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ŒWIÊCI W NASZYM KOŒCIELE
Z³o dobrem zwyciê¿a³

B£. KS. JERZY POPIE£USZKO
B³. Jerzy Popie³uszko syn ziemi podlaskiej ur. 14.09.1947 r. we wsi Okopy,
wyœwiecony na kap³ana w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana
Wyszyñskiego.
Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, s³u¿by zdrowia, ludzi chorych, ubogich i
przeœladowanych. Jako rezydent przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu
(1980 - 1984) ws³awi³ siê odprawianiem Mszy œw. za Ojczyznê.
Wszystkich ludzi, bez wyj¹tku, obejmowa³ pastersk¹ mi³oœci¹ nawo³uj¹c do
pojednania, aby z³o dobrem zwyciê¿aæ. Zamordowany za wiarê i Koœció³ przez
oficerów S³u¿by Bezpieczeñstwa 19.10.1984 r. Od chwili œmierci cieszy siê
wyj¹tkow¹ czci¹ wiernych.
Do jego grobu przyby³o ponad 18 milionów ludzi, w tym papie¿ Jan Pawe³ II
14.06.1987 r. i kard. Joseph Ratzinger 25.05.2002 r., (obecny papie¿ Benedykt
XVI).
Beatyfikowany w Warszawie, w niedzielê 6 czerwca 2010 r. B³ogos³awiony Jerzy
daje nam przyk³ad wytrwania w wierze, mi³oœci do Koœcio³a i troski o bliŸnich.
(Z formularza mszalnego)

Kilka s³ów o relikwiach w Koœciele Katolickim
S³owo relikwia pochodzi od ³aciñskiego reliquiae, "pozosta³oœci,
resztki, szcz¹tki". S¹ to doczesne szcz¹tki œwiêtych lub rzeczy z
nimi zwi¹zane, to materialna pami¹tka, ¿ywe œwiadectwo po
œwiêtym czy b³ogos³awionym. W Koœciele od zawsze relikwia
mia³a wielkie znaczenie, gdy¿ stawia nas przed dowodem na
hi st or yc zn ¹ ob ec no œæ da ne go œw iê te go , hi st or yc zn ¹
prawdziwoœæ jego ¿ycia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e cia³o cz³owieka ochrzczonego, nape³nione
Bo¿¹ ³ask¹, to œwi¹tynia Ducha Œwiêtego. Ale jeszcze bardziej
tak¹ œwi¹tyni¹ jest cia³o œwiêtego, gdy¿ on we w³asnym ciele
prze¿y³ œwiêtoœæ, jednoœæ z Bogiem, Warto te¿ dodaæ, ¿e relikwie
w historii jak i obecnie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê równie¿ dlatego, ¿e
staj¹ siê orê¿em w walce ze z³ym duchem. Szatan nie lubi
relikwii, gdy¿ jest ona przedmiotem materialnym wyj¹tkowo
zwi¹zanym z ³ask¹. To w ciele œwiêtego (b³ogos³awionego) ³aska
Bo¿a zamieszkiwa³a w sposób uroczysty. Przez relikwiê
pozostajemy w kontakcie z tym cia³em.
Ogólnie mówi siê o dwóch kategoriach relikwii. Do pierwszej
kategorii nale¿y cia³o, do drugiej natomiast odzie¿, czy
przedmioty osobiste pozostaj¹ce w kontakcie z cia³em œwiêtym,
za jego ¿ycia b¹dŸ po œmierci. Natomiast przedmioty dotkniête
do grobu lub trumny (np. ró¿aniec), posiadaj¹ wartoœæ tylko
symboliczn¹ i emocjonaln¹; zwane s¹ „pami¹tkami” i nie s¹
relikwiami.
Kult relikwii rozpoczyna siê podczas obrzêdu beatyfikacji:
relikwie zostaj¹ wtedy uroczyœcie zaniesione na o³tarz. Ostatnio
mieliœmy okazjê zobaczyæ to podczas uroczystoœci beatyfikacji
ks. Jerzego Popie³uszki. To w³aœnie od tej chwili Koœció³ zezwala
na publiczn¹ czeœæ relikwii œwiêtego.
Wydaje siê rzecz¹ s³uszn¹ przypomnieæ jeszcze o koniecznoœci
zachowania hierarchii. Na pierwszym miejscu jest Eucharystia –
Najœwiêtsze Cia³o i Krew Pañska. Potem S³owo Bo¿e i wreszcie
relikwie (w tym œwiête obrazy, które maj¹ nam pomagaæ w
modlitwie i medytacji). Wa¿ne jest, aby kult relikwii zamyka³ siê
w s³usznych ramach, inaczej ³atwo mo¿na popaœæ w przes¹d.
Relikwia to nie amulet. Zatem jeœli idziemy do koœcio³a, najpierw
klêkamy przez Eucharysti¹, potem zaœ udajemy siê oddaæ czeœæ
œwiêtemu, gdy¿ czujemy jego opiekê. Œwiêty modli siê za nas, a
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my mo¿emy modliæ siê do niego, aby wstawi³ siê za nami u Pana,
co jest ostatecznym celem naszych modlitw. Kiedy ca³ujemy
relikwiê œwiêtego, to tak, jakbyœmy ca³owali Mi³osierdzie Bo¿e,
które siê w nim dokona³o. Kiedy modlimy siê przed cia³em
œwiêtego, dziêkujemy Bogu, ¿e wspiera³ tê osobê na drodze ku
œwiêtoœci. Zawsze musimy pamiêtaæ, ¿e poprzez œwiêtego
adorujemy Boga, tak jak uczy³ nas Jan Pawe³ II, a którego
wyniesienie na o³tarze czekamy. Na zakoñczenie jeszcze cytat
Dokumentu Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej z roku
1992. Dokument ten przypomina, ¿e czeœæ oddawana relikwiom
œw iê ty ch œw ia dc zy o ty m, ¿e Ko œc ió ³ wi er zy, i¿
zmartwychwstaniemy w tych samych - choæ nie w takich
samych, bo bêd¹ one uwielbione - cia³ach, w których ¿yjemy
obecnie:
Zmartwychwstanie nast¹pi „w tych samych [cia³ach], które
pomar³y; poniewa¿ gdyby nie by³o w tych samych, nie
zmartwychwstaliby ci, którzy pomarli”. Ojcowie Koœcio³a
uwa¿aj¹, ¿e bez to¿samoœci cielesnej nie mo¿na ochroniæ
to¿samoœci osoby. (…) Kult relikwii, przez który chrzeœcijanie
wyznaj¹, ¿e cia³a œwiêtych, „którzy pewien czas byli ¿ywymi
cz³onkami samego Chrystusa i œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego (…)
bêd¹ przez Niego wskrzeszeni do ¿ycia i uwielbieni”, pokazuje,
¿e nie mo¿na wyjaœniæ zmartwychwstania niezale¿nie od cia³a,
które ¿y³o.
Relikwia przekazana dla naszej parafii, to maleñki fragment
cia³a b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki.
Zosta³a wydobyta z trumny podczas ekshumacji, któr¹ przed
beatyfikacj¹ przeprowadzi³a specjalna komisja pod
przewodnictwem metropolity warszawskiego abpa Kazimierza
Nycza. Fragment cia³a, który bêdzie w Józefowie, to cz¹stka
koœci d³oni ks. Popie³uszki.
Ks. Kazimierz
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OD REDAKCJI
Od redaktora

Spis treœci:

