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W  uroczystości uczestniczył prezydent 
Andrzej Duda. Uroczystej Mszy św. 

przewodniczył metropolita krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił 
przewodniczący Zespołu ds. Ruchów In-
tronizacyjnych biskup opolski Andrzej 
Czaja, który podkreślił, że trzeba Jezusowi 
dać pierwsze miejsce we wszystkich sfe-
rach naszego życia, a on je uporządkuje, 
napełni ładem i pokojem. Akt Przyjęcia 
Chrystusa za Króla i Pana to wyraz wiary 
i odpowiedź na zeświecczenie, trzeba 
przeżyć to wydarzenie bardzo osobiście,  
zawierzyć i poświęcić Bogu swoją rodzinę 
i cały naród. To najważniejsza idea tego 
wydarzenia.  

Akt ten jest zwieńczeniem jubileuszu 
1050. rocznicy Chrztu Polski oraz nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jego 
treść została przygotowana przez Episko-
pat, ale nie powstałaby on, gdyby nie zro-
dziły się ruchy intronizacyjne, które są dziś 
na manowcach Kościoła. 

W uroczystościach w Łagiewnickim 
sanktuarium uczestniczyło kilkadziesiąt 
tysięcy wiernych, wśród nich był prezy-
dent Andrzej Duda wraz z małżonką, sze-
fowa rządu Beata Szydło oraz przedsta-
wiciele rządu, parlamentu, instytucji 
samorządowych. 

Również w naszej parafii na mszy świę-
tej o godz 13.00 uroczyście odczytany zo-
stał akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, 

który dla wielu z nas był potwierdzeniem 
faktu obecności wiary i osoby Pana Jezusa 
w naszej codzienności. Modliliśmy się, aby 
Królestwo Niebieskie obejmowało miłością 
i miłosierdziem coraz więcej sfer naszego 
życia, a my – na mocy chrztu świętego 
włączeni do Królestwa Bożego – abyśmy 
byli dobrymi Jego świadkami i przyprowa-
dzali do Pana Jezusa wszystkich, których 
spotkamy na naszej drodze.

Również w niedzielę 20 listopada JŚw. 
franciszek symbolicznie zakończył Rok Mi-
łosierdzia, obchodzony w całym Kościele 
katolickim od 8 grudnia ubiegłego roku. 

Przed południem stanął przed otwartymi 
Drzwiami Świętymi w Bazylice Watykań-
skiej, potem podszedł do nich i zamknął, 
pozostając na zewnątrz. Zgodnie z trady-
cją drzwi zostaną teraz zamurowane od 
środka do następnego roku świętego, któ-
ry wypada w 2025 roku. 

Po raz pierwszy z inicjatywy Franciszka 
Rok Święty obchodzono nie tylko w Waty-
kanie, ale jednocześnie w diecezjach na 
całym świecie. 

W Roku Miłosierdzia przez drzwi święte 
w Watykanie przeszło ponad 21 milionów 
pielgrzymów.

IntronIzacja
W sobotę 19 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach odczytano akt Przyjęcia jezusa 
chrystusa za Króla i Pana. 
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S amo pojęcie „adwentu” było znane w starożytnym Rzymie 
już przed narodzeniem Chrystusa. Oznaczało ono oficjalną 

wizytę monarchy, który przybywał do stolicy Imperium, aby od-
dać cześć panującemu cesarzowi. Chrześcijanie przejęli ten ter-
min, określając nim czas pobożnego i radosnego przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia. W tym właśnie okresie Kościół 
przypomina trzy ważne prawdy.

Po pierwsze o grzechu pierworodnym, który od czasów 
Adama i Ewy stał się udziałem wszystkich ludzi, oddzielo-
nych od Boga, żyjących w cieniu śmierci. Z tego stanu mógł 
wybawić ludzkość tylko Syn Boży – Jezus Chrystus. Po drugie 
o Bożym planie w stosunku do ludzi, którzy choć zgrzeszyli, 
to jednak pozostali umiłowanymi dziećmi Ojca. Prorocy, jako 
wybrańcy Boży, mieli przygotować ludzi na przyjście Mesja-
sza. I po trzecie o dwukrotnym przyjściu Pana Jezusa na zie-
mię: pierwszy raz dokonało się ono ponad dwa tysiące lat 
temu, a po raz drugi nastąpi na końcu czasów, kiedy Chry-
stus Król przyjdzie, aby sądzić ziemię.

Najstarsze ślady Adwentu, jako czasu oczekiwania na przyj-
ście Zbawiciela, sięgają czwartego wieku. Pierwotnie obowiązy-
wał on w Hiszpanii i Galii i był przygotowaniem na święto Ob-
jawienia Pańskiego, a dopiero od piątego wieku na święto 
Bożego Narodzenia. W szóstym wieku okres ten obchodzony 
był w Rzymie na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. 
Czas jego trwania nie był więc ściśle ustalony. Nie zawsze też 
Adwent posiadał charakter pokutny. Gdy papieżem był Grze-
gorz Wielki, adwent polegał na czterotygodniowym, liturgicz-
nym przygotowaniu na przyjście Pana. Dopiero od ósmego 
wieku nadano mu charakter pokutny, co znalazło swój wyraz 
w fioletowym kolorze szat liturgicznych, opuszczeniu radosne-
go hymnu „Chwała na wysokości Bogu” w Mszy Świętej, ogra-
niczeniu ozdób i muzyki w kościele. Dopiero od 1969 r., czyli po 
reformie roku liturgicznego, okres ten posiada charakter poboż-
nego i radosnego oczekiwania, kiedy z tęsknotą wołamy: Przyjdź, 
nie zwlekaj! Przyjdź i oświeć nas! Naucz nas dróg swoich!.

Obecnie okres Adwentu obejmuje cztery tygodnie. Rozpo-
czyna się w niedzielę przypadającą pod koniec listopada, 
bądź na początku grudnia, a kończy się w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Można go podzielić na dwie części. 

W pierwszej części w Liturgii Słowa dominuje temat sądu 
ostatecznego i przyjścia Jezusa na końcu czasów. Słuchamy 
wówczas słów Ewangelii o św. Janie Chrzcicielu. Towarzyszy 
nam również Izajasz – prorok czasów mesjańskich. Szczególny 
charakter ma trzecia niedziela Adwentu zwana „niedzielą ra-
dości” (Gaudete). Cieszymy się wówczas z faktu bliskiego już 
nadejścia Zbawiciela. Wyrazem tej radości jest właściwy tej 
niedzieli różowy kolor szat liturgicznych.

Druga część ma formę nowenny przygotowującej nas bez-
pośrednio do świąt Bożego Narodzenia. Każdy dzień ma swój 
odrębny formularz mszalny i stosowną dla tego okresu Ewan-
gelię (wg św. Mateusza lub św. Łukasza), która opisuje wyda-
rzenia poprzedzające narodzenie Jezusa w Betlejem: cudowne 
poczęcie Jana Chrzciciela, Zwiastowanie, Nawiedzenie.

Szczególnymi znakami Adwentu są poranne msze, zwane 
roratami. Znane są w Polsce już od XIV-tego wieku. Ich na-
zwa pochodzi od słów łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej 
podczas rorat: „Rorate coeli” („Spuśćcie rosę niebiosa 
z góry”). Choć roraty były znane także w Niemczech, Cze-
chach i we francji, to jednak nigdzie nie zdobyły takiej popu-
larności wśród wiernych jak w Polsce. Być może stało się tak 
dzięki wspaniałemu klimatowi grudniowych mszy roratnich, 
który nie ma sobie równych. Roraty to Msza Świętą wotywna 
ku czci Najświętszej Maryi Panny, bo Adwentowe oczekiwa-
nie nie byłoby owocne, gdyby nie obecność Matki Najświęt-
szej. Ona to została wybrana przez Boga i jako jedyna spo-
śród ludzi zachowana od zmazy grzechu: stała się Matką 
Syna Bożego. Jej nieskalane piękno, czystość oraz gotowość 
do przyjęcia woli Bożej pozostaje wzorem dla wszystkich 
chrześcijan. Podobnie jak my obecnie, Ona kiedyś oczekiwała 
z radością na dzień narodzenia Zbawiciela. Odprawiane 
wcześnie rano msze są pięknym symbolem Kościoła, który 
wraz z Maryją – Jutrzenką Nieskalaną oczekuje na pojawie-
nie się Słońca Sprawiedliwości – Jezusa Chrystusa O obecno-
ści Maryi w Kościele przypomina nam również roratka: ad-
wentowa świeca ustawiana obok ołtarza.

Innym symbole Adwentu jest wieniec. Jest on wykonany 
z zielonych gałązek świerkowych lub jodłowych ma kształt 
koła, na którym zostają osadzone 4 świece: symbol czterech 
niedziel Adwentu. Płomienie tych świec, zapalanych kolejno 
w poszczególne niedziele, przypominają nam o tym, że Pan 
jest już blisko! Wieniec adwentowy bywa wieszany lub usta-
wiany w naszych kościołach obok ołtarza. Jest symbolem 
całej wspólnoty parafialnej, oczekującej w radości spotkania 
z chrystusem.

Tradycją Adwentu są również rekolekcje. W naszej parafii 
tradycyjnie odbędą się one po drugiej niedzieli i będą trwały do 
środy. Okres ten, to dodatkowy czas na jeszcze bliższe spotka-
nie z Panem. Możemy to osiągnąć poprzez uczestnictwo 
w mszach świętych, wysłuchaniu nauk rekolekcjonisty i wresz-
cie spowiedzi świętej i spotkaniu z Panem w Najświętszym Sa-
kramencie. Siostra Michaela Pawlik, autorka książek, artykułów 
i prelekcji na temat zagrożeń dla duchowości chrześcijańskiej, 
zapytana o to czym jest adwent, mówi, że to czas, kiedy czło-
wiek może sobie bardziej żywo uświadomić przyjście Zbawicie-
la na świat i to, że Pan Jezus przychodzi do nas przecież w każ-
dej Komunii Świętej. Według niej Adwent cofa nas do czasów, 
kiedy ludzie jeszcze nie byli zbawieni, żyli w stanie grzechu, bo 
nie mieli łaski uświęcającej i w związku z tym, oczekiwali Zba-
wiciela. Dlatego słowa adwentowej pieśni mówią że wówczas 
„Czart panował, śmierć i trwoga”. Bo rzeczywiście, człowiek 
bez łaski uświęcającej, nie jest w stanie sprzeciwić się złu – po-
kusie, własnym namiętnościom. Chrystus który nas odkupił, 
daje nam źródła łaski, jakimi są sakramenty święte. To one dają 
nam moc do przezwyciężenia trudności. Tylko od nas zależy, 
czy z tych łask skorzystamy. Skorzystajmy więc z tych łask!

 tomasz WiśnieWsKi
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rozpoczynający się w tym roku 27 listopada okres adwentu, to sygnał 
zbliżających się dużymi krokami Świąt Bożego narodzenia. Warto jednak 
w tym czasie uświadomić sobie, że to nie tylko cztery tygodnie, które 
pozostały na zakupy świątecznych prezentów, ale okres wytężonego 
przygotowania na spotkania z Bogiem. jak można wykorzystać ten czas?
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Połowę majątku oddaję ubogim
Jak pokazuje przykład Zacheusza, u którego zatrzymuje się Jezus, 

pojednanie z Bogiem ma dwa wymiary: duchowy, tj. przebaczenie 
grzechów („Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”) i finan-
sowy. Zacheusz – jak mówi Biblia „zwierzchnik celników i bardzo 
bogaty” – był dobrze opłacanym poborcą celnym, ściągał podatki 
dla rzymskiego okupanta i nie cieszył się zbytnim poważaniem. Nie 
znamy szczegółów rozmowy, ale po kolacji z Jezusem w jego 
domu jest już innym człowiekiem. Oburzonym mieszkańcom Jery-
cha oświadczył „Połowę majątku oddaję ubogim, a kogo skrzyw-
dziłem zwracam poczwórnie” Poczwórnie!!! Kto z nas zdobyłby się 
na podobny przelicznik? Bóg ma moc zniszczyć potęgę grzechu 
w naszym życiu, ale dzięki pojednaniu finansowemu ma także moc 
zniszczyć w naszym życiu potęgę pieniądza. Jeśli jesteśmy ludźmi 
wierzącymi, ale nadal borykamy się z problemami finansowymi, 
może to być sygnałem, że może warto pójść w ślady Zacheusza 
i pojednaniem z Bogiem objąć także sferę finansów.

