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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. 16:00-18:00  
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. Zapraszamy serdecznie! 

DROGA KRZYŻOWA  
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy w piątki  
do kościoła na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 
16:45 dla dorosłych, o godz. 17:30 dla dzieci i o godz. 
19.00 dla młodzieży i wszystkich później wracających  
z pracy. 

GORZKIE ŻALE 

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:15. 

Rekolekcje w Wielkim Poście 

Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w piątą  
niedzielę Wielkiego Postu, 26 marca 2023 r. i będą trwały 
do środy 29 marca 2023 r. Rekolekcje będzie głosił  
ks. Paweł Rogowski, proboszcz Parafii Św. Barnaby  
Apostoła.  

Wielkopostny kościół stacyjny 
We wtorek, 21 marca kościół Świętej Rodziny na Zaciszu 
będzie w Warszawie wielkopostnym kościołem stacyjnym.   

OGŁOSZENIA 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 2 (167) Luty 2023 r.  Warszawa – Zacisze 

 

REKOLEKCJE MARYJNE W WIELKIM POŚCIE 

W niedzielę, 19 lutego gos cilis my w naszej parafii  
ks. Andrzeja Kopczyn skiego, proboszcza parafii  
Miłosierdzia Boz ego w Ząbkach. Ks. Andrzej wygłosił 
kazania na wszystkich Mszach s w. Były one zaprosze-
niem do wzięcia udziału w okresie Wielkiego Postu  
w rekolekcjach maryjnych, kto re będą wprowadze-
niem do aktu osobistego oddania Matce Boz ej.  

Daj szansę Bogu 

Kiedys  od mojego księdza katechety dostałem obra-
zek, kto ry przedstawiał Jezusa pukającego do drzwi 
bez klamki. Ten obraz bardzo mnie poruszył, bo to jest 
prawda – mo wił ks. Andrzej. Pan Bo g jest Bogiem  
kołaczącym, tym kto ry ciągle puka do człowieka,  
bo go kocha i szanuje. Śtworzył człowieka na swo j  
obraz i podobien stwo, dał mu godnos c  osoby, dał  
dar wolnos ci sumienia, rozpoznania s wiata wartos ci.  
To po stronie człowieka jest wola i moz liwos c   
otwarcia się na Boga. To jest decyzja człowieka.  
Pan Bo g krok uczynił, dając nam Jezusa Chrystusa, 
kto ry stał się człowiekiem i nas odkupił. Zawsze jest 
moment dla naszej decyzji i wyboru – zachęcał  
ks. Kopczyn ski.  

Jestem tu, by zapukac  do waszych serc, aby Was 
uwraz liwic  na obecnos c  Matki Boz ej, aby skierowac  
do Was zaproszenie na rekolekcje maryjne, kto re  
w okresie Wielkiego Postu poprowadzę w parafii 
Ś więtej Rodziny na Zaciszu.  

Rekolekcje te rodziły się w pandemii. Śą oparte na  
duchowos ci maryjnej s w. Jana Pawła II i s w. Ludwika  
Marii Grignion de Montfort. Podczas rekolekcji będzie 
nam towarzyszyła ikona Matki Boz ej Czułej, na kto rej 
policzek Pana Jezusa przylega do policzka Matki Boz ej. 
Maryja jest czuła tak jak kaz da matka. To przy sercu 
Niepokalanej spro bujemy spojrzec  na nasze z ycie.  

Moz e cos  z tym z yciem trzeba zrobic ? Moz e trzeba 
obudzic  gorliwos c ? Moz e znalazłes  się w jakichs   
trudnos ciach? Moz e wątpliwos ci targają twoim  
sercem i sumieniem? Przy sercu Matki wszystko  
się wyjas ni.  

cd. na str. 2 



2 

Z ŻYCIA PARAFII 

cd. ze str. 1 

Najbezpieczniej jest przy Matce Boz ej. Ś w. Ludwik na-

pisał w swoim „Traktacie o prawdziwym naboz en -

stwie do Najs więtszej Maryi Panny”, z e w tych osta-

tecznych czasach Maryja w sposo b wyjątkowy prze-

mo wi Miłosierdziem. Jestes my w czasach potopu zła, 

Matka Boz a jest arką, kto ra w tym potopie ocaleje. Kto 

schroni się przy Jej niepokalanym sercu przetrwa.  

Zapraszam cię do tej arki. Wchodzi się do niej przez 

oddanie Jej swojego z ycia. Kto się Jej poddał, nigdy się 

nie zawio dł - mo wił ks. rekolekcjonista. 

