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Œw. Stanis³aw Kostka
 orêdownik dzieci i m³odzie¿y

Gdy przekraczamy bramê naszego koœcio³a na froncie 
œwi¹tyni spostrzegamy figurê œw. Stanis³awa Kostki, 
m³odego ch³opca w stroju jezuity trzymaj¹cego obur¹cz 
krzy¿. Kim by³ œw. Stanis³aw Kostka?  

Urodzi³ siê 28 X 1550 r. w Rostkowie jako syn Jana, 
kasztelana zakroczymskiego, i Ma³gorzaty z Kryskich. 
W wieku 14 lat zosta³ wys³any do szkó³ jezuickich w 
Wiedniu, gdzie doskonale po³¹czy³ naukê z ¿yciem 
religijnym. Zakonnicy podziwiali  odwagê Stanis³awa  i 
mocne przywi¹zanie do s³u¿by Bo¿ej. Jeden z nich 
powiedzia³ o nim, ¿e "by³ to cz³owiek ma³y cia³em, ale 
wielki duchem". W 1565 r. Stanis³aw ciê¿ko zachorowa³. 
Mia³ wówczas wizjê, w której œw. Barbara z dwoma 
anio³ami przynios³a mu Komuniê Œwiêt¹. Mia³ te¿ drug¹ 
wizjê, w której Maryja z Dzieci¹tkiem pochyla siê nad 
nim i sk³ada mu w ramiona Jezusa. Od Niej to dozna³ 
cudu uzdrowienia i us³ysza³ polecenie, aby wst¹piæ do 
Towarzystwa Jezusowego

Poruszony tym pragnieniem, bez zezwolenia rodziców, 
w 1567 roku uciek³ z Wiednia do Rzymu. Tam przyjêto 
go do nowicjatu. Maj¹c 18 lat z³o¿y³ œluby zakonne.  By³ 
wzorem dobrego nowicjusza i zakonnika. W 1568 r. 
nagle zachorowa³ na malariê i zmar³ 15 VIII 1568 r. Kult 
Œwiêtego zrodzi³ siê natychmiast a Koœció³ og³osi³ go 
œwiêtym 31 XII 1726 r.

Obecnie relikwie œwiêtego spoczywaj¹ w koœciele œw. 
Andrzeja w Rzymie. Dwieœcie lat po kanonizacji 
Œwiêtego sprowadzono Do Polski cz¹stkê jego relikwii. 
Liturgiczne wspomnienie œw. Stanis³awa Orêdownika 
dzieci i m³odzie¿y obchodzimy 18 wrzeœnia.

Siostry Dominikanki Misjonarki

ŒWIÊCI W NASZEJ PARAFII
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Od redaktora

Oddaj¹c do Pañstwa r¹k kolejny numer naszego miesiêcznika 
parafialnego, serdecznie dziêkujê za wszystkie uwagi i pomys³y, 
które przekazali Pañstwo do redakcji. W krótkim czasie, jaki min¹³ 
od wydanie pierwszego numeru pracowaliœmy nad tym by ¿ycie 
naszej parafii przybli¿yæ Pañstwu w atrakcyjnej i przystêpnej 
formie. Wybraliœmy tytu³ „Nasz Józefów” poniewa¿ chcemy by 
by³o to pismo tworzone przez mieszkañców naszej parafii. Stale 
zachêcamy Pañstwa do wspó³tworzenia wraz z redakcj¹ 
kolejnych numerów „Naszego Józefowa”.

W listopadowym numerze znajd¹ Pañstwo artyku³y o sensie 
zbli¿aj¹cej siê uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych oraz 
nastêpuj¹cego po niej wspomnienia wszystkich wiernych 
zmar³ych, zwanego Dniem Zadusznym.

W listopadzie obchodzimy tak¿e Œwiêto Niepodleg³oœci. W tym 
roku testem naszego patriotyzmu i postawy obywatelskiej bêd¹ 
wybory samorz¹dowe, które odbêd¹ siê ju¿ 21 listopada. O 
wspó³czesnym patriotyzmie i przywi¹zaniu do Œwiêta 
Niepodleg³oœci rozmawialiœmy z goœciem specjalnym tego 
numeru – redaktorem Bogdanem Rymanowskim.
W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê debat¹ publiczn¹ w sprawie in vitro 
publikujemy stanowisko, jakie zajêli w tej kwestii polscy biskupi w 
liœcie do polityków. Stanowisko to przedstawi³ pasterz naszej 
diecezji arcybiskup Henryk Hoser.

Szymon Ruman
jozefow.miesiecznik@gmail.com.

OD REDAKCJI

„Ka¿da parafia jest inna. I ka¿da jest darem od Boga dla niej istnieje i dzia³a. Ona bowiem, choæ czasem bywa uboga w ludzi i 
ksiêdza i dla wiernych. Jest ogromn¹ szans¹ do œrodki, niekiedy rozproszona na wielkich obszarach albo zagubiona 
wykorzystania, szans¹, ¿e spotykamy siê w niej w w ludnych, pe³nych chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy 
ewangelicznym braterstwie, ¿e razem, choæ ka¿dy na swój nie jest po prostu struktur¹, terytorium, budynkiem, ale raczej 
sposób, bêdziemy s³u¿yæ Bogu, ¿e Mu siê przydamy do dzie³a 'rodzin¹ Bo¿¹ jako braci o¿ywionych duchem jednoœci', 'domem 
g³oszenia Dobrej Nowiny i zbawiania ludzi przez ludzi...” rodzinnym, braterskim i goœcinnym', 'wspólnot¹ wiernych'” 

(Christifideles laici, 26).
S³owa ten napisa³ ks. Mieczys³aw Nowak, który wiele lat 
mieszka³ w prowadzonym przez siebie domu rekolekcyjnym w Paraf ia to najba rdzie j podst awowa  wspólnota w Koœci ele 
Józefowie. Z perspektywy pos³ugiwania w wielu parafiach Katolickim. Tak cenne s¹ wiêc wszystkie dzia³ania umacniaj¹ce 
przyznajê mu racjê. nasze wiêzi, dzia³ania, które sprawiaj¹, ¿e bardziej znamy 

duszpasterzy i siebie nawzajem, ¿e tworzymy prawdziw¹ jednoœæ 
Dlatego te¿, nieraz to powtarzam: ciesz¹ mnie zawsze lokalnej wspólnoty. 
inicjatywy, z którymi zg³aszaj¹ siê nasi parafianie. Jeœli tylko 
mo¿na, próbujemy je w naszym pos³ugiwaniu duszpasterskim Ostatnio wielk¹ radoœci¹ dla mnie by³o pojawienie siê mo¿liwoœci 
wykorzystaæ. Ostatnio by³a to spora „rewolucja” w godzinach wydawania przez nasz¹ parafiê miesiêcznika. Gratulujê zapa³u 
odprawiania Mszy œw. w dni powszednie. Trochê wiêcej czasu kolegium redakcyjnemu i ju¿ teraz dziêkujê za wykonywan¹ pracê. 
spêdzonego w koœciele przez ksiê¿y, koœcielnego i organistów, 
ale zarazem œwiadomoœæ, ¿e realizujemy prawdziwe potrzeby Moim marzeniem jest, byœmy tak jak przez wiele ró¿nych inicjatyw, 
naszych parafian, o czym œwiadczy frekwencja na codziennej równie¿ przez ten miesiêcznik coraz bardziej siebie poznawali, 
Mszy œw. o godz. 8.30. byœmy czuli siê zwi¹zani z tym szczególnym miejscem w Józefowie, 

gdzie nasi przodkowie na pocz¹tku XX wieku wybudowali piêkn¹ 
Papie¿ Jan XXIII lubi³ nazywaæ parafiê „Ÿród³em tryskaj¹cym œwi¹tyniê. 
poœrodku osady, do którego wszyscy mieszkañcy przychodz¹ 
ugasiæ pragnienie”. Pawe³ VI wyraŸnie uczy³, „¿e ta pradawna i A my przecie¿ jesteœmy tylko jednym z wielu pokoleñ duszpasterzy i 
czcigodna struktura, jak¹ jest parafia, spe³nia niezast¹pion¹ i mieszkañców Józefowa, którzy przy niej tworz¹ ¿yw¹ wspólnotê.  
wielce aktualn¹ misjê”. 

