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T ytułowego bohatera poznajemy jako klasycznego ochroniarza-zabijakę, gangstera 
z londyńskiego East Endu, narkotykowego dilera. „Jego marynarkę krojono tak, aby 

pod jej połami mógł chować maczetę, a w kieszeniach kastety”. John Pridmore wiedzie 
„życie bogate i pyszne, nie odmawiając sobie niczego i niemal przed niczym się nie co-
fając”. Ma na swoim koncie pobicia, wymuszenia, szantaże. Budzi powszechny postrach 
i respekt. Radykalna i niespodziewana przemiana dokonuje się pewnej nocy. Nie dzieje 
się to w spektakularny sposób. Bóg dotyka Johna łagodnie za sprawą codziennych mo-
dlitw jego matki. Wspomnieć warto, że rodzicielka i ojczym tytułowego bohatera byli 
jedynymi znanymi mu ludźmi, którzy wierzyli w Boga. Po nawróceniu John próbuje fran-
ciszkańskiego życia w Stanach Zjednoczonych, ostatecznie jednak zostaje świeckim 
ewangelizatorem. Nie zawsze jest to łatwa i prosta droga…

Ewangelia według gangstera to nie tylko klasyczna biografia czy świadectwo na-
wróconego przestępcy. W książce tej odnajdziemy wiele cennych i celnych fragmentów 
poświęconych istocie spowiedzi, świętości, ewangelizacji, modlitwie. Warto zacytować 
niektóre z nich. „Nasze serca są jak okna: kiedy wyglądasz przez okno, widzisz światło 
i miłość. Kiedy jednak pobrudzisz okno błotem, nie widać ani światła, ani miłości. Spo-
wiedź to jakby zeskrobanie całego tego błota i złożenie go u stóp krzyża, tak aby znowu 
przez okno przenikały światło i miłość”. Równie wartościowe są słowa dotyczące modli-
twy: „(…) dla osiągnięcia wewnętrznego spokoju kluczowe znaczenie ma modlitwa. Jeśli 
człowiek nie przeznaczy codziennie czasu na modlitwę, nigdy nie osiągnie spokoju”. 
Największe wrażenie na czytelniku wywiera jednak opis tabernakulum w piątkową noc.

„Wróciliśmy na plebanię przed północą.
– Chcę ci coś pokazać – już na miejscu oznajmił ksiądz Adrian.
Wprowadził mnie do kościoła, gdzie uklękliśmy. Patrzyłem na migoczącą lampkę nad 

tabernakulum i czułem wielką łaskę oraz moc pochodzące od Boga.
– Dlaczego tabernakulum promieniuje tak wielką mocą? – zapytałem księdza pro-

boszcza.
– Jaki dzisiaj dzień się kończy? – odpowiedział mi pytaniem na pytanie.
– Piątek.
– Co robią wszyscy?
Zrozumiałem, co chciał powiedzieć mój gospodarz. W piątkową noc wielu ludzi upija 

się w pubach i klubach, sypia z kim popadnie, nie myśli o łasce i miłosierdziu Bożym, 
którymi emanuje tabernakulum. Sam niegdyś postępowałem podobnie”.

Powyższy cytat na długo pozostaje w pamięci odbiorcy, podobnie jaki inne fragmenty 
Ewangelii według gangstera. Gorąco zachęcam do lektury tej niezwykłej książki.

 aDam tyszKa

Od kastetu  
   do Ewangelii

Ewangelia według gangstera to wstrząsająca i jednocześnie 
wzruszająca opowieść o upadku oraz późniejszym nawróceniu. 
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dar roztropności…
Dawniej słysząc tę Ewangelię zastanawiałam się, dlaczego pan-

ny mądre są tak skąpe i nie chcą użyczyć oliwy. Natomiast teraz, 
kiedy rozważam ten fragment, podziwiam ich roztropność i od-
wagę. Postawiłam siebie w ich gronie… Wyobraziłam sobie tę 
sytuację… Jak bym się zachowała usłyszawszy: „Użyczcie nam 
swej oliwy, bo nasze lampy gasną”? Znając siebie, użyczyłabym. 
Dlaczego? Albo z litości nad pannami nierozsądnymi, albo dla 
próżnej swej chwały, by mówiły o mnie, jaka jestem dobra. Zatem 
moja uwaga w tym działaniu byłaby skupiona albo na drugim 
człowieku, albo na sobie. A gdzie Pan Młody…?

Panny roztropne znały swój cel, wiedziały, że czekają na Pana 
Młodego, to On był dla nich najważniejszy i wszystko Jemu pod-
porządkowały. Panny roztropne, odmawiając prośbie panien nie-
roztropnych, nie bały się ani odrzucenia z ich strony, ani tego, że 
mogą zostać źle ocenione, bo wiedziały kto tu jest najważniejszy 
i cała ich uwaga była skupiona na Nim – na Panu Młodym.

Dla mnie ta przypowieść nie jest o pannach roztropnych i nie-
roztropnych, ale o Nim, to On – Pan Jezus – jest w centrum tej 
przypowieści. Panie, proszę Cię, daj mi Ducha roztropności 
i spraw, byś Ty zawsze był w centrum mojego życia.
dar rozeznawania…

Zabiorę tylko pochodnię. Po co mi oliwa? Pan młody przyjdzie 
punktualnie. Będzie przecież tak jak sobie zaplanowałam. Pan mło-
dy jednak się spóźnił. Nie jest tak jak zaplanowałam. Ale przecież 
jestem sprytna. Pożyczę oliwę od koleżanek. Na pewno nie będą 
samolubne. Koleżanki okazały się jednak asertywne. Oliwy nie do-
stałam. Nie jest tak jak sobie wymyśliłam. Pobiegnę kupić oliwę. Na 
pewno o 12 w nocy uda mi się znaleźć otwarty sklep. Kompletny 
brak realizmu, a jednak nadal myślę, że będzie tak jak ja chcę.

Najpierw nie zabrałam oliwy, bo moim zdaniem była niepo-
trzebna. A teraz uznałam, że oliwa jest ważniejsza od pana mło-
dego i mojego spotkania z Nim. A teraz stoję nie po tej stronie 
drzwi po której chciałam być. Czy na pewno pan młody nie po-
zwoliłby mi dołączyć do siebie nawet ze zgaszoną lampą? Gdy-
bym mimo wszystko tylko na niego poczekała i była na miejscu…  
i nie jest tak jak sobie zaplanowałam…
dar uMieJętności…

Oliwa i lampa – dwie nieodłączne rzeczy. Czymże jest lampa bez 
oliwy? – dekoracją? A po cóż mi oliwa bez lampy – będzie bezuży-
teczna. Są w naszym życiu rzeczy, których nie można rozłączyć, 
one muszą się dopełniać. Miłość Boga i bliźniego, wiara i czyn… 
i są też rzeczy, którymi nie można się podzielić, mimo największych 
chęci i najpiękniejszych intencji. Bo są to rzeczy, do których musimy 
dorastać i dojrzewać sami.. czujność, wierność, wytrwałość…  
Mogę być dla Ciebie świadkiem Chrystusa, ale nie mogę Ci dać swej 
wiary… Mogę uczyć Cię miłości, ale nie włożę ci jej na siłę w ser-
ce… To dary, charyzmaty dane mi jak płonąca lampa, jak ewange-
liczne talenty, z których kiedyś zdam rachunek. 

