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Miesięcznik par afii Matki Bożej Częstochowskiej
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Co słychać na budowie Domu św. Józefa? ❚ 5
Moja droga do Ciebie prowadzi przez Afrykę ❚ 17

Solo Dios basta!
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Co słychać na budowie
Domu św. Józa?ef

Ostatnio pytał
mnie ktoś,
dlaczego
nie ogłaszałem
podczas kolejnych
niedziel,
co zrealizowaliśmy
na budowie?

R

elewacji.Jednakkształtarchitektonicznybudynkuwymusiłwyk
obiłtaknp.ks.GrzegorzMioduchowski,któryzbierającoary
czeniegoz zewnątrz,zanimzajmiemysięwnętrzem.Inaczejspł
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nabudowękocioław Nadmie,przedstawiałstanzaawansowającabezładniewodaniszczyłabynamciany.
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: najwa:niejszejest
Budynek został zaprojektowany przez rmę architektonic
to,codziejesięw
kociele:liturgia,sakramenty,akcjeduszpasterskie.
KONKRETz
Warszawy,z udziałemnaszegoparaaninain:.arch.
Nas duszpasterzy cieszy przykładowo wzrost tzw. Dominicantes
Piotra Pucikowskiego, który przez cały czas nieustannie czuw
wierni
(
obecninaMszyŚwiętejniedzielnej)
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przyjmującywniedzieleKomunięŚwiętą)Rok
.
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3682
w
,814
tymroku:i
9 03
Tak
. 9 7 4 1 wieluparaan,i nietylkoparaan,uczestniczy
codziennej
w
Mszyw.Roraty byli: in:. Marek Frelek y naprawdę solidny inspektor nadzoru z
strony inwestora oraz nieoceniony doradca,poszupomocnik w
równie:gromadząlicznegronodzieci,młodzie:yidorosłych.Mamy
kiwaniu wykonawców i
wspomagający negocjacje cenowe Jarek
wiadomoć,jakwielejestjeszczedozrobienia
tymzakresie,
w
bua
Grudziński.
konstrukcji
w
słupowo
dowajesttylkotakimprzygotowaniemmiejscadlaprzyszł
ychdzieł Budynek został zrealizowany
ypłytowej.Oznaczato,:ew przyszłocimo:nabędziedosyćdoduszpasterskich
charytatywnych.
i
Zresztąstaramysięby
, ogłoszenia
wolnie zmieniać układ cian działowych wewnątrz poszczególpoMszyw.byłyjaknajkrótsze,a zainteresowanimoglibezporednych kondygnacji, jeli takie zmiany kiedy byłyby konieczne. Na
nioobserwowaćpostępybudowy.Ponadtozgadzamsięzmaksymą
raziepotrzebnenamsąprzedewszystkimsalespotkańdlapo
częstoartobliwie
:
wypowiadaną przez biskupa Kazimierza Romaniuka:
Bo
. przecie:tenteniilicznychwspólnotdziałającychprzyparai.
matniejestnajwa:niejszy
Kociele.
w
Udałosięwybraćnaprawdędobrychwykonawców.Generalnym
Przyszedłjednakczas,gdynale:ypodsumowaćtenmijającywykonawcą
rok
była rma R E NTAL z Warszawy. Tu nale:ą się słowa
Mimo
.4102
wszystkozapiszesięonw
naszejparaipoza
(
wielo-uznaniawłacicielowiKrzysztofowiWalaskowi
jegowykonawcom
i
ma akcjami duszpasterskimi) jako rok budowy Domu w. Józefa.
zataksprawnąrzetelną
i
budowęSpecjalne
.
podziękowaniekieru9marca
1
tegorokubpMarekSolarczykpobłogosławiłrozpoczy
- jędokierownikabudowyWojtkaBurzyńskiego.Ontenrokspędzi
nającąsiębudowęicieszymysięe
: , miesię
9
cypóniej
8
stoibudowpraktyczniecałnas,
yu w barakubudowlanym,czytającplany
dys-i
kutując
architektem
z
nadnajlepsząichrealizacją.
la.Trochęzdjęćz budowymo:naobejrzećw galeriinanaszejstronie internetowej. Pierwotnie miał to być stan surowy zamknięty:
dachpokrytypapą,wstawioneokna
drzwi,
i alebezwykończonej
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przez tydzień wnaszej parai grupę ok. 0 2 goci y młodzie:y
zagranicy.Będąmieszkali
rodzin,
u
alerównie:częćzajęći obiaNiektóre zmiany były wprowadzane tu: przed realizacjązjako
dybudobędą wspólne. Podczas ostatniego spotkania Paraalnej Rad
wyniknaszychponiedziałkowychspotkańkoordynujących
wę. Jako oddzielnych wykonawców nale:y wymienić rmę GeDuszpasterskiej padły propozycje wydrukowania okolicznoc
pettoPawł
z emSędkiemi BartkiemNowickim.Firmataelewację
wych cegiełek. Jeden zczłonków sprawdził aktualne przepisy
ze wierku skandynawskiego zrealizowała jako pracę stolarską,
prawneokazuje
i
sięe
: , ka:daosobazycznamaprawoprzekazać
nieciesielską.Efektwidaćgołymokiem.
nacelekultureligijnegowię
( crównie:nabudowę)kwotędo%6
I tak oto mo:emy szczycić się, e
: elewacja składa się
trzech
z
swoichdochodówiodpisaćjąodpodatku.Musitobyćtylkoprzeczęci: z tynku szlachetnego pokrytego farbą nanostrukturalną,
lewmiędzybankowy.Dlamnienajwa:niejszejest,bymywsparcia
z deski drewnianej
z niewielkiej
i
iloci upka
ł
brazylijskiego.
Dach
budowy
nie oczekiwali od najubo:szych mieszkańców Józefowa.
pokrytyjestnowoczesnąblachąrmyPlannja
zwiększonej
o
grubo- A jeli kto mógłby i zechciałby wesprzeć naszą budowę, cała
ci.Oknasądrewnianepakietem
z
trzyszybowym,drzwialuminiowspólnota paraalna byłaby bardzo wdzięczna. Mylimy nawet
weitp.Ju:funkcjonujągara:e,teren
a
wokójest
ł
ogrodzony,
- wy o jakiejtablicy
darczyńcami,
z
aledotychpomysłw
ó wrazzRadą
brukowanyuporządkowany.
i
Tote:byłydodatkowekoszty.
Duszpasterskąpowrócimynapoczątkuprzyszłegoroku.
Jednak mimo, e
: nie pieniądze są najwa:niejsze, muszę trochę
TerazpragnępodziękowaćprzedewszystkimPanuBogu,zajego
io tymnapisać.Rozszerzającysięzakresniezbędnychrobótsprabłogosławieństwopomoc
i
ile:
(
to razy zwracałem się do Niego
wiłe
: , kasaparaalnaporazpierwszyzawieciłapustką.
roku
Z na w wa:nychmomentachbudowy).Pragnęte:podziękowaćwykorok, mimo wielu kosztownych inwestycji, odkładalimy pieniądze
nawcomile:
(
byłotychekipz zaanga:owaniemrealizującychswoje
idlatego tak du:ą inwestycję mo:na było zrealizować bez- po:yzadania)i
wszystkimbiorącymwróny
: sposóbudziałw tymzbo:czek.Nale:ytutajjeszczerazwspomniećmó( wiłem
tym
o potego- nymdzielebudowyDomuw.Józefa.PozostałojeszczepodziękorocznejRezurekcji)e
: , częćwydatkowanejkwotyok.
( pocho)6/1
wać wszystkim paraanom oraz kierowcom, za wyrozumiałoć
dziła jako darowizna p. Teresy Sowińskiej, która przed miercią
iznoszenieutrudnieńprzyparkowaniu.
takprzy
A okazji,zwróćmy
zapisała parai częć nieruchomoci. Udało się ją na szczęcie uwagęe
:, w
TulicybeznazwyR,zabudującymsiędomemjestsporo
wspólnie zinnym spadkobiercą sprzedać za uczciwą cenę
przei
miejscadowygodnegozaparkowaniasamochodu.
znaczyćtepieniądzenabudowęDomuw.Józefa.
Ks. Kazimierz Gniedziejko – proboszcz parafii

Czasemparaaniepytająmnie,kiedybędziemywięcićnowybuGaleriazdjęćDomuw.Józefaznajdujesięnastronie.2
dynek? Odpowiadam, e
: nie wiem, bo du:o pracy jeszcze przed
nami.Znawcytematumówią,e
: jeszcze2razytyletrzebawydać
na wykończenie wnętrza. Mylę, e
: trochę mniej, bo tak jak dotychczas, będziemy starali się realizować mo:liwie tanio, chocia:
oczywicieniekosztemu:ytychmateriałw
ó ijakociwykonania.
Musimyjednakpamiętać,e
: terazju:bezspecjalnychdział
poańw
szukiwaniufunduszy,niebędziemymoglirealizowaćtejbudowytak
szybko.W chwili,gdypiszętesłowatrwająjeszczeostatniepraceprzy
elewacjidrewnianej
kamiennej,
i
ja
a mamtylkonadziejęe
,: adne
:
płatnociniebędąprzeniesionenastyczeńprzyszłegoroku.
Jelichodzitermin,
o
totrzebaprzyznać,e
: bardzoprzydałbysię
tenDomw.Józefanawielkiewydarzenie,jakimbędąŚwiatowe
DniMłodzie:yw Polscelipcu
w
roku.
6102
Będziemywtedygocić

Kamuiradnel duszpasterskie – Stńezc y 2015

[ Wewtorek6 styczniaprzypadauroczy- [ Od 2 stycznia 2015 r. pragniemy,
[ Wniedzielę28
, grudnia, święto Święstość Objawienia Pańskiego, zwana
zgodnie z tradycją Kocioła,udać się
tej Rodziny;będziemycelebrowaćJubipopularniewiętemTrzechKróli,misyjnyz wizytą duszpasterską do mieszkańleusze Małżeńskie ypodczasMszyw.
DzieńDzieci,a zarazemDzieńDiecezjal- ców naszej parafii początek
(
wizyty:od
o godz. 0.31 chcemy zorganizować
nego Dzieła Misyjnego. W Kociołach
poniedziałku do piątku od g. ,0.61
uroczyste odnowienie przysięgi małeń:
w sobotyodg.Program
.)0 1
tejwizy
skiej par, które
tym
w roku kalendarzo-Wschodnich tego dnia jest obchodzona
wigiliaBo:egoNarodzenia.
nas
U porząty podalimy w biuletynie opłatkowym,
wym obchodziły, bąd8 będą obchodzić
dek Mszy Świętej inabo:eństw y jak znajdziemy go te: na stronie interneto
jubileuszlecia,
-06
lecia
-05
lecia
-52 i
luciągu
w roku.Błogosławień- wej parai. Mamy nadzieję, e
: pomo:e
bu.Prosimyo zgłaszaniew
( zakrystiilubw niedziele
i
a po ka:dej Mszy to tak zaplanować czas, by mo:na było
w kancelarii)swojegoudział
tej
uwpięk- stwo kredykadzidł
nejuroczystoci.
Świętej.Oaryskładanenatacęsąprze- przyjąć księdza podczas wizytacji dusz[1 stycznia w imię Bo:e rozpoczniemy
znaczonenapotrzebymisyjneKocioła. pasterskiej.
związku
W z kolędą,w styczniu ilutym kancelaria będzie czynna od
nowy rok kalendarzowy
2015 oddając [ W niedzielę
11 stycznia będziemy obponiedziałku do piątku tylko rano
czeć Świętej Bożej Rodzicielce Machodzić święto Chrztu Pańskiego
w godz. y10 .9 ,54.0 a
w soboty tylko
ryi na zakończenie oktawy Narodzenia
i zakończenie okresu Narodzenia Pańwieczoremwgodz.y10.61 .547
Pańskiego. W tym dniu obchodzimy skiego wliturgii Kocioła rzymskokatoŚwiatowy Dzień Modlitw o Pokój.
lickiego.
Ks. Kazimierz – proboszcz
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Światowe Dni Młodzieży. Z jednej strony nazwa ta wskazuje na szczególne,
odbywające się cyklicznie co kilka lat wydarzenia – spotkanie młodych z całego
świata, niezwykłe „Święto Wiary” przeżywane wspólnie z Następcą św. Piotra.
Jednak ten czas – te szczególne dwa tygodnie – to pewna kulminacja dużo
dłuższej drogi, jaką są przygotowania.

