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W Dzień Zaduszny na cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 
w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności i w krypcie-kaplicy 

44 męczenników w Kolegium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej
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Na pierwszej stronie okładki: Szopka w Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie w 2012 roku (fot. Ma-
ciej Gliński)
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Jezus się nam narodził

Syn Boży

Akt zawierzenia

Duchowość świeckich

Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji 
„Obudzić olbrzyma” 

Z wizytą u Dominikanów na Służewie

Poznajemy naszych duszpasterzy.    
 O. Roman Groszewski SJ 

Uzdolnieni do modlenia się przez Ducha św.

Sługa Boży brat Stanisław Komar (1882-1942)

Jubileusz Kościelnej Służby Porządkowej „To-
tus Tuus”

Doroczna pielgrzymka mężczyzn zrzeszonych 
w Kościelnej Służbie Porządkowej

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Minęła trzecia rocznica śmierci śp. Ojca Miro-
sława Paciuszkiewicza SJ

Profesor Janina Słomińska odeszła do Pana

Pielgrzymka do Świetej Lipki

Pielgrzymka ze Szczecina 

Kościół nigdy nie opuszcza narodu  

Rozwój umysłu

Trudność w poznaniu dziecka

Słuchane dwojgiem uszu 

Z życia Parafii

W niedzielę, 1 grudnia, zaczyna się adwent – czas du-
chowego przygotowania na świętowanie narodzin Je-
zusa. Zanim będziemy radować się Bożym Narodze-
niem, możemy przeczytać o II Ogólnopolskim Kon-
gresie Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić ol-
brzyma”, który odbył się w Warszawie we wrześniu. 
Wrócimy pamięcią do wspomnień o bliskich zmar-
łych, o naszym Proboszczu śp. Ojcu Mirosławie Pa-
ciuszkiewiczu SJ oraz o bohaterach – tych znanych 
i nieznanych. Przypomnimy sobie Akt Zawierzenia 
świata Matce Bożej Fatimskiej, którego dokonał Pa-
pież Franciszek. Trzeba też przypomnieć Jubileusz 
Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” i wizytę 
czcicieli św. Andrzeja Boboli ze Szczecina. 
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Jezus się 
nam narodził

Jezus się nam narodził. Przyszedł Ten zapowiedzia-
ny, oczekiwany, upragniony, aby z nami zamiesz-
kać. Bóg Ojciec, Tajemnica przedwieczna, nieod-
gadniona, ukazał się nam w swoim Słowie, w Synu 
swoim, w człowieku Jezusie Chrystusie. Z wszyst-
kich ludzkich możliwości wybrał tę najprostszą, naj- 
uboższą. Narodził się w stajni i położono Go w żło-
bie. A my przychodzimy do Niego jak pastuszko-
wie, którym Aniołowie oznajmili o Jego narodze-
niu, jak trzej Mędrcy, którym ukazała się gwiazda. 
Cieszymy się razem z nimi i składamy Mu siebie 
w ofierze. Wierzymy, że On przyjmuje dar nasz jak 
dary pasterzy i trzech Mędrców. 

Po domach świętujemy wigilię, łamiemy się 
opłatkiem, zapominamy urazy, przebaczamy sobie 
nawzajem winy, życzymy bliźnim naszym, aby byli 
szczęśliwi, obdarowujemy się wzajemnie drobnymi 
prezentami, na znak życzliwości. Świecimy świecz-
ki na drzewku i kolędujemy, kolędujemy, kolędu-
jemy. Najpierw w domu, a potem, w nocy o dwu-
nastej, na Pasterce. Wszystkie kościoły świata roz-
brzmiewają pieśnią, że Bóg się rodzi. Bóg, który 
płacze z zimna, i którego Matka siankiem okrywa. 
Śpiewamy o pasterzach i trzech Mędrcach, o Anio-
łach i o gwieździe. Patrzymy na Narodzonego w 
szopie. Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na ca-
ły rok nagromadzić światła w naszych duszach, by 
nam go nie zabrakło do następnego Bożego Naro-
dzenia. 

Ks. M. Maliński 
ze zbioru Modlitwa na każdy dzień

Drodzy Parafianie, Przyjaciele  
i Sympatycy naszego Sanktuarium!
Pragnę w imieniu wszystkich moich 

współbraci zakonnych,
sióstr Felicjanek pracujących przy naszej Parafii  

i zespołu redakcyjnego
pisma „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”

oraz swoim własnym 
złożyć życzenia,

aby Chrystus narodził się w naszych sercach
i został przyjęty do naszych domów  

jako Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ.

o. Waldemar Borzyszkowski SJ
proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Syn Boży 
Stał się człowiekiem 
(KKK 456-509)

Opierając się na słowach św. Jana „Słowo stało się 
ciałem” (J I,14) Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt, 
że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w 
niej naszego zbawienia. Zadajemy pytanie, dlacze-
go Słowo stało się ciałem. Odpowiadając na   to py-
tanie wyznajemy w Credo „Dla nas ludzi i dla na-
szego zbawienia zstąpił z nieba . I za sprawą Ducha 
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.

Słowo stało się ciałem: aby nas zbawić i pojed-
nać z Bogiem, abyśmy poznali w ten sposób miłość 
Bożą, by być dla nas wzorem świętości, by uczynić 
nas „uczestnikami Boskiej natury”.

 „Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, 
który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
jest z Boga” (I J 4,2).

Kościół wyznaje, że Jezus jest niepodzielnie 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. 
Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się 
człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez 
to być Bogiem naszym Panem.

Narodził się z Maryi Panny.
Maryja, aby być Matką Zbawiciela, „została ob-

darzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania 
darami”. Została „ubogacona od pierwszej chwili 
poczęcia blaskami szczególnej świętości, świętość 
ta pochodzi w całości od Chrystusa”.

Na zapowiedź, że porodzi „Syna Najwyższego”, 
nie znając męża, mocą Ducha Świętego, Maryja od-
powiedziała […] „Oto ja Służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa”(Łk 1, 37-38).
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Dziewictwo Maryi ukazuje absolutną inicjatywę 
Boga we Wcieleniu. Bóg jest jedynym Ojcem Je-
zusa. „Nigdy nie był oddalony od Ojca z powodu 
natury ludzkiej, którą przyjął... jest naturalnym Sy-
nem swego Ojca przez swoje Bóstwo, naturalnym 
Synem swojej Matki przez swoje człowieczeństwo, 
ale właściwym Synem Bożym w obydwu naturach”.

 Jezus jest jedynym Synem Maryi. Macierzyń-
stwo duchowe Maryi rozciąga się na wszystkich lu-
dzi, których Jezus przyszedł zbawić.

Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo 
jest znakiem Jej wiary „nie skażonej żadnym wąt-
pieniem” i Jej niepodzielnego oddania się woli Bo-
żej. „Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, 
że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła 
Go cieleśnie”.

O. Waldemar Borzyszkowski SJ, proboszcz

Akt Zawierzenia

Stojąc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, przy-
wiezionej z Sanktuarium w Portugalii, Papież Fran-
ciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. 
Miało to miejsce pod koniec Mszy św. wieńczącej 
Dzień Maryjny, odprawianej na placu św. Piotra w 
Watykanie, w ramach obchodów Roku Wiary.

Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją 
macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.

Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje 
miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło 
i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością 
akt zawierzenia, 
dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas 
jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, 
co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas 
Twoje najsłodsze spojrzenie,

i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność 
Twojego uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę; 
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości 
i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich, 
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż 
Twojemu umiłowanemu Synowi, 
a Panu naszemu Jezusowi. Amen.
                                                                          

Papież Franciszek

Watykan, 13 października 2013 roku

Duchowość 
świeckich

Medytując nad wspaniałą tajemnicą wiary, jaką jest 
Kościół święty, trzeba także zatrzymać się nad za-
gadnieniem duchowości ludzi świeckich. Oni bo-
wiem, jak przypomniał bł. Jan Paweł II w posyno-
dalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici  
(z 30 XII 1988), nie tylko są w Kościele, ale rze-
czywiście są Kościołem (por. ChL 9). Wspólnota 
eklezjalna to w olbrzymiej większości ludzie świec-
cy. Różne historyczno-społeczne uwarunkowania 
w przeszłości sprawiły, że w przeciwieństwie do 
pierwszych chrześcijan współcześni świeccy nie są 
dostatecznie aktywni, jeśli chodzi o zaangażowanie 
w życie Kościoła, za który też nie wszyscy w jedna-
kowym stopniu czują się odpowiedzialni. Słusznie 
więc ks. prof. Eugeniusz Weron SAC († 2009), któ-
ry zajmował się teologią laikatu, w jednej ze swoich 
książek porównał świeckich w Kościele do uśpione-
go olbrzyma, który dopiero się powoli budzi.

Temu budzeniu zaangażowania świeckich w Ko-
ściele w zamyśle bł. Jana Pawła II mają służyć Świa-
towe Dni Młodzieży. Po raz szesnasty takie zgroma-
dzenie setek tysięcy młodych ludzi z całego świata, 
przy udziale papieża Franciszka w Rio de Janeiro w 
Brazylii, odbyło się w dniach od 23 do 28 lipca br. 
pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” 
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(Mt 28, 19), zaproponowanym przez papieża Be-
nedykta XVI. Dnia 18 X 2012 r. skierował on spe-
cjalne orędzie, w którym wezwał młodych z całego 
świata do odpowiedzialności za działalność misyj-
ną Kościoła świętego. Papież zwrócił uwagę na dwa 
obszary, w których i poprzez które szczególnie mło-
dzi świeccy mogą z powodzeniem prowadzić ewan-
gelizację. Jest to internet i podróżowanie. 

Odnośnie do internetu, Benedykt XVI stwierdził: 
„Umiejcie zatem mądrze posługiwać się tym środ-
kiem, biorąc pod uwagę także niebezpieczeństwa, 
jakie się z nim wiążą, w szczególności ryzyko uza-
leżnienia, mylenia świata rzeczywistego z wirtual-
nym, zastępowania bezpośredniego spotkania i dia-
logu z ludźmi kontaktami w sieci”.

Jeśli zaś chodzi o drugą dziedzinę, szczególnie 
dostępną młodym z punktu widzenia zaangażowa-
nia misyjnego, czyli podróżowanie, to Papież za-
uważył, że „dziś coraz więcej młodych ludzi podró-
żuje, czy to z powodu studiów, pracy czy też dla 
przyjemności. Myślę jednak także o wszystkich ru-
chach migracyjnych, obejmujących miliony ludzi, 
często młodych, przemieszczających się, zmienia-
jących z powodów ekonomicznych lub społecz-
nych region czy kraj. Także te zjawiska mogą stać 
się opatrznościowymi okazjami do upowszechnia-
nia Ewangelii. Drodzy młodzi, nie lękajcie się być 
świadkami swojej wiary także w takich sytuacjach. 
Dla napotykanych przez was osób mówienie o ra-
dości spotkania z Chrystusem jest cennym darem”.

Młodzi ludzie, i to nie tylko ci, którzy mieli moż-
liwość spotkania się w Rio de Janeiro, ale wszyscy, 
którzy przyjęli chrzest, są nadzieją Kościoła. Spo-
dziewamy się bowiem, że poprzez różnego rodza-
ju formy zaangażowania apostolskiego to właśnie w 
nich obudzi się ów olbrzym, który nada Kościołowi 
Chrystusowemu nowy dynamizm w XXI wieku. Za-
nim to nastąpi – jak ufamy – trzeba wiedzieć, czym 
odznacza się duchowość świeckiego człowieka? 

Posługując się pojęciem „człowiek świecki”, 
mamy na myśli osobę ochrzczoną, a więc kogoś, kto 
z racji swego wszczepienia w Chrystusa zachowu-
je żywą świadomość dziecięctwa Bożego. Podstawą 
duchowości świeckich jest więc sakrament chrztu  
i bierzmowania, przeżywany jednak nie w sensie 
jednorazowego nieświadomego aktu, lecz jako sta-
łe i z odpowiedzialnością ponawiane zobowiązanie 
opowiadania się za Chrystusem, a wyrzekania zła  
i szatana, jak to jest w formule przyrzeczeń chrzciel-
nych. Niezwykle trafnie wyraził to Jan Paweł II we 
wspomnianej adhortacji Christifideles laici, gdzie 
czytamy, iż „celem całej egzystencji świeckiego ka-
tolika jest dochodzenie do poznania radykalnej no-
wości chrześcijańskiej płynącej z Chrztu, sakra-
mentu wiary po to, ażeby móc wypełniać swoje ży-
ciowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga 
powołaniem” (ChL 10).

Dla świeckiego chrześcijanina, zarówno mężczy-
zny, jak kobiety, prawda o Bogu, który objawił się 
w Chrystusie, ma być sensem życia i normą wszyst-
kich bez wyjątku decyzji, zwłaszcza tych o charakte-
rze etyczno-moralnym. W praktyce oznacza to kon-
sekwentne dążenie do świętości na miarę i wzór Je-
zusa Chrystusa. We współczesnej teologii duchowo-
ści takie dążenie określa się mianem chrystoformiza-
cji. Jako nowa jakość życia chrześcijańskiego męż-
czyzn i kobiet, chrystoformizacja znajduje swój wy-
raz w podjęciu i realizacji potrójnego posłannictwa 
Chrystusa: kapłańskiego, prorockiego i królewskie-
go, które stało się ich udziałem z chwilą przyjęcia 
chrztu świętego. Podjęcie się tego zadania stanowi 
jeden z istotnych rysów duchowości ludzi świeckich. 