 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.

Mt 25, 1-13

‘Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie  
do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy  
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne  
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne  
zaś razem z lampami zabrały również oliwę  
w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone 
snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się 
wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” 
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły  
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 

Przypowieść o pannach
roztropnych i nierozsądnych

„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam  
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody.  
Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe 
panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam,  
nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.’ 
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Z pomocą przy udzieleniu odpowiedzi na to pytanie przychodzi 
nam nauka kościoła. W pierwszej kolejności, w obliczu utraty 

kogoś bardzo bliskiego, z kim byliśmy związani nierozerwalnie, 
ważne jest aby tę ukochaną osobę powierzyć Panu Jezusowi. Za-
stanawianie się nad tym, co się dzieje z naszym zmarłym, nic mu 
nie pomoże. Natomiast w modlitwie oddawanie drogiego nam 
zmarłego Panu Jezusowi – to realnie zabieganie o to, żeby on 
dostąpił zbawienia.

Kiedy jednak komuś bardzo zależy na tym, żeby odpowiedzieć 
mu na pytanie: „Gdzie on teraz jest?”, warto odwołać się do po-
czątku trzeciego rozdziału Księgi Mądrości: „Dusze sprawiedliwych 
są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, 
że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas 
za unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,1–3).

Miliony ludzi czerpie pociechę z tego krótkiego tekstu. Jednak 
pod jego wpływem może się pojawić następujący niepokój: „Czy 
mogę mieć pewność, że Bóg rozpoznał mojego drogiego zmarłe-
go jako kogoś sprawiedliwego?”. Otóż jeżeli ogarnia nas taki nie-
pokój, starajmy się usłyszeć w nim wezwanie do ożywienia modli-
twy za umarłego. Przecież wolno nam ufać, że Panu Jezusowi, 
więcej jeszcze niż mnie, zależy na tym, aby zmarłego męża, żonę, 
matkę, ojca i w ogóle najbliższe mi osoby obdarzyć życiem wiecz-
nym! Przecież On za nas i za każdego z nas zapłacił niewyobra-
żalnie wysoką cenę męki i śmierci na krzyżu!

Jeszcze w jednym wiara ma całkowitą pewność: że im bardziej 
my, jeszcze zostawieni na tym świecie, będziemy należeli do Pana 
Jezusa, tym większą wolno nam mieć nadzieję, że w Nim odnajdzie-
my również naszych zmarłych. Bo przecież – sam należąc do Pana 
Jezusa – przybliżam się do Niego jako ktoś związany miłością z mo-
imi najbliższymi! Również z tymi, którzy już odeszli z tego świata.

Bardzo dużo o życiu wiecznym mówi Nowy Testament. Pan Je-
zus mówił nam po prostu, że to On jest – i będzie na zawsze – 
naszym życiem i dzięki Niemu śmierć nas nie ogarnie, nawet kiedy 
pomrzemy: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25n). To dlatego, zbliżając się 
do Niego przez wiarę, tym samym otwieramy się na życie wiecz-
ne: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (J 3,36; por. 6,47). 
W tym przypadku wiara jest rozumiana jako rzeczywista przemia-
na człowieka: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto 
zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51). Tylko 
w takiej wierze można dojść do życia wiecznego: „Moje owce 
słuchają mego głosu, a Ja znam je. idą one za Mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej 
ręki” (J 10, 27n; por. 12,50).

Takie samo przesłanie kierował w swoim nauczaniu apostoł Paweł: 
„Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie (…) nie zdoła nas odłączyć 
od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 

Drugiego listopada  

w liturgiczne wspomnienie  

wszystkich zmarłych podczas 

nawiedzania cmentarzy  

w naszych myślach  

pojawia się refleksja,  

co się dzieje teraz z tymi,  

którzy byli nam bliscy  

tutaj na ziemi, a teraz  

odeszli do wieczności? 

ZAPyTAJ KSIęDZA: 

Gdzie są nasi zmarli?
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?
8,38n). Dla Pawła być zbawionym to po prostu „być z Chrystusem”: 
„pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozosta-
wać zaś w ciele – to bardziej dla was konieczne” (flp 1,24). 

Niewątpliwie spotkanie z Chrystusem będzie nieporównanie 
wspanialsze niż najgłębsze nawet doświadczenia mistyczne na 
tej ziemi: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy 
zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1 Kor 13,12). 

Dużym zaskoczeniem może się z perspektywy ziemskiej wyda-
wać przedstawienie życia wiecznego w Nowym Testamencie. 
Kiedy dowiadujemy się, iż życie wieczne będzie polegało na tym, 
że będziemy z Chrystusem, cali Jemu oddani i bez reszty Go ko-
chający, to w sercu, które już teraz Go kocha, obietnica ta rozpa-
la bezbrzeżną tęsknotę, natomiast dla człowieka, który Chrystu-
sa nie pokochał, tak przedstawione niebo wyda się stanem 
wiecznej nudy. Do takich konkluzji może prowadzić choćby 
przedstawienie nieba w Apokalipsie: „Paść ich będzie Baranek, 
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu” (Ap 7,17). Przecież taki obraz 
porwać może tylko kogoś kochającego! Nawet ten, kto Jezusa 
podziwia, ale Go nie pokochał, zapewne nie zapragnie wieku-
istego przebywania z tym Barankiem Bożym, który zgładził 
grzech świata. Ten zaś, kogo ogarnie tęsknota za tym Baran-
kiem, znajdzie w tym obrazie również odpowiedź na pytanie, 
czy po śmierci spotkamy naszych bliskich. Oczywiście, że spotka-
my – u źródeł wód życia, do których poprowadzi nas Chrystus!

