca w piekarni wydawały 

się szare i nudne. Janek nie mo wił tego tacie,  

bo nie chciał mu sprawic  przykros ci. Kto regos  

dnia jednak postanowił podzielic  się swoimi  

marzeniami. 

- Tato – powiedział, gdy razem z tatą wyrabiali 

ciasto na bułeczki – chciałbym czegos  więcej… 

Chciałbym podro z owac  w odległe kraje, jak kup-

cy, i chciałbym umiec  to wszystko, co siłacz,  

magik i trefnis , kto rzy występują na jarmarku. 

Tata ani się zmartwił, ani nawet nie zdziwił.  

- Chciałbys  tego? – powto rzył i w jego oczach  

błysnęły wesołe ogniki. – Chciałbys  byc  szczęs li-

wy… A wiesz, jestem pewien, z e to wszystko ci się 

spełni. Wiem cos  o tym. Wystarczy poczekac . 

- Poczekac ? – zdumiał się Janek. – Tylko pocze-

kac ? 

Ale jego tata nic juz  więcej nie powiedział.  

Mijały dni i miesiące. Janek trochę wyro sł i trochę 

przytył, ale nie jakos  nadzwyczajnie. Śtał się  

mistrzem piekarskim i zaczęto nazywac  go juz  nie 

Jankiem, ale Janem. Cierpliwie czekał, az  się speł-

nią słowa taty, choc  z biegiem czasu jego marze-

nia trochę się zmieniły. Moz e dlatego, z e poznał 

bardzo miłą co rkę bednarza i zakochał się w niej 

z wzajemnos cią. Wkro tce po ł miasteczka s piewa-

ło i tan czyło na ich weselu. 

- Jestes  szczęs liwy, Janku? – zapytał go kto regos  

dnia tata. 

- Bardzo, tato – odpowiedział Jan. – Choc  przeciez  

marzyłem o czym innym. 

- Mo wiłem, z e wystarczy poczekac  – us miechnął 

się tata. – I teraz tez  to mo wię, bo to jeszcze nie 

koniec… 

Minął rok i drugi. W domu Jana i jego z ony  

pojawiły się dzieci: chłopiec, potem dziewczynka, 

potem chłopiec… I wiecie, co? Jan podnosił je bez 

wysiłku niczym największy siłacz, a nawet pod-

rzucał az  do sufitu. Wyczarowywał dla nich słod-

kie bułeczki w kształcie ptako w i kwiato w. A kie-

dy kto res  z nich było smutne, robił takie miny  

i tak długo przytulał, az  w kon cu w pokoju rozle-

gał się s miech. Wszystkie jego marzenia się speł-

niły. Nawet te o wyprawach, bo razem z dziec mi 

często chadzał do pobliskiego lasu i pokazywał im 

tam rozmaite zadziwiające zwierzęta i ros liny.  

Zas  gdy do miasteczka przybywali cyrkowcy,  

Jan brał dzieci i pods piewując szedł z nimi, z eby 

razem oglądac  występy. 

 

Tata miał rację. Wystarczyło poczekac .  

 

 

Wojciech Widłak 

NIE TYLKO DLA DZIECI 
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Z ŻYCIA PARAFII 

Parafialne rekolekcje rozpoczną się w trzecią niedzielę Adwentu, 11 grudnia i będą trwały do wtorku,  
13 grudnia.  

Rekolekcje dla nas będzie głosił ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego  
Ś wiatowych Dni Młodziez y przy Konferencji Episkopatu Polski.  

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

Zapraszamy na roraty  
W czasie Adwentu jestes my zaproszeni na rora-
ty, by we wspo lnocie przez ywac  czas radosnego 
i poboz 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. 

 

Święto patronalne  
Parafii Świętej Rodziny 

 

W piątek, 30 grudnia 2022 roku przypada święto 
Świętej Rodziny - patronalne święto naszej parafii, 
czyli odpust.  

W tym dniu sprawowana będzie uroczysta Msza Św. 
o godz. 18.00, na którą zapraszamy wszystkich  
parafian i gości, a w sposób szczególny małżeństwa, 
które obchodziły w obecnym, kończącym się roku 
jubileusz 25, 50 i 60-lecia zawarcia sakramentu  
małżeństwa. Wszyscy obecni na Mszy Św. małżon-
kowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.  

Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich na parafialne 
spotkanie opłatkowe w domu parafialnym. 