Czas na generalny remont 

Czasem trzeba podjąc  decyzję o generalnym remoncie 

z ycia. Nie wystarczą juz  kosmetyczne zabiegi, kokieto-

wanie wiarą.  Na drodze z ycia pojawiają się momenty,  

kiedy Pan Bo g zaprasza człowieka do radykalizmu. 

Kaz dy moment jest dobry, by cos  zrobic  ze swoim  

z yciem. Na kaz dym etapie ludzkiego losu nie jest za 

po z no, by po js c  za Panem Bogiem w zalez nos ci  

od działania łaski, od wydarzen , od Twojej otwartos ci. 

Potrzebna jest Twoja decyzja.  

Wiem, z e czasem trudno zacząc  wszystko od nowa. 

Jako kapłan towarzyszę takim osobom, ale widzę tez  

jakie nawro cenie przynosi owoce - mo wił ksiądz.  

Kiedy idziesz do sakramentu pokuty Chrystus wrzuca 

Twoje grzechy w przepas c  Boz ego Miłosierdzia i daje 

szansę, by wszystko zacząc  od nowa.  

Nie czekaj na trudne i przytłaczające wydarzenia, nie 

musisz byc  uwikłany w cięz kie grzechy, by potrzebo-

wac  nawro cenia. Moz e ostatnio za duz o w tobie  

gnus nos ci, a moz e smutek zaczyna rządzic  twoim  

z yciem, moz e jest trudnos c  na modlitwie i rezygnujesz  

z niej, a moz e są kłopoty z wnukami, z dziec mi lub sam 

przez ywasz jakies  trudnos ci? Moz e w ten sposo b Pan 

Bo g do Ciebie puka przez problemy, przez wydarze-

nia?  

Po co są problemy? Czasem po to, z ebys  Boga odnalazł, 

z ebys  się do Niego zwro cił, z ebys  Go zapragnął. Przez 

trudnos ci czy choroby Pan Bo g kołacze. Nie ma z ycia 

bez problemo w, one przychodzą na ro z nych etapach 

naszej ziemskiej pielgrzymki.  

Przy sercu Matki 

Moja mama skon czyła 91 lat, ma nas trzech syno w. 

Mama zawsze do nas mo wiła, z e wszystkich nas kocha 

jednakowo, ale kaz dego inaczej – opowiadał ksiądz 

Andrzej. Pan Bo g kocha nas wszystkich pełnią miłos ci, 

ale kaz dego z nas trochę inaczej, tak jak matka kocha 

inaczej kaz de swoje dziecko, bo kaz de czegos   

innego potrzebuje. Matka patrzy na z ycie dziecka,  

na jego słabos ci, wartos ci i dopasowuje formę miłos ci. 

Podobnie jest z Panem Bogiem.  

Czy poznałes  tę niepowtarzalną miłos c  Boga do Cie-

bie? Tego nie da się skopiowac . Jest to jedyna w swoim  

rodzaju relacja. Rekolekcje maryjne mogą byc  daniem 

szansy Panu Bogu, z eby głębsza więz  z Nim pojawiła 

się w z yciu. 

Rekolekcje Maryjne „Poznaj i pokochaj Maryję.  

Naśladuj i zawierz Jej swoje życie”  

Śą to rekolekcje wymagające. Adresowane szczego lnie 

do oso b, kto re pragną pogłębic  swoje z ycie duchowe  

i oddac  się Matce Boz ej – mo wił ks. Kopczyn ski.  

W ramach rekolekcji będzie pięc  spotkan  w kos ciele 

Ś więtej Rodziny. Cztery z nich będą składały się ze 

wspo lnej modlitwy i konferencji duchowej głoszonej 

przez ks. Andrzeja Kopczyn skiego. To będą poniedział-

ki:  6, 13, 20 marca o godz. 19.00. Po kaz dym z tych 

spotkan  uczestnicy rekolekcji otrzymają specjalny ze-

szyt z materiałem duchowym, kto ry będzie przezna-

czony do osobistej pracy, do duchowej refleksji. Kaz -

dego dnia trzeba będzie pos więcic  około po ł godziny 

na osobistą modlitwę z tekstem przeznaczonym na 

konkretny dzien . 

W sobotę, 25 marca o godz. 19.00 będzie sprawowana 

Msza Ś w. i nastąpi złoz enie osobistego aktu oddania 

Matce Boz ej. Ostatnie spotkanie rekolekcyjne odbę-

dzie się w czwartek, 30 marca o godz. 19.00.   