e w o t a i w Ś Dni ży
Młe i z d o w naszej parafii

P

odczas rozmów z ró:nymi osobami, jeszcze przed Świętej.Dniwczeniejszetoczaswspólnejradoci,sporozpoczęciem kursu dla koordynatorów, pojawiał
o tak:
tkania,
a ewydarzeńzarównoreligijnychyMszana
się zdziwienie y Tpo co zaczynamy dwa lata wczeniej,
rozpoczęciespotkania(podprzewodnictwemArcybiskukiedy na przygotowanie się wystarczyłoby pół rokuR?
pa Krakowskiego), piątkowa Droga Krzy:owa itd., jak
Czasemjednakpotrzebaczasubyzrozumieć,:erzeczy
- irozrywkowych.
wicieypraktyczneprzygotowaniewszystkichformalnoNasze paraalne spotkania, choć tak:e mają na celu
ci, atrakcji dla goci
tego
i typu spraw nie zajęłoby a: przygotowanie nas do tych krakowskich wydarzeń,
tyle czasu. Tym bardziej, :e zapisy do udziałDniach
uw
w sposóbszczególnynakierowywaćbędziemynatydzień
rozpoczną się w lipcu 2015. Ale zaczynamy ju: teraz y
wczeniejszy. Obchodzić będziemy wtedy tzw. TDni
wspólnie ze wszystkimi paraami naszej diecezji
y aby
w DiecezjiR.
Jesttoczas,
któwrymposzczególnepolskie
przemierzyć wspólnie TdrogęR, aby przygotować się do paraeprzyjmowaćbędągrupyz zagranicy,bywspólnie
tegoczasuduchowo.
iw du:omniejszymgronieni:w
Krakowieubogacaćsię
Na początek warto zwrócić uwagę na kilka istotnych
swoim dowiadczeniem Boga, prze:ywaniem wiary. Dla
sprawzwiązanychznaszymiprzygotowaniami.
przyje:d:ającychtoczaspoznaniakraju,obyczajów,tradycjireligijnoci
i
miejscowychludziyczyliwłaciwiena
Spotkania
szejcodziennoci.Gociprzyjmowaćbędziemyparai
w
Spotkania przygotowawcze odbywać się będą zawsze wdniach20y25lipca2016.
ego
-52
dnia miesiąca w następującym cyklu y co dwa Zasadniczo podczas dni prze:ywanychparaach
w
miesiące spotkanie
ramach
w
parai w
( tym roku szkol- młodzie: zagraniczna mieszkadomach
w
rodzin, które
nym wypada w listopadzie, styczniu, marcu oraz maju)
. sięprzyjąćdosiebiegoci.Choćjestjeszczenieco
zgodzą
W pozostałemiesiąceodbywaćsiębędąspotkaniarejonoczasu warto ju: teraz zastanowić się nad mo:liwocią
we.Naszaparaanale:ydorejonuotwockiego,
którym
w
przyjęcia pod swój dach na te kilka dni dwóch-trzech
zawierająsiędwadekanatyyOtwockoraznaszOtwockosób. Dodam tylko, e
: w chwili obecnej przewiduje się
Kresy.Jednaknajbli:sząka:demu
nas
z jednostkąjest
paprzyjazd
donaszejparaiokołodwustugoci.
raa,stądzcałegosercazapraszamyprzedewszystkimna
spotkaniaparaalne.Rejonowesąwa:negłwnie
ó
dlaZapraszamy
kona najbliższe
ordynatorówparaalnych,choćoczywicieudział
nich
w spotkanie parafialne
jestotwartydlawszystkich.
Ju: teraz zapraszamy na kolejne, drugie ju:, spotkani
Warto jeszcze wyjanić dlaczego włanie dwudziesty
paraalne, które odbędzie się niedzielę
w
52 stycznia
piątydzieńmiesiąca.Otóka:
: dejdiecezji
z
zostałanadar.
5102 Godzina spotkania podana zostanieogłwoszenanazwajednegobiblijnych
z
miast.DiecezjaWarszawniachtydzieńwczeniej.
sko-PraskaotrzymałanazwęTBetlejemR.JakdobrzewiePolecajmy wmodlitwie te nasze przygotowania, całą
mymiastotojestcilezwiązane
tajemnicą
z
narodzenia
naszą paraę, a tak:e pielgrzymów, którzy latem 6102
JezusaChrystusa,którąobchodzimywłaniedwudziesteprzybędądonasyabyw naswszystkichtenczasprzygogopiątegodniagrudnia.
towańprzynosiłobteowoce.
Kiedy to wszystko będzie?

Kontakt

Wa:ną informacją na początku jest powiedzenie, kieE wentualne pytania prosimy kierować do paraalnyc
dy kończymy. Otó: same Światowe Dni Młodzie:y to
koordynatorówprzygotowańŚDM:
wydarzenie, które odbędzie sięKrakowie
w
wdniach [PatrycjaPilarczykypatrycja.pilarczyk@outlook.co
26y31 lipca 2016 roku. Najwa:niejsze są dwa ostatnie
[ukasz
Ł
Gołąbylukasz-golab@wp.pl
dni,kiedytocałaprzybyładoKrakowamłodzie:spotka [Facebook:http:facebook.
/
com/sdmjozefow
się wraz z Ojcem Świętym, najpierw na sobotnim wieczornym czuwaniu, aw niedzielny poranek na Mszy
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Ojciec rekolekcjonista opowiedział
dzieciom historyjkę o pięknej sośnie,
którą zerwano. Drzewko przeraziło się,
lecz gdy spostrzegło, że stoi
w ciepłym domu, a pod sobą
ma miskę z wodą, uspokoiło się.
Sosna była kochana, pięknie przyzdabiana
do czasu aż nadeszła Wigilia.

fot. archiwum parafii

Z ż ycia parafii

P

o otrzymaniu prezentów wszyscy zapomnieli
biednym,
o
usychają- Od października podczas
cym drzewku. Tak samo cała rodzina zapomniałaChrystusie,
o
na
niedzielnych mszy świętych,
którego czeć odbywają się więta. Ojciec Romuald Kszuk chciał przeposługuje w naszej parafii ksiądz
strzec nas
pokazać,
i
e
: nie tylko prezenty się liczą. Pamiętajmy aby
w czasiewiątBo:egoNarodzeniaączyć
ł sięzBogiemiwspólniezrodzi- Roman Haronska z Instytutu
Ojców Szensztackich. Ksiądz
nąradowaćsięzprzyjciaSynaBo:egoJezusaChrystusa.

Świąteczne zanieurodk dusz

Roman od wielu lat mieszka

8

Drugiego dnia rekolekcji Ojciec Romuald kontynuował temat dzieci
w Józefowie, ale dopiero teraz
irodzicówjakoichkatechetów.Pokazałnam,wiernym,e
: nawetkapłan
okazję poznać go lepiej.
niejestidealny
maprawo
i dobłdó
ę w.Ojciecrekolekcjonistaprzywołmamy
ał
namhistoriezeswojegoycia.
:
Wyznałe
: , mimoi:jestkapłanemniedo
końcawierzyłwcudownąmoc,jakąokazujeBógprzezobraz;zastana-◗
wiałsięjaktojestmo:liwe,e
: Bógdziałacuda,zapomocąTniewielkiej
ilociszkła,drewna
obrazkaR.
i
Pewnegorazu,kiedyOjciecwiózłobrazy
MatkiBo:ejTrzykroćPrzedziwnej
trałdo
i swoichznajomychnapołuGoszczęw paraitylkoniedzielę
w
Dzień
.
dniu Polski, został zapoznany
rodziną,
z
która mieszkaNiemczech.
w
rozpoczynam niadaniem na plebanii. PoKiedy małeństwo
:
dowiedziało się, e
: ma do czynieniaduchownym
z
03:8
Eucharystięa
,podpostanowiliwyznać,e
: niemogąmiećdzieci.OjciecRomuald,mimotem
i: oodprawiam
czaskolejnychMszywiętychdospra0 :31
niedokońcabyłpewienczydobrzerobidałparzeobraz
powiedział
i
e
:,
wuję
typowąposługęduszpasterską,a
więc
MatkaBo:apotraspełniaćcuda.Porokukapłanzostałzaproszony
na
udzielam
chrzest bli8niąt. Od tego czasu Ojciec Romuald wie, e
: Bóg jest
wielki sakramentówSpowiedziorazKoipotra,jelizechce,działaćcuda.Niemusitłumaczyćtego
sięz corobi munii więtej. Po Mszy około 0 :41 jem
wspólnie obiad pozostał
z
ymi kapłanami
i mo:e odpowiadać pytaniem na pytanie. Ojciec bli8niąt zyskał wiele
iwracam
dowspólnoty.Tamjeszcze
0 :91 o
w oczachduchownego,kiedytenspotkałgonapielgrzymce.Ojciec
Romamy w naszym domu Mszę wieczorną,
muald dowiedział się wtedy, e
: męczyzna,
:
mimo i: był tak zwanym
praktykującymchrzecijaninem,wierzył
przymusu.
z Chodziłdokocioła wktórejuczestnicząokolicznimieszkańcy.
boona
:
szła,modliłsięponiewa:
,
byłdotegoprzyzwyczajony.Naszczę◗
cieodkiedycudzagociłw jegoyciu
:
stałsiębardziejgorliwymchrzecijaninemni:jegoona.
:
Jestem członkiem wspólnoty Ojców
Trzeci dzień rekolekcji powięcony był spowiedziwiętej. Wielu
- Szensztackich,
wier
którejdommiecisię
Józe-w
nychz paraiprzystąpiłodotegosakramentuabymópeł
cwnicieszyć fowieprzyulicyNowowiejskiej.Wewspólnosięz przyjciaChrystusa.OjciecRomualddniagrudnia
61
zwróciłnaszą
ciepełnięfunkcjęadministratora.Domoich
uwagęnamodlitwę.Stwierdził,e
: ka:dyz naspowinienmodlićsięzanajwa:niejszych obowiązków nale:y troska
władzępolitykó
,
w,zaznaneosobyczytoz bran:ymuzycznej,telewizyj-o wspóbraci,
ł
jakodwiedzających
i
nasgoci.
nej czy teatralnej. Takie osoby są naszymi idolami y osobami,
któdom
rych
Nasz
pełnirolęorodkaduszpasterskiedziecidoroli
i
biorąprzykład,więcnale:yimduchowopomagaćabynie go dla rónych
:
grup czy wspólnot, które
zboczyli z religijnej cie:ki. Następnie ojciec rekolekcjonista
przyje:wspomniał
d:ajądonasabyodbyćdniskupienia,
warsztaty,rekolekcjeczyspotkaniaformacyj
namo dodatkowymtalerzuczekającymnagocia.Wedługniegomiejne. W
ostatnich tygodniach gocilimy
scetoniepowinnobyćpuste,powinnimyzaprosićkogokonkretnego,
przedstawicieliRuchWiernychwczeSerc,a
bąd8 sami powinnimy przyjąć wiąteczne zaproszenie od rodziny czy
niejSiostry
Monastycznych
z
WspólnotJeznajomych. Nikt tego dnia nie powinien być sam, więc pamiętajmy
o osobach,zktóryminacodzieńnierozmawiamy,poniewa:byćmo:e rozolimskich. Podczas ka:dej wizyty staram
sięzapewnićtakiewarunki,abygociemogli
jestemy skłceni.
ó
Niech czas wiąt Bo:ego Narodzenia będzie czasem
ubogacić się duchowo. Jeli zachodzi taka
wybaczania.
potrzeba,pozawsparciemlogistycznymsłuWeronika Ornat
te:
ę : pomocąduszpasterską.
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Nasi duszpast erz e

Paaif r i ólpsw aton an o kaz
to okazja do poznania wyzwań
współczesnego Kościoła
giej strony daje to więcej mo:liwoci do
duszpasterskiegooddziaływania.

◗

Pochodzę ze Śląska. Obok mojego domu
◗
rodzinnegoznajdujesięorodekformacyjny
prowadzonyprzezDiecezjęOpolską,wktórej pracowały Siostry Szensztackie. Będąc
uczniem szkoły redniej, siostry zaprosiły
InstytutOjcówSzensztackich
Józefowie
w
mnie na obóz młodzie:owy prowadzony
Lubię historię antyczną: Babilonu
Persji,
i
jestdomempolskiejprowincji
zaraOjców,a przez Ojców Szensztackich, tutaj
Józefow
Grecji,staro:ytnegoRzymu.Ulubionyokres
zemdomemo charakterzeformacyjno-rekowie. I tak zostałem. Po zameldowaniu siętoImperiumRzymskieywswymimieniunolekcyjnym. Jest to jedyna placówka Ojców nowymmiejscurozpocząłemswojąforma- szęjegoTznamięR.Tow RzymieChrzecijańSzensztackich
naszym
w
kraju.Dlaporówna- cję we wspólnocie ijednoczenie studia
stwodałopocząteknowejcywilizacji,cywilinia placówek Sióstr Szensztackich
Polsce
w
w Wy:szymSeminariumDuchownymDiecezacjiZachodniej,którejostatecznympunkte
jestkilkanacie.Charyzmatemnaszegozji
zgro-Warszawskiej.latach
W
7 8 9stu1-5891
odniesieniabyłijestJezusChrystus.
madzenia,jak
całiegoDziełaSzensztackiego,diowałem lozoę. Potem miała miejsce
jestformacjawieckichskierowananadwuletnia
dzieleprzerwa na postulat
nowicjat.
i ◗
niesięywą
: wiarąw rodowiskuycia
: pracy.
i
W międzyczasiebyłyjeszczepraktykiduszpaDlanaspunktemodniesieniajestosoba
sterskie.
Matki sumie
W
studiatrwałylat.
01
Świę- Głwnie
ó
z ksią:ek.Tutajwartoprzywołać
ceniadiakonatuprzyjąłNiemczech
emw
wraz takieprzykładyjakTRzymRautorstwa
Bo:ej,awięcduchowoćo charakterzemaryj- S.Say
ł
z naszego zgromadzenia. lora,TJa,KlaudiuszRczyTKlaudiusz
nym. Wychowanie przy pomocy samowy
- z wspóbraćmi
Messalii
w
chowania,zaczynanieodsiebie.Przezwspó-ł Święcenia kapłańskie otrzymałemkaplicy
naRautorstwaR.Gravesa.Ciekawych
- obser
Świdrze,
w
z rąkksiędza wacjidostarczaanalizawpływuRepublikina
pracę z Matką Bo:a, kształtowaną wakcie SióstrSzensztackich
zawierzenia zwanym Tprzymierzem miłociR BiskupaIgnacegoJe:a,którywówczaspełnił rozwój Rzymu-Cesarstwa. Wiele prawzai
pragniemy dą:yć do lepszego poznania funkcję Protektora Ruchu Szensztackiego
sad wówczas wprowadzonych obowiązuje
zramieniaKonferencjiEpiskopatuPolski.
i uobecniania Jezusa
codziennym
w
yciu,
:
przecie: wspóczenie.
ł
We8my na przykład
zwłaszcza rodzinnym. Jedną z form tego:
KalendarzJuliański,czyPrawoRzymskie.
◗
apostolatujestprogramAkademiiRodziny.
◗
◗