Rekolekcje adwentowe  

Poświęcenie organów w Parafii Świętej Rodziny 

Kolęda 2022/2023 
Wizyta duszpasterska rozpocznie się po Bożym Narodzeniu i będzie przebiegała w tradycyjnej formie,  
takiej jak przed pandemią. Księża będą nawiedzali parafian według planu na poszczególne dni podanego  
w ogłoszeniach i na stronie parafii. 

Zapraszamy parafian i gości w niedzielę, 18 grudnia 2022 r. do kościoła Świętej Rodziny. O godz. 12.00  
zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył będzie ks. Biskup Romuald Kamiński,  
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Po Mszy Świętej ks. Biskup poświęci nowe organy w naszym  
kościele. Po obrzędzie poświęcenia zebrani wysłuchają krótkiego koncertu.  

Tego samego dnia o godz. 19.00 zapraszamy na pierwszy inauguracyjny koncert organowy w wykonaniu 
naszego organisty Pana Pawła Moszkowicza. Na drugi koncert organowy zapraszamy już w nowym roku,  
15 stycznia 2023 r. o godz. 19.00. Na organach zagra Pan Michał Markuszewski.  
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

- Domowy Kościół pomaga trwać w prawdzie, że zbliżając 
się do Pana Boga zbliżamy się do siebie – mówią Barbara  
i Przemysław Bieleniowie, odpowiedzialni za tworzący 
się krąg Domowego Kościoła w naszej parafii. – Panu  
Bogu podoba się, jak to widać na mozaikach w naszym 
kościele, które przedstawiają  przykłady świętych mał-
żeństw, by iść do Niego parami. A że jest to często trud-
ne, nie bez przyczyny tylko współmałżonkowi ślubujemy 
miłość. Nie przysięgamy kochać dzieci czy rodziców  
– przypominają małżonkowie z dwudziestopięcioletnim 
stażem, którzy od 12 lat są na stałe w Domowym Koście-
le, gdzie we wspólnocie mogą czerpać z doświadczeń  
innych, ale też dzielić się swoją praktyką małżeńską  
i rodzinną.  

Styczność z Domowym Kościołem mam od bardzo dawna 
– opowiada Barbara, wspominając początki znajomości 
małżonków. Podczas studiów Barbara mieszkała w Lubli-
nie u swojej cioci, która była w Domowym Kościele,  
a sąsiadem cioci był Przemysław i tak się poznali. U cioci 
Barbara poznała też siostrę Jadwigę, która czuwała nad 
pierwszymi kręgami Domowego Kościoła w Lublinie. Mło-
da studentka obserwowała, jakie owoce przynosi bycie  
w tej wspólnocie w rodzinie wujostwa. Kiedy Barbara  
i Przemysław, jako młodzi małżonkowie zamieszkali w 
Warszawie zapragnęli także pójść taką drogą. Wszędzie, 
gdzie mieszkali starali się być we wspólnocie małżeństw 
Domowego Kościoła. Najpierw w Międzylesiu, potem  
w parafii św. Barnaby Apostoła, gdzie jest ich macierzysty 
krąg i teraz, kiedy są parafianami Świętej Rodziny.  

- Należy pamiętać, że nie wszystko dzieje się od razu – 
mówi Przemysław. – Wstąpienie do wspólnoty Domowe-
go Kościoła nie powoduje nagłej zmiany człowieka.  
Nie stajemy się kimś innym. Jest to długotrwała droga  
i proces, w którym wiele zależy od ludzi, których się spo-
tka, czy od rekolekcji, które się odbędzie. Podjęcie takiej 
drogi wymaga wiele osobistej pracy, bo nikt nie przynosi 
gotowych reguł czy rozwiązań. Ale warto ją podjąć, bo 
ktoś wcześniej wymyślił i przetestował, że ta mozolna, 
codzienna praca przynosi dobre owoce.  

W Domowym Kościele duży nacisk jest kładziony na rela-
cję. Mamy określone do wypełnienia punkty dnia i mie-
siąca, które pomagają nam się formować. Te praktyki wy-
pełniamy przede wszystkim, by budować relację z Panem  
Bogiem, z małżonkiem i z dziećmi. Pomaga w tym regu-
larne czytanie i rozważanie Pisma Świętego, a nawet  
rozmawianie o tym ze współmałżonkiem i różne formy 
modlitwy. Budowaniu relacji ze współmałżonkiem służy 
dialog małżeński, czyli raz w miesiącu zasiadanie do dialo-
gu, w którym mamy słuchać się wzajemnie i opowiedzieć  
o tym, co nas martwi, z czym sobie nie radzimy w życiu,  
w czym kochamy współmałżonka, a w czym czujemy się 
zranieni. Istotny jest też udział w rekolekcjach, który 
wzmacnia wszystkie relacje.  