Kolejna wątpliwość, która może nas często drążyć odnosi się do 
tego czy nasi zmarli, którzy dostąpili już zbawienia, pamiętają 
o nas, którzy jeszcze żyjemy na ziemi? Tutaj warto przypomnieć 
sobie, że Chrystus „zawsze żyje, aby się wstawiać za nami” (Hbr 
7,25; por. 9,24). Ci, którzy już na zawsze są z Nim, tzn. zbawieni, 
z całą pewnością uczestniczą w tej Jego modlitwie wstawienni-
czej. „Święci w chwale nieba – czytamy w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego, 1029 – nadal wypełniają z radością wolę Bożą w od-
niesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują 
z Chrystusem; z Nim będą królować na wieki wieków (Ap 22,5)”.

i jeszcze jedno pytanie: Czy zmarli, którzy są już zbawieni, tę-
sknią za swoimi bliskimi, którzy do życia wiecznego jeszcze piel-
grzymują? Są już z Chrystusem, a zatem są niewyobrażalnie 
szczęśliwi, ale czy za nami tęsknią? Odpowiedzi na to pytanie 
szukajmy w nauce Kościoła, że pełnię zbawienia otrzymamy do-
piero w zmartwychwstaniu powszechnym, kiedy Chrystus Pan 
„przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwa-
lebnego ciała” (flp 3,21). 

Zatem również ci, którzy są już wiekuiście zjednoczeni z Chry-
stusem, czekają na odzyskanie i chwalebne przemienienie swo-
ich ciał. Rozumie się samo przez się, że czekają również na 
chwalebne zmartwychwstanie wszystkich osób, z którymi byli 
szczególnie związani w swoim życiu doczesnym. Nie będzie 
nadużyciem, jeżeli do naszych zmarłych odniesiemy to, co w Li-
ście do Hebrajczyków napisano o sprawiedliwych Starego Testa-
mentu: „Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni 
doszli do doskonałości bez nas” (Hbr 11,40).

życie wieczne to znaczy być z Chrystusem, skoro sam Chrystus 
jest „miejscem” życia wiecznego, wynika stąd, że wolno nam tę-

sknić za Chrystusem jako za naszym Niebem. Właśnie tęsknić, 
a nie tylko tak Go nazywać. Skoro zatem tęsknimy za tym, ażeby 
Chrystus Pan już na tej ziemi stawał się dla nas Niebem, to prze-
cież i my już na tej ziemi powinniśmy stawać się coraz więcej oby-
watelami nieba, a nawet – niebem, jak przekonuje św. Augustyn: 

„Również ty, jeśli zechcesz będziesz niebem. Chcesz być nie-
bem? Oczyszczaj swoje serce z ziemi. Jeśli pozbędziesz się ziem-
skich pożądań i jeśli prawdziwie będziesz mógł o sobie powie-
dzieć, że serce masz w górze, będziesz niebem. Jeśli razem 
z Chrystusem powstaliście z martwych szukajcie tego, co w gó-
rze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. żyjcie 
tym, co w górze, nie tym, co na ziemi (Kol 3,1n). Zacząłeś żyć 
tym, co w górze, a nie tym, co na ziemi – czyż nie stałeś się nie-
bem? Nosisz ciało, a w sercu jesteś już niebem”.

W innym miejscu św. Augustyna wyjaśnia na czym polegało 
będzie wieczne szczęście:

„Całym naszym działaniem będzie tam Amen! i Alleluja! (Ap 
19,4). Ale niech nie zasmuca was cielesna myśl, że gdyby ktoś 
z was postanowił sobie mówić codziennie Amen! i Alleluja!, to 
by usechł z nudy, sam dźwięk tych słów by go usypiał i wolałby 
już milczeć. Niech nie sądzi na tej podstawie, że będzie to życie 
godne pogardy, a nie tęsknoty, i niech sobie nie myśli: Mamy 
nieustannie mówić: Amen! i Alleluja!, któż to wytrzyma?

Zatem odpowiem wam, w miarę możliwości. Nie przemijalny-
mi dźwiękami będziemy mówić: Amen! i Alleluja!, ale porywem 
duszy. Co bowiem znaczy Amen! i Alleluja!? Amen znaczy Za-
prawdę!,  Alleluja!  –  Chwalcie  Boga! Kiedy zobaczymy twarzą 
w twarz Tego, którego obecnie oglądamy niejasno i jakby 
w zwierciadle, wówczas w zupełnie innym i niewypowiedzianie 
innym porywie zawołamy: To prawda! i powiemy nasze Amen! 
z niedającym się nasycić nasyceniem. Nasyceniem – ponieważ 
niczego nie będzie nam brakowało; niedającym się zaś nasycić 
– ponieważ to, czego nigdy nie zabraknie, zawsze będzie źró-
dłem rozkoszy. Tą zatem prawdą, którą zostaniesz nasycony 
w sposób niedający się nasycić, będziesz wołał: Amen! Któż zaś 
może powiedzieć, kim jest Ten, którego oko nie widziało ani 
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć? Bez znu-
żenia więc i z nieustanną radością będziemy oglądali Prawdzi-
wego i będziemy się w Niego wpatrywać w najpełniejszej bezpo-
średniości, rozpaleni miłowaniem Jego prawdziwości i lgnąc do 
Niego w słodkim i czystym ponadcielesnym uścisku. i takim sa-
mym głosem będziemy Go chwalić i wołać: Alleluja!”.

Dlatego nasza wiara powinna świadczyć o tym, że po bolesnej 
separacji wywołanej śmiercią cieszyć się będziemy ponownie ra-
dością spotkania z naszymi bliskimi, co da początek nowej jako-
ści naszym ziemskim przyjaźniom, wprowadzi je na wyższy, do-
skonalszy poziom, dotychczas zupełnie nieznany. 

Mimo tego, że udzielenie odpowiedzi na to zasadnicze pyta-
nie ma zbyt materialny i ziemski charakter, to miejmy nadzieję, 
że pozwala odczuć w jakimś stopniu klimat i atmosferę nieba. 
Warto pamiętać, że nic z tego, co istotnie było piękne i cenne 
w ziemskim życiu człowieka, nie zostanie utracone ani zniszczo-
ne, ale przeciwnie, doczeka się przemienienia i udoskonalenia.

 tomasz KaRol WiśnieWsKi
opracowane na podstawie deon.pl i wiara.pl
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Anna Krzyżowska, żona, mama 4 dzieci, moderator Akademii Familijnej

cyKl:  MaMa na SzpilKach

Z azwyczaj gdy całą rodziną ruszamy gdzieś autem zaczynamy 
odmawiać różaniec. Tym razem było inaczej. Jechaliśmy pra-

wie dwieście kilometrów, żeby przez półtorej godziny odmawiać 
wszystkie tajemnice różańca nad Bugiem. Jechało milion Polaków, 
żeby na granicach Polski powierzać swoje serca Maryi, żeby oddać 
siebie, Polskę i świat, Jej opiece.

