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Miesięcznik parafii Matki Bożej Częstochowskiej

Zdjęcia przedstawiają
projekt budowy nowego
kościoła w Kobiałce
oraz wydarzenia z życia parafii
Chrystusa Najwyższego Kapłana,
której przewodzi ks. Justyn Ziembiński.
Zbiera on fundusze na budowę świątyni.

od r eda kcj i
Non abbiate paura – nie lękajcie się, to słynne
zawołanie Jana Pawła II umieszczone jest nad bramą
prowadząca do niezwykłego miejsca – siedziby
wspólnoty Cenacolo, we włoskim Saluzzo niedaleko
Turynu. W to miejsce trafiają ludzie, których życie
runęło z powodu nałogów, dzieci uzależnione
od narkotyków i dorośli, którzy stracili nadzieję.
Można tam spotkać osoby uzależnione od hazardu,
jedzenia, alkoholu, zakupów, to bardzo długa lista
– wszyscy przybywają tam po to, aby pozbyć się
lęku przed życiem i nauczyć się kochać, najpierw
kochać samego siebie. Siostra Elwira Petrozzi,
która stworzyła to miejsce i program pozwalający
wyjść z każdego uzależnienia i braku nadziei,
mówi jasno – trzeba odciąć się od świata,
od informacji, znajomych i rodziny i oddać się
modlitwie i pracy. Oparcie we wspólnocie i zaufanie
w moc Boga sprawia, że każdego dnia możemy
narodzić się na nowo. Musimy tylko przestać się
bać i zaufać, bo lęk, to pierwszy krok do wszelkich
uzależnień.
Dziś wielu z nas budzi się z lękiem – o zdrowie,
o przyszłość, o dobre miejsce w pracy. Włączamy
komputer – krzyczą do nas nagłówki informacji
strasząc wojną, spadkami na giełdzie, kataklizmami,
terrorystami i wszechobecną zdradą i oszustwem.
Podświadomie chłoniemy podsycany przez
nieuczciwe media lęk, tracąc zaufanie
do otaczających nas ludzi, w końcu nawet
do sąsiadów i bliskich. Kiedy już sobie uświadomimy,
że to nie jest prawda o naszym chrześcijańskim
świecie, że  jesteśmy manipulowani pora coś
z tym zrobić – pozbyć się lęku i nauczyć ufać
drugiemu człowiekowi – jak to zrobić?

Październik to doskonały czas – daje nam potężną
broń przeciwko wszelkim lękom, prostą. Można jej
używać w każdej chwili, mieć w kieszeni albo
na palcu, a kiedy zajęte mamy obydwie ręce,
wystarczy nam głowa, i cichy szept. Nie trzeba padać
na kolana, i szukać ustronnego miejsca, wystarczy
na chwilę przenieść się myślami do spokojnego domu,
gdzie Anioł Gabriel zwiastował Maryi dobra nowinę.
Kiedy szepczemy: „Zdrowaś Mario, łaski pełna,
Pan z Tobą…” – nasz lęk zaczyna gdzieś odpływać,
uspokaja się serce, rozluźniają naprężone nerwy.
To prosta, dostępna dla każdego broń. I każdy
październik jest dobry, żeby zacząć jej używać.
Różaniec – po prostu.
Za kilka dni wielu z nas będzie opasywało cały
nasz kraj różańcem, z naszej parafii  grupa wyruszy
autokarem, wielu bierze dzień wolny w pracy, żeby
do granicy pojechać z rodziną. Ci którzy nie mogą
stanąć na granicach Państwa – wyjdą na ulice, żeby
z grupami modlących się dołączyć do „Różańca
do Granic”. Można też modlić się tam gdzie będziemy,
aby duchowo wziąć udział w tej niezwykłej modlitwie.
Ważne, żeby po prostu wziąć udział. 7 października,
14.00. I jeszcze jedno ważne, żeby zacząć, tego
niezwykłego dnia z milionem Polaków, i nigdy
nie przestać.
elżbieta Ruman
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z ż yci a par a f i i