Drugim wyznacznikiem duchowości świeckich 
chrześcijan jest ich świadomość eklezjalna, a więc 
to, o czym była mowa wyżej, a co trafnie wyraził bł. 
Jan Paweł II, że oni nie tylko są w Kościele, ale są 
Kościołem – świeccy ten Kościół stanowią. Ozna-
cza to, że nie są oni wyłącznie biernym przedmio-
tem pasterskiej troski biskupów i prezbiterów, ale 
wraz nimi biorą odpowiedzialność za sprawę zba-
wienia świata, w którym są zanurzeni. Z tego upod-
miotowienia wiernych świeckich, jakie dokonało 
się w Kościele posoborowym, wynikają określone 
dla nich zadania. Chodzi najpierw o posłuszeństwo 
wobec pasterzy i jedność we wspólnocie wiary,  
co ma istotne znaczenie dla misji Kościoła w świe-
cie, zgodnie z testamentem Chrystusa: „Aby by-
li jedno” (J 17, 21). Nie do pomyślenia jest zatem 
autentyczna duchowość i świętość świeckich poza 
Kościołem, czy tym bardziej wbrew Kościołowi. 
Nawet najwspanialsze przedsięwzięcia i oddolne 
akcje duchowego odrodzenia narodu, jakie nierzad-
ko podejmują sami świeccy, jeśli nie będą oparte 
na współpracy z duchowieństwem i posłuszeństwie 
wobec ustanowionego przez Chrystusa porządku 
hierarchicznego, szybko okażą się iluzją podykto-
waną pychą. Z pewnością nie będą one budować ko-
munii Kościoła, ale wprowadzać bolesne podziały.  
A zatem autentyczna duchowość świeckich jest 
eklezjalna, to znaczy nastawiona na budowanie jed-
ności w Kościele. 

Ważnym rysem duchowej fizjonomii świeckie-
go chrześcijanina jest służba drugiemu człowieko-
wi, który – jak pisał bł. Jan Paweł II w encyklice 
Redemptor hominis – jest „pierwszą drogą, po któ-
rej winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swoje-
go posłannictwa; jest pierwszą i podstawową drogą 
Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chry-
stusa…” (RH 14). Właśnie ta troska o człowieka 
w czasach współczesnych, naznaczonych pogardą 
dla świętości życia ludzkiego, lekceważeniem od-
wiecznych praw moralnych i porządku natury, jest 
szczególnie ważnym zadaniem życia duchowego 
ludzi świeckich. Nawet bardzo wysublimowana po-
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bożność kogoś ze świeckich, jeśli nie przekładałaby 
się na promowanie personalistycznego humanizmu  
w różnych sferach życia publicznego, byłaby czymś 
na kształt duchowej schizofrenii.

Najbardziej jednak typową cechą duchowo-
ści człowieka świeckiego jest jego optymistyczny i 
twórczy stosunek do świata. W historii duchowości 
chrześcijańskiej nie brakowało jednak tendencji skła-
niających do postrzegania świata jako zgubnego śro-
dowiska zła i królestwa szatana, dlatego zalecano po-
stawę wycofywania się (fuga mundi), a nawet pogar-
dy (contemptus mundi) w trosce o własne zbawienie. 

Tymczasem bł. Jan Paweł II każe stale odkrywać, 
że świecki świat „staje się polem i narzędziem ludzi 
świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powo-
łania” (ChL 15). Odkąd Jezus Chrystus przez swo-
je Wcielenie wszedł we wszystkie realia ziemskie-
go życia, nie ma podstaw, aby w jakikolwiek spo-
sób deprecjonować to, co świeckie, a tym bar-
dziej ze świeckości czynić „nową religię”. Przed ta-
ką pokusą ostrzega Paweł VI w adhortacji apostol-
skiej Evangelii nuntiandi (z 8 XII 1975), dokonu-
jąc precyzyjnego rozróżnienia między „sekulary-
zmem” a „sekularyzacją”. O ile „sekularyzacja” –
jak pisze ów Papież – „jest słusznym i prawowi-
tym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia  
w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu 
praw wszechświata, którymi one się rządzą «auto-
nomicznie»”, odsłaniając odwieczny zamysł Stwór-
cy (EN 54), o tyle „sekularyzm” jest taką koncep-
cją świata, „według której całkowicie tłumaczy się 
on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który 
staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza” (EN 57). 
A zatem uznanie wartości świata, jako dzieła stwo-
rzenia zadanego człowiekowi, aby go „czynił so-
bie poddanym” i przez to doskonalił (por. Rdz 1, 
26. 28), otwiera przed wiernymi świeckimi bezkre-
sne przestrzenie twórczego i wielkodusznego zaan-
gażowania, dzięki któremu nie tylko sami doskona-
lą się w chrześcijańskich cnotach, osiągając świę-
tość, ale także wychodzą naprzeciw owemu wzdy-
chaniu stworzenia, które – jak pisze św. Paweł  
– z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bo-
żych” (por. Rz 8, 19-20).

Ks. Marek Chmielewski, KUL Lublin. Tekst na 
podstawie audycji z cyklu „Duc in altum!”, wyemi-
towanej w Radio Maryja dnia 18 VII 2013.

Ogólnopolski 
Kongres Nowej 
Ewangelizacji
Obudzić olbrzyma

W dniach 19-22 września br. odbył się w Warsza-
wie Kongres Nowej Ewangelizacji. Prosimy na-
szych czytelników, uczestniczących w tym Kongre-
sie oraz osoby, które w nim nie uczestniczyły, o na-
desłanie nam uwag, spostrzeżeń i propozycji zwią-
zanych z jego tematem. 

II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod 
hasłem „Obudzić olbrzyma” rozpoczął się modlitwą 
uwielbienia. Odbywał się na terenie Parafii Wnie-
bowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursyno-
wie, wzięło w nim udział, blisko 800 osób: bisku-
pów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych  
i wiernych świeckich z Polski, a także goście z Włoch, 
Francji i USA. Organizatorzy Kongresu postawili so-
bie trzy cele: ukazanie właściwej wizji parafii, pre-
zentację metod ewangelizacji w parafii i przez para-
fię oraz „doświadczenie łaski Bożej podejmowania 
odpowiedzialności za parafię”. W programie Kon-
gresu były konferencje, rekolekcje ewangelizacyjne, 
warsztaty, wspólne Msze św. i modlitwy, dzielenie się 
doświadczeniami, wieczór świadectw, koncert, pik-
nik rodzinny i „wyjście ewangelizacyjne”.  Podczas 
warsztatów prezentowane były sprawdzone metody 
ewangelizacji w parafiach i przez parafie, prowadzą-
ce do ożywienia ich jako wspólnoty. Warsztaty były 
prowadzone przez: Ruch dla Lepszego Świata, Szko-
łę Nowej Ewangelizacji, Ruch Światło-Życie, Ruch 
Focolari, Drogę Neokatechumenalną, Kurs Alfa  
i Komórki Parafialne. Zebrani wysłuchali homilii  
i konferencji uczestników Kongresu. Przedstawiamy 
wyjątki z kilku wypowiedzi. 

W homilii bp. Edward Dajczak, ordynariusz 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, powiedział,  
że „jeśli na naszych twarzach nie będzie radości 
i entuzjazmu z powodu przynależności do Jezusa, 
jak będziemy mogli zapalać innych?” Przytoczył 
słowa papieża Franciszka, że „parafia powinna być 
rodziną zastępczą dla tych, którzy w swoich rodzi-
nach nie doświadczają miłości Boga. Nasze wspól-
noty parafialne potrzebują dzisiaj ciepła, które bę-
dzie przekazywane tym, którzy od swoich bliskich 
nie mogą liczyć na zainteresowanie, wsparcie, czy 
miłość”. Wezwał, byśmy towarzyszyli Jezusowi  
i razem z nim szli do ludzi, których Bóg stawia na 
naszych drogach.
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Bp Nicholas DiMarzio mówił o ewangelizacji w 
swojej diecezji – w Brooklynie. Zachęcił duszpaste-
rzy i proboszczów do tego, by nie bali się otworzyć 
swoich serc na Ducha Świętego, a On pokaże, co 
czynić, by stać się nowym ewangelizatorem. „Mu-
simy wypłynąć na głębię. Musimy mieć nowe me-
tody, nowy zapał i nowych ewangelizatorów. Ci no-
wi ewangelizatorzy to ludzie świeccy, którzy głoszą 
Chrystusa. Mówimy o nowym świecie, gdzie każ-
dy musi wziąć wiarę na serio. […] Żeby mieć no-
we serce, być nowym ewangelizatorem, trzeba na-
wrócić swoje serce. Bez osobistego nawrócenia nie 
ma nowej ewangelizacji.” „Bóg powołuje każdego 
człowieka, jak św. Mateusza i – podobnie jak św. 
Piotr – każdy z powołanych musi sobie uświado-
mić, że sam jest grzeszny.”

Marc de Leyritz, prezes Stowarzyszenia Al-
pha we Francji, przypomniał, że Bóg chce zlewać 
na świat strumienie swojej miłości poprzez chrze-
ścijan. Zapragnął być kanałem łaski Boga. Gdy od-
powiedział Bogu „tak”, od razu doświadczył tego,  
że rzeczywiście Bóg działa przez niego.

O. Vincent Breynaert CCN, kapłan Instytutu Za-
konnego Chemin Neuf, proboszcz jednej z francu-
skich parafii, powiedział, że stara się tak prowadzić 
swoją parafię, by każdy człowiek zapragnął oddać 
swoje życie Jezusowi. Bóg powołał wielu do tego, 
by stworzyli wspólnotę, której sercem jest wspólna 
modlitwa do Ducha Świętego. 

Sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Ła-
cińskiej, prof. Guzmán Carriquiry, świecki z  Uru-
gwaju (żonaty, ma czworo dzieci i kilkoro wnu-
ków), mówił o roli świeckich w Nowej Ewangeliza-
cji: „świeccy są powołani, by żyć wiarą i dawać jej 
świadectwo we wszystkich środowiskach –  w ro-
dzinie, w społeczeństwie, w pracy, na szczeblu kra-
jowym i międzynarodowym. Istotne jest niedopusz-
czenie do tego, by chrzest w ich życiu zatarła napie-
rająca ze wszystkich stron sekularyzacja”. Podkre-
ślił, że obecność świeckich musi się w większym 
stopniu zaznaczyć w życiu publicznym, politycz-
nym, gospodarczym i naukowym. Położył nacisk na 
wychowawcze i misyjne znaczenie kościelnych ru-
chów i stowarzyszeń –  są one dla Kościoła praw-
dziwymi darami Ducha. Ważne jest jednak, by za-
wsze działały w jedności z biskupami.

Bp Grzegorz Ryś, krakowski biskup pomocniczy, 
wygłosił nauki rekolekcyjne. Przestrzegał w nich, 
by nie konserwować tego stanu głoszenia Ewange-
lii, który istnieje obecnie; by nie utożsamiać Nowej 
Ewangelizacji z duszpasterstwem, zwłaszcza w za-
mkniętych grupach, ale przechodzić do działania 
misyjnego – przekazywania doświadczenia wiary, 
osobistego spotkania z Jezusem. Powiedział: „Nie 
jesteśmy posłami, by przekazywać wiedzę, ale by 
wprowadzać ludzi w relację z Chrystusem. Wiara jest 
osobistym spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Nie 

chodzi o ty, by dać człowiekowi do ręki Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Nie jest też celem ewange-
lizacji, by dać człowiekowi do ręki Biblię. Mamy 
czynić uczniów, czyli wchodzić w braterskie relację  
z ludźmi i prowadzić ich do spotkania z Jezusem. 
[…] Ewangelizacja to spotkanie osoby z osobą, 
przekazy wiary – oto nasza misja”. Wezwał pro-
boszczów, by nie próbowali „ewangelizować w po-
jedynkę”, nie czynili przeszkód w powstawaniu 
wspólnot i ruchów ewangelizacyjnych w parafiach, 
ale aby starali się umiejętnie koordynować ich dzia-
łania, motywować do nowych, skutecznych inicja-
tyw. Zaapelował o czuwanie nad tym, aby prowa-
dząc ewangelizację, wspólnoty nie toczyły między 
sobą niezdrowej rywalizacji, a głosiły Dobrą Nowi-
nę w sposób zgodny z charyzmatem danego ruchu. 
Zauważył, że w naszym duszpasterstwie jest wiele 
elementów, które są szare, nie ma w nich życia i nie 
wpływają na zmianę życia wierzących. Naszą mi-
sją jest przekaz wiary współczesnemu człowieko-
wi. Jest to podobne do biegu w sztafecie, gdzie pa-
łeczkę przekazuje się nie na oślep – komu popadnie,  
ale konkretnej osobie, z którą musimy się spotkać, 
by podprowadzić ją do Jezusa.

Na podsumowanie Kongresu złożyły się świa-
dectwa kilkudziesięciu osób. Ojciec Michał, pau-
lin z Jasnej Góry, zaapelował o głoszenie Ewange-
lii za pośrednictwem nowych mediów, zwłaszcza 
mężczyznom, których w Kościele brakuje. Sio-
stra Małgorzata, urszulanka szara z Lublina, wy-
raziła radość z tego, że na Kongresie, mimo różno-
rodności osobistych doświadczeń i charyzmatów 
wspólnot, panowała jedność przekonania o potrze-
bie głoszenia Chrystusa. Wielu autorów świadectw 
przyznawało, że duchowo wzbogaciło ich sobotnie 
ewangelizowanie na ulicach, w centrach handlo-
wych i osiedlach mieszkaniowych warszawskiego 
Ursynowa.