Spotkałam się z głosami znajomych, że różaniec nie jest modlitwą 
dla dzieci, że jest wprost niebezpieczny, bo uczy maluchy dewocji 
i płytkiego podejścia do wiary, że wymaga kontemplacji, której 
dzieci nie potrafią. To dało mi do myślenia, jak my dorośli odmawia-
my różaniec i czy w ogóle go odmawiamy (jak powszechnie wiado-
mo najgorzej odmówiony różaniec to ten nie odmówiony, sic!).

Przypomina mi się takie porównanie, może nie najszczęśliwsze 
ontycznie, ale obrazujące pewien proces: w liceum wywiązała się 
dyskusja, dlaczego młodzież nie lubi muzyki klasycznej i jedna 
z dziewczyn powiedziała, że ona nie lubi tego typu muzyki, ponie-
waż jej trzeba się nauczyć słuchać, a nikt jej w tym nie pomógł.

O różaniec prosiła sama Matka Boża dzieci w fatimie, modlitwę 
tę odmawiali święci. Starajmy się więc na miarę naszych możliwo-
ści poznawać lepiej misterium różańca, a przede wszystkim go od-
mawiać. Dzieci pójdą za naszym przykładem.

Podobno pastuszkowie z fatimy, zanim objawiła im się Maryja, 
żeby było szybciej mówili tylko początek modlitw: Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo razy dziesięć. Nie jest więc tak 
w życiu duchowym, że po chrzcie, niczym przez osmozę, przenika 
nas naturalna chęć modlitwy i pracy nad sobą. Mamy jednak łaskę, 
zdroje łask, które czekają, aż się na nie otworzymy. Różaniec nam 
w tym pomaga. Wiemy, do jakich wyżyn relacji z Bogiem dotarły 
dzieci z fatimy. Oto, co pisał o różańcu św. Jan Paweł ii w Liście 
Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”:  

„Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego 
odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta 
miała ważne miejsce w moim życiu duchowym (…). Różaniec to-
warzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu 
wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia 
cztery lata temu, 29  października 1978 roku, zaledwie w dwa ty-

godnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako 
otwierając swe serce: różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukocha-
łem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi 
zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskie-
go (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne 
momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt 
tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali 
z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego 
Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze 
może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie 
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, 
tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta 
modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.  

Widok tłumów ludzi mówiących wspólnie różaniec był tak budu-
jący, że od tej pory inaczej go odmawiamy. Dzieci nie były w stanie 
skupić się tyle czasu na modlitwie, ale zrobiła się piękna pogoda 
i znalazły sobie zabawę w „szaszłyki”: nabijanie świeżo opadłych 
liści na patyki. Nasz różaniec także czasem jest już w pół-śnie, gdy 
mylimy Ojcze Nasz ze Zdrowaś Maryjo, czasem jest na palcach, gdy 
nie wiem, czy zmówiliśmy pięć czy dziesięć, ale jestem pewna, że 
Maryja widzi ten wysiłek. 

Cieszyliśmy się z odwiedzin Kodnia. Na lekturę czeka na półce 
książka „Błogosławiona wina” Zofii Kossak, opisująca z poetycką 
werwą barwną historię obrazu z tamtejszego sanktuarium. Ciężko 
chory książę litewski - Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właści-
ciel Kodnia, został cudownie uzdrowiony przed obrazem Matki 
Bożej Gregoriańskiej w Rzymie. Poprosił papieża Urbana Viii o po-
darowanie tego właśnie wizerunku. Spotyka się z odmową i pory-
wa obraz do rodzinnego Kodnia. Za ten czyn zostaje ekskomuniko-
wany przez papieża . 

Zbrodnia świętokradztwa staje się błogosławioną winą... 
Piękna jest nasza historia, piękna jest modlitwa różańcowa, 

piękne jest codzienne nawracanie się. Mamy Matkę, więc nic nam 
nie straszne. Pamiętajmy o tym odmawiając różaniec w ciszy do-
mów, z dziećmi, bez splendoru, tak zwyczajnie, wiernie. 

Różaniec przekracza granice

Na szczytach górskich Tatr, 
statkach i plażach nad Bałtykiem, 
w kajakach na Bugu i Odrze,  
na lotniskach, w szpitalach, 
w kościołach i kaplicach  
całej Polski. A my w Kodniu. 
Wszyscy z różańcami w ręku.
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P rzez media społecznościowe przeta-
cza się fala udostępnień zdjęć i me-

mów z wzruszającymi zdjęciami żołnierzy, 
którzy wracają do domu i witają się 
z dziećmi. Na youTube filmy z gatunku 
„Niespodziewany powrót żołnierza do 
domu” mają regularnie po kilka milionów 
odsłon. Lubimy się wzruszać przy takich 
obrazkach. Na Pintereście ludzie robią so-
bie nawet kompilacje najlepszych zdjęć 
z powrotami żołnierzy ze służby do domu 
po paru miesiącach.

Gdy ogląda się takie zdjęcia można się 
wzruszyć i uronić łezkę, ale też poczuć le-
piej. Ciężki los dzieci czekających na ojca… 
W końcu nasze dzieci nie muszą płakać na 
widok taty, który wrócił po paru miesią-
cach. Nie jeździmy na misję na drugi ko-
niec świata. Przecież można wieczorem 
pójść do nich do pokoju, przytulić, dać bu-
ziaka i poprawić kołdrę. Poszły spać godzi-
nę temu.

Lepsze niż wyjazd na wojnę na drugi ko-
niec świata? Nie do końca.

Niestety, nasza wojna jest jeszcze trud-
niejsza. Odbywa się każdego dnia. Dzieci 
mogą zostać sierotami wojennymi zanim 
się zorientujesz. Nawet nikt nie zrobi 
mema na ten temat i nie udostępni go ze 
wzruszającym opisem. To jest wojna pozy-

cyjna, a front przebiega w okolicach go-
dziny 17:00. Twoja perspektywa pola wal-
ki wygląda zazwyczaj tak:

Ceną tej walki jest czas spędzony z dzieć-
mi. Jeżeli nie zaplanujemy dla nich dzien-
nie godziny albo dwóch, to w zasadzie 
mogłoby nas wcale nie być.

Nie wiem czy statystyki robią jeszcze na 
kimś wrażenie, ale na wszelki wypadek 
podam tylko trzy. Prawdopodobieństwo 
życia w ubóstwie w życiu dorosłym jest  
4x większe wśród osób, które wychowały 
się bez ojca. Jeżeli masz córkę to szansa, 
że zajdzie w nieplanowaną ciążę jest 7x 
większa. Wśród osób, które przerwały 
edukację jest dwa razy więcej osób z domu 
bez ojca. Dane oczywiście amerykańskie, 
ale nie robi to tutaj istotnej różnicy. Przy-
znasz, że nie wygląda to dobrze.