Na rekolekcje moz na zapisac  się w zakrystii lub w kan-

celarii parafialnej. Zapisy są wymagane, by stanowiły 

osobistą deklarację oraz dla przygotowania odpowied-

niej ilos ci materiało w z tekstami do pracy indywidual-

nej na kaz dy dzien .  

Ksiądz rekolekcjonista tłumaczył, dlaczego wymagane 

są zapisy: Wiara to decyzja, to wybo r, więc rekolekcje 

rozpoczynamy od zapisania się na nie. To zapisanie  

ma wymiar duchowy. Oto wykonuję pewien ruch  

w stronę Pana Boga. On puka do mojego serca przez 

kapłana, a ja dokonuję wyboru i się otwieram. Podej-

muję decyzję.  

Na zakon czenie ksiądz rekolekcjonista powiedział: 

Jes li uwaz asz, z e te rekolekcje nie są dla ciebie,  

to moz e włas nie dla Ciebie są przeznaczone. 

Zanotowała Katarzyna Pawlak 

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH  
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STATIONS OF THE CROSS 

MEDITATION AND PRAYERS OF HIS HOLINESS POPE JOHN PAUL II 
 
 
 

Jesus is condemned to death. 
Jesus takes up his Cross. 
Jesus falls the first time. 
Jesus meets his Mother. 
Simon of Cyrene helps Jesus to carry his Cross. 
Veronica wipes the face of Jesus. 
Jesus falls the second time. 
Jesus speaks to the women of Jerusalem. 
Jesus falls the third time. 
Jesus is stripped and offered gall and vinegar to drink. 
Jesus is nailed to the Cross. 
Jesus dies on the Cross. 
Jesus is taken down from the Cross and given to his Mother. 
Jesus is laid in the tomb. 
 

 

“If any man would come after me, let him deny himself and 
take up his cross and follow me” (Mt 16:24). 
 

Good Friday evening. For twenty centuries the Church has 
gathered on this evening to remember and to re-live the 
events of the final stage of the earthly journey of the Son of 
God. Once again this year, the Church in Rome meets at the 
Colosseum, to follow the footsteps of Jesus, who “went out, 
carrying his cross, to the place called the place of the skull, 
which is called in Hebrew Golgotha” (Jn 19:17). 
 

We are here because we are convinced that the Way of the 
Cross of the Son of God was not simply a journey to the 
place of execution. We believe that every step of the  
Condemned Christ, every action and every word, as well as 
everything felt and done by those who took part in this  
tragic drama, continues to speak to us. In his suffering and 
death too, Christ reveals to us the truth about God and man. 
(…) 
 

What does it mean to have a part in the Cross of Christ? It 
means to experience, in the Holy Spirit, the love hidden  
within the Cross of Christ. It means to recognize, in the light 
of this love, our own cross. It means to take up that cross 
once more and, strengthened by this love, to continue our 
journey… To journey through life, in imitation of the one 
who “endured the cross, despising the shame, and is seated 
at the right hand of the throne of God” (Heb 12:2). 

 

Let us pray. 
Lord Jesus Christ, fill our hearts with the light of your Spirit, 
so that by following you on your final journey we may  
come to know the price of our Redemption and become 
worthy of a share in the fruits of your Passion, Death and 
Resurrection. You who live and reign for ever and ever. 
Amen 

 

V/. We adore you, O Christ, and we bless you. 
R/. Because by your holy Cross you have redeemed the 
world. 

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2000/
apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000421_via-crucis.html 

 

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje» 
(Mt 16, 24). 
  
Wieczór Wielkiego Piątku. Od dwudziestu wieków Kościół  
gromadzi się w ten wieczór, aby wspominać i na nowo przeży-
wać wydarzenia ostatniej drogi w ziemskiej wędrówce Syna 
Bożego. Dziś, jak co roku, Kościół, który jest w Rzymie, przycho-
dzi do Koloseum, aby podążać śladami Jezusa, który «dźwigając 
krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po  
hebrajsku nazywa się Golgota» (J 19, 17). 
  
Stajemy tu w przekonaniu, że krzyżowa droga Syna Bożego 
nie była zwyczajnym zbliżaniem się do miejsca kaźni. Wierzymy, 
że każdy krok Skazańca, każdy Jego gest i każde słowo, a także 
wszystko to, co przeżywali i czego dokonali uczestnicy tego dra-
matu, nieustannie do nas przemawia. Przez swoją mękę i śmierć 
Chrystus odsłania przed nami prawdę o Bogu i o człowieku. 
  