Kalendarium duszpasterskie:
październik 2017
• W najbliższą niedzielę wchodzimy w
. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które
w naszym kościele będzie sprawowane o godzinie 17.15 (przed
Mszą św. wieczorną). Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach.
• Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, iż
będzie obchodzony w tym roku , pod
hasłem .
• Tego dnia swoimi ofiarami
, która została powołana przez Episkopat
Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka
i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin.
• We wtorek 10 października rozpoczniemy
przypadającym 19 października liturgicznym
. Będzie ona zawsze połączona z
nabożeństwami różańcowymi.
• we czwartek przypada trzynasty dzień miesiąca. Po różańcu, który będzie jak zwykle o godz. 17.15, zapraszamy na Mszę św. o MB Fatimskiej, a po niej odbędzie się
.
• , naszą pamięcią obejmiemy nauczycieli i
wychowawców, którzy obchodzą swoje święto –
. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a
przede

wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszamy na
Mszę Świętą o godzinie 18.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii.
• W czwartek, , przypada
. W
tym dniu zapraszamy do kościoła
zwłaszcza na godz. 18.00. Msza św. i modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego.
• Niedziela jest w
całym Kościele jest poświęcona
sprawie misji – jest to , będący świętem
patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Niedziela ta
rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Mamy świadomość, że bierzemy udział w tym zbożnym dziele, gdyż w naszej parafii często
gościmy misjonarzy, których wspieramy modlitwą i ofiarami.
• Już teraz przypominamy, że we środę
.W
tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach,
którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla
nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msze św. w tym dniu jak
w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 (na cmentarzu!),
18.00 i 20.00. Pamiętajmy, że w tym dniu Msza św. o godz.
13.00 będzie odprawiona na cmentarzu; po niej procesja po
cmentarzu i modlitwy za zmarłych. Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. 2 listopada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. Po Mszy
wieczornej procesja żałobna wokół kościoła z wypominkami.
Ks. Kazimierz – proboszcz

Peregrynacja kopii obrazu MB Częstochowskiej
w naszej parafii 26–27 listopada 2017
Diecezja Warszawsko-Praska dostępuje niezwykłego zaszczytu.
Odwiedza Ją Matka Boża w kopii cudownego obrazu
Częstochowskiego. Powitaliśmy Ją w Radzyminie 2 września
2017 roku, zakończenie Nawiedzenia będzie miało miejsce
16 czerwca 2018 roku na Placu Szembeka w Warszawie.

W

naszym dekanacie będziemy gościć Matkę Bożą w drugiej
połowie listopada tego roku, a w naszej parafii Patronkę
naszej parafii w wizerunku Jasnogórskim powitamy 26 listopada
(w niedzielę) o godz. 19.00, a pożegnamy w poniedziałek 27 listopada Mszą św. o godz. 17.00.
Nawiedzenie w naszej parafii poprzedzi Triduum, które nas
przygotuje na spotkanie z Matką Bożą. Poprowadzi je znany nam
dobrze o. Romuald Kszuk ze zgromadzenia Ojców Szensztackich
w dniach 24–26 listopada.
Dokładny program nawiedzenia przekażemy naszym parafianom w specjalnym folderze informacyjnym. Już dzisiaj jednak
pragnę podać najważniejsze punkty tego programu:
– Msze św. niedzielne w oczekiwaniu.
– Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
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–M
 sza św. powitania pod przewodnictwem Księdza Biskupa
– Apel Jasnogórski
– P
asterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania
i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących
lub pracujących wcześniej w naszej parafii
– czuwanie nocne
– między innymi:
• Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
• Msza św. w godzinach rannych dla chorych i ludzi
w podeszłym wieku z sakramentem namaszczenia chorych
• Msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci
przedszkolnych i szkolnych (klasy 0-6) oraz matek
w stanie błogosławionym (dzieci przychodzą z rodzicami
lub opiekunami)
–
Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii,
po niej Nabożeństwo pożegnania.
Już teraz podejmijmy duchowe przygotowanie na to ważne
wydarzenie w naszym życiu i w życiu parafii.
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Z ż yc ia Koś cioła

Różaniec bez granic
W święto
Matki Bożej Różańcowej,
7 października,
cała Polska zostanie
otoczona granicą
różańcową. Do udziału
w akcji, w której wezmą
wszystkie diecezje
położone przy granicach
naszego kraju zachęca
Episkopat Polski.

I

nicjatywa „Różaniec do Granic” została ogłoszona przez fundację Solo Dios Basta i zgodnie z intencją jej twórców stanowi
zaproszenie wszystkich wiernych do modlitwy różańcowej na
granicy Polski. Pierwszy cel już został osiągnięty: wszystkie diecezje graniczne zadeklarowały swój udział w tym wydarzeniu. Lech
Donkowicz, jeden z organizatorów akcji powiedział: Różaniec
bez granic, to modlitwa do granic naszych możliwości, naszych
lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności
i naszych przyzwyczajeń. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca
naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

go w Kodniu. Informacje na ten temat dostępne są w Kancelarii
i na tablicy ogłoszeń.