Oddajemy do Pañstwa r¹k pierwszy numer miesiêcznika
„JÓZEFÓW”. Moment pojawienia siê naszego pisma jest
zwi¹zany z podwójn¹ uroczystoœci¹ w parafii.
Po pierwsze do naszego koœcio³a zostan¹ wprowadzone, na sta³e,
relikwie b³ogos³awionego. ks. Jerzego Popie³uszki.
Po drugie ods³oniêty zostanie, ufundowany przez parafian, pomnik
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Bardzo zale¿a³o nam by pismo
zadebiutowa³o w parafii w tak wa¿nym dla niej dniu. Jednak od
pomys³u do jego realizacji minê³y nieca³e dwa tygodnie, dlatego
prosimy o wyrozumia³oœæ dla numeru pierwszego. Bêdziemy siê
starali by ka¿dy kolejny numer by³ przygotowany z jeszcze wiêksz¹
starannoœci¹ ni¿ ten. Myœlê, ¿e miesiêcznik jest dobr¹ form¹
dotarcia do parafian z informacj¹ o tym jak wiele dzieje siê w naszej
parafii. Dodam, ¿e roli parafii w spo³ecznoœci lokalnej jest
poœwiêcony felieton Ewy Stanis³awskiej-Kar³owicz.
Obok g³ównych tematów numeru, zwi¹zanych z uroczystoœciami
w parafii, warto zwróciæ uwagê na wywiad z dr Paw³em Skibiñskim,
dyrektorem muzeum Jana Paw³a II i Prymasa Tysi¹clecia, a tak¿e
na teksty poœwiêcone nauczaniu Jana Paw³a II i Benedykta XVI.
W „JÓZEFOWIE” bêdziemy prezentowaæ liczne ruchy dzia³aj¹ce
przy naszej parafii. W bie¿¹cym numerze przyjrzeliœmy siê,
dzia³aj¹cym od dawna harcerzom ZHP oraz rozpoczynaj¹cym
dzia³alnoœæ „Skautom Europy”.
Nie zapomnieliœmy te¿ o najm³odszych czytelnikach, dla których
opowiadania i wiersze przygotowa³a pisarka Ma³gorzata
Nawrocka.
Zachêcamy do w³¹czenia siê w tworzenie naszego pisma
parafialnego! Pañstwa teksty, pomys³y, sugestie proszê przesy³aæ
na adres: jozefow.miesiecznik@gmail.com.
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Szymon Ruman

NR 1 (1) • PaŸdziernik 2010

3

Z ¯YCIA PARAFII
S³owo o okolicznoœciach powstania pomnika...

Fundacja pomnika Jana Paw³a II w Józefowie
by³ dostêpny, jak to by³o za ¿ycia; by mo¿na by³o podejœæ,
uca³owaæ w pierœcieñ, pomodliæ siê …”.

O S³udze Bo¿ym Janie Pawle II powsta³o wiele
opracowañ i artyku³ów. Setki tomów ksi¹¿ek, setki
tysiêcy artyku³ów, równie¿ wiele stron
internetowych. To wszystko jest znakiem jego
wci¹¿ nie gasn¹cej popularnoœci.

W ten oto sposób dosz³o do tej radosnej chwili, ¿e 17
paŸdziernika 2010 r. odbêdzie siê w naszej parafii podwójna
uroczystoœæ: ods³onimy pomnik pp. Jana Paw³a II Wielkiego oraz
wprowadzimy uroczyœcie do koœcio³a relikwie Jego duchowego
syna – b³. ks. Jerzego Popie³uszki. O zwi¹zku duchowym tych
dwóch wielkich naszych Rodaków wiemy wszyscy. B³. ks. Jerzy
w swoim nauczaniu bardzo czêsto odwo³ywa³ siê do nauczania
papieskiego.
Po jego mêczeñskiej œmierci Jan Pawe³ II powiedzia³ do
zgromadzonych pielgrzymów: "Modlê siê o to, ¿eby z tej œmierci
wyros³o dobro, tak jak z Krzy¿a Zmartwychwstanie".
Bo¿a Opatrznoœæ, która nawet ze z³a potrafi wyprowadziæ dobro,
dopuœci³a do mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki. To
ona równie¿ sprawi³a, ¿e mimo tak okrutnej œmierci, ks. Jerzy
odniós³ wielkie zwyciêstwo. A zwyciêstwo to zapowiedzia³
papie¿ z Polski Jan Pawe³ II.

Foto: Micha³ Cudny

Ks. Kazimierz - proboszcz parafii

Jest obecny w sercach milionów ludzi nie tylko w Polsce, ale i na
ca³ym œwiecie. Ta pamiêæ, jak zauwa¿y³em, jest te¿ ¿ywa wœród
mieszkañców Józefowa. Dlatego te¿ podczas Pasterki w
minionym 2009 roku zaproponowa³em parafianom, ¿e oddaj¹c
ho³d naszemu wielkiemu Rodakowi, przekazuj¹c pamiêæ o nim
nastêpnym pokoleniom, ufundujmy pomnik, który stanie w
ogrodzie, przy naszym koœciele.
W dalszych rozmowach (równie¿ podczas kolêdy) przekona³em
siê, ze ta idea jest bliska wielu naszym parafianom i nast¹pi³a
decyzja: zamawiamy ten pomnik u artysty – plastyka p. Tomasza
Siemierzewicza, który ju¿ wczeœniej wykona³ dla nas figurê œw.
Józefa z Jezusem. Myœl pierwotna by³a, aby konkretne rodziny
podjê³y tê fundacjê, ale dosz³y do mnie g³osy, ¿e wielu
mieszkañców Józefowa, pragnie choæby najmniejszym datkiem
wesprzeæ to dzie³o. Dlatego w niedziele 5 i 17 wrzeœnia 2010
roku ofiary zbierane na tacê przeznaczyliœmy na ten cel.
Og³aszaliœmy wtedy w koœciele: „Pragniemy w ten sposób
wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Bogu, za Jana Paw³a II i Jego
pontyfikat, chcemy uczciæ naszego wielkiego Rodaka, chcemy tu
przyprowadzaæ dzieci, by przekazywaæ im pamiêæ o papie¿u –
Polaku, chcemy przy tej figurze modliæ siê o Jego rych³¹
beatyfikacjê (...).
Chodzi o to, by ka¿dy, przez z³o¿enie jakiegokolwiek datku,
móg³ zrealizowaæ potrzebê swego serca, potrzebê uczczenia tego
Wielkiego Papie¿a – Polaka. Pomnik s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
realizujemy w br¹zie (wg rzeŸby specjalnie dla nas
przygotowanej), gdy¿ ten materia³ sprawdzi³ siê przez wieki. Ma
stan¹æ na niewielkim podwy¿szeniu, by nasz umi³owany papie¿
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KATECHEZY JANA PAW£A II
"Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam!"

CO TO ZNACZY “CZUWAM”?
Czuwam! Jak¿e dobrze, i¿ w Apelu Jasnogórskim znalaz³o siê
to s³owo. Posiada ono swój g³êboki rodowód ewangeliczny:
Chrystus wiele razy mówi³: "Czuwajcie!" (Mt 26,41). Chyba
te¿ z Ewangelii przesz³o ono do tradycji ruchu harcerskiego.
W Apelu Jasnogórskim s³owo "czuwam!" jest istotnym cz³onem
tej odpowiedzi, jak¹ pragniemy dawaæ na mi³oœæ, któr¹ jesteœmy
ogarniêci w znaku Jasnogórskiej Ikony.
Odpowiedzi¹ na tê mi³oœæ musi byæ w³aœnie to, ¿e czuwam!