Na Mszy św., celebrowanej na placu przed ko-
ściołem parafialnym Wniebowstąpienia Pańskie-
go, zgromadzili się zarówno uczestnicy Kongresu 
Nowej Ewangelizacji, jak i mieszkańcy tej dzielni-
cy. Nawiązując do czytań, bp Ryś podkreślił w ho-
milii, że człowiek niewierzący nie uważa, że Bo-
ga nie ma. Jest to ktoś, kto w miejsce Boga odda-
je cześć czemuś innemu. „Można być przekona-
nym, że Bóg istnieje i być niewierzącym. Jak Na-
ród Wybrany w czasach proroka Eliasza, który wie-
dział, że Jahwe istnieje, ale poszedł za Baalem, bó-
stwem z pobliskiej Syrii, które miało gwarantować 
płodność i hojność ziemi – tłumaczył. – Mamona 
może wiele, ale nie wszystko.” Zwrócił uwagę, że 
„w sytuacjach, przez które pieniądz nie jest w sta-
nie nas przeprowadzić, może to uczynić miłość na-
szych braci i sióstr, a przede wszystkim miłość Je-
zusa Chrystusa ukrzyżowanego – miłość wspólnoty, 
jaką jest Kościół”. 
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Kilkaset osób wyszło 21 września wieczorem 
na ulice warszawskiego Ursynowa, by ewangelizo-
wać. Ewangelizatorzy podzieleni zostali na sześć 
grup, jedna z grup została w kościele, aby adoro-
wać Najświętszy Sakrament. Mieszkańcy dzielni-
cy mogli spotkać na swojej drodze radosny „Marsz 
dla Jezusa”, znaki drogowe: „Nie przegap wieczno-
ści”, „Wiadomości od Jezusa”, narysowane kredą 
na ścieżkach rowerowych, a przy wejściach na sta-
cje metra –  stoiska z łakociami. Na przejściach dla 
pieszych księża, siostry zakonne i świeccy zacze-
piali warszawiaków, by przekazać im wiadomość, 
że Jezus kocha każdego, a w pobliskiej parafii trwa 
Kongres Nowej Ewangelizacji. Pod wskazane przez 
proboszcza adresy pukali też do drzwi członkowie 
Drogi Neokatechumenalnej. Po drodze rozdawano 
przechodniom ulotki o Kongresie i o spotkaniach 
wspólnot, które zaplanowano na październik. Wrę-
czano też obrazki z wizerunkami Michała Archa-
nioła, Jezusa Miłosiernego czy ikony Jezusa Zba-
wiciela z tekstem modlitwy. Przy wyjściu z metra 
rozdawano „krówki”, które zawierały niespodzian-
kę –  na papierkach, w które zawinięte były cukier-
ki, wydrukowano tekst o tym, że Bóg kocha każde-
go, chce pomagać człowiekowi, oraz treść krótkiej 
modlitwy. Ewangelizatorzy zapraszali na wieczorny 
koncert, który miał zwieńczyć całą tę akcję.

„Nie można było wymyślić sobie na ten dzień 
lepszego czytania Ewangelii” – powiedział w homi-
lii w czasie Mszy św., poprzedzającej wyjście ewan-
gelizatorów, bp Grzegorz Ryś. Przypomniał, że po-
wołanie św. Mateusza, który był celnikiem, uważa-
nym w jego czasach za synonim złodzieja i zdraj-
cy, pociągnęło za sobą to, że do Jezusa nawrócony 
przyprowadził więcej grzeszników. „Dlatego cie-
szymy się z jednego nawróconego grzesznika bar-
dziej niż z 99 sprawiedliwych, bo grzesznik przy-
prowadza ze sobą dziesiątki podobnych do siebie. 
Sprawiedliwy zaś nie tylko nikogo nie przyprowa-
dza, ale jeszcze wykopuje za drzwi tych, których 
uważa za grzeszników.” 

Na placu przed kościołem rozstawiono estradę, 
gdzie występowały zespoły grające muzykę chrze-
ścijańską, przy Urzędzie Dzielnicy –  scenę, na któ-
rej występowali chrześcijańscy muzycy, a na skwe-
rze odbył się piknik rodzinny.

Opracowano na podstawie informacji internetowej 
powstałej dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl

Przesłanie Kongresu 

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy kolejny Dar 
Pana Boga, jakim okazał się dla nas II Ogólno-
polski Kongres Nowej Ewangelizacji. Wzięło  
w nim udział blisko 800 osób (biskupów, prezbite-
rów, diakonów, osób konsekrowanych i wiernych 

świeckich). Połączyła nas troska o Parafie. Kolejny 
raz doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego – Pana 
i Ożywiciela, który czyni nas Kościołem posłanym 
do świata z Dobrą Nowiną. W tym Duchu uczest-
niczyliśmy w liturgii, słuchaliśmy Słowa Bożego, 
przeżywaliśmy rekolekcje, dzieliliśmy się świadec-
twem wiary oraz podejmowaliśmy refleksję pasto-
ralną nad miejscem i znaczeniem Parafii w dziele 
Nowej Ewangelizacji. Dane nam było przeżyć, jak 
budujące jest dla Kościoła doświadczenie jedności 
i ubóstwa, a także radość z bezpośredniej ewange-
lizacji w goszczącej nas Parafii, na jej placach, uli-
cach, przy centrach handlowych i w mieszkaniach.

Mamy świadomość, że nasze Parafie kryją w 
sobie olbrzymi potencjał. Odkrywaliśmy, że Duch 
Święty przynagla nas dzisiaj do podjęcia darów  
w nim złożonych. To On wzywa nas:

– do przekazu wiary będącej osobistym spotka-
niem ze Zmartwychwstałym Chrystusem;

– do „przeżywania Parafii, jako pierwszego miej-
sca doświadczenia Kościoła w środowisku w któ-
rym żyjemy” (przesłanie Synodu Biskupów);

– do troski o wzrost Parafii dokonujący się po-
przez: adorację, budowanie małych wspólnot, Cari-
tas, systematyczną katechezę dotykającą człowieka 
na każdym etapie życia oraz ewangelizację;

– do tego, by Parafia stała się wspólnotą żywego 
Kościoła, wspólnotą dającą życie, wspólnotą czyn-
nej miłości.

Uświadomiliśmy sobie na nowo, że wszyscy  
w Kościele potrzebujemy nawrócenia pastoral-
nego – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak  
i wspólnotowym. Zaowocuje ono podjęciem istnie-
jącego w Kościele bogactwa i różnorodności środ-
ków oraz metod służących przemianie i odnowie 
Parafii – „Obudzeniu olbrzyma”.

Uczestnicy II Ogólnopolskiego 
Kongresu Nowej Ewangelizacji

Z wizytą 
u Dominikanów 
na Służewie

W mroźny grudniowy poranek ubiegłego roku uda-
liśmy się do ojców dominikanów, do klasztoru przy 
ul. Dominikańskiej. Naszym przewodnikiem był 
brat Mariusz Skowroński OP. Oprócz ciekawych in-
formacji o sztuce sakralnej, stworzył atmosferę re-
fleksji, wyciszenia i modlitwy oraz przekazał nam 
wiele cennych przemyśleń.
Zakon dominikanów został założony przez św. Do-
minika Guzmana i zatwierdzony przez papieża  
Honoriusza III w 1216 roku, jako Zakon Braci Ka-
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znodziejów. Najważniejszym zadaniem dominika-
nów jest zgłębianie prawd wiary przez nieustanne 
studium i modlitwę oraz przekazywanie ich słowem 
i własnym życiem. W ciągu wieków swego istnie-
nia Zakon wydał rzeszę teologów i filozofów, ka-
znodziejów i misjonarzy. Wkład Zakonu w roz-
wój Kościoła widać z jednej strony w genialnym 
dziele myśli św. Tomasza z Akwinu, a z drugiej  
– w modlitwie różańco-
wej. Do Zakonu nale-
żą także klasztory sióstr 
dominikanek kontem-
placyjnych oraz zgroma-
dzenia czynne. Siostry 
dominikanki ofiarowują 
Kościołowi swoją modli-
twę oraz prace apostol-
skie, misyjne i charyta-
tywne. Do Polski domi-
nikanie przybyli wkrót-
ce po swoim powstaniu, 
jeszcze za życia św. Do-
minika wstąpili w Rzy-
mie do Zakonu pierwsi 
Polacy: św. Jacek Odro-
wąż, bł. Czesław oraz kilku innych. Po ich powrocie 
do ojczyzny w 1222 roku, w ciągu kilku lat powsta-
ły klasztory w najważniejszych miastach Polski, od 
Krakowa i Wrocławia po Gdańsk i Kamień Pomor-
ski, a także klasztory w Czechach. Polscy domini-
kanie prowadzili także misje w Prusach, na Litwie  
i na Rusi. Aż do rozbiorów byli jedną z największych 
rodzin zakonnych w Polsce. Po odzyskaniu niepod-
ległości, zaczęli podnosić się z upadku spowodowa-
nego okresem rozbiorów i kasatą przez zaborców. 
W tym odrodzeniu wielki udział miał o. Jacek Wo-
roniecki, wybitny teolog, rektor KUL-u, człowiek 
niezwykłej kultury osobistej. Wywarł on ogromny 
wpływ na chrześcijańską formację duchowieństwa  
i inteligencji polskiej. Za-
inicjował budowę klasz-
toru na Służewie z myślą  
o umieszczeniu w nim 
domu studiów dla domi-
nikanów z krajów sło-
wiańskich. Jego wizja 
jest realizowana obec-
nie – od 1993 roku ist-
nieje filia Kolegium Fi-
lozoficzno-Teologiczne-
go, które przygotowu-
je do pracy w Kościele 
młodych dominikanów nie tylko z Polski, ale rów-
nież ze Wschodu i Północy Europy. Do służewskie-
go klasztoru należał także bł. Michał Czartoryski, 
który zginął w Powstaniu Warszawskim, towarzy-
sząc do końca rannym powstańcom. Papież Jan Pa-

weł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 roku, wraz 
ze 107 męczennikami drugiej wojny światowej. 

Kościół został zaprojektowany przez słynnego 
architekta Władysława Pieńkowskiego i jest uważa-
ny za najwybitniejszą realizację sakralną lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Jest to surowa moder-
nistyczna budowla o konstrukcji żelbetowej, swą 
smukłością nawiązująca do gotyku. W prezbiterium 

zawieszono krzyż-iko-
nę, namalowany przez 
prof. Jerzego Nowosiel-
skiego. Ikona ta poka-
zuje rzeczywistość prze-
mienioną, zbawioną. 
Dlatego postać Ukrzy-
żowanego, choć cierpią-
ca, jest pełna spokoju  
i godności. Sceny wokół 
krzyża ukazują w więk-
szości epizody po zmar-
twychwstaniu. U góry 
krzyża jest okrągły me-
dalion przedstawiający 
Chrystusa Pantokrato-
ra. U dołu – czarna grota  

z czaszką praojca Adama  przykrywa ją grób drugie-
go Adama-Chrystusa, który swą ofiarą ostatecznie 
zwyciężył śmierć. Na końcach poprzecznej belki 
krzyża namalowane są Maryja i św. Jan. Oboje, ra-
zem z Chrystusem-Pantokratorem tworzą tzw. Gru-
pę Deesis – typowy dla sztuki wschodniej motyw 
„modlitwy wstawienniczej”.

Skromny wystrój kościoła tworzy nastawa ołta-
rzowa oraz uzupełnia go obraz Chrystusa Miłosier-
nego w nawie bocznej.

Matka Boska Żółkiewska. Jest to najczęściej 
używana nazwa obrazu Niepokalanej Królowej Ró-
żańca Świętego. Dzieje ikony związane są z Żół-
kwią, położoną niedaleko Lwowa, z jej założycie-

lem – hetmanem Stani-
sławem Żółkiewskim 
oraz Dominikanami, któ- 
rym wnuczka hetmana 
i matka króla Jana III, 
Teofila z Daniłowiczów 
Sobieska, w latach 1653-
1655 ufundowała klasz-
tor oraz kościół pod we-
zwaniem Wniebowzię-
cia NMP. Tam też zna-
lazł godne miejsce wize-
runek Maryi i przez wie-

ki odbierał cześć ze strony zakonników i miejsco-
wego ludu. Był on też umieszczony w królewskim 
ołtarzu polowym Jana Kazimierza, przez 13 lat to-
warzyszył mu w trudnym dla Polski okresie poto-
pu szwedzkiego. Obraz, namalowany na przeło-

fot. Maciej Gliński

fot. Maciej Gliński
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mie XVI i XVII wieku, pochodzi prawdopodobnie 
z Włoch, ale ks. prof. Michał Janocha wskazuje na 
jego rodzime, tj. żółkiewskie pochodzenie. 

W 1945 roku Dominikanie musieli opuścić Żół-
kiew, zabrali ze sobą Obraz na tułaczkę. Przez krót-
ki czas przebywał w Borku Starym pod Rzeszo-
wem, następnie został przywieziony do leżącej  
w gruzach Warszawy. Został pozbawiony koron,  
a tymczasowe korony nałożył kardynał Stefan Wy-
szyński, natomiast kardynał Józef Glemp, w 1997 
roku, poświęcił nowe korony, będące replikami ko-
ron z 1929 roku.

Różańcowa Pani Żółkiewska otoczona jest wiel-
ką czcią nie tylko ze strony parafian, ale również 
mieszkańców stolicy i wiernych z różnych stron 
Polski, wśród których liczną grupę stanowią byli 
żółkiewianie. Rozpoczął się nowy rozdział w dzie-
jach Łaski Bożej, wypraszanej ludziom przez Kró-
lową Różańca Świętego. Świadczą o tym stale przy-
bywające wota i liczni czciciele Maryi, coraz czę-
ściej pielgrzymujący do tego Sanktuarium.