AkademiaRodzinytocykluspotkań,
01
które zaczynają się we wrzeniu, a kończą
w czerwcu.Ka:despotkaniemamiejsceraz
Uwa:am, e
: a: tak le
8 nie jest. Ostatnie
w miesiącuwsobotę.Naspotkanieprzyje:- Duszpasterstwoparai
w
w
skupia sięwystąpienie Ojca ŚwiętegoParlamencie
d:ającałerodziny.ZaczynajeEucharystia.Gdy na kształtowaniu postawy chrzecijanina
Europejskim jest dla nas istotnym wskaz
wolontariuszezajmująsiędziećmi,małonko:
niem. Wa:ne jest patrzenie na cywilizację
w oparciurozwó
o jycia
:
sakramentalnego,
wiemajączasnaprelekcje,warsztaty
pracę i poczynając od wprowadzenia go do Ko- przezpryzmatycia
:
wiecznego,a niezatrzy
w grupach.Ostatniespotkaniejestdwudniomywaniesięnadoczesnocii
skupianiena
ciołaprzezsakramentChrztu,kontynuując
we. Jest to czas podsumowań
rozesł
i ania. dalszy rozwój i
własnymegoizmie.TojestprawdziweChrzeumacnianie wiary poprzez
Pragnieniem jest, aby po Akademii, rodziny
cijaństwo
doitakichwzorcówpowinnimy
pozostałeSakramenty.
mogłydalejsięrozwijać.ZwiększymzaangaZaanga:owanie w jakąkolwiek formę dą:yć.Chrzecijaństwozapraszadociągłeowaniem
:
działaćw swojejparai,kontynugo odradzania sięodkrywanie
i
swojego
wspólnoty religijnej jest szansą pełniejszego
owaćwspópracę
ł
z
innymirodzinamiDziele
w
miejscazmieniających
w
sięwarunkach
- y:
rozeznaniacharyzmatuosoby
jej
i misji.StaRodzinSzensztackich,bąd8winnychwspól- nowitowięcnietylerónicę
: co
, dopełnienie. ciowych.Wartootympamiętaćteraz,kiedy
notachreligijnych.Więcejinformacji
Akade-o
zbli:amydowiątBo:egoNarodzenia.
◗
miimo:naznale8ćw naszymserwisieinterne◗
towymwww.
( akademia-rodziny.pl).
◗

Zdecydowanietak.Dziękitemumampełniejsząperspektywędorozeznawaniaaktualnychpotrzebnapłaszczy8niewiary.
druZ
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Boż e N arodz e ni e
Termin wigilii świąt
Bożego Narodzenia
(nazywanej także wieczerzą
wigilijną, wieczorem
wigilijnym, gwiazdką)
pochodzi z łaciny od słowa
wigilia – czuwanie, straż.
W tradycji chrześcijańskiej jest
to wieczór poprzedzający
Narodzenie Pańskie, kończący
okres adwentu, a także
uroczysty posiłek spożywany
tego wieczoru w gronie
najbliższych.

Cichy wieczór,

Ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem
rozpoczynał wieczerzę modlitwą, podczas
którejodczytywałopisnarodzeniaPańskiegoz Ewangeliiw.ukasza.
Ł
Następniedzielono się opłatkiem
skł
iadano sobieycze:
nia. Do tych zwyczajów doszła póniej
8
tradycjaubieraniachoinkiysymbolizującej
rajskie drzewo. Przez swoją zieleń zachowywanąnawetw zimiejestdlawierzących
symbolem Chrystusa jako Tdrzewa yciaR.
:
Ozdobionawiecami, aobecnie lampkami
elektrycznymi symbolizuje Chrystusa y
TwiatłoćwiataR.
WigiliawiątBo:egoNarodzenianiebyła
wolnaodprzesądów,głboko
ę
zakorzeniogodnieztradycjąacińską
ł
wigiliaBo:nych
ego w dawnych wierzeniach pogańskich.
Jeszczew XIXwiekuwierzono,e
: podczas
Narodzenia jest obchodzona
grud42
wieczerzy wigilijnej ujrzeć mo:na osobę
nia,natomiast
kociele
w
greckokatolickim
iprawosławnym y według kalendarza ju-zmarłą w bie:ącym roku y byleby tylko
wyjćdosienispojrzeć
i
doizbyprzezdziur
liańskiegostycznia.
6
Wedługtradycjiludowej wcią:
(
ywej
:
np. na Kielecczy8nie), kęodklucza,a ujrzysięjąsiedzącąwespół
: na
w latach, gdy 42 grudnia wypada w nie- z innymi. Do niedawna wierzono, e
dzielę, wigilia nie mogła być obchodzona, wieczerzy wigilijnej pojawiają się dusze
zmarłych.DlatakiegoTprzybyszazawiaz
poniewa: Tniedziela nie przyjmuje postuR.
tówRzostawianonawetwolnemiejsceprzy
W takim przypadku wieczerzę wigilijną
urządzanoju:wsobotę,aBo:eNarodze- stole y zwyczaj ten przypuszczalnie przetrwał do dzisiaj jako wolne miejsce pozoniewiętowałosięprzeztrzydni.
stawionedlaniespodziewanegoprzybysza.
Przesądnie wierzono te:, e
: nieposzanoW dawnej tradycji
symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Bewanie więtego wieczoru mo:e wywołać
Początki tego więta sięgają prawdopotlejemskiej zwiastującej narodziny Je
róne
: nieszczęcia. Do dzisiaj przestrzega
dobnie obchodów Saturnaliów y doroczktórą według relacji
Ewangelistów po
sięaby
, w czasWigiliiniekłcić
ó sięokazy
i - wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej
negowiętakuczcibogarolnictwaSaturna
:
Przetrwałlowie. Wieczerzę, jak nakazuje obyczaj,
obchodzonego wstaro:ytnym Rzymie od waćsobiewzajemnieyczliwoć.
: jeliwwigilijnyporanekpierw71 do 32 grudnia, gdzie chrzecijaństwo przesąd,e
postną, rozpoczyna się modlitwą
czytai
szymgociemw domubędziemłodychłosięrozwijało.Jednakwigiliępraktykowano
niem fragmentu
Ewangelii Mateusza lub
piec, przyniesie to szczęliwy rok. Istnieje
te:przedwszystkimiinnymiuroczystociaEwangeliiŁukaszaczęwcidotyczącejnajednym
w
mi kocielnymi. W czasach nowo:ytnych te:zwyczajumieszczaniagrosika
rodzinJezusa.Potemuczestnicywieczerzy
wigiliaupowszechniłasię
przeddzień
w
Bo- uszkuwbarszczuytemuktonaniegotra
wzajemnie przełamują się opłatkiem, jedego
: Narodzenia,bydzisiajstaćsięwyłącz- będzie przypisywało szczęcie w nadcho- noczenie składając sobie :yczenia. Na
dzącymroku.Wszelkiezranieniaorazchonieokreleniemwieczerzyprzeduroczystostoleprzykrytymbiałymobrusem
wiązką
z
roby w czasie wiąt odbierano jako zapociąpamiątkinarodzinChrystusa.
sianka pod spodem ustawiajedno
się o
wied8 kłopotów ze zdrowiem. Myliwi
W Polsce wigilia stała się powszechną
nakryciewięcej,ni:wynosiliczbazgromaw dniuWigiliitradycyjnieudająsięna
polo- osób. Dodatkowe miejsce przy
tradycją
wieku
w
XX.Tegodniaw wiejskich
dzonych
chatach
dworach
i
umieszczałosięwczte- wanie, ajego pomylny wynik ma zapewstolewigilijnymprzeznaczonejestdlan
ł
w.Huberta.
rech rogach głwnej
ó
izby cztery snopynićopiekępatronaowiectwa
zapowiedzianego gocia,jest
a
to dosyć
dej zwyczaj, który upowszechnił się
zbópszenicy,
:
yta,
:
jęczmieniai owsa,aby Istnieje tradycja, aby spróbować ka:
dawny
Bo:e Dziecię, jak mawiano, nie skąpiłoz dwunastu wigilijnych potraw po to,
w aby
XIXw.Wa:nymzwyczajemtowarzysząnastę
w pnymroku.Niektó- cym wigilii Bo:ego Narodzenia jest piew NowymRokuniezbędnegopokarmudla niezabrakłojej
rzy pozostawiająportfelu
w
uski
ł
karpia
zwierzątludzi.
i
Podobrusnastolekładziowanie kolęd. Często te: pod choinką
TnaszczęcieR.
nosianonapamiątkęnarodzeniasię
- Chry
umieszczasięprezenty,którewedle
- trady
stusastajence
w
betlejemskiej
poło:enia i
cji przynosić ma Dzieciątko lub gwiazdka.
go w bku
ół:
na sianie. Stawiano osobne
Niestety te ostatnie
niektówrych zamo:W czasach obecnych
nakrycia dla członków rodziny zmarłych Zgodniezpolskątradycjąwieczerzaniejszych
rodzinach stają się obecnie el
wiw mijającymroku,tak:
a edlagocia,który gilijnarozpoczynasięwraz
mentem dominującym, oczym szkoda
pojawieniem
z
mo:esięniespodziewaniepojawić.
dalej
sięTpierwszejgwiazdkinaniebieR.Jest
to wspominać.

Z
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święty wieczór

W zale:nociodregionu
tradycji
i
rodzinW chrześcijańskim świecie
WigiliiniemaHolandii
w
coraz
i częciej
nych zestaw wigilijnych potraw jestPodobnie
róny.
:
jak
Polsce,
w
Wigilięobchodziw Belgii, gdzie zamieniana jest na
- uroczy
Zwyczajowo na wigilijnym stole powinny
sięnaLitwie,wCzechachna
i Słowacji,za- steniadaniewiąteczne
restauracji.
w
Poznale8ćsięwszystkiepłodyziemi,apotraw zwyczajz wielomazapo:yczeniamizesta-nadtowBelgiiWigiliajestdniemprzeznapowinnobyćdwanacie.Ka:dejnale:yspró- rosłowiańskiego Święta Godowego (
czonymnaceremoniereligijneijasełka.
bować,comazapewnićszczęcieprzezcały
kaszubskie
, ląskie
We Francji najwa:niejszy jest obiad wiąrok.Donajbardziejtypowychnale:y:barszcz
) Przez Święto Godowe nale:y rozuteczny,z pasztetemstrasburskim
gęsiejzlub
z uszkami, który wzale:noci od regionumiećdawnewiętosłowiańskie,przypada-kaczejwątróbkifoie
(
gras)ostrygami
,
wędzoi
Polskijestzastępowanybiałymurem,
:
zupą
jącewokolicyprzesileniazimowego.
- Zwy
nym ososiem.
ł
Powszechnie podczas Wigilii
grzybową, zupą owocową lub zupą rybną.
cięstwowiatłanadciemnociąsymbolizuje
jadasięmięsodrobiowe,zwłaszczaindyka.
Z innychpotrawwigilijnychwymienićnaleczas, w którym zaczyna przybywać dnia,
W Grecji od rana dzieci chodzą po kolęy:: ryby, przyrządzane na róne
: sposoby,
a nocy ubywać y tym samym przynosząc
dzie. Na ka:dym stole znajdziemy Chleb
z najbardziej tradycyjnym karpiem sma:
ludziom
o- nadziejęoptymizm
,
orazradoć. Chrystusaydu:esłodkiebochenki
rónych
: w
nymi w galarecie,kapusta
grzybami,
z kaZwyczaj amania
ł
się opłatkiem jest niekształtach
z róinymi
:
zdobieniami. Choinki
pustagrochem,
z
pierogizkapustą,fasolaznanypozaPolskąLitwą.
i
W wielukrajach
porazpierwszypojawiływr.
3 8 1 zwyczaj
(
z suszonymi liwami, kaszasuszonymi
z
niemapostuaniPasterki.
przyniesionyprzezkrólaOttonaI,królaGrecji
grzybami, paszteciki
grzybami,
z
kotlecikiW Austriinawigilijnymstoleznajduje
y syna krósię
la Bawarii). Tradycyjnym greckim
z ry:uz sosemgrzybowym,kluskimakiem,
z
karplubkaczka,waNiemczechjestto
- bar
zwyczajemjestozdobionad8
ó ł lubstatek.
cukremimiodem,makiełki,chałkaz kom- dziej wystawna, ciepła obiadokolacja, skł
aBoliwijczycy
Wigilię
w
więcą własnopotemz suszonychowoców,zupamigdałodającasięnajczęciejzrybyzprzystawkami.ręcznie wykonane gurki. Następnie trwa
wa czy z tradycji wschodniej kulebiak,
W goDanii podczas Wigilii podaje się piecałonocnazabawa.
ąbki
ł
ikutia.NaŚląskupotrawamiwigilijnymi
czonąkaczkę,a nazakończeniery:zmigW Kolumbii więtuje się ju: od 8 grudsątak:eMoczkaimakówki.Zgodniez pol- dałami.
nia,przystrajająckrzewyozdobami
lamp-i
skim zwyczajem potrawy wigilijne powinny
W Norwegii podczas Wigilii podajekami.
się Nie ma wieczerzy, ale po ostatniej
być postne, czyli bezmięsnebez
i u:ycia eberka
:
wieprzowe po
( norwesku
)
mszywiętujesięprzezcałąnoc.
tłuszczów zwierzęcych. Post wigilijny jest
i gotowane mięso owcze po
( norwesku W Panamiedu:ąuwagęprzywiązujesię
zwyczajem doć powszechnie przestrzega-pinnekjøtt) lub specjalne danie przygotodowiecidełekzaoknem.Wieczerzawiginym,mimoe
: w
wieluwyznaniachchrzeci-wanez solonejorazgotowanejrybyktó
( lijna
ra nie istnieje.
wieluWdomach jest to
wczeniej
le:ała wugu
ł
sodowym przez
jańskich nie jest nakazany. Biskupi
acińscy
ł
normalnydzieńjakka:dyinny.
, rąnastępniepodajesięboczz
zachęcajądozachowaniategozwyczajuTzey32 dni)któ
W Meksyku,gdziewiętasąobchodzone
względunawyjątkowycharaktertegodnia
kiem.PotrawatanosinazwęLutesk.
w atmosferze religijnej, typowym zwyczaw PolsceR,pomimoe
: odroku
30 2
yzgodW Wielkiej Brytanii w Wigilię więk- jem jest pinia ta tradycyjna
(
zabawa pole
nie z formułą przykazań kocielnych, za- szość osób pracuje. W pierwszy dzień gającanazbieraniusłodyczy).
W Kamerunie,gdziewiętaprzypadająna
twierdzonychprzezWatykańskąKongregaświąt Bożego Narodzenia charakterywzmo:ionychpracpolowych,
cjęNaukiWiaryyformalnienieobowiązuje
stycznym daniem obiadowym jest pie- okreswakacji
ju:postwWigilięBo:egoNarodzenia.Wi- czony indyk z żurawinami. W Boże Na- Wigiliajestdniemwolnym;palisięwówczas
giliapostnaobowiązujekatolikówwówczas,
rodzenie Brytyjczycy rozdają też sobie ogniska,czytaBiblięipiewapieni.
nawzajem prezenty.
Norbert Przyborowski
gdyprzypadawpiątek.
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List egostar diabł do młodego

Dla odprężenia miłośnikom Clive'a Staplesa Lewisa,
a zarazem oddania hołdu jego wiekopomnemu dziełu
„Listy starego diabła do młodego”, serdecznie polecam
poniższy tekst, w którym, podobnie jak Lewis, próbuję
„nagiąć swój umysł do przyjęcia postawy diabolicznej”.
Kto nie czytał książki, ten niech szybko sięgnie po lekturę!