Inicjatywa Różaniec do granic zyskała również poparcie Konferencji Episkopatu Polski. W swoim komunikacie biskupi przypomnieli, że obecny rok szczególnie zachęca nas do modlitwy
różańcowej: sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskim
dzieciom orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za
grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie
różaniec.

PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”

Z informacji organizatorów wynika, że pierwsza część wydarzenia będzie sprawowana w 319 kościołach stacyjnych. Po modlitwie i konferencji, będzie miała miejsce eucharystia i adoracja.
Kluczowym etapem będzie modlitwa różańcowa w 4 tys. stref
modlitwy usytuowanych wzdłuż granic naszego kraju.

Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście
(przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.

Nasza parafia również włączy się w to wydarzenie. Rano, 7 października planowany jest wyjazd z Józefowa do kościoła stacyjne-

Przesłanie biskupów zachęca również do modlitwy tych, którzy
nie mogą wziąć udział bezpośrednio w modlitwach: Rodziny
niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby
w tym dniu przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

W kościołach stacyjnych –
Modlitwa i konferencja wprowadzająca
Eucharystia
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
Modlitwa różańcowa
Modlitwa na zakończenie
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Z życia Parafii

ROK Z ŻYCIA BETANII
Wspólnota Betania powstała w październiku 2016 roku.
Narodziła się, można powiedzieć, z podwójnego pragnienia.
Jednym, była potrzeba pogłębienia życia wewnętrznego
poprzez medytację Słowa Bożego i modlitwę.
Drugim, chęć zaangażowania na rzecz Parafii, aby duchowy wzrost
znajdował swoje zewnętrzne dopełnienie.

P

rzyjęłyśmy nazwę „Betania”, która przypomina nam o domu Łazarza, Marii i Marty. Marii
– zasłuchanej i Marty – zapracowanej. Postanowiłyśmy sobie za cel szukanie złotego środka
pomiędzy tym, co duchowe, a służbą Kościołowi w praktyce.
Opiekunem i pasterzem, stale czuwającym nad systematycznym rozwojem naszej wspólnoty,
został Ksiądz Proboszcz Kazimierz Gniedziejko. Miejscem spotkań jest dom Sióstr Dominikanek
Misjonarek Jezusa i Maryi. Tam znalazłyśmy dogodne warunki do modlitwy. Siostry otoczyły
naszą wspólnotę troskliwą opieką, a s. Magdalena, wraz z nami, pochyla się nad Bożym Słowem, by z niego czerpać światło do dobrych codziennych wyborów. Ważnym, bowiem, elementem każdego spotkania jest rozważanie i dzielenie się Bożym Słowem. Modlimy się w kaplicy Sióstr, szczególnie pamiętając o różańcu, do odmawiania którego, nieustannie wzywa
każdego z nas nasza Niebieska Matka i Pani.
Naśladując Marię z Betanii, w każdą środę po Mszy Świętej, nasza wspólnota „siada u stóp
Jezusa”, adorując Najświętszy Sakrament. Bowiem, bierzemy sobie do serca słowa, wypowiedziane przez św. Augustyna, wielkiego miłośnika Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy,
gdybyśmy Go nie adorowali”. Dla głębszego zjednoczenia z Chrystusem prowadzimy adoracyjną modlitwę, włączając w nią pieśni uwielbienia.
Idąc w ślady Marty, oddajemy nasz czas i zdolności, przygotowując dekoracje okolicznościowe w kościele parafialnym (np. dekoracja ołtarza na Wielki Post, projekt i wykonanie Grobu
Pańskiego). Radośnie przyjętą przez rzesze wiernych, manifestujących swoją wiarę w wielką
tajemnicę Ciała i Krwi Pańskiej, formą aktywności wspólnoty, było usypanie na okazję Bożego
Ciała z żywych, kolorowych kwiatów dywanu, po którym przechodził Chrystus Pan, ukryty
w Najświętszym Sakramencie.
Jako wspólnota staramy się stwarzać i pielęgnować okazje, które sprzyjają wzrostowi pobożności i budują między nami jedność. Zorganizowałyśmy, zatem, dzień skupienia w parafialnym
kościele, któremu przewodniczył ks. Paweł Sołowiej oraz spotkanie opłatkowe przed Bożym
Narodzeniem. Kilkudniowe rekolekcje wyjazdowe, w których mieli okazję uczestniczyć członkowie naszej wspólnoty, ubogaciły nas duchowo i pozwoliły na pogłębienie relacji z Bogiem i zawiązanie przyjacielskich relacji we wspólnocie. Uczestniczyłyśmy także wspólnie w seansach
filmowych.
Już wkrótce będziemy świętować pierwsze urodziny naszej wspólnoty. Mamy wciąż nowe
plany i projekty. Jesteśmy przekonane, że pielgrzymka do najlepszej Matki na Jasną Górę będzie
wspaniałym pomysłem na budowanie więzi duchowych i osobowych. Nasz dalszy rozwój powierzamy właśnie Maryi – Pannie Wiernej, która umiała twórczo odpowiadać na każdą otrzymaną Bożą łaskę. Niech Jej matczyna miłość nas prowadzi.
Wspólnota Betania