Kaplicę Niepokalanej Królowej Różańca Świę-
tego, znajdującą się przy wejściu do kościoła, za-
projektował inż. arch. Stanisław Niemczyk. Jest on 
również autorem wystroju innych kaplic w budynku 
zakonu. Ten wybitny twórca jest laureatem Honoro-
wej Nagrody SARP, został uhonorowany w 2000 ro-
ku przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia 
et Pontifice. Otrzymał również nagrodę Per Artem 
ad Deum – „Przez sztukę do Boga”. Podczas zwie-
dzania kaplicy spotkaliśmy go i mogliśmy chwilę  

z nim porozmawiać. Kaplica Różańcowej Pani Żół-
kiewskiej swym pięknem sprzyja skupieniu i modli-
twie. Obejrzeliśmy jeszcze dwie inne kaplice, rów-
nież projektowane przez Stanisława Niemczyka,  
w jednej z nich główne ikony są dziełem Michała 
Boguckiego.

Wystrój kościoła i kaplic w klasztorze należy do 
jednych z najciekawszych rozwiązań współczesnej 
architektury wnętrz sakralnych w Polsce.

***

W pobliżu klasztoru, przy ul. Wałbrzyskiej, znaj-
duje się cmentarz, założony w 1900 roku. Le-
żą tu między innymi żołnierze, którzy zginęli w 
okolicach Warszawy w roku 1914, a także pole-
gli w czasie II wojny światowej. Znajdują się tam 
również groby 82 powstańców warszawskich z 
Pułku Baszta. Na terenie włączonym w obręb 
cmentarza w latach 60, a być może także na te-
renie przyległego do cmentarza parkingu, w la-
tach 1945-1956 potajemnie chowano bezimienne 
ofiary terroru komunistycznego, w latach 1944-
48 grzebano pomordowanych głównie w więzie-
niu mokotowskim. W rogu cmentarza, tuż przy 
murze, w pobliżu miejsca prawdopodobnego po-
chówku ofiar jest drewniany krzyż z tabliczką o 
tym informującą. Dokładne miejsca pochówków 
prawdopodobnie kilku tysięcy pomordowanych  
z lat 1944-1954 nie są znane i przypuszczalnie są 
one również w innych miejscach na Służewcu nad 
Dolinką i na Okęciu. Modlitwą i zapaleniem zni-
czy przy tym krzyżu zakończyliśmy naszą wę-
drówkę.

Poznajemy naszych 
duszpasterzy

O. Roman Groszewski SJ 
Postanowiliśmy zamieszczać w naszym piśmie in-
formacje o duszpasterzach posługujących w naszej 
Parafii. Dziś piszemy o nowym  katechecie, duszpa-
sterzu akademickim.

O. Roman Groszewski SJ przyjął święcenia kapłań-
skie w święto Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerw-
ca 2013 roku, w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. 
Otrzymał je z rąk metropolity warszawskiego kar-
dynała Kazimierza Nycza wraz z innymi 5. diako-
nami i 2. scholastykami.
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Nowo wyświecony kapłan Mszę św. prymi-
cyjną odprawił w Pruszczu, w rodzinnej Parafii  
p. w. Trójcy Świętej. Pierwsza Eucharystia sprawo-
wana przez o. Romana była wyjątkowym i wzru-
szającym wydarzeniem w życiu społeczności para-
fialnej.

Uroczystości rozpoczęło w biurze parafialnym 
udzielenie przez rodziców o. Romana, Jadwigę  
i Marka Gruszewskich, specjalnego błogosławień-
stwa. Potem wyruszyła procesja do świątyni, w któ-
rej uczestniczyli kapłani, lektorzy, ministranci, naj-
bliższa rodzina. Były życzenia od ks. proboszcza 
kanonika Jerzego Mroczyńskiego, od rodziny, lek-
torów, parafian. Zgodnie z tradycją, ks. proboszcz 
poświecił wianek i nałożył go na rękę nowo wy-
świeconego kapłana. Homilię w czasie Mszy św. 
wygłosił o. Robert Bujak SJ. Były wspomnienia, 
podziękowania za modlitwę i wsparcie dla rodziny, 
przyjaciół, parafian. O. Roman nie krył łez wzrusze-
nia. Podczas Mszy św. neoprezbiter udzielił wszyst-
kim uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego, 
nakładając ręce na głowę każdego z uczestników 
tej uroczystości. Na pamiątkę tego niecodzienne-
go spotkania obecni w świątyni otrzymali specjalny 
obrazek prymicyjny. 

Kilka słów o drodze życiowej o. Romana: uro-
dził się w 1983 roku w Świeciu nad Wisłą. Do mo-
mentu wstąpienia do zakonu mieszkał w Pruszczu 
koło Bydgoszczy. Jezuitów poznał na rekolekcjach 
ignacjańskich dla młodzieży (Szkoła Kontaktu  

z Bogiem). Tam też zdecydował się wstąpić do To-
warzystwa Jezusowego. W wieku 19. lat, po ukoń-
czeniu IV Liceum w Bydgoszczy, rozpoczął dwu-
letni nowicjat w Gdyni, który zakończył złożeniem 
ślubów zakonnych w 2004 roku. Przez następne 
trzy lata studiował filozofię w Krakowie. Po ukoń-
czeniu studiów rozpoczął pracę w Szkole Kontak-
tu z Bogiem (rekolekcje w milczeniu dla młodzie-
ży) i w Duszpasterstwie Powołaniowym w Gdyni.  
W latach 2009-2012 studiował teologię na Papie-
skim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w War-
szawie. Od września 2013 roku, pracuje w Szkole 
Podstawowej nr 69 jako nauczyciel religii oraz kon-
tynuuje studia teologiczne z biblistyki na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Jest także duszpasterzem wspólnoty ewange-
lizacyjnej “Dom”, działającej przy naszej Parafii,  
a także duszpasterzem akademickim w Duszpaster-
stwie Akademickim „Dąb”.

Redakcja

Uzdolnieni 
do modlenia się 
przez Ducha św. 

Chrześcijańska filozofia życia. 
Część pierwsza – Stojąc w obli-
czu Boga

Modlitwa zakłada pragnienie skontaktowania się  
z Bogiem, bo jej źródłem jest sam Bóg. Wychodzi 
On bowiem naprzeciw człowiekowi przez swoje 
Słowo i w swoim Duchu, który woła w nas: „Ab-
ba, Ojcze” (por. l, 8,15) i „przychodzi z pomocą na-
szej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, 
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w bła-
ganiach, których nie można wyrazić słowami” Rz 
8,26). W ten sposób uzdalnia nas do modlitewne-
go zaangażowania osobowego. Szacunek bowiem 
względem Boga wymaga stawienia się przed Nim 
i zachowania odpowiedniej postawy ducha i ciała, 
zależnie do rodzaju podejmowanej modlitwy.

„Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty  
–  stwierdza Jan Paweł II –  daje o sobie znać,   
w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem 
postaci,  w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, 
że gdziekolwiek ktoś modlił się na świecie, tam jest 
Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna  
i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrze-



13

nia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa 
jest obecność i działanie Ducha Świętego, który 
«tchnie» modlitwę w serce człowieka w całej nie-
zmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz 
sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu  
i religijnemu. [...]

Duch Święty jest darem, który przychodzi do ser-
ca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie obja-
wia się On przede wszystkim jako Dar, «przychodzi 
bowiem z pomocą naszej słabości». Tak więc Duch 
Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale pro-
wadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając 
naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On obecny 
w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynności mo-
dlenia się Boski wymiar” (DV 65). „Czysta mod- 
litwa polega bowiem na udziale w dialogu Pana z 
Ojcem w Duchu Świętym, w dialogu trójjedyne-
go Boga ze światem i z nami. Ten trójjedyny dialog 
obejmuje cały wszechświat. [...] Bo każda chrześci-
jańska modlitwa sprowadza się ostatecznie do włą-
czenia się modlącego w wolę Ojca, którą pełni Syn.  
A jak Syn w każdym swym czynie wypełnia całą 
wolę Ojca, tak też każda nasza modlitwa chrześci-
jańska ma pełny w niej udział.”

Podstawowe wymogi modlitwy chrześcijańskiej:
a. „Modlitwa chrześcijańska zawsze jest okre-

ślana przez strukturę chrześcijańskiej wiary, w któ-
rej jaśnieje prawda o Bogu i stworzeniu. Dlatego  
z całą ścisłością można powiedzieć, że przybiera 
ona postać osobowego, wewnętrznego i głębokie-
go dialogu między człowiekiem a Bogiem. Wyra-
ża więc komunię istniejącą pomiędzy odkupionym 
stworzeniem i wewnętrznym życiem Osób Trójcy 
Świętej. Owa komunia oparta na Chrzcie Eucha-
rystii, będących źródłem i szczytem życia Kościo-
ła, zakłada postawę nawrócenia, odejścia od «ja» 
w kierunku Bożego «Ty». Chrześcijańska modli-
twa jest więc jednocześnie autentycznie osobista  
i wspólnotowa. Wzdryga się przed bezosobowymi 
lub skoncentrowanymi na «ja» technikami, które 
mogą wytworzyć automatyzmy, prowadzące do za-
mknięcia się duchowości egotycznej, niezdolnej do 
swobodnego otwarcia się na transcendentnego Bo-
ga. Jeżeli w Kościele poszukuje się nowych metod 
medytacji, to zawsze należy pamiętać, że autentycz-
na modlitwa chrześcijańska jest spotkaniem dwóch 
wolności: nieskończonej wolności Boga z ograni-
czoną wolnością człowieka.”

b.  Bóg jest zawsze większy od wszelkich na-
szych o Nim wyobrażeń (Deus semper maior), dla-
tego za priorytet w życiu modlitwy trzeba uznać 
wrażliwość na słowo Boże.

c. „Każdy powinien odnaleźć w różnorodności 
i bogactwie modlitwy chrześcijańskiej, której uczy 
Kościół, własną drogę, własny sposób modlitwy; ale 
te wszystkie drogi osobiste łączą się w końcu w tej 

drodze do Ojca, którą jest Jezus Chrystus. Tak więc, 
niech każdy w poszukiwaniu własnej drogi pozwo-
li się prowadzić nie własnym osobistym upodoba-
niom, ale Duchowi Świętemu, który przez Chrystu-
sa wiedzie nas do Ojca.”

d. „Każda chrześcijańska modlitwa kontempla-
cyjna prowadzi do miłości bliźniego, do działania 
i do cierpienia, i właśnie w ten sposób najbardziej 
przybliża do Boga. [...]

Trzeba jednak pamiętać, że stałe zjednoczenie  
z Bogiem lub wewnętrzne czuwanie i wzywanie po-
mocy Bożej, które w Nowym Testamencie nazywa-
ne jest «nieustanną modlitwą», może trwać także 
wtedy, gdy człowiek – zgodnie z wolą Bożą –  odda-
je się pracy i trosce o bliźniego. Poucza nas Apostoł: 
«Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie» (l Kor 
10,31). W istocie, autentyczna modlitwa, jak twier-
dzą wielcy mistrzowie życia wewnętrznego, wzbu-
dza w modlących się gorącą miłość, która przynagla 
ich do udziału w misji Kościoła i do służby braciom 
na większą chwałę Bożą.”

 o. Zygmunt Perz SJ

Sługa Boży brat 
Stanisław Komar 
(1882-1942)

Urodził się 30 marca 
1882 roku w Sztokhol-
mie. Studiował agrono-
mię na Akademii Rol-
niczej w Dublanach ko-
ło Lwowa. W czasie  
rewolucji październi-
kowej 1917 roku został 
aresztowany  i skazany 
na śmierć. Złożył ślub, 
że jeżeli ocali życie, 
poświęci je wyłącznie 
Bogu. Niespodziewa-
nie odzyskał wolność. 
Wstąpił do jezuitów 22 listopada 1924 roku. Ślu-
by zakonne złożył 28 listopada 1926 roku. Wraz  
z innymi jezuitami, został aresztowany przez Niem-
ców w Poznaniu 23 września 1939 roku. W więzie-
niu przy ul. Młyńskiej odebrano więźniom pienią-
dze, zegarki i inne kosztowności, a także zinwen-
taryzowano złote zęby w szczękach. Któregoś dnia  
zostali wywiezieni samochodem ciężarowym na po-
kryte śniegiem puste pole około 100 m od traktu Po-
znań-Warszawa. Ustawiono wszystkich w szeregu 
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na wprost karabinu maszynowego i oświetlono re-
flektorami samochodu. Niespodziewanie nadjechał  
samochód osobowy, z którego wysiadło dwóch ofi-
cerów Wehrmachtu. Skazańcy zostali z powrotem 
załadowani do ciężarówki i przewiezieni do Golina, 
miasteczka leżącego 11 km przed Koninem. Tam z 
kilku mieszkań w pobliżu rynku wyrzucono rodzi-
ny żydowskie i umieszczono więźniów. Mogli swo-
bodnie poruszać się po ulicach, musieli jedynie co-
dziennie meldować się na policji. Pewnego razu 
kiedy brat Komar nie zdjął w porę czapki przed idą-
cym ulicą Niemcem, został okrutnie pobity.

Internowanych przewieziono 15 sierpnia 1940 
roku do obozu pracy w Buchenwaldzie, a 8 grud-
nia tego samego roku brata Komara przeniesiono 
do Dachau. Współtowarzysze opowiadali, że z je-
go postaci emanowało trudne do opisania szlachec-
two ducha. To niezwykłe dostojeństwo zauważa-
li również Niemcy i nie chcieli wierzyć, że nie jest 
on kapłanem. Chociaż znalazł się w wielkiej ma-
sie innych więźniów, nawet zbrodniarze spod zna-
ku trupiej czaszki wyczuwali, że mają do czynienia 
z kimś wyjątkowym. Musiał być przy tym człowie-
kiem niezwykle  skromnym i  nie rzucającym się  
w oczy, skoro brakuje o nim wzmianek w literaturze 
wspomnieniowej.

