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Z nauczania 
Prymasa 

Tysiąclecia 
kard. Stefana 
Wyszyńskiego

Potrzeba nam pilnie tu i te-
raz mądrego słowa, które po-
prowadzi nas do mądrego 
czynu. Szukać będziemy tego 
pierwszego w tym co głosili 
kard. Stefan Wyszyński i św. 

Jan Paweł II. W kolejnych numerach „Wiadomości Ursynowskich” 
skupimy się na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia w opracowaniu 
ks. Jana Sikorskiego.

Prymas S.Wyszyński już w latach 60-tych ostrzegał przed za-
grożeniem programową nienawiścią społeczną. Pisał w jednym 
z listów pasterskich, że jako naród byliśmy zdolni do wzajemnego 
poszanowania naszych praw i godności ludzkiej, gotowymi do 
zgody przebaczenia i pojednania, wolnymi od zaciętości i rewan-
żyzmu, ofiarnymi i poświęcającymi się dla innych. Tymczasem, 
jak pisze Prymas, w nasze życie wkradają się elementy obce 
naszej kulturze, takie jak bezinteresowna i bezsensowna walka 
wszystkich ze wszystkimi. Spięcia i nienawiść wywołują dozna-
wane niesprawiedliwości i krzywdy, kończące się często żądzą 
odwetu. Rynsztokowy język występuje w życiu codziennym i to 
bez względu na wiek i status społeczny. Można i należy z tym wal-
czyć, tylko trzeba tego chcieć, jak pisał Prymas: „Chciejcie jednak 
uwierzyć, że bez wypowiedzenia walki sobie samemu, swoim 
porywom i nieopanowanym namiętnościom, nie zdołamy prze-
zwyciężyć zakorzenionych nałogów, brutalnych uczuć i brudnych 
słów. Dziś gotowi jesteśmy wezwać was do specjalnej krucjaty 
przeciwko przekleństwu i bluźnierstwom, zachęcić do oczysz-
czenia naszego słownika, do odmiany obyczaju towarzyskiego 
i społecznego”. Prymas wyraża pragnienie, aby nadchodzący 
czas „zmobilizował nas wszystkich do przezwyciężenia w sobie 
wszelkiej nienawiści i otworzył nam serce na miłość społeczną, 
uwrażliwiając każdego na drugiego człowieka”. Sposobem na 
to „będzie dla was Msza święta jako szkoła życia, w jedności 
z Chrystusem i w miłości społecznej całego ludu Bożego, każ-
dej świętej rodziny parafialnej. Odnowieni przez wspólną ofiarę 
czerpać z niej będziemy ducha wyrzeczenia się siebie, moc do 
przezwyciężania naszych gniewliwych popędów, nieżyczliwości 
i nienawiści”. 

Prymas alarmował o postępującej demoralizacji. Pisał, że 
szczególnie od młodzieży wymaga się przestrzegania zasad mo-
ralności, podczas gdy ta młodzież nie ma odpowiednich wzorców 
do naśladowania. Odnosząc to do aktualnych zagrożeń, trzeba 
stwierdzić, iż tracąc orientację moralną, część młodzieży żyje 
w ideowej pustce wypełnionej cyberprzestrzenią oraz zbrutali-

zowaną i przepełnioną erotyzmem kulturą obrazkową, interneto-
wo-filmową. Ponadnormatywną aktywność w środowisku pracy 
i otoczeniu rówieśniczym nierzadko wywołuje się przy pomocy 
niedozwolonych środków. Wirtualna rzeczywistość zamazuje 
stopniowo obraz realnego świata. Sprawdzanie tego, jak mają 
się do siebie te dwa obszary (realny i wirtualny), niesie poważne 
niebezpieczeństwa. Skutkuje to mentalnym chaosem, czasem 
klinicznym odchyleniem od umownie przyjętej normy. Sztuczne 
pobudzanie organizmu do hiperwydajności, w skrajnych przy-
padkach kosztuje zdrowie, a nawet życie ludzkie. 

Skutkiem tego typu degradacji duchowej i fizycznej, a także 
intelektualnej i emocjonalnej, jest trudność u części młodych 
osiągnięcia czy raczej otrzymania łaski Wiary oraz spełnienia jej 
wymagań. W związku z tym, coraz trudniej instytucjonalnemu 
Kościołowi przebić się z krzewieniem Ewangelii w środowisku 
młodzieży. Prymas stykając się z tym problemem, pisał: „Mło-
dzież ta musi przezwyciężyć w sobie ataki bezdusznej ateizacji 
czy też bezideowej laicyzacji i nihilistycznego indyferentyzmu, 
który zawsze prowadzi do apatii i bezwoli. Młodzież musi prze-
zwyciężyć pokusy środowiska, niekiedy rozpijaczonego i rozwią-
złego, musi być odporna wobec nacisku bezideowych ekranów 
filmowych i telewizyjnych, z których często sączy się niewiara, 
apoteoza przestępstwa, wywierające niesłychanie ujemny wpływ 
na dzieci i młodzież, co stwierdzają coraz częściej w szkołach 
nauczyciele i wychowawcy. Czy wobec takiej fali demoralizacji 
– obłędnego alkoholizmu, bezmyślnego nikotynizmu, zachwala-
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Ks. Jan Sikorski 

Maryja a Duch Święty
W osobie Maryi jak w soczewce, dostrzegamy jak moc Ducha 

Świętego objawia się w tajemnicy odkupienia. Ona pierwsza 
skorzystała z daru zbawienia, co więcej, stała się pierwszym 
tabernakulum, w którym zamieszkał Pan Jezus, jeszcze przed 
swoim ziemskim narodzeniem. Słusznie się więc mówi o Niej 
jako świątyni Ducha Świętego, bo przez Chrystusa zamieszkała 
w Niej cała Trójca Święta. W ikonografii ukazuje się nieraz Ma-
ryję, jako miejsce, gdzie przez Jej ciało Trójca Święta spotyka 
się z ludzkością.

nego panseksualizmu – zamiast oskarżać młodzież, nie należy 
raczej powołać do życia ligi obrony młodzieży, idącej w życie 
nowej Polski, dla dobra narodowej racji stanu!” 

Prośby Prymasa Tysiąclecia:
- „Prosimy naszych braci, którzy mają wolność nie wierzyć 

w Boga, aby nam pozostawili wolność zachowania wiary w Boga 
Ojca i Wysłannika Jego Jezusa Chrystusa, działającego w Ko-
ściele powszechnym. Prosimy, by nas nie ateizowali, nie wyko-
rzystywali swej pozycji społecznej czy politycznej do narzucania 
dziatwie i młodzieży katolickiej przymusowej niewiary, laicyzacji, 
indeferentyzmu”. 

- „Prosimy tych, od których to zależy, by przezwyciężali obo-
sieczne ostrze nienawiści społecznej, bo nigdy nie wiadomo, 
w kogo ona może ugodzić. Społeczeństwo chrześcijańskie 

pragnie w pełni zachować przykazania miłości Boga i bliźniego, 
dobrze czyniąc wszystkim, nawet tym, którzy chcą nas mieć 
w nienawiści. Wyznawcy Chrystusa nigdy nie mogą podnieść 
ręki przeciwko nikomu, wierząc, że wszyscy braćmi jesteśmy 
przed Ojcem niebieskim”. 

- „Prosimy tych, od których zależy twórczość kultury rodzimej, 
aby zdolności swoich nigdy nie używali przeciwko wartościom 
moralnym młodego pokolenia polskiego, aby wysoko cenili każ-
dego z maluczkich, których Chrystus bronił przed gorszycielami. 
Gorąco zwłaszcza prosimy tych, którzy dysponują środkami prze-
kazu społecznego, widowiskami, filmem, telewizją – by nie byli 
rozsadnikami demoralizacji, a te wspaniałe środki wykorzystali 
dla umacniania duchowej racji stanu narodu”. 