Ważnym zobowiązaniem jest modlitwa osobista z wiarą, 
ze skupieniem, z pełnym zaangażowaniem, później modli-
twa ze współmałżonkiem i wreszcie modlitwa z dziećmi, 
czyli modlitwa całej rodziny.  

- Tak więc codziennie modlę się sam, modlę się z żoną  
i modlę się z dziećmi – mówi Przemysław i zauważa, że 
czas zawsze się znajdzie, a sposobów i okazji jest wiele.    

Dla Przemysława bardzo ważny jest również kontakt  
z innymi małżeństwami we wspólnocie. Małżeństwa 
wspierają się wzajemnie, ale starają się nie wyrażać opinii 
na temat dróg, jakimi są prowadzeni przez Pana Boga. 
Powolny rozwój w każdym małżeństwie następuje w inny 
sposób – podkreśla Przemysław. 

- Domowy Kościół to wspólnota ludzi, którzy są wspar-
ciem i przykładem dla siebie i mogą na sobie polegać. 
Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy sprawili, że rozwi-
nęliśmy się w wierze i poznaliśmy się bliżej jako małżon-
kowie. I choć Domowy Kościół zaczyna się w domu, to 
otwiera małżonków na wspólnotę, parafię i na ewangeli-
zację – mówią małżonkowie i zapraszają do kontaktu 
małżeństwa, które chciałyby utworzyć krąg Domowego 
Kościoła w naszej parafii.  
 

Rozmawiała Katarzyna Pawlak 

Domowy Kościół 
Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-
Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu 
Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Założycielem DK jest Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.  
W 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.  
Domowy Kościół jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które tworzą małe grupy, tzw. kręgi skupiające  
4-7 małżeństw. Kręgi spotykają się raz w miesiącu z kapłanem. Spotkania i zobowiązania, które podejmują  
małżonkowie pomagają im rozwijać relację z Panem Bogiem poprzez lekturę Pisma Świętego, rozważanie  
Słowa Bożego i modlitwę osobistą, a także pozwalają rozwijać relację ze współmałżonkiem przez dialog małżeński, 
modlitwę małżeńską i wspólne wyjazdy na rekolekcje. 
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ŚWIADECTWO 

Pierwszy raz na wakacyjne rekolekcje tego ruchu poje-
chałem po czwartym roku mojego pobytu w seminarium. 
Moim zadaniem była wtedy pomoc przy opiece nad 
dziećmi podczas zajęć dla rodziców, ale było sporo czasu i 
okazji, by przypatrywać się tym rekolekcjom i rozmawiać 
z ich uczestnikami. Potem w większości parafii, w których  
byłem wikariuszem, towarzyszyłem kręgom w ich cało-
rocznej formacji. Wydaje mi się, że dość szybko zobaczy-
łem, że jest to relacja z obustronnymi korzyściami.  
Nie tylko ja posługuję swoją obecnością i różnymi działa-
niami wobec tych małżeństw, ale również coraz bardziej 
wartość mojego kapłaństwa i całego mojego życia wzra-
sta dzięki rodzinom. Najpiękniejsze dla mnie w Domo-
wym Kościele jest to, że uczymy się, jak splatać w swoim 
życiu to, co boskie, duchowe, z tym, co szare i codzienne 
w taki sposób, żeby to sobie nie przeszkadzało, a wręcz 
przeciwnie, tworzyło piękną, nierozdzielną całość. To jest 
wspólne i dla małżeństwa i kapłaństwa. Mam szczęście 
znać wiele małżeństw, które idąc tą drogą zdobyły dzięki 
swojej wspólnotowej formacji i łasce Pana Boga właśnie 
taką piękną harmonię i uczę się tego od nich.  

Myśląc o tym tekście, znalazłem refleksje małżeństw  
z jednej z moich poprzednich parafii, które dzieliły się 
swoimi spostrzeżeniami po rocznym uczestnictwie w krę-
gu Domowego Kościoła. Oto one: 

„Domowy Kościół tworzy wspólnotę ludzi, dla których 
Bóg jest w życiu najważniejszy. Doświadczenie tej wspól-
noty daje nam wewnętrzną siłę, umacnia wiarę, dzięki 
czemu możemy iść przez życie pewniej, bez lęków, bez 
niepewności, umocnieni Bogiem, poprzez spotkania  
z wierzącymi osobami.”  (małżeństwo z kilkunastoletnim 
stażem)  

„Bycie w naszej wspólnocie daję mi to, że mogę podzielić 
się swoimi przeżyciami, radościami i troskami z innymi 
oraz to, że wspólnie poznajemy Pismo Święte.”  