W całym życiu zakonnym odznaczał się wielkim 
nabożeństwem do św. Andrzeja Boboli. W dniu 15 
lipca 1942 roku został wysłany z Dachau do Hart- 
heim k. Linzu i tam zginął w komorze gazowej.

Redakcja

Jubileusz Kościelnej 
Służby Porządkowej 
„Totus Tuus”

W dniu 26 września 2013 roku, w naszej Para-
fii, miała miejsce ważna uroczystość: jubileusz 
Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus”.  
Po Mszy świętej, podczas której modliliśmy się 
w intencji panów w niej działających, zabrał głos 
Przewodniczący Zarządu KSP AW ds. organizacyj-
no-finansowych, Stanisław Dublanka. Podczas wy-
stąpienia nawiązał do wydarzenia, które zapocząt-
kowało powstanie KSP „Totus Tuus”. Na początku 
1979 roku otrzymaliśmy radosną wiadomość, że w 
czerwcu Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedzi Pol-
skę, swoją Ojczyznę. Miała to być pierwsza wizyta 
Ojca Świętego w kraju komunistycznym. Episkopat 
Polski obawiał się, że władze komunistyczne bę-
dą starały się odizolować Ojca Świętego od wier-

nych, a życie Papieża może być zagrożone. W zaist-
niałej sytuacji ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Pry-
mas Polski, podjął decyzję o utworzeniu Służby Po-
rządkowej, która będzie czuwała nad prawidłowym 
przebiegiem wizyty. Na wezwanie proboszczów  
z różnych parafii do służby zgłosiło się ponad 10 ty-
sięcy osób. Została wyodrębniona specjalna grupa, 
która miała czuwać bezpośrednio nad bezpieczeń-
stwem Ojca Świętego, a pozostali mieli pełnić wartę 
podczas mszy i na trasach przejazdu Ojca Świętego. 
Odpowiedzialnym za przebieg pielgrzymki z ramie-
nia Episkopatu został ks. infułat Zdzisław Król (zgi-
nął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku),  
a moderatorem (opiekunem) archidiecezjalnym 
Służby Kościelnej został ks. Tadeusz Karolak. 
Prymas Polski, ks. Kardynał Józef Glemp, wydał  
30 marca 1983 roku Dekret sankcjonujący działal-
ność w Archidiecezji Warszawskiej Kościelnej Służ-
by Porządkowej, która przyjęła hasło Ojca Świętego 
Jana Pawła II:  „Totus Tuus”. 

Członkowie KSP nie tylko służą kościołowi,  
ale też publicznie wyznają swoją wiarę.

W tym roku minęła 30 rocznica wydania Dekre-
tu, dlatego z tej okazji KSP AW wybiła medal „XXX 
lat w Służbie Kościoła”, którym honoruje modera-
torów i braci KSP. Medalami zostały  uhonorowa-
ni następujący księża i bracia z naszej Parafii: dzie-
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kan dekanatu mokotowskiego, nasz proboszcz,  
o. Waldemar Borzyszkowski SJ, moderator koła KSP  
o. Andrzej Spławski SJ, byli moderatorzy: o. Piotr 
Sasin SJ, o. Leszek Pestka SJ, o. Jan Noszczak SJ 
oraz bracia założyciele KSP w służbie od czasu jej 
powołania: dowódca koła brat Andrzej Byczkowski, 
były dowódca, Adam Pietrzak, oraz Tadeusz Krupa  
i Franciszek Kobryńczuk.

Zwracając się do zebranych p. Stanisław stwier-
dził, że konieczne jest odmłodzenie szeregów KSP. 
W związku z tym  zwrócił się z prośbą do parafian 
o wstępowanie do Kościelnej Służby Porządkowej 
„Totus Tuus”. Ich pomoc będzie niezbędna  w 2016 
roku, kiedy Ojciec Święty Franciszek, w czasie Dni 
Młodzieży, odwiedzi Polskę, a może i Warszawę.

Po Mszy św. członkowie Służby Porządkowej  
spotkali się, tak jak w każdy ostatni czwartek mie-
siąca, z moderatorem grupy, o. Andrzejem Spław-
skim SJ, który głosi katechezy dotyczące aktual-
nych problemów oraz problemów naszej wiary. Na 
jubileuszowym spotkaniu podzielił się refleksja-
mi o sumieniu.  Mówiono też o przyszłości Służ-
by. Członkowie, poza ochroną różnych uroczysto-
ści parafialnych, pełnią dyżury w niedzielę i świę-
ta w Sanktuarium, we wczesnych godzinach po-
południowych, to jest od zakończenia Mszy świę-
tej z godziny 13:00 do godziny 16.30. Dzięki temu 
Sanktuarium może  być otwarte przez cały dzień dla 
osób pragnących je nawiedzić. Ale „Totus Tuus”  
to wspólnota mężczyzn nie tylko „stojących na war-
tach” podczas Mszy św. i innych uroczystościach. 
To też grupa osób rozważających różne problemy, 
modlących się wspólnie na comiesięcznych spo-
tkaniach oraz pomagających Proboszczowi w wie-
lu przedsięwzięciach, uroczystościach kościelnych 

czy procesjach oraz akcjach charytatywnych. Pano-
wie wielokrotnie pomagali przy transporcie książek 
z prywatnych bibliotek na kiermasze. Grupa może 
też służyć Parafii na różne inne sposoby, na przy-
kład utrzymując kontakty ze starszymi kolegami  
i innymi chorymi ludźmi, którzy czasem są sa-
motni, przebywają we własnych mieszkaniach lub  
w domach opieki, a bardzo potrzebny jest im kontakt  
z innymi, poprzez rozmowę, a nawet samą obec-
ność. Mogą także pełnić dyżury w Muzeum św. An-
drzeja Boboli. 

Wszyscy parafianie, ale w szczególności człon-
kowie Służby Porządkowej, powinni czuć się odpo-
wiedzialni za to, aby dalej rozwijała się ta wspólno-
ta! Trzeba zachęcić najbliższych: synów, braci, są-
siadów, aby „przejęli pałeczkę” w tej pięknej służ-
bie Kościołowi.

Doroczna 
pielgrzymka 
mężczyzn 
zrzeszonych  
w Kościelnej Służbie 
Porządkowej

W dniu 12 października br. odbyła się doroczna 
pielgrzymka mężczyzn zrzeszonych w KSP „To-
tus Tuus” Archidiecezji Warszawskiej do Sank-
tuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzie-
ży na Siekierkach. Pielgrzymką tą KSP „Totus Tu-
us” rozpoczęła nowy rok swojej działalności. 
Rok ten dla Sanktuarium na Siekierkach jest ro-
kiem szczególnym, ponieważ świętuje 70. Roczni-
cę Objawień Pana Jezusa i Matki Bożej kilkunastu- 
letniej Władzi, oraz 25. Rocznicę Erygowania Para-
fii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Wyznawców .

Bracia z terenu Archidiecezji wraz z poczta-
mi sztandarowymi zgromadzili się o godz. 10:00  
w Kaplicy Objawień. Po powitaniu odmówiono Ko-
ronkę do Matki Bożej Siekierkowskiej Nauczycielki 
Młodzieży, a następnie tajemnice radosne  Różańca 
Świętego. Po modlitwach poczty sztandarowe i ze-
brani Bracia przeszli procesjonalnie do Sanktuarium, 
gdzie wysłuchali konferencji wygłoszonej przez Mo-
deratora KSP „Totus Tuus” Archidiecezji Warszaw-
skiej, ks. prałata Marka Mentraka,  który nawiązał  
do słów Ojca św. Jana Pawła II – „Trwajcie mocni 
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II Krucjata Modlitwy 
w intencji Ojczyzny

Listopad 2013 - Kwiecień 2014 

Listopad – O większą wrażliwość i solidarność  
z osobami zepchniętymi na margines życia społecz-
nego w Polsce oraz konkretną pomoc bezrobotnym, 
starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedz-
twie. 
Grudzień – Aby rodziny oparły się pokusom ko-
mercjalizacji i zeświecczenia Świąt Bożego Naro-
dzenia poprzez właściwe przeżycie Adwentu. 
Styczeń – Za młodzież, aby włączyła się w przygo-
towanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. 
Luty – O liczne i dobre powołania do zakonów żeń-
skich i męskich. 
Marzec – Aby okres Wielkiego Postu i udział  
w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezu-
sa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym 
i społecznym. 
Kwiecień – Aby w Polsce wcielano w życie rodzin-
ne, zawodowe i społeczne nauczanie bł. Jana Pawła II. 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

w wierze, modlitwie i miłości” (św. Paweł ) oraz Ojca 
św. Benedykta XVI – „Wpatrujcie  się w niebo, będąc 
tu na ziemi”. Wiara jest Łaską Bożą daną człowieko-
wi, na którą każdy człowiek ma się otworzyć. Następ-
nie Ks. prałat  zadał pytania: czy w naszym życiu jest 
tak, że jesteśmy czytelnym świadkiem dla innych, czy 
realizujemy przesłanie zawarte w Eucharystii i w Sło-
wie Bożym.  Wspomniał  również o świętowaniu nie-
dzieli, która nie powinna być dniem zakupów. Poinfor-
mował, że 13 października będzie Dniem Zawierzenia 
Matce Bożej przez Ojca św. Franciszka.

O godz. 12:00 rozpoczęła się Msza św., koncelebro-
wana przez księży moderatorów Archidiecezji War-
szawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej, oraz Oj-
ca Proboszcza Sanktuarium na Siekierkach. W homi-
lii Ojciec Proboszcz odniósł się do przeczytanej Ewan-
gelii, która zachęca nas, aby tak jak Maria z Betanii 
usiąść u stóp Pana i słuchać, co Pan Jezus chce nam 
powiedzieć. Czas spędzony na modlitwie nie jest cza-
sem straconym, bo jest czasem patrzenia na Chrystusa.

Podczas Mszy św. odbyło się prawykonanie hym-
nu KSP „Totus Tuus” „Zawierzenie”. Zasłużonym 
Braciom zostały wręczone medale 30-lecia KSP „To-
tus Tuus”, a następnie odmówiono Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego.

Spotkanie zakończyło się agapą, podczas której po-
dano pączki oraz kawę i herbatę.

Andrzej Byczkowski

Minęła trzecia 
rocznica śmierci 
śp. Ojca Mirosława 
Paciuszkiewicza SJ 

W niedzielę, 29 września br., o godzinie 10:00,  
w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli uczestniczyli-
śmy we Mszy świętej odprawionej w intencji, mię-
dzy innymi, zmarłego przed trzema laty śp. Ojca 
Mirosława, niezapomnianego wieloletniego pro-
boszcza i kustosza Sanktuarium, twórcy duszpa-
sterstwa osób żyjących w związkach niesakramen-
talnych, współtwórcy i moderatora Stowarzysze-
nia Przymierza Rodzin, wieloletniego członka Re-
dakcji Mszy św. Radiowej, inicjatora powstania na-
szego parafialnego pisma, autora książek, kierowni-
ka duchowego, spowiednika oraz przyjaciela wie-
lu księży i parafian. Mszy świętej koncelebrowanej 
przewodniczył o. Andrzej Majewski SJ, rektor Ko-
legium Ojców Jezuitów.

Po Mszy świętej grono osób, wiernych pamię-
ci Ojca Mirosława, zebrało się w sali „Betlejem”  
i wysłuchało ciekawego świadectwa pani Marii An-
ny Wolińskiej, absolwentki Katolickiego Uniwersy-
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tetu Lubelskiego, która studiowała na KUL-u polo-
nistykę razem z Ojcem  Mirosławem.

Zebrani w sali „Betlejem” wspominali także o 
swoich związkach z Parafią i z Ojcem Mirosławem 
i o tym, jak te związki wpłynęły  na dalsze koleje 
ich losów. Postanowiono spisać te świadectwa, któ-
re będą mogły posłużyć do wzbogacenia biografii  
o. Mirosława. Gdyby ktoś chciał dołączyć swe świa-
dectwo, prosimy przesłać je pod adresem redakcji.

Rokrocznie we  wrześniu będzie odprawiana 
Msza święta w intencji śp. Ojca Mirosława, który 
miał tak wielki dar zjednywania sobie ludzi i pro-
stowania ich, jakże często „krętych”, ścieżek życia. 
Był to kapłan, za którego sprawą dokonało się wie-
le dobra. 

Niech pamięć o Nim żyje w naszych sercach.

Redakcja

Profesor 
Janina Słomińska 
odeszła do Pana

Całe życie oddała Bogu i ludziom. Swoją miłość 
do człowieka i afirmację świata czerpała z głę-
bokiej wiary. Rzetelną pracą i oddaniem tworzy-
ła dla innych możliwość dyskretnego przybliżania 

się do Boga. Eucharystia i modlitwa – to Jej osobi-
ste spotkania z Bogiem, które owocowały Jej Czło-
wieczeństwem… Umiała być dla innych Miejscem 
Spotkania Boga z ludźmi. Rozważna i serdeczna, 
powściągliwa i dowcipna, a nade wszystko zatro-
skana o pogłębianie wiedzy, aby można było wy-
pływać na głębię wiary. Zawsze opanowana i zrów-
noważona, otwarta i wsłuchująca się w serce dru-
giej osoby. Umiała słuchać, nie mówiła dużo, ale je-
żeli zabierała głos, to zawsze wtedy, gdy miała coś 
mądrego do powiedzenia. Zdobyła serca wielu stu-
dentów i tych, którzy mieli to szczęście „otrzeć się”  
o Jej wspaniałą Osobę. Nie sposób pominąć – cho-
ciaż lat przybywało – Jej młodego ducha! Mimo 
dolegliwości wieku, choroby i innych problemów, 
umiała ukierunkowywać swoje myślenie i działanie 
na sprawy ważne i potrzebne.