Dziecko żołnierza ma jedną zasadniczą 
przewagę – jego ojciec ma bardzo solidną 
historię swojej nieobecności, która zostanie 
na lata. Jego nie ma, ale jest legenda. 
O ojcu, który w dalekim kraju broni pokoju, 
ojczyzny, walczy z wrogami i zaprowadza 
rządy prawa. Kiedyś pewnie dziecko się do-
wie, że sytuacja nie do końca była czarno-
biała, ale będzie już dorosłe. Brak ojca, któ-
rego po prostu nie ma w domu nie buduje 
żadnej legendy. że tata ciężko pracuje, żeby 

zarobić na dom? Nawet, jeżeli dziecko to 
kiedyś doceni to już będzie za późno.

Według psychologów więź z dzieckiem 
buduje się w przed dziewiątym rokiem ży-
cia, czyli wtedy, gdy jeszcze nie ma po-
ważnych problemów. Straconego czasu 
już nigdy nie nadrobisz. Możesz próbo-
wać, ale szanse maleją z każdym straco-
nym miesiącem.

Pamiętam jak jeden z ojców opowiadał, 
że dla niego przełomowym momentem był 
dzień, gdy dzieci rysowały w przedszkolu 
swoją rodzinę. Jego córka narysowała 
mamę, siebie i siostrę. Przedszkolanka za-
pytała gdzie jest tata, a dziecko odpowie-
działo jakby to było oczywiste „tata jest 
w pracy”. Był wdzięczny za tę sytuację, bo 
otworzyła mu oczy.

Niestety nasza wojna wyjątkowo pod-
stępna. Zgodnie z trendami wojennymi 
– hybrydowa. Nie wiadomo, kiedy się za-
czyna i kiedy kończy. Walka trwa każde-
go dnia, a to czy wygraliśmy okaże się po 
latach.

 maReK bosaK
http://hejprzygodo.pl/to-jest-nasza-wojna/

To jest nasza wojna
Te obrazki pojawiają się mniej więcej raz na pół roku,  

może na rok. W każdym razie wracają regularnie. 
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K omitet społeczny założony przez Kingę Błaszczyk, 
Karola Ptasznika i Piotra Gąszcza skupia wiele 

osób z Józefowa, które chcą pomagać potrzebują-
cym. W tym roku kupiliśmy dla Adriana wózek elek-
tryczny, a od kilku miesięcy zbieramy środki na wybu-
dzenie ze śpiączki Agnieszki Holki. Zorganizowaliśmy 
z iCSiR Piknik na zakończenie wakacji i maraton fit-

ness Zjednoczone Siły Pomocy, teraz dzięki Kindze 
Głogowskiej bierzemy udział w koncercie Open Ope-
ra w trakcie którego, będziemy zbierać datki w ra-
mach zbiórki 2676/KS/2017 na rzecz Agnieszki.

Agnieszka Holka urodziła się 31 lipca 1991 r. Od 
urodzenia jest mieszkanką Józefowa. Ukończyła tu 
z wyróżnieniem szkołę podstawowa, a następnie gim-
nazjum. Naukę kontynuowała w Licem Ogólnokształ-
cącym w Warszawie. Po zdanej maturze dostała się na 
studia weterynaryjne do Lublina, jednakże po pierw-
szym, zaliczonym semestrze postanowiła zmienić cał-
kowicie kierunek i miejsce studiów. 

Aplikowała na studia licencjackie „Media, Public re-
lation i reklama” na Middlesex University of London 
w Londynie. Jednocześnie ucząc się i pracując, ukoń-
czyła studia z wynikiem bardzo dobrym, latem 2014 
roku. Po otrzymaniu dyplomu sama wróciła z Londynu 
do Józefowa na rowerze. Było to jej marzenie. Jechała 
2 tygodnie, poznając nowych ludzi, zwiedzając nowe 
miejsca.

Po powrocie z Londynu, po wakacjach dostała pro-
pozycję pracy w domu mediowym w Warszawie. Mia-
ła bardzo duży potencjał. Świetnie posługiwała się ję-

OPEN OPERA – śpiewem     budzimy Agnieszkę Holkę

19 listopada 2017 r. o godz. 19:00 

w dolnym kościele parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Józefowie  

odbędzie się uroczysty koncert  

kończący Mistrzowski Kurs Operowy, 

w czasie którego będą zbierane fundusze 

na rehabilitację Agnieszki Holki. 

   Józefów pomaga, czyli budzenie          Agnieszki Holki
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W ystąpi Maestro Kaludi Kaludov oraz uczestnicy, prowa-
dzonych przez niego warsztatów: Anna Dytry, Kinga Teresa 

Głogowska, Gabriela Kamińska, Agata Pawlina, Katarzyna Syguła, 
Damian Chróściński, Jakub Grabowski, Rafał Kucharski, Stanisław 
Kuflyuk, Marek Sadowski, Pavlo Vanzhula

Śpiewakom akompaniować będzie Bogna Dulińska, a koncert 
poprowadzi Arkadiusz Głogowski.

Maestro Kaludi Kaludov w swojej pracy ze śpiewakami kładzie 
ogromny nacisk na świadomość, ale także na wrażliwość. Do 
śpiewania trzeba mieć serce, które niewątpliwie on sam ma – po-
kazał to swoja otwartością i radością z możliwości włączenia się 
w akcję „Budzimy Agnieszkę”.

fenomen tego wspaniałego śpiewaka, ale przede wszystkim 
wyjątkowego pedagoga i człowieka, przyciąga młodych ludzi 
z całego świata, którzy chcą pod jego kierunkiem kształcić się – 
rozwijać warsztat głosu, ale także budować swoją osobowość.

Maestro Kaludi Kaludov – światowej sławy bułgarski tenor, 
mający na swoim koncie sukcesy na największych i najbardziej 
prestiżowych scenach operowych, z wielkim oddaniem i pasją 
poświęca się również działalności pedagogicznej. Swój pierwszy 

kurs wokalny Maestro Kaludov zorganizował we współpracy 
z Operą Warneńską (Bułgaria) w 1996 r. Nie trzeba było długo 
czekać, by młodzi i zdolni śpiewacy z całego świata chcieli kon-
tynuować naukę pod okiem mistrza. Zaledwie rok później Kalu-
di Kaludov prowadził warsztaty wokalne podczas festiwalu ope-
rowego w Savonlinnie (finlandia). Maestro Kaludov prowadził 
wielokrotnie kursy operowe w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Danii, 
Estonii, we Włoszech, na Ukrainie i Białorusi, a także w Brazylii, 
Korei i Australii. 