Nie bêdê, moi drodzy, przeprowadza³ analizy porównawczej.
Powiem tylko, ¿e to, co kosztuje, w³aœnie stanowi wartoœæ. Nie
mo¿na zaœ byæ prawdziwie wolnym bez rzetelnego i g³êbokiego
stosunku do wartoœci. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas
nic nie kosztowa³a. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co
stan owi aute ntyc zne dzie dzic two poko leñ, star aj¹c siê
wzbogaciæ to dziedzictwo. Naród zaœ jest przede wszystkim
bogaty ludŸmi. Bogaty cz³owiekiem. Bogaty m³odzie¿¹! Bogaty
ka¿dym, który czuwa w imiê prawdy, ona bowiem nadaje kszta³t
mi³oœci.
Z rozwa¿ania Jana Paw³a II przed Apelem Jasnogórskim
18 czerwca 1983

Co to znaczy: "czuwam"?
To znaczy, ¿e staram siê byæ cz³owiekiem sumienia. ¯e tego
sumienia nie zag³uszam i nie zniekszta³cam. Nazywam po
imieniu dobro i z³o, a nie zamazujê. Wypracowujê w sobie dobro,
a ze z³a staram siê poprawiaæ, przezwyciê¿aj¹c je w sobie. To taka
bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie mo¿na
pomniejszaæ, zepchn¹æ na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest
wszêdzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaœ tym wa¿niejsza, im
wiêcej okolicznoœci zdaje siê sprzyjaæ temu, abyœmy tolerowali
z³o, abyœmy siê ³atwo z niego rozgrzeszali. Zw³aszcza je¿eli tak
postêpuj¹ inni.
Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was nale¿y po³o¿yæ
zdecydowan¹ zaporê demoralizacji - zaporê tym wadom
spo³ecznym, których ja tu nie bêdê nazywa³ po imieniu, ale o
których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagaæ,
nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doœwiadczenia
historyczne mówi¹ nam o tym, ile kosztowa³a ca³y naród
okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy siê o przysz³y
kszta³t naszego ¿ycia spo³ecznego, pamiêtajcie, ¿e ten kszta³t
zale¿y od tego, jaki bêdzie cz³owiek. A wiêc: czuwajcie!
Chrystus powiedzia³ podczas modlitwy w Ogrójcu aposto³om:
"Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie".
Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam
siê w sobie, w ciasnym podwórku w³asnych interesów czy te¿
nawet w³asnych os¹dów. Czuwam - to znaczy: mi³oœæ bliŸniego to znaczy: podstawowa miêdzyludzka solidarnoœæ.
Wobec Matki Jasnogórskiej pragnê podziêkowaæ za wszystkie
dowody tej solidarnoœci, jakie dali moi rodacy, w tym równie¿
m³odzie¿ polska, w trudnym okresie niedawnych miesiêcy.
Nie³atwo mi tutaj wymieniæ wszystkie formy tej troski, jak¹
otoczone by³y osoby internowanych, uwiêzionych, zwalnianych
z pracy, a tak¿e ich rodziny. Wy wiecie o tym lepiej ode mnie. Do
mnie tak¿e dochodzi³y sporadyczne, choæ czêste wiadomoœci.
Niech to dobro, które wyzwoli³o siê w tylu miejscach, na tyle
sposobów, nie ustaje na ziemi polskiej. Niech stale potwierdza
owo "czuwam" z Apelu Jasnogórskiego, które jest odpowiedzi¹
na obecnoœæ Matki Chrystusa w wielkiej rodzinie Polaków.
Czuwam - to znaczy tak¿e: czujê siê odpowiedzialny za to
wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska. To imiê
nas wszystkich okreœla. To imiê nas wszystkich zobowi¹zuje. To
imiê nas wszystkich kosztuje.
Mo¿e czasem zazdroœcimy Francuzom, Niemcom czy
Amerykanom, ¿e ich imiê nie jest zwi¹zane z takim kosztem
historii, ¿e o wiele ³atwiej s¹ wolni, podczas gdy nasza polska
wolnoœæ tak du¿o kosztuje.

“Czuwam” jest s³owem harcerskim, wziêtym z tradycji
harcerskich, tak bardzo jest ta tradycja polska i chrzeœcijañska.
Wiêc przekazujê to pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo wszystkim
harcerzom w Polsce, równoczeœnie ¿ycz¹c im, a¿eby prawo
harcerskie, ca³e prawo harcerskie - i to zwiêz³e „czuwaj" pozosta³o s³owem wywo³awczym dla wszystkiego tego, co jest
dobre i szlachetne w naszych dziejach i w naszych duszach - a
zw³aszcza w naszej m³odzie¿y.
Proszê, a¿ebyœcie - drodzy - moje s³owa przekazali w OjczyŸnie
wszystkim waszym druhnom i druhom - w ca³ej Polsce...
Gawêda Jana Paw³a II wyg³oszona przy ognisku z instruktorami
ruchu harcerskiego z Krakowa, Castel Gandolfo,
6 wrzeœnia 1984 r.
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WYWIAD
Muzeum Jana Paw³a II i Prymasa Tysi¹clecia

Pomniki trzeba stawiaæ porz¹dnie...
Rozmawiamy z dr. Paw³em Skibiñskim, naszym
parafianinem, a jednoczeœnie dyrektorem nowo
powstaj¹cego muzeum Jana Paw³a II i Prymasa
Tysi¹clecia przy Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w
Warszawie.

Pawe³ Skibiñski

- Jak siê Panu podoba nowo powsta³y pomnik Jana Paw³a II?
Jaki jest sens stawiania pomników Janowi Paw³owi II? Czy
nie jest ju¿ ich zbyt wiele?
Podoba mi siê. Wœród pomników, które wiedzia³em jest nawet
bardzo estetyczny, bo niestety nie wszystkie realizowane
projekty pomników papieskich s¹ udane.
Bardzo mi siê podoba³o oœwiadczenie ze strony ksiêdza
Proboszcza, ¿e jest to statua z br¹zu po to, ¿eby s³u¿y³a nam
d³u¿ej, a nie z jakichœ sztucznych materia³ów, które rozsypi¹ siê
po kilkudziesiêciu latach.
Zgadzam siê, ¿e pomniki trzeba stawiaæ porz¹dnie. Moim
zdaniem w ogóle pomniki Jana Paw³a II to jest dobry pomys³,
aczkolwiek nie powinien wyczerpywaæ sposobów upamiêtnienia
Ojca Œwiêtego. Ulice czy pomniki to jest bardzo wa¿na rzecz, ale
nie daj¹ odpowiedzi na pytanie, jakim cz³owiekiem by³ Jan
Pawe³ II. W zwi¹zku z tym potrzeba jest tak¿e przekazów
ksi¹¿kowych, edukacyjnych, programów telewizyjnych itd.
-Co jeszcze mo¿na robiæ byœmy w naszej
lokalnej
spo³ecznoœci odkrywali wartoœci, które g³osi³ Jan Pawe³ II?
Czy ho³d sk³adany Wielkiemu Polakowi nie przybiera zbyt
du¿ych rozmiarów? Czy rzeczywiœcie prowadzi nas, jako
spo³ecznoœæ, w kierunku Pana Boga, a nie jest po¿ywk¹ dla
naszego sentymentalizmu?
Jeœli ten pomnik stanie siê miejscem i okazj¹ do wydarzeñ
duszpasterskich i kulturalnych, które bêd¹ przybli¿aæ konkretne
aspekty nauczania i osobowoœci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, no
to wtedy sytuacja bêdzie zdrowa, to znaczy wtedy treœæ pójdzie
za form¹ i wydaje mi siê, ¿e to jest mo¿liwe. Wiedz¹c jak prê¿ne
jest ¿ycie naszej parafii, mam nadziejê, ¿e tak w³aœnie bêdzie. To
jest materialne votum, które powinno byæ okazj¹ do sk³adania
votów duchowych.
-Kiedy Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzaj¹cych i czego
goœcie mog¹ spodziewaæ siê w muzeum? Mam na myœli
charakter ekspozycji tradycyjny czy raczej nowatorski?
Idea Muzeum zosta³a sformu³owana przez arcybiskupa
warszawskiego metropolitê warszawskiego arcybiskupa
Kazimierza Nycza. Wczeœniej wiadomo by³o, ¿e ma ono powstaæ
przy Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej, ale w 2008 roku arcybiskup
Nycz zdecydowa³ to ma byæ muzeum Jana Paw³a II i Prymasa
Wyszyñskiego.
To ciekawy pomys³ upamiêtnienia dwóch osób w jednej
powierzchni wystawienniczej. Pomys³ dosyæ niecodzienny, z
punktu widzenia doœwiadczeñ polskiego muzealnictwa, dlatego,
¿e to muzeum bêdzie siê znajdowaæ w³aœciwie w bezpoœredniej
bliskoœci przestrzeni sakralnej. Oczywiœcie przestrzeñ muzealna
nie jest konsekrowana, natomiast bêdziemy siê znajdowaæ nad
naw¹ g³ówn¹ Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej.
Samo miejsce jest ju¿ niekonwencjonalne, ale jeszcze bardziej
chyba niekonwencjonalna bêdzie wystawa. Wzorcem, który
bêdziemy chcieli naœladowaæ jest oczywiœcie Muzeum
Powstania Warszawskiego. Jednak Muzeum Powstania
Warszawskiego opowiada o konkretnym wydarzeniu. My
bêdziemy opowiadaæ o ca³ej drodze ¿yciowej dwóch wybitnych
Polaków. To jest nie³atwe wyzwanie, to jest przedsiêwziêcie na
pewno na skalê ogólnopolsk¹.
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Pracujemy ze œwietnymi wystawiennikami, bior¹c pod uwagê
wzorce amerykañskie oraz zachodnioeuropejskie, po to ¿eby
by³o to muzeum, tzw. narracyjne, czyli przedstawiaj¹ce pewn¹
opowieœæ, z wykorzystaniem zarówno œrodków tradycyjnych,
jak i multimediów, by przemawia³o do naszych widzów. Mam
nadziejê, ¿e zw³aszcza m³odsze pokolenie józefowian bêdzie
chcia³o odwiedzaæ to muzeum.
To jest naprawdê powa¿na inwestycja, jedna z najwa¿niejszych
inwestycji archidiecezji warszawskiej i - je¿eli wszystko nam
pójdzie dobrze jeœli chodzi o stronê finansow¹ tego
przedsiêwziêcia - to w 2012 roku bêdziemy mogli zaprosiæ do
zwiedzania muzeum.
-Kim jest modelowy goœæ Muzeum? Czy przygotowujecie
Pañstwo ekspozycjê z myœl¹ o wszystkich grupach
wiekowych? Czy istnieje szansa, ¿e Muzeum przyci¹gnie na
niedzieln¹ wycieczkê ca³¹ trzypokoleniow¹ rodzinê?
Myœlê, ¿e tak. My chcemy, ¿eby ka¿dy odnalaz³ coœ dla siebie w
tym muzeum i oczywiœcie mam nadziejê, ¿e to bêdzie miejsce
pozytywnej rozrywki rodzinnej.
Z drugiej strony myœlimy, ¿e g³ównym zadaniem dla nas jest
przemówienie do widza m³odego, takiego, dla którego kardyna³
Wyszyñski ju¿ jest postaci¹ raczej znan¹ z kart podrêczników.
Nied³ugo ten sam proces zacznie dotyczyæ Jana Paw³a II.
Wyszyñski by³ biskupem diecezji, do której nale¿a³a tak¿e nasza
parafia i jesteœmy wszyscy zobowi¹zani do tego, ¿eby go
odpowiednio uczciæ. W tej chwili w Warszawie i szeroko pojêtej
aglomeracji nie ma ¿adnego muzeum kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Tym wiêksze zadanie przed nami, by nasz widz
móg³ dowiedzieæ siê prawdy o nim i o jego znaczeniu. Podobnie
ma on prawo spodziewaæ siê przypomnienia ró¿nych aspektów
¿ycia Jana Paw³a II. Nie jesteœmy oczywiœcie w stanie