Służyć bogu czy mamonie?
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie.” (Mt 6,24) Warto zwrócić uwagę, że Mamona napisana jest 
z dużej litery. Pieniądz został tutaj potraktowany jako bożek, któ-
remu się służy. Bałwochwalstwo to najcięższe przewinienie wzglę-
dem Boga. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.” – 
mówi pierwsze przykazanie. Dzieje narodu wybranego to ciągłe 
flirtowanie z politeizmem ludów podbijanych lub sąsiadujących 
z Izraelem. Niewierność była przyczyną popadania w niewolę, 
kiedy to przychodziło opamiętanie i nawrócenie. 

konflikt lojalności
W naszym życiu często przeżywamy konflikt lojalności - komu 

służymy w głębi serca? „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem 
swym daleko jest ode Mnie” mówił o faryzeuszach Jezus. Co wy-
pełnia nasze serce? Nasz stosunek do pieniędzy jest jednym z bar-
dziej widocznych wskaźników kondycji duchowej. Często czcimy 
Boga ustami, ale trzymamy go z daleka od naszego portfela. Robi-
my dla Boga wszystko, ale... co się tyczy pieniędzy wolimy polegać 

na samych sobie i naszych, zazdrośnie strzeżonych, zasobach. Czy 
nasze serce nie jest przypadkiem w niewoli Mamony? Jeżeli przytła-
czają nas kredyty, bieżące rachunki, pogłębiający się debet na kon-
cie, odczuwamy lęk przed utratą pracy czy zgromadzonych 
oszczędności, z niepokojem śledzimy notowania na giełdzie lub 
informacje o gospodarce, to z pewnością nie będziemy w stanie 
prowadzić prostego życia powierzonego Bogu.  Jeśli  odczuwamy 
presję, aby stale podnosić poziom stanu posiadania, cierpimy, gdy 
nie stać nas na różne wymarzone rzeczy, które według nas mają 
zapewnić nam poczucie komfortu, to możemy zapytać siebie: czy 
przypadkiem nie znajdujemy się w subtelnej niewoli pieniądza?

zaufać bogu
„Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto 

się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku.” (Koh 5,9) 
Świat dzisiaj kusi nas byśmy służyli pieniądzu, byśmy kochali pie-
niądz i ostatecznie żyli w jego niewoli. Wtedy służba Bogu przy-
chodzi nam z wielkim trudem i napotyka często na ścianę naszych 
oczekiwań, przyzwyczajeń, zobowiązań, komfortu, która prowa-
dzi nierzadko aż do wzgardy Bogiem i Jego planami, dla którego 
ostatecznie brakuje już miejsca w naszym poukładanym świecie. 

Możemy wyobrazić sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby 
pieniądze nie miały już nad nami takiej władzy, nie wywoływały 
przytłoczenia i niepokoju. Poziom naszego spokoju i zabezpiecze-
nia naszej przyszłości nie będzie, jak to się potocznie przyjmuje, 
wzrastał proporcjonalnie do zgromadzonego przez nas majątku, 
ale od naszego zaufania Bogu. Nie można powiedzieć Bogu ufam 
Ci, a z drugiej strony w sferze finansów żyć tak, jakby Go nie 
było. Najwięcej zaufania do Boga mają ci, którzy nic nie posiadają. 
Jak wdowa, która z niedostatku włożyła do skarbony wszystko, co 
miała. Dlatego ubóstwo jest jedną z rad ewangelicznych. Czy 
mamy odwagę być ubodzy? Ubodzy, to znaczy wszystko mieć 
„u Boga”, oczekiwać wszystkiego od Niego także w sferze nasze-
go materialnego zabezpieczenia? Czy mamy odwagę służyć Bogu 
całym sercem, niepodzielnie, bez klauzuli „nie dotyczy portfela”? 

 KonRad mielcaReK, prowadzi blog chrześcijański minimalizm 
(minimalizm-wiara.blogspot.com) i droga do prostego życia (wystarczy-

mniej.blogspot.com)

Przez najbliższe cztery numery „naszego józefowa” chciałbym poruszyć temat roli, jaką w życiu 
chrześcijanina odgrywają pieniądze. Pieniądze, które często traktujemy jako coś złego, brudnego, 

czego nawet nie należy łączyć z wiarą i Bogiem. jednak nie bez przyczyny w Biblii znajduje się 
ponad dwa tysiące fragmentów odnoszących się do sfery naszych finansów. Wygląda na to,  
że ten, z pozoru odległy od spraw wiary, element naszego życia nie jest Panu Bogu obojętny.  

jakiś czas temu brałem udział w rekolekcjach o zaskakującym tytule „Bóg w portfelu”. tak, powinniśmy 
zaprosić Boga także do tego miejsca, które mówi nam bardzo wiele nie tylko o naszym stosunku  

do rzeczy materialnych, ale również o naszej duchowej kondycji. zacznijmy od zacheusza…

Pojednanie finansowe 
 z Bogiem   część I
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20 listopada 2016 roku (niedziela), 
w przeddzień 17 rocznicy istnienia naszej akcji 

odbył się kolejny 69 dzień krwiodawstwa 
w parafii M.B. częstochowskiej pod hasłem 

„oddaję krew w józefowie”.

P o raz pierwszy w historii mieliśmy do dyspozycji aż dwie ekipy 
pobierające krew w dwóch krwiobusach. To dla nas ogromne 

wyróżnienie i docenienie naszych dotychczasowych starań.
Zarejestrowało się aż 97 osób chętnych oddać krew, z czego 75 

oddało łącznie 33,75 litra krwi. Biorąc pod uwagę sezon choro-
bowy oraz to, że poprzednia akcja była 2 miesiące temu, co wy-
kluczyło wszystkie panie, które oddały wtedy krew, to rewelacyjny 
i rekordowy wynik!

Na podkreślenie zasługuje fakt, że bardzo wiele osób zaanga-
żowało się w organizację Kawiarenki Krwiodawcy, która tym ra-
zem dosłownie uginała się od smakołyków!

Naszą akcję dedykowaliśmy Błażejowi Cymermanowi, 
uczniowi naszego gimnazjum, który niedawno uległ tragicznemu 
wypadkowi na przejeździe kolejowym. Podczas akcji udało się ze-
brać 2409,71 zł! Wszyscy dołączyliśmy do #DrużynaBłażeja.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom, kandydatom 
na dawców oraz osobom przygotowującym Kawiarenkę Krwio-
dawcy. Szczególnie warto podkreślić ogromną rolę OSP Józefów. 
Nasi dzielni strażacy częstowali wszystkich grochówką oraz urzą-
dzali pokazy pierwszej pomocy. Tradycją też stała się nasza współ-
praca z Wolontariatem Gimnazjum nr 1 w Józefowie. Młodzi 
wolontariusze przyrządzali nam pyszne hot-dogi przy wsparciu 
pana Pawła Kołodzieja, radnego naszego miasta.

Dziękujemy również księdzu Proboszczowi Kazimierzowi 
Gniedziejce i pozostałym księżom pracującym w naszej parafii 

za przyjazne wsparcie dla naszych działań. Podziękowania kieru-
jemy również dla pana Burmistrza Stanisława Kruszewskie-
go, który objął naszą akcję patronatem.

Była to druga akcja przeprowadzona przez nowo powstałe 
Koło HDK PCK Józefów. Nasze koło powstało 23 czerwca 2016 
roku i liczy obecnie 11 członków.

Akcja nie odniosłaby takiego sukcesu bez wsparcia naszych 
sponsorów czyli firm: ACAD, DeMedia, Finesia Consulting, ZA-
KOR, SuperDrob, Kawiarenka Akuku, Kawiarnia Poczuj Mię-
tę, piekarnia Pawełek. Dzieci zabawiała nasza wspaniała ani-
matorka Gosia z Niepublicznego żłobka i Przedszkola Przyjaciel.

Wydarzenie spotkało się również z zainteresowaniem mediów. 
Odwiedzili nas redaktorzy z TVP3, Tuby Otwockiej oraz Józefowa 
nad Świdrem.

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony Krwiodawstwo w Józe-
fowie https://www.facebook.com/KrwiodawstwoJozefow/?fref=ts, 
gdzie wkrótce ukażą się terminy naszych akcji w 2017 roku.

 Kinga błaszczyK
prezes Koła HdK pcK Józefów

13-go listopada  
odbyła się druga 
niedziela chleba 
organizowana przez 
Parafialny zespół 
caritas. 

W  pierwszą niedzielę, zamówione 500 chlebów skończyło się 
o godz. 12.30. Tym razem Piekarnia Staropolska dostarczy-

ła nam 1000 bochenków i jeszcze było minimalnie za mało. 
Mamy nadzieję, że następnym razem nie zabraknie już dla niko-
go. Bardzo cieszymy się, że akcja spotyka się z pozytywnym od-
biorem i hojnością parafian – tym razem zebraliśmy 6157,24 zł. 
Po odliczeniu kosztów wszystkie środki zostaną wykorzystane na 
pomoc osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. 

Obecnie PZC liczy 10 osób. Udało nam się już zamknąć więk-
szość koniecznych spraw formalnych. Jednym z nich był wybór Za-
rządu, podpisanie deklaracji członkowskich i zgłoszenie Zespołu do 
Caritas Diecezji. Na Prezesa ksiądz Proboszcz mianował Małgorzatę 
żywek, funkcję sekretarza będzie pełnić Anna Bosak, a skarbnika 
Justyna Stronewska. Najważniejszym zadaniem, które teraz przed 
nami stoi jest dobre rozeznanie potrzeb naszych parafian i niesie-

nie mądrej pomocy. Odwiedziliśmy już pierwszych potrzebujących 
i zakupiliśmy tonę węgla do ogrzania mieszkania w zimie. Zgodnie 
ze statusem Caritasu nie będziemy nikomu przekazywać pieniędzy. 
Niektórzy pytają nas czy można przekazywać nam ubrania i rzeczy. 
Niedługo na stronie parafii pojawi się zakładka Caritas, w które bę-
dziemy na bieżąco informować o naszych pracach, a także bieżą-
cych potrzebach. Wtedy będziemy prosić o przekazywanie konkret-
nych rzeczy, nie mamy możliwości magazynowania ich na zapas 
i nie chcemy, żeby coś się marnowało. 

Cały czas poszukujemy osób, które mogłyby wspomóc działa-
nia Caritasu. Organizacja Niedzieli Chleba wymaga sporych na-
kładów pracy i czasu. Nawet jeżeli ktoś nie może uczestniczyć 
w regularnych spotkaniach i pracach Zespołu zachęcamy do po-
mocy raz w miesiącu przy rozdawaniu chlebów. Wystarczy po-
święcić 30 minut po Mszy, w której się uczestniczy. Szczególnie 
mile widziani są mężczyźni, bo kosze są dosyć ciężkie, a trzeba je 
donosić z Domu Świętego Józefa. Potrzebujemy też dwóch osób 
rano i wieczorem do rozładunku chlebów, wyniesieniu i pocho-
waniu stolików. Chętnych do pomocy prosimy o przekazanie 
swoich danych kontaktowych na maila caritas@parafiajozefow.pl 
lub zostawienie w kancelarii parafialnej. Spotykamy się co 2 tygo-
dnie, w środy o 18.45 w salce na plebanii. Następne spotkanie 
odbędzie się 7-go grudnia. 

 anna bosaK

Druga Niedziela Chleba, prace zespołu caritas
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POMóżMy
14-letniemu Błażejowi Cymermanowi 

kupić najlepsze protezy!!!