Ks. Kazimierz Gniadziejko - proboszcz
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II kieruje do nas nastêpuj¹ce s³owa: 
„Wszyscy powinniœmy odkryæ, poprzez wiarê, prawdziwe 
oblicze parafii, czyli sam¹ 'tajemnicê' Koœcio³a, który w³aœnie w 

S³owo od ksiêdza Proboszcza
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Z ¯YCIA PARAFII

Pocz¹tek kultu B³ogos³awionego w naszej parafii

Powitanie biskupa Stanis³¹wa Kêdzierê przez Proboszcza plastyka p. Tomasza Siemierzewicza. Coœ jednak po nas zostanie, p. 
parafii, ksiêdza Kazimierza Gniedziejko. Tomaszu, a pan jest tego bezpoœrednim sprawc¹.

Ekscelencjo, nasz Dostojny Goœciu, I wróæmy do prezbiterium. Jego Magnificencja Ks. pra³at Piotr 
Klimek – rektor naszego seminarium – niedawno z klerykami 

Równie¿ ja witam Ciê z wielk¹ radoœci¹ w naszej wspólnocie pie lgrzymowa³ do Okopów, by nawiedziæ  rodzinny dom 
parafialnej. Dzisiaj przez tê uroczystoœæ pragniemy uczciæ B³ogos³awionego i spotkaæ siê z Jego mam¹ (pomaga³em im w tym 
dwóch wielkich Polaków, ¿yj¹cych w naszych czasach. trochê). Ks. prof. Jan Sochoñ, mój kolega kursowy, pochodzi z 

bia³ostocczyzny i mia³ wiele mo¿liwoœci spotkañ z ks. Jerzym, 
chocia¿by w 1983 r. na pogrzebie mojego taty. Ks. pra³at Marcin 
Wójtowicz – dziekan praski by³ wikariuszem w koœciele St. Kostki, 
gdy zgin¹³ ks. Jerzy. Mieszka³ wiêc „z b³ogos³awionym pod jednym 
dachem”, jak to opisa³ w ksi¹¿ce. Ks. Leszek Szwedkowicz, który 
pos³uguje w naszej parafii (pewnie nie wszyscy o tym wiedz¹) jest 
koleg¹ kursowym dzisiejszego b³ogos³awionego, razem z nim 
przyjmowa³ œwiêcenia kap³añskie w czerwcu 1972 r.  I znów nie 
sposób wszystkich obecnych na dzisiejszej liturgii wymieniæ. Witam 
jak najserdeczniej ca³e duchowieñstwo i wszystkich zebranych 
dzisiaj w koœciele. Specjalnie przy niektórych wspomnia³em ich 
spotkania. Niech to bêdzie zachêt¹, by dzisiaj ka¿dy z nas wspomnia³ 
swoje spotkania z b³. ks. Jerzym oraz S³ug¹ Bo¿ym JPII. Dziêkujemy 
dzisiaj Bogu za beatyfikacjê ks. Jerzego i modlimy siê o rych³¹ 
(mamy nadziejê w przysz³ym roku) beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego JP II.

Ods³oniæ pomnik S³ugi Bo¿ego Papie¿a JP II i intronizowaæ w 
naszej œwi¹tyni relikwie jego duchowego syna – b³. ks. Jerzego 
Popie³uszko. Z ksiêdzem Jerzym niemal wszyscy tutaj obecni s¹ 
w jakiœ sposób zwi¹zani. Ks. Biskup by³ jego wychowawc¹ w 
seminarium, najpierw jako prefekt, potem jako wicerektor. 
Ekscelencjo, jesteœmy bardzo wdziêczni za obecnoœæ wœród nas 
i pos³ugê. Relikwie wnios³a do naszego koœcio³a Mama 
b³ogos³awionego ks. Jerzego. 

Jest wœród nas równie¿ rodzeñstwo ks. Jerzego: siostra Teresa 
(moja matka chrzestna) i brat Stanis³aw.  Nie sposób wymieniæ 
wszystkich ponad dwudziestu osób, które przyjecha³y z 
Okopów, Suchowoli, D¹browy Bia³ostockiej, Bia³egostoku i 
Warszawy. Dzisiaj rodzina b³. ks. Jerzego jest wœród nas licznie 
zgromadzona, gdy¿ tak siê sk³ada, ¿e jest równie¿ moj¹ rodzin¹. 
Dziêkujê wam za przybycie, to dla nas wielki zaszczyt. 
Prezbiterium mi wybaczy, ale skoro ju¿ przeszed³em na koœció³, 
to pragnê powitaæ pani¹ pose³ na sejm RP p. Annê Sikora, która 
jak wiem te¿ czêsto bywa³a na ¯oliborzu. Witam poczty 
sztandarowe i w³adze samorz¹dowe Miasta Józefów z 
burmistrzem p. Stanis³awem Kruszewskim i przewodnicz¹cym 
Rady Miasta Cezarym £ukaszewskim na czele, witam 
przedstawicieli ró¿nych organizacji spo³ecznych w naszym 
mieœcie. Witam projektanta i wykonawcê pomnika JPII, artystê 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM B£. KS. JERZEGO
Bo¿e, •ród³o wszelkiego dobra, dziêkujê Ci, ¿e w swojej mi³oœci 
obdarzy³eœ b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszkê godnoœci¹ 
kap³añstwa. 
Pos³a³eœ Go, aby gorliwie g³osi³ Twoje s³owo, szafowa³ œwiêtymi 
sakramentami, mê¿nie dzia³a³ w Twoje Imiê i zawsze by³ blisko 
ka¿dego cz³owieka wzywaj¹c do przebaczenia, jednoœci i pokoju. Ty 
obdarzy³eœ Go ³ask¹ mêczeñstwa, przez co upodobni³ siê do 
Chrystusa na drodze krzy¿owej. 
Uwielbiamy i dziêkujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Koœcio³a, 
szczególnie za to, ¿e uczyni³eœ go poœrednikiem w rozdawnictwie 
³ask. W swoim nieskoñczonym mi³osierdziu racz zaliczyæ Go w 
poczet œwiêtych, a nam, za jego wstawiennictwem udziel ³ask, o 
które z ufnoœci¹ Ciebie prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

RELIKWIE B£. KS. JERZEGO W JÓZEFOWIE
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ŒWIÊTA KOŒCIELNE

URODZINY WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
Przypomnienie prawdy o powszechnym powo³aniu do œwiêtoœci

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych tego œwiata w grzechach powszednich i nie odby³y jeszcze na ziemi 
ca³ej doczesnej kary. Wed³ug œw. Katarzyny Genueñskiej, która 