NR 1 (1) • PaŸdziernik 2010

WYWIAD
opowiedzieæ wszystkiego, ale bêdziemy starali siê wybraæ to, co
wydaje nam siê najwa¿niejsze i co zachêci widza do dalszych
poszukiwañ.
-Odnoszê nieodparte wra¿enie, i¿ Polacy bardziej interesuj¹
siê osob¹ Jana Paw³a II ni¿ jego nauczaniem. Co nale¿y
zrobiæ by przys³owiowe „papieskie kremówki” nie
przys³ania³y treœci encyklik?
Moim zdaniem, jedno drugiemu nie przeszkadza. To s¹ ró¿ne
typy odbioru osoby. Wydaje mi siê, ¿e to po prostu jest kwestia
uwierzenia, ¿e Jan Pawe³ II jest wzorem dla nas wszystkich.
Starych, m³odych, mê¿czyzn, kobiet, osób ¿yj¹cych w celibacie i
tych ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie, dla doros³ych i dla dzieci. Taka jest
specyfika Jego œwiêtoœci. Œwiêty jest, w jakimœ sensie, w pe³ni
cz³owiekiem.
Ja wierzê, ¿e Jan Pawe³ II to œwiêty cz³owiek. Tym g³êbiej
zacznie on do nas przemawiaæ, im bardziej przejmiemy siê tym
co jest dla nas aktualne, bo wtedy zaczniemy szukaæ, nie tylko w
jego nauczaniu, ale te¿ w doœwiadczeniu ¿yciowym. Bo nie jest
to kwestia tylko i wy³¹cznie tekstów, które sygnowa³, tylko te¿
jego doœwiadczenia ¿yciowego i tego, jak sobie radzi³ z ró¿nymi
problemami ¿yciowymi. Kiedy zrozumiemy, ¿e np. to by³
cz ³o wi ek g³ êb ok o do œw ia dc zo ny ró ¿n ym i tr ag ed ia mi
rodzinnymi, straci³ matkê, brata, ojca, ma³o nie zgin¹³ w
wypadku samochodowym w czasie wojny…. Myœlê, ¿e wielu z
nas przechodzi podobne tragedie. Jan Pawe³ II mia³ tak¿e
doœwiadczenia wieloletnich przyjaŸni, wspania³ych sukcesów
¿yciowych, twórczoœci artystycznej. To postaæ szalenie bogata.
W³aœciwie ka¿dy mo¿e znaleŸæ u Jana Paw³a II coœ czego mo¿e
siê nauczyæ. My zaœ potrzebujemy autorytetów i je¿eli nie Jan
Pawe³ II bêdzie takim autorytetem, to w³aœciwie kto mia³by nim
byæ.
-Czy funkcja dyrektora tak wa¿nego dla Polaków Muzeum
jest przez Pana traktowana jak ka¿da inna praca czy te¿
jednak jako szczególna misja?
Staram siê powa¿nie traktowaæ swoje obowi¹zki bez wzglêdu na
to co robiê, w zwi¹zku z tym równie powa¿nie staram siê
traktowaæ obowi¹zki dyrektora takiego przedsiêwziêcia. Z
drugiej strony oczywiœcie mam poczucie misji. To znaczy
poczucie, ¿e wiele od tego przedsiêwziêcia zale¿y, bo jeœli to
przedsiêwziêcie siê nie powiedzie np. z mojej winy to bêdzie
bardzo trudne podj¹æ je na nowo. I to jest pewne poczucie
odpowiedzialnoœci. Taki projekt jest projektem
wieloczynnikowym, trudnym, z³o¿onym - który uczy pokory.
Przeciwnie, to jest muzeum nas wszystkich, wielu osób, które
wspó³pracuj¹. Bez architektów, bez wystawienników, bez moich
wspó³pracowników w zespole muzealnym, bez osób które
obdarowuj¹ nas eksponatami i wpieraj¹ finansowo, muzeum nie
powstanie.
Tutaj zwracam siê do wszystkich mieszkañców parafii o
podwójne wsparcie. Po pierwsze wsparcie modlitewne, bo to
przedsiêwziêcie tak z³o¿one, ¿e bez modlitwy trudno bêdzie je
zrealizowaæ. Po drugie wsparcie eksponatowe. To znaczy jeœli
ktoœ z pañstwa ma jak¹œ rzecz zwi¹zan¹ z Prymasem
Wyszyñskim czy Janie Pawle II, albo po swoim spotkaniu z
Janem Paw³em II lub Prymasem Wyszyñskim, to bardzo
serdecznie zachêcamy aby rozwa¿yæ przynajmniej
zdeponowanie, jeœli nie darowanie tego do muzeum. Postaramy
siê przedstawiæ t¹ rzecz. I po trzecie bardzo prosimy o wsparcie
finansowe, poniewa¿ nawet jeœli wiêksza czêœæ tej inwestycji
bêdzie pokryta z funduszu publicznego to istnieje coœ takiego jak
wk³ad w³asny, na który po prostu archidiecezjê warszawsk¹ nie
staæ jako pewn¹ strukturê i korzystamy z wsparcia konkretnych
ludzi i konkretnych wiernych, którzy nas zasilaj¹ swoimi, czêsto
bardzo drobnymi datkami. Dziêki temu mo¿emy iœæ naprzód.