Co znaczy mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświad-
czyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje  
w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny 
krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na 
ramiona i iść... Iść przez życie, naśladując Tego, który przecier-
piał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu 
Boga» (Hbr 12, 2). 
  
Módlmy się. 
Panie, Jezu Chryste, napełnij nasze serca światłem Twojego  
Ducha, abyśmy, naśladując Ciebie w Twej ostatniej drodze,  
poznali cenę naszego odkupienia i stali się godnymi udziału  
w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Który  
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
  
Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył! 
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Kaczki 

Dzien  dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Chodzę 
do przedszkola! Dzis  bylis my całą naszą grupą  
na spacerze. Na spacer w przedszkolu chodzi się 
inaczej niz  normalnie. Normalnie to trzymam za 
rękę mamę albo tatę, albo babcię, albo dziadka.  
A czasami to mamę i tatę albo babcię i dziadka, 
albo mamę i mojego z o łwia przytulankę. A jeszcze 
czasami to puszczam tę rękę i sobie trochę biegnę, 
ale zaraz wracam, z eby się nie zgubic . 

W przedszkolu chodzi się parami i nie puszcza się 
ręki. Przynajmniej dopo ki się nie dojdzie do celu. 
Wtedy moz na pus cic , bo inaczej jedną ręką trudno 
by się było na przykład bawic  albo jes c  pierogi. 
Albo karmic  kaczki. Ojej, prawie zapomniałem! 
Dzis  włas nie poszlis my karmic  kaczki. Całą drogę 
mocno trzymałem za rękę mojego kolegę, kto ry 
się nazywa Zakręcony Ogonek i z kto rym zawsze 
chodzę w parze. Pus ciłem dopiero, kiedy doszli-
s my do mostku nad kanałkiem i panie rozdały 
nam papierowe torebki z chrupkami. Z obu stron 
mostku zaczęły podpływac  do nas kaczki. 

- Proszę pani, czy mogę juz  zacząc  jes c ? - zapyta-
łem.  

Okazało się, z e nie, bo w papierowych torebkach 

nie było chrupek tylko pokarm dla kaczek i gdy-
bym go zjadł, nie miałbym czym karmic  kaczek,  
a przeciez  wyszlis my na spacer, z eby karmic  kacz-
ki. Trochę się zmartwiłem, z e to tylko kaczki będą 
jes c , a my nie. W dodatku wcale nie wiedziałem, 
jak się karmi kaczki. 

Na szczęs cie Zakręcony Ogonek, kto ry chodzi do 
przedszkola chyba od urodzenia i wszystko wie, 
pokazał mi, jak to się robi. Nigdy bym nie zgadł.  

- Zobacz, Ryjku, najpierw, pfffff, trzeba nadmu-
chac  torebkę jak balonik - wyjas nił - a potem… 

BUMMM! 

Torebka Ogonka pękła, pokarm dla kaczek rozsy-
pał się na wszystkie prosiaczki, a kaczki uciekły, 
chyba az  do morza. Nie wiem, czy na pewno tak 
się karmi kaczki. 

Dzis  dowiedziałem się, z e nawet jak się chodzi do 
przedszkola od urodzenia, to i tak wiele się trzeba 
w z yciu nauczyc , na przykład o kaczkach. No i z e 
nie da się karmic  kaczek, jes li ich nie ma. 

 

Wojciech Widłak 

Pan Kuleczka. Niespodzianki! 

 

Wydawnictwo Media Rodzina wydało koleją, juz  dziewiątą  
historię w serii ksiąz ek dla dzieci autorstwa Wojciecha  
Widłaka oraz Elz biety Wasiuczyn skiej.   

Pan Kuleczka nigdy nie zawodzi. Śwoim podopiecznym 
stwarza dom pełen ciepła, miłos ci i szacunku. Pozwala im  
w bezpiecznych warunkach odkrywac  s wiat na własną rękę  
i samodzielnie wyciągac  wnioski. A Pypec , Katastrofa i Bzyk-
Bzyk – jak kaz de dziecko – mają swoje wady i zalety, swoje 
rados ci i smutki, swoje wzloty i upadki… I tak jest dobrze.  
Bo w s wiecie stworzonym przez Wojciecha Widłaka i pięk-
nie wymalowanym przez Elz bietę Wasiuczyn ską jest miejsce 
na całą paletę emocji, a Pan Kuleczka akceptuje kaz de dziec-
ko takim, jakie jest. 
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REFLEKSJE 