Do zorganizowania koncertu przyczynili się:
Maestro Kaludi Kaludov, ks.Kazimierz Gniedziejko – proboszcz 

parafii MB Częstochowskiej w Józefowie * Sąsiad dla Sąsiada. Jó-
zefów pomaga * Teatr GROT * fortepiano * fundacja na rzecz 
świadomego życia * Prywatna Szkoła Muzyczna nr 1 w Otwocku

Serdeczne podziękowania  
dla wszystkich ludzi dobrej woli!

zykiem angielskim, pisała powieści, grała na gitarze, spotykała 
się z przyjaciółmi w hali sportowej w Józefowie, grając w ko-
szykówkę.

12 grudnia 2014 r. w jednej chwili jej życie tragicznie zmie-
niło się. Agnieszka wychodząc z pracy weszła na przejście dla 
pieszych przy ul. Cybernetyki w Warszawie, na którym potrącił 
ją samochód.

Z ciężkim urazem czaszki, nieprzytomna znalazła się w Szpi-
talu MSWiA przy ul. Wołoskiej. Agnieszka ponad rok leżała 
w Oddziale intensywnej Terapii.

Przez pierwsze 3 miesiące walczyła o życie, a potem o wyj-
ście ze śpiączki, w którą zapadła i powrót do świadomości. 
i ta walka trwa do dziś…

Ta walka to nieustająca rehabilitacja, na którą składają się 
ćwiczenia z fizjoterapeutami, pionizacja, masaże, ćwiczenia po-
łykania z neurologopedami, zajęcia z neuropsychologiem, spa-
cery na wózku, pielęgnacja. 

W maju 2016 roku Agnieszka zakwalifikowała się do ekspe-
rymentalnej operacji wszczepienia stymulatora pnia mózgu, 
którą przeprowadził w Olsztynie japoński neurochirug isao 
Morita.

Agnieszka oddycha przez rurkę tracheostomijną, jest odży-
wiana przez tzw. PEG-a, czyli rurkę założona bezpośrednio 
do żołądka, wymaga nieustannej opieki i rehabilitacji. Dziel-
nie walczy o powrót do normalnego życia na zajęciach reha-
bilitacji, wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażo-
waniu uda się zebrać kwotę, która umożliwi jej zajęcia 
rehabilitacyjne w Zagórzu i Konstancinie, że będzie mogła 
ćwiczyć pionizację na lokomacie i że nadejdzie chwila, że jej 
rodzice odzyskają z nią kontakt, wyjdą na spacer i Agnieszka 
wróci do nas.

Pomaga nam wiele osób, ale taka jest idea Sąsiad dla Sąsia-
da, Józefów pomaga – zbiórka dla Agnieszki trwa do końca 
roku, można wrzucić datek do puszek w kilkudziesięciu punk-
tach usługowych w Józefowie, można będzie ją wesprzeć 
w trakcie koncertu.

 Kinga błaszczyK

OPEN OPERA – śpiewem     budzimy Agnieszkę Holkę

   Józefów pomaga, czyli budzenie          Agnieszki Holki
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•  francuska Rada Stanu wydała werdykt w sprawie trwają-
cego od 2006 roku konfliktu dotyczącego krzyża, który 
jest elementem pomnika Jana Pawła ii w mieście Ploer-
mel w Bretanii. Spór dotyczy krzyża, który wieńczy łuk 
znajdujący się nad pomnikiem. Stowarzyszenie Morbi-
han apelowało o jego usunięcie, gdyż jest symbolem 
chrześcijaństwa i został uznany za „ostentacyjny symbol 
religijny”. Domagano się również przeniesienia pomnika 
na teren niepubliczny. Rada Stanu podjęła więc decyzję, 
która mówi, że krzyż znajdujący się nad figurą papieża 
zgodnie z art. 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r. jest  symbo-
lem religijnym i jego obecność w miejscu publicznym jest 
sprzeczna z prawem. Ale problem stanowi autor pomni-
ka, p. Zurab Ceretele, Gruzin z pochodzenia, który twier-
dzi, że jego zniszczenie nie przystoi krajowi z tak silną 
demokratyczną tradycją, jak francja. Jego dzieło jest  
chronione prawnie jako własność intelektualna autora.

•  P. Thomas De Maiziere, minister spraw wewnętrznych 
Niemiec postuluje, by islamskie święta narodowe były 
dniami wolnymi od pracy w landach gdzie muzułmanie 
stanowią większość. Zamknięte miałyby być także urzędy 
państwowe i wszystkie szkoły, sklepy i zakłady pracy rów-
nież dla rodowitych Niemców. Obecnie w wielu landach 
wprowadza się naukę języka arabskiego do szkół, a za 
krytykę islamu idzie się na 6 miesięcy do wiezienia.

•  Władze Tadżykistanu od kilku lat prowadzą zacięta wal-
kę z brodami, uważając je za jeden z symboli islamskie-
go ekstremizmu, a trzej aktorzy teatralni dostali oficjal-
ne zaświadczenie od MSW, że mogą nosić brody, gdyż 
to element ich scenicznej kreacji. Tysiące Tadżyków zo-
stało zatrzymanych i przymusowo ogolonych przez mi-
licjantów. Władza jest przekonana, że to właśnie wśród 
brodaczy rekrutują zwolenników islamscy terroryści. ini-
cjatorem walki z brodami, a także hidżabami jest JE 
Emomali Rahmon. Zakazy są elementem strategii ogra-
niczenia wpływów islamskich radykałów, która nieraz 
jest prowadzona w brutalny sposób.

•  Wg Banku Światowego ponad 1,1 mld osób na świecie, 
głównie w Afryce i w Azji, nie ma dowodu osobistego 
ani żadnego innego oficjalnego dokumentu, aby po-
twierdzić swą tożsamość, co pozbawia je dostępu do 
służby zdrowia, możliwości korzystania z pomocy spo-
łecznej lub edukacji. Wśród tych „niewidzialnych” prze-
szło jedną trzecią stanowią dzieci niezarejestrowane 
w żaden sposób po urodzeniu. Sytuacja ta występuje 
szczególnie w krajach, w których dochodzi do częstego 
przymusowego przemieszczania się ludności. Bank Świa-
towy wdrożył program nazwany inicjatywa Rozwoju 
identyfikacji, który ma pomóc w identyfikacji osób dzięki 
technologii cyfrowej.

•  Włoscy obrońcy zwierząt od lat walczą o to, by uznać 
zwierzęta domowe za członków rodziny, dlatego decyzja 
szefa administracji rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, 
który pozwolił pójść pracownicy na płatny urlop opie-
kuńczy, by zająć się psem po operacji, to dla nich ważny 
krok w tym kierunku. Kobieta prosiła o możliwość zajęcia 
się 12-letnim seterem, którego jest jedyną opiekunką 
i powołała się na orzeczenia włoskiego Sądu Najwyższe-
go, którego zdaniem brak opieki nad zwierzęciem moż-
na uznać za przestępstwo. Właścicielka Cuccioli przeko-
nywała, że gdyby nie zajęła się psem, złamałaby prawo.