Wspólnota Betania zaprasza wszystkie kobiety, które pragną bliskiej relacji z Jezusem, budowanej na wzór Marii i Marty, sióstr Łazarza. Spotykamy się w II i IV czwartek miesiąca
o godz.19.15 u Sióstr Dominikanek Misjonarek w Józefowie, przy ul. Piaskowej 48.
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wyc howan i e w r odz i n i e
Anna Krzyżowska, żona, mama 4 dzieci, moderator Akademii Familijnej

Cykl: MAMA NA SZPILKACH

		

ciche domy

Jako antidotum na zgiełk
rozpoczęcia roku szkolnego,
zajęć dodatkowych dzieci,
rodziców i nowej organizacji
domu – polecam lekturę.
Na okładce czarnoskóry kardynał
w towarzystwie mnicha idący
wzdłuż krużganków starego
opactwa, korytarz zdaje się
nie mieć końca…

„M

oc milczenia”, autorzy: kardynał Robert Sarah i Nicolas
Diat. Kardynał Robert Sarah – gwinejski biskup, jest od
2014 roku prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Piękna jest historia powołania kardynała. Jak opowiadał
w tym roku na spotkaniu w Niepokalanowie, urodził się w biednej
rodzinie, mieszkał w głębokim buszu. Zakonnicy, którzy prowadzili
misję niedaleko wioski, w której mieszkał, zapytali Go czy nie chciałby zostać duchownym. I tak zaczęła się droga kardynała do święceń. Co pisze o Nim we wstępie książki emerytowany papież Benedykt XVI?: „(…) Powinniśmy być wdzięczni Papieżowi Franciszkowi,
że takiego nauczyciela duchowości postawił na czele Kongregacji
odpowiedzialnej za liturgię celebrowaną w Kościele. Liturgia, tak
samo jak interpretowanie Pisma Świętego, wymaga specyficznych
umiejętności. Jednak gdy chodzi o liturgię, trzeba mieć na względzie także to, że specjalistyczna wiedza może przysłaniać istotę
rzeczy, jeśli nie opiera się na głębokim wewnętrznym zjednoczeniu
z modlącym się Kościołem, który od samego Pana wciąż na nowo
uczy się kultu. Przy kardynale Sarahu, nauczycielu milczenia i modlitwy wewnętrznej, liturgia jest w dobrych rękach.”
Dlaczego piszę o tej książce w rubryce „Mama na szpilkach”?
Bo uważam „Moc milczenia” za lekturę obowiązkową dla rodziców. Na nowo wybrzmiewa z niej prawda powtarzana od lat
przez świętych. „Jeśli nie poświęcicie codziennie przynajmniej
piętnastu minut na modlitwę osobistą, szatan nie będzie musiał
was kusić” – mówiła św. Teresa z Avila.
Ważne jest, by każdego dnia zamilknąć, aby określić zarysy
działania, które zamierzamy podjąć. Językiem Boga jest milczenie. Żeby Go poznać trzeba milczeć, adorować. Jak? Kiedy? To
strata czasu, mam tyle do zrobienia?
Jako odpowiedź przytoczę anegdotę dotyczącą św. Jana Pawła II.
Gdy był jeszcze kardynałem w Krakowie, modlił się któregoś dnia
w kaplicy biskupiej. Wtedy do ówczesnego sekretarza – ks. Dziwisza,
przyszedł ksiądz z jakąś bardzo ważną informacją. Ks. Dziwisz wpadł
do kaplicy, by przekazać sprawę kardynałowi: „Przepraszam, ale
mam bardzo ważną informację do przekazania” – powiedział. „To ja
tym bardziej będę się modlił” – miał odpowiedzieć Karol Wojtyła.
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Kardynał Sarah przytacza słowa Thomasa Mertona, które dają
do myślenia: „(…) Ci, którzy kochają Boga powinni starać się zachować czy stworzyć atmosferę, w której można Go znaleźć.
Chrześcijanie powinni mieć ciche domy (…) Wychowujcie dzieci,
żeby tak nie wrzeszczały. Dzieci są z natury spokojne… gdy się je