Miliony współczesnych mężczyzn i kobiet uważają, że ich szczęście zostałoby zniweczone,  
gdyby musieli obyć się bez kilku rzeczy, o których ich dziadkowie nawet nie marzyli.  
Przedmioty luksusowe stały się dla nich artykułami pierwszej potrzeby, a im więcej rzeczy  
człowiek potrzebuje do szczęścia, tym bardziej zwiększa on swoje szanse na popadnięcie  
w rozczarowanie i rozpacz.  - Arcybiskup Fulton J. Sheen 

TRZY KWADRANSE NA PROGU WIELKIEGO POSTU 

Rodzinna rozmowa z zegarem w tle 

Niedawno jechałam z dziećmi samo-
chodem przez starą Pragę, w pew-
nym momencie zegar na wieży  
liceum im. Władysława IV wybił trzy 
razy. Wywiązała się między nami  
rozmowa, której początek dały trzy 
uderzenia zegara, oznaczające trzy 
kwadranse. Kilkuletniemu dziecku 
trudno było zrozumieć, jaki sens miał 
zegar na wieży, który wszystkim 
mieszkańcom (w tym jego pradziad-
kom i prapradziadkom) odmierzał 
czas i informował, która konkretnie 
jest godzina. Nie mógł zrozumieć, 
czemu ludzie nie sprawdzali godziny 
na swoich smartwatchach, smartfo-
nach czy chociażby na kuchence. Dla 
niego źródła informacji o godzinie 
były takie oczywiste.  

Dla młodego pokolenia dostęp do 
informacji jest oczywisty, bez zbęd-
nego wysiłku w sieci znajdują „od 
ręki” odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia. W natłoku wiadomości, którymi 
zalewamy nasze myśli, często nie 
umiemy odróżnić spraw ważnych  
i rozpoznać prawdy i fałszu.  

Czy mamy wystarczająco? 

Podczas tegorocznej wizyty duszpa-
sterskiej rozmawialiśmy z księdzem 
Proboszczem i księdzem Zbyszkiem  
o tym, że żyjemy w dobie konsump-
cjonizmu i że nam współczesnym  
ludziom trudno jest żyć bez wielu 
materialnych dóbr, do których jeste-
śmy przyzwyczajeni. Ksiądz Zbyszek 
wspomniał, że widział niedawno  
wyniki badań socjologicznych,  
z których wynika, że współcześni 

młodzi ludzie nie wyobrażają sobie 
życia bez rzeczy, których jeszcze  
kilkadziesiąt lat temu nie było na 
świecie.  

Mam wrażenie, że nasze (jako społe-
czeństwa) postawy zdominowane są 
przez wciąż rosnącą chęć posiadania 
dóbr materialnych i olbrzymią po-
trzebę akceptacji, która wiąże się  
z obecnością na portalach społeczno-
ściowych w Internecie.  

W większości nie zdajemy sobie spra-
wy jak bardzo nasze zachowania  
i postawy są modelowane przez  
specjalistów od marketingu, mediów 
społecznościowych i sprzedaży, któ-
rzy działają w bardzo konsekwentny 
sposób ukryci za atrakcyjnymi strona-
mi, portalami czy nagraniami w sieci. 
Im więcej atrakcyjnych stron widzi-
my, tym chętniej dążymy do tego,  
by posiadać wiele dóbr. A nasze emo-
cje unoszą się na falach między  
poczuciem wiecznego niedosytu,  
a znużeniem tym, co posiadamy.  
Bo przecież nawet jak już jakąś rzecz 
nabędziemy, to nadal mamy ochotę 
na kolejne, kolejne i kolejne zakupy.  

Powrócić do miejsca, gdzie człowiek 
pozornie nic nie miał 

Wielki Post to dobry czas, by powró-
cić do początku: do początku historii 
świata zaplanowanej przez Boga,  
do początku ludzkości i do źródeł hi-
storii zbawienia. Człowiek, którego 
do istnienia powołał Bóg w raju był 
uwieńczeniem dzieła stworzenia 
świata. To człowiekowi pod stopy 
Bóg wręcz rzucił całą ziemię, dając za 
zadanie czynić ją sobie poddaną.  

Pięknie ujął to psalmista: Czym jest 
człowiek, że o nim pamiętasz (…)  
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami 
rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod 
jego stopy (Ps 8, 5 i 7).  

Patrząc oczami współczesnego, sko-
mercjalizowanego świata dostrzega-
my, że w raju człowiek nic nie posia-
dał: nie miał apartamentów, mod-
nych ubrań, samochodu, telewizji  
i Internetu. Za to miał Pana Boga na 
wyciągnięcie ręki, obcował ze Stwór-
cą, przebywając w Jego obecności.  
I to tam, w raju Adam i Ewa doświad-
czyli pełni człowieczeństwa i szczę-
ścia z Bogiem i ze sobą razem.  