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych ma charakter bardzo najtrafniej pisa³a o tajemnicy czyœæca, najwiêksz¹ kar¹ dla duszy 
radosny. 1 listopada wspominamy, wszystkich tych, którzy ¿yli czyœæcowej jest tymczasowa roz³¹ka z Bogiem. Dusza ludzka 
przed nami i wype³niaj¹c w swoim ¿yciu Bo¿¹ wolê osi¹gnêli poznaj¹c po œmierci Boga, jako pe³niê mi³oœci pragnie zjednoczenia 
wieczne szczêœcie przebywania z Bogiem w niebie. Koœció³ z Nim, a równoczeœnie rozpoznaje, ¿e jeszcze nie jest tego godna i 
wspomina nie tylko oficjalnie uznanych œwiêtych, czyli tych sama szuka mo¿liwoœci oczyszczenia. Bóg odpowiada na to 
beatyfikowanych i kanonizowanych, ale tak¿e wszystkich pragnienie duszy poprzez czyœciec, dlatego te¿ jest on dzie³em 
wiernych zmar³ych, którzy ju¿ osi¹gnêli zbawienie i mi³osierdzia Boskiego.
przebywaj¹ w niebie. Widzi w nich swoich orêdowników u  
Boga i przyk³ady do naœladowania. Ws tawiennic twa Dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Wszystkich Œwiêtych wzywa siê w szczególnie wa¿nych zmar³ych przypominaj¹ prawdê o wspólnocie Koœcio³a, obejmuj¹cej 
wydarzeniach ¿ycia Koœcio³a. œwiêtych w niebie, pokutuj¹cych w czyœæcu i ¿yj¹cych jeszcze na 

ziemi. Wœród tych trzech stanów Koœcio³a dokonuje siê, poprzez 
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa w Koœciele nie modlitwê, pamiêæ czy ofiarê, ci¹g³a wymiana dóbr duchowych. W 
wspominano ¿adnych œwiêtych. Najwczeœniej zaczêto oddawaæ tej ³¹cznoœci (komunii) wyra¿a siê œwiêtych obcowanie.
czeœæ Matce Bo¿ej. Potem kultem otoczono mêczenników, 
nawiedzaj¹c ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w Codziennie odpust zupe³ny
rocznicê œmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono 
jednego dnia wspomnienie wszystkich mêczenników. Z czasem W dniach 1-8 listopada mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny 1 raz ka¿dego 
zaczêto pamiêtaæ o œwi¹tobliwych wyznawcach: papie¿ach, dnia:
mnichach i dziewicach. Wiêkszego znaczenia uroczystoœæ - br ak j aki ego kol wie k pr zyw i¹z ani a do  grz ech u, n awe t 
Wszystkich Œwiêtych nabra³a za czasów papie¿a Bonifacego IV powszedniego (je¿eli jest brak ca³kowitej dyspozycji - zyskuje siê 
(+ 615), który zamieni³ pogañsk¹ œwi¹tyniê, Panteon, na koœció³ odpust - stan ³aski uœwiêcaj¹cej (brak nieodpuszczonego grzechu 
Najœwiêtszej Maryi Panny i Wszystkich Mêczenników. ciê¿kiego) lub spowiedŸ sakramentalna
Uroczystego poœwiêcenia œwi¹tyni wraz ze z³o¿eniem relikwii - przyjêcie Komunii œwiêtej
mêczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicê - odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaœ Mario") w 
poœwiêcenia obchodzono, co roku z licznym udzia³em intencjach Ojca Œwiêtego.
wiernych, a sam papie¿ bra³ udzia³ we Mszy œw. stacyjnej. Ju¿ - nawiedzenie koœcio³a lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich 
ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Œwiêtych obchodzone by³o Wiernych Zmar³ych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i 
w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papie¿a Grzegorza IV Wierzê; 
(828-844) cesarz Ludwik rozci¹gn¹³ œwiêto na ca³e swoje - w dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z 
pañstwo. W 935 r. Jan XI rozszerzy³ je na ca³y Koœció³. W ten równoczesn¹ modlitw¹ za zmar³ych - codziennie odpust zupe³ny, 
sposób lokalne œwiêto Rzymu i niektórych Koœcio³ów sta³o siê który mo¿na ofiarowaæ wy³¹cznie za zmar³ych (za nawiedzenie 
œwiêtem Koœcio³a powszechnego. cmentarza w inne dni - odpust cz¹stkowy równie¿ wy³¹cznie za 

zmar³ych).
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych przypomina prawdê o 
powszechnym powo³aniu do œwiêtoœci. Ka¿dy chrzeœcijanin, “Œwiêto Zmar³ych”
niezale¿nie od konkretnej drogi ¿ycia, jest powo³any do 
œwiêtoœci. Tej pe³ni cz³owieczeñstwa nie mo¿na osi¹gn¹æ “Œwiêta Zmar³ych” nie ma... Takiej nazwy niektórzy u¿ywaj¹ jako 
w³asnymi si³ami. Konieczna jest pomoc ³aski Bo¿ej, czyli dar okreœlenia pierwszych dwu dni listopada. Nazwa jest oczywiœcie 
¿yczliwoœci Boga. Poniewa¿ Stwórca powo³uje do œwiêtoœci b³êdna. By³a promowana w czasach PRL’u. Intencj¹ wprowadzenia 
wszystkich, tak¿e ka¿demu cz³owiekowi pomaga sw¹ ³ask¹. takiej nazwy by³o oderwanie pamiêci o zmar³ych od religii.
Teologia wskazuje, i¿ ka¿dy otrzyma³ dar zbawienia, bo Jezus Podobnie by³o ze “œlubami” czy “chrztami” cywilnymi. W³adze 
Chrystus z³o¿y³ ofiarê za wszystkich ludzi. Od ka¿dego z nas chcia³y wprowadziæ œwiêta konkurencyjne dla œwi¹t koœcielnych.
jednak zale¿y, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar Pomys³odawcom siê najwyraŸniej uda³o, bo do dziœ s³yszymy tak¹ 
œwiêtoœci. formê nazwy tego œwiêta.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych “Halloween”

Pamiêæ o zmar³ych odró¿nia cz³owieka od zwierz¹t. To znak, ¿e Halloween czerpie swoje pocz¹tki z przedchrzeœcijañskiej tradycji 
cz³owiek jest zdolny do wiernoœci, do wdziêcznoœci. Nie celtyckiej. Zgodnie z celtyckim zwyczajem 1 listopada koñczy³o siê 
przypadkiem wiêc Koœció³ po uroczystoœci Wszystkich panowanie boga œmierci. W tym czasie duchy zmar³ych w 
Œwiêtych obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych mijaj¹cym roku wêdrowa³y do królestwa zmar³ych. 
Zmar³ych, czyli dzieñ zaduszny. Jest to dzieñ modlitwy za Maski czarownic i ogieñ mia³y pomóc ludziom w wypêdzeniu z³ych 
wszystkich wierz¹cych w Chrystusa, którzy odeszli ju¿ z tego duchów i prowadzeniu dobrych dusz do królestwa zmar³ych. Œwiêto 
œwiata, a teraz przebywaj¹ w czyœæcu, który jest miejscem najbardziej popularne jest dziœ w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
oczyszczenia w mi³oœci i "przedsionkiem nieba". Przekonanie o Brytanii. Ostatnio jest doœæ natarczywie implantowane w Polsce. 
istnieniu czyœæca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Przypomnijmy, ¿e “œwiêto” to nie wyrasta z naszej kultury i 
Powszechne wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych ewidentnie jest nastawione na rynek gad¿etów. To bezkrytyczne 
spotykamy dopiero w VII wieku. Narodziny Dnia Zadusznego przyjmowanie obcych kulturowo wzorów w¹tpliwej jakoœci, 
przypadaj¹ na 998 r., kiedy to w klasztorach podleg³ych zakrawaj¹ce na snobizm.
opactwu Cluny zaczêto obchodziæ 2 listopada wspomnienie 
zmar³ych, którzy prze¿ywaj¹ swoje oczyszczenie w czyœæcu.
Czyœciec to stan, w którym znajduj¹ siê dusze, które zesz³y z 
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Rozmowa z Bogdanem Rymanowskim - mieszkañcem Józefowa i czêstym goœciem naszej parafii

- Jak kszta³towa³a siê Pañska œwiadomoœæ patriotyczna? propaganda. Wiedzê zdobywaliœmy z wydawnictw nielegalnych. 
Naszymi idolami byli Powstañcy Warszawscy, Szare Szeregi. Jako 