W latach 1947-1951 ukończyła studia z psycho-
logii wychowawczej na Uniwersytecie Warszaw-
skim, następnie w okresie 1948-1952 – katechety-
kę na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studia doktoranckie ukończyła już 
na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w 1973 ro-
ku obroniła doktorat, a w 1982 uzyskała habilitację.

W latach 1957-1960 była nauczycielką religii  
w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej nr 30  
w Warszawie, a po usunięciu religii ze szkół – przez 
10 lat katechetką w Parafii Narodzenia NMP w War-
szawie. Od tamtego czasu była aktywnym człon-
kiem Kolegium Katechetycznego działającego przy 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Prof. Janina Słomińska była socjologiem religii 
i cenionym wykładowcą akademickim. Kierowała 
katedrą mikrosocjologii Wydziału Kościelnych Na-
uk Historycznych i Społecznych Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie. Jest autorką książek, 
m. in.: Wychowanie religijne w rodzinie: typy po-
staw rodziców w zakresie wychowania religijnego 
(1984) oraz Mechanizmy i funkcje grup młodzieżo-
wych (1986). Była wykładowcą Salezjańskiego In-
stytutu Wychowania Chrześcijańskiego i Instytutu 
Pedagogiki im. św. Jana Bosko. Należała do Pol-
skiego Towarzystwa Socjologicznego i Societé In-
ternationale de Sociologie des Religions. Od 1976 
roku działała jako animatorka Odnowy w Duchu 
Świętym,  w okresie stanu wojennego współtwo-
rzyła ruch, a następnie Stowarzyszenie Przymierze 
Rodzin. Była długoletnią członkinią zarządu oraz 
członkinią honorową tegoż Stowarzyszenia. Dzia-
łała w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 
w latach 1972-1990 kierowała Działem Programo-
wym Klubu. Od 1980 roku była członkiem Komisji 
Episkopatu Polski ds. realizacji uchwał Soboru Wa-
tykańskiego II, a następnie Komisji KEP ds. Apo-
stolstwa Świeckich oraz delegatką na Europejskie 
Forum Laikatu. W kadencji 1998-2002 była rów-
nież członkiem Krajowej Rady Katolików Świec-
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kich. W naszej Parafii współpracowała między in-
nymi z zespołami synodalnymi i wchodziła w skład 
Rady Parafialnej.

Pani Profesor Janina Słomińska zginęła tragicz-
nie w wypadku 31 października 2013 roku. Miała 
85 lat. Została pochowana w rodzinnym  grobowcu 
na warszawskich Powązkach.

Maria Legatowicz

Pielgrzymka 
do Świętej Lipki

Dnia 12 października z Parafii św. Andrzeja Bobo-
li wyruszyła pielgrzymka autokarowa do Sanktu-
arium w Świętej Lipce. Uczestniczyły w niej dzieci 
ze Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie 
naszej Parafii, czyli nr 69 i 70. Opiekę nad dzieć-
mi sprawowały katechetki, siostry Felicjanki, oraz  
katecheci: ojciec Krzysztof Korolczuk SJ i diakon 
Jakub Szelka SJ. Pomagały także niektóre mamy  
i babcie.

Po przyjeździe do Świętej Lipki uczestniczyli-
śmy w Eucharystii sprawowanej w naszych inten-
cjach przez ojca Krzysztofa. Następnie zwiedzali-
śmy Sanktuarium. Ojciec Marek Wieloch SJ zapo-
znał nas z historią Sanktuarium oraz Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Świętolipskiej. Był też czas 
na modlitwę, podczas której  prosiliśmy Matkę Bo-
ską Świętolipską o wstawiennictwo we wszystkich 
przywiezionych przez nas intencjach. Dzieci miały 
też okazję wysłuchać koncertu organowego, a tak-
że zwiedzić chór i z bliska zobaczyć ruchome figur-
ki aniołów, co dla małych pielgrzymów było dużą 
atrakcją. Po obiedzie wygospodarowano czas wolny 
na osobiste zwiedzanie oraz na zakup pamiątek. Na-
stępnie dzieci spotkały się przy ognisku,  w którym 
piekły kiełbaski. Niestety, nie sprzyjała nam zbytnio 
pogoda, ale humory dopisały – dzieci śpiewały i ha-
sały wokół ogniska. Zmęczone wsiadły do autoka-
ru. Podczas czterogodzinnej podróży  odpoczywa-
ły, śpiewały oraz odmówiły różaniec. Mali pielgrzy-
mi byli zadowoleni z wyjazdu, bo już dopytują się, 
kiedy będzie następny taki wyjazd pielgrzymkowy.

S. Paulita Dąbrowska

Pielgrzymi 
ze Szczecina 

W dniach od 27 do 29 września 2013 roku szczeciń-
skie parafie p.w. św. Jana Chrzciciela, św. Andrze-
ja Boboli i św. Stanisława Kostki wspólnie zorgani-

zowały pielgrzymkę na Jasną Górę i do Warszawy. 
Celem pielgrzymki na Jasną Górę było czuwanie 
modlitewne w Roku Wiary przez wiernych Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pod przewodnic-
twem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Po Apelu 
Jasnogórskim, całonocnym czuwaniu, Eucharystii 
o północy, Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogór-
skich i błogosławieństwie Arcybiskupa wszystkie 
pielgrzymki udały się w drogę powrotną do Szcze-
cina nawiedzając wybrane przez organizatorów róż-
ne sanktuaria maryjne i miejsca kultu Świętych.

Celem kolejnego etapu pielgrzymki była War-
szawa. W sobotę, 28 września, nawiedziliśmy ko-
ściół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żo-
liborzu i Muzeum oraz modliliśmy się przy gro-
bie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Po noclegu u Oj-
ców Kapucynów w Zakroczmiu, w niedzielę,  
29 września, udaliśmy się do Narodowego Sanktu-
arium Św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mo-
kotowie. O godzinie 9.00 zwiedziliśmy  Muzeum 
św. Andrzeja Boboli, po którym oprowadził nas  

z właściwą sobie kompetencją pan Andrzej Ły-
ziak. W tym miejscu składamy mu serdeczne 
podziękowanie za jego oddanie i wielką cześć  
dla św. Andrzeja Boboli. 

fo
t. 

M
ac

ie
j G

liń
sk

i



19

Centralnym punktem nawiedzenia Sanktu-
arium była koncelebrowana Eucharystia, której 
przewodniczył o. Andrzej Majewski, rektor Ko-
legium Jezuitów. Na początku Mszy św. o godzi-
nie 10:00 ks. Prałat Aleksander Ziejewski, pro-
boszcz Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szcze-

cinie, złożył na krypcie z relikwiami Św. An-
drzeja Boboli wiązankę biało-czerwonych kwia-
tów, a o. Waldemar Borzyszkowski SJ, kustosz 
i proboszcz Sanktuarium, w serdecznych sło-
wach przywitał naszą pielgrzymkę. Na zakoń-
czenie Eucharystii o. Waldemar przekazał na rę-
ce ks. Prałata Aleksandra Ziejewskiego relikwie 
św. Andrzeja Boboli do Bazyliki św. Jana Chrzci-
ciela w Szczecinie. Po Mszy św. nasi pielgrzy-
mi oraz wierni obecni na Eucharystii zgromadzili 
się przy trumnie z Ciałem Świętego Męczennika 

na wspólną modlitwę. Odmówiliśmy „Litanię do 
św. Andrzeja Boboli” i Akt zawierzenia Święte-
mu. Na zakończenie modlitwy każdy z obecnych 
oddał cześć relikwiom przez ich ucałowanie. 

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki była 
warszawska Starówka, gdzie nawiedziliśmy Ka-
tedrę św. Jana Chrzciciela z kaplicą  Sługi Bo-
żego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Przy grobie 

Prymasa Tysiąclecia złożyliśmy wiązankę biało
-czerwonych kwiatów i odmówiliśmy modlitwy. 
Po zwiedzeniu katedry udaliśmy się do graniczą-
cego z nią Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 
Patronki Stolicy.

Po godzinnym spacerze po Starym Mieście 
oraz posileniu się kawą i lodami udaliśmy się 
w drogę powrotną do Szczecina, dokąd dotarli-
śmy nad ranem następnego dnia, gdyż po drodze 
utkwiliśmy na kilka godzin w korku po wypadku, 
jaki zdarzył się na trasie przejazdu.

Dopełnieniem naszej pielgrzymki było spotka-
nie  uczestników w Parafii św. Andrzeja Bobo-
li w Szczecinie na comiesięcznym nabożeństwie 
16 października o godzinie 17:30 ku czci nasze-
go Patrona oraz na Mszy św. w intencji Ojczy-
zny, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Oj-
ca świętego Franciszka i rodzin z naszej Para-
fii. Po Mszy św. odbyło się spotkanie „popiel-
grzymkowe”, podczas którego wspominaliśmy 
nasz wyjazd oraz obejrzeliśmy prezentację mul-
timedialną przygotowaną przez p. Teresę Józe-
fowicz, sekretarza Koła Terenowego Stowarzy-

szenia Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli  
w Szczecinie. Uwiecznieniem tego wydarzenia 
jest wystawa ze zdjęciami z pielgrzymki oraz 
kalendarz na 2014 rok, w którym umieściliśmy 
ważniejsze wydarzenia związane z tegoroczną 
działalnością Stowarzyszenia na terenie Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz innych 
uroczystości związanych z obchodami 75. rocz-
nicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli.

Ufamy, że ta pielgrzymka i przekazanie reli-
kwii św. Andrzeja Boboli do Bazyliki św. Jana 
Chrzciciela przyczyni się do jeszcze szerszej po-
pularyzacji patrona Polski na Ziemi Szczecińsko-
-Kamieńskiej. Przypomnijmy, iż w naszej Archi-
diecezji jest pięć parafii pod wezwaniem św. An-
drzeja Boboli (Szczecin, jezuici), Golczewo, Me-
chowo k. Płot, Krajnik Górny i Piasecznik).

Opracował o. Bernard Gonska SJ
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Kościół nigdy 
nie opuszcza narodu

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział do uczestni-
ków Ruchu „Odrodzenie”, że „Kiedyś mnie zabrak-
nie, ale wy to przypomnicie”. Słowa Kardynała Wy-
szyńskiego są żywe i  aktualne, także dzisiaj.

Cały Kościół jest skie-
rowany ku człowieko-
wi. Dokonuje się to na 
przestrzeni dziejów za-
równo w Kościele Po-
wszechnym, jak i w na-
szej Ojczyźnie.

Prawda ta wyraźnie 
ujawnia się w dziejach 
naszego Narodu. By-
wały różne sytuacje, 
mieliśmy najrozmait-
sze trudności. Niekie-
dy milkło państwo, na-
wet na dłuższy czas – 

ponad 200 lat. Niekiedy ujarzmiany był i Naród, 
który budził się jednak w czasach niewoli i walczył  
o swoją wolność, czy to w Insurekcji Kościuszkow-
skiej, czy w powstaniach: Listopadowym, Stycz-
niowym, Warszawskim, a także później w mniej-
szym lub większym zakresie. Natomiast Kościół 
był zawsze nierozerwalnie obecny w naszych dzie-
jach. Nie można znaleźć takiego okresu w naszym 
dziesięciowieczu historii, aby Kościół w Polsce był 
nieobecny, aby ktoś się ku niemu nie oglądał i nie 
mówił w sercu: „Dokąd pójdziemy? Słowa żywota 
wiecznego Ty masz”.

Kościół w Polsce to jest szczególny rozdział. 
Nieraz może się ludziom wydawać, że Kościół  
w Ojczyźnie naszej w swej trosce za daleko się po-
suwa, spełnia zbyt drobiazgowe zadania. Tymcza-
sem tak nie jest, bo Wcielenie Syna Bożego jest 
wybitnie rodzinne, domowe, dokonuje się w naj-
prostszych warunkach w otoczeniu spraw jak naj-
bardziej ziemskich. Narodzenie Chrystusa w swej 
oprawie jest już niemal skandalicznie ludzkie, 
ziemskie. Oto stajnia, żłób, zwierzątka, trochę sia-
na, jeśli w ogóle ono było – „i owinęła go w pie-
luszki i położyła w żłobie”. A potem – wyjście 
Chrystusa ze stajni ku codzienności życiowej. Zda-
wałoby się, że za bardzo wchodzi On, Mąż Dosko-
nały i przyszły Zbawiciel świata, w codzienność, 
że gdy pogasną wszystkie światła przed oczyma 
Narodu, to jedno światło Betlejemskie  pozostanie.  

A w promieniach tego światła zawsze widzimy 
Matkę Boga Człowieka.

Dzisiaj jest sytuacja szczególna, chociaż nie je-
dyna w dziejach Narodu Chrystusowego, ochrzczo-
nego. Sytuacja, w której oczy wszystkich zwraca-
ją się ku Kościołowi, a ludzie mówią sobie w ser-
cu: „Dokąd pójdziemy? Słowa żywota wiecznego 
Ty masz”. Jedyny autorytet, który pozostał w Pol-
sce, to autorytet Kościoła. Ludzie stwierdzają to 
bardzo bezpośrednio i oczekująco. Wtedy nie moż-
na się cofnąć, nie można zejść z widowni codzien-
nych spraw. 