Muzyczny koncert
BENEFIS

wykona niesłyszący bez aparatów słuchowych

OLIVER PALMER

uczestnik tegorocznego MUST BE THE MUSIC, 
laureat Międzynarodowego festiwalu 

ŚLIMAKOWE RyTMy  
dla osób z zaburzeniami słuchu,

przed 4 laty wysoko notowany uczestnik 
BRITAIN´S GOT TALENT w Londynie.

Zostaną zaprezentowane w różnych  
muzycznych stylach utwory polskie, włoskie, 

angielskie i hiszpańskie.

W koncercie weźmie również udział  
piosenkarz i muzyk
MAREK POŁyNKO

koncert poprowadzi
MARTA HOFFMANN

Koncert odbędzie się 13 listopada 2016 r. godz. 15ta, 
w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej  

ul. Ks.Piotra Skargi 24  
(wejście od ul. 3 Maja), 05-420 Józefów. 

zdjęcia: krzysztof wydra

13 listopada po uroczystej Mszy św. z okazji Święta 
niepodległości i na zakończenie Pikniku Patriotycznego 
w naszym kościele odbył się niezwykły koncert, na którym 
śpiewał oliver Palmer, w 100% niesłyszący piosenkarz, który 
normalnie funkcjonuje korzystając z aparatów słuchowych. 
zresztą przeczytajcie Państwo list, który napisała do naszego 
księdza Proboszcza jego mama (pisownia oryginalna!): 

ks.pralat kazimierz Gniedziejko

Szczesc Boze,
Mimo, iz pisze z Niemiec, jestem rowniez mieszkanka otwocka.
Jako manager mojego syna Olivera – piosenkarza, ktory bez 

aparatow sluchowych jest calkowicie gluchy, pragne zapytac sie, 
czy mozna w Ksiedza w kosciolku zorganizowac Benefis koncert 
dla Blazejka Cymermana, ktory stracil obydwie nogi w wypadku 
pociagowym? Caly dochod przeznaczymy na zakup protez temu 
dziecku. Jestesmy wstrzasnieci ta tragedia!

Bedziemy akurat w Otwocku i moj syn zdeklarowal sie, ze za-
spiewa dla Blazeja aby chociaz czesciowo mu pomoc.

oliver jako jedyny nieslyszacy a spiewajacy i to klasyke przypa-
dek, jest laureatem festiwali w Polsce, telewizyjnego Must be the 
Music, przed trzema laty w Londynie zostal bardzo wysoko oce-
niony w Britain´s Got Talent, festiwal OSPAR oraz Miedzynarodo-
wy festiwal dla osob z zaburzeniami sluchu "Slimakowe Ryt-
my". Dawal tez koncerty w Warszawie i Otwocku.

Oliver osobiscie jest przykladem, ze w przypadku choroby lub 
nieszczescia, potrzebna jest pomoc techniki aby czlowiek mogl 
funkcjonowac.

Protezy sa Blazejowi konieczne i sa bardzo drogie. Dlatego 
chcemy poswiecic swoj czas i talent Olivera, zeby temu dziecku 
pomoc.

W koncercie pomoze nam technicznie kolega rowniez muzyk 
i piosenkarz Marek Polynko, ktory przywiezie konieczna aparatu-
re. Ja zrobie plakaty i je porozsylam.

Konieczna dla nas jest zgoda Ksiedza. Poniewaz bedziemy krot-
ko w Otwocku, nam wszystkim pasuje termin 12 listopada – so-
bota ok. godz. 15-tej.
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W  powyższy sposób rozumie i traktu-
je wiarę Patryk Świątek – autor 

książki Dotknij Boga. Pisarz ten, zainspiro-
wany słowami papieża franciszka („Pra-
gnę Kościoła ubogiego dla ubogich”) po-
rzuca wygodne życie i wyrusza w długą 
wędrówkę. Jest to całkowicie spontanicz-
na i ryzykancka (z ludzkiej perspektywy) 
wyprawa. Mężczyzna podróżuje bowiem 
bez pieniędzy, nie ma też wcześniej zare-
zerwowanych noclegów. Porusza się po 
Polsce autostopem, śpi „gdzie Bóg da”. 
Nie posiada sprecyzowanego planu po-
dróży. Jego GPS-em jest Duch Święty!

Podczas włóczęgi Patryk Świątek do-
świadcza rzeczy niezwykłych, spotyka wie-
lu wartościowych i ciekawych ludzi. Wę-
drówka jest dlań prawdziwą szkołą wiary 
oraz nietypową formą modlitwy. Sponta-
niczna podróż po kraju okazuje się również 
bezcenna pod względem formacyjnym: 
„Przez (…) półtora miesiąca swoje losy od-
dałem całkowicie w ręce Pana Boga i in-
nych ludzi. Nie ode mnie zależało, czy uda 
mi się złapać jakiś transport, co i czy 
w ogóle coś będę jadł, gdzie będę spał lub 
w jakim kierunku będę zmierzał. A taka 
postawa w prostej linii prowadzi do poko-
ry. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę 
wszystko, co udało mi się osiągnąć, punkt 
życia, w jakim obecnie się znajduję, wszyst-
kie wspaniałe chwile, których doświadczy-
łem, i ludzi, których poznałem, zawdzię-
czam Panu Bogu. (…) Nauczyłem się 
dziękować Mu za każdą rzecz, którą wcze-

śniej uważałem za pewnik. Za coś, co nale-
ży mi się niejako z urzędu. Za słońce, za 
piękny widok, za dach nad głową, za 
kromkę chleba, za lasy, za muzykę, za as-
faltowe drogi, za to, że jestem zdrowy, za 
to, że dał mi łaskę wiary w Niego, za fanta-
stycznych przyjaciół, za kochaną rodzinę, 
za trudne chwile, które pozwolił mi prze-
trwać. (…) Nauczyłem się prosić Pana Boga 
o pomoc w najdrobniejszych sprawach. 
O siłę do zwykłej codziennej pracy, o Jego 
prowadzenie w relacjach z innymi ludźmi, 
o dobrą rozmowę przy kawie z przyjacie-
lem, o dwa razy bardziej energetyczny sen, 
o różne potrzeby dla moich bliskich. Wcze-
śniej tego nie robiłem, bo wydawało mi 
się, że to są zbyt błahe sprawy dla Stwórcy 
świata. Nie chciałem zawracać Mu głowy 
pierdołami. A tak naprawdę zwyczajnie 
byłem dumny, żeby prosić Go o pomoc. 
Byłem przekonany, że poradzę sobie sam. 
Teraz wiem, jak bardzo się myliłem”.

Książka Patryka Świątka to wyśmienity 
opis podróży duchowej. Ekstremalna wy-
prawa wyraźnie przemienia autora, pod 
koniec wędrówki jest on zupełnie innym 
(tzn. całkowicie nowym!) człowiekiem. 
Spotkania z Bożymi szaleńcami wyostrzają 
jego spojrzenie na szereg spraw, prowadzą 
do głębokich refleksji i wniosków. Szcze-
gólnie wartościowe są przemyślenia doty-
czące istoty adoracji: „Po krótkiej modlitwie 
Moris (…) otwiera tabernakulum poprzez 
wyciągnięcie z niego ikony i postawienie jej 
na stoliku poniżej. Odsłania w ten sposób 

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
który może teraz patrzeć prosto na nas, 
a my na Niego. W powietrzu dosłownie 
czuje się Jego obecność. Po cichu śpiewa-
my modlitwę uwielbienia i nastaje cisza, 
która będzie trwała przez najbliższą godzi-
nę. Kiedy pytam potem filipa, co oni wtedy 
robią, jak się modlą, odpowiada mi, że on 
traktuje adorację jako czas, kiedy może po-
siedzieć z Jezusem sam na sam, jak z przy-
jacielem. Chce być w jego towarzystwie, 
dać mu przynajmniej tak drobną rzecz jak 
własny czas. Sama Jego obecność uświęca, 
dodaje sił, pomaga podejmować decyzje 
i rozpala w człowieku wiarę. (…) Jestem 
głęboko poruszony tą formą modlitwy. Do 
tej pory adoracja kojarzyła mi się z dzięko-
waniem, przepraszaniem i proszeniem. 
Czasami z wierceniem się w ławce, kiedy 
zaczynały boleć mnie kolana. Teraz w ma-
lutkim drewnianym pomieszczeniu, w oto-
czeniu ikon i świec, w wygodnej pozycji 
klęczę, wpatrując się w okrągły opłatek 
i czuję, że bije z niego wielka moc”.

Przejdźmy do krótkiego podsumowania. 
Książka Patryka Świątka Dotknij Boga to 
niezwykłe świadectwo i jednocześnie od-
autorska modlitwa uwielbienia. Urzeka 
ona swoją szczerością oraz prostotą. 
Otwiera oczy na wiele kwestii egzystencjal-
nych, aksjologicznych i religijnych. Nakazu-
je całkowicie zaufać Bogu! Może być też 
godnym uwagi oraz wartościowym pre-
zentem świątecznym.  

 adam tyszKa

Zaufaj Bogu!
Prawdziwa wiara wymaga ryzyka, porzucenia przysłowiowej 
„kanapy”. chrześcijanin powinien ufać Bogu „na maksa”,  
mieć odwagę rezygnacji z własnych (czysto ludzkich) planów. 
Musi całkowicie zdać się na opatrzność i zaakceptować 
scenariusz, który pisze dlań Stwórca. Wiara wymaga współpracy 
z Bogiem – tzn. umiejętności dostrzegania i właściwego 
odczytywania jego znaków. autentyczna religijność zawiera też 
w sobie spontaniczność i odrobinę pozytywnie rozumianego 
szaleństwa.
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KATOLICKIE STOWARZySZENIE fILMOWE
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, tel/fax (+48 22) 823 44 89; 
e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl  •  skype: ksfniepokalanow    

Internet: www.festiwalniepokalanow.pl  •  www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow
NIP 522-10-04-022; Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie filmowe

PEKAO SA O/W-wa, Al. Jerozolimskie 65/79; 
Nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265

Z roku na rok napływa coraz więcej wartościowych filmów i liczba krajów, z których reżyserzy 
zgłaszają swoje dzieła, też ciągle wzrasta. W tym roku z 18 krajów nadesłano 137 filmów. W związ-
ku z rosnącą popularnością marki naszego festiwalu co przyczynia się do utrwalania w przestrze-
ni publicznej prawdy, dobra i piękna, pragniemy zaprezentować Państwu twórców oraz ich dzie-
ła, które zasługują na promocję i obronę wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Jest to jedno 
z kluczowych zadań wpisujących się w proces budowania autentycznej kultury służącej człowie-
kowi, o charakterze edukacyjnym jak i społecznym. Patronat Honorowy i udział w Komitecie Ho-
norowym przedstawicieli hierarchii kościelnej, najwyższych władz państwowych, świata nauki 
i kultury z kraju i z zagranicy, a także wsparcie dyrekcji Galerii Porczyńskich jako partnera główne-
go, Polskiego Instytutu Sztuki filmowej, Telewizji Polskiej, mediów katolickich, oraz władz woje-
wódzkich i lokalnych stwarzają szansę dalszego rozwoju festiwalu i nagradzania wartości dzieł 
służących pokojowi i przyjaźni między ludźmi na całym świecie. Prezentowane dla szerokiej pu-
bliczności nagrodzone na każdym festiwalu filmy, programy radiowe i multimedialne są również 
doskonałą formą edukacji młodego pokolenia Polaków. Dlatego w okresie przygotowania do Ju-
bileuszu Stulecia Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej, w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem Ka-
zimierzem Gniedziejko, już w tym roku prezentacje filmów nagrodzonych na XXXI MKffiM odbę-
dą się w naszym Józefowskim kościele. Realizatorem projekcji nagrodzonych filmów będzie 
mieszkaniec naszego miasta, doświadczony filmowiec, sekretarz K.S.f. Pan Romuald Wierzbicki.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

dyrektor Festiwalu
p.o. prezesa KsF

RyszaRd noWaczeWsKi

W imieniu zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  
zapraszam Mieszkańców józefowa  

na prezentację filmów nagrodzonych na XXXI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu 
Filmów i Multimediów nIEPoKaLanÓW 2016, 

która odbędzie się w Kościele p.w. M.B. częstochowskiej  
w niedzielę 27.11.2016 w godz. 14.00 do 20.00 (dolny kościół)
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Czy spektakularne uzdrowienia i cuda zdarza- ◗
ły się tylko w czasach apostolskich?
Zdarzały się w czasach apostolskich i zdarzają się na-

dal, np. podczas Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowie-
nie czy na spotkaniach charyzmatycznych.