12

Mój drogi Piołunie
mek,etc.a
,) tak:edostrzegłjakbardzojegotelefonróni
: si
Zaniepokoił mnie przesadnie lekcewa:ący ton Twojego
odkomórekinnychwspópasa:
ł
erów.Wywołajw
nimdysostatniego sprawozdania, jakoby zainteresowanie
Pacjenta
kretne
zadowolenie
tego,ze
: tymrazempotrazdemaskoideą prostego ycia
:
nie stanowiło realnego zagro:enia
dla mijanych po drodze krzykliwych reklam, nie
wać przekaz
powodzenianaszejmisji.
zapomnijjednakprzytym,abywidokumiechniętychtwarzy
Napisałe,e
: naszedziałaniazmierzającedowyplenienia
iproduktóworazzapamiętanehasłanieustanniepowraca
pokutującego
(
ju:tylkowródnielicznych)przesądu,jakoby
doniegowmylach.
wartoćludzkiegoycia
:
wyznaczałyprzymiotyniematerialne
NastępnieodwołajsiędopsychikiPacjenta.Niechzwiedziochoćby
(
bezu:yteczne zainteresowanie losem innych)
ny obietnicą
na
ogrzania się
wypicia
i
kawy odwiedzi pobliskie
proguXXIwiekuzdająsięnareszcieosiągaćpozycjeniezacentrumhandlowe.Dobranasza!TTy,którytuwchodzisz,e:
gro:one przez siły Nieprzyjaciela, obwieszczając jutrzenkę
gnajsięznadzieją.Ryjakoceniłnasząsiedzibęnaszniedocinaszego ostatecznego zwycięstwa.pewnocią
Tak, z
udało gnionyDante.Niechwjegouszysączysięmelodiakolęd,a:
namsięskierowaćpragnienia
energię
i ludzi,tym
w Twojego zostaną pozbawione sensu
napeł
i nią go drętwotą. Niech
Pacjenta,
kierunku
w
gromadzeniajaknajwiększejliczby
przechadza
rzesięposklepowychalejkachrzekomotylkopot
czy materialnych
przekonać
i
ich, e
: sukces
szczę
i cie ma abyuwiadomićsobie,e
: wszystkichtychrzeczyniepotrzenierozerwalnyzwiązek
jak
z największympoziomemposia-bujejednoczenie
i
niechcorazmniejbędziepewiensłusznodanegomajątku.Wpojeniepoglądu,e
: dostatnieycie
:
naci
tego przekonania. końcu
W
niech wypełni go poczucie
le:ysięka:demu,a przytymmo:ebyćosiągniętenatych- pustki
wyobcowania.
i
Doprowad8godoprzekonania,e
: odmiast i
za cudze pieniądze, okazało się mistrzowskimmawiającsobiezakupówdobrowolniewykluczysię
grona
z
i przewidującym pociągnięciem, skutecznie krępującym
uprzywilejowanych. Że jakiekolwiek, choćby najdrobnie
wiadomoćPacjenta.Uniemo:liwiłomutopodejmowanie
ograniczeniekonsumpcjipozbawigocałejradociycia,
: - atry
bezinteresownychdziałańcałkowiciewolnychoddręczącej
butówatrakcyjnoci,uznaniakolegówiznajomych.
go myli o kredycie hipotecznym
debecie,
i
o
której wszak Odczasudoczasupozwólmuwyobrazićsiebiew tejlub
natychmiast zapomni, gdy będzie chodziłzaspokojenie
oo
innejrzeczy,posiadającegotenlubinnyprzedmiotzesklepo
jegowłasnychzachcianek.Spektakularnysukces,polegający
wychwitryn.Dokładajdopiecajegomiłociwłasnejkolejne
narozbrojeniuwolnejwolitej
(
jak:eniebezpiecznej
dla
nas
obrazy
otaczania
siętym,czegownajmniejszymstopniunie
bronipozostawionej
rękuwludziprzezNieprzyjaciela)błapotrzebujedoceniaj
(
dyskretny powab nowoci: mo:e niehostkamitypukolorobicianowej
salonie,
sofyw rodzajdoznanadyscyplinasportu,niebotyczniedrogizegareklub,czedatkowego wyposa:enia samochodu lub smak płatkó
muw
nie,motocykl?)jednoczenie
,
nieobawiajsiętlącychsię
niadaniowych,okazałsięjak:emiłymzaskoczeniemnawetjeszczeoznakzdrowegooporu.Obecnoćinnychosóbobjudlasamegokierownictwa.
czonychtorbamizakupami
z
będzietutajnieoceniona.UmieWybacz,alebezzasadnewydająmisięTwojeobawyspo- jętnie
subtelnie
i
prowadząctępsychologicznągręniechybwodowane zbli:ającą się rocznicą urodzin Nieprzyjaciela.
nie doprowadzisz Pacjenta do hutawki nastrojów, niec
zniecierpliwi
gouczucierozdra:niech
nienia
ten
i zaplanowaJu:dawnotenpotencjalnieniesprzyjającyokres
udałonam
ny przez marketingowców objaw dyskomfortu przypisze
sięprzekształcićczas
w największejprosperity.Nale:yumieswoimwczeniejszymmylomo prostocieycia.
:
Żete:przy
jętnie wykorzystać nadarzającą się okazję, aby narastające
szedłmudogłowytenniedorzecznyminimalizm!Odrzucesymptomy zmęczenia Pacjenta nieumiarkowaną konsumpdoji
cją,objawiającesięmylązmianie
o
sposobuycia,
:
okazały nietejideiniechtłumaczysobiejakowyrazrozsądnego
(
tosłowo)
sięw jegowłasnymmniemaniuniedorzecznympomysłem. rzałegostosunkudoswoichwiecznieuwielbiam
niezaspokojonych potrzeb. Ten oczekiwany przez nas bieg
Samrozwa:co
, mogłobysięwydarzyć,gdybymglistyzarys
wypadkówniechszybkoprzypieczętujejakimdrogim
niei
prostszegoycia
:
przybrał
jego
w dotychczasrozkojarzonym
praktycznymzakupem.Dopilnuj,abymaterialnasłodyczdłuumyle realny kształt głbszej
ę
re eksji nad bezcelowocią
gorozpływasięw jegoduszynie
(
wymawiajtylkoprzynim
ijałowociąegzystencjisprowadzonejdogonitwyzadobro, ) znieczulićjegoewentualnewyrzutysumiebytem!Ba,mogłobytodoprowadzićPacjentarejony
w
od tegosłowa!aby
nia.Pamiętaj,abyopisanyprzezmnieprocesleczeniaPacjendawnanieodwiedzane,któ
w rychmógłbyliczyćnazgubną
tazezgubnychideiodczasudoczasupowtórzyć.
pomocNieprzyjaciela.
Dlategoniezwłoczniepodejmijdziałania,którenakierują
Pacjentanajegoutarteprzyzwyczajenia.
tymcelu
W odwoaj
ł sięnapoczątkudojegozmysłw.ó Niechjegooczyw droAutor:Konrad Mielcarekyzało:ycieliwspóautor
ł
blogaDroga
dze do pracy nieustannie bombardują kolorowe witryny
( wystarczy-mniej.blogspot.com), miejsca
sklepów.Najlepiej,eby
: właniewtedyzauwa:yłoznakizno- do prostego życia www.
spotkań
osóbzainteresowanychlozoądobrowolnejprostoty
szenia swojej garderoby odpruty
(
cieg, zacinający się
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ewupoZak świętowanie
O

d długiego czasu w mediach głono
jest na temat zmian
prawie
w
doty
czących wprowadzenia zakazu handlu
w niedziele.Zwolennicywprowadzeniatego
zakazu podsuwają róne
:
pomysły. Jedni
mówiąo wprowadzeniacałkowitegozakazuhandluwniedziele,inni
zakazie,
o
który
miałby objąć tylko sklepy wielkopłaszczy
znowe.Argumentujątofaktem,i:Twolnoć
konsumencka nie mo:e być prawem nadrzędnymi przyczynązniewoleniapracowniWielkimi krokami
kówhandluR.
Z drugiej strony pojawia się problem zbliżają się Święta
zwolnieńpracownikóww
przypadkuwproBożego Narodzenia,
wadzeniazakazuhandlu
niedziele.
w
Szacujesięe
,: w takiejsytuacjimusiałobyzostaća co się z tym wiąże,
zlikwidowanychok.1tys.etatów,niektótakże wielkie zakupy.
rzymówiąnaweto 0tys.
6
zlikwidowanych
miejscpracyChodzi
.
tu
miejsca
o
pracynie Często z powodu pracy,
tylkodlazatrudnionych
placówwkachhandlowych,alerównie:w przedsiębiorstwach braku czasu czy wygody
wspierających,takichjaknp.kawiarnie,
:
re- dniem, w którym
stauracje, kwiaciarnie,inne
pralnie
przedi
najchętniej wybieramy się
siębiorstwa działające
centrach
w
handlowych. Przeciwnicy wprowadzenia tego na zakupowe szaleństwo
zakazupowołująsięnabrakczasuwciągu
jest niedziela
tygodnia na robienie zakupów. Wskazują
– dzień święty. Kościół
oni, e
: niedziela jest jedynym dniem kiedy
mogą oni wybrać się do sklepu. Finansici
katolicki sprzeciwia się
wskazująnatomiastnadu:ąredukcję
- wpły
tym praktykom,
wów bud:etowych, a to oznaczałoby pogłbienie
ę
kryzysu.
natomiast społeczeństwo
Niektórzypowiedzą,e
: całataaferajest
nie zgadza się na
bezpodstawna,poniewa:ka:dymasumieniei
postępujewedługniego,więcje:elinie
wprowadzenie zakazu
chcerobićzakupóww niedzieletoniemusi.
Jednak pojawia się tutaj inny problem: co handlu w niedziele.
z pracownikamitejbran:y,którzysąkatoliObydwie strony
kamiiichwiaranakazuje
niedziele
w
odpomają swoje racje,
czywać, a nie pracować? Osoby takie nie
sprzeciwiąsięszefowi
nie
i powiedzą,e
: nie
jednak jak w tej sytuacji
będą pracowały w niedziele, poniewa: zama odnaleźć się
pewne w większoci przypadków straciłyby
katolik?
pracęo
, którątakcięko
: w dzisiejszychczasach.Częstoosobatajestjedynymywicie:
lemrodziny,alboznaczącymywicielem
:
tej
rodziny. Ostatnio pewien ksiądz
czasie
w
rozmowyo pracyw niedzielepowiedziałe
:,
ludzieprzezstuleciaoddawaliycie
:
zawiaręwię
, cdlaczegoterazniemogąoddaćpieniędzy, sprzeciwiając się pracyniedziele.
w
Otó: sytuacja byłaby du:o prostsza gdyby
chodziłowyłącznieo pracewdniwiąteczne ipowięcenie wynagrodzenia za pracę
w tedni,jednakjakwczeniejzostałowspomniane taki bunt często wią:eutratą
się z
Nr 11 (46) grudzieŃ 2014

pracy,a tozkoleipowoduje,e
: rodzinazostaje bezrodków doycia.
:
Nikt nie mo:e
nakłaniaćnasdodziałań,którespowodują
utratę rodków do ycia
:
jednoczenie nie
zapewniającnamrodkówalternatywnych.
Gdyby sytuacja taka spotkała wyznawcę
innejreligiizapewnemediazaczęyby
ł bićna
alarmoreligijneprzeladowanie,uniemo:liwieniepraktykowaniareligii,
konseczyliw
kwencjinaruszenieKonstytucjiRP.Mimoe
:
w Polsce wg statystyk najwięcej jest kat
ków, paradoksalnie stosunkowo atwo
ł
nie
respektowaćichpraw.Mimoe
: mamytakie
sameprawadowyznawaniapraktykowai
niareligiijakwyznawcyislamuczyjudaizmu,
toniepotramywalczyćoteprawa.Boimy
sięmówićo swoichprawach
egzekwować
i
je,czegoniebojąsięmuzułmanieczyydzi.
:
Prawojestponaszejstronie,Konboju:w
stytucji mamy zagwarantowane, e
: TWolnoćuzewnętrznianiareligiimo:ebyćograniczona jedyniedrodze
w
ustawytylko
i
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony
bezpieczeństwapaństwa,porządkupublicznego, zdrowia, moralnoci lub wolnoci
iprawinnychosób.Ra obokTNiktniemo:e
byćzmuszanydouczestniczeniaanidonieuczestniczeniapraktykach
w
religijnych.R
Według Kodeksu pracy pracodawca jest
obowiązany zapewnić pracownikom, aby
niedziele
więta
i były dniami wolnymi od
pracy,jednakartykułnastępny,potymktóry
ustanawianiedziele
więtadniami
i
wolnymi
od pracy zezwala na pracę w niedziele
iwięta Tprzy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich u:ytecznoć spoeczną
ł
i codzienne potrzeby ludnociKR.
Interpretacja tego punktu mo:e być szeroka, co skutkuje takim stanem rzeczy jak
mamyaktualnie
Polsce.
w
Pewnym rozwiązaniem byłoby wprowadzeniezakazupracyw
niedziele,jednakczy
nasza gospodarka jest gotowa na takie
zmianygodzącew jejstabilnoć?Czymoemy
: pozwolićsobienatakdrastycznyspadek zatrudnienia? To są pytania, na które
cięko
: odpowiedziećniezagłbiając
ę
siętęw
problematykęjednak
,
my,katolicy,powinnimyodpowiedziećsobienapytanieczygodzinamsiękorzystaćmo:
z liwocijakiedają
nam przedsiębiorcyporednio
i
państwo
irobićzakupywniedziele?Czyprzeztonie
napędzamy tej machiny? Mo:e gdybymy
nie korzystali
takich
z
mo:liwoci problem
byłbydu:omniejszy.
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nie toylk od Święta