zostawi samym sobie, a nie drażni ich od kołyski, ażeby wyrosły na
obywateli państwa, w którym każdy wrzeszczy i na którego wrzeszczą. Zapewnić ludziom miejsca, gdzie mogliby pójść i być cicho –
odprężyć umysły i serca w obecności Boga (…)”
W naszej parafii półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się po Mszy św. o godzinie 8:30 od poniedziałku
do środy. Jeśli mamy możliwość zaryzykujmy. Bóg jest hojnym
płatnikiem. Gwarantuję, że życie rodzinne będzie się zmieniać na
lepsze, nie na łatwiejsze, ale na lepsze.
Jeśli nie możemy o tej porze, szukajmy optymalnego czasu. Jeśli
wydaje się, że go nie mamy, wyrwijmy go sobie z gardła.
Mistrzem kontemplacji w codzienności był św. Josemaria Escriva. Wspaniałą okazją do przypomnienia Jego nauczania jest przypadająca 2 października kolejna rocznica założenia Opus Dei,
drogi do świętości przez pracę zawodową i wykonywanie codziennych obowiązków chrześcijańskiego życia. Nie mimo pracy,
ale przez pracę. Tak więc nasze zadania każdego dnia mają się
stać naszą drogą do świętości. I wszystko jedno jakie te obowiązki mamy, ważne z jaką miłością je wykonujemy.
Nasze normy pobożności, jak mawiał św. Josemaria, mają być
jak gumowa rękawiczka na ręku. Dostosowuje się do tego kto ją
zakłada i nie pasują już dla nikogo innego.
Założyciel Opus Dei miał różne pomysły na pamiętanie w ciągu
dnia o obecności Bożej. Nazywał je „budzikami obecności Bożej”:
obrazek Najświętszej Maryi Panny na biurku, gdzie pracował kamyki w kieszeni, które wyrzucał, gdy odmówił akt strzelisty, krzyżyk, który całował w ciągu dnia.
Uczmy się zatem od mistrzów, jak nauczyć się języka ciszy
i kontemplacji, nawet pośród lawiny zajęć i uczmy dzieci wzrastać
w takiej atmosferze.
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Anna Krzyżowska

W kr aju i na świecie

Co nowego w kraju i na świecie?

• Jego Świątobliwość Franciszek powołał nowy Papieski

Instytut Teologiczny im. śp. Jana Pawła II ds. Nauk
o Małżeństwie i Rodzinie, reorganizując poprzedni,
założony przez śp. Jana Pawła II. Ma on odpowiadać
na wyzwania duszpasterskie w duchu jego adhortacji
po synodach o rodzinie. Watykan ogłosił papieski dokument pod nazwą „Motu Proprio”, na mocy którego
powstała ta nowa instytucja akademicka. Nowy Instytut zastąpi utworzony w 1981 roku przez polskiego
papieża Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną,
działający na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
Na mocy jego decyzji poszerza się pole zainteresowań
Instytutu, zarówno jeśli chodzi o wymiar zadań duszpasterskich i misji kościelnej, jak i rozwój nauk społecznych, kulturowych i antropologicznych, co – jak
zaznaczył – ma „fundamentalne znaczenie dla kultury
życia”.

• Wierni z kościoła św. Antoniego z Padwy w Witebsku

modlą się w światowym towarzystwie. Na oryginalnych freskach zdobiących świątynię widzimy prezydenta Rosji Włodzimierza Putina, Baracka Obamę,
b. prezydenta USA a nawet Dalajlamę, którzy niosą
dary maleńkiemu Jezusowi. Jeden z pracowników kościoła tłumaczy, że wszyscy są równi wobec Boga,
niezależnie od pozycji majątkowej czy zajmowanego
stanowiska i nie ma w tym żadnych politycznych
podtekstów. Autorem kontrowersyjnych fresków jest
miejscowy artysta Władimir Kondrusiewicz.