Czyli to nie jest przeszłość, „prehistoria”? ◗
Nie. Jezus wyraźnie mówi: „Błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli. (…) O cokolwiek prosić mnie bę-
dziecie w imię moje, Ja to spełnię”. Modlitwa ma zatem 
wielką moc.

Czym różni się uzdrowienie od cudu? ◗
cud to zjawisko spektakularne, natychmiastowe, nie-

wytłumaczalne ludzkim rozumem, coś nadzwyczajnego, 
np. Cud Eucharystyczny, Cud Słońca. Uzdrowienie zaś 
jest procesem znacznie bardziej rozłożonym w czasie. 
Czasami dokonuje się ono od razu, lecz nierzadko trwa 
przez całe życie. Rozróżniamy dwa zasadnicze typy 
uzdrowień – duchowe (wewnętrzne) i fizyczne (ze-
wnętrzne). Najczęściej człowiek prosi wyłącznie o uzdro-
wienie fizyczne, rzadziej zaś pragnie uzdrowienia du-
chowego. Bardzo często jest jednak tak, że przy okazji 
uzdrowienia duchowego dokonuje się również uzdro-
wienie fizyczne! Jeśli człowiek poddaje się woli Bożej, to 
Stwórca przychodzi z uzdrowieniem. 

Czy łaski uzdrowienia lub cudu może doświad- ◗
czyć także grzesznik lub osoba niewierząca?
Oczywiście, jak najbardziej! Jezus wyraźnie mówi, że 

nie przyszedł do sprawiedliwych, lecz do grzeszników, 
czyli do nas wszystkich. Chrystus został posłany, aby 
zbawiać wierzących i niewierzących. Warunkiem uzdro-
wienia jest jednak wiara. Potwierdzenie tego znajdziemy 
w Biblii. Chrystus do uzdrowionych osób kieruje zawsze 
następujące słowa: „Idź, twoja wiara Cię uzdrowiła”. Ła-
skę uzdrowienia człowiekowi żyjącemu daleko od Boga 
czy niewierzącemu można natomiast wyprosić. Szcze-
gólnie istotna jest w tym przypadku modlitwa podjęta 
przez najbliższych. 

Ile czasu może trwać proces uzdrowienia? ◗
To bardzo ciekawe pytanie. Zazwyczaj proces uzdra-

wiania nieco trwa. W wymiarze zbawczym trwa całe ży-
cie, aż do zjednoczenia z Bogiem. Łaska Pana Boga dzia-
ła na naturze ludzkiej. Często zdarza się, że Jezus nie 

może udzielić nam łaski uzdrowienia w pełni, bo czło-
wiek nie jest w stanie jej przyjąć, nie jest na nią przygo-
towany. Stwórca zatem dostosowuje do naszych możli-
wości, do naszego wnętrza. Przy uzdrowieniu niezwykle 
ważna jest nasza współpraca z łaską Bożą. To ona prze-
sądza o „efekcie końcowym”. Do Bożej łaski trzeba za-
tem podchodzić z wielką ufnością, z ogromnym zawie-
rzeniem. Wzorem całkowitego zaufania Bogu powinna 
być dla nas Maryja. 

A co jest główną przeszkodą w naszej współ- ◗
pracy z Panem Bogiem, w ufnym przyjmowa-
niu Jego łaski?
Myślę, że grzech, a w szczególności pycha i zarozu-

miałość.

Dużo kontrowersji wzbudza dziś modlitwa  ◗
wstawiennicza poprzez nałożenie rąk. Wąt-
pliwości te dotyczą przede wszystkim osób 
świeckich. Czy świeccy mogą modlić się w ten 
sposób? Czy nakładanie rąk na czyjąś głowę 
nie jest ryzykowne?   
Kościół zabrania świeckim nakładania rąk na głowę 

podczas modlitwy wstawienniczej nad obcą im osobą. 
Rytuał ten jest zastrzeżony wyłącznie dla kapłanów. Po-
przez nałożenie rąk mogą natomiast, bez przeszkód, 
błogosławić siebie i modlić się nad sobą małżonkowie. 
Również rodzice mogą nakładać ręce na swoje dzieci.

A dlaczego jest to zabronione dla osób „po- ◗
stronnych”? 
Istnieje poważne ryzyko, że człowiek, nad którym się 

modlimy może być zniewolony, opętany. Nałożenie rąk na 
taką osobę jest zatem dla osób świeckich duchowo nie-
bezpieczne. Możliwa jest też odwrotna sytuacja. Jeśli na-
kładający ręce wstawiennik znajduje się w stanie grzechu 
ciężkiego, może (zamiast oczekiwanej pomocy) wyrządzić 
osobie omadlanej szereg szkód, pogrążając ją jeszcze bar-
dziej w problemie, od którego chce się uwolnić. 

Czym można tłumaczyć rosnąca wciąż popu- ◗
larność i niezwykłą aktywność katolickich 
wspólnot charyzmatycznych?
Sądzę, że aktywnością Ducha Świętego, który wycho-

dzi naprzeciw wiernych i domaga się od nich współpra-
cy. Duch Święty zamieszkuje w sercu każdego chrześcija-D
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coraz większą popularnością cieszą się Msze Święte z modlitwą 
o uzdrowienie. Przyciągają one rzesze wiernych. Wielu z nich 
oczekuje spektakularnych znaków, cudów. o Duchu Świętym, 
uzdrowieniach oraz ruchach charyzmatycznych rozmawiam 
z księdzem Ireneuszem Łukanowskim SAC, pallotynem 
z otwocka, charyzmatykiem, organizatorem Mszy Świętych 
z modlitwą o uzdrowienie.
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Z żyCIA KOŚCIOŁA

nina podczas Chrztu Świętego i od tej pory pragnie odgrywać 
w ludzkim życiu pierwszą rolę. Chce nas prowadzić, uświęcać 
i w ostateczności – zbawić. 

Czy żyjemy w czasach ◗  Nowej Pięćdziesiątnicy?
Nowa Pięćdziesiątnica rozpoczęła się po Soborze Watykańskim 

II. Jednym z ważniejszych zdarzeń było zbiorowe doświadczenie 
wylania Ducha Święto podczas nabożeństwa na jednym z amery-
kańskich uniwersytetów. Obecnie Duch Święty zstępuje nieustan-
nie podczas modlitw wspólnot charyzmatycznych. Przychodzi 
wtedy, gdy Go szczerze przyzywamy i prosimy, żeby nas prowa-
dził. Warto też w tym miejscu przypomnieć, że Duch Święty od 
wieków zstępował i wciąż zstępuje, gdy są udzielane sakramenty 
święte, szczególnie podczas każdej Mszy Świętej, kiedy przycho-
dzi w Słowie Bożym i Eucharystii. Duch Święty nieustannie działa 
w swoim Kościele, którego głową widzialną jest papież, zastępca 
chrystusa tu na ziemi.

Jak działa Duch Święty – subtelnie czy spektakularnie? ◗
Czasami spektakularnie, ale zdecydowanie częściej subtelnie. 

Duch Święty przemawia w ciszy, gdy go słuchamy. Nierzadko 
przychodzi do nas niepostrzeżenie.  

Czy Duch Święty nie był do czasów Soboru Watykań- ◗
skiego II w naszym Kościele nieco zepchnięty na 
„boczny tor”?
Do czasów Soboru Watykańskiego II Duch Święty był zdecydo-

wanie zepchnięty na boczny tor. Mówiono wówczas o Duchu 

Świętym i całej Trójcy Świętej jako o Łasce Uświęcającej. Dopiero 
na Soborze Watykańskim II i po nim kardynał Leo Joseph Suenens 
rozpropagował temat charyzmatów, o których pisze św. Paweł 
i upomniał się o odpowiednie miejsce dla Ducha Świętego. 

Czym wytłumaczy Ksiądz niechęć tzw. tradycyjnych  ◗
katolików do ruchów charyzmatycznych?
To nie jest łatwe pytanie. Myślę, że niechęć tradycjonalistów do 

charyzmatyków wynika przede wszystkim z niezrozumienia istoty 
i tożsamości ruchów charyzmatycznych. Wielu tradycjonalistów 
nie wie czym tak naprawdę są ruchy charyzmatyczne oraz jaka 
jest ich rola.

Czy typowe dla ruchów charyzmatycznych sponta- ◗
niczność i emocjonalizm nie grożą infantylizacją sa-
crum i swoistym rozpłynięciem się w ekstazie? Czy 
Bóg nie jest również Panem rozsądku?
Wzrastanie w życiu duchowym nie polega wyłącznie na emo-

cjach oraz uczuciach, lecz na kierowaniu się wiarą opartą na ro-
zumie. Dokument papieża Jana Pawła II fides et ratio (Wiara i ro-
zum) wyraźnie mówi, że wiara i rozum mają się przenikać, działać 
razem. Emocje potrzebne są w modlitwie, ale nie mogą w niej 
„grać pierwszych skrzypiec”. Bóg jest Panem rozsądku i w rozmo-
wie z Nim konieczny jest wyraźny porządek.  

Bóg zapłać za rozmowę. ◗

 Rozmawiał: adam tyszKa

Od Marii uczymy się bycia blisko Jezusa i wsłuchiwania się 
w Jego Słowo, uczestnicząc w adoracjach Najświętszego 
Sakramentu oraz spotykając się na dzieleniu Słowem Bo-
żym. Z kolei Marta wskazuje nam, jak mądrze działać 
i troszczyć się o to, co najważniejsze. Dlatego chcemy służyć 
naszymi predyspozycjami i zdolnościami, włączając się 
w życie parafii przez organizację różnego rodzaju wyda-
rzeń, skierowanych nie tylko do kobiet. W październiku była 
to akcja informacyjna dotycząca odmowy obchodzenia Hal-
loween, natomiast od listopada służymy podczas środo-
wych adoracji Jezusa Eucharystycznego w naszym kościele.

Powstanie wspólnoty Betania było odpowiedzią na Jezuso-
we zaproszenie zrodzone w kobiecych sercach. Jeśli Ty także 
czujesz pragnienie bliższej relacji z Jezusem – przyjdź, wsłu-
chaj się w Jego Słowo i odpowiedz. Zapraszamy!

Oto kilka odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania 
dotyczące Betanii:

• Kto może należeć do wspólnoty?
✓ Każda kobieta, która chce bliskiej relacji z Jezusem.

• czy są ograniczenia wiekowe?
✓  Nie, nieważne, ile masz lat – ważne jest pragnienie Twego 

serca.