konkretnej daty. Spodziewam siê jej w ci¹gu najbli¿szych kilku
lat. W 2012 roku, kiedy bêdziemy otwieraæ muzeum. musimy
byæ przygotowani, ¿e ju¿ wtedy niezbêdny bêdzie element
zwi¹zany z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, ale równie dobrze mo¿e
tak nie byæ. Przygotowujemy siê na oba warianty.
-Nasza parafia przyjmuje relikwie b³ogos³awionego ksiêdza
Jerzego Popie³uszki. Jaki jest sens czci wobec relikwii
œwiêtych? Czy obecnoœæ tych w³aœnie relikwii wi¹¿e duchowo
nas parafian w jakiœ szczególny sposób z b³ogos³awionym
ksiêdzem Jerzym?
Zdec ydow anie . Sens odda wani a czci dla reli kwii jest
równoznaczny z uznaniem w rzeczywistoœci œwiêtoœci tej osoby.
Nasze muzeum partycypowa³o po czêœci w przygotowaniach do
beatyfikacji. Przygotowaliœmy wydarzenia kulturalne, które
towarzyszy³y beatyfikacji: wystawê plenerow¹, konferencjê
naukow¹. To nas w jakimœ sensie wi¹¿e z osob¹ ksiêdza Jerzego
Popie³uszki. W Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej równie¿ znajduje siê
relikwiarz ksiêdza Jerzego, wiêc dla mnie ta osoba nie jest tak¹, z
któr¹ nigdy wczeœniej nie mia³em do czynienia. Poza tym trzeba
te¿ powiedzieæ, ¿e ksi¹dz Jerzy doczeka³ siê fantastycznego
muzeum w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu
warszawskim. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby czegoœ
wiêcej siê dowiedzieæ o ksiêdzu Jerzym.
wróci³em uwagê jak s³ucha³em wspomnieñ œwiadków, ¿e to by³
cz ³o wi ek , kt ór y by ³ zn ak om it ym ka p³ an em , wz or em
duszpasterza, potrafi³ œwietnie wspó³pracowaæ i skupiaæ wokó³
sieb ie osob y œwie ckie . Patr onow a³ duch owo mnós twu
przedsiêwziêæ spo³ecznych, które robili jego wspó³pracownicy.
To jest model takiego duchowego wsparcia œwieckich przez
koœció³, który jest szalenie atrakcyjny i aktualny równie¿ w
dzisiejszych czasach. Ksi¹dz Jerzy przecie¿ patronowa³ ró¿nym
przedsiêwziêciom naukowym, kulturalnym, politycznym, czy
quasi politycznym. Potrafi³ rozmawiaæ z robotnikami z Huty
Warszawa i z profesorami wy¿szych uczelni, z prawnikami,
aktorami, artystami. Niezwyk³a osobowoœæ, która rozwinê³a siê
zw³aszcza w tym ostatnim okresie swego ¿ycia. Jestem bardzo
dumny, ¿e moja parafia bêdzie mia³a te relikwie.
Bêdzie to œwietna okazja ¿eby bli¿ej obcowaæ z b³ogos³awionym
ks. Jerzym i powierzaæ mu swoje codzienne problemy.
-Dlaczego materialne znaki pozosta³e po œwiêtych - relikwie
czy te¿ ró¿nego rodzaju „pami¹tki” s¹ tak wa¿ne? Czy¿by do
zbawienia nie wystarcza³a niewidzialna ³aska?
Jesteœmy tylko ludŸmi. Oczywiœcie, ¿e sama relikwia nas nie
zbawia, ale ma prowadziæ nas do zbawienia naszych dusz. Choæ
tak siê sk³ada, ¿e jest nam ³atwiej skupiæ siê i zrozumieæ potrzebê
i mo¿liwoœæ zdobycia tej ³aski, jeœli obcujemy z relikwi¹ œwiêt¹ i
trudno mi jest wyobraziæ sobie dlaczego pozbycie siê tej relikwii
mia³oby u³atwiæ mo¿liwoœæ uzyskania zbawienia. Wprost
przeciwnie. Zdrowy rozs¹dek podpowiada, ¿e relikwia jest dobr¹
drog¹ do tego ¿eby ³aska mog³a do nas dotrzeæ skuteczniej. Tak
jak œwieci s¹ poœrednikami miêdzy nami a Bogiem i to nie
umniejsza tego, ¿e to nie oni nas zbawiaj¹ ale Pan Bóg, tak jest te¿
ze œwiêtymi relikwiami. I tak chyba jest to rozumiane przez ludzi.
Bardzo dziêkujê za rozmowê
Rozmawiali: Maria Zaj¹czkowska i Szymon Ruman

-Kiedy spodziewa siê Pan Beatyfikacji polskiego Papie¿a?
Myœlê, ¿e w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Nie znam
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WSPÓLNOTY W NASZEJ PARAFII
S³u¿¹ Bogu i Polsce

Harcerze ZHP i Skauci Europy
Przy naszej parafii dzia³aj¹ harcerze (skauci) zrzeszeni w
dwóch osobnych organizacjach: Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego i Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”. SprawdŸmy co u nich s³ychaæ.

Skauci Europy
Kilka dni temu rozpoczê³a dzia³alnoœæ w naszej parafii 1
Józefowska Gromada Wilczków œw. Stanis³awa Kostki. 18
wrzeœnia odby³o siê spotkanie dla rodziców kandydatów do
gromady Wilczków (ch³opców w wieku 9-12 lat). Wilczki to
najm³odsi cz³onkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, które jest ruchem wycho wawczym, pos³uguj¹cym siê
metod¹ harcersk¹, opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej oraz uczestnicz¹cym w wielkiej wspólnocie wiary i
dzia³ania, jak¹ jest Federacja Skautingu Europejskiego zwana
Skautami Europy. Poza Wilczkami do Skautów Europy nale¿¹
harcerze (12-17 lat) oraz wêdrownicy (powy¿ej 12 lat).
Wilczki (Skauci Europy)

Czêstochowskiej w Józefowie. Uroczystoœæ by³a po³¹czona z
udzieleniem sakramentu bierzmowania. Nasz udzia³ polega³ na
trzymaniu warty honorowej przy figurze.
W Wielki Pi¹tek braliœmy udzia³ w Drodze Krzy¿owej, która by³a
prowadzona ulicami Józefowa. Nieœliœmy Krzy¿ przez jedn¹
stacjê. W Wielk¹ Sobotê trzymaliœmy wartê honorow¹ przy Grobie
Pañskim.
10 kwietnia 2010 (w zwi¹zku z katastrof¹ pod Smoleñskiem)
braliœmy udzia³ w Mszy œw. ¿a³obnej w intencji ofiar katastrofy.
W nocy z 15 na 16 kwietnia kilku instruktorów naszego szczepu
pomaga³o ludziom stoj¹cym (nawet 17 godzin) w kolejce do
Pa³acu Prezydenckiego przez parzenie i rozdawania im herbaty i
kawy.
16 i 17 kwietnia 2010 roku pe³niliœmy s³u¿bê w Pa³acu
Prezydenckim w zwi¹zku z ¯a³ob¹ Narodow¹.
Odbieraliœmy od ludzi znicze i kwiaty, kierowaliœmy ruchem przed
pa³acem, organizowaliœmy patrole medyczne, pomagaliœmy
niepe³nosprawnym i rodzicom z ma³ymi dzieæmi oraz pe³niliœmy
wartê honorow¹.
Braliœmy udzia³ w uroczystej Mszy œw. i koncercie Z okazji œwiêta
Konstytucji 3 Maja i Królowej Polski.
23 maja 2010 pomagaliœmy w organizacji koncertu
charytatywnego na rzecz dzieci powiatu otwockiego
poszkodowanych w wypadkach. Zbieraliœmy pieni¹dze w czasie
koncertu i organizowaliœmy parking dla zaproszonych goœci.