„Odkąd dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak DK, 
zawsze chciałam w tym ruchu być, razem z moją wspa-
niałą rodziną, mimo że jeszcze tej wymarzonej rodzinny 
nie miałam, ani nie znałam nawet współmałżonka.  
Domowy Kościół wydawał mi się idealnym miejscem dla 
rozwoju takiej małej komórki, jaką jest rodzina i wspania-
łą szansą wspólnego kroczenia ku spotkaniu z Bogiem  
w wieczności.  Jednak moje marzenia o byciu w ruchu nie 
spełniły się od początku małżeństwa. Po ośmiu latach 
wspólnego życia dopiero dojrzała w nas potrzeba o byciu 
we wspólnocie. Postanowiliśmy dać szansę temu  
Głosowi, który cichutko nas wołał. Dlatego gdy powstał  
w parafii krąg, prawie byliśmy gotowi, nieco niepewni, 

ale zdeterminowani, by spróbować. Muszę przyznać,  
że w dalszym ciągu jesteśmy bardziej na początku tej  
niezwykłej relacji z Nim, ale mamy coś na tej drodze, co 
pozwala nam kroczyć pewniej, pociągnie nas, gdy się  
potkniemy. To żywa wspólnota, to Kościół, który kroczy  
z nami ku Jezusowi. Widzimy zmiany, które zachodzą  
w naszej rodzinie i małżeństwie, budzi się powoli dojrza-
łość, chęć przebywania z Nim, bycia lepszym dla siebie na 
co dzień. Bardzo budujące jest uczucie, że inni z naszego 
kręgu mają te same pragnienia. Zauważamy też zmiany  
w naszych dzieciach, są zainteresowane Pismem Świę-
tym, modlitwą i widzimy jak zasiane ziarenka kiełkują  
i rosną w nich. I cały miesiąc musimy tłumaczyć zniecier-
pliwionym dzieciom, kiedy będzie wreszcie Domowy  
Kościół!” (małżeństwo z dziewięcioletnim stażem) 

„Nasza rodzina szukała wspólnoty, w której rodzice i dzie-
ci mogliby żyć wiarą i Słowem Bożym. Kiedy dowiedzieli-
śmy się, że w naszej parafii powstaje grupa Domowego 
Kościoła, poczuliśmy takie pragnienie serca, że chcemy 
do takiej wspólnoty należeć. Teraz wiemy, że to sam Bóg 
nas tam zaprosił. We wspólnocie DK czujemy się zjedno-
czeni z Jezusem Chrystusem, bo gdzie dwóch lub trzech 
gromadzi się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich. 
Razem spotykamy się, aby dzielić się swoim życiem,  
wiarą, doświadczeniami duchowymi, aby uwielbiać  
Ducha Świętego, wspólnie się modlić w naszych inten-
cjach, aby rozważać słowa Pisma Świętego i aby służyć 
sobie pomocą nawzajem. Gromadząc się przy stole  
w obecności Ducha Świętego czujemy niesamowitą  
jedność, braterstwo, pokój i wsparcie. Dzięki Jezusowi  
i wspólnocie możemy duchowo rozwijać, iść dobrą drogą 
w świetle, razem z Jezusem Chrystusem i być świadec-
twem dla dzieci i rodziny. Czujemy, że Bóg nas prowadzi 
każdego dnia, troszczy się o nas i chroni przed złem.  
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan 
jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzone-
go nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 
nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone 
liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie 
przestaje wydawać owoców. (Jr 17, 7-8)” (młode małżeń-
stwo) 

„DK uczy nas jak żyć, by nasza wiara była bardziej realna, 
a Bóg obecny w każdej chwili naszego życia. Oprócz 
wsparcia duchowego dla naszej rodziny, bycie we wspól-
nocie cementuje  naszą jedność małżeńską i osobistą  
relację nas jako małżonków z Bogiem.” (małżeństwo  
z dziewięcioletnim stażem)  

ks. Zbigniew Rajski 

Od zawsze Domowy Kościół towarzyszy mojemu kapłaństwu  