• 7 października Polacy staną wzdłuż granic kraju, by

wspólnie odmawiać różaniec i w ten sposób otoczyć
Polskę modlitwą. Organizatorzy „Różańca do Granic”
poinformowali, że do akcji dołączyły lotniska w Warszawie, Poznaniu oraz Pyrzowicach. Modlitwa będzie
prowadzona w lotniskowej kaplicy.
• W Abu Zabi w Arabii Saudyjskiej zakończyła się budowa Luwru. 11 listopada odbędzie się oficjalne otwarcie. Będzie można zobaczyć tam dzieła najwybitniejszych artystów z całego świata: m.in. Leonarda da
Vinci, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina i Pabla Picasso. Budowla zaprojektowana przez wybitnego architekta Jeana Nouvel przypomina ażurowy parasol
o średnicy 200 m. Do środka będzie można wpłynąć
małymi łódkami. Dzieła sztuki, które pojawią się w muzeum, nie będą objęte żadnymi ograniczeniami. Zwiedzający będą mogli zobaczyć nagie rzeźby, islamskie
artefakty, chrześcijańskie dzieła czy wizerunki bóstw
z Azji. Organizatorzy liczą, że do galerii w Abu Zabi
przybędzie ok milion gości rocznie. Wśród głównych
eksponatów będą: egipski sarkofag z X wieku p.n.e.,
XV-wieczny wizerunek Madonny z dzieciątkiem namalowany przez Giovanniego Belliniego i pochodzący
z 1878 r. turecki obraz Osamy Beya pt. „Młody Emir
studiuje”.

• Przy okazji Dnia Szacunku dla Osób Starszych w Japo-

nii podano, że liczba mieszkańców w wieku 90 lat
i starszych w tym kraju po raz pierwszy sięgnęła 2 mln.
Rekordowa jest również liczba osób po 65. roku życia,
które nadal pracują. Łączna liczba osób starszych
wzrosła w Japonii do rekordowego poziomu 35,14
mln, czyli o 570 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem. Stanowią oni 27,7% łącznej populacji kraju.

Wskaźnik ten jest, według Kyodo, najwyższy w grupie
siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów.

• Sąd Najwyższy Izraela uchylił przepisy wyłączające ortodoksyjnych Żydów z obowiązku powszechnej służby
wojskowej, gdyż uznał, że obecne są nie do pogodzenia z zasadą równości obywateli wobec prawa. Jednocześnie odroczono wejście w życie tej decyzji o rok,
by dać rządowi i Knesetowi czas na uchwalenie nowych przepisów. W Jerozolimie doszło z tego powodu
do starć z policją, kilku demonstrantów zatrzymano.
Ortodoksi stanowią 10% izraelskiego społeczeństwa.
Obowiązek służby wojskowej w Izraelu dotyczy wszystkich obywateli poza ortodoksyjnymi żydami, zwykle
około 18. roku życia. Mężczyźni idą do wojska na 2,5
roku, kobiety – na dwa lata.

• Uniwersytet w Genewie przygotował specjalny kurs dla

muzułmańskich imamów, który ma im pomóc zintegrować się ze szwajcarskim społeczeństwem. W ramach
kursu oferowana będzie nauka języka francuskiego, zajęcia z filozofii politycznej, praw człowieka i etyki. Program skierowany jest do imamów i ludzi zajmujących
się nauczaniem w centrach islamskich. Stworzenie programu ma być owocem debat toczących się w lokalnym
rządzie. Kurs będzie docelowo płatny 10 tys. franków
szwajcarskich, ale w pierwszym roku za udział w zajęciach ok. 10–12 osób zapłacą władze kantonu. Uniwersytet oferuje też zajęcia z teologii islamu i szereg konferencji poświęconych filozofii islamu.
• Największy włoski dziennik „Corriere della Sera” rozpoczął wydawanie cotygodniowego dodatku „Dobre
wiadomości”. To reakcja na pesymistyczne informacje dominujące we wszystkich włoskich mediach. Pomysł wydawania dodatku był reakcją na list młodego
czytelnika, który skarżył się na zalew informacji złych
i przygnębiających, opisujących tragedie, katastrofy
i ciemne strony ludzkiej natury, co zabija to młodzieńcze marzenia. Pierwsze wydanie „Dobrych wiadomości” otwiera artykuł o sukcesie spółdzielni tekstylnej, w której pracują kobiety po wyjściu z więzienia
i byłe prostytutki. Wiele tekstów poświęconych jest
wolontariuszom, którzy pomagają potrzebującym we
Włoszech i zagranicą. „Historia tygodnia” to opowieść o młodzieżowym chórze i orkiestrze, w którym
występują także dzieci dotknięte autyzmem i zespołem Dawna. Są także porady dla przedsiębiorców-filantropów.