Pierwsze prze¿ycie patriotyczne, które dobrze pamiêtam, to m³odzi ch³opcy nie mogliœmy w otwarty sposób zaanga¿owaæ siê w 
1978 rok, 16 paŸdziernika: wybór Papie¿a Polaka. Mia³em opozycjê, wiêc zaczêliœmy konspirowaæ. Pisaliœmy na murach 
wtedy 11 lat, by³em mieszkañcem Nowej Huty. To by³o napisy „precz z komun¹”, rozrzucaliœmy ulotki, chodziliœmy na 
fantastyczne uczucie, ogromna radoœæ. Nie tylko dlatego, ¿e na uliczne demonstracje itp. 
czele Koœcio³a stanie nasz rodak. Tak¿e dlatego, ¿e to bêdzie 
„nasz” Karol Wojty³a. Z perspektywy czasu wydaje siê to wielk¹ przygod¹, ale wtedy 
Cz³owiek, którego znaliœmy, którego kochaliœmy, bez którego grozi³o nam wyrzucenie ze szko³y, spa³owanie albo wiêzienie. 
walki nigdy nie powsta³by nowohucki koœció³ Arka Pana. Czu³em, ¿e nie mogê patrzeæ obojêtnie na to, co dzieje siê wokó³ 

mnie. Nie liczy³a siê kasa, 
ani zdobywanie pozycji. 
Liczy³a siê Polska, przez 
wielkie P. Dzia³aliœmy w 
F e d e r a c j i  M ³ o d z i e ¿ y  
Walcz¹cej, prowadziliœmy 
takie podwójne ¿ycie, 
zdarza³o siê, ¿e jego ofiar¹ 
pada³a nauka. Za dnia 
grzecznie chodziliœmy do 
l i c e u m ,  w i e c z o r a m i  
wypuszczaliœmy siê na 
ró¿ne akcje. Dla niektórych 
byliœmy „zadymiarzami”, 
ale ja wiem, ¿e to by³a 
twarda szko³a patriotyzmu. 

- Jak œwiêtowaliœcie 11 
listopada w latach 80-
tych?

Zarówno 3 maja, jak i 11 
listopada by³y œwiêtami 
z a k a z a n y m i  ( z o s t a ³ y  
przywrócone jako œwiêta 
pañstwowe odpowiednio w 
latach 1989 i 1990). A 

Nigdy nie zapomnê wydarzeñ z 13 maja 81 roku. By³em wtedy wiadomo jak smakuje zakazany owoc. To by³a dla nas jedna z 
na Mszy Fatimskiej w³aœnie w Arce, kiedy ksi¹dz przerwa³ najwa¿niejszych dat w roku. 11 listopada zawsze bêdzie mi kojarzyæ 
nabo¿eñstwo i przekaza³ nam wiadomoœæ o zamachu na Jana siê z ogromnym napiêciem, podnieceniem i chêci¹ 
Paw³a II. Wszyscy padli na kolana: by³ p³acz i gor¹ca modlitwa zademonstrowania, ¿e “Solidarnoœæ” ¿yje, a ludzie, którzy chc¹ 
by Papie¿ ocala³. wolnej Polski nie dadz¹ siê st³amsiæ. Prawdziwi patrioci œwiêtowali 

wiêc 11 listopada zawsze Msz¹ Œwiêt¹ za ojczyznê  albo Krakowie 
Bardzo prze¿y³em te¿ podpisanie porozumieñ sierpniowych 31 na Wawelu albo w jednym z koœcio³ów w Nowej Hucie. 
sierpnia 80 roku. Pamiêtam ze szczegó³ami transmisjê Œwiêtowaliœmy nielegalnie i z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e po wyjœciu z 
telewizyjn¹ z Gdañska i moment, gdy Wa³êsa macha tym koœcio³a ZOMO zaatakuje nas pa³ami i armatkami wodnymi. 
swoim wielkim d³ugopisem. Mam wra¿enie, ¿e ju¿ wtedy Koœció³ by³ jedyn¹ przestrzeni¹ wolnoœci i wszyscy, którzy chcieli 
zosta³em „dzieckiem Solidarnoœci”. Ca³¹ m³odoœæ spêdzi³em w œwiêtowaæ 11 listopada wokó³ Niego siê gromadzili. Chcieliœmy 
Nowej Hucie, która nale¿a³a do najbardziej walcz¹cych miast pokazaæ, ¿e nie ma zgody na Polskê pod sowieckim butem, z 
w Polsce. Czu³em siê jakbym „chwyci³ Pana Boga za nogi”, wojskami ZSRR na naszym terytorium; z w³adz¹, która nie ma 
mia³em szczêœcie ¿yæ w miejscu i czasie, w których mog³em mandatu demokratycznego; rz¹dzon¹ przez namiestników 
niemal¿e dotkn¹æ ludzi tworz¹cych historiê - od Jana Paw³a II Moskwy. Nikt z nas, m³odych ch³opaków, co do tego nie mia³ 
po fantastycznych ludzi antykomunistycznej opozycji. w¹tpliwoœci. 

Porz¹dn¹ „lekcjê patriotyzmu”  o paradoksie! - dosta³em w - Jak dziœ, w wolnym kraju, nale¿a³oby rozumieæ patriotyzm?
pocz¹tkach lat 80-tych od gen. Jaruzelskiego By³a to lekcja 
pa³ki, armatek wodnych i gazów ³zawi¹cych. Jak ka¿dy Dzisiaj byæ patriot¹ to nie byæ egoist¹. Przede wszystkim byæ 
normalny cz³owiek zacz¹³em siê zastanawiaæ w jakim kraju dobrym cz³owiekiem. Myœleæ o czymœ wiêcej ni¿ czubek w³asnego 
¿yjê ? czy Polska jest niepodleg³a i wolna ? Wybory moralne nosa. Nie ograniczaæ siê do robienia kasy, do troszczenia siê o 
by³o trochê ³atwiejsze ni¿ dzisiaj; podzia³ by³ prosty: albo jesteœ w³asn¹ rodzinê i o karierê. To interesowaæ siê sprawami Polski: nie 
po stronie wolnoœci i solidarnoœci, albo jesteœ po stronie mo¿na „mieæ w nosie” tego, co dzieje siê w kraju. 
komunistów. Byliœmy „my” i „oni”. 

Niedawno wybitny aktor Marek Kondrat przekonywa³ m³odzie¿ na 
W szkole nie mogliœmy siê uczyæ ani o pakcie Ribbentrop- Przystanku Woodstock, ¿e Polska wcale nie jest najwa¿niejsza, 
Mo³otow, ani o Katyniu. W podrêcznikach by³a czysta najwa¿niejszy jest ka¿dy z nich. Nieprawda. Nie zgadzam siê z nim. 

“PATRIOTA TO NIE EGOISTA”
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Jeœli ktoœ nie potrafi poœwiêciæ czegoœ dla Polski  a przecie¿ reprezentacji, kilkadziesi¹t tysiêcy garde³ œpiewa Mazurka 
dzisiaj nie musimy za ni¹ umieraæ  nie potrafi czegoœ dla niej D¹browskiego. To jest naprawdê piêkne. Jasne, ¿e ¿ycie nie sk³ada 
zrobiæ, to tak jakby mówi³, ¿e ma gdzieœ tych, którzy dla niej siê z samych wzruszeñ. Wa¿ne, a mo¿e wa¿niejsze s¹ te momenty 
umierali. szarego, codziennego ¿ycia. Wiem, ¿e liczy siê ka¿da minuta i nie 

mo¿na jej zmarnowaæ. Im bardziej bêdziemy doskonali w drobnych 
Nie bêdzie patriot¹ ten, kto nie postêpuje po chrzeœcijañsku. A sprawach, tym bardziej bêdzie mo¿na na nas liczyæ w sprawach 
to znaczy, ¿e potrafi pierwszy wyci¹gn¹æ rêkê do zgody, nie wielkich. 
trzyma w sobie zbyt d³ugo urazy i potrafi dogadaæ siê  w imiê 
wy¿szego dobra - z najwiêkszym przeciwnikiem politycznym. - Jak uczyæ m³odych ludzi patriotyzmu?
Miernikiem prawdziwego patriotyzmu jest tak¿e praca nad 
sob¹. Im bêdê wiêcej umia³, im bêdê m¹drzejszy, im zdobêdê Opowiadaj¹c o naszej historii, pokazuj¹c m³odym, ¿e nie jesteœmy 
lepsze wykszta³cenie, tym bardziej inni z tego skorzystaj¹, znik¹d, ¿e mamy jakieœ korzenie, których nie musimy siê wstydziæ. 
skorzysta mój kraj. ¯e jesteœmy kolejn¹ generacj¹ w ca³ym, fantastycznym marszu 

pokoleñ przez wieki. Cz³owiek, który nic nie wie o sobie, jest 
 - Czy jest Pan dumny z tego, ¿e jest Pan Polakiem? podatny na naciski. Nie ma poczucia w³asnej wartoœci, a wtedy 