Harcerze (ZHP)

Wczeœniej, bo ju¿ w pierwszej po³owie roku, zacz¹³ przy naszej
parafii dzia³aæ kr¹g wêdrowników b³. ks. Jerzego Popie³uszki.
Wêdrownicy wziêli pod koniec wrzeœnie udzia³ w pielgrzymce na
œw. Krzy¿, gdzie m.in. modlili siê przed relikwiami Krzy¿a
Œwiêtego i spotkali siê z arcybiskupem naszej diecezji Henrykiem
Hoserem.
Pierwsza zbiórka Wilczków odby³a siê w sobotê 9 paŸdziernika.
Na 24 nale¿¹cych do gromady ch³opców stawili siê wszyscy. Po
ceremonii wrêczenia chust wilczki uczy³y siê piosenek i
poznawa³y siê bior¹c udzia³ w licznych grach.
Wiêcej informacji:
Internet: www.1gromadajozefow.blogspot.com

Harcerze z ZHP
Harcerze dzia³aj¹ przy naszej parafii od wrzeœnia 2009 roku. S¹ to:
5 Gromada Zuchowa “Leœne Ludki” (dzieci od 6 do 10 lat) i 5
Dru¿yna Starszoharcerska “Leœni” (m³odzie¿ w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym). Obie te jednostki dzia³a³y
wczeœniej w Szkole Podstawowej przy ul. Granicznej. Teraz
zosta³a tam 5 Dru¿yna Harcerska “Leœni” (uczniowie szko³y
podstawowej). Razem na harcerzami z parafii w Michalinie
tworzymy Szczep im. Roberta G. Hamiltona.
Korzystamy z goœcinnoœci ksiêdza Proboszcza i bierzemy udzia³ w
¿yciu parafii.
20 marca 2010 uczestniczyliœmy w poœwiêceniu figury œw. Józefa
przez Arcybiskupa Henryka Hosera w parafii M.B.
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W lipcu 2010 byliœmy na obozie, na którym œwietnie siê
bawilismy...
28 i 29 sierpnia 2010 braliœmy udzia³ w organizacji „Festynu
Rodzinnego”. W sobotê od rano budowaliœmy mini-obóz harcerski
i przygotowaliœmy ognisko harcerskie. W niedzielê
organizowaliœmy zabawy dla dzieci (i nie tylko).
Kilka dni temu wróciliœmy z rajdu w Beskidy. Do nastêpnego
numeru przygotujemy szersz¹ relacjê z tego wyjazdu.
Zbiórki 5 Dru¿yny Harcerskiej "LEŒNI" (IV - VI klasa szk. podst.)
odbywaj¹ siê w pi¹tki, o godz. 18:30 w Szkole przy ulicy
Granicznej.
Harcerze z 5 Dru¿yny Starszoharcerskiej "LEŒNI" (gimnazjum i
powy¿ej) spotykaj¹ siê w czwartki, o 18:30, w salce na plebanii.
Natomiast na zbiórki zuchów (dzieci od 6 do 10 lat) zapraszamy
w czwartki, o godz. 17:30 (równie¿ do salki przy plebanii).
Wiêcej informacji:
Miros³aw Grodzki, tel. kom. 0.695.890.366,
Internet: www.zhp.michalin.pl
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FELIETON
Czym rodzina dla ludzkiej spo³ecznoœci tym parafia dla Koœcio³a

PARAFIA JAK RODZINA
W sensie administracyjnym parafia, probostwo jest podstawow¹
komórk¹ Koœcio³a katolickiego, jego najmniejsz¹ jednostk¹
organizacyjn¹. Jest jak pojedynczy kamieñ w wielkiej budowli.
Parafie tworz¹ diecezjê z biskupem na czele, diecezje sk³adaj¹ siê
na koœció³ rzymskokatolicki.

anonimowoœci¹ i obojêtnoœci¹ wobec siebie. Poprzez wspólne
dzi a³a nie par afi ani e mog ¹ daæ œwi ade ctw o wsp óln oty
chrzeœcijañskiej tym, których Koœció³ w parafii ewangelizuje,
tak¿e ludziom innych przekonañ. Tak wynosz¹ swoja wiarê z
koœcio³a i przenosz¹ j¹ w ¿ycie codzienne.

Parafia to koœció³ parafialny, proboszcz z ksiê¿mi pomocnikami
oraz wierni. To miejsce przekazywania wiary chrzeœcijañskiej
poprzez praktyki religijne. W koœciele parafialnym parafianin
uczestniczy we Mszy œw., tu siê spowiada, chrzci swoje dzieci.
Parafialne kancelarie przechowuj¹ i administruj¹
najwa¿niejszymi dokumentami swoich wiernych.

Parafia wspólnotowa umo¿liwia rozszerzenie indywidualnej
odpo wied zial noœc i wier nych za Koœc ió³
do wymi aru
odpowiedzialnoœci zbiorowej. Chrzeœcijanin tutaj doœwiadcza
przejœcia od realizacji jednostkowego powo³ania i lokalnego
zaanga¿owania do zbiorowego dzia³ania w budowie
chrzeœcijañskiego œrodowiska. To w ofensywie a nie w
defensywie realizuje siê misja apostolska Koœcio³a.

Jednak tym co stanowi serce parafii powinna pozostaæ wspólnota
chrzeœcijañs ka. Wierny, który jej doœwiadcza, otrzymuje
odpowiednie warunki do rozwoju ¿ycia duchowego. Je¿eli
wychowuje siê i ¿yje w œrodowisku, w którym oprócz nauczania
pojêæ otrzymuje tak¿e przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia oraz
œwiadectwo innych wiernych, wtedy ³atwiej jest mu dojrzeæ
osobowo i religijnie.
Warunkiem zaistnienia wspólnoty jest poznanie siê wiernych.
Bior¹c udzia³ w stowarzyszeniach, ruchach religijnych,
dzia³aniach charytatywnych i misyjnych wierni zrywaj¹ z

Parafianie mog¹ dzia³aæ poprzez rady parafialne. Nie chodzi tu o
zaanga¿owanie w sprawy materialne i bytowe, lecz o troskê o
¿ycie religijne i moralne w parafii, o wskazywanie potrzeb
duchowych œrodowiska, wysuwanie wniosków, pobudzanie
inicjatywy apostolskiej w parafii, znajdowanie skutecznych
form oddzia³ywania np. poprzez katechezê i dzia³alnoœæ
charytatywn¹.
Ewa Stanis³awska-Kar³owicz

Niewiarygodne, ale prawdziwe
Cuda to s¹ takie stare bajki dla wierz¹cych –
uœ wi ad am ia ³ sw oj e dz ie ck o pe wi en
znajomy tatuœ. Z pewnoœci¹ zmieni³by
zdanie, gdyby przeczyta³ ksi¹¿kê El¿biety
Ruman „Dotyk nieba”, czyli
o
„wspó³czesnych cudach za
ws ta wi en ni ct we m œw iê ty ch ”. Ci ar ki
przechodz¹ po plecach, gdy poznaje siê moc
polskich œwiêtych.
Oto po modlitwie do bp. Józefa Pelczara
budzi siê ze œpi¹czki 17-letnia Justyna ze
st³uczonym pniem mózgu, której stan
lekarze oceniali jako beznadziejny. Oto
pora¿ony pr¹dem Daniel zostaje uratowany
przez zakonnicê, przypominaj¹c¹ Urszulê
Ledóchowsk¹, która odci¹ga go w
bezpieczne miejsce i znika tak nagle jak siê
pojawi³a.