Wielki Post jest błogosławionym 
okresem w roku liturgicznym, kiedy 
Kościół zachęca nas do ascezy, postu, 
wyrzeczeń. To dobry czas, by świado-
mie podjąć wysiłek rezygnacji z jakiś 
małych przyjemności, przyzwyczajeń, 
dobrodziejstw tego świata, które  
zapełniają naszą codzienność i od-
wracają uwagę od miłującego Boga. 
Dla kogoś będzie to post jedzenia 
(np. rezygnacja z kawy albo słodyczy),  
dla innego będzie to post dla oczu 
(wyłączenie telewizji, Internetu), dla 
jeszcze innego post od zbędnych za-
kupów (czy na pewno potrzebne są 
mi kolejne buty, torebka, smartfon 
albo lakier do paznokci?). Każdy  
z nas może świadomie stracić na 
chwilę coś po to, by uświadomić  
sobie bliskość Boga, tę bliskość, która 
od początku istnienia świata wpisana 
jest w naturę ludzką. 

 

Marta  
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Z ŻYCIA RODZINY 

Dla moich wnuków 

Moje świadectwo 

Zawsze uwaz ałam, z e to dom  
rodzinny ma decydujący wpływ  
na rozwo j człowieka religijnego, na 
uformowanie jego duchowej posta-
wy.  Dla dziecka wzorem są ojciec  
i matka, oni są pierwszymi nauczy-
cielami wiary.  Dlatego Kos cio ł 
przywiązuje taką wagę do wspiera-
nia więzi rodzinnych. Takie autory-
tety moralne jak bł. Śtefan kardynał 
Wyszyn ski i s w. Jan Paweł II kształ-
towały się w domach, kto re stano-
wią wzo r religijnos ci. Mamy s wia-
domos c , z e ludzie wychowani w 
rodzinie katolickiej, w kos ciele do-
mowym mają szansę stac  się ludz mi  
z wartos ciami, nie zagubic  ich  
w chaosie otaczającego nas s wiata. 

Ro wniez  wspo lnota, w jakiej dora-
stamy, ma wpływ na kształtowanie 
naszej postawy jako ludzi wierzą-
cych. Człowiek wychowany w miej-
scu, w kto rym jego przodkowie z yją 
od pokolen , otoczony wyznawcami 
tej samej wiary, uczestniczący  
w z yciu wspo lnoty, czuje się umoc-
niony, jest skłonny o nią dbac , a na-
wet walczyc . Dlatego wychowanie 
w tradycyjnych, małych s rodowi-
skach wiejskich, małomiasteczko-
wych sprzyja prawdziwej religijno-
s ci. Zawsze tak mys lałam i zawsze 
zazdros ciłam ludziom zakorzenio-
nym w tradycyjnej społecznos ci 
tego, z e mają stały punkt odniesie-
nia w domu babci, dziadka - tam, 
gdzie pielęgnuje się wartos ci,  
kto rym zagraz a nowoczesny s wiat. 

Ja urodziłam się w Warszawie szes c  
lat po wojnie i nie miałam szczęs cia 
dorastac  w rodzinie o tradycyjnej 
religijnos ci. Nie wychowywałam się 
otoczona bezpiecznym, wspierają-
cym s rodowiskiem sąsiado w i zna-
jomych. Wiedziałam, z e jest wiele 
rodzin „wierzących i nie praktykują-
cych” albo takich, kto rych religij-
nos c  jest „letnia”, albo trwają  
przy praktykach ze względo w  

zwyczajowych, albo boją się narazic  
otoczeniu, bo „co ludzie powiedzą”. 

Przez wiele lat sądziłam, z e ludzie, 
kto rzy wyszli z takich domo w nie 
mają szans na wychowanie religij-
ne, z e trudno im będzie znalez c   
drogę do Chrystusa. I mys lałam tak 
o sobie. 

Wojna, kto ra zabrała tyle istnien  
ludzkich, odcisnęła swoje trauma-
tyczne piętno na tych, kto rzy ją 
przez yli. Moi rodzice byli ofiarami 
wojny. Mys lę, z e nie docenia się  
faktu, z e pokolenie naszych rodzi-
co w, nawet jez eli nie odniosło  
obraz en  fizycznych, było ofiarami 
wojny, wyszło z niej okaleczone 
psychicznie. 