³atwo nim manipulowaæ. Moje dzieci maj¹ ogromne szczêœcie, ¿e 
- Mam z Polsk¹ relacje „mi³osne”. Ja j¹ po prostu kocham. urodzi³y siê i wychowuj¹ w wolnym kraju. Polska im coœ ju¿ da³a, 
Kocham wszystko co w niej dobre i piêkne, nawet jeœli du¿o warto, aby i oni dali coœ Polsce, choæby przyk³adaj¹c siê do nauki. 
jest spraw, które mnie irytuj¹. Nie wstydzê siê Polski, i nie Wiem, ¿e nie zawsze ksi¹¿ki historyczne wci¹gaj¹ m³odzie¿, dzisiaj 
wstydzê siê wielkich s³ów. Tak, jestem dumny, ¿e ¿yjê w kraju, w bardziej skuteczny sposób przemawia do nich kultura obrazkowa. 
w którym upad³ komunizm; kraju, z którego pochodzi³ Jan Warto wiêc czasami wspólnie, ca³¹ rodzinê obejrzeæ dobry film 

Pawe³ II. Mamy fantastyczn¹ historiê, kulturê i jêzyk. Polski historyczny, ni¿ spêdzaæ czas przy beznadziejnej telenoweli. 
patriotyzm jest unikalny. 

- Jak spêdzi Pan tegoroczne œwiêto 11 listopada?
- Ojciec Bocheñski pisa³ o obowi¹zku budzenia w sobie 
uczuæ patriotycznych poprzez udzia³ w uroczystoœci - W ten sam sposób jak co roku. Msza za Ojczyznê i wizyta w 
patriotycznych. Co Pan o tym s¹dzi? miejscu, które kojarzy siê nam z histori¹. Jeœli uda mi siê byæ w tym 

czasie w Krakowie, to byæ mo¿e odwiedzê kryptê wawelska, w 
- Uwielbiam publiczne demonstrowanie polskoœci, polsk¹ której pochowano parê prezydenck¹. 
flagê czy polski hymn. To moment, kiedy mo¿emy przyjrzeæ siê 
sami sobie jak w lustrze. Dwie wielkie i niezapomniane 
demonstracje polskoœci to 2005 rok, kiedy Jan Pawe³ II - Dziêkujê za rozmowê.
odchodzi³ do Domu Ojca i tydzieñ po katastrofie smoleñskiej. 
Nie potrafiê siê w takich momentach nie wzruszyæ. Ciarki Rozmawia³a Maria Zaj¹czkowska
przechodz¹ mi po plecach, jak na meczach polskiej 
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WSPÓLNOTY W NASZEJ PARAFII

RUCH ŒWIAT£O-¯YCIE
Formuje, wychowuje, s³u¿y odnowie Koœcio³a, tworzy wspólnotê wspólnot

Co to jest Ruchu Œwiat³o-¯ycie? Lucyna i El¿bieta. Latem 1976 roku pierwsza grupa józefowskiej 
m³odzie¿y wyjecha³a na rekolekcje (m.in. do Kroœcienka, Murzasichla 

Ruch Œwiat³o-¯ycie jest jednym z ruchów odnowy Koœcio³a i Czarnej Góry) gdzie odwiedzi³ ich proboszcz Malinowski.
wed³ug nauczania Soboru Watykañskiego II. Gromadzi ludzi 
ró¿nego wieku i powo³ania: m³odzie¿, dzieci, doros³ych, jak Latem 1976 r., pod koniec czerwca, z parafii Matki Boskiej 
równie¿ kap³anów, zakonników, zakonnice, cz³onków instytutów Czêstochowskiej w Józefowie, grupa dzieci wyjecha³a do Czarnej 
œwieckich oraz rodziny w ga³êzi rodzinnej, jak¹ jest Domowy Góry na Oazê Dzieci Bo¿ych, prowadzon¹ przez wspomnianego ks. 
Koœció³. Poprzez odpowiedni¹ dla ka¿dej z tych grup formacjê Andrzeja Grefkowicza. Wœród wyje¿d¿aj¹cych byli m.in.: Bo¿ena, 

Ma³gorzata, Wies³aw, Konrad i Robert. Animatorami na Oazie Dzieci 
Bo¿ych w Czarnej Górze byli: Marek Balcerzak, Marek Doszko, 
Henryk Bartuszek, Walery Wnuk - obecni ksiê¿a. W latach 1997-1999 
odpowiedzialn¹ by³a Ma³gorzata Kasprzak. W tym czasie z 
zabudowañ, w których mieœci³y siê dawne salki katechetyczne, 
wspólnota przenios³a siê do salki w piwnicy nowowybudowanej 
plebanii, by wkrótce ulokowaæ siê w obecnej salce na parterze. 
Wspólnota czynnie uczestniczy³a w ¿yciu parafii — pos³uga w czasie 
Triduum Paschalnego, budowa o³tarzy na Bo¿e Cia³o, grobu 
Pañskiego i szopki w koœciele.

W tym okresie wspólnota liczy³a ok. 40 osób, z czego 20-25 
wyje¿d¿a³o na rekolekcje. Regularnie odbywa³y siê Oazy Modlitwy, 
funkcjonowa³a grupa Dzieci Bo¿ych.

W latach 2002-2003 odpowiedzialnymi byli Agnieszka Ostrzy¿ek i 
Micha³ Cudny. Opiekunem wspólnoty by³ ks. Jaros³aw Mazurek.
Lata 2003-2006 przynios³y zmiany: odpowiedzialnymi w tym czasie 
byli Magda Krupa i Micha³ Cudny, od wrzeœnia 2006 funkcjê tê pe³ni³a 
Zosia Piasecka. Wspólnot¹ opiekowali siê: do czerwca 2004 - ks. 

Ruch Œwiat³o-¯ycie wychowuje dojrza³ych chrzeœcijan i s³u¿y 
Jaros³aw Mazurek, do czerwca 2007 — ks. Jacek Szabaciuk. W tym 

odnowie Koœcio³a przez przekszta³canie parafii we wspólnoty 
okresie liczba osób we wspólnocie waha³a siê w granicach 25-35. Od 

wspólnot.
wrzeœnia 2007 roku odpowiedzialna za wspólnotê jest Partycja 
Pilarczyk, a funkcjê moderatora pe³ni ks. Jacek Skoczylas. Grupa 

Znakiem Ruchu Œwiat³o-¯ycie jest starochrzeœcijañski symbol 
m³odzie¿owa formuje siê na spotkaniach pi¹tkowych po³¹czonych z 

"fos-zoe" (gr. s³owa "œwiat³o" i "¿ycie" splecione liter¹ omega, 
Msza œw. Wieczorn¹.  Dzieci Bo¿e maj¹ swoje spotkanie w soboty 

tworz¹ce krzy¿). Cel Ruchu Œwiat³o-¯ycie jest osi¹gany poprzez 
przed po³udniem.

realizacjê programu formacyjnego. Ka¿dy uczestnik Ruchu 
uczestniczy w formacji, a nastêpnie podejmuje konkretn¹ s³u¿bê 

Wspólnota ca³y czas aktywnie uczestniczy w ¿yciu parafii. 
(diakoniê) w Koœciele i œwiecie. Ma³e grupy do których nale¿¹ 

Wspomaga³a przygotowanie kandydatów do bierzmowania, w³¹cza 
uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworz¹ jego wspólnotê w parafii. 

siê w obchody Dni Papieskich oraz wszelkie prace w koœciele: budowê 
Wspólnoty Ruchu utrzymuj¹ ze sob¹ ³¹cznoœæ spotykaj¹c siê na 

szopki, grobu Pañskiego, o³tarzy na Bo¿e Cia³o. Co roku tak¿e 
Dniach Wspólnoty.

anga¿owa³a siê w przygotowanie i oprawê Triduum Paschalnego 
Kap³ani w Ruchu spe³niaj¹ rolê moderatorów, a nie nale¿¹cy do 

(komentarze, dary, schola, ministranci).
niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialnoœæ za 

Organizowane s¹ akcje sprzeda¿y w³asnorêcznie zrobionych kartek 
duchow¹ formacjê uczestników Ruchu.