- „Prosimy władze publiczne, aby tak pokierowały polityką 
gospodarczą, by osławiony monopol (alkoholowy) z czasów 
carskich przestał być głównym źródłem dochodu. Prosimy też, 
by władze państwowe ograniczyły sieć sprzedaży napojów 
alkoholowych”.

S.W. Popławski

Mówimy też o Maryi jako ikonie Ducha Świętego. Przy zwiasto-
waniu usłyszała słowa: Duch Święty zstąpi na Ciebie. Już prorok 
Izajasz pisał o szczególnym znaku, który da Pan Bóg. Będzie 
to panna, która porodzi syna o imieniu Emmanuel, to znaczy 
Bóg z nami. Apokalipsa mówi o wielkim znaku, który ukaże się 
na niebie. Odnosimy to zarówno do Maryi jak i do Kościoła. 
Konsekwencją tego powołania jest uwolnienie jej od zmazy 
grzechu pierworodnego, uwypuklone w dogmacie Niepokalanego 
Poczęcia i drugim dogmacie – Jej dziewictwa.

Tradycja wypowiada tajemnice Maryi w tytułach, które głównie 
przysługują Duchowi Świętemu: Orędowniczka, Wspomożyciel-
ka, Pomoc Nieustająca, Pośredniczka. Maryja jako pełna łaski 
została obdarzona charyzmatem wiary, modlitwy, proroctwa, 
a przede wszystkim macierzyństwa, które nie tylko nie zanika, 
ale trwa i nieustannie odnawia się w Kościele.

Warto dodać, że ojcowie Kościoła zwracają uwagę na podo-
bieństwo dwóch wydarzeń – Zwiastowania i Zesłania Ducha 
Świętego. Maryja otrzymuje obietnicę, że zstąpi na Nią moc 
Najwyższego. Do apostołów mówi Pan Jezus podobnie: Zstąpi 
na was Duch Święty i otrzymacie Jego moc. W opisie obu tych 
wydarzeń w Piśmie Świętym użyto tego samego określenia mocy, 
z greckiego dynamis.

Fakt Wniebowzięcia Maryi potwierdza tę moc Ducha Świętego, 
która nie odstępuje od Niej i będzie Jej towarzyszyć w niebie 
i życiu Kościoła. Wspomożycielka Wiernych uzdatnia nas do 
przyjęcia Ducha Świętego, a Duch Święty swoją mocą skłania 
nas ku wykorzystaniu macierzyństwa Maryi jako osobistego daru 
dla każdego z nas.

Z nauczania Prymasa Tysiąclecia  
kard. Stefana Wyszyńskiego

Ks. Rafał Dawidowicz – nowym wikariuszem w naszej parafii
Ks. Rafał urodził się w Warszawie w 1988 r., wychowywał na Warszawskiej Ochocie w parafii NMP królowej Świata. Jako dziecko 

był  ministrantem a potem działał w oazie. Dzięki tym wspólnotom zainteresował się liturgiką oraz biblistyką. W 2007 r. 
Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, został wyświęcony na prezbitera 

w maju 2013 r. przez kard. Kazimierza Nycza. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w War-
szawie – Ursusie. Tam spędził pierwsze 4 lata kapłańskiego życia, a następnie trafił na dwa lata do parafii św. Andrzeja Apostoła 
w Warszawie na Mirowie. Od sierpnia 2019 r. zmienił w Warszawie dzielnicę, na Ursynów.  

W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego sprawuje duchową opiekę nad wspólnotą DA Przystań, wspólnotą Królowej Pokoju, kręgiem 
Domowego Kościoła, a także nowo powstającą wspólnotą Ruch Światło – Życie. Zajmuje się ponadto przygotowaniem młodzieży  
do Bierzmowania, uczy religii w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina.

Życzymy ks. Rafałowi wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej Wytrwale Szukającej, a także powszechnej życzliwości i pomocy 
duchownych i parafian w wykonywaniu zadań duszpasterskich.                                                                                           Redakcja



Wiadomości Ursynowskie 3październik, 2019 r.

Wybory parlamentarne 13.10.2019
Zgodnie z katolicką nauką społeczną, katolicy są zobowiązani do pójścia na wybory i głosowania na ludzi szanujących war-

tości chrześcijańskie i żyjących według przykazań Bożych, oddanych szczerze Polsce jako solidarnej wspólnocie, zarazem 
troszczącej się o przyszłe pokolenia. 

W poczuciu odpowiedzialności za umiłowaną Ojczyznę wznieśmy się ponad partykularne interesy, własne korzyści i wy-
bierzmy ludzi z czystymi rękoma i czystym sumieniem, dla których suwerenność Polski nie jest czczym frazesem. Trzeba brać 
pod uwagę zagrożenia suwerenności, takie jak np. ingerencja obcych mediów starających się narzucić ich własną ideologię, 
czy wizje rzeczywistości. Trzeba bronić kraju przed nieuzasadnioną interwencją organizacji międzynarodowych w sprawy we-
wnętrzne Ojczyzny, czy przed uzależnieniem od obcego kapitału – często wielonarodowego, a służącego nieznanym imperiom 
niszczącym narodową kulturę, a zwłaszcza Kościół katolicki i nasze człowieczeństwo. 

Módlmy się o światło Ducha Świętego dla wszystkich głosujących za wstawiennictwem Patronów Polski. 

Potrzebujemy otwartej i szczerej dyskusji o udziale 
chrześcijaństwa we współczesnym świecie.  

Już w październiku rozpoczyna się cykl wykładów 
„Spotkania w Prawdzie”,  

których współorganizatorem jest Ordo Iuris.

Kościół i Polska stoją wobec 
poważnych wyzwań. Z jednej strony 

negowane jest chrześcijańskie dziedzic-
two Polski i Europy, z drugiej kwestionuje się prawo chrześcijan 
do udziału w życiu społecznym w ogóle. Ale jednocześnie nasze 
wartości, obecność chrześcijan w dyskursie publicznym oraz 
chrześcijańska nauka społeczna wydają się ostatnią szansą 
w obronie przed wszystkimi ideologiami, które skierowane są 
w istocie przeciw człowiekowi i jego roli w świecie jako takim.

„Spotkania w Prawdzie” są pomyślane jako cykl wykładów połą-
czonych z otwartą i szczerą dyskusją prelegentów i uczestników. 
Nie będziemy owijać w bawełnę i unikać trudnych zagadnień. 
Zaproszeni prelegenci oraz organizatorzy wydarzenia uważają, 
że chowanie głowy w piasek to zła taktyka. Lepiej iść przez życie 
z otwartymi oczami. Zapraszamy, dołączcie do nas! Całą prawdę 
o tym co wynika dziś ze spotkania chrześcijaństwa i świata 
spróbujemy wyświetlić już podczas pierwszego spotkania, 
które odbędzie się już 17 października 2019, o godzinie 18.30 
w Katolickim Zespole Edukacyjnym Im. Ks. Piotra Skargi 
przy ul. Bema 73/75 w Warszawie. 

Gośćmi „Spotkań w Prawdzie” będą dwaj znamienici prele-
genci: 
 prof. Jacek Bartyzel – profesor doktor habilitowany nauk 

społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; 
profesor zwyczajny UMK i kierownik Katedry Hermeneutyki 
Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
UMK; członek polskich i zagranicznych towarzystw nauko-
wych oraz

 red. Grzegorz Górny - reporter, eseista, publicysta, reżyser, 
producent filmowy i telewizyjny; założyciel i redaktor naczel-
ny kwartalnika „Fronda“ (w latach 1994-2005 i 2007-2012); 
współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, 
TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat; autor po-
nad 30 książek, które doczekały się 19 wydań zagranicznych.

Na pierwszym spotkaniu zastanowimy się nad tym „Jak ukra-
dziono nam chrześcijańską tożsamość Europy?” Będziemy 
chcieli zidentyfikować zjawiska i mechanizmy, które doprowadziły 
do zanegowania chrześcijańskiego dziedzictwa w Europie i co 
możemy zrobić sami, żeby zachować wiarę i nasze wartości, nie 
czynić ich bezowocnymi oraz przekazać je dalej.