• Kiedy odbywają się spotkania?
✓ W drugie i czwarte czwartki miesiąca o godzinie 19.15.

• gdzie odbywają się spotkania?
✓ U sióstr Dominikanek, w Józefowie przy ul. Piaskowej 48.

Wspólnota „betania”

Nowa wspólnota w parafii
W październiku tego roku zawiązała się w naszej parafii  
wspólnota o nazwie „Betania”. Skupia ona kobiety,  
które na wzór Marii i Marty z Betanii chcą przybliżać się  
do jezusa, żyjąc pełnią swej kobiecości. 



14

NASZ KULTURA

 N r  8  ( 6 4 )  l i s t o pa d  2 0 1 6  

Mój drogi Piołunie,

z okazji kolejnej rocznicy urodzin Syna Nieprzyjaciela, powo-
dowany troską o pomyślny los naszego pacjenta, pragnę przy-
pomnieć Ci o obowiązku zachowania wzmożonej czujności, 
która w połączeniu ze sprawdzonymi procedurami ma duże 
szanse zneutralizować zagrożenia wynikające z nikczemnych 
wysiłków przeciągnięcia jego duszy na stronę Księcia Jasności. 

Nie muszę Ci przypominać dziejów naszej jakże uzasadnio-
nej secesji, której powodem był absurdalny, pożałowania god-
ny i urągający naszej wrodzonej inteligencji pomysł, aby Syn 
Nieprzyjaciela stał się człowiekiem. Zignorowanie przez nasze 
kierownictwo z pozoru drobnego incydentu w Betlejem zapo-
czątkowało szereg niefortunnych zdarzeń, a jego konsekwen-
cje odczuwamy boleśnie już od ponad dwóch tysiącleci. Nie 
traćmy jednak nadziei i lekarstwa szukajmy w samej chorobie. 
Bo choć zgubnym dla naszych planów okazało się przyjęcie 
przez Syna Nieprzyjaciela ludzkiej natury, tak też wykorzystanie 
jej wszelkich zmysłowych ułomności u pacjenta może przechy-
lić szalę naszego ostatecznego zwycięstwa.

Jeszcze dzisiaj odczuwam dreszcze na wspomnienie zakłóce-
nia ciszy nocnej przez wojska Nieprzyjaciela, które doprowadzi-
ło do pobudzenia ze słodkiego snu Bogu ducha winnych pa-
stuszków. Czy nie uważasz, że posuwanie się do tego rodzaju 
nadprzyrodzonych działań było po prostu zagraniem nie fair? 
Odrobiliśmy jednak lekcję i dlatego – niczym wytrawni aneste-
zjolodzy – nie pozwólmy wybudzić pacjenta ze snu statecznej 
i próżnej samowystarczalności, która nie dopuści do niego jak-
że niebezpiecznej myśli, że jego biednej duszy może czegokol-
wiek brakować. 

Jak pamiętasz Syn Nieprzyjaciela urodził się w ubogiej stajni, 
gdyż dla jego Rodziców nie było miejsca w gospodzie. Muszę 
przyznać, że nie była to z naszej strony najlepsza strategia (czyż 
nie lepszy byłby apartament w Sheratonie z prywatną opieką 
medyczną?), ale obecnie konsekwentnie trzymajmy się tego 
kierunku: powinieneś zadbać o to, aby mieszkanie pacjenta 
w tym okresie przypominało gwarną, uginającą się od jadła 
i napoju gospodę. Niech do głowy nie przyjdzie mu myśl jak 
bardzo jego syto zastawiony stół i worek prezentów nie mają 
najmniejszego związku z atmosferą tamtej – pozbawionej wy-
gód i perspektyw – Nocy. Zadbaj przy tym o to, aby w wyobraź-
ni pacjenta utrwalić cukierkowy obrazek bożonarodzeniowej 
szopki. Infantylizacja to zresztą sprawdzona metoda na od-
wrócenie jego uwagi od spraw zasadniczych: kolorowy celo-
fan, trochę brokatu, mrugające światełka, anielskie włosy, lu-
krowane renifery i śnieg z waty wprawią go niezawodnie 
w jakże rozczulający i zwodniczy nastrój. 

Pamiętaj, aby jego spontaniczne odruchy obezwładnić sidła-
mi świątecznych zwyczajów jak karpia w galarecie. Powtarzal-
ność gestów i cała ta materialność niech da mu złudne poczu-
cie bezpieczeństwa i spełnienia, aby przypadkiem nie szukał go 
w okazywaniu miłości swoim bliskim. Spotkanie z rodziną przy 
wigilijnym stole to zresztą dobra okazja do wyjaśnienia innym 
jak bardzo się mylą, a jak bardzo rację ma nasz pacjent. Wzbudź 
przy tym jego czujność na drobne uszczypliwości, niewygodę 
lub lekko niedoprawione potrawy. W czasie dzielenia opłat-
kiem warto przypomnieć pacjentowi jak wiele musiał wycier-
pieć (a niekoniecznie przebaczyć), jednocześnie spuść zasłonę 
niepamięci na zadane przez niego krzywdy. Pozwoli mu to na 
wymianę zdawkowych życzeń z mglistym przekonaniem jak 
bardzo jest wyrozumiały dla słabości swoich bliskich. 

Co się zaś tyczy zgubnej praktyki rozpoczęcia wigilijnej wie-
czerzy modlitwą i fragmentem Biblii, staraj się co do niej wy-
wołać w umyśle pacjenta zdrowy odruch sceptycyzmu. Niech 
podejdzie do tego rodzaju anachronizmów z uczuciem zaże-
nowania lub – przynajmniej – niecierpliwości. To wszak dobry 
moment, aby zasugerować mu myśl, co też dostanie pod 
choinkę. 

Zadbaj o to, aby wyjątkowy nastrój wigilijnej wieczerzy, pod-
czas której myśli pacjenta mogą zawędrować w rejony opano-
wane przez Nieprzyjaciela, skończył się zanim na dobre się za-
cznie. Wykorzystaj do tego choćby aktualne poglądy polityczne 
pacjenta i pozostałych biesiadników. Sprawdzonym rozwiąza-
niem będzie pomysł rozerwania (to odpowiednie słowo, nie 
uważasz?) biesiadników filmem „familijnym” w tak ulubionej 
przez nasze kierownictwo telewizji (jak wiesz nic tak skutecznie 
nie zapobiega zgubnej praktyce śpiewania kolęd). 

Przede wszystkim zaś śmiało możemy pokładać nadzieję 
w materialności ciała pacjenta: jego skłonności do folgowania 
swojemu podniebieniu i wygodzie. Jak mówi stare przysłowie 
– „Przez żołądek do serca.” Wkrótce przejedzony i jakże senny, 
będzie zbyt leniwy, zajęty „świętowaniem” i zmęczony, aby na 
odgłos dzwonów wzywających na pasterkę (tą nierozważną 
porą mszy Nieprzyjaciel oddał nam nieocenioną przysługę) 
podjąć próbę przebudzenia się z duchowej drętwoty. Tak, mo-
żemy zaryzykować twierdzenie, że z naszą dzisiejszą wiedzą 
i praktyką betlejemska noc mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. 
W każdym razie masz, mój drogi Piołunie, wszelkie niezbędne 
środki, aby Twój pacjent nie zadał sobie najmniejszego trudu 
podążenia za pastuszkami i mędrcami do ubogiego i cichego 
Betlejem. życzę Ci zatem prawdziwie wesołych i spokojnych 
Świąt!

Twój kochający stryj, Krętacz

Miłośnikom prozy clive'a Staplesa Lewisa przedstawimy kolejny,  
przedświąteczny list starego diabła do młodego…  

Dobrze czasem spojrzeć na siebie jako Pacjenta – z nieco innej  
(diabolicznej) perspektywy. Kto nie czytał „Listów starego diabła do młodego”, 

ten niech szybko sięgnie po lekturę! Wszelkie podobieństwo  
do osób i zdarzeń oczywiście niezamierzone i przypadkowe.

 KonRad mielcaReK, prowadzi blog chrześcijański minimalizm  
 (minimalizm-wiara.blogspot.com) i droga do prostego życia (wystarczy-mniej.blogspot.com)
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•  JŚw. franciszek udzielił wszystkim kapłanom władzy 
rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji, 
przedłużając tym samym swą decyzję, która obowią-
zywała od 1 września 2015 r. Poinformował o tym 
w liście apostolskim „Misericordia et misera” opubli-
kowanym dzień po zamknięciu obchodów Roku Świę-
tego Miłosierdzia. Podkreślił on, że spowiedź musi 
ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu 
chrześcijańskim. Dlatego potrzebni są kapłani, którzy 
poświęcają swoje życie posłudze jednania, tak aby 
wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej 
mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszo-
nemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, który 
czeka jego powrotu. „Z powodu tego wymagania, aby 
żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojed-
nanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory 
wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy 
rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji”.

•  Jedna z białostockich parafii wydała poradnik na temat 
dobrego zachowania się w kościele: wg autora nie po-
winno się opierać nóg o klęczniki, nie wolno zakładać 
nogi na nogę, nie można też ani mężczyznom ani - tym 
bardziej kobietom - szeroko rozstawiać nóg.  Kobieta 
siedząca w pierwszej ławce ubrana w krótką sukienkę 
czy spódnicę rozstawiająca nogi czy zakładająca nogę 
na nogę przeszkadza swym widokiem osobom będą-
cym przy ołtarzu w spełnianiu ich posługi i daje im też 
w ten sposób wyraz swojego lekceważenia i nonsza-
lancji. Wierni nie powinni też siadać, jeżeli to tylko 
możliwe, w takich miejscach, z których nie widać ołta-
rza. Wierni muszą również pamiętać o mowie ciała, 
która jest bardzo ważna w odbiorze przez drugą oso-
bę. Niewskazane jest, aby uczestnik mszy świętej zało-
żył ręce z tyłu lub oparł się o słupki czy ławki.

•  P. Savji Dholakia, właściciel firmy Hari Krishna Exports 
z okazji Divali, święta świateł przygotował dla swoich 
pracowników wyjątkowe „premie”. Jego pracownicy 
otrzymali 1260 samochodów i 400 mieszkań. Premie 
pieniężne otrzymało 1716 pracowników. Dla p. Dho-
lakii pracownicy są niczym członkowie rodziny. W tym 
roku z okazji 25-lecia funkcjonowania firmy wyróżnił 
aż 1716 pracowników.

•  P. Theresa May, premier Zjednoczonego Królestwa 
oceniła, że decyzja fIfA w sprawie zakazu uczczenia 
pamięci poległych żołnierzy przez piłkarzy podczas 
meczu piłkarskiego między Anglią a Szkocją, który ro-
zegrany zostanie na stadionie Wembley 11 listopada 
2018 r. jest „absolutnie oburzająca”. fIfA nie zgadza 
się, by zawodnicy reprezentacji Szkocji i Anglii wystą-
pili z opaskami, na których znajdować miałyby się 
maki. 11 listopada to dzień rocznicy zakończenia 
I wojny światowej, a zarazem dzień, w którym Brytyj-
czycy upamiętniają żołnierzy poległych w wojnach. 
Symbolem tego święta są właśnie maki. fIfA oceniła, 
że pomysł uczczenia ofiar wojen byłby sprzeczny z za-
kazem promowania treści komercyjnych, politycznych 
czy religijnych na strojach zawodników. P. May uważa, 
że sprawę powinny rozwiązać wspólnie angielska 
i szkocka federacje piłkarskie. Sprawa trafiła do Izby 
Gmin i szkockiego parlamentu.