Opowieść mojej Mamy 

Mama jako trzynastoletnia dziew-
czynka mieszkająca w Warszawie 
stała się we wrzes niu 1939 roku 
faktyczną opiekunką rodziny - ro-
dziny, kto ra zaraz po zajęciu War-
szawy przez Niemco w uległa roz-
sypce. Dziadek został wzięty do nie-
woli, niepracująca babcia prawdo-
podobnie dostała silnej depresji, nie 
była w stanie wykonac  najprostszej  
z yciowej czynnos ci, opieka nad 
matką i chorą, starszą siostrą spa-
dła na moją Mamę.  

Zima w 1939 roku była wczesna  
i bardzo mroz na. Wyprawy po 
chleb, kto rego brakowało dla 
wszystkich, pro by zdobycia węgla, 
kartofli, handel papierosami na Pla-
cu Śzembeka, były to waz niejsze 
zadania, niz  nauka w szkole.  

To było tuz  po kapitulacji Warsza-
wy. Przy Grochowskiej, na wysoko-
s ci ulicy Marsa były rogatki. Mama 
szła drogą i zauwaz yła nadlatujący, 
pikujący samolot, kto ry serię  
z karabinu maszynowego skierował 
na polskich z ołnierzy idących  
w stronę miasta. Dziewczynka ukry-
ła się w przydroz nym rowie. Wtedy 

usłyszała krzyk jednego z z ołnierzy: 
„Jo ziu, ratuj, zabili mnie”. Ale Jo zio 
lez ał juz  martwy kilka metro w da-
lej. To było wstrząsające przez ycie, 
kto rym nie miała nawet z kim się 
podzielic  wro ciwszy do domu. 

Opowieść mojego Ojca 

Tata studiował w 1943 roku w 
Śzkole Zaorskiego, czyli na tajnym 
Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego, jednoczes nie pra-
cował jako pielęgniarz w Śzpitalu 
Maltan skim na Śenatorskiej. Przyje-
chał z rodzinnego miasta do War-
szawy we wrzes niu 1943 roku i był 
przeraz ony okrucien stwem  Niem-
co w wobec mieszkan co w miasta. 
Celem wzmoz onego terroru  było 
zastraszenie Warszawiako w. Oku-
panci dokonywali łapanek i publicz-
nych egzekucji ludnos ci cywilnej 
Warszawy. Po dokonaniu zbrodni 
pozostawiali powieszonych ludzi 
przez kilka dni na postrach dla in-
nych.  

Tata opowiadał mi, z e s wiadomie 
pojechał na Wolę, z eby na  
własne oczy zobaczyc  tych powie-
szonych, niepochowanych ludzi.  
Jak mo wił, chciał to zobaczyc , z eby 
o tym nigdy nie zapomniec , z eby 
dac  s wiadectwo męczen stwa za-
mordowanych Polako w. Te zbrod-
nie dokonywane na ludnos ci cywil-
nej zostały dzis  po częs ci zapomnia-
ne.  
 

*** 

 

To są opowies ci moich rodzico w, 
kto rzy byli przeciez  młodzi, chociaz  
cięz ko dos wiadczeni przez wojnę  
i wyrwani przez nią ze swoich ro-
dzinnych s rodowisk. W powojennej 
Polsce zdecydowali się z yc , praco-
wac , załoz yc  rodzinę. Śtworzyli mi 
dom na miarę swoich marzen  i moz -
liwos ci. Nie dorastałam w religijnej 
rodzinie. Śprawy wiary to był jakis  

cd. na str. 5 
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ŚWIADECTWO 

  KĄCIK POEZJI 
 

                              *** 

Ten dom zbudowany z marzen  

Juz  nie zawoła  

głosem słonecznej rados ci 

Zostanie tęsknotą 

za lipcowym skwarem 

za wieczorem parnym  

Ten dom jeszcze zaludniony 

istnieniami kto rym  

skon czyły się tory  

dzis  pokrywające się rdzą 

Czasem w starej brzozie  

otulonej bluszczem  

albo w cięz kiej zieleni sosny  

odezwie się spłoszony trzepot ptasi  

Czasem jeszcze słyszę  

splątane dalekie głosy 

ale wszystko szybko tonie 

W nienasyconej ciszy 

twardej jak marmur 

nie rozs wietli jej wiosna... 

wiem ― ten dom jest po wyroku... 

Został skazany 

na doz ywotnie wspomnienie  

 

                                 Piotr Janowicz 

cd. ze str. 4 

dawny, anachroniczny, przedwo-
jenny obyczaj.  