Harmonogram kolejnych spotkań 
przedstawia się następująco:

WYKŁAD 2
07 listopada 2019, godz.18:30

„Wewnętrzna rewolucja praw człowieka. Wolność wyznania 
czy wolność od wyznania? Ochrona życia prawem do abor-
cji?” - adw. Jerzy Kwaśniewski

WYKŁAD 3
21 listopada 2019, godz. 18:30

„Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homosek-
sualnym.” - ks. prof. Henryk Witczyk

WYKŁAD 4
5 grudnia 2019, godz. 18:30

„Od człowieka stworzonego do człowieka wymyślanego? 
Wielki spór o to kim jesteśmy i po co żyjemy.” - dr Paweł 
Milcarek

„Zapraszamy, dołóżcie Państwo własną cegiełkę do dyskusji 
i zaznaczcie swoją obecność na spotkaniach o najważniejszych 
aktualnych zagrożeniach, nadziejach i kontrowersjach wynikają-
cych z udziału chrześcijan w dzisiejszym świecie” – mówi adw. 
Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris i dodaje: 

„Cykl „Spotkań w Prawdzie” jest efektem współpracy: Centrum 
Edukacji Archidiecezji Warszawskiej, Instytutu na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris, Katolickiego Zespołu Szkół im.P.Skargi oraz 
kwartalnika „Christianitas”. 

Strona wydarzenia: www.spotkaniawprawdzie.pl
FB: https://www.facebook.com/SpotkaniawPrawdzie/

Wszystkich, którzy chcą być na bieżąco informowani o działa-
niach Ordo Iuris zachęcamy także do subskrypcji newslettera: 
https://ordoiuris.pl/zapisz-sie-na-newsletter.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
tel: (22) 404 38 50, fax: (22) 127 91 25
www.ordoiuris.pl
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Przydrożne kapliczki

Rola krzyży i kapliczek  
przydrożnych w dziejach Polski

 „Opowieści starych figur,
 Tych przydrożnych, tych sprzed lat...
 Wszak to ojców naszych przeszłość,
 Zapomniany przodków świat!

  Spotkać je możemy wszędzie
  I choć nie ma na nich dat…
  Pomnij, iż przez całe wieki, 
  Przy nich modlił się nasz dziad! ” 

(Zenon Gierała)

 Przez całe wieki, a więc od czasu 
nastania chrześcijaństwa na naszych 
ziemiach, od czasu gdy książę Mieszko 
I w 966 r. wprowadził Polskę w krąg cy-
wilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, 
przodkowie nasi, dawali świadectwo 
swojej wiary, modląc się przed licznie 
stawianymi krzyżami i kapliczkami. 
Chrzest Polski stał się początkiem no-
wej wiary, a ona z kolei dała początek 
wznoszeniu wizualnych znaków wiary, 
a więc krzyży, słupów zwieńczonych 
malutkim krzyżykiem, a następnie, 
kamiennych początkowo, kapliczek. 
Powstawały one w miejscach dawnych 
pogańskich obrzędów, a więc w miej-
scach pogańskiego kultu. Najstarsze 
tego typu zabytki na naszych ziemiach 
pochodzą z okresu późnego średnio-
wiecza. Dały one początek masowemu 
ich powstawaniu na terenie całej Polski. 
Szczególnie znacząco w tym względzie 
zapisał się wiek XVII. Nadanie chrze-
ścijaństwu statusu religii, pozwoliło 
na umieszczanie krzyży w przestrzeni 

publicznej. Pojawiły się one w liturgii, sztuce, heraldyce, architekturze, na sztan-
darach i chorągwiach. Od wieków stawiano krzyże i kapliczki na rozstajach dróg, 
pośród pól i łąk, przy wjeździe do wsi czy miasteczka, obok zagród i dworów. 
W 1621 r. postanowieniem synodu biskupów, nakazano proboszczom wystawianie 
we wszystkich wsiach na terenie parafii i na drogach publicznych, znaków krzyża 
świętego. Krzyże, figury świętych i kapliczki fundowały także dwory. Szczególnie 
krzyże pełniły często rolę miejsca, gdzie święcono pokarmy w Wielką Sobotę. Były 
one również miejscem ostatniego pożegnania zmarłego ze wsią przed jego pochów-
kiem, wymierzano też pod nimi kary cielesne osądzonym winowajcom. W życiu ludu 
wiejskiego czcią cieszyli się święci pańscy. Stąd tak liczne kapliczki im poświęcone. 
Szczególnie, czczono Bogarodzicę Maryję, która od czasów ślubów króla Jana 
Kazimierza w 1656 r. zyskała tytuł Królowej Polski. Kapliczki poświęcone Maryi są 
do dziś najliczniej reprezentowane. Przy krzyżach i kapliczkach do czasów obec-
nych są odprawiane w wielu miejscach nabożeństwa majowe. Niektóre kapliczki, 
takie jakie znamy w obecnym kształcie, wywodzą się ze średniowiecznych latarni 
stawianych w miejscach zagrożeń epidemią. Ich światło ostrzegało przed niebez-
pieczną strefą. Stawiano je również przy cmentarzach, by zapalać światło w intencji 
dusz spoczywających tam zmarłych. Z czasem, aż po wiek XVIII, budowano latar-
nie miejskie przy bramach wjazdowych. Te latarnie, właśnie gdy przestały pełnić 

Unikatowa kapliczka w Gnojewie na trasie 
Malbork – Tczew, szacowana na XV w. Wtedy  
ukończono budowę kościoła pw. św. Szymona 
i Judy Tadeusza, przy którym kapliczka stanę-
ła. Obiekty zostały jednak rozdzielone z chwilą 
powstania szosy tzw. „berlinki”. Bardzo wyszu-
kana forma tej późnogotyckiej dwukondygna-
cyjnej kapliczki, bogatej w arkady, łuczki, nisze, 
płycizny zwraca uwagę wędrowca.   

Domkowa kapliczka św. Katarzyny skryta 
głęboko w świętokrzyskich lasach, w przy-
siółku Kaplica- Kurzacze (ok. Ostrowca 
Św.), uważana jest za najstarszą kapliczkę 
w Polsce. Herb fundatora biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego z datą 1430 r. widnieje wysoko 
nad wejściem. Kapliczka jest  z zewnątrz 
ośmiokątną bryłą, wewnątrz okrągłą i na ma-
lutkim ołtarzyku skrywa piękną figurę świętej 
patronki (XVII – XVIII w.). Obiekt stanowił 
kiedyś słup graniczny między ziemią ku-
nowską a iłżecką. Na przestrzeni minionych 
lat kapliczka służyła powstańcom 1863 r. 
a następnie partyzantom II wojny światowej. 

swą funkcję, w miejsce światła otrzymały 
wizerunki świętych. Z biegiem lat przybie-
rać zaczęły różne formy, co inspirowało 
budowniczych i fundatorów do budowania 
coraz to nowych, bardziej oryginalnych. 
Tak krzyży jak i kapliczek zaczęło gwałtow-
nie przybywać w czasach kontrreformacji. 
Umacniało to wiarę wśród naszego narodu. 
Zaszczepiona potrzeba wyrażania swej 
wiary znalazła ogromny oddźwięk. Do dziś 
krzyże i kapliczki spotykamy na naszej 
ziemi dosłownie wszędzie. Są nieodłączną 
częścią naszego krajobrazu. Najczęściej 
postrzegamy je w kontekście krajobrazu 
wiejskiego, ale przecież spotykamy je jakże 
często w przestrzeni miejskiej. Któż z nas, 
mieszkańców Warszawy nie widział ich, tak 
licznych na Mokotowie, w Śródmieściu czy 
na Pradze, gdzie latami pełniły nadzwy-
czajną rolę w czasie okupacji i Powstania 
Warszawskiego. Spełniały one i nadal speł-
niają rolę wyjątkową. Były i są wyrazem 
nieodpartej potrzeby zawierzenia, dzięk-
czynienia, błagania, próśb kierowanych do 
Pana Boga. Były i są hołdem składanym 
Panu Bogu, Maryi, licznym świętym, za 
wstawiennictwem których człowiek kon-
taktował się z Bogiem w czasie swego 
ziemskiego żywota. Rola, jaką krzyże i ka-
pliczki odegrały w życiu naszego narodu 
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Centrum Rodziny

„Sakramenty, Sakramenty, Sakramenty...”
Kochani, drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia,
żegnamy dzisiaj naszą siostrę śp. Różę Małgorzatę. Dla rodziny: męża, dzieci, siostry, 

bliższych i dalszych krewnych ukochaną Małgosię, dla współpracowników – Różyczkę. 
Urodziła się 3 lutego 1949 r. w Wisełce. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 

nr 5 w Szczecinie, studiowała fizykę na Uniwersytecie we Wrocławiu. W 1974 r. wyszła 
za mąż za Piotra Święckiego. 