•  Kardynał Vincent Nichols, prymas Anglii i Walii, arcybi-
skup Westminsteru przeprosił kobiety za politykę ad-
opcyjną katolickich instytucji opiekuńczych, które od-
bierały matkom dzieci urodzone poza małżeństwem. 
Stwierdził, że Kościół katolicki rozumie żal i ból wywo-
łane oddaniem dziecka do adopcji, ale taka polityka 
była przez lata uważana za najlepsze wyjście dla sa-
motnych matek i dla ich dzieci i odzwierciedlała ów-
czesne postawy społeczne.  Działania agencji adopcyj-
nych, zarówno państwowych, jak i kościelnych – w tym 
katolickich – były czasem pozbawione wrażliwości 
więc przeprasza on za ból wyrządzony przez agencje 
występujące w imieniu Kościoła katolickiego. 

•  Od 1 listopada każdy Włoch kończący 18. rok życia 
otrzyma od rządu 500 euro, które będzie mógł prze-
znaczyć na szeroko pojętą kulturę: na książki, bilety do 
teatru, kina i muzeum. W tym celu została stworzona 
specjalna aplikacja, dzięki której każdy będzie mógł 
zakupić bilety na koncerty, imprezy kulturalnych, wej-
ścia do parków narodowych, wizyty w muzeum. Rząd 
przeznaczył na dofinansowanie kultury 1,2 mld zł, 
jako istotnego aspektu życia obywateli.

•  Rada Stanu, najwyższa instancja francuskiego sądow-
nictwa administracyjnego uznała, że stawianie szopek 
z Jezuskiem w budynkach publicznych jest wprawdzie 
niezgodne z ustawą z 1905 r. o świeckim charakterze 
państwa, ale pod pewnymi warunkami można je tam 
jednak umieszczać. Do Rady Stanu trafiły właśnie od-
wołania od decyzji sądów w Paryżu i w Nantes, które 
chciały postawić bożonarodzeniowe stajenki w gmachu 
urzędowym. Wydano dwa diametralnie różne orzecze-
nia. Paryski sąd zakazał umieszczenia takiej dekoracji 
w merostwie Melun, uznając ją za nie do pogodzenia 
z zasadą neutralności światopoglądowej. Sąd w Nantes 
natomiast zezwolił na to Radzie Generalnej Wandei, nie 
dopatrując się takiej sprzeczności. Rada Stanu unieważ-
niła obydwie decyzje, wybierając pełną subtelności dro-
gę pośrednią: można takie dekoracje umieszczać w in-
nych miejscach publicznych niż budynki państwowe, 
np. na targach pod warunkiem udowodnienia, że nie 
ma to na celu nadgorliwego propagowania wiary.

•  Koncern McDonald's pozwał miasto florencję na sumę 
prawie 18 mln euro po tym, jak odmówiono otwarcia 
restauracji na historycznym Piazza del duomo, jednej 
z największych atrakcji turystycznych miasta. Władze 
florencji odrzuciły wniosek koncernu i podtrzymały 
swoją decyzję w mocy po walnym zebraniu. McDonald's 
zaczął proponować inne rozwiązania, które pozwoli-
łyby zaadaptować restaurację w taki sposób, by nie 
naruszała historycznego wyglądu miasta. Ponieważ 
to nie pomogło, koncern złożył pozew przeciwko 
miastu i twierdzi, że padł ofiarą dyskryminacji, a kwo-
ta 17,8 mln euro rekompensaty wynika z wyliczeń 
koncernu: wg kalkulacji właśnie tyle zarobiłby McDo-
nald's przy Piazza del duomo. Mcdonald's stwierdza, 
że rozumie stanowisko władz florencji w sprawach 
„artystycznego i kulturalnego dziedzictwa” włoskich 
miast, które musi być zachowane, ale nie może akcep-
tować dyskryminujących regulacji, gdyż wpływają na 
prywatną inicjatywę i nie są korzystne dla nikogo. C
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W iosną 1883 r. Andriolli, którego majątek położony był po 
obu brzegach rzeki Świder (dzisiejszy Otwock i Józefów), 

wyjechał do Paryża. Bolesław Prus pisał wówczas: Znakomity ry-
sownik przenosi się do Paryża, gdzie mu powierzono obszerne 
roboty i gdzie – słusznie czy nie słusznie – porównywają go z Do-
rem. Artysta zamieszkał u Władysława Mickiewicza, a jesienią 
1883 r. w liście do Władysława Maleszewskiego informował 
z wielką dumą i radością, że „stanęła umowa o ozdobne wydanie 
Szekspira w wielkim formacie – pomiędzy mną a Didotem. – Co 
czułem, kiedy się to stało, nie wypowiem!”

Przygotowania i prace nad ilustracjami trwały prawie trzy lata. 
Drzeworyty wykonał Jules Huyot, a całość w 1886 r. wydał firmin 
Didot. Kolejne wydania książkowe Romea i Julii z ilustracjami an-
driollego ukazały się w Bostonie (1887 i 1890), w Nowym Jorku 
(1900) oraz w Paryżu (1973).

W 1887 r. autor artykułu w „Biesiadzie Literackiej” pisał: Do 
ostatnich prac Andriollego należą właśnie ilustracje do Romea 
i Julii, z których jedną dajemy naszym czytelnikom. Jest to scena 
w celi zakonnika, ojca Laurentego. Romeo po pojedynku, w któ-
rym padł Tybalt; w rozpaczy po stracie przyjaciela a powinowate-
go Julii; przerażony wyrokiem księcia, który go skazał na wygna-
nie z obrębu Werony, z dala od kochanki – chce sobie odebrać 
życie. Na tę chwilę przybiega do celi mamka Julii. […] Odtworze-
nie w rysunku tej sceny jest mistrzowskie, lepsze nawet niż by to 
zrobić mógł Doré, którego zacięcie posiada Andriolli, górując nad 
nim zapałem i oryginalnością. Nasz artysta umie cenić zaufanie, 
jakie w nim cudzoziemcy położyli, wie do czego go obowiązuje 
Polski podpis kładziony na każdej pracy rysunkowej dla obcych: 
„Andriolli z Wilna”. Prace dokonane w Paryżu i w zakątku [w Brze-
gach] pod Otwockiem dla Francji, należą do najlepszych, jakimi 
Andriolli ozdobił nasze pisma obrazkowe.

Tegoroczna wystawa pt. Romeo i Julia w twórczości E.M. An-
driollego zorganizowana w ramach obchodów Roku Szekspira 
przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Międzynarodowe 
Centrum Badań Szekspirowskich UŁ oraz Muzeum Elwiro Mi-
chała Andriollego w Józefowie miała na celu m.in. uczcić wiel-
kie dzieło Szekspira i zachować od zapomnienia dziedzictwo 
Andriollego.

 RobeRt leWandoWsKi

materiały ze zbiorów autora. 
Więcej informacji na 

http://www.andriollowka.pl/Ro
m
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go trwają jeszcze międzynarodowe  
obchody 400. rocznicy śmierci Szekspira,  
autora m.in. dramatu romeo i julia.  
Przy tej okazji warto przypomnieć  
zapomniane ilustracje andriollego.
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R óżnorodność aktywności niewątpliwie 
rozwija nasze pociechy. warto jednak 

przygotować dziecko do prawidłowego 
odbioru pewnych umiejętności. Bo kto, jak 
nie rodzic, zna swoje maleństwo najlepiej, 
a i dziecko najłatwiej uczy się przez co-
dzienną obserwację rodziców. Warto więc 
od najmłodszych lat bawić się z dzieckiem. 
Ale i ta czynność wymaga w pewnych 
przypadkach przygotowania. Niektóre 
maluchy początkowo nie odnajdują się 
w zabawie, potrzebują czasu, aby się do 
niej włączyć, u innych problemem jest sku-
pienie (proces, który wymaga pracy). Pod-
czas wspólnych zabaw czas ich trwania 
można stopniowo wydłużać. W trakcie za-
bawy, ustalamy pewne zasady, które mu-
szą być przestrzegane. W końcu rodzic 
może dostosować zabawę do wieku 
i możliwości dziecka. 

Doskonałą stymulacją rozwoju społecz-
nego, intelektualnego oraz werbalnego 
jest wprowadzanie dziecka w świat gier 
planszowych. Do zabawy możemy zapro-
sić już 2–3 latka. Warto na początku stwo-
rzyć z maluchem własną grę. Zasady mogą 
być wzorowane na ogólnie dostępnych 
grach, ale dobór słownictwa dostosowany 
musi być do wieku i możliwości dziecka. 
Te samodzielnie wykonane, z narysowany-
mi lub wklejonymi obrazkami, powodują, 
że nasza pociecha rozwija mowę wielo-
zmysłowo. Dziecko chętniej bawi się sa-

modzielnie wykonaną i wymyśloną grą. 
Prawidłowe wzorce językowe utrwalają się 
w obrazie graficznym oraz werbalnym. Ta-
kie gry wygrywają z najbardziej kolorowy-
mi, wymyślnymi grami gotowymi. Warto 
dać szansę naszym dzieciom na fascynują-
ce przeżycie oraz utrwalenie prawidłowej 
umiejętności posługiwania się językiem. 
Dobór gier zależy od naszej kreatywności, 
ale ważne jest, abyśmy w tworzeniu, ini-
cjowaniu tego typu aktywności pamiętali 
o mądrej zabawie. 

Z logopedycznego punktu widzenia za-
bawa w gry planszowe wyzwala kreatyw-
ność językową, a ponadto uczy:
– rozumienia słowa mówionego; 
– wypowiadania się; 
– budowania poprawnych wypowiedzi; 
– zapamiętywania; 
– używania nowych słów;
– słuchania mowy z otoczenia;
– prowadzenia naprzemiennej rozmowy;
–  rozumienia społecznych przekazów nie-

werbalnych (mimika, gesty, wyraz oczu);
– poprawności językowej.

Stymulacja rozwoju mowy dziecka wca-
le nie jest trudna. Najważniejsze, aby nie 
bać się zejść na dywan, brać czynny udział, 
zachęcać, pokazywać, bawić się.

 Joanna pnieWsKa

            Pomóż dziecku rozwijać mowę

Nauka poprzez zabawę
Każdy rodzic chciałby,  

aby jego dziecko rozwijało się 
prawidłowo. Wspieramy 

rozwój maluchów poprzez 
spotkania ze specjalistami, 

organizujemy im liczne  
twórcze zajęcia. 
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U rodziła się w 1930 roku w polskiej ro-
dzinie w wilnie. jej mama janina pra-

cowała w szkole jako nauczyciela języka 
niemieckiego. Ojciec Józef był oficerem 
wojskowym, ale zginął w młodym wieku. 
Państwo Piwińscy byli zamożnymi ludźmi, 
mieszkali w dużym domu, cieszyli się sza-
cunkiem sąsiadów, starali się o dobre wy-
chowanie swoich dzieci, szczególnie trosz-
cząc się o przekazanie im wiary.

Pod koniec lat trzydziestych całą ich ro-
dzinę deportowano na Syberię. Pani Regi-
na wyraźnie pamięta wydarzenia tamtej 
strasznej nocy. Nagle rozległo się stukanie 
do drzwi ich domu. Weszli sowieccy żoł-
nierze, dali im pół godziny na zabranie 
najpotrzebniejszych rzeczy. Nocą, całą ich 
rodzinę wywieziono na stację kolejową, 
a następnie załadowano do wagonów to-
warowych. Podróż była bardzo długa. 
W wagonie było strasznie zimno, nie mieli 
ze sobą dostatecznie ciepłych rzeczy, nie 
mieli pieniędzy, byli strasznie głodni. Pani 
Józefa wspomina, że mama całą drogę się 
modliła.

Ta delikatna zastraszona młoda kobieta, 
z trojgiem małych dzieci, raptem została 
rzucona na daleką Syberię. Po długiej nie-
samowicie uciążliwej podróży, w końcu 
wysadzono ich w irkucku.