Nieraz jestem tym przejęty, czy nie za bardzo 
odchodzimy od tego, co jest naszym obowiąz-
kiem – od modlitwy i przepowiadania słowa Bo-
żego. Ale bywały już takie sytuacje, kiedy Kościół 
wypełniał zadania zastępcze. Tak było w okresie 
niewoli, kiedy Kościół był nauczycielem i wycho-
wawcą. Włączał się niekiedy nawet w walką zbroj-
ną, jak zakonnicy warszawscy w czasie Powstania 
Listopadowego czy Styczniowego, których maso-
wo wysyłano na Sybir, czy na szubienice pod Cy-
tadelą. Dzisiaj nikt nie śmie powiedzieć, że oni 
przekroczyli granicę swoich zadań. Wtedy to bo-
wiem zaczął się budzić duch świadomości narodo-
wej. Czyta się na te tematy różne wywody histo-
ryczne, ale w wielkiej mozaice dziejowej te kar-
minowe kamyczki krwi synów Kościoła były ko-
nieczne.

Tak też jest i dzisiaj. Niekiedy i nam wypad-
nie dać się wciągnąć w sprawy, które wydają się 
dalekie od zadania przepowiadania Ewangelii. Ale 
okazuje się, że błędy współczesne są następstwem 
braku ducha Ewangelii w życiu społecznym, za-
wodowym, gospodarczym, narodowym, politycz-
nym i w sprawowaniu władzy.

Kościół więc musi być obecny w sytuacjach 
trudnych Narodu, nawet gdyby uważał, że to nie 
jest jego zadanie własne, tylko zastępcze. Musi 
przyłożyć rękę do bijącego pulsu życia Narodu i 
czuwać nad tym, aby nadał jego życie było Chry-
stusowe i Ewangeliczne, aby miało skąd czerpać 
moce do przezwyciężania trudności. Naród bo-
wiem się nie kończy. Z socjologii politycznej wia-
domo, że najtrwalszą instytucją w życiu społecz-
nym jest rodzina i naród, dodajmy z naszych do-
świadczeń – Kościół. Stąd nasze nadzieje, nasza 
równowaga i spokój.

Dzisiaj obrona porządku religijnego i moral-
nego, obrona prymatu rodziny, życia rodzinnego  
i ekonomii rodzinnej, obrona wolności i prawa do 
stowarzyszania się, obrona suwerenności naszego 
Narodu – to główne elementy zadania, które sta-
je przed Kościołem Boga Wcielonego, Boga naro-
dzonego w stajni, a ukrzyżowanego wśród łotrów.

Warszawa, 23 XII 1980 roku
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Rozwój umysłu
W numerze 9-10-11/2013 zamieściliśmy fragment 
książki Ks. Mieczysława Nowaka Praca nad sobą 
w duchu wiary. Obecnie drukujemy kolejny frag-
ment tej książki.

Żadna dziedzina naszego życia
nie może leżeć „odłogiem”. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie 
naszego umysłu.
Jest on naszą chlubą. 
Przez niego podobni jesteśmy
do samego Boga – Stwórcy. 
To także nasze zadanie, 
by tym umysłem się posługiwać, 
rozwijać go i doskonalić. 
Pomyśl, jak to możesz czynić. 
Musisz znaleźć swój sposób 
na rozwój w tej dziedzinie. 
Ale skorzystaj też z doświadczenia 
innych ludzi, z ich rad. 
Wiesz dobrze, że musisz zdobyć 
dostępne dla ciebie wykształcenie. 
Zwłaszcza w młodości 
nauka jest twoim obowiązkiem. 
Przykładaj się do niej solidnie. 
Ucz się zasad logiki i pragmatyki. 
Zdobywaj potrzebną wiedzę. 
Przyda ci się w przyszłości. 
Poznawaj świat i siebie. 
Swój charakter, temperament. 
Bogactwo swego ducha. 
Ale i w późniejszym wieku 
nie zaniedbuj intelektu, 
który ciągle może się rozwijać. 
Nawet starsi ludzie 
mogą się wykazać wielką 
dyscypliną myśli 
i tworzyć wielkie dzieła. 
Nieraz dopiero na starość 
mają możliwości nauki 
i potrafią je wykorzystać. 
To godne podziwu i pochwały, 
a także naśladowania. 
Umysł musi być ciągle zajęty 
i to nie tylko rozwiązywaniem krzyżówek, 
ale podejmowaniem poważnych problemów, 
rozwiązywaniem zagadek życia. 
Osobiście nie czytam dzienników. 
Szkoda oczu i pieniędzy. 
Wystarczą mi najkrótsze 
wiadomości radiowe. 
Nie wyobrażam sobie jednak

rozumnego, wykształconego człowieka, 
który by nie czytał poważnej prasy 
i nie wzbogacał swojej kultury 
codzienną lekturą książki, 
wybierając najwartościowszą. 
Jak to wzbogaca duchowo... 
Pomyśl i ty o tym. Coś postanów. 

Trudność 
w poznaniu dziecka

Przedstawiamy pogadankę, którą wygłosił Adam 
Pietrzak w Radiu Józef, obecnie działającym pod 
nazwą Radio Plus Warszawa. Na podstawie zapisu 
magnetofonowego przygotowała do druku Monika 
Kownacka.  

Rodzicom się często wydaje, że znają swoje dziec-
ko bardzo dobrze. Na przykład rozróżniają jego 
głos w tłumie dzieci, wiedzą, jaką zaraz zrobi minę 
itd. Jednak na pytanie: „dlaczego dziecko skłama-
ło?”, nie potrafią udzielić sensownej odpowiedzi, 
co obnaża ich niewiedzę na temat własnego potom-
ka. Rodzicom często wydaje się, że skoro sami byli 
dziećmi, to wiedzą wszystko na temat bycia dziec-
kiem. Jednak obrazy z dzieciństwa wiążą się z prze-
żywanymi  emocjami, których się wtedy nie ana-
lizowało. Czy można się powoływać na te obrazy  
w twierdzeniu, że się zna własne dziecko? Raczej 
nie, gdyż każdy człowiek jest inny. Jeśli zatem ro-
dzic chce poznać swoje dziecko, musi poświęcić 
czas na jego poznanie. 

Rozmowa, w której uda się zrozumieć to, co się 
w dziecku dzieje i jak dziecko myśli, będzie klu-
czem do poznania młodego człowieka. W rozmo-
wie z dzieckiem najważniejsze jest aktywne słu-
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chanie i powstrzymanie się od osądzania i udziela-
nia rad. Ważne, aby pozwolić się dziecku wygadać,  
bo często się zdarza, że po wylaniu wszystkich ża-
lów rozwiązanie problemów przechodzi samo. Ak-
tywne słuchanie, czyli podtrzymywanie rozmowy 
przy pomocy krótkich pytań lub słów i gestów, da-
je rodzicowi możliwość zorientowania się w świe-
cie dziecka, w sposobie jego myślenia, w sposobie 
oceny wydarzeń. 

Trzeba też przyzwyczaić się do faktu, że dziec-
ko nie będzie żyć według scenariusza, choćby był 
najlepszy z możliwych, podsuniętego przez rodzi-
ca. Młody człowiek ma prawo przeżyć swoje ży-
cie na swój sposób. Rodzice mogą jedynie przed-
stawiać inny punkt widzenia, zachęcać do przemy-
ślenia pewnych kroków, a wreszcie mogą pomóc  
w rozwiązaniu problemu. Przedstawianie przez ro-
dziców innego wariantu rozwiązania problemu mu-
si być związane z pozostawieniem dziecku czasu na 
jego rozważenie. 

Trzeba przyznać, że w procesie wychowania 
ogromną rolę odgrywa czas. Czas to miłość. Jedyną 
drogą głębszego poznania własnego dziecka, ponad 
odróżnianie jego cech fizycznych, jest poświęcenie 
mu czasu. Niby proste, a jednak dla wielu rodziców 
wciąż zbyt trudne.

***

Miło nam przekazać wiadomość, że Adam Pietrzak, 
współtwórca i wieloletni Wiceprzewodniczący za-
rządu Przymierza Rodzin, działacz Klubu Inteligen-
cji Katolickiej, współpracownik Radia Józef i na-
szego pisma, w uznaniu za ofiarną i owocną służ-
bę Kościołowi Warszawskiemu został odznaczony 
krzyżem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszaw-
skiej”.

Redakcja

Słuchane 
dwojgiem uszu   

Niedziela, 4 sierpnia 2013 roku. Dziś słuchałam  
o tym, że Jezus proszony o wydanie sądu w spra-
wie majątkowej, odrzuca od siebie rolę ziemskie-
go rozjemcy (Łk 12,13-21). Ma inną misję. Jest nią 
nauczenie ludzi tego, czym jest Królestwo Niebie-
skie, tak żeby sami mogli rozsądzać, jak powinni 
zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych. 
Jedną z rzeczy, o której ludzie muszą decydować, 
jest to, czy można powiedzieć sobie w życiu: „jedz, 
pij i baw się, jeśli sam na to zapracowałeś i niko-
go nie okradasz”? Czy to może być treścią życia? 
W swoim nauczaniu Jezus nie potępia trudu pracy 
i gromadzenia dóbr, ale mówi, że głupie jest zało-
żenie, że można je na stałe dla siebie zatrzymać. Je-
zus naucza, że mądrością jest gromadzenie w ży-
ciu zasobów nieprzemijalnych. Co to za zasoby?  
O tym łatwo się przekonać, gdy człowiek traci to,  
co łatwo stracić: dorobek, zdrowie, pozycję spo-
łeczną. Wtedy okazuje się, że trwałym majątkiem 
jest tylko to, co dobrego zrobiło się innym ludziom, 
których spotkało się w życiu. W trakcie życia czło-
wiek nieustannie zmienia się i w każdej chwili sta-
je się na nowo. Stawanie się człowiekiem polega 
na tym, żeby coraz bardziej przypominać swego 
Stwórcę. Człowiek, który w tym kierunku się zmie-
nia i tak się staje, będzie żyć po tym, gdy skończy 
się jego ziemski czas. Mądry będzie żył na zawsze.

***

Niedziela, 25 sierpnia 2013 roku. Dziś słuchałam, 
jak pewien człowiek, który idzie razem z Jezusem 
do Jerozolim, pyta, czy tylko nieliczni będą zbawie-
ni (Łk 13, 22-30). Pewnie niepokoi się o siebie: czy 
on dostanie się do Królestwa Niebieskiego? Jezus 
mówi, że trzeba uważać, bo drzwi wejściowe pro-
wadzące na ucztę Boga są wąskie i ciasne. I oto mo-
że być tak, że staną przed Jezusem ci, którzy chcą 
tam wejść, lecz On ich nie rozpozna. Będą Mu ob-
cy, gdyż szli przez życie nieposłuszni Jego słowom. 
Gdyby słuchali i opierali się na tym, co słyszą, wie-
dzieliby, że mają troszczyć się o ludzi, którzy po-
jawiają się na ich drodze. Ale oni byli nieczuli: nie 
nakarmili głodnego, nie napoili spragnionego, nie 
przygarnęli bezdomnego. Nie skorzystali z dane-
go im czasu. Czas naszego życia można traktować 
jak wąskie drzwi do królestwa Boga. W danym nam 
czasie drzwi mogą się nieodwołalnie zatrzasnąć lub 
otworzyć. fo
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***

Niedziela,  22 września 2013 roku.  Jezus wysłu-
chuje trędowatych, którzy proszą Go o uzdrowienie,  
i każe im iść do kapłanów, aby pokazać się im. Nie 
uzdrawia trędowatych, lecz każe im postąpić tak, 
jakby byli uzdrowieni (Łk 16,1-13). Ruszają w dro-
gę i rzeczywiście, gdy kapłani ich widzą, stwierdza-
ją, że zostali oczyszczeni z trądu i mogą być przy-
wróceni do życia w społeczności. Dokładnie nie 
wiadomo, kiedy się to stało. Wiadomo, że kiedy ru-
szali w drogę, byli chorzy, po dojściu do kapłanów 
stali się czyści. A więc uzdrowienie nastąpiło gdzieś 
po drodze. Co za radość!

Tylko jeden spośród dziesięciu uzdrowionych 
wraca pokłonić się Jezusowi. Słyszy wówczas od 
Jezusa: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Ale przecież 
dziewięciu pozostałych też zostało uzdrowionych, 
więc widocznie też mieli wiarę. Dlaczego więc Je-
zus powiedział: „Twoja wiara cię uzdrowiła” tylko 
temu, który wrócił z podziękowaniem? Może tyl-
ko on jeden, ten który okazał wdzięczność i rozpo-
znał Boga w Jezusie, został prawdziwie uzdrowio-
ny? Nie tylko z trądu, ale też z patrzenia na życie, 
jakby ograniczało się do tego świata. Pozostali po-
słuchali i poszli tam, gdzie im Jezus nakazał, tylko 
tak „na wszelki wypadek”, bardziej z desperacji niż 
z wiary. Wystarczyło to, żeby uwolnić się od trądu 
i zyskać zdrowie fizyczne, ale nie dało zbawienia.

***

Święto Wszystkich Świętych, 1 listopada 2013 ro-
ku. Dziś wspominamy wszystkich świętych. Świę-
ty, to ktoś taki, kto jest radykalnie inny. Prawdziwie 
święty jest tylko Bóg. Bóg jest tak inny, że nie na-
leży do tego świata. Dlaczego zatem o niektórych 
ludziach też mówimy, że są święci? To ci, którzy  
w ciągu życia upodobnili się do Boga tak, że też sta-
li się inni od otoczenia. Bóg stwarzając świat, stwo-
rzył też człowieka, jako jedyną istotę, o której po-
wiedział, że tworzy ją na Swój obraz. Człowiek jest 
więc w zamyśle Boga Jego ikoną na tym świecie. 