Dzieci wychowywała w wierze katolickiej, którą wyniosła z domu rodzinnego. Pomocą 
i otwartością serca wspierała rodzinę, sąsiadów i innych ludzi potrzebujących pomocy. 
Wszystkie osoby bliskie jej sercu, a było ich naprawdę dużo, otaczała serdeczną modlitwą. 
W pamięci bliskich pozostanie jako kochająca żona, matka, siostra, ciocia, sąsiadka…

Razem z mężem była zaangażowana w budowę kościoła na Ursynowie Północnym. 
Dała się poznać także jako wybitny pedagog. Pracowała w warszawskich liceach: dla 

pracujących, im. Tytusa Chałubińskiego, im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, im. gen. Józefa 
Sowińskiego. Była inicjatorką wystawy „Ciekawa Fizyka” w Muzeum Techniki. 

Życie śp. Małgorzaty było nieustannym świadectwem żywej i gorliwej wiary. Żyła w ła-
sce uświęcającej. Także ostatnie chwile swojego pielgrzymowania na tej ziemi złączyła 
z cierpieniem Chrystusa. Dla osób, które jej towarzyszyły w tych dniach, była to nauka, jak 
wytrwać do końca przy Zbawicielu. Otoczona modlitwą oraz wsparciem bliskich i przyjaciół 
odeszła w spokoju, zaopatrzona w sakrament namaszczenia chorych i Komunię Świętą. 

Wiara w Boga Ojca Wszechmogącego, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny pomogła śp. Róży Małgorzacie godnie przejść 
przez życie. Tą wiarę trzeba pielęgnować. Trzeba aby i nasze życie było życiem sakra-
mentami.

Dużym wsparciem dla chorej był szturm do nieba. Modlitwy zanoszone podczas nowenny 
do Opatrzności Bożej, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przez wstawiennictwo św. 
Jana Pawła II. Wielu ludzi, w tym wielu księży, przez ponad trzy lata modliło się o łaskę 
uzdrowienia dla Róży Małgorzaty. Zawsze z ogromnym zaufaniem do Boga, zawsze go-
towych przyjąć Jego wolę. Ostatnie dni, gdy ciało słabło z każdą godziną, to była niemal 
nieustanna modlitwa. Po raz ostatni śp. Róża przyjęła Komunię Świętą w domu cztery 
dni przed śmiercią. 

Tak piękne i godne odejście to zasługa córki Magdaleny, która bardzo zabiegała o jak 
najczęstszą obecność kapłana w domu, ale przecież nie o księdza chodziło – tego czy 
innego – ale o obecność samego żywego Chrystusa w sakramentach pokuty, namasz-
czenia chorych i Eucharystii. 

W znoszeniu cierpienia bardzo pomocna była obecność najbliższych: męża, córki 
i syna, a także pani doktor Agnieszki. To dzięki niej rodzina wiedziała, kiedy nadszedł 
czas pożegnania, kiedy zapalić Gromnicę i powiedzieć: „Mamuś Pan Jezus już otwiera 
bramy nieba”, „Mamuś Pan Bóg zaprasza cię do Swego Królestwa”.

Kochani, 
wiara i życie sakramentalne są bardzo ważne. Pomoc osobom chorym i w podeszłym 

wieku w dotarciu do kościoła na Mszę Świętą czy nabożeństwa, troska o obecność ka-
płana w domu, to jest fundament. To jest zadanie i odpowiedzialność najbliższej rodziny. 
Ważne jest też pragnienie chorego.

Troska o zbawienie bliźniego to jest 
MIŁOŚĆ. Co jest największym darem 
człowieka dla człowieka? Obecność, 
dawanie siebie i dawanie Boga. Przy-
prowadzanie najbliższych do Pana 
Boga, do spotkania z Panem Jezusem 
w sakramentach pokuty i pojednania, 
Eucharystii i namaszczenia chorych. 

Dzisiaj żegnamy śp. Różę Małgorza-
tę. Czy jest jeszcze coś, co możemy 
dla niej zrobić? Tak. Tym, czego zmarła 
teraz najbardziej potrzebuje jest nasza 
Komunia Święta – największy Dar, na-
sze pojednanie się z Panem Bogiem, by 
to, co było pragnieniem jej serca trwało. 
Zwłaszcza teraz, gdy po ludzku jest 
nam trudno, byśmy przylgnęli do Serca 
Pana Jezusa i w Nim znaleźli nadzieję 
na spotkanie z naszą siostrą w niebie. 

Dziękujmy za dar życia śp. Róży Mał-
gorzaty. Dziękujmy za jej świadectwo 
wiary, za jej dobroć.

Najbliżsi Róży Małgorzaty dzięku-
ją w tym miejscu wszystkim, którzy 
w różnoraki sposób udzielali pomocy 
i wsparcia w ostatnich latach i miesią-
cach, a także proszą o Komunię Świętą 
i modlitwę w jej intencji. 

Opracowanie: A.S.

jest naprawdę bezcenna. Pozwalały one przetrwać dziejowe 
zawieruchy. Są symbolem trwania narodu polskiego. Są nie 
tylko przejawem religijności, przywiązania do tradycji ojców i ich 
pobożności, ale stanowią niezwykłe zjawisko kulturowe, które 
w obecnej Europie budzi zdziwienie. Żaden naród europejski nie 
posiada takiej ilości obiektów przydrożnej architektury sakralnej 
jak Polska. Są one wyjątkowym dobrem naszej kultury ludowej 
i narodowej. Z wieloma krzyżami, kapliczkami łączą się kon-
kretne wydarzenia historyczne: bitwy, klęski, zwycięstwa, epide-
mie. Inne upamiętniają ludzkie losy, radości, ale i tragedie. Są 
pamiątką najdawniejszych wydarzeń i obyczajów. Mówią nam 

o latach jubileuszowych, gościnie możnowładców, pożarach, 
misjach świętych. Są wotum wdzięczności za narodziny czy 
uratowanie życia dziecka, przetrwanie wojny, przeżycie obozu. 
Bardzo często są hołdem złożonym bohaterom, powstańcom. 
Są podziękowaniem za ocalone życie i prośbą o modlitwę tych, 
którzy mają szczęście znaleźć się w danym miejscu. Cóż za 
bogactwo przeżyć, doznań. Jaka potęga Bożego Miłosierdzia 
przemawia przez te wszystkie nasze polskie znaki wiary. Są 
one niezatartym zapisem naszych narodowych dziejów. Oby 
trwały w następnych stuleciach i pomnażały nasz chrześcijański 
rodowód. 

 tekst i foto: Nina Biela
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Przywiązanie do Papieża i uznawanie go za autorytet moralny 
są w Polsce nadal niemal powszechne. Polacy bardzo kochają 
św. Jana Pawła II, przecież to Nasz Papież. Kolejne pomniki, 
ulice i szkoły nazywane są Jego imieniem. A co ze stosowaniem 
Jego nauczania w naszym codziennym życiu� �ealizowanie aut�życiu� �ealizowanie aut�� �ealizowanie aut�
entycznej myśli św. Jana Pawła II uczyniłoby naszą egzystencję 
znacznie lepszą, znacznie piękniejszą, bo przedstawia On pro�
gram nie tylko dla każdego z nas, ale dla Kościoła i dla Polski.

„Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak 
zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do 
profanacji jednej z najbardziej drogich 
i świętych wartości, bo rozwiązłość nie 
jest ani miłością, ani wolnością. «Nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe» (�z 12, 2) – 
napomina nas święty Paweł. Nie lękajcie 
się żyć wbrew obiegowym opiniom 
i sprzecznym z Bożym prawem propo�
zycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, 
ale wy nie możecie przegrać miłości! 
Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się 
uwieść ułudom szczęścia, za które 
musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, 
cenę nieuleczalnych często zranień lub 
nawet złamanego życia! Pragnę wam 
powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem 
do młodzieży: «Tylko czyste serce może 
w pełni kochać Boga! Tylko czyste 
serce może w pełni dokonać wielkiego 
dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! 
Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie po-
zwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie 
odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność; 
wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie 
w miłości Chrystusa» (Asunción, 18.05.1988). Zwracam się 
również do naszych polskich rodzin – do was, ojcowie i matki. 
Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości 
swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. 
Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod 
różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów 
w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Wychowanie 
do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, 
jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym 
zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym 
swego imienia i chrześcijańskiego powołania.

«Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą» (Mt 5, 8).

Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę 
Pięknej Miłości, która towarzyszy ludziom wszystkich czasów 

w ich «pielgrzymce wiary» do domu 
Ojca. Przypomina nam o Niej nie tylko 
dzisiejsze wspomnienie liturgiczne, ale 
także wspaniała bazylika katedralna, która 
góruje nad tym miastem. Nosi ona Jej imię 
– wymowna to zbieżność miejsca i chwili. 
Nawet Matka Jezusowa, której najpełniej 
została objawiona tajemnica Boskiego 
synostwa Chrystusa, długo musiała się 
uczyć tajemnicy Krzyża: «Synu, czemuś 
nam to uczynił�» – przypomina nam 
dzisiejsza Ewangelia – «“Oto ojciec Twój 
i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. 
Lecz On im odpowiedział: “Czemuście 
Mnie szukali� Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do 
mego Ojca�” Oni jednak nie zrozumieli 
tego, co im powiedział» (Łk 2, 48�50). 
Jezus mówił bowiem o swojej mesjańskiej 
misji. «Z bólem serca» uczy się człowiek 
Ukrzyżowanej Miłości zanim ją zrozumie. 
Lecz jeśli – jak Maryja – «chowa wiernie 
w swym sercu» (por. Łk 2, 51) wszystko, 

co mówi Chrystus; jeśli jest wierny Bożemu wezwaniu, pojmie 
u stóp Krzyża to, co najważniejsze, że prawdziwa jest tylko miłość 
złączona z Bogiem, który jest Miłością”.

Słowa te pochodzą z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 
w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.

I choć minęło już tyle lat, nauczanie naszego Wielkiego �o�
daka nic nie straciło na aktualności, wręcz przeciwnie, wobec 
powszechnie panującej we współczesnym świecie degrengolady 
jeszcze nabrało mocy i stało się dla nas ostrzeżeniem.

Opracowała: Małgorzata Szczepanowska

„Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość! 
 Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości.”

Warto przeczytać

35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Mija już 35. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, słowa z jego kazań wygłoszonych pod�
czas Mszy św. za Ojczyznę brzmią ciągle w uszach starszego 
pokolenia. Naczelna dewiza Księdza Jerzego – ZŁO DOB�EM 
ZWYCIĘŻAJ! Tak bardzo nie chcielibyśmy wracać do praktyk 
tamtych czasów. Natomiast zło, to namacalne, często bierze 
górę nad dobrem. Przeczytajmy dwa fragmenty z kazania bł. 
ks. Jerzego, co mówił na temat chociażby kultury, w szerokim 
tego słowa znaczeniu.(…) Kultura polska jest dobrem, na któ-
rym opiera się dobro duchowe Polaków. Ona stanowi o nas 
przez cały ciąg dziejów Ojczyzny bardziej niż siła materialna 
czy granice polityczne. Dzięki kulturze naród pozostał sobą 

pomimo wieloletniej utraty niepodległości. Duchowo zawsze 
był niepodległy, ponieważ miał swoją wspaniałą kulturę. Kultura 
polska od początku nosi wyraźne znamiona chrześcijańskie. 
Chrześcijaństwo zawsze znajdowało swój oddźwięk w dziejach 
myśli, twórczości artystycznej, w poezji, dramacie, plastyce, 
malarstwie, rzeźbie. Kultura polska przez wieki brała swoje 
natchnienie z Ewangelii. (…)

(…) Kultura to uczciwy dialog i wymiana zdań, uczciwa walka 
słowna, a nie pieniactwo zawodowych polemizatorów, którzy 
jednostronnie opluwają innych przez środki masowego prze-
kazu. (…)                                

Kazanie z września 1983 r. - fragment

Wkrótce beatyfikacja  
Prymasa Tysiąclecia

Wiadomość jaka dotarła 3 października 2019 roku przez 
krajowe i zagraniczne media, sprawiła wiernym kościoła katolic�
kiego w Polsce, ogromną radość. Oficjalnie ogłoszono uznanie 
cudu za wstawiennictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
co oznacza, że wkrótce zostanie beatyfikowany. Z dużym 
prawdopodobieństwem uroczystość beatyfikacji odbędzie 
się w Polsce na pl. J. Piłsudskiego, dawnym pl. Zwycięstwa, 
gdzie sprawowana była Msza św. podczas I Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski i w tym samym miejscu żegnaliśmy Prymasa 
Tysiąclecia odchodzącego do Pana. 

 Z nieukrywaną również radością Parafia Wniebowstąpienia 
Pańskiego przyjęła, od Pana Posła na Sejm �P � Andrzeja Me�
laka, dar w postaci dwóch tomów (t. III i V ) wydawnictwa P�O 
MEMO�IA zawierających okres uwięzienia Księdza Prymasa 
w 1953 roku i zwolnienia w 1956 na skutek „odwilży” w kręgach 

 Msza św. za Ojczyznę w kościele św. St. Kostki na Żoliborzu Po Mszy św. za Ojczyznę przed kościołem św. St. Kostki 

Młodzież studencka pod kościołem św. St. Kostki Pogrzeb błogosławionego ks. Jerzego

rządowych. Tom V to rok 1958 i ponowne zmagania kościoła 
z ówczesną władzą. Oba tomy to niezwykle cenny zapis historii 
tamtych lat z pozycji kościoła i jego duchowego przywódcy. 
Dziękujemy Panu Posłowi za tak trafiony dar, dzięki któremu 
pokolenie współczesnych katolików pozna prawdę lat reżimu 
komunistycznego. Zachęcamy do lektury.

Część plenerowej wystawy o bł. ks. Jerzym, zorganizowanej na 30. lecie śmierci Księdza.  
Zdjęcia pochodzą z archiwum Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
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Pielgrzymka  
„Polska pod Krzyżem”

Jeszcze podczas wakcji dowiedziełam się o wspaniałej inicjatywie 
Polska pod Krzyżem organizowanej przez fundację Solo Dios Basta 
reprezentowaną przez Lecha Dokowicza i Macieja Bodasińskiego 
– nazywają siebie świeckimi ewangelizatorami, filmowcami. Tej ini-
cjatywie błogosławieństwa udzielił Bp Włocławski Wiesław Mering. 
Wcześniej, Fundacja ta organizowała „Wielką Pokutę” w Często-
chowie 15 X 2016r, i „Różaniec do granic” 7 X 1917r – święto Matki 
Różańcowej i 100. rocznica objawień w Fatimie.  