œwi¹tecznych, dziêki czemu pozyskano fundusze na pomoc finansow¹ 
dla uczestników przy wyjazdach na rekolekcje i Oazy Modlitwy.

Pocz¹tki historii Ruchu siêgaj¹ pierwszej oazy, która odby³a siê w 
roku 1954. Twórc¹ oazy, za³o¿ycielem Ruchu i pierwszym 

Ks. Jacek Skoczylas
moderatorem krajowym by³ ks. Franciszek Blachnicki (24 III 
1921 - 27 II 1987). Ruch Œwiat³o-¯ycie powsta³ i rozwija siê w 
Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza siê równie¿ poza 
jej granicami: na S³owacji, w Czechach, w Niemczech, na 
Bia³orusi, £otwie.

Wspólnota Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Józefowie

Historia naszej wspólnoty siêga roku 1975, kiedy to w 
józefowskiej parafii (wówczas jedynej) pos³ugiwali: œp. ks. 
proboszcz Wincenty Malinowski oraz ksiê¿a wikariusze Roman 
Trzciñski i œp. Bogdan Giertuga. Latem tego roku, na oazê do 
Kroœcienka, któr¹ prowadzi³ ks. Franciszek Blachnicki, 
wyjecha³a Marysia, jako pierwsza osoba z naszej parafii.

Kolebk¹ parafialnej grupy oazowej by³ kr¹g m³odych ludzi, 
zgromadzonych wokó³ ks. Trzciñskiego, który na 
cotygodniowych spotkaniach na plebanii prowadzi³ krêgi 
liturgiczne nad niedzielnymi czytaniami. W jego sk³ad wchodzili 
m. in. Janusz, Ma³gorzata, Ania, Piotr, Miros³aw, Agnieszka, 

Wakacyjne rekolekcje

Na pewno bêdzie dobrze
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PIELGRZYMKA

Z ZIEMI POLSKIEJ DO W£OSKIEJ 
Relacja z pielgrzymki autokarowej do W³och, 2 - 11 paŸdziernika 2010

Postawiono przed nami (¿on¹ i mn¹) zadanie zgo³a (nie wspominaj¹c o Zwiastowaniu), które naprawdê przemówi³y! 
niewykonalne. Zawarcia w 3000 znaków (sic!) wra¿eñ z 9 - Przemówi³y koj¹co w samym sercu odnosz¹c siê do najwiêkszych 
dniowej peregrynacji do W³och. Wychodzi 165 pragnieñ i têsknot cz³owieka. „B³ogoœæ, szczêœliwoœæ i 
znaków/ma³¿onka/dzieñ pielgrzymki. Niewiele, ale szpalty bezpieczeñstwo. W Loreto czu³am siê tak, jakbym przyjecha³a 
„Naszego Józefowa” s¹ bezlitosne... odwiedziæ moj¹ mamê”(to z kolei relacja mojej ¿ony). £zy 

wzruszenia na twarzy starszego pielgrzyma, który od dziêciêcych lat 
s³ysza³ od rodziców magiczn¹ opowieœæ o Loreto, a teraz us³ysza³ Piek³o
dŸwiêk loretañskich dzwonów. Niepowtarzalne. 

Obydwoje nale¿ymy do parafii B³. W³adys³awa z Gielniowa na 
Natolinie (Ursynów). Pomys³odawc¹ i g³ównym inicjatorem 
pielgrzymki by³a ¿ona, która z okazji rocznicy 5-lecia 
ma³¿eñstwa postanowi³a podarowaæ mê¿owi coœ co oprze siê 
próbie czasu. Idealny prezent wypatrzy³a na stronie internetowej 
par. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Józefowie. Przede 
wszystkim jechaliœmy z nadziej¹ i wiar¹, ¿e Niebieska Matuchna 
otoczy nas skuteczniejsz¹ opiek¹.

Czyœciec

Nie ukrywam, ¿e na pielgrzymkê jecha³em bez stanu ³aski 
uœwiêcaj¹cej (Z dusz¹ niczym szkar³at). Codzienne  
uczestnictwo w mszy œwiêtej, odmawianie ró¿añca oraz koronki 
do Mi³osierdzia Bo¿ego, konferencje wys³uchane w autokarze i 
obejrzane filmy (Œw. Franciszek, Œw. Rita, Big Mike), jak 
równie¿ napór duchowych wra¿eñ z odwiedzanych miejsc 
(chocia¿by Asy¿ niczym zastyg³y w kapsule czasu z 
niepowtarzaln¹ atmosfer¹ kamiennych uliczek i domów 
wtulonych do zbocza górskiego, którego ulice przemierza³ ubogi 

Post scriptum

Na zakoñczenie chcielibyœmy podziêkowaæ z ca³ego serca Ks. 
Paw³owi za duchowe przewodnictwo, jego poczucie humoru i 
œmiech, który trz¹s³ ca³ym autokarem oraz wysi³ek w³o¿ony w 
organizacjê pielgrzymki, siostrze Marite za rozmowy przy stole, 
przewodnikowi  z PTTK Kraków (p. S³awomir Pasternak), którego 
erudycja, olbrzymia wiedza a tak¿e dar s³owa (czy¿by p. S³awek 
modli³ siê regularnie do Œw. Antoniego Padewskiego) nie mia³y sobie 
równych. Kierowcom za profesjonalizm i styl jazdy, który sprzyja³ 
modlitwie z innych powodów ni¿ lêk o w³asne ¿ycie. A tak¿e 
pozosta³ym pielgrzymom, których mieliœmy okazjê spotkaæ na swej 
drodze. 

Francesco, tak drogi naszemu Ojcu) sprawi³y, ¿e dojrzewa³o we 
mnie pragnienie pojednania siê z Bogiem. W Anzio nad 
brzegiem Morza Tyreñskiego, spowiedŸ obmy³a mnie z grzechu 
a m¹droœæ spowiednika (Bóg Zap³aæ, Ks. Pawle) da³a wiele do 
myœlenia. 