• Badżi Kaid as-Sabsi, prezydent Tunezji zapowiedział,

że kobiety w jego kraju zyskają wolność wyboru swojego męża. Zniesione zostaje prawo nakazujące Tunezyjkom poślubienia wyłącznie muzułmanów. W kraju,
którego 99% obywateli wyznaje islam, mężczyźni mogli zawierać związki małżeńskie z kobietami innych
religii. Jeżeli wyznawali wcześniej inną religię, również
mogli wziąć ślub z Tunezyjką, w tym przypadku jednak
wymagano od nich przejścia na islam. Dotychczasowe
prawo obowiązywało od 1973 roku. Parlament zniósł
też prawo pozwalające na uniknięcie kary gwałcicielom, którzy później poślubili swoje ofiary, a w 1956
roku Tunezja stała się pierwszym krajem z większością
muzułmańską, w którym poligamia została zabroniona przez prawo.
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Na sz a h i sto r i a

Narodowe Czytanie 2017
Wesele Stanisława
Wyspiańskiego
było lekturą Narodowego
Czytania w 2017 roku.
Konkurentami tego utworu
były Przedwiośnie Stefana
Żeromskiego, Beniowski
Juliusza Słowackiego
oraz Pamiątki Soplicy
Henryka Rzewuskiego.
Cóż można powiedzieć
o dziele Rzewuskiego
i z kim może się ono kojarzyć
mieszkańcom Józefowa?

Mapa Polski zamieszczona w dwóch wydaniach książki
Les récits d'un vieux gentilhomme polonais, Paryż [1865]
oraz Paryż [1866]. MAJ.
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Mapa Polski zamieszczona w książce Pamiątki JPana Seweryna
Soplicy Cześnika Parnawskiego, Paryż [1868]. MAJ.
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Nasza historia
Strona tytułowa książki Les récits d'un vieux gentilhomme
polonais, Paryż [1865]. MAJ.

P

amiątki Soplicy, a właściwie Pamiątki JPana Seweryna Soplicy
Cześnika Parnawskiego to zbiór gawęd szlacheckich zapisanych przez Henryka Rzewuskiego (1791–1866). Czas narracji
utworu przypada na okres po konfederacji barskiej (1768–1772),
a tematykę określa jego forma tj. gawęda szlachecka, w której
narrator Seweryn Soplica jako świadek historii barwnie oraz
z licznymi dygresjami przedstawia różne postacie wprowadzając słuchacza w atmosferę pamięci o przodkach i tradycjach narodowych. Cykl opowiadań poprzedza motto: Polonus sum,
Poloni nihil a me alienum puto (Polakiem jestem i nic, co polskie
nie jest mi obce).
Cykl 20 opowiadań Henryka Rzewuskiego powstał w latach
1830–1832, a pierwsze wydanie z przedmową S. Witwickiego
z 1838 roku ukazało się w Paryżu w czterech tomach w latach
1839–1841. W 1841 roku – również w Paryżu – przygotowywano do druku drugie wydanie 20 gawęd z przedmową S. Ropeleskiego. Ostatecznie wydała je w wersji powiększonej o kolejne pięć gawęd Księgarnia Luksemburska w Paryżu w 1868
roku w ramach działalności wydawniczej Biblioteki Ludowej
Polskiej (opublikowano wówczas osiem tomów o numeracji
od 43 do 50).
Natomiast w roku 1865 ukazały się Pamiątki Soplicy w tłumaczeniu na język francuski pod tytułem Les récits d'un vieux gentilhomme polonais. Książkę wydała Księgarnia Luksemburska w Paryżu w okładce miękkiej oraz twardej, a jej treść zdobiły ilustracje
Bronisława Zaleskiego (3 rysunki) oraz Elwiro Michał Andriollego
(22 rysunki). Andriolli przebywał wówczas w Paryżu po powstaniu styczniowym, w którym brał udział, walcząc w oddziale Ludwika Narbutta. Po brawurowej ucieczce z rosyjskiego więzienia
artysta dotarł do Anglii, a następnie do Francji. Rysunki Andriollego – wzbogacone wspomnieniami z dzieciństwa i młodości – zawierają pomysły kompozycyjne wykorzystywane w późniejszej
twórczości artysty.
Pamiątki Soplicy z ilustracjami Andriollego w 1986 roku wydane zostały w tłumaczeniu na język niemiecki pod tytułem
Denkwürdigkeiten des Herrn Soplica.
W roku 2017 książka Henryka Rzewuskiego Pamiątki Soplicy
była jedną z czterech lektur, które w ramach Kampanii Narodowe
Czytanie zostały wpisane na listę ważnych dzieł literatury polskiej.
„Pamiątki Soplicy w rysunkach Elwiro Michała Andriollego” to
nazwa wystawy przygotowanej w 2017 roku przez Biograficzne
Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie, która w czerwcu była prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.
Wystawa dostępna jest również na www.andriollowka.pl zakładka wystawy i wydarzenia.
Robert Lewandowski