Stryczek + Wiosna = Paczka

Pomaganie

EuzebiuszzAleksandrii
IVw.napisał
w
w swojejhomiliiTdzieńPanajestpanemdniR.SobórWatykańskiII
podkrela, e
: niedziela jest Tnajstarszym
pierwszym i
dniemwiątecznymRidalejTZgodnie
tradycja
z
apostolska, która wywodzi sie od samego dnia
- Zmar
twychwstaniaChrystusa,misteriumpaschalneKociół
obchodzicoosiemdni,wdniu,którysłusznienazywanyjestdniemPańskimalboniedzieląR.
Niedzielajestdniemwiętak
tymite:powinnabyć
przeznastraktowanaywyjątkowo,wiątecznie,powinnabyćczasemodpoczynkuodcodziennychzajęć
itrosk,spędzanaw
gronienajbli:szych,aletak:epowinna być więtowaniem, na pierwszym miejscu
w tymdniupowinnimypostawićmodlitwęoraz
Eucharystię, bo tylko wtedy mo:emy w
pełni mówić
o pełnym więtowaniu niedzieli. Sobór Watykański II
naucza, e
: w niedziele Twierni powinni schodzić sie
razem dla słuchania słowa Bo:ego
uczestniczenia
i
w Eucharystii,takabywspominaćMękęZmartwych,
wstanie
chwale
i
PanaJezusa
skłiadaćdziękczynienie
Bogu,któryichWodrodziłprzezzmartwychwstanieJezusa Chrystusa ku nadzieiywejX
: R.)3,1 Niestety
1(P
dzisiajczęstoTwiętujemyR
supermarketach
w
galei
riachhandlowych.
JanPawełIIw licieapostolskimDiesDominipisze
o więtowaniuniedzieli,którepowinnobyćtak:eodpoczynkiem,aleprzedewszystkimuwięceniemdnia
Pańskiego,a
którestajesię
wielu
w kulturachzakończeniemtygodniatzw.weekend.Zjawiskoto,jakpisze
Papie:, nie jest złna
e ipewno ma wiele elementów
pozytywnycho iletylkoTprzyczyniasieono,
duchu
w
poszanowania autentycznych wartoci, do rozwoju
człowiekaidopostępuycia
:
społecznegojakocałociR. Jednak w wielu dzisiejszych kulturach niedziela
zatracaswójpierwotnysens
staje
i sięjedyniezakończeniem tygodniaokazją
i
do odpoczynkuzabawy,
i
ijakpiszeOjciecŚwięty,człowiekTnawetodwiętnie
ubranyniepotraju:więtowaćR.
Aby klienci nie musieli rezygnować
niedzielnych
z
zakupów,a jednoczenieeby
: TuspokoićRKociówłł aciciele du:ych sklepów zaproponowali, abycenw
trachhandlowychpowstałykaplice.Wedługnichkatolicy mogliby połączyć powinnoć zprzyjemnocią.
Pomysłtennarazieniespotkałsię
uznaniem
z
Konferencji
E piskopatu Polski,
tak:ae Stolicy Apostolskiej,
jednakbiorącpoduwagętempozmianprawie
w
państwowym, a tak:e wobyczajachkulturze
i
narodów
niedługomo:emyspotkaćsięz takąformąrozwiązania problemu odwiedzania
niedziele
w
przez katolikówsklepówzamiastKociołw.ó
Niezale:niejednakodustawodawstwa,czypoglądówinnychludzi,częstonaszychznajomychpowinnimy pamiętać, e
: jestemy katolikami
naszym
i
obowiązkiem jest dziękczynienie Bogu,
sposó
wb
szczególny włanie w tym dniu, w którym Chrystus
zmartwychwstałdopiero
,a
póniej
8
mamyprawodo
więtowaniategodnia
formie
w
odpoczynku.Pamiętajmy,e
: katolikniedzielewiętuje,aniespędza.

Święta Bożego Narodzenia to czas,
w którym każdy z nas zaproszony
jest do tego, aby narodzić się
na nowo. Do tego, aby stać się
lepszym człowiekiem, lepszym
chrześcijaninem. Tak po Bożemu
pomagają nam w tym rekolekcje
adwentowe i uczestnictwo w liturgii
Świąt Bożego Narodzenia. A tak
po ludzku – udział w różnych akcjach
charytatywnych, których szczyt
aktywności przypada właśnie na
okres przedświąteczny. Na szczęście
jest ich tak dużo, że każdy może
zaangażować się choć w jedną z nich.
Na szczęście są tak różnorodne,
że każdy może pomóc w taki sposób,
w jaki potrafi. Na szczęście ich
działalność nie kończy się 25 grudnia!

14

Nr 11 (46) grudzieŃ 2014

Popularnąwskalikraju
rewelacyjnie
i
- zor
ganizowaną akcją charytatywną jest SzlachetnaPaczka.Działalnoćrozpoczętaprzez
księdzaJackaStryczka
zało:ioneprzezniegoStowarzyszenieWiosnapolega,jakpodkrelają organizatorzy, na mądrej pomocy
osobom,któreznalazłysięwciękiej
:
sytuacji
z niezale:nych od siebie przyczyn. Mądra
pomoctotaka,któradajerealnąszansęna
zmianę,a nieutrwalaosobybiedne
po- w
stawie roszczeniowej. Zaczyna się ona od
osobistego kontaktu rodziny
wolontariuz
szem, który poznaje historię jej członków
iwerykuje,czymająonichęćimotywację
dozmianyswojejtrudnejsytuacji.Okrela
sąkonkretnerzeczy,którepoprawiąsytuację
rodziny: zakup zimowych butów dla dzieci
czyartykułw
ó szkolnych,abymogłykonty nuowaćedukacjęzakup
,
rodkówczystoci,
na które brakuje funduszy po zakupie potrzebniejszych rzeczy, zakup jedzenia, na
którymtrzebaza)
( bardzooszczędzać.
W zeszłymrokupaczkidotarłydo48671
rodzinok
( 0osó
0 7 b),jednapaczkabyła
przygotowywana rednio przez 03 osób
imiałarednią wartoć378zł1 . Darczyńcą
Szlachetnej Paczki mo:na zostać na róne
:
sposoby: przygotować paczkę wg potrzeb
danej rodzinydostarczyć
i
ją do punktu
zbiórkinajbli:
(
szyznajduje
Otwocku)
sięw
,
wpłacićnakontoSzlachetnejPaczkipieniądze,z którezostaniezakupionapomocdla
rodzinlubzostaćSuperW,czyliwolontariuszem Paczki. Praca wolontariuszy zaczyna
sięju:wiosną.
.
Wirtualna choinka, pomoc realna

Na podobnej zasadzie działa Wirtualna
Choinkayakcjacharytatywnakoordynowa-

Boż e Narodz eni e
naprzezCaritas
Ruch
i Światło-Życiewna- dów, objętych jest w chwili obecnej y
szej diecezji.
bazy
Z dzieci irodzin mo:na 51 uczniów gimnazjum,1 uczniów SP1, 7
wybraćkonkretnąosobę
speł
i nićjejgwiazd-uczniówSP2i przedszkolakó
3
w,a liczbata
kowemarzenie.Amarzeniasączasamibar
- zmienia się według potrzeb. W efekcie za
dzo prozaiczne: dzieciwielodzietnych
z
roka:dej wiątecznej akcji ponad 0 4 1 osób
dzinpiszączasem:Tmarzęo ciepłejkołdrzeotrzymuje obte paczkiywnociowe,
:
które
i butach na zimęR, Tmarzę o pampersach w tymrokuprzygotowywanesąw
( ceniesaikaszkachR,a
nawetTmarzęo ciepłymswe- mychproduktów)przezsklepOKz ulicyGratrzedlamamyR.Lalki,samochody,czyinne nicznej.Wszelkienadwy:kirodkówprzeznazabawkipojawiająsiętak:enaliciemarzeń,
czane są na zakup obiadów w szkołach
aleginąwmasiepraktycznych,codziennych
i przedszkolach. Ka:dorazowo lista osób
prezentów. Poniewa: wolontariusze Wirtuotrzymującychpomocjestwerykowanatak,
alnejChoinkizauwa:ają,e
: mrózjestolbrzy
- e
: paczkitraajądoosób,którerzeczywicie
mim problemem dla wielu ich podopieczpotrzebująwsparcia.JakprzyznajekoordynaDziałalnoćopisanychpowy:ejorganizanych,w tymrokuw ramachakcjizakupiony
torakcji,
El:bietaGrudzińska,zdarzasięe
,:
został najcięszy
: prezentPolsce,
w
amo:e
osoby,którekiedyotrzymywałypaczki,dzi cjiniekończysięwrazzezniknięciemzestonawetnawiecieywęgielnaopał.
u
ł ostatniego kawałka karpia
galarecie
w
y
rozwo:ąjeinnym.Zdarzasięjednak
tak,
i e
:
Więcejinformacjiywww.wirtualnachoinka.pomoc
net traadoosób,którebezniejspędzi- większoćznichpracujeprzezcałyrok.
• Szlachetna Paczka y prowadzi klub
yby
ł Świętaprzycałkiempustymstole.
Bez pustych stołów
TWiosnaiPrzyjacieleRdlaosób,którechcąco
Jeszcze bardziej lokalnie, bo tylko
na- Pampersowa
w
choinka
miesiącwpłacaćzadeklarowanąkwotęktó
, ra
szymmieciedziałająForumChrzecijańskieCiekawą inicjatywę pomocy przedwią- będzie przeznaczona na działalnoć pomoi Grupa Charytatywna. Forum ChrzecijańtecznejzapoczątkowałynaszeparaankiKincową.StowarzyszenieWiosnajestte:orgaskietostowarzyszenie
formalnej
o
struktuga Błaszczyk i Paulina Stepków. TNie bąd8 nizacją po:ytku publicznego, której mo:na
rze,istniejąceju:prawie5lat,
2
któreprosknera,kuppamperaRtoakcjacharytatywna
przeznaczyć % 1 podatku. Siostrzanym prowadzi wietlice rodowiskowe przy naszej
mającanacelupomocdzieciom
32
z hospi- jektemPaczkijestAkademiaPrzyszłociycaparai oraz przy parai na ulicy Dobrej,
cjum domowego TPromyczekR wOtwocku. oroczna
ł
opieka nad konkretnymi dziećmi,
z którychstalekorzystaokdzieci.
03
roW
Jesttohospicjum
tyle
o wyjątkowe,e
: nieulezapewnienie im osobistego tutora, cotygody,czwartkipiątki
i
napodopiecznychwie-czalniechoremaluszkimogąprzezcałyczasdniowychspotkań,wyprawkiszkolnej,wielu
tlic czekają róne
: zajęcia taniec,
(
angielski,
przebywaćw swoimdomu,zeswoimirodzi- warsztatóatrakcji.
wi
Dlaosób,którezamiast
zajęcia plastyczne, korepetycje szkolne,
cami. Dziewczyny
gry
z dyrektorem hospicjum,
pieniędzymogąpowięcićswójczas,istnieje
izabawy)orazposiłek.W czasieferii
wakai
ks. Pawłem Dobrzyńskim SAC, spotkały się
mo:liwoćzaanga:owaniasięjakowolontacjiwwietlicachprowadzonesązazajęcia
jeszczewczasachszkolnychybyłkatechetą
riuszSzlachetnejPaczkiprace
(
nadprzyszłoi atrakcje,
któz rych korzysta nawet 0 2 w otwockim liceum. Od tamtej pory starał
roczną
y edycją ruszą ju: wlutym!) lub jako
tutor Akademii Przyszłocistudenci
(
lub abdzieci.GrupaCharytatywnatogrupaosósię
b, wspieraćdziałalnoćhospicjumindywidu03
Wię
. cejinformacjina
nie będących formalnie członkami Stowa-alnie,aletym
w rokurozszerzyłypomysłna solwenciponi:ejlat)
rzyszenia,którzywspólnieForum
z
Chrzeci- grupęznajomych,oninaswoichznajomych stroniewww.szlachetnapaczka.pl
jańskim organizują pomoc wiąteczną dla
iw rezultaciepowstałkomitetspołecznyTJó
•- Forum Chrześcijańskie y jest stowaosób ubogich oraz pomagają zdobywać zefów pomagaR, który zgłosił do Minister- rzyszeniempo:ytkupublicznego,
wszystkie
a
rodki na zakup obiadów dla dzieci, które
stwa Administracji
Cyfryzacji
i
zbiórkę pu- rodkipozyskaneprzeznacza
%1 z
nazakup
tegopotrzebują.
bliczną. Po uzgodnieniu TPromyczkiemR
z
obiadów dla dzieci zjózefowskich szkół
W paczkach przygotowywanych przez czegodziecinajbardziejpotrzebują,zapadł
iprzedszkoli.
a
WszystkieosobychętnesątakForumi GrupęCharytatywnąniemazaba- decyzja ozorganizowaniu zbiórki pamper
- e
: zaproszonedopomocyjakowolontariuwekaniubrańyjest
nich
w zatowielepro-sów, chusteczek nawil:anych, podkładów szeykontaktprzezdanezestronywww.foduktów spo:ywczych, które sprawiają, e
:
oraz deserków iobiadków w słoiczkach. rum.togro.pllubprzezKsiędzaProboszcza.
nawetnajbiedniejszewiąteczne
Jó- stołW ywakcjiopróczosóbprywatnychbrałyudział • Hospicjum Promyczek y jest to plazefowie są godnie zastawione. Wspólnarównie: szkoły, przedszkola, orodki kultury,
cówka niezwykła, tak jak niezwykli są jej
działalnoć Forum iGrupy Charytatywnej
tak:espozaterenupowiatuotwockiego.
podopieczni
Do
y nieuleczalnie chore dzieci.
koncentruje się na organizowaniu kiermapomocyprzyłączyłosięrównie:wielulokal- Wspomóc pracę hospicjum mo:na robiąc
:
miej- dowolny przelew na konto organizacji
szów wiątecznych, kiermaszów zniczy nychprzedsiębiorców,którzyw rónych
%1
Więcejinformacji
izbióreknazakuppaczekdo:
i ywianiedzie- scach rozwiesili plakaty
prowadzili
i
zbiórkę iprzekazującpodatku.
ci.Anga:ujesięw niąokwolontariuszy,
05
nawłasnąrękęWszystkie
.
zebranerzeczyzo- nastroniewww.hospicjumpromyczek.pl.
którzypomagająwprzygotowaniustroikóstał
w y przekazane do Fundacji jeszcze przed
nakiermasze,obsługująstoiska,czyrozwoŚwiętamiBo:egoNarodzenia.
ą: gotowe paczki do konkretnych rodzin.
Stowarzyszenie Forum
Wartopodkrelić,e
: ka:daztychosóbrobi Jest już za późno? Nie jest za późno!
Chrześcijańskie zapra
Wszystkim, którzy czytając ten tekst
tocałkowiciebezinteresownie,dziękiczemu
sza wszystkie dzieci
stwierdzają, e
: na włączenie siępomoc
w
wszystkie zebrane rodki są przeznaczane
na spotkanie z Miko
charytatywnąjestju:zapóno,
8 mo:nadonacelecharytatywne.
łajem, które odbędzie się 6 stycznia
StałąopiekąForumwspomaganegoprzez piewać za Starym Dobrym Małeństwem:
:
o godzinie 16 w naszym kościele.
Grupę Charytatywną, poprzez zakup obia- Niejestzapóno!
8
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Lea rutk na długie
zimowe wieczory…
Z CYKLU O ŚWIĘTYM
JANIE PAWLE II