Przed wyjazdem na to wydarzenie przyszedł pod dzwonnicę ks. 
Karol Oparcik (ubrany w stułę) i pobłogosławił pielgrzymów. Po 
drodze zabraliśmy jeszcze 13 pielgrzymów z par. św. Maksymiliana 
Kolbego. Pełni radości i ufności jechaliśmy na to spotkanie, w któ-
rym chcieliśmy uczestniczyć w całości. Było to trudne wyzwanie ze 
względu na nocne czuwanie i spodziewany chłód.

Spotkanie pod 12-metrowym krzyżem rozpoczęła modlitwa „Przyjdź 
Duchu Święty”, potem odmówiono tajemnice bolesne Różańca Świę-
tego z rozważaniami kar. Augusta Hlonda. Wierni zawierzyli Bogu, 
przez ręce Maryi, Kościół i Ojczyznę. „Te dziesiątki tysięcy ludzi wołają 
do Boga o miłosierdzie dla Polski, o przełom duchowy, o to, żeby 
Bóg uwolnił potężną łaskę” – tak modlitwę komentował na antenie 
Polskiego Radia 24 ks. Dominik Chmielewski, asystent kościelny 
fundacji Solo Dios Basta. Kapłan podkreślił też, że „obrona krzyża” 
to nie pojęcie militarne. – „Obrona Krzyża to jest przyjęcie cierpienia 
za tych, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego”.

Konferencję wprowadzającą „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa 
we współczesnym świecie” wygłosił Lech Dokowicz, który wspo-
mniał o swoim nawróceniu po 17 latach, dzięki modlitwie rodziny. 
Powiedział między innymi: „że ludzie nie zastanawiają się gdzie 
trafią po śmierci”. Wspomniał o nakręceniu filmu o prześladowaniu 
chrześcijan i zwrócił uwagę, że my każdego dnia możemy pójść do 
kościoła, przyjmować sakramenty. I jeszcze jedna bardzo ważna 
sprawa: „że świeccy nie mogą dać się oddzielić od kapłanów”. Tą 
konferencję można tak podsumować: „Chyba wielu z nas czuje, 
że spotykamy się w czasie niezwykłym, w czasie przełomu. Bar-
dzo wielu ludzi na świecie odwraca się od Pana Boga plecami. 
Całe narody podejmują decyzję o apostazji. Ustanawia się prawa 
przeciwne prawom Bożym. Tworzy się systemy, w których ludzie 
są zabijani w świetle prawa i zgodnie z prawem. To wszystko, plus 
grzech indywidualny nas wszystkich, moralna degradacja, musi 
człowieka wierzącego napawać lękiem, obawą o to, co się stanie 
z tymi wszystkimi, których kochamy, a którzy są daleko od Boga”.

W godzinie śmierci Pana Jezusa na Krzyżu, w duchowej 
łączności z tysiącami ludzi na całym świecie, odmówiono Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej nastąpiło procesyjne 
wniesienie na ołtarz relikwii Krzyża Świętego, poprzedzające 
najważniejsze wydarzenie spotkania – Eucharystię, sprawowaną 
pod przewodnictwem bpa Wiesława Meringa.

W ramach homilii uczestnicy Mszy Świętej wysłuchali słów św. Jana 
Pawła II, wygłoszonych w tym samym miejscu podczas Eucharystii 
w dniu 7 czerwca 1991 r. O jakże był to proroczy wykład, który wy-
wołał poruszenie wśród uczestników, jego treść, a także głos i postać 
samego Papieża widoczna na telebimach. Papież mówił: „Nie tylko 
<nie cudzołóż>, ale nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym 
siłom pożądania, które drzemią w tobie jako <zarzewie grzechu>”. 
W dopowiedzeniu do słów świętego papieża Polaka, bp Wiesław 
Mering powiedział m.in.: „Jan Paweł II kazał nam przyjmować 
dziedzictwo, któremu na imię Polska. Czy ktoś, kto był już wtedy 
świadomy, może zapomnieć tamtą scenę z Wielkiego Piątku, kiedy 
udręczony, umęczony trwał, jakby wtulony w krzyż Jezusa Chrystu-

sa, w trakcie drogi krzyżowej, w której uczestniczył po raz ostatni 
na ziemi? Jak nam potrzebna jest ta nauka krzyża. Jak nam jest to 
potrzebne za obrażanie go na naszej, polskiej ziemi, która przecież 
chrześcijaństwu zawdzięcza swoją postać, którą przyjęła przed ty-
siącem lat”. Bp Wiesław Mering przypomniał też: „Jesteśmy tu po to, 
żeby zaprosić Boga do naszych serc, domów, ojczyzny, kontynentu, 
by czułą i wierną miłością wynagrodzić mu grzechy antykultury, która 
poniża człowieka, a Boga wyrzuca na margines świata”.

Następnie była konferencja Joanny Bątkiewicz-Brożek o ks. 
Dolindo Ruotolo, któremu Jezus podyktował jedną z najskutecz-
niejszych modlitw: Jezu, TY się tym zajmij! Autorka mówiła z wielką 
radością, fascynacją o tym heroicznym kapłanie. Zwróciła uwagę, 
że o. Dolindo kapłanów utożsamiał z Jezusem, mówiła że obraża-
nie, mówienie źle, o kapłanach, to tak jakby obrażanie Chrystusa.

O godzinie 20:15 rozpoczęła się Droga Krzyżowa, transmitowa-
na przez TVP1 i Polskie Radio. Tradycyjne rozważania kolejnych 
stacji zastąpiły poruszające do głębi historie opowiadane osobiście 
przez ludzi, którzy doświadczyli w życiu wielkiego cierpienia. Na 
zakończenie został odmówiony Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana.

Potem rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Wspaniały był widok podświetlonej Monstrancji na tle Krzyża. 
Modlitwę prowadziła schola, odśpiewana została między innymi 
1.część „Gorzkich żali”.

Czuwanie zostało skrócone ze względu na przejmujące zimno 
i o godz. 1.00 na zakończenie została odprawiona Msza Święta 
niedzielna. Do końca wytrwało ok. 10 tys. osób, dając świadectwo 
wiary i miłości do Jezusa.

W czasie pierwszej przerwy zachęcano do modlitwy za kapłanów: 
dana osoba obiera sobie konkretnego kapłana i modli się za niego, 
aby oddał się całkowicie Jezusowi przez Maryję Matkę Kapłanów. 
Inicjatorem takiej modlitwy jest Adrian Pakuła z Poznania. Szczególy 
o tej modlitwie są na str. internetowej: www.modlitwazakaplana.
pl. Do tej akcji modlitewnej we Włocławku zebrano 8.273 deklaracje. 
Prośba, aby wszyscy kapłani zostali objęci tą modlitwą.

W czasie drugiej przerwy puszczony został zwiastun filmu: „Nie-
planowane” (Unplanned), który niedawno wstrząsnął Ameryką. 
Premiera filmu (dozwolony od lat 15) zaplanowana jest na 1 XI – 
uroczystość Wszystkich Świętych.

Dziękuję wszystkim wytrwałym Pielgrzymom za uczestnictwo 
i znoszenie trudów pielgrzymki w cierpliwości, przepraszam za 
wszystkie niedociągnięcia. 

 „Krzyż został uwielbiony. Krzyż był adorowany. Krzyż został 
wywyższony. Bogu niech będą wielkie dzięki! 

Wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem” przeszło do 
historii i stało się jej ważną częścią. Nie kończy się jednak 
modlitwa Polaków”.                                             Barbara Komor

Pielgrzymi w oczekiwaniu na początek spotkania  
POLSKA POD KRZYŻEM
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Chcę świeckich znających swoją religię

Kanonizacja bł. ks. kard. Johna  
Henry’ego Newmana – 13.10.2019

12 lutego br. Papież Franciszek zatwierdził dekret dotyczący cudu za przyczyną 
bł. J.H. Newmana (1801-90), co umożliwiło kanonizację tego wybitnego Anglika 
– prekursora obu Soborów Watykańskich, a także teologii Josepha Ratzinge-
ra. Znamienne, że cud dotyczy uzdrowienia brzemiennej kobiety ze Stanów 
Zjednoczonych, która słysząc diagnozę o poważnym zagrożeniu życia, gorąco 
modliła się za wstawiennictwem błogosławionego kardynała. Znamienne, gdyż 
w dzisiejszym świecie niszczenie życia ludzkiego poprzez aborcję i eutanazję 
jest głównym złem. 

A oto krótka historia życia kard. Newmana, którego droga do świętości roz-
poczęła się w Kościele anglikańskim. 

John Henry Newman urodził się 21 lutego 1801 w Londynie. Studiował 
w Oksfordzie teologię anglikańską, a 13 czerwca 1824 r. został ordynowany 
na pastora. Zdecydował się na życie w celibacie. Świadomie wybrał celibat 
– charakterystyczny element Kościoła rzymskokatolickiego – bo dostrzegł  
w nim wartość niezależną od wyznania, wartość płynącą z samej Ewangelii. 
Jako wieloletni proboszcz centralnego kościoła uniwersyteckiego w Oksfor-
dzie znany był ze swej gorliwości i prężnego duszpasterstwa. Jego duchowa 
droga w stronę katolicyzmu była ściśle związana z naukowym poszukiwaniem 
i lekturą Ojców Kościoła pierwszych czterech wieków chrześcijaństwa. Zdawał 
sobie sprawę, iż człowiek w poznaniu musi kierować się drogą wiary i droga 
rozumu, które się w nim łączą. Jednakże od czasów nowożytnych drogi te się 
rozeszły i stały się niezależne, co przyniosło zgubne skutki. W 1833 r. założył 
Ruch Oksfordzki – anglikański ruch odnowy, którego głównym celem było 
odkrywanie na nowo dziedzictwa katolickiego w anglikańskiej liturgii, teologii 
i strukturze kościelnej. Po wielu latach studiów nad pismami Ojców Kościoła 
i modlitwie (dzięki Opatrzności - również brewiarzowej) Newman doszedł do 
przekonania, że to nie Kościół katolicki pobłądził, ale przeciwnie – angielski 
Kościół narodowy daleko odszedł od pierwotnego depozytu wiary. 8 paź-
dziernika 1845 r. na kolanach poprosił o wysłuchanie spowiedzi o. Dominika 
Barberiego (beatyfikowanego przez Pawła VI). W dniu następnym został ofi-
cjalnie przyjęty do Kościoła katolickiego. W październiku 1846 r. po studiach 
w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie, a rok później założył w Birmingham 
Zgromadzenie Księży Oratorianów, w Polsce zwanych filipinami, na wzór za-
łożonego w Rzymie przez św. Filipa Neri. Chciał pracować w dużym mieście 
i poświęcić się przede wszystkim młodzieży. Zakładał oratoria – miejsca, gdzie 
gromadzono się na wspólnej modlitwie, osobistych rozmowach, rekolekcjach, 
czytaniach duchowych itp. Uczestników nie wiązały śluby zakonne. W 1850 
r. otrzymał z Rzymu zaszczytny tytuł doktora honoris causa z teologii, a roku 
1879 – z ręki Papieża Leona XIII – kapelusz kardynalski. Był człowiekiem 
żarliwej modlitwy, cechowała go wielka cześć do Najświętszego Sakramentu, 
bardzo ukochał modlitwę brewiarzową - jej piękno i poezję, a także Różaniec. 
Zmarł 11 sierpnia 1890 r. Został beatyfikowany przez Papieża Benedykta XVI 
w Birmingham 19 września 2010 r. Obecnie całe rzesze katolików i niekatolików 
uznają kard. Newmana za największy geniusz chrześcijaństwa od czasów św. 
Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Jego kanonizacja świadczy o tym, że on 
i jego dzieło żyją.

A teraz kilka aspektów życia kard. Newmana, na które Papież Benedykt XVI 
zwrócił szczególną uwagę w trakcie swojej wizyty na Wyspach Brytyjskich 
w dniach 16-19 września 2010 r. Są one bardzo istotne dla naszego życia jako 
ludzi wierzących oraz dla życia współczesnego Kościoła.  

- Pod koniec życia Newman podsumowuje je jako walkę z narastającą 
tendencją do postrzegania religii jako sprawy czysto prywatnej i subiektyw-
nej. Newman przypomina nam, że mężczyźni i kobiety, uczynieni na obraz 
i podobieństwo Boga, zostali stworzeni, aby poznać prawdę, odnaleźć w tej 
prawdzie naszą ostateczną wolność i spełnienie naszych najgłębszych ludzkich 
dążeń. Jednym słowem -  mamy poznać Chrystusa. Apelował o inteligentny, 
dobrze wykształcony laikat: „Chcę świeckich, nie aroganckich, nie nieroz-
ważnych w mowie, nie dyskutujących, ale ludzi znających swą religię, wcho-

dzących w nią, wiedzących dokładnie, gdzie 
się znajdują, wiedzących, czego się trzymać,  
a czego nie, znających swe Credo tak dobrze, 
że mogą zdawać z niego rachunek, znających 
tak dobrze historię, że mogą jej bronić”.

- Życie kard. Newmana uczy nas także, że umi-
łowanie prawdy jest kosztowne. Jego przejście 
na katolicyzm było swego rodzaju męczeństwem. 
Jego decyzja nie podobała się anglikanom - 
również rodzinie, a jego działalność w Kościele 
katolickim też napotykała trudności. Co prawda 
w Anglii było wcześniej wielu takich, którzy oddali 
życie za pobożność do Najświętszej Eucharystii. 
Była ona znakiem firmowym katolicyzmu.

- Newman uczy nas także, że jeśli przyjęliśmy 
prawdę Chrystusa i dla Niego poświęciliśmy 
swoje życie, to nie może być rozdźwięku między 
tym, w co wierzymy, a sposobem, w jaki żyjemy. 
Każda nasza myśl, słowa i czyny, muszą być 
ukierunkowane na chwałę Boga i szerzenie 
Jego królestwa. Bez życia modlitwą, bez prze-
miany wewnętrznej, która zachodzi dzięki łasce 
sakramentów, nie możemy „promieniować Chry-
stusem”, stajemy się tylko kolejnym „cymbałem 
brzmiącym”. 

- Jedno z najbardziej ulubionych rozważań 
kardynała zawiera słowa: ”Bóg stworzył mnie, 
abym wypełnił dla Niego jakąś określona służbę; 
powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył 
nikomu innemu”. Należy pytać Pana, co ma na 
myśli właśnie wobec nas, byśmy przemieniali 
nasz świat mocą Ducha Świętego. 

- Dewiza ks. kard Newmana -  „Serce mówi 
do serca” -  daje nam wgląd w jego rozumienie 
życia chrześcijańskiego jako powołania do świę-
tości doświadczanego w głębokim pragnieniu 
ludzkiego serca wejścia w intymną komunię 
z Sercem Bożym. Przypomina nam, że dojrza-
łość do modlitwy stopniowo przemienia nas na 
podobieństwo Boże. 

Opr. Irena Jesionkiewicz
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 Intencje apostolstwa modlitwy na październik 2019 r.
 ● Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego. Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną 

”wiosnę” w Kościele.

Handel w niedzielę
Handel niedzielny pod kościołami może szkodzić środowisku.
Na misje w Kazachstanie zamiast na straganie.
Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku nadzwy-

czajnym miesiącem misyjnym. Misjonarzem można być 
także we własnej parafii, np. nieść Chrystusa przekupniom, 
którzy w niedziele handlują pod kościołami.