W mojej s wiadomos ci jako dziecka, 
s wiat w ogo le dzielił się na ten do-
bry, piękny, poz ądany, czyli przed-
wojenny. I ten realny, dostępny, 
oczywisty, ale kaleki w poro wnaniu 
z tym pierwszym. O tym idealnym 
s wiecie oboje rodzice chętnie opo-
wiadali, wiedziałam, jak było „przed 
wojną”. Ś wiat uporządkowany,  
tradycyjny, religijny to był s wiat  
w moim wyobraz eniu bezpowrot-
nie miniony. 

O rodzicach wiedziałam jeszcze,  
z e tata modlił się na ro z an cu i dys-
kretnie chodził do kos cioła. Mama 
nie przejawiała z adnych praktyk 
religijnych. Mnie nikt do niczego nie 
nakłaniał. 

Wiedziałam, z e byłam ochrzczona, 
przystąpiłam do Pierwszej Komunii 
Ś więtej i na tym moja formacja  
religijna została zakon czona. W la-
tach szes c dziesiątych nie było  
religii w szkole. Nie chciało mi się 
chodzic  na nieobowiązkowe lekcje 
do baraku na obrzez ach Warszawy. 
Była to nowa parafia w budowie, 
nic mnie tam nie pociągało. Ze stro-
ny rodziny nie było z adnej zachęty, 
ani z adnej presji.  

Nawet nie wiem, kiedy moi ro wie-
s nicy przystąpili do sakramentu 
bierzmowania. Dla mnie wo wczas 
kos cio ł to był obiekt architektonicz-
ny, nie chodziłam na mszę w nie-
dziele, nie przystępowałam do spo-
wiedzi i komunii. Ale chciałam 
wziąc  s lub kos cielny i nie było  
z tym z adnych trudnos ci. Po s lubie 
dalej wiodłam z ycie osoby wierzą-
cej, ale niepraktykującej. Mąz  miał 
podobną postawę i dos wiadczenia: 
religia to sprawa osobista i nikomu 
nic do tego.  

Teraz jestem osobą wierzącą i prak-
tykującą. Bardzo sobie cenię wspo l-
notę parafialną, do kto rej nalez ę. 
Mam odczucie, z e więcej od niej 
dostaję, niz  mam do zaoferowania. 
Dopiero teraz w jesieni z ycia,  
obudziła się moja us piona religij-

nos c . Niedawno przystąpiłam do 
sakramentu bierzmowania.  

Zawsze usprawiedliwiałam swoją 
postawę dystansu wobec praktyk 
religijnych negatywnym przykła-
dem wyniesionym z domu rodzin-
nego. Zawsze zazdros ciłam ludziom 
wywodzącym się z tradycyjnych 
s rodowisk, kto rzy od dziecka nasią-
kali religijnos cią u kolan babc  od-
mawiających ro z aniec. Mnie takie 
wychowanie nie było dane.  

A teraz wiem, z e ciągle postępuję na 
drodze wiary, często mam poczucie 
spokoju i spełnienia, czego wszyst-
kim z yczę. I wiem, z e nawet czło-
wiek duchowo zaniedbany moz e za 
sprawą Ducha Ś więtego odnalez c  
swoją zagubioną wiarę i rozwijac  
się w niej dla dobra najbliz szych.  

Patrzę na młode pokolenie, na moje 
wnuki i mogę powiedziec , z e religij-
nos c  poprzez wspo lnotę parafialną 
wchodzi do naszego z ycia codzien-
nego, Duch Ś więty działa. 
 

 

*** 

 

Powodem napisania tego tekstu jest 
chęc  złoz enia hołdu, chociaz  tak 
skromnego, przez zapisanie dwo m 
polskim z ołnierzom, obron com 
Warszawy we wrzes niu 1939 roku, 
kto rzy zginęli na oczach mojej Ma-
my. Jeden z nich miał na imię Jo zef, 
drugi pozostanie anonimowym, nie-
znanym z ołnierzem. 

Pamięc  o ofiarach cywilnych terro-
ru niemieckiego, o kto rej przypomi-
nają tablice na murach starych  
kamienic, takz e powinna trwac  dla 
przyszłych pokolen . Dlatego zapisa-
łam te opowies ci moich rodzico w, 
by nie odeszły w niepamięc .  

Drugim, ro wnie waz nym powodem 
jest przemoz na chęc  dania s wiadec-
twa przemianie jaka się moz e doko-
nac  w człowieku. To daje nadzieję.  

  

Janka 

 

 

 

 

 

 

 