D

Tosądniproste,
ugie
ł
zimowe wieczory zdarza mi się Uwielbiam cię, siano wonne,
któreś
tuliło
w
sobie
mójSynuyuniesioneztamtychuliczek,
spędzaćpowracającdoulubionych
- kry
Dziecinę bosą.
naktórychstoiciszaodsłaniającdziecięcytwójgłosy
minałw,ó czytającksią:kiHenrykaSienkiewijak:einaczejterazsłowatwojezoddalisłyszę,
Uwielbiam cię, drzewo surowe,
cza, czy te: oglądając telewizję. Jednak
niegdyszeptanewargamiy
bo
nie
znajduje
skargi
ostatnio przypomniało mi się, co robiłam
aterazsamąmyląwniesionedomejduszy
w twoich opadłych liściach.
kilkalattemu.Sięgnęam
ł dopóki
ł zksią:ka- Uwielbiam cię, drzewo surowe,
imówionetakbardzowprost.
mi i zdjęam
ł tom TPoezje, dramaty, szkiceRboś kryło Jego barki
Mylinaglesięodrywająodsłw
ó mówionych
autorstwaw.KarolaWojtyły.Odrazuogar
- w krwawych okiściach.
naglos,
nęo
ł mniewzruszeniezwiązaneztąporu- Uwielbiam cię, blade światło
D8wigasiępoziomludzi,
którzyniedawniejjakwczorajwiedlicicherozmowyy
szającąlekturęunikatową
,
izpewnociąjepszennego chleba,
wnichbrzmiałoechodalekichitylubliskichzmian.
dyną w swoim rodzaju. Nie ma poety Mu
w którym wieczność na chwilę zamieszka,
Mniewyłączyłaztychrozmówpierwszachwila
podpływając
do
naszego
brzegu
dorównującemu,którypodejmowałybypozdumienia,
dobnetematywtakniezwykłysposób.War
- tajemną ścieżką.
którawiadczyłaoTobieyoSynumojejmiłoci!
toponiebyłosięgnąćnietylkozewzględu
Tachwilasiędotądpogłbia,
ę
całeycie
:
wniąsięprzemieniay
naprzygotowaniedokanonizacji.NigdykoK
lejne pokolenia nie przestaną pogłbiać
ę Cociekawe,utwórtenpowstałgdy
, Karol
Tachwilacałegoycia
:
razdowiadczonawsłowie,
dzięki nim swojej wiary, tak jak się stał
o w aniebyłjeszczewseminarium!Pierw-adokądmymciałemsięstała,
Wojtył
moimprzypadku.Wierzęe
: , ka:dyznajdzie
szy fragment opowiada o historii Jego pokarmionawemniekrwią
iwuniesieniunoszonay
wród ogromnego dorobku poetyckiego wołania! Pracował w fabryce chemicznej
wmoimsercuwzbierałacichojakNowyCzłowiek,
naszego Papie:a ulubione poematy, które
TSolvayR. Było to w4 roku,
91
a poemat
gdytrwałozdumieniemyliipracacodziennarąk.
niemogązczasemtracićpopularnoci. ukazałsięwkrakowskimTGłosieKarmeluR. K
Poza tym Wojtyła występował tak:e w TeSynumójtrudnyiwielki,Synumójprosty,
TToPrzyjaciel.Ciąglewracaszpamięcią
atrze Rapsodycznym, którego misją byłoPrzywykłewemnienapewnodomyliwszystkich
dotegoporankazimą.
ludziy
Tylelatju:wierzyłe
głoszeniewielkichutworówpolskichwieszWcieniutychmyliczekaszgłbokiej
ę
chwiliserca,
Wiedziałenapewno,
czów,takichjakSłowacki,MickiewicziNor
- Którasięwka:dymczłowiekuinaczejzaczyna,
ajednakniemo:eszwyjćzpodziwu.
wid,cobyłosurowozabronione.
yawemniejestpełnamatkiy
Pochylonynadlampą,wsnopiewiatławysoko
Poni:szyutwórjestmoimulubionym.Po- Ipełniątąnigdysięnieutrudzi.R
związanym,
wstał w059r.
1 , gdy póniejszy
8
papie: był
niepodnoszącswejtwarzy,bopocoy
krakowskim wikariuszem. Jest to monolog
Poni:szy utwór natomiast warto poznać
iju:niewiesz,czytam,tamdalekowidziany,
samej Matki Bo:ej, który wyra:a jej myli,
czytuwgłbi
ę zamkniętychoczuy
m.in.zewzględunawiętoodzyskaniawolre eksjepodczasnoszeniaJezusapodswonoci1 listopada. To poemat pt. TMyląc
Jesttam.Atutajniemanicpróczdr:enia,
imsercem,wyra:onejednakpoJegoMęce. OjczyznaR:
opróczsłw
ó odszukanychznicociy

ach,zostajecijeszczecząstkategozdziwienia,
którebędziecałątreciąwiecznoci.
K)(
Pan,gdysięwsercuprzyjmie,jestjakkwiat,
spragnionyciepłasłonecznego
Więcprzypłyń,owiatłozgłbin
ę
niepojętegodnia
ioprzyjsięnamymbrzegu.
Płońniezabliskonieba
iniezadaleko.
Zapamiętaj,serce,tospojrzenie
wktórymwiecznoćcałaciebieczeka.
Schylsięserce,
,
schylsięsł
, ońceprzybrze:ne,
zamglonewgłbinach
ę
oczu
nadkwiatemniedosięnym,
:
nadjednązró. :
K
Więcwmrokujesttylewiatła,
ileycia
:
wotwartejróy,:
ileBogazstępującego
nabrzegiduszy.
K
Uwielbiam cię, siano wonne,
bo nie znajduje w tobie
dumy dojrzałych kłosów.
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TMiejscemojeupływawpamięci.
TSłabyjestlud,jeligodzisięzeswojąklęską,
Nieprzemijaciszadalekichuliczekzatrzymana
gdyzapomina,e
: zostałposłany,byczuwać
wprzestrzenijakszkło,
a:przyjdziejegogodzina.Godzinywcią:
którewrenicach
8
czystychrozpadałosięwwiatło
powracająnawielkiejtarczyhistorii.
iszary
Otoliturgiadziejów.CzuwaniejestsłowemPana
Najbli:ejsąsłowadziecka,naktórychtacisza
isłowemLudu,którebędziemy
sięwzbijaTmamoymamoR.
przyjmowaćciąglenanowo.Godzinyprzechodzą
wpsalmnieustającychnawróceń:
Iznowunadnotychsamychuliczekniewidzialnym
Idziemyuczestniczyćw Eucharystiiwiatów.
osuwasięptakiem.
Długotampowracałamdowspomnień,
Więcschodzimykutobie,ziemio,byposzerzyćcię
boodka:degoznichnieustannierozszerzasięycie,
: wewszystkichludziachyziemio
wzbierawgłbi
ę niesłychanątrecią.
naszychupadkówizwycięstw,którawznosiszsię
Takrównoprzystajedomyliiuczućwewszystkichsercachtajemnicąpaschalną.y
jakbywagawtętnicachkrwiniezakłcał
ó aciszyy Ziemio,któranieprzestajeszbyćcząstkąnaszego
tylkorównowespózł oddechemwychylałasięmylą
czasu.
ipienią.
Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten
czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie,
Tojestchybamodlitwa,
ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń,
mójSynu,
która przerosła nienawiść.”
tosądniproste,
któreprzebrałyswąmiaręipowolizaczynają
Totylkofragmentykilkupoematów.
napływaćwrenice
8
moichoczuy
Serdecznie polecam!
iwkrew,któraodnichsięswegocięaru
:
wyzbywa.
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Misj e

fot. Magda Jaczewska

Noc. Ciemność niczym gęsta smoła,
lecz nie dusząca, ale dająca ukojenie
po spiekocie dnia. Cykady, świerszczemuzykanci, zebrana pośpiesznie kapela
wygrywa swój koncert. W ich rytm
poruszają się roztańczone, migoczące
drobinki światła zawieszone na kotarze czerni.
To świetliki mieszają się z gwiazdami.