Oto wreszcie umieraj¹cy na raka Rafa³
jedzie do Rzymu, a tam Jan Pawe³ II k³adzie
mu rêkê na g³owie i modli siê, a po powrocie
do domu zaskoczeni lekarze mówi¹: „po
raku nie ma œladu”. - Je¿eli wierzymy, ¿e
Pan Bóg jest wszechmog¹cy, to musimy
braæ pod uwagê zdarzenia odwracaj¹ce Jego
moc¹ naturalny bieg rzeczy – t³umaczy we
wstêpie do ksi¹¿ki ks. Wies³aw Œpiewak,
postulator procesu beatyfikacyjnego b³.
Celiny Borzêckiej.
„Dotyk nieba” dobitnie pokazuje, ¿e
ka¿dego dnia Niebo, „ws³uchawszy siê w
proœby i modlitwy mo¿e wkroczyæ w nasze
¿ycie i cudownie je odmieniæ”.
Alicja Wysocka

Orêdzie Benedykta XVI na XXVI Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y
Temat, który wybra³em dla tego orêdzia nawi¹zuje do s³ów Listu
do Kolosan aposto³a Paw³a: „Zapuœæcie korzenie w Chrystusie i
na Nim siê budujcie, umacniajcie siê w wierze" (por. 2, 7).
Propozycja ta idzie zdecydowanie pod pr¹d! Kto bowiem
proponuje dziœ m³odym, by byli „zakorzenieni” i „umocnieni”?
Wys³awia siê raczej niepewnoœæ, niesta³oœæ, zmiennoœæ...
wszystkie aspekty, które s¹ odbiciem kultury niezdecydowanej
wobec zasadniczych wartoœci, wobec podstawowych zasad,
którymi nale¿y kierowaæ siê i rz¹dziæ we w³asnym ¿yciu.

doskonale, ¿e ka¿de pokolenie, owszem, ka¿da osoba powo³ana
jest do przebycia na nowo drogi odkrywania sensu ¿ycia.
W³aœnie dlatego chcia³em zaproponowaæ orêdzie, które, zgodnie
ze stylem Biblii, przywo³uje obraz drzewa i domu. Albowiem
m³ody cz³owiek jest niczym rosn¹ce drzewo: by dobrze siê
rozwin¹æ, potrzebuje g³êbokich korzeni, które w razie wichury
utrzymaj¹ je w terenie. Podobnie obraz wznoszonego domu
przywo³uje potrzebê mocnych fundamentów, a¿eby dom by³
solidny i bezpieczny.

W rzeczywistoœci ja sam, na podstawie osobistego
doœwiadczenia i kontaktów, jakie utrzymujê z m³odzie¿¹, wiem

Ca³y tekst orêdzia:
http://madryt2011.pl/madryt.php?i=1&j=103
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ZAPROSZENIA
Miejski Oœrodek Kultury:
17.10.2010r godz. 17:00 Spektakl teatralny pn. „Co nieco o Kubusiu
Puchatku i jego Przyjacio³ach” w wykonaniu aktorów teatru A kuku!.
19. 10 (wtorki) godz I grupa 16.00 – 17.20, II grupa 17.40 – 19.00
Jesienne spotkanie z ceramik¹ pt: ” Król i jego dwór”.
Propozycja dla tych, którzy lubi¹ rozwijaæ swoj¹ wra¿liwoœæ artystyczn¹,
uzdolnienia manualne, lub po prostu lubi¹ siê pobrudziæ. Warsztaty
prowadzi doœwiadczona kadra – artysta plastyk Bogdan Mojkowski i
Irena Sadkowska. Wstêp: 20 z³ /dziecko. Prosimy o potwierdzenie
przybycia, tel. 22 789 22 84
21.10 (czwartek) godz. 18.30 Trening motywacyjny dla doros³ych pt:
:Napisz w³asny scenariusz wa¿nego wydarzenia”. Jakiego wa¿nego
wydarzenia? Na przyk³ad rozmowy kwalifikacyjnej, innej wa¿nej
rozmowy albo spotkania towarzyskiego. Jak zrobiæ, ¿eby wypaœæ jak
najlepiej albo coœ cennego osi¹gn¹æ. Warsztaty prowadzi: Monika
Rudnicka, dyplomowany animator kultury, zajmuj¹cy siê procesami
komunikacyjnymi, budowaniem motywacji, projektowaniem sytuacji
twórczych i animowaniem kultur organizacyjnych. Wstêp wolny.
Poprosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel 22 789 22 84
23.10 (sobota) godz. 11.00 Przedstawienie dla dzieci pt: ”Œpi¹ca
Królewna”. Bajka o piêknej królewnie uœpionej przez z³¹ czarownicê,
dzielnym rycerzu i œmiesznym smoku.
Sala Widowiskowa Miejskiego Oœrodka Kultury Wstêp 5 z³.
Przedsprzeda¿ biletów od 18.10 w godz. 14.00 – 18.00 w kasie
Miejskiego Oœrodka Kultury. W dniu przedstawienia 23.10 od godz.
10.00.
23.10 (sobota) godz. 12.00 Co to jest Design? Spotkanie dla dzieci od 5
lat.
Spotkanie na którym dowiemy siê co kryje siê pod tym pojêciem, co
wymyœlaj¹ polscy projektanci, obejrzymy ksi¹¿kê o dizajnie dla dzieci.
Na koniec ka¿dy zaprojektuje swój przedmiot. Partnerem spotkania jest
ksiêgarnia dla dzieci ZACZYTANIE.
Wstêp 15 z³/ dziecko. Prosimy o potwierdzenie przybycia pod num.
telefonu. 22 789 22 84 23.10.2010r godz. 18:00
Festiwal pn. „NAJPIÊKNIEJSZE TAÑCE ŒWIATA” .
III Wydarzenie – „Nikt nie zabije Tanga”
Wstêp wolny.
24.10.2010r godz. 17:00
Przedstawienie taneczno-kabaretowe w wykonaniu osób
niepe³nosprawnych z Zespo³u „Gama” z Zespo³u Szkó³ nr 11 w
Bia³ymstoku.
W programie: skecze kabaretowe, tañce góralskie, cygañskie.
25.10.2010r (poniedzia³ek) godz. 18.00 Od zdziwienia do myœlenia –
Wêdrówki filozoficzne. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkañ
filozoficznych. Tytu³ pierwszego spotkania
Wstêp wolny.
28.10.2010r (czwartek) godz. 18.00 „Folk w Œwidermajerze” i „Moja
Folk Misa” to wystawa fotografii i rêcznie wykonanej ceramiki
artystycznej. Stworzy³y j¹ dwie kobiety Jolanta RomaszewskaHrymniak i Katarzyna Kryñska (Souls&Photos) zafascynowane
przemijaj¹cym piêknem folkloru, tradycj¹, ludŸmi, natur¹ i lokaln¹
architektur¹ linii otwockiej - Œwidermajerami. Do wspó³pracy przy
zdjêciach zaprosiliœmy trzy zespo³y folklorystyczne, Mazowszaki z
Miñska Mazowieckiego, Wawrzynioki z Glinianki i Zespó³
folklorystyczny z Rudzienka.
Wiêcej na www.mokjozefow.pl