Pani Regina mówi: prawdopodobnie 
Bóg wysłuchał modlitwy mamy, gdyż spo-
tkaliśmy dobrych ludzi, którzy pomogli 
nam znaleźć pracę, oraz jako takie miesz-
kanie. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że 
w mieście jest kościół i ta wiadomość wla-

ła w nasze serca nadzieję na Bożą pomoc, 
na ratunek. Po siedmiu latach pobytu w Ir-
kucku uzyskaliśmy pozwolenie na powrót 
do domu.

W 1947 rodzina pani Reginy ruszyła 
w drogę powrotną z Irkucka do Wilna. Jed-
nak w trakcie podróży okazało się, że wła-
dze lokalne odnoszą się wrogo do obywa-
teli polskiego pochodzenia. Polaków nie 
przyjmują, a wszystkie majątki należące 
w przeszłości do Polaków, zostały po ich 
deportacji skonfiskowane. W tej sytuacji ich 
rodzina czasowo zatrzymała się u dalekich 
krewnych. Jednak trzeba było znaleźć jakieś 
mieszkanie na stałe, znaleźć pracę, szkołę 
dla dzieci. Byli praktycznie sami, nie mieli 
znikąd pomocy. W tej niebywałej sytuacji 
mama pani Reginy załamała się, zachoro-
wała i nagle zmarła.

Wkrótce siostra pani Reginy wyszła za 
mąż i wyjechała za granicę. Brat dotarł do 
krewnych w Polsce i kontakt z nim się urwał. 
Pani Regina postanowiła wrócić do Irkucka. 
Tutaj poznała się ze swoim przyszłym mę-
żem Anatolim. Po zawarciu małżeństwa 
wraz z mężem wyjechała do jego rodzinne-
go miasta Władywostoku. Mimo wielu sta-
rań ze strony Reginy, rodzina męża nie za-
akceptowała jej i nie przyjmowała. Przy 
każdej okazji z wrogością odnoszono się do 
niej, podkreślając jej polskie pochodzenie. 
Dzięki staraniom znajomych pani Regina 
ukończyła kurs buchalterski i mogła jako ka-
sjerka pracować z mężem na statku pasa-
żerskim. Wiele lat pracowali razem na mo-
rzu. Po śmierci męża Regina żyła samotnie.

Na wieść o otwarciu kościoła katolickie-
go we Władywostoku jako jedna z pierw-
szych aktywnie włączyła się w życie odra-
dzającej się parafii. Zawsze chętnie służyła 
swą pomocą, troszczyła się o czystość, po-
rządek i wystrój kościoła. Chętnie odwie-
dzała chorych parafian, dbając o nich 
i spiesząc im z pomocą. Parafianie wspo-
minali jak niejednokrotnie, aby umilić im 
czas wspólnych spotkań, recytowała im 
po polsku wyuczone w dzieciństwie wier-
sze. Zapamiętano ją szczególnie jako oso-
bę życzliwą, otwartą, zatroskaną o innych, 
szczerą. Pani Regina do końca swoich dni 
przychodziła do kościoła na Msze Święte.

 Ksiądz andRzeJ duKleWsKi

Zapiski 
  syberyjskie

o tym 
 jak zagmatwane  

mogą być  
nasze losy,  

ksiądz andrzej  
wspomina  

na przykładzie  
reginy  

Piwińskiej. 
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Anna Krzyżowska, żona, mama 4 dzieci, moderator akademii Familijnej

cykl:  mama na SzPilkacH

I  właśnie ze wspomnianych wyżej powodów, wybraliśmy się na 
wystawę domków dla lalek w Pałacu Kultury. Domki były po 

prostu piękne i nawet zainteresowały naszych synów. Teraz już ze 
świecą szukać takich zabawek. Miałam różne przemyślenia egzy-
stencjalne, oglądając te małe arcydzieła. Przede wszystkim, że 
jako rodzice, tworzymy taki realny dom dla nas i dla naszych dzie-
ci. I w tym domu liczy się każdy szczegół i nic nie jest bez znacze-
nia. Ale bardziej myślę o tej przestrzeni domu nieograniczonego 
metrami kwadratowymi. Na wystawie, na szczęście zwiedzaliśmy 

ją sami, zrobiliśmy plebiscyt na najlepszy domek. Każdy mógł wy-
typować dwa, a potem odbyło się głosowanie. Co ciekawe zupeł-
nie inne domy podobały się dziewczynkom i inne chłopcom. 

Małe damy zachwycały się domkami przepełnionymi szczegó-
łami, pełne laleczek, figurek, przytulnie oświetlone. Chłopcy typo-
wali domy duże, najlepiej bez mebli. Wygrał taki pośredni… jak 
to w życiu bywa musieli dojść do kompromisu.  

    NAUCZ SIĘ MoWIĆ 
– NIE

dok. NA str. 20

Plusem brzydkiej, jesiennej pogody jest prawidłowość,  
że gdy leje deszcz i dzieciaki nie mogą spędzać czasu na dworze, 
zaczynamy zwiedzać wystawy i słuchać koncertów… zwłaszcza 
gdy mąż musi mieć w domu ciszę do pracy. Wtedy mama  
na szpilkach szpera w internecie i pyta znajomych i rodzinę, 
posiadających zmysł krytyczny – gdzie warto się wybrać.
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Wzięłam więc podręczny notes i zapisałam sobie, ku pamięci, 
kilka spraw do przemyślenia.

Jak dobrze, że zaczynamy kolejny Adwent. Wyciągamy kalen-
darz adwentowy, już z pudełka z podpisem Boże Narodzenie, na 
stoliku stoi upleciony wspólnie z dziećmi wieniec.

Będziemy zapalać świeczki do posiłków i do modlitwy. Dzieci 
uwielbiają te rytuały.

Postarajmy się, żeby to był czas poprawy. Moja propozycja: na-
piszmy sobie razem w dziećmi kilka niedoskonałości, które może-
my poprawić, ale niech ich będzie mało i  takie, które damy radę 
wyplenić, żeby zaraz się nie zniechęcić. Niech dzieci widzą, że my 
też walczymy i że też popełniamy błędy, że potrafimy przeprosić 
i zacząć od nowa. Gwarantuję, że nasz autorytet na tym nie ucier-
pi… wprost przeciwnie.  

Oto pomysł na dobry początek Adwentu: spowiedź – poprze-
dzona modlitwą do Ducha Świętego i głębokim rachunkiem su-
mienia. Nie pozwólmy, żeby taka wspaniała „oferta” ze strony 
Boga pozostała niewykorzystana. Zapytajmy Księdza o lekturę 
duchową, którą poleciłby nam do przeczytania, by wzmocnić 
naszą relację z Bogiem, żeby to Boże Narodzenie zastało nas 
przygotowanych.

Chciałam napisać jeszcze o jednej kwestii, którą warto mieć ja-
sno w głowie w okresie świątecznych przygotowań. Uwaga, by 
piękny zwyczaj obdarowywania się prezentami, nie zamienił się 
w manię ulegania konsumpcjonizmowi i zbytkowi.  „Miejcie od-
wagę wychowywać swoje dzieci do umiarkowania”, powiedział 
św. Josemaria Escriva na spotkaniu z rodzinami, „inaczej nic im 
nie przekażecie”. Dzieciom trzeba nauczyć się mówić „nie”. „Kie-
dy mówimy „tak” wszystko jest dziecinnie łatwe, jednakże kiedy 
musimy powiedzieć „nie” dochodzi do walki, czasem ta walka nie 
kończy się zwycięstwem, a porażką. Dlatego musimy się przyzwy-
czaić mówić „nie”, aby wygrywać w walce. Z wewnętrznego zwy-
cięstwa pochodzi pokój serca i pokój, który wnosimy do rodziny, 
do towarzystwa i niesiemy w świat.” 

Umiejętność mówienia „nie” prowadzi często do wewnętrzne-
go zwycięstwa, które jest źródłem pokoju. Mówienie „nie” pole-
ga na przeciwstawianiu się wszystkiemu co nas oddala od Boga, 
próżności własnego ja i nieuporządkowanym namiętnościom. 
To jedyna droga do wolności i do zrobienia miejsca dla Dzieciny, 
która urodzi się w ubogim żłóbku.

 anna KRzyżoWsKa

dok. ze str. 19

NAUCZ SIĘ MoWIĆ – NIE
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Rok 2001 rozpoczęliśmy w nastroju rado-
snym, bo 7 stycznia bielanki i ministranci 
przygotowali piękne Jasełka, a potem opła-
tek wigilijny. 

Dnia 14 stycznia chór, soliści i orkiestra Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego z Warszawy śpiewali kolędy. 

W ciągu tygodnia odwiedzamy rodziny 
z racji „kolędy”, która się przedłuża, bo mia-
sto ciągle się rozbudowuje – głównie bloki.

Na początku czerwca przystąpiliśmy do 
remontu wieżyczki na starej części kościoła. 
Wykonawcy stwierdzili, że trzeba wymienić 
wiele części drewnianych, odrestaurować 
skorodowany krzyż i całą wieżę pokryć bla-
chą cynkową.

29 lipca J.E. Ks. Bp Kazimierz Romaniuk na 
placu przed Urzędem Miasta odprawił Mszę 
Świętą i został odsłonięty pomnik Łączniczki 
armii krajowej.

Za te wielkie łaski Boże dziękowaliśmy 
Bogu w czasie nabożeństwa na zakończenie 
roku 20011.

W czasie trwania wakacji były prowadzo-
ne prace na cmentarzu: budowa kaplicy 
cmentarnej, która na uroczystość Wszystkich 
Świętych była już gotowa. Zajęliśmy się też 
brukowaniem dalszych alejek na cmentarzu. 

Przed zbliżającą się zimą trzeba było zająć się 
sufitem kościoła, który ciągle przemarzał. Na 
całym suficie kościoła została położona war-
stwa ocieplająca. Zostały też wykonane ocieplo-
ne drzwi w szczytowych partiach kościoła.

Pod koniec roku zostały przywiezione do 
kościoła nowe ławki. W tej chwili jest 80 no-
wych ławek, 2 nowe konfesjonały i 20 foteli 
dla ministrantów oraz nowe meble do zakry-
stii. W nowych szafach powieszono: 7 no-
wych ornatów białych, 3 fioletowe, 5 zielo-
nych i 3 czerwone. Zakupiono też 10 nowych 
alb, 30 komży, 10 stuł, 40 pelerynek mini-
stranckich. Zostały też zakupione nowe ży-
randole (8) i 20 kinkietów. 4 żyrandole zosta-
ły ufundowane przez p. Jana Soszyńskiego, 
Zbigniewa i Weronikę Jakubaszek, Roberta 
i Urszulę Lewandowskich, Hannę i Zbigniewa 
Wiśniewskich.

Na Boże Narodzenie zostały też przywie-
zione do kościoła 2 duże obrazy przedstawia-
jące Chrzest Jezusa oraz Jezus umiera na 
Krzyżu.

Podsumowując rok 2001 zauważamy co-
raz więcej ludzi w Świątyni na Mszach nie-

dzielnych i rekolekcjach. Zauważa się też, że 
coraz więcej ludzi przystępuje do Komunii 
Świętej.

Rok 2002 rozpoczął się bardzo pracowicie, 
a to dlatego, że pan Jan Ojrzyński ze swymi 
pracownikami kończył prace przy urucha-
mianiu centralnego ogrzewania w dolnym 
i górnym kościele. Centralne ogrzewanie wy-
konane jest z miedzi, nowe oszczędne piece 
i grzejniki.

Kolęda parafialna też się przedłużała a to 
dlatego, że oddano 12 nowych bloków, do 
których sprowadzają się ludzie z niemal całej 
Polski.