Moja droga do Ciebie
i z d a w o r p z e r p Afę
k yr
P

atrzę w niebo rozpostarte nad Sudanem Południowym.wZazmieniającychsięwarunkach.Naprzykładniemielimywystar
chwycam się obtocią darów naszego Stwórcy. Mylę te:
czającejilocipędzli.Jazaczęam
ł malowaćopuszkamipalców,Ano tychludziach,którychmiałamszansępoznaćnamisjioraz
tych,o gelosiędomnieprzyłączyłale
,
ju:zachwilęAlbino,czternastoletktórzyczekająnamniePolsce.
w
ni chłopak, który zalewał mnie potokiem słw
ó ję
w zyku Dinka
Niezbadanesącie:kiPana,tegojestemwiadoma.Jeszczekilka
iwtrącałcojakiczasznanemusłowoangielskie,jedynedlamnie
miesięcy temu nie przypuszczałam, e
: pole mnie On a: w samo koło ratunkowetej
w dziwnej konwersacji, zaproponował nowe
serceAfryki,bypracowaćszkole
w
podstawowej
udzielać
i
sięw
lo- innowacyjne rozwiązanie. Pociął starą gąbkę na kawał
wręczył
ki i
kalnej społecznoci. Przebywam od pięciu miesię
w cyWau, drunam po jej fragmencie. Od tego momentu praca szła znacznie
gim po stolicy miecie pod względem wielkoci, choć to pojęcie
sprawniej,
chłaopcycorazbardziejanga:owaliprzedsię
sięw
wzięmo:ebyćmylące.Większoćmieszkańcówmieszkanadalw pro- cie.Byłamzachwycona,ileznajdujesię
nich
w pokładówcierpliwostychchatkach,
asfaltowej
a
drogiznajdziemyjedyniekilka
kilomeci. Nie
byłoatwo
ł
stać tak na słońcu, pot spływał po twarzy nitrów. Wojna spowodowała wiele strat, które przejawiają
nie
czymsię
kaskady
wodospadu. Nigdy wczeniej nie malowali, tym
tylko wspustoszeniach materialnych, ale niestety tak:
e duchobardziej
napawalimniepodziwem.Muralemo:edlawymagającewych,dlategoewangelizacjajesttuniezwyklepotrzebna.
gowidzabędązdawaćsięproste,bąd8naiwne,alezostaływykoTDziękispotkaniu
Jezusem
z
jestemyuwolnieniodwłasnejkró
t- z sercem, to pewne. Ten dzień okazał się jednym
nane
najlepz
kowzrocznoci,zapatrzenia
siebie.
w
Jestemy
w pełniludzcy,kie- szychw moimyciu.
:
Zachowamgow swoimsercunazawsze.
dy stajemy się więcej ni: człowiekiem, wtedy, kiedy pozwalamy Przyznaję, prze:ywam momenty, gdzie zmęczenie przytłacza
Boguwyniećnasponadsiebie,byosiągnąćpełnięprawdyona- radosnegoduchakamieniemgoryczy,
zniechę
a ceniezaciskaswe
szymbycie.Tutajznajdziemyró
8 dłoorazinspiracjęwszystkich
na- na mej szyi, ale mam te: takie dowiadczenie, :e Pan się
szpony
szych wysiłków ewangelizacyjnych. Jeli otrzymalimy tak piękną
opiekuje
zsyłia zawsze Anioła Pocieszyciela, który podnosi mnie
ibezwarunkowąmiłoć,jakmo:emysiętymniepodzielićzbli8ni- delikatnie. Nie doć, :e znajdujemy się zawsze
Jegow8renicy
mi?RPapie:
(
Franciszek,)
oka,Onnagradzastokrotniezaka:dewyjciepozasiebie,zaka:TylomadobraminaswszystkichPanobdarzyłChciał
.
amsięjeszdąwysuniętąw stronębli8niegodłoń,zagłoszeniejegozwycięcze podzielić jednym cudownym wydarzeniem. Niedawno zostaskiego Zmartwychwstania, które daje nam łaskę prawdziwego
am
ł poproszonaprzezksiędzaSudira,bywykonaćprosteszkice
na Wiecznego. Ka:dy z nas znajduje się na misji. Odwagi SioŻycia
murze okalającym miejsce spotkań chłopców ulicy ten
(
problem
stryiBracia!
Magdalena Jaczewska,
jest bardzo powszechny; Salezjanie, ladami swego zało:yciela
DonBosco,próbująwyjćz pomocądomłodych)To
. szare,ponure
miejsce rzeczywicie wymagało by o:ywczego dotknięcia pędzla,
swm.pl
kilkuwesołychkolorówynajlepiejintensywnych,zaktórymiwww.
przeWesprzyj
dzieciulicywSudaniePołudniowym:
padająSudańczycy,
czymbardziejintensywnetymlepsze.Wstępniewiedziałam,Salezjański
co
WolontariatMisyjnyyMłodziŚwiatu
mogę naszkicować kredą, ale całe wydarzenie było spontaniczne.
ul.TynieckaKrakó
32 -0 ,93
w
Skończyłosięnatym,e
: z chłopcami,początkowojedyniesięprzy
BankPEKAOSA
0213 45 0 1 3 54 0 21 7
glądającymi,wykonalimywspólnemalunki.Oczywiciepotrzebo- zdopiskiemTSudanPołudniowyywsparciedzieciulicyR
walipomocyprzymieszaniukolorów,drobnychkorekt,aleumieli
niesamowicie szybko zaadoptować nową wiedzę
wykorzystać
i
ją
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nasz e b ezpi e cz e ń stwo
O to, jak bezpiecznie podróżować w okresie świątecznym
zapytaliśmy Piaotr Smolińskiego, instruktora nauki jazdy.

uwagi. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę
tego,
z
e
: jazdaponawierzchnisuchej
jazda
i ponawierzchni
mokrej, czy te:liskiej róni
: się
toibardzo. Przyczepnoćoponnamokrejnawierzchnizmniejszasię
- zdecy
dowanie, na liskiej du:o bardziej. Pamiętajmy, to my
musimyocenićtewarunki
dobrać
i dotegoodpowiedJest kilka powa:nych przyczyn: alkohol; zmęczenie
niątechnikęjazdy,takabybyłabezpieczna.To,e
: jezdinerwowoć;popiechi brakostro:nociczyte:szcze-niajestteoretycznieTczarnaRnieoznacza,e
: jestsu
gólnejostro:noci;niedostosowanieprędkocido
waiprzyczepna.
Musimyobserwowaćotoczenie,alerówrunkówatmosferycznychiwarunkówdrogowych.
nie: przewidywać pewne sytuacje, aby nie przekonać
sięnawłasnejskórze
czym
o comoglimyprzewidzieć.
Czyli je:eli przed wyjazdem musiałem skrobać oszro◗
nioneszybyczyzgarniaćniegzauta,toprzewiduje,e
:
na drogach będą podobne warunki
dostosowuje
i
do
tegoodpowiedniątechnikęjazdy.
Warunki drogowe, czyli np. zwiększony ruch
Niektórzyniepotraąokazji
z
Wigilii,Świąt,Sylwestra
te: powinny nam podpowiedzieć odpowiednie zaczyspotkaniazeznajomymiodmówićsobiewypiciakiechowanie, czyli chocia:by zachowanie szczególnej
liszkawódkiczylampkiwinalub
(
dwóch)iwsiadająpo ostro:noci.
spo:yciualkoholuzakierownicęyskutkisączęstotragiczne.W ostatnichlatachPolicjadoćczęstoprzeprowadza akcje wyłapywania kierowców je:d:ących na ◗
TpodwójnymgazieR,aitakwcią:ichniebrakuje.
◗

Bezpiecn na Święta

◗
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Oczywiciepodstawowatrudnoć
tym
w okresieto
liskiedrogi,naktórychpowinnimyporuszaćsięzdePraca,porządkiwdomu,zakupyyzmęczeniez tym cydowanie ostro:niej. Musimy pamiętać, :e bardzo
związane kumuluje sięnas,
w a zwiększony i powol- wydłu:asiędrogahamowania,dlategoprędkoćjazniejszy przedwiąteczny ruch na drodze wyzwala rozdypowinnabyćstosunkowoniska,abymymoglioddra:nienie, gdy: chcielibymy szybko zakończyć to copowiedniona
i czas zareagować na nieoczekiwane
mamydozałatwieniaiwrócićdodomu.
sytuacje drogowe. Tak:e przypieszenie powinno być
trochęwolniejsze,gdy:przywiększychobrotachkoła
nieprzetocząsięponawierzchni,leczsięnaniejpoli◗
zgną, czyli dochodzi do utraty przyczepnoci kół,
a w takiej sytuacji lekki skręt lub podbicie na n
noci drogi mo:e doprowadzić do polizguutraty
i
panowanianadpojazdem.
Pamiętajmy, aby nie wykonywać zbyt ostrych ruRozwijanie zbyt du:ych prędkoci
wykonywanie
i
chówkierownicą,gdy:tomo:edoprowadzićdopogwałtownych, nieoczekiwanych
nieprzemylanych
i
manewrówbezupewnieniasięmo:
o liwociichbez- lizgu. W warunkach zimowych, kiedy zazwyczaj
mo:emy spodziewać się nawierzchni mokrej lub lipiecznego wykonania oraz bez zasygnalizowania
skiej powinnimy robić wszystko wolniej
łagodniej
i
tegocozamierzamyzrobićprowadzidoniebezpieczywolniejje8dzić,wolniejprzypieszać,łagodniejha
nychsytuacji.
tym
W miejscupozwolęsobiezaapelomować i łagodniej skręcać koła. To nam zapewni
wać do bardzo wielu kierowców y u:ywajmy kierunkowskazów do porozumiewania się zinnymi bezpieczeństwo.
Wa:nym elementem zapewniającym bezpieczeńu:ytkownikamidrogi,sygnalizujmynaszezamiary.Nie
bójmysięu:ywaćkierunkowskazów.
stwozimąsąodpowiednieopony,tzw.zimówki.Róni:
camiędzynimi,a oponamitzw.letnimijestdu:-a,oczy
wicienakorzyćtychpierwszych.
◗
◗

Pogorszenie się warunków atmosferycznych powinnozmusićnasdozmniejszeniaprędkoci
zwiększenia
i
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Z historii parafii

w niedzielę zbierane są oary do puszek
u rejenta okazało się,e
: dwóch włacicieli
przedkociołemnaurządzenieGrobuPanamasprawęwłasnocibardzoskomplikowaJezusa w Wielkim Tygodniu. Paraanieną. Wzięlimy owiadczenie od wszystkich
: zgadzająsięnawejcienaszena
chętnie dają swoje oary, których wystar
- trzech,e
ŚwiętaBo:egoNarodzeniaobchodzilimy
cza na urządzenie Grobu, ka:dego rokuterenprzyszłejbudowy.Wlistopadziesprowadzilimy barak otrzymany gratisowo
jak najuroczyciej, odprawiając Pasterkę
inaczej,
nieco czyni bardzo chętnie
z wielką
i
w
tylkow
kocieleJówzefowie,aletak:ewka- znajomocią rzeczy paraanin p. Januszz parai Opatrznoci Bo:ejWarszawie
icałyterenpodprzyszłąbudowęogrodziliplicachnakol.BłotaiwRycicach.
Nowakowski.
my siatką drucianąrozpoczę
i
limy kupoStaryrokzakończylimyuroczystymnabo- W jednązniedzielmaja,ju:odszeregu
: materiał potrzebny do
eństwem,
:
dziękującPanuBoguzaszczęli- lat urządzamy powięcenie pojazdów me- wać i zwozić róny
budowy.
wieprze:ytyrok.
chanicznych.Paraaniechętniebiorąudział
.
W Adwencie odbyły się rekolekcje paraSąnietylkosamochodyosoboweale
cięa: i
roweorazmotocykle.Uroczystoćjestpołalne
ądla dorosłych
dzieci.
i
W tym czasie
czona ze Mszą w. w
intencji kierowcó
zwró
w ciłemsiędoKuriiMetropolitalnej
za- o
branieparai
z
wikariuszaKsiędzaHenryka
Statystykaaktówkocielnychzarok: 9 7 1 ogodz.. 6 1
Przyczyny były wystarczające do
Aktówchrztuw.y; 7 5 2
NazakończenierokuszkolnegoodbyłaGniadka.
się
Aktówlubówy; 4 1
spowied8iKomuniaw.dladzieciimłodzie- tejdecyzji.OdwiątBo:egoNarodzeniado
Aktówzgonuy; 1 3
y: orazrozdaniewiadectwznaukireligii.czerwcabyłowparaidwóchwikariuszy.
W ciągu całego roku staralimy się, aby
Zaopatrzonychchorobie
w
Sakramentamiw. Przykońcuczerwcazostałzabrany
paz
y; 2 0 1
rai wikariusz Ks. Jan Ku8niarna
a jego wszystkie zarządzenia Kurii Metropolitaln
Iloćbierzmowanychy; 4 8 1
miejsceprzysłanodwóch:KsiędzaHenryka były wykonywane, wszystkie uroczystoci
byłyobchodzonez całąokazałocią,w któIloćdziecidoIKomuniiw.y; 1 5
Gniadka Księ
i dza Jana Pietrusińskiego.
rychwierniuczestniczyli.
IloćrozdanychKomuniiw.y. 0 8 1 6 9
W okresiewakacyjnymodkilkulatredukuW więta Bo:ego Narodzenia mielimy
OOd pierwszych dni po Nowym Roku jemy w niedzielę jedną Mszę w., zamiast
Pasterkę kociele
w
wi kaplicach. Na zaKs. Proboszczkontynuowałodwiedzinypa-o godz. 03.1 i
0.31 mamy Mszę w.
kończenie Starego Roku odbyło się naboraan. Poniewa: od 0 2 listopada ub.r. był
o godz.,0ze
.21 względu na okres urlo:
dziękczynne za rok szczęliwie
tylko jeden wikariusz po nagłym wyje8dzie
powy. W
tym czasie przez dłu:szy okreseństwo
prze:yty.
Ks.Giertugi,przetoprzyszedłdoparaijako
pomagał nam w pracy duszpasterskiej
Ks.
zobozu koncenwikariuszKs.WładysławWalczewskiz obo- przyjacielProboszcza
wiązkiem organizowania duszpasterstwa
tracyjnego, Ks. prof. Józef Góralski, który
przy kaplicy na Kolonii Błota,
w dalszej
a
przez całe lata przyje:d:a do Józefowa
przyszłocizajmowaniemsiępracąprzybu- zPłocka.
Statystykaaktówkocielnychzarok: 0 8 9 1
dowiekocioła-kaplicynaKol.Błota.
Rokszkolnyrozpoczętospowiedzią
Ko-i
Aktówchrztuw.y. 4 3 2
W jednązniedzielstyczniaKs.Proboszcz
muniąw.dladzieciimłodzie:y.
Aktówlubówy. 6 9
zło:yłnawszystkichMszachw.sprawozdaW niedzielę 82 wrzenia w godzinach Aktówzgonuy. 7 3 1
nie zycia
:
religijno-moralnego
gospodar
i - wieczornych był wywietlanokaplicy
w
na Zaopatrzonychchorobie
w
Sakramentamiw.
czegoparai.
zewnątrz kocioła lm z podróy: Ojca
y. 0 5 1
W ciągu roku są obchodzone wszystkie
ŚwiętegoJanaPawłaIIdoPolski:byłobar
IloćdziecidoIKomuniiw.y. 8 4 1
więtazniesione
jest
i dostatecznailoć
dzo
Mszydu:o wiernych, którzy z ciekawocią IloćrozdanychKomuniiw.y. 0 7 8 9
w.Wszystkienabo:eństwazwyczajowesą oglądali.
Po Wszystkich Świętych rozpoczęlimy
przestrzegane.Pierwszepiątki
soboty
i mie- W listopadzie rozpocząłem wizytację
odwiedzinyduszpasterskie
parai.
wOary
siącasąobchodzoneuroczycie,
wa
I piątek duszpasterskąparaiodulicyJarosławskiej.
zło:onez tejracji
całoci
w byłyprzeznaczoo godz.6 1jest Mszaw. dla dzieci i młoW polecenia Władzy Archidiecezjalnej
nenabudowękocioławBłotach.
dzie:y przystępujących bardzo licznie 23 do listopada na wszystkich Mszach w.ŚwiętaWielkanocnebyłypoprzedzonerespowiedziiKomuniiwiętej.
obliczalimywiernych.kociele
W
paraalkolekcjamiwielkopostnymi,któreprowadziW WielkimPocieodbyłysięrekolekcjenym
dlai w kaplicach mę:czyzn było 123,
li:dladorosłychyKs.wicedziekanZygmunt
1927,
yKomunii
3160.
w.
dzieci,młodzie:yi dorosłych.Ponadtoodby
- kobietyrazem
Wudarkiewiczyproboszcz
Otwocka
z
a
dla
rozdano wtę niedzielę 930. Dzień był
a
ł sięrenowacjaMisjiw.oddo
5 2 maja
92
dzieci:księa
: wikariuszemiejscowi,frekwenprowadzona przez Ojca Redemptorystę
deszczowy.
cjabyłaliczna.Dlamłodzie:yrekolekcjeproHenrykaSzulcaTorunia.
z
Wierniwzięlibar
Sprawy budowy kaplicy-kocioła na Kol. wadziłKs. StanisławWołosiewiczWarszaz
dzolicznyudział.
Błotapowoliposuwająsięnaprzód.Znalewy.Powrócilimydostylurekolekcjiogólnych
Ju:odszeregulatjestzwyczaj
parai,
w
zionoteren,którynale:ałdotrzechwłacidla młodzie:y, poniewa: styl oazowy nie
e
: w Wielkim Pocie po ka:dej Mszy w. cieli.W rozmowietobyłaichwłasnoć,ale zdałegzaminu.
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nasza kultura

Akwizytorzy
„dośc
wuch i”
Rewolucja przemysłowa, postęp
technologiczny, racjonalizm i dobrobyt
doprowadziły Europę Zachodnią
do sekularyzacji. „Bóg umarł” w sercach
Europejczyków, zachodnie kościoły
świecą pustkami (niektóre z nich
przekształcane są w galerie handlowe, kluby,
dyskoteki). Chrześcijaństwo wyrugowane
zostało z przestrzeni publicznej i zepchnięte
do sfery ściśle prywatnej.