- Mój Aniele, co tu robisz w lesie
sam jak palec, o pi¹tej nad ranem?
A co w koszach schowa³eœ i niesiesz?
Czyjeœ grzechy czy... je¿e zaspane?
Rozpromieni³ siê na powitanie,
chwal¹c Boga, postawi³ dwa kosze,
z wdziêkiem strzepn¹³ podró¿ne ubranie,
machn¹³ skrzyd³em i rzek³: „Popatrz, proszê!”
Patrzê: z wierzchu muchomor jak talerz,
pod nim cztery spróchnia³e olszówki,
szeœæ go³¹bków rzuconych niedbale,
i psie grzyby, jedzone przez mrówki!...
W drugim znowu od dna a¿ po brzegi
stos szatanów wystaje z koszyka
- ka¿dy oszust: br¹zowy i w piegi
prawie takie jak u borowika!
- Czy chcesz diab³y wytruæ okoliczne,
czy maœæ zrobiæ na specjalne rany?
- pytam ¿artem. A On oczy œliczne
mru¿y chytrze, s³odko rozeœmiany...
- E tam! - mówi - tylko sprz¹tam z rana...
£atwiej sprz¹tn¹æ, ni¿ potem ratowaæ,
gdy ktoœ po³knie takiego szatana...
I anio³y czas musz¹ szanowaæ!
Ma³gorzata Nawrocka
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„Strumienie”
28.10 przedszkole stowarzyszenia “Sternik” zaprasza na wyk³ad dla
rodziców „Do szko³y… gotowi… start! Wybrane aspekty dojrza³oœci
szkolnej piêciolatków”.
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DLA DZIECI I NIE TYLKO…
Przygody Profesora Wróbelka

„Profesor, kot F¹fel i najwiêksza rzecz na œwiecie” (czêœæ 1 z 3)
- W œrodê... nie! Otwieram wystawê z profesorem
Wróbelkiem... W czwartek?... Kraków... Tak,
wyje¿d¿am... Pi¹tek... Có¿, przepraszam, pi¹tki z
zasady spêdzam w bibliotece... No dobrze... niech
bêdzie przysz³y wtorek. Mam wolne popo³udnie. O
siedemnastej. Proszê jeszcze zadzwoniæ!
Profesor od³o¿y³ s³uchawkê i spojrza³ zmêczony na
rudego kota F¹fla. F¹fel jest w tym opowiadaniu
równie wa¿ny jak sam Profesor i najwiêksza rzecz na
œwiecie, wiêc muszê go przedstawiæ Wam z bliska...
Có¿... F¹fel to kot bez ambicji... Jak us³yszy o
jedzeniu – zaraz siê przymila. Gotowan¹ rybê
zjad³by nawet z rêki wroga, czyli dozorczyni
Zagórskiej, której zawsze obgryza kwiatki, wiêc jest
bezlitoœnie ganiany...
Teraz F¹fel wychwyci³ z rozmowy apetyczne s³owo
- wróbelek.
A p r o f e s o r W r ó b e l e k to musi byæ coœ chyba
super smacznego... £asi siê wiêc i hipnotyzuje
wzrokiem swojego pana...
F¹fel uwa¿a siê za kota wyj¹tkowego, a to dlatego, ¿e
jest jedynym, osobistym asystentem niezwyk³ego
profesora. Profesora œwiatowej s³awy! Profesor
³ykn¹³ ju¿ dawno – jak wêdzona szprotkê –
wszystkie mo¿liwe tytu³y naukowe i zaszczytne
nagrody. Teraz, na emeryturze, odda³ siê bez reszty
swojej ¿yciowej pasji: zbieraniu zdjêæ, artyku³ów,
ksi¹¿ek i opisów rzeczy... najwiêkszych na œwiecie!
Albo i we Wszechœwiecie?...? Wszechœwiat mo¿e
nie interesowa³by F¹fla a ¿ t a k, ale na w³asne,
kocie uszy s³ysza³ kiedyœ, jak Profesor opowiada³
dozorczyni Zagórskiej o wielkiej Drodze Mlecznej –
tak wielkiej, ¿e nie zmieœci³aby siê w spodkach stu
takich ³akomych kotów jak F¹fel! Innym razem by³a
mowa o jakichœ Rybach...
Ej! Ma siê czasem szczêœcie!... Bo gdyby F¹fel nie
by³ kotem Profesora tylko zwyczajnym
œmietnikowym ³azêg¹, na pewno nie wiedzia³by nic
o Rybach w niebie, no i... nie móg³by têskniæ do
Nieba oczywiœcie! A tak... têskni!
Ca³ymi nocami œni mu siê Droga Mleczna, przy
której rosn¹ najwiêksze we Wszechœwiecie drzewa –
na ka¿dej ga³êzi – kaszanka!, pod ka¿d¹ ga³êzi¹ –
dziupla makrelowego mas³a!, na ka¿dej ga³êzi
wypasiony wszechœwiatowym ziarnem, leniwy
go³¹bek, co siê nie boi i nie ucieka!, pod ka¿da
ga³êzi¹ – nietoperz! Czyli m y s z lataj¹ca, ³agodnie
uœmiechniêta, co przez sen wieczny mruczy: „zjedz

mnie, F¹felku, zjedz mnie!...”
Profesor by³ tego dnia bardzo przejêty! W³aœnie
dosta³ z Londyñskiego Muzeum Osobliwoœci
malowid³o, przedstawiaj¹ce hinduskiego fakira.
Fakir jak fakir. Zwyczajny. Raczej chudy. Ale
paznokcie!... Och! Paznokcie mia³ na pewno
najwiêksze na œwiecie! U wszystkich palców r¹k
zakrêcone w d³ugie do ziemi spirale.
Cztery miêdzynarodowe, niezale¿ne komisje
ocenia³y dla Profesora mo¿liw¹ d³ugoœæ paznokci i
okaza³o siê, ¿e wynik by³ zgodny! Najwiêkszy,
wyhodowany przez fakira paznokieæ ozdabia³ palec
serdeczny lewej rêki, a jego szacowana w czterech
komisjach d³ugoœæ wynosi dwa metry trzydzieœci
osiem centymetrów jeden milimetr! Dziœ w³aœnie
przysz³o poczt¹ ostateczne potwierdzenie i Profesor
bêdzie móg³ wpisaæ kolejny rekord do swojego
katalogu! Pod numerem dziewiêædziesi¹t dziewiêæ
tysiêcy dziewiêæset dziewiêædziesi¹tym ósmym! To
jasne, ¿e jeszcze tylko dwa... i...
F¹fel jest w tej chwili prawie tak samo szczêœliwy jak
Profesor... Wie, co go czeka... Kiedy o b a j uporaj¹
siê ju¿ z nu dny m dl a F¹ fla cer emo nia ³em
uzupe³niania zbioru danych, Profesor pobiegnie dla
siebie po W-Zetkê i ptysia do cukierni, a F¹flowi
kupi w „rybnym”... œwie¿ego œledzia! Nie ¿adnego
tam sprawionego, okropnego matiasa, ale œwie¿ego
œ l e d z i a. Najprawdziwszego. Ca³ego. Ze
wszystkim co zawiera œledŸ, a co uwielbia F¹fel.
Odbêdzie siê potem po¿eranie.
Odk¹d F¹fel mieszka u Profesora, zjedli razem
trzysta szesnaœcie W-Zetek, trzysta szesnaœcie
ptysiów i trzysta szesnaœcie œwie¿ych œledzi. To nie
byle co! To wiêcej, ni¿ z je œæ z przyjacielem beczkê
soli! (Ooo... pomy³ka! - gryzie siê w w¹s F¹fel –
zjedli razem trzysta szesnaœcie W-Zetek, trzysta
piêtnaœcie ptysiów, jedna eklerkê i trzysta szesnaœcie
œwie¿ych œledzi, bo raz w cukierni nie by³o ptysiów,
wiêc rozgniewany
Profesor musia³ siê zadowoliæ eklerk¹...) A¿ ³apy
zadr¿a³y pod F¹flem na myœl, co siê bêdzie dzia³o,
kiedy Profesor dobije w katalogu do wymarzonej
liczby stu tysiêcy!!! Dwa œledzie? A mo¿e t r z y?... I
czy zd¹¿y w tym roku? Bo to ju¿ listopad za pasem...
Ma³gorzata Nawrocka
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28 sierpnia 2010
Festyn rodzinny w Józefowie
Wiêcej zdjêæ:
www.zhp.michalin.pl

24 wrzeœnia 2010
Spotkanie Arcybiskupa Henryka Hosera
ze Skautami Europy podczas
pielgrzymki na œw. Krzy¿