Niebo

„Com widzia³, opowiem - po œmierci: Bo w ¿yj¹cych jêzyku 
niema na to g³osu” („Droga nad przepaœci¹ w Czufut-Kale”, 
Sonety krymskie, A. Mickiewicz). Trudno z dziesi¹tek miejsc, 
rozmów, modlitw, intencji modlitewnych pielgrzymów wybraæ 
te, które najg³êbiej zapad³y w pamiêci, poruszy³y najwra¿liwsze 
struny serca. Wymieniê Loreto z Bazylik¹ Domu Œwiêtej 
Rodziny, sprowadzon¹ przez Anio³ów (De Angelis) do Europy u 
kresu panowania Krzy¿owców w Ziemi Œwiêtej. Olbrzymi g³ód 

Szczêœæ Bo¿e Wam Wszystkim, Waszym Rodzinom i Bliskim. Eucharystii (nigdy wczeœniej nie s¹dzi³em, ¿e mo¿na z tak¹ 
I do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.niecierpliwoœci¹, z takim ³aknieniem czekaæ na Cia³o Pana) i 

b³ogoœæ z jej przyjêcia. Ws³uchanie siê w g³os œcian rodzinnego 
Aneta i Tomasz Matyrzyñscydomu Maryji, które by³y œwiadkami rozmów Jej, Józefa i Jezusa 
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Audiencja Ogólna na Placu œw. Piotra w Rzymie

Msza œw. Na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino
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NAUCZANIE KOŒCIO£A

“IN VITRO” - biskupi pisz¹ do polityków

Abp Henryk Hoser podczas konferencji prasowej po spotkaniu Zespo³u 
Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.
(fot. PAP/Pawe³ Kula)

Najwa¿niejsze osoby w pañstwie oraz przewodnicz¹cy klubów 
parlamentarnych i sejmowych komisji: zdrowia oraz polityki spo³ecznej i 
rodziny s¹ adresatami wystosowanego dziœ listu biskupów w sprawie regulacji 
prawnych dotycz¹cych in vitro. Biskupi pisz¹, ¿e „chc¹ przestrzec przed 
uchwaleniem ustaw dopuszczaj¹cych rozwi¹zania prawne, które s¹ nie do 
pogodzenia zarówno z obiektywnymi racjami naukowymi o pocz¹tku 
biologicznego ¿ycia cz³owieka jak te¿ z jednoznacznymi wskazaniami 
moralnymi p³yn¹cymi z Dekalogu i Ewangelii, które przypomina Koœció³”.
List sygnowany przez przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski abp. 
Józefa Michalika, przewodnicz¹cego Zespo³u Ekspertów KEP ds. 
Bioetycznych abp. Henryka Hosera i przewodnicz¹cego Rady Episkopatu ds. 
Rodziny bp. Kazimierza Górnego sk³ada siê z szeœciu punktów, w których 
biskupi przedstawiaj¹ argumentacjê przeciwko in vitro.
W pierwszym wskazuj¹, i¿ „metoda in vitro powoduje ogromne koszty 
ludzkie, jakie s¹ z ni¹ zwi¹zane, dla urodzenia jednego dziecka”. Na ró¿nych 
etapach tej procedury medycznej, w ka¿dym przypadku dochodzi do œmierci 
wielu istnieñ ludzkich. Jest jeszcze wiêcej zarodków, które s¹ poddawane 
zamro¿eniu – pisz¹ biskupi.
W drugim punkcie zwracaj¹ uwagê, i¿ „metoda in vitro ma wci¹¿ nie do koñca 
zbadane skutki dla dzieci poczêtych t¹ metod¹” „Coraz liczniejsze badania 
pokazuj¹, ¿e skutkiem tej procedury jest mniejsza odpornoœæ, wczeœniactwo, 
niedowaga, powik³ania a tak¿e czêstsza zapadalnoœæ na rozmaite schorzenia 
genetyczne. Metoda ta jest niebezpieczna dla dzieci poczêtych przy jej 
pomocy” – pisz¹ biskupi.
Trzeci punkt mówi o tym, ¿e zap³odnienie in vitro to „m³odsza siostra 
eugeniki”, rzekomej procedury medycznej o najgorszych skojarzeniach z nie 
tak odleg³ej historii. Biskupi przypominaj¹, ¿e Jan Pawe³ II i inne autorytety 
moralne wielokrotnie sprzeciwiali siê eliminacji ludzkich zarodków i 
piêtnowali tak¹ metodê.
W czwartym punkcie biskupi przestrzegaj¹ przed „nieobliczalnymi skutkami 
spo³ecznymi, jakie wywo³aæ mo¿e rozpowszechnienie metody in vitro”. „Tak 
poczête dziecko mo¿e mieæ trzy matki: genetyczn¹ – czyli dawczyniê 
materia³u genetycznego, biologiczn¹ – która je urodzi³a i spo³eczn¹ – która to 
dziecko wychowuje. Ojcostwo w twoim przypadku jest jeszcze trudniejsze do 
ustalenia” – alarmuj¹ biskupi.
Wed³ug biskupów, „piln¹ koniecznoœci¹ jest uruchomienie programów 
zapobiegania niep³odnoœci, których przyczyny s¹ znane i uzale¿nione od 
ludzkich, œwiadomych dzia³añ”. Pisz¹ o tym w punkcie pi¹tym, apeluj¹c, by 
niep³odnoœæ rzeczywiœcie leczyæ.
Autorzy listu wspó³czuj¹ rodzinom cierpi¹cym z powodu braku potomstwa. 
Wyra¿aj¹ uznanie „tym wszystkim, którzy mimo osobistego dramatu staraj¹ 
siê zachowaæ wiernoœæ zasadom chrzeœcijañskiej etyki i otwieraj¹ siê na 
przyjêcie dzieci przez adopcjê”.
 Pod koniec listu biskupi wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e „przedstawione przez nich racje 
stan¹ siê przedmiotem refleksji i zachêc¹ do obiektywizmu tych, których naród 
obdarzy³ szacunkiem i zaufaniem na aktualnym etapie polskiej historii”.

Pe³ny tekst listu: http://www.deon.pl

„Listopadowy Anio³”
(ze zbioru „Rok z Anio³ami”)

Widzia³am Anio³a z bukietem chryzantem.
Szed³ Pi¹t¹ Alej¹.
W reklamówce postukiwa³y mu znicze.
Pod skromn¹ jesionk¹ upchn¹³ skrzyd³a,
wiêc wygl¹da³ na przygarbionego...
Mia³ czerwony szalik i - o rety! -
bose, zupe³nie bose stopy!...
„Jak siê przeziêbi, to dostanie kataru
i z nieba bêdzie jutro s³ychaæ: a psik! a psik! -
o czym na pewno napisz¹ w gazecie” - myœlê.

Skrêci³ w Piêtnast¹ Poprzeczn¹.
Rozgl¹da siê, szuka... 
Chyba jest tu po raz pierwszy.
No tak... Ju¿ wszystko jasne.
Stan¹³ przy tym grobie. 
Przy grobie z kamiennym anio³em.
Rozmawiaj¹.
Kamienny anio³ dziêkuje za odwiedziny 
i kwiaty. 
Sam zapala znicze. Widaæ, ¿e ma wprawê.
WyraŸnie siê o¿ywi³.
Zapyta³, ile jeszcze dni do Koñca Œwiata,
ale nie us³ysza³am odpowiedzi...   

Ma³gorzata Nawrocka
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DLA DZIECI I NIE TYLKO…

Dni wpisywania nowych znalezisk do historycznego zbioru drzwiami.                                   
Profesora to by³y naprawdê œwi¹teczne dni! Profesor jak struœ  Ryby na œwiêta jak i w dzieñ powszedni niez³a rzecz  miaukn¹³ 
afrykañski biega³ wtedy po swoim mieszkaniu, kolebi¹c na kocur i leniwie podci¹gn¹³ swój wisz¹cy nad pod³og¹, zaspany 
boki d³ug¹, m¹dr¹ szyj¹, a jego kraciaste kapcie miga³y ogon. 
F¹flowi przed nosem szybciej ni¿ zwykle. Powtarza³ te¿                                                                             
wów cza s z prz ejê cie m: „ma m nad zie jê. ..” , „ma m W Wigiliê jednak F¹fel obrazi³ siê na Profesora prawie 
nadziejê...”, „a mo¿e...”, „a mo¿e...” i robi³o siê od razu œmiertelnie!
weselej! Bo tak na co dzieñ... to dziwne... Profesor, s³awny Zjedli co prawda po œledziu (przy czym Profesor wytapla³ 
Profesor, chodzi³ na co dzieñ smutny i zamyœlony. swojego w jakiejœ mazi ze s³oika... phhh...!), ale potem drzwi do 
Niby F¹flowi nic do tego, ale - jak prawdziwy przyjaciel - gabinetu zamknê³y siê przed F¹flem na wiele godzin... wiêc 
próbowa³ i w tej sprawie swoich kocich sztuczek... Niestety! ca³y zestaw pytañ, ju¿ od roku przygotowany na godzinê 
Chocia¿ przywleka³ do domu wszystkie upolowane myszy na dwunast¹, kiedy nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e kot przemówi 
uroczyste kolacje, chocia¿ zachêca³ do wspólnych gonitw za ludzkim g³osem  ca³y zestaw pytañ na temat Drogi Mlecznej i 
gumow¹ pi³k¹, chocia¿ - niech tam - rezygnowa³ c z a s e m  z  Ryb w niebie  musia³ poczekaæ!!! O pierwszej w nocy 
miejsca na bujanym fotelu, jego pan najwy¿ej podrapa³ F¹fla zirytowany F¹fel stan¹³ na tylnych ³apach przy dziurce od 
za uchem, pog³aska³ miêkkie futerko i, dalej zamyœlony, klucza i wrzasn¹³ w ni¹ jak w tubê wyraŸnym, mêskim g³osem:                                                                                                
patrzy³ w okno... „To pewnie dlatego, ¿e nie ma ogona, wiêc  - Otwieraj, ty draniu!... chcia³ jeszcze dodaæ: „niech ciê gêœ 
brakuje mu sposobu do wywijania z radoœci...!” Doszed³ kopnie!”  ale by³o ju¿ chyba po pasterce, bo tylko miaukn¹³ 
kiedyœ do genialnego wniosku kot i od tej pory da³ ¿a³oœnie i  zrozpaczony  powlók³ siê w stronê bujanego fotela. 
profesorowi spokój. Profesor  o c z y w i œ c i e  niczego nie s³ysza³ ani nie zauwa¿y³, z 