P

„Bogowie” to film,
który wstrzymuje
i przyspiesza bicie serca.
Reżyser, Łukasz Palkowski,
zaserwował widzom
jedną z najlepszych
opowieści w historii
współczesnego,
rodzimego kina.
Z pewnością
znacznie mu w tym
pomogła biografia
głównego bohatera
„Bogów”, Zbigniewa Religi,
który jako pierwszy
w Polsce (Ludowej)
dokonał udanego
przeszczepu serca.

rzyrodanieznosijednakpróni.
: Tymcujemy zdrowie, wiedzę, rozrywkę, a tak
bardziej,e
: wnaturęludzkąodza- naprawdędajemymierć.Duchowąmierć
raniawpisanajestpotrzebasacrum.
yaletajestnajstraszniejszaR.
Człowiek zawsze spragniony był prze:yć
iebyłempewien,wybierającsięna
Spustoszenia duchowe wywołane przez
metazycznych.OdwiekówpragnąłobcoTBogówR, czy jedynie kreacja akNew Age są ogromne. W
l:ejszych przy
waćz tajemnicą,czymzagadkowym,nie- padkach fascynacja Nową
torska Tomasza Kota nie uratuje
E rą kończy się
wytłumaczalnym. Puste miejsce po chrzelmu.Obawiałemsięckliwoci,brązownicniewyobra:alną destrukcją osobowoci
cijaństwiezastąpiłozatemneopogaństwo,
twa, poszarpanej
dziurawej
i
fabuły, nieorazwynikającąniej
z
koniecznociąleczektóre przybrało nazwę NowejEry New
(
kiepskich
i
niapsychiatrycznego.
skrajnych
W
zasytu-udanych ról, pretensjonalnoci
Age). New Age to piorunująca mieszankaacjach: otwarciem się na zło, opętaniem
artó
:
w. Nic takiego się nie stało. Film Palreligii Wschodu
szamanizmem,
z
spiryty
- ipotrzebą pomocy ze strony kapłana eg-kowskiego wbijafotel
w
od pierwszych
zmem, okultyzmem, najprzeróniejszymi
:
i pozwalaspucićoczuekranu
z
a:
zorcysty.NowaEramabowiemlucyferycz- scennie
zabobonami czę
( sto oludowym rodowo- ny,demonicznyrodowód!
dokońcowychnapisów.Obrazbudziemodzie). New Age to duchowy supermarket, New Age to atrapa duchowoci, pono- cjeidajedomylenia.
TreligijnyR patchwork oraz przeogromne
woczesnyzabobon.TPropozycjaduchowozagro:eniedlanaszejwolnoci.
ci New Age y pisze Robert Tekieli y jest
O niebezpieczeństwach związanych
karykaturąspotkania
Boskim
z TyR.Partycy
z Nową Erąpiszew swojejostatniej
ksią:- wchannelingu, numerologii, kapowanie
ceRobertTekieli.
sąkonty
- bale stanowi grzech przeciw przykazaniu:
nuacjąwyró:nionegonaTargachWydaw- TNiebędzieszmiałbogówcudzychprzede
ców Katolickich2013 roku
w
bestselleruMnąR. Autentyczny spokój znale8ć mo:na
Najnowsza
.
puwyłączniew prawdziwejreligii.NieprzynieblikacjaTekielegostanowicennesie
ostrze:
ego metazyczna
podróbka, jaką jest
nieprzed,mno:ącymisiędziw przera:a- Nowa Era. Tylko Chrystus napełnia duszę.
jącymtempie,akwizytoramiTduchowociR.
Tylko On jest najskuteczniejszym
lekar
To godna lektury przestroga przed diabostwem na wszystko! Jedynie relacja
Nim z
liczną utopią oraz pułapką, jaką jawigwarantuje
się
egzystencjalnąpełnię.
NewAge.
tolekturaobowiązkowa
Zło jest niezwykle inteligentne
równie przede
i
wszystkimdlaosóbwra:liwych,zapodstępne.W szatańskiesidła,wedługTegubionych,wątpiących,szukającychBoga,
kielego,wpaćmo:nam.in.poprzezz(
po- pragnącychpogłbić
ę swojąduchowoć.Tej
zoruTniewinneR)kursyszybkiegoczytania,
ksią:kiniemo:naprzeoczyć.Jejznajomoć
techniki doskonalenia umysłu, wschodnie
chroniprzedniebezpieczeństwemniewiasztuki walki, akupunkturę, alternatywną
domego wpadnięcia w szatańskie sidła.
medycynęnp.
( homeopatięfeng
,)
szui,hoPozwala uniknąć losu oar wspóczesnych
ł
roskopy,wróby.
: TManipulacjaokultystyczakwizytorówTduchowociR.
Adam Tyszka
naypiszeautorypolegaK)( natym:obie-
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nasza kultura

Nie toylk o „Bogach”

Ale,całociowo,TBogowieRtoobraznapiątkę
plusem.
z
Szkoda,
e
: trwającychju:odmiesiącapokazówlmunawielkich
mnieji
szych ekranach nie połączono
kampanią
z
społeczną choćby na
rzecztroski
serce
o Polacy
(
wcią:bardzoczęstoumierająnazawał.)!
Alboz kampaniądotyczącąpropagowaniapozytywnegowizerunku
pobierania
oddawania
i
organów.Bo,niestety,tutajwcią:jestwie
uprzedzeńzabobonó
i
w,czasemposiłkującychsiętak:eretorykąreligijną.Takjakby,np.oarowanieorganówzmarłegoczłowiekadla
uratowania czyjego ycia
:
było etycznie naganne/podejrzane alb
niezgodnezchrzecijaństwem.
TBogówRoglądasięz radociątak:einnego,
z
istotnegowzględu.
Widzimynalmiepostacilekarzynaprawdęludzkich,pełnychciepła
wobecpacjentów.TraktującychcierpiącychniejakoTjednostki
roboweR,małoistotnetrybiki
systemie,
w
alewłanieyludzi,którym
Re:yserowiorazKrzysztofowiRakowiautorowi
(
scenariusza)
słu:
udayć ma lekarski kunszt
osiągnię
i
cia wspóczesnej
ł
medycyny.
o
ł sięopowiedziećhistorięprof.Religiwiernieoddającklimat
A tymczasem
lat. 0 8
znacznydecytzaufaniaspołecznegowzględemlekaXXw.w
PolsceLudowej.Wra:enierobiąchoćbyląskiepejza:eze
rzyjestdziniestetypowa:nąbolączką.
Powy:szy,negatywnytrendpotwierdzająstosowneraporty.Całscenamiwędkowanianatledymiącychkominówwielkiegoprzemy
EnglandJournalofMesłu. Ale istotniejsze jest co innego. Otó: bez popadania
patoswkiemniedawnofachoweczasopismoTNew
imartyrologięnarodową,bezgórnolotnychtonówtwórcyTBogówR dicineRopublikowałowynikibadańpoziomuzaufaniaspołecznego
dolekarzywrónych
:
państwach.Jakpodawałbran:owyportal-Ry
pokazalirealia,
jakich
w
musielidziałaćzdeterminowanikardiochinekZdrowia.plbadanieprzeprowadzono
latach
w y21 0 2 w3 1 0
rarurdzy porywający się na niemo:liwe. Sceny humorystyczne, wątki
InternationalSocialSurveyProgrammerealizowanego
dwuw
pokazująceodpodszewkitamterealiazostałyumiejętniemach
wkompodziestudziewięciukrajachprzezlokalneinstytutynaukowe.Ana
nowanewbardzoludzką,nierzadkobolesnąopowieć
człowieku,
o
poddanozaufaniedolekarzyjakogrupyzawodowejorazindywiduktórywziąłnaswojebarkinieznanądotądformęodpowiedzialnoci
leczenia
z
podczasostatniej
lekarza.
wizytyuNasz
zaludzkieycie
: mierć,
i
zaprzeszczepsercaysymboluczłowieczeń- alnezadowolenie
krajznalazłsięnaszarymkońcu,tu:zaChorwacją,StanamiZjednostwa,ludzkiejmiłociirównoczeniemięnia,TzwykłejpompkiR.
Na marginesie: za jedyny kontrowersyjny
budzącyi mój niesmak czonymisic!
( Chile,
,)
Bułgarią,Rosją.
fragmentlmuuwa:amten,w którymoczekującynatransplantację
Prof. Marzena Samardakiewicz, psychoonkolog
Uniwersytetu
z
pacjentmówidoReligi:TbyletoniebyłosercaŻyda,pedałaczykobityR
Medycznego w Lublinie, komentując dla mediów ten smutny fakt
tak
(
oryginalnie)Nie
. wiem,czytascenamauzasadnieniechoćbystwierdził
we
a:TDzisiejszewyobra:eniepacjentó
lekarzach
wo dajeobwspomnieniach nie:yjącego ju: profesora, czy dodano ją,eby
: - bar
raz ludzi, którzy coraz rzadziej pracują
misją,
z których trzeba
dziejTowieconywidzRmógłwestchnąćwduchu:jakiciemnynaród. o wszystkoprosić,którzyniesłuchają,niedoradzają,nanicniemają
czasu.Mo:naodnosićwra:enie,e
: odrabiająXpańszczyznęWiidądo
domu.Dodatkowoobrazrodowiskalekarskiegopsująci,którzyni
potraąprzyznaćsiędobłdó
ę wR.
Alewartote:posłuchaćargumentówdoktoraMaciejaHamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej: TTo nas [lekarzy y K.W.]
spotykaagresjazestronyrodzin,którychbliski
karetce,
umierabo
w
tawieziegoniedonajbli:szego,aleodległegoszpitala,
którym w
znajduje się właciwy oddział. Wielenegatywnych
z
opinii wynika
z brakówsystemowych:niedonansowaniaochronyzdrowia,braku
kształceniawiększejliczbyspecjalistów,brakudobrejorganizac
nocnejiwiątecznejpomocyR.
Mylęe
,: TBogowieRmogąnamlepiejpomóczrozumiećwartoć
pracylekarzyproblemy
i
ypsychologiczne,etyczne,nawet
a
rodzinne
ispołeczneyjakiemogąwiązaćsięz wykonywaniemtegozawodu.Dla
mnietenlmjestpiękną,mocnoopowiedzianąhistorią
tym,e
: serce,
o
ludzkiesercetojednaknietylkoTzwykłapompkaRchoćdobrze,e
: są
TmechanicyR, którzy potraą ją TzreperowaćR. To symbol tego, co
w człowiekunajszlachetniejsze,
conajbardziej
i
boli,jeliniechcemybyć
konformistamiidą:ymykonsekwentniedodobrychitrudnychcelów.
WestchnijmyzaduszęprofesoraReligi.
Tekstukazałsięlistopada
1
r.
4102 naportaluDeon.pl
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Pionowo
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4.UlubionarybaPolakównawigilijnąkolacje
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7.Wisinachoince
9.ImięopiekunaJezusa
10.Lubiąjedostawaćnietylkodzieci
12.Narodziłsię,bynaszbawić

Poziomo
4.ŚpiewanawokresieŚwiątBo:egoNarodzenia
5.PrzeddzieńBo:egoNarodzenia
8.Mo:ebyćzruchomymipostaciami
11.Wnimle:ałmałyJezus
13.OkresprzygotowaniadoBo:egoNarodzenia
14.WtejmiejscowociurodziłsięJezus
15.Podniąznajdzieszprezenty
16.Bo:onarodzeniowiprzebierańcy.

Redakcja:

Skład i łamanie:
Foto na okładce:

Współpracują:
Kontakt do redakcji:

Asystent kościelny:

22

Nr 11 (46) grudzieŃ 2014

Misja salezjńsak
fot. Magda Jaczewska

fot. Magda Jaczewska

w W

fot. Magda Jaczewska

fot. Magda Jaczewska

fot. Magda Jaczewska

Wesprzyj dzieci ulicy w Sudanie Południowym:
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków
Bank PEKAO SA 17 1240 4533 1111 0000 5423 3120
z dopiskiem „Sudan Południowy – wsparcie dzieci ulicy”
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