Dlatego w projekcie Boga każdy człowiek ma być 
inny od reszty stworzenia i jest powołany do tego, 
by upodabniać się do Boga. Gdy to się dzieje, czło-
wiek bardzo różni się od świata zwierząt, przekra-
cza swą naturę biologiczną, wyrasta ponad otocze-
nie. Jest święty. Żeby być świętym, trzeba słuchać, 
co Bóg mówi do człowieka i naśladować Go wszę-
dzie tam, gdzie pokazał, jak żyje i jak zachowuje 
się człowiek, gdy jest Bogiem. Bóg pokazał to lu-
dziom w osobie Jezusa z Nazaretu, który w dzisiej-
szej Ewangelii mówi w Kazaniu na Górze, jak być 
szczęśliwym, czyli świętym (Mt 5,1-12a).

***

Niedziela, 3 listopada 2013 roku. Dziś słuchałam 
o tym, jak Zacheusz, zwierzchnik celników w Je-
rychu, wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć przy-
bywającego tam, wędrownego nauczyciela, Jezusa 
(Łk 19,1-10). A przecież celnik to  grzesznik, ko-
laborant, który okradał lud Izraela, żeby nałożone 
podatki częściowo odprowadzić Rzymianom, a czę-
ściowo zostawić sobie. Co przyciągnęło tego arcy-
grzesznika do Jezusa, tak że nie zważając na swą 
pozycję, wdrapał się na drzewo? Odpowiedź znaj-
dujemy w dalszej części tej sceny: Zacheusz wie-
dział o Jezusie tyle, że miał nadzieję, iż ten nauczy-
ciel go nie odrzuci. I miał rację. Nie dość, że Jezus 
zwrócił na niego uwagę, wyróżniając go z tłumu, 
to jeszcze wprosił się do jego domu ku zgorszeniu 
wszystkich praworządnych kapłanów, lewitów, któ-
rzy chętnie wykluczali spośród wiernych, kogo tyl-
ko się dało. Tworzyli w ten sposób kastę uprzywile-
jowanych. Jezus zaś przyszedł szukać zagubionych, 
przyszedł do wszystkich, którzy chcieli go wysłu-
chać i posłuchać. U Jezusa wszyscy mają szansę na 
to, żeby jak ten arcybogaty zwierzchnik celników 
w dowolnym momencie życia ocknąć się i podzie-
lić swoim majątkiem pół na pół z ubogimi i odpła-
cić w czwórnasób tym, których skrzywdzili. Jezus 
wprasza się do ich domu, jeśli tylko wykonają ruch 
świadczący o tym, że chcą Go przyjąć.

Małgorzata Felicka

***      Z życia Parafii      ***

W naszej Parafii nastąpiły zmiany personalne. Odeszli z niej: o. Adam Baczewski SJ do Piotrkowa Trybu-
nalskiego, s. Wirginetta do parafii św. Szczepana w Warszawie i s. Agnes do Zawoi. Nowymi współpra-
cownikami w Parafii zostali: o. Waldemar Aramowicz SJ, jako drugi duszpasterz akademicki, o. Romu-
ald Domagała SJ, katecheta i duszpasterz młodzieży szkół średnich, o. Roman Groszewski SJ, katecheta  
i duszpasterz młodzieży, diakon Jakub Szelka SJ, katecheta, s. Bogna, katechetka, i s. Anna, zakrystianka. 
Nowym Współpracownikom życzymy błogosławieństwa Bożego.
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Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz na-
desłał podziękowanie ojcom jezuitom za pomoc 
przy organizacji uroczystości Święta Dziękczynie-
nia połączonej z 75. rocznicą kanonizacji św. An-
drzeja Boboli w czerwcu 2013 roku. Wielkim wy-
darzeniem była wtedy procesja z ciałem św. An-
drzeja Boboli w srebrnej trumnie, z Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście do Świą-
tyni Opatrzności na Polach Wilanowskich. Podzię-
kowanie przekazano do Muzeum naszego Patrona. 

Koncert dedykowany prof. Reginie Smendzian-
ce w 2. rocznicę jej śmierci, odbył się 15 wrze-
śnia.  Była światowej sławy pianistką, Rektorem 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w la-
tach 1972–1973, doktorem honoris causa Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, laureat-
ką IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina. Regina Smendzian-
ka całym sercem służyła Parafii, swoją działalność 
zaczęła od darowania Parafii fortepianu. Jesienią 
1997 roku utworzyła i przez kilkanaście lat pro-
wadziła Zespół ds. Promocji Kultury. W koncer-
cie udział wzięli: Olga Pasiecznik – sopran, Gra-
żyna Zbijowska – flet, Maciej Grzybowski – for-
tepian i Julian Paprocki – Klarnet. Prowadzenie – 
Dominika Dolny.

W niedzielę, 12 października, obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialo-
gu”. Przeprowadzano zbiórkę do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, na fundusz stypendial-
ny dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Na ten „żywy pomnik” naszej wdzięczności Ja-
nowi Pawłowi II, za całe jego życie, zebrano 13.457 zł.

W Dolnym Kościele, na koncercie w dniu 28 października, organizowanym wspólnie z Fundacją Cultu-
ra Animi, usłyszęliśmy utwory fortepianowe Fryderyka Chopina, Siergieja Prokofjewa i Siergieja Rach-
maninowa. 

Kontynuowana jest próba stworzenia w naszej parafii wielogłosowej scholi liturgicznej. Ojciec Proboszcz 
zaprasza nowych kandydatów, zwłaszcza osoby mające doświadczenie ze śpiewem wielogłosowym i oso-
by młodsze.

Wspólnota DOM zaprosiła na modlitwę uwielbienia z cyklu „Back Home Warsaw” w dniu 30 września  
w Dolnym Kościele po Mszy świętej o godz. 19. 
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Kolejne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów „Wspólna Radość Tory” miało miejsce 2 październi-
ka br. w Dolnym Kościele.  W programie znalazła się między innymi: lektura Tory (Księga Rodzaju 11, 
1-9) po hebrajsku i po polsku. Komentarz żydowski wygłosił rabin Stas Wojciechowicz, komentarz chrze-
ścijański, ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, członek Polskiej Rady 
Chrześcijan i Żydów. Świadectwo „Moja droga do dialogu” przedstawił Bogdan Białek, prezes Stowarzy-
szenia im. Jana Karskiego w Kielcach, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Następ-
nie w auli PWT Collegium Bobolanum odbyło się sympozjum pt.: „Aktualny stan dialogu chrześcijań-
sko-żydowskiego w Polsce”. W dyskusji panelowej, prowadzonej przez Tomasza Królaka, udział wzięli: 
bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy lubelski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu 
Religijnego, Stanisław Krajewski, filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący 
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, wice-
przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Janusz Poniewierski, publicysta, prezes krakowskie-
go Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, Barbara Sułek-Kowalska, dziennikarka, członek Komitetu 
Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Organizatorem była Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz: 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Bobolanum, Laboratorium WIĘZI, Instytut Ana-
liz Społecznych i Dialogu i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 
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Wielu patafian wzięło udział w odsłonięciu ła-
weczki ks. Jana Twardowskiego. Ławeczkę-po-
mnik ustawiono przy Krakowskim Przedmie-
ściu, na skwerze imienia poety, nieopodal kościo-
ła sióstr wizytek. Na ławeczce umieszczono wers: 
„Nie przyszedłem pana nawracać...”. Po naciśnię-
ciu klawisza można posłuchać wierszy recytowa-
nych przez samego księdza. Ławeczkę odsłonili: 
wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, 
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz  
i Anna Hozakowska ze Związku Powstańców War-
szawy. Wiceprezydent stolicy określił księdza ja-
ko człowieka o wielkim sercu, a jednocześnie ja-
ko poetę, który w sposób prosty i dowcipny potra-
fił poruszać trudne problemy egzystencjalne oraz 
wskazywać w swojej poezji drogi dojścia do Bo-
ga i do tego, by być dobrym człowiekiem. Pod-
czas czwartkowej uroczystości wiersze ks. Jana 
Twardowskiego recytowali aktorzy scen warszaw-
skich. Autorem rzeźby jest Wojciech Gryniewicz.  
Ks. Jan Twardowski napisał ponad 50. książek, 
głównie zbiorów wierszy o tematyce religijnej. 
Zmarł 18 stycznia 2006 roku, jest pochowany  
w Sanktuarium Opatrzności Bożej.  
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W niedzielę, 27 października, rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całe-
go świata”, w holu Domu Parafialnego odbył się kolejny Kiermasz Misyjny. Złożone ofiary były tym ra-
zem przeznaczone na wsparcie chrześcijan w ogarniętej wojną Syrii. 

Wolontariusze projektu „Stepy Nadziei” zaprosili w niedzielę, 27 października, na pokaz zdjęć oraz wspo-
mnienia ze swego miesięcznego pobytu w Kirgistanie. Spotkanie odbyło się w Duszpasterstwie Akade-
mickim. 
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Kolejny koncert muzyki poważnej z cyklu „Nie-
dziela z muzyką u św. Andrzeja Boboli” odbył się 
3 listopada. W programie znalazły się utwory Ba-
cha, Góreckiego, Twardowskiego, Wieniawskiego 
i Turnera. 

W dniu 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowano w Warszawie kilkana-
ście demonstracji i marszów oraz Bieg Niepodległości. Po Mszy św. o godz.11.00 w kościele pod wezwa-
niem św. Aleksandra rozpoczął się marsz, który zakończył się pod Sejmem RP. Podczas marszu odmawia-
no różaniec  za Ojczyznę. Była to kolejna inicjatywa w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Inspi-
racją do jej rozpoczęcia był, dla grupy polskich katolików, przykład Węgier. Ufamy, że ta akcja modlitew-
na doprowadziła na Węgrzech do przełomu politycznego i wyłonienia większości parlamentarnej, wspie-
rającej przebudowę państwa w duchu chrześcijańskim. Nasi parafianie biorą udział w Krucjacie za Ojczy-
znę,  modląc się w dni powszednie  po Mszy św.  o godzinie 12:00. Fotografie z uroczystości przedstawi-
liśmy na III str. okładki.

Dziesiątego listopada zbieraliśmy pieniądze na re-
mont nowej kaplicy w Szpitalu MSWiA przy ul. 
Wołoskiej, znajdującym się na terenie naszej pa-
rafii.

Studenci zapraszają uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum na darmową pomoc w nauce i odra-
bianiu lekcji (we wtorki, środy i czwartki w godz. 
16.30 – 18) w salach Duszpasterstwa Akademic-
kiego w Domu Parafialnym.

Ósmego września, w dolnym Kościele odbył się 
pierwszy po wakacjach koncert zorganizowany 
przez Fundację „Cultura Animi”. Wystąpił duet 
skrzypcowo-akordeonowy z Poznania: Aleksan-
der Machaj i Paweł Sławiński. W programie wy-
konano utwory Maurycego Ravela, Astora Piazzo-
li i Arvo Parta. 

Nabożeństwa różańcowe w październiku odbywały 
się codziennie o godz. 18, a w dni powszednie od-
mawiano różaniec także po Mszy świętej o godz. 9. 
Dzieci uczestniczyły w różańcu w Dolnym Kościele  
od poniedziałku do piątku o godz. 16.15.

fo
t. 

M
ac

ie
j G

liń
sk

i



29

Modliliśmy się w intencji zmarłych z naszych ro-
dzin, za bliskich i za tych, którzy zginęli walcząc 
w obronie Ojczyzny lub tylko za to, że byli Po-
lakami. Odwiedzaliśmy cmentarze, Panteon Wiel-
kich Polaków w Świątyni Opatrzności. Do 8 listo-
pada można było uzyskać odpust zupełny za po-
bożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam 
Ojcze nasz i Wyznania wiary, przy zachowaniu in-
nych zwykłych warunków. Odpust ten można było 
ofiarować za zmarłych. Można było też nawiedzić 
Kryptę Męczenników w naszym Kolegium. Fo-
tografie z uroczystości przedstawiliśmy na II str. 
okładki.
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W styczniu 2014 roku mija 25 lat, od kiedy zaczęliśmy wydawać nasz Biuletyn – „Sanktuarium św. An-
drzeja Boboli” Z okazji jubileuszu zostanie odprawiona Msza św., w czasie której będziemy się modlić  
w intencji założycieli pisma, współpracowników, przyjaciół i sympatyków. Po Mszy św. odbędzie się spo-
tkanie, podczas którego wysłuchamy propozycji i wniosków oraz opinii na temat poruszanej w piśmie te-
matyki. Już w grudniu oczekujemy na listy. Wdzięczni będziemy szczególnie za informacje o otrzyma-
nych łaskach za pośrednictwem naszego Patrona oraz za wspomnienia związane z Ojcami Jezuitami, ka-
plicą, Sanktuarium i naszą Parafią. Pismo jest redagowane przez zespół działający na zasadach wolonta-
riatu, pod kierunkiem Ojca Proboszcza. Oczekujemy na zgłoszenia gotowości do ewentualnej współpra-
cy. Złożone ofiary są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z drukiem biuletynu. Prosimy wrzu-
cać je, jak dotychczas, do skarbony przeznaczonej na wspieranie funduszu prasowego i katolickie czaso-
pisma.

Koncert piosenek Powstania Warszawskiego odbył 
się 27 września w Sanktuarium. 
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Msza św. w dniu 11 listopada 2013 roku 
w kościele pw. Św. Aleksandra oraz przemarsz pod Sejm RP (fot. Maciej Gliński)



U Dominikanów na Służewie (fot. Maciej Gliński)