W pierwszych dniach lutego, dzięki ks. inf. 
Lucjanowi Święrzchowskiemu zaczęliśmy zała-
twiać formalności związane z zakupem grani-
tu na posadzkę w kościele. formalności te były 
załatwiane z włoską firmą w Weronie. Ks. infu-
łat polecił też sprowadzonego projektanta 
i bardzo dobrą firmę kamieniarską z żyrardo-
wa. Pod koniec lutego przystąpiliśmy do prac 
związanych z układaniem posadzki w kościele. 
W czasie trwania prac kamieniarskich kościół 
górny był nieczynny a Msze św. i Nabożeństwa 
odprawialiśmy w dolnym kościele, który wcze-
śniej został odpowiednio przygotowany.

Pod koniec Wielkiego Postu w całym ko-
ściele posadzka została położona. Korzystając 
z tego faktu, że kościół górny był nieczynny 
przystąpiliśmy do malowania kościoła.

W tym samym czasie udało się odremon-
tować i pozłocić bardzo zniszczone taberna-
kulum. Koszt remontu i złocenia wyniósł 
6 000 zł, które w całości pokryli Artur i Edyta 
Mądry.

W miesiącu maju zostały też zakupione 
przez dzieci komunijne, jako dar ołtarza 
nowe lichtarze i krzyż procesyjny. 

Na początku czerwca oddałem do pozło-
cenia i reperacji wszystkie kielichy mszalne, 
puszki na komunikanty i dwie monstrancje.

Państwo Henryk i Jolanta Serafin zakupili 
do kościoła kielich mszalny, puszkę na ko-
munikanty, komplet naczyń liturgicznych do 
Mszy polowej i 3 białe ornaty.

Niezależnie od prac w kościele trzeba było 
wykonać pewne prace na zewnątrz. Położo-
no w całości wokół kościoła kostkę brukową, 
w całości też wybrukowano alejki na cmen-
tarzu grzebalnym. Przez te ostatnie lata po-
łożono kostki brukowej przy kościele i na 
cmentarzu 3065 m2. Udało się też położyć 
na budynkach, w których mieści się Gimna-
zjum Katolickie, blachę. Blachę położono też 
na garażach, komórkach.

W miesiącu sierpniu przystąpiliśmy do kapi-
talnego remontu organów, ponieważ przy 
pracach związanych z rozbiórką kościoła i in-
nych pracach remontowych zostały bardzo 
zakurzone.

Na radosne dni przyjazdu Ojca Świętego 
do Ojczyzny na nabożeństwach zagrały gło-
śno odremontowane organy.

2001

2002

54.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że rozpoczęliśmy 
przygotowania do wydania 
kolejnego tomu „rocznika 
józefowskiego”. 

Osoby, które posiadają wspomnienia oraz 
chciałyby przyczynić się do powstania arty-
kułów o wiślanych powodziach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, józefowskim rzemiośle, ko-
lei nadwiślańskiej i kolejce wawerskiej, klubie 
sportowym „Józefovia” bądź mają inne wia-
domości lub fotografie związane z historią 
Józefowa i okolic prosimy o kontakt.

redakcja
„Rocznika Józefowskiego”
www.rocznikjozefowski.pl

tel. 605 035 774
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S T O P K A  R E D A K C Y J N A

  5.12. Poniedziałek (3) pogodna (1) Urocza, Wewnętrzna, Klonowa (2)
  6.12. Wtorek (4) Derkaczy, Teatralna, Uśmiech, Słoneczna (4)
  7.12. Środa (4) Mała (1) armii Krajowej (2) Szkolna i Skorupki (1)
  8.12. Czwartek (4) Westerplatte (1) Zaułek i cicha (1) Graniczna (2)
  9.12. Piątek (4) Górna z blokami i Spokojna (2), Ks. p. Skargi (2)
10.12. Sobota (4) Sztumska, Włókiennicza, Wąska, 3 Maja (bez bloków) od falenicy do Kopernika (4)
15.12. Czwartek (4) 3 Maja (bez bloków) od Kopernika do Jarosławskiej, Zagajnikowa (4)
16.12. Piątek (4) Wawerska bez bloków (3), Kopernika (1)
17.12. Sobota (4) Sienkiewicza, Szeroka (4)
19.12. Poniedziałek (4) piaskowa bez bloków (4)
20.12. Wtorek (4) Zawiszy z blokami (4)
28.12. Środa (2) puszkina, Samorządowa cała (2)
29.12. Czwartek (2) Nowa (2)
30.12. Piątek (2) Wawerska bloki 1, 1a, 1B, 17a, 17B, Werbeny (2)
  2.01. Poniedziałek (4) Wiosenna, Wąska, Staszica z blokami, Błękitna bez bloków (2), Wiślana i Korczaka (2)
  3.01. Wtorek (4) polna bez bloków, św. Józefa i blok polna 9a (4)
  4.01. Środa (4) Lelewela (2) Kościuszki (2)
  5.01. Czwartek (4) powstańców Warszawy (4)
  7.01. Sobota (4)  Botaniczna, Wodna, Skośna, Skrajna, zaciszna, Boczna, Walentego, rodziewiczówny, Orzeszkowej, 

Dziekońska, Noakowskiego, Małkowskiego, Budziszewskiej, Łąkowa, Drogowców, aleja przyszłości, 
Telimeny, Muzyczna (2), Jarosławska, parkingowa, Wschodnia (2)

  9.01. Poniedziałek (4)  Zielona z blokami (3), Brzozowa (1)
10.01. Wtorek (4) Godebskiego, Baśniowa, Legendy, przyjazna, Sezamkowa, Stokrotki (2), Ekologiczna (1), Dworska (1)
11.01. Środa (4) Wspólna (1), Kormoranów (1), Ejsmonda, przybosia, Sowińskiego, Ordona (1), Orla (1),
12.01. Czwartek (4) Jaskółcza, papuzia, Jastrzębia (2), Tadeusza (1), Owalna (1)
13.01. Piątek (4) Długa, Krucza, Ślusarskiego (3), rozkoszna, iglasta (1)
14.01. Sobota (4) Kard. Wyszyńskiego, prusa (4)
16.01. Poniedziałek (3) pawia, Łabędzia, Krótka, Gołębia, Bogatki (3)
17.01. Wtorek (3) Ogrodowa (3)
18.01. Środa (3) Sosnowa, parkowa (3)
19.01. Czwartek (3) Świderska z blokami (3)
20.01. Piątek (3) Leśna z blokami (3)
21.01. Sobota (3) piłsudskiego bez bloków (3)
23.01. Poniedziałek (3) Bema (2), żytnia (1)
24.01. Wtorek (3) Bloki Kopernika 15 i 11 (3)
25.01. Środa (3) piłsudskiego 10, bloki 1-6 (3)
26.01. Czwartek (3) Błękitna – bloki 1a, 1B i 2 (3)
27.01. Piątek (3) piaskowa – bloki 51, 51a i 53 (3)
28.01. Sobota (3) 3 Maja bloki 2, 2a, 2B, 2c, 2D (3)
30.01. Poniedziałek (3) 3 Maja bloki 98 i 98a (2), Kopernika bloki 11a i 13 (1)
31.01. Wtorek (3) polna – bloki 42, 42B, 42c i 44 (3)
  1.02. Środa (3) polna bloki 19a i 19B (2), reja z blokami (1)
  4.02. Sobota (2) Wizyta na indywidualne zaproszenie (2)

Wizyta duszpasterska AD 2016/2017
(W nawiasie podane ilu księży udaje się na konkretną ulicę)
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Serdeczne dziękujemy za wsparcie Pikniku Patriotycznego.
 1.  ks. Dziekanowi Kazimierzowi Gniedziejce, naszemu proboszczowi
  2.  Burmistrzowi Stanisławowi Kruszewskiemu, Wiceburmistrzowi Mar-

kowi Banaszkowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Cezaremu Łuka-
szewskiemu, Radnemu Pawłowi Kołodziejowi

Dziękujemy darczyńcom.
  1. Panu Sławomirowi Mochowi
  2. Państwu Rechnio z OK'  Market
  3. Państwu Wińskim z „Winiarni nad Jeziorem”
  4. Maciejowi Goliaszowi z restauracji „Poezja”
  5. Panu Łukaszowi Jończykowi

Dziękujęmy firmom:
  1. Centrum Medycznemu Józefów 
  2. Multistudio
  3. Goody Salon Reklamy
  4. Restauracji Braseria Warszawska
  5. Drukarni ACAD
  6. Hydrosferze
  7. Linii Otwockiej
 8. Videosonic 
Dziękujemy uczestnikom Pikniku.
  1.  Szefowi BOR gen. brygady Andrzejowi Pawlikowskiemu, płk. Piotro-

wi Swędzikowskiemu oraz Funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu
  2. Muzeum 2.Korpusu
  3. Rekonstruktorom z Komapanii Dragonów Pana Lankorońskiego
  4. Harcerkom z Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
  5. Harcerzom ZHP Szczepu Józefów
  6. Strzelcom z Jednostki 1019 z Otwocka
  7.  Panu  Zbigniewowi  Siekierzyńskiemu  wraz  ze  Scholom  Cantorum 

Maxymilianum
  8.  Dzieciom ze Scholi Dzieci Bożych oraz Panom Marcinowi Wargockiemu, 

Bartłomiejowi Fedorko, Arturowi Wojasowi, Andrzejowi Wasąźnikowi.
  9. Stowarzyszeniu Sternik, Szkole Strumienie
10. Fundacji Niepodległości
11. Instytutowi Pamięci Narodowej

Już po raz szósty w  józefowskiej parafii pw. MB. Czestochowskiej 
się Piknik Patriotyczny. To społeczna inicjatywa mająca na celu promo-
wanie patriotyzmu oraz wspólne przeżywanie Święta Niepodległości 
w lokalnej społeczności. Po mszy w intencji Ojczyzny młodzież 
z otwockiego Strzelca poprowadziła Apel Pamięci wg. ceremoniału 
wojskowego. Pani Poseł Małgorzata Wypych, władze samorządowe 
oraz przedstawiciele społeczności lokalnej złożyli wiązanki kwiatów 
przed tablicami upamiętniającymi Powstania Narodowe oraz Tablicą 
Smoleńską.

 
Jak co roku na gości Pikniku czekało wiele atrakcji. Największe zain-

gerowanie wzbudzała prezentacja przygotowana przez Biuro Ochro-
ny Rządu. Funkcjonariusze BOR przyjechali do Józefowa opancerzo-
nym samochodem terenowym. Zaprezentowali specjalistyczny sprzęt 
oraz różne egzemplarze broni strzeleckiej.

 
Rekostruktorzy z Kompani Dragonów Pana Lanckorońskiego rozbili 

XVII-wieczne obozowisko wojskowe, w którym można było obejrzeć 
repliki muszkietów, szabel oraz spróbować swoich sił w pojedynku na 
piankowe miecze.

W konkursie historycznym przygotowanym przez p. Magdalenę 
Kryk ze Szkoły Strumienie, można było wygrać wiele atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez Fundację Niepodległości i Instytut Pa-
mięci Narodowej. Harcerki z ZHR poprowadziły grę terenową a Har-
cerze ZHP Szczepu Józefów przygotowali dla uczestników Pikniku 
strzelnicę ASG.

Józefowskie Muzeum 2Korpusu prezentowało replikę niemieckiej 
armaty polowej używanej podczas II wojny światowej. Rekonstrukto-
rzy muzealni w mundurach polskich żołnierzy z I oraz II Wojny Świa-
towej prezentowali oryginalne egzemplarze broni strzeleckiej oraz 
pojazdy militarne.

Serwowano grochówkę wojskową z kuchni polowej.
Dziecięca Schola Dzieci Bożych wystąpiła z wiązanką piosenek woj-

skowych, a chórzyści ze Scholi Cantorum Maximilanum poprowadzili 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

GRZeGORZ JAKuBOWSKI
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