Okładka książki Denkwürdigkeiten des Herrn Soplica,
Fraknfurt am Main 1986. MAJ.
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Na s ze mi as t o

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w sesji naukowej poświęconej
historii miasta Józefowa i okolic, która odbędzie się
23 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00
w Galerii Rama Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

G

ościem honorowym spotkania będzie pan Krzysztof Orzażewski, syn Kazimierza Orzażewskiego, który w 1936 roku
rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej w Józefowie k. Otwocka
i został jej dyrektorem. Zorganizował też Komitet Budowy Szkoły.
W czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne nauczanie w szkołach w Józefowie oraz w Falenicy. Był łącznikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na gminę Falenica-Letnisko.
Wspomnienia o Ojcu oraz o latach przeżytych w Józefowie przedstawi Krzysztof Orzażewski, który na co dzień mieszka w Poznaniu.
Sesji towarzyszyć będzie również spotkanie z redaktorami
„Rocznika Józefowskiego”. Osoby, które posiadają wspomnienia
z lat okupacji lub fotografie związane z historią Józefowa i okolic
oraz chciałyby przyczynić się do powstania kolejnych artykułów
zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podany wiosną br. termin spotkania w dniu
26 października 2017 r. (czwartek) nie jest już aktualny.
Robert Lewandowski
Redaktor Naczelny „Rocznika Józefowskiego”
www.rocznikjozefowski.pl, tel. 605 035 774

„Józefów 1938, woźny
szkoły p. F. Jarząbek
przy wykonywaniu
podium dla nauczycieli.
Asystuje kierownik
szkoły – K. Orzażewski.
W głębi szopa na materiały
przeznaczone do budowy
nowej szkoły.” Fotografia
z opisem przekazana
przez Krzysztofa
Orzażewskiego redakcji
„Rocznika Józefowskiego”.

„Pamiątka wycieczki klasy III b z Józefowa do Warszawy w dniu
19.03.1939 r. Z przodu Krzysztof Orzażewski (syn kierownika
szkoły w Józefowie). Wycieczkę prowadzi p. Jadwiga Barcicka
(nauczycielka).” Fotografia z opisem przekazana przez Krzysztofa
Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

„Józefów, klasa VII, rok szkolny 1938/1939. Obok kierownika szkoły
K. Orzażewskiego (w środku) siedzą nauczycielki p. J. Barcicka
(w okularach) oraz p. Łysakowa [Kazimiera Łysak].” Fotografia
z opisem przekazana przez Krzysztofa Orzażewskiego redakcji
„Rocznika Józefowskiego”.

Nagłówek druku kancelaryjnego Publicznej Szkoły Powszechnej
w Józefowie. Oryginał przekazany przez Krzysztofa Orzażewskiego
redakcji „Rocznika Józefowskiego”.
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Potrójny jubileusz
Biskupa

Kazimierza Romaniuka
W sobotę 9 września miało miejsce szczególne wydarzenie
w Katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika.
Podczas Eucharystii Biskup senior Kazimierz Romaniuk
obchodził jubileusz 90-tych urodzin, 65-lecie święceń kapłańskich
i 35-lecie sakry biskupiej.
Uroczystość zgromadziła kapłanów naszej diecezji oraz wielu
zaproszonych gości i była okazją do podziękowań za otrzymane
przez księdza Biskupa łaski od Boga za dar życia i służby Bożej.

Zdjęcia ze strony diecezja.waw.pl.

Zdjęcia: Małgorzata korwin-mikke