takim przejêciem odda³ siê studiowaniu szczegó³owej mapy 
Poczciwy, g³upi F¹fel! Nie wiedzia³, ¿e profesor jest smutny, Oceanii... Zasta³ go przy tej pracy bia³y œwit Bo¿ego 
bo od tylu lat szuka , a nie znajduje... Czego? Najwiêkszej na Narodzenia.
œwiecie rzeczy, oczywiœcie...!!!
Zbada ³  ju¿  se tk i ,  tys i¹ce ,  dz ies i¹ tk i  tys iêcy   *
najniezwyklejszych zjawisk... Zadziwia³ ludzi wyk³adami o 
najwiêkszych, australijskich  ¿abach, o gwiazdach -  Oko³o godziny siedemnastej, po nieprzespanej nocy i 
gigantach , o najwiêkszych  ¿yj¹cych i nie¿yj¹cych zjedzonym przed chwil¹ „œniadaniu”, Profesor znów sta³ przy 
stworzeniach podwodnych i lataj¹cych. O najwiêkszych oknie. Bola³a go g³owa. W dodatku kot zaszy³ siê w szafie i nie 
budowlach wzniesionych przez ludzkoœæ i najwiêkszych dawa³ stamt¹d znaku ¿ycia... Co za okropny dzieñ! A mo¿e by 
wojnach, które te budowle w proch obraca³y... Ale wci¹¿ nie tak wyjœæ na ma³y spacer? Staruszek powoli w³o¿y³ p³aszcz i 
móg³ zdecydowaæ, jak wœród tylu rzeczy najwiêkszych w³aœnie od zewn¹trz zamyka³ drzwi na klucz, kiedy nagle za 
wybraæ jedn¹...Najwiêksz¹... To jest per³a, jakiej poszukiwa³ zakrêtem korytarza rozleg³ siê weso³y, dzieciêcy œpiew 
dniem i noc¹! To jest powód, dla którego wstawa³ o œwicie, kolêdników!... 
gnany pragnieniem rozwi¹zania mêcz¹cej zagadki! Profesor w u³amku sekundy oceni³ szanse na ucieczkê  by³ b e z  
Mo¿e dlatego w³aœnie nowe odkrycia nape³nia³y na chwilê szans! Skrzywi³ siê wiêc jak pacjent, który w³aœnie usiad³ na 
radoœci¹ zmêczone serce Profesora? Z nimi przecie¿ budzi³a fotel dentystyczny, lew¹ rêkê przewiesi³ bezradnie przez 
siê nadzieja... Tymczasem mija³y lata. Profesor z niepokojem klamkê i zamar³.
spostrzeg³, ¿e siê starzeje. ¯e - oj! có¿ za straszna myœl! - po 
prostu nie zd¹¿y... Zdarza³o siê, ¿e zasypia³ drêczony Z s¹siednich mieszkañ wyjrzeli tymczasem rozeœmiani 
pytaniami bez odpowiedzi, jak na przyk³ad: „czy to rzecz s¹siedzi : bliŸniêta spod  szós tki (dzi œ wyj¹ tkowo nie 
wiêksza, ¿e z jajka kury wylêgnie siê kurczak, ni¿ to. ¿e z rozczochrane), pan Mackiewicz pod krawatem, pani Arens. 
jajka kolibra wylêgnie siê koliber, je¿eli wiadomo, ¿e kurczak Pañstwo Cupa³owie... A kolêdnicy, zachêceni liczn¹ widowni¹, 
jest z natury wiêkszy od kolibra?...” ryknêli teraz „Triumfy Króla Niebieskiego”z tak¹ werw¹, ¿e a¿ 

³upnê³o w obola³ej, profesorskiej g³owie... „Wiaæ!”  pomyœla³ 
* Profesor i ju¿ by³ gotów do skoku na klatkê schodow¹, kiedy zza 

pleców „Œwiêtego Józefa” wysunê³a siê dziewczynka: drobna, 
Pada³ deszcz zamiast œniegu. w nie³adnej, pstrokatej kurtce, ale za to piêknie owiniêta 
„£adny grudzieñ, nie ma co...” - gderali ludzie  „ciep³o jak w b³êkitn¹ chust¹. Filuj¹ce œwiat³o ¿arówki pada³o wprost na jej 
marcu, Œwiêta tez pewnie bêd¹ takie...” Profesora jednak ani ciemne, rozpuszczone w³osy i trochê zak³opotanego buziaka z 
deszcz ani œwiêta specjalnie nie interesowa³y  no... co innego, wypiekami... Plastikowej lalce  bobasowi, któr¹ mocno 
gdyby la³o jak pamiêtnej zimy 1848 roku, albo temperatura przytula³a do piersi, ktoœ przyczepi³ aureolkê z zielonego drutu 
wskoczy³a nagle do prawie  +30 * C... mo¿na by (dlaczego w³aœnie zielonego?) 
przynajmniej zapisaæ, ¿e to najwiêksza w tym tysi¹cleciu 
zanotowana w grudniu na ziemiach polskich temperatura, a „Ach... Jezus...”  przemknê³o przez myœl profesorowi i 
tak... Ech! Przez te Œwiêta bêd¹ pozamykane biblioteki i uœmiechn¹³ siê lekko, trochê ironicznie do tego obrazka: taki by³ 
poczty! Ani tu ani z zagranicy nikt nie dostarczy profesorowi naiwny i prosty! Ta Matka Bo¿a w kurtce i lalka z aureolk¹ i 
¿adnych nadzwyczajnych wiadomoœci...! I sk¹d wzi¹æ a¿ czu³oœæ, z jak¹ dziecko przytula³o do siebie opatulon¹ tetr¹ 
dwa sensacyjne odkrycia, kiedy jedna czwarta Europy myœli zabawkê...
tylko o choinkach, prezentach i... œledziach! A w³aœnie...
- Idê po ksi¹¿kê i ryby! Rzuci³ Profesor przez ramiê w stronê 
drzemi¹cego na kaloryferze F¹fla, wzi¹³ kapelusz i znikn¹³ za 

Ma³gorzata Nawrocka

„Profesor, kot F¹fel i najwiêksza rzecz na œwiecie” (czêœæ 2 z 3)
Przygody Profesora Wróbelka
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Rodzina b³. ks. Jerzego Popie³uszki

Poœwiêcenie pomnika Jana Paw³a II

Warta honorowa przy pomniku

Bp Stanis³aw Kêdziora z relikwiami
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