•  Od 1 listopada dom pogrzebowy z Wlk Brytanii wpro-
wadzi do swojej oferty możliwość wysłania prochów 
swoich bliskich w przestrzeń kosmiczną. Cała procedu-
ra  będzie realizowana przy pomocy lateksowych balo-
nów wypełnionych gazem, które dostarczą prochy do 
stratosfery, tam będą wysypywane, po czym opadną na 
Ziemię, a urna wróci na Ziemię, dzięki zamontowanym 
spadochronom. Koszt takiego pogrzebu to niecałe 800 
funtów. Na wdrożenie projektu zdecydowało się dwóch 
absolwentów Uniwersytetu w Sheffield, a próby zwią-
zane przeprowadziła firma Ascention flights. Podróż 
prochów do stratosfery ma być nagrywana w wysokiej 
rozdzielczości, a materiał może zostać przekazywany 
na pamiątkę rodzinie zmarłego.

•  Kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Niemiec zapewnił, że kościół w Niemczech 
będzie kontynuował politykę pojednania z Polską, nie-
zależnie od napięć pojawiających się w relacjach między 
obu rządami. Jego zdaniem Kościół musi dać znak po-
jednania między obu narodami oraz przypomniał histo-
ryczny list polskich biskupów z 1965 roku zawierający 
słynne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 
Polscy biskupi z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją 
Episkopatu Niemiec na początku września ostrzegli, że 
pojednanie to wielka wartość, którą można łatwo utra-
cić przez nieprzemyślane decyzje, a nawet zbyt pochop-
nie wypowiadane słowa. Ogromne znaczenie ma spo-
sób, w jaki traktowane są niezałatwione sprawy 
w relacjach obu państw. Należy je podejmować na 
płaszczyźnie roztropnej dyplomacji, by podtrzymać 
z trudem osiągnięte zaufanie, a nie niweczyć poprzez 
wzbudzanie negatywnych emocji społecznych w której-
kolwiek ze stron.

•  P. Adam Smith, autor projektu Real Junk food Project 
założył w magazynie położonym w Pudsey, niedaleko 
Leeds punkt sprzedaży żywności wycofanej przez super-
markety oraz mniejsze przedsiębiorstwa. Klienci płacą 
tam za produkty tyle ile uważają, że powinni.  Pomysło-
dawca planuje otworzyć w każdym mieście Zjednoczo-
nego Królestwa placówkę zajmującą się sprzedażą wy-
cofanej żywności, aby zapobiegać jej marnotrawieniu. 
Kolejnym pomysłem jest akcja „Paliwo dla szkół” pole-
gającym na dostarczeniu placówkom oświatowym nad-
wyżek chleba, nabiału, owoców i warzyw z hipermar-
ketów. żywność, która prawdopodobnie znalazłaby się 
na śmietniku wykarmi tygodniowo 12 tysięcy dzieci. Or-
ganizacja planuje również rozszerzenie sieci punktów 
sprzedających kawę za przysłowiowe „co łaska”. Obec-
nie w całym kraju działają setki takich punktów. Wg 
„Evening Standard”, supermarkety wyrzucają żywność 
o wartości 230 milionów funtów.

•  W 60 rocznicę powstania polskiej stacji polarnej na Spits-
bergenie naukowcy zakopali niezwykłą „kapsułę czasu”. 
W jej wnętrzu zamknięto fragment meteorytu, skamie-
niałości, nasiona roślin, ludzkie DNA, niesporczaki, mone-
ty, zdjęcia Ziemi, kryształ krzemu. Pojemnik ma się ukazać 
na powierzchni Ziemi za ok. 500 tys. lat za sprawą natu-
ralnych procesów erozji. Badacze liczą, że wtedy ktoś ją 
odnajdzie. Może będą to mieszkańcy Ziemi, a może ktoś, 
kto Ziemię będzie tylko odwiedzał. Szczegóły projektu 
dostępne są na stronie https://timecapsule.igf.edu.pl/ C
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P odczas uroczystego powitania kopii Jasnogórskiego Wizerun-
ku, abp Henryk Hoser powiedział: Niech Polska stanie wielką 

Kaną Galilejską, gdzie smutek przemieni się w radość. Twoja obec-
ność Matki  i Zwycięskiej Hetmanki uświetnia i zwieńcza jubileusz 
25 lat istnienia naszej diecezji. Twoja interwencja sprawiła, że czer-
wona zaraza nie zalała Polski, ani całej Europy w 1920 roku. Bez 
Twojego  przywództwa  nie  nastąpił  by wówczas  Cud  nas Wisłą. 
Abp Hoser wyraził nadzieję, że obecność Maryi zaradzi bolączkom 
współczesnej rzeczywistości w kraju. Wśród problemów dzisiej-
szych czasów wymienił brak wzajemnego szacunku, brutalizację 
relacji międzyludzkich, nienawiść i wrogość wzajemną tych którzy 
tworzą jedno społeczeństwo i jeden naród. Do zgromadzonych 
wiernych swoje słowo także skierował Kardynał Nycz, który przy-
wołał postać kard. Stefana Wyszyńskiego i zwrócił uwagę, że: pe-
regrynacja obrazu jest owocem modlitwy i troski Polskiego Prymasa 
który chciał przygotować naród na obchody milenijne. Zastanawiał 
się jak obronić Polskę i naród w tamtych trudnych czasach, czasach 
które były trudna także dla istnienia Kościoła. Zaapelował również 
o modlitwę w intencji beatyfikacji kard Wyszyńskiego: Niech to bę-
dzie nasz dar za to co ofiarował nam poprzez swój pontyfikat jako 
Prymas Polski  i  abp warszawsko-gnieźnieński. Myślę,  że bł. Kard 
Wyszyński ze swoja mądrością, troską o wszystkich, a nie tylko nie-
których – bardzo by nam się przydał na nasze czasu. 

W ostatnich tygodniach października Obraz Matki Bożej od-
wiedzał kolejne parafie dekanatu siennickiego, aby na przełomie 
października i listopada trafić do domów wspólnot zakonnych 
sióstr Benedyktynek, Dominikanek i Mniszek Bosych. Od 8 listo-
pada Matka Boża będzie nawiedzać parafie dekanatu otwockie-
go. W pierwszej kolejności parafię w Wiązownej. Podczas mszy 
w parafii Siennica abp Hoser w trakcie homilii skierowanej do 
wiernych stwierdził: Maryja przyszła do nas, żeby spojrzeć na nas 
z bliska. Z tymi swoimi niezwykłymi oczami, penetrującymi, sięga-
jącymi do wnętrza człowieka, do wnętrza jego serca, umysłu, do 
wnętrza  jego  najgłębszych  myśli,  zamiarów,  głębokich  uczuć. 
Chce się przyjrzeć naszej sytuacji życiowej, w której się znajduje-
my, jako ludzie, jako członkowie rodziny, społeczeństwa, jako sy-
nowie tego Kraju, tej Ojczyzny, której jest Królową.

Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej w diecezji warszawsko-praskiej zakończy się 16 
czerwca 2018 roku. Uroczystości pożegnalne odbędą się w ko-
ściele Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka w Warsza-
wie. Poprzedzi je procesja różańcowa z Sanktuarium Matki Bo-
żej Ostrobramskiej.

Szczegółowy plan uroczystości powitania kopii Cudownego 
Obrazu w naszej parafii na str. 22

 tomasz KaRol WiśnieWsKi

Uroczysta peregrynacja 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 

w Parafiach naszej Diecezji

Inauguracja peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  
miała miejsce 2 września w Radzyminie. Uroczystej mszy św. z udziałem  

kilkudziesięciu biskupów i ok 2 tys. wiernych przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.  
W ciągu kolejnych dziesięciu miesięcy nawiedzi on 185 parafii  

i domy wspólnot zakonnych i coraz większymi krokami zbliża się do naszej Parafii.

Zakończenie Peregrynacji w Diecezji Łowickiej i przekazanie Ikony do Diecezji Warszawsko-Praskiej

zd
ję

ci
e:

 z
a 

ht
tp

://
di

ec
ez

ja
.w

aw
.p

l/
54

09



22  N r  1 0  ( 7 4 )  L i s t o pa d  2 0 1 7  

W NASZEJ PARAfi i

WydaWca:
Parafia p.w. Matki Bożej

Częstochowskiej w Józefowie
Nakład 1500 egz.

Asystent kościelny:
Ks. Kazimierz Gniedziejko

Redakcja:
Małgorzata Korwin-Mikke,

Elżbieta Ruman (redaktor naczelny)

WspółprAcują:
Robert Lewandowski

ss. Dominikanki Misjonarki 
Adam Tyszka 

Anna Krzyżowska

Zbigniew Korba
Weronika Ornat 

Natalia Smolińska 
Tomasz Wiśniewski

Lek. med. Ewa Zapała
Magdalena Mielcarek

Joanna Gruba
Marta Sterna

Grzegorz Jakubowski

skłAd i łAmAnie:
Studio Poligraficzne DiamonD

Foto nA okłAdce
Małgorzata Korwin-Mikke

kontAkt do redAkcji:
jozefow.miesiecznik@gmail.com

S T O P K A  R E D A K C Y J N A

Spotkanie z Matką Bożą poprzedzi więc Triduum.

proGraM triduuM:

24.10.2017. (piątek)
18.00 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi

25.10.2017. (sobota)
  7.00 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi
  8.30 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi
11.00 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi
16.00 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi
18.00 – Msza św. z kazaniem i możliwością spowiedzi

W sobotę będą zaproszeni księża w godz. 8.00 – 12.00. Zachę-
camy więc by w tym czasie skorzystać z Sakramentu Pojednania.

26.10.2017. (niedziela)
Msze św. z kazaniem i możliwością spowiedzi, odprawiane wg 

porządku niedzielnego, również będą dobrym, bezpośrednim przy-
gotowaniem do spotkania z Maryją. Tych, którzy przed południem 
będą na Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo Powitania o godz. 
19.00. Warto będzie w tym dniu przyjść drugi raz do kościoła. 

plan doBy nawiedzenia oBrazu MB JaSnoGórSKieJ 
w par. MB częStochowSKieJ w Józefowie

• 18.00 – Msza św. niedzielna (wg porządku niedzielnego)
•  18.45 –  Maryjne nabożeństwo oczekiwania (prowadzi 

rekolekcjonista)
• w tym czasie – Uroczysta procesja przed drzwi kościoła
•  19.00 –  Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej  

(dzwony biją ok. 3 minut); następnie nabożeństwo 
i Msza św. powitania pod przewodnictwem Abpa 
Henryka Hosera SAC

• Czuwanie
• 21.00 – Apel Jasnogórski
• 21.30 – Nabożeństwo Różańcowe
• 22.00 –  Czuwanie prowadzi wspólnota Betania

• 23.15 – Śpiew Akatystu
•  24.00 –  Msza (Pasterka maryjna) pod przewodnictwem  

bpa Rafała Markowskiego (dziękczynno-błagalna  
za dar powołania i o powołania) celebrowana  
przez kapłanów pochodzących lub pracujących 
wcześniej w naszej parafii

•   1.00 – Czuwanie prowadzi wspólnota mężczyzn
•   2.00 – Czuwanie prowadzi Kościół Domowy
•    3.00 –  Droga krzyżowa – „Wstań, który śpisz i powstań 

z martwych …” – prowadzi Krwiodawstwo
•   4.00 – Różaniec prowadzą Koła żywego Różańca
•    5.00 –  Czuwanie i modlitwy prowadzą KżR św. Kingi,  

faustyny i Weroniki
•   6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
•   6.30 – Msza św.
•   7.00 – Msza św. z kazaniem
•   7.45 – Różaniec za zmarłych
•   8.30 – Msza św. z kazaniem
•   9.15 – Modlitwa w ciszy
•  10.00 –  Czuwanie prowadzą uczennice Szkoły Strumienie 

(fundacji Sternik)
•  11.00 –  Msza św. chorych (z udzieleniem Sakramentu 

Chorych)
• 12.00 – Anioł Pański ze św. Janem Pawłem ii
•  13.00 –  Czuwanie prowadzą Grupy modlitewne  

św. Michała Arch. i św. Ojca Pio
•  14.30 –  Czuwanie dla starszych klas szkoły podstawowej  

oraz gimnazjum
•  15.30 –  Nabożeństwo dla dzieci przedszkolnych, młodszych 

klas szkoły podstawowej, matek (rodziców) z małymi 
dziećmi oraz matek w stanie błogosławionym

• 16.30 – Nabożeństwo zakończenia
•  17.00 –  Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii 

(Ksiądz Proboszcz).

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
 Ks. KazimieRz – proboszcz

Drodzy Parafianie!

Największym wydarzeniem ostatnich miesięcy będzie nawiedzenie naszej parafii  
przez Maryję w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Nasza Matka i Królowa przybędzie  
do nas 26 listopada, w niedzielę, o godz. 19.00. Do tego ważnego wydarzenie pragniemy  
się dobrze przygotować, by otworzyć się na działanie Bożej Łaski. Pomoże nam w tym  
dobrze nam znany Ojciec Romuald Kszuk ze Zgromadzenia Ojców Szensztackich. 



Poświęcenie nowego wozu strażackiego dla OSP Józefów
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