W sierpniu i wrześniu, w dniach, w których trwało Powstanie 
Warszawskie, na siedzibie urzędu dzielnicy Ursynów na cześć 
powstańców wisiała kotwica, znak Polski Walczącej. Do jego 
rozpowszechnienia w czasie okupacji przyczynili się harcerze-
-żołnierze Szarych Szeregów - Organizacji Małego Sabotażu 
Wawer, których 80. rocznicę powstania świętowaliśmy 27 
września.

Rudy, Zośka, Alek i towarzysze z Szarych Szeregów nie 
tylko malowali kotwice na murach, ale krzewili też wśród rodaków 
właściwe postawy. Uwalniali warszawiaków od źródeł demo-
ralizacji i od zjawisk nadających „ulicom Warszawy nieznośny 
wygląd” – czytamy w książce Aleksandra Kamińskiego „Kamienie 
na szaniec”. Mam powody sądzić, że dziś Rudy, Zośka, Alek 
i towarzysze za zjawisko nadające „ulicom Warszawy nieznośny 
wygląd” uznaliby pokątny handel uliczny, zwłaszcza w niedziele 
pod kościołami. 

Handel w niedziele i święta kłóci się z tradycją szlachetnego 
kupiectwa warszawskiego. Jakiś czas temu słyszałem, że kiedy 
pewnej niedzieli na słynny, liczący ponad 100 lat Bazar Banacha, 
na którego obszarze w sierpniu 1944 roku trwała rzeź Ochoty, 
ktoś przyjechał z truskawkami, zaraz dostał telefon od miejscowe-
go stowarzyszenia handlowców z prośbą, żeby się natychmiast 
zwijał. Dziś w Warszawie w niedziele kupczenie kwitnie pod 
wieloma świątyniami, także w okolicy siedziby urzędu dzielnicy, 
na której umieszczono ogromna kotwicę.

Szczególnie bolesny jest widok kramów ustawionych pod 
kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. To jeden z naj-
piękniejszych obiektów sakralnych w stolicy, dzieło sztuki, na 
które składają się także plac z fontannami i park przed budowlą, 
stworzone wspólnie przez władze kościelne i świeckie. Przyjeż-
dżają je podziwiać znawcy ze świata, jak choćby grono Włochów 
w niedzielę 1 września. Ich oczom ukazują się szpecące obraz 
dostawcze furgony i naprędce sklecone stragany, stawiane już 
o brzasku nieopodal wrót świątyni, umieszczonych w podstawie 
ogromnego krzyża.

Kramy stoją tuż przed zatopionym w modlitwie św. Janem 
Pawłem II, uwiecznionym na pięknej mozaice przy wejściu 
do świątyni. Ponoć niedzielni przekupnie, zanim zaczynają 
handlować, przyklękają pod nią. Ponoć chodzą także na 
Mszę. Czy św. Jan Paweł II cieszy się z takiej pobożności? 
Czy można służyć Bogu i mamonie? Dawniej w niedziele pod 
kościołami w Polsce nie handlowano. Nie o taką przemianę 
tej ziemi prosił papież na pl. Zwycięstwa w 1979 roku. 

Nie o taką Warszawę walczyli powstańcy.
Kiedy spytać niedzielnego przekupnia, czy nie wolałby rozkła-

dać swojego stoiska gdzie indziej, nie pod kościołem, jeśli już 
musi w dzień Pański, ten odpowiada, że nie wolałby, bo gdzie 
indziej nic nie sprzeda. Rzeczywiście, po Mszach kramy pod 
kościołem są oblegane. Wierni, którzy przed chwila podchodzili 

do komunii, teraz tłoczą się przy straganie. Bo ta pani ma takie 
dobre pomidory. Bo trzeba wspierać polskich rolników. 

Z „Kamieni na szaniec” wynika, że żołnierze-harcerze Szarych 
Szeregów popierali przedsiębiorczość, ale szanowali tradycję, 
porządek, zasady Państwa Podziemnego, którego 80. rocz-
nicę powstania obchodziliśmy 27 września. I kochali Pana 
Boga. A Pan Bóg prosił, żeby niedziela była poświęcona Jemu, 
a nie kupczeniu. Tych, którzy zmieniali dom Ojca w targowisko, 
Pan Jezus wypędził.

Jeśli więc kochasz Pana Jezusa i jeśli chcesz uczcić żołnierzy-
-harcerzy Szarych Szeregów oraz powstańców warszawskich, 
powstrzymaj się od zakupów w niedzielę, zwłaszcza na straga-
nie pod kościołem. Zamiast w niedzielę wydawać na straganie, 
wspomóż misje w Kazachstanie. 18 sierpnia br. o taką pomoc 
prosił w twoim kościele ks. Zbigniew Lenard, misjonarz właśnie 
w Kazachstanie.

Powstrzymanie się od zakupów w niedzielę, zwłaszcza pod 
kościołem, będzie też z korzyścią dla dobra twojego, środowiska 
i przekupniów. Skąd wiesz, że ziemiopłodów, które kupujesz 
przekonany, że przyjechały spod Grójca, nie sprowadzono z za-
granicy samolotem, przyczyniając się do ocieplenia klimatu? Być 
może twoje dziecko lub wnuk uczestniczył we wrześniowym 
strajku klimatycznym. Jeśli dowiedzą się, że przez niedzielne 
zakupy być może przyczyniasz się do niszczenia klimatu 
i szkodzisz środowisku, w waszej rodzinie mogą pojawić 
się rozłam i rozdwojenie. 

Zamiast więc kupować w niedzielę, zaproś przekupnia na 
Mszę. A jeśli ziemiopłody, które sprzedaje, są takie dobre, to 
może za zgodą Księdza Proboszcza handlowiec otworzyłby 
parafialny zieleniak czynny w tygodniu?

Może też zrób zdjęcie straganu ustawionego w niedzielę pod 
kościołem i wyślij do burmistrza Ursynowa. Pan burmistrz Robert 
Kempa, który, jak ostatnio słyszeliśmy w ogłoszeniach parafial-
nych, zachęca nas do postaw obywatelskich i patriotycznych, 
zapewne o pokątnym handlu pod świątyniami ursynowskimi nie 
wie. Gdyby wiedział, z pewnością położyłby kupczeniu kres. 
Kotwica na urzędzie zobowiązuje. 

Wojciech Klewiec
Autor jest związany z parafią od lat 80. Działa w miejskim ruchu spo-

łecznym, który z powodzeniem od 2009 roku zabiega o rozwój bazarów 
i wolnego rynku. 

Redaguje: Sekcja Prasowa Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
al. KEN 101, 02-777 Warszawa

www.wniebowstapienie.pl
Materiały do numeru listopadowego należy 
przesyłać do 20 października na adres mailowy: 
wiadomosci.ursynowskie@gmail.com 
Przygotowanie do druku: Wydawnictwo Bonum,  
ul. Łąkowa 58, 05-402 Otwock, tel. 602 292 754

N
ak

ła
d 

15
00

 e
gz

.

Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej
ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Bank PeKaO S.A.  
Nr konta: 70 1240 1024 1111 0000 0270 2746
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Kancelaria Parafialna 
czynna od 9:00 - 11:00 i od 16:00 - 17:30. 

Dyżur Siostry Kancelistki 10:00 -13:00 i 14:00 - 17:30 
w soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Tel.: 22 643 75 75

Sklepik Parafialny 
(wejście po lewej stronie od wejścia głównego  

do kościoła)  
W październiku sklepik otwarty od poniedz. 

do piątku w godz. 12:00 -18:00 ;Tel. 721-721-511.
W ofercie: dewocjonalia, komplety kolędowe, pamiątki  

i upominki z okazji  I Komunii Św., Chrztu Św.,. Wyroby ze 
srebra i złota, książki i czasopisma o tematyce religijnej.

Świetlica socjoterapeutyczna
Od 1.09. 2019 serdecznie zapraszamy na zajęcia wszystkie 

potrzebujące dzieci do naszej świetlicy mieszczącej się przy Al. 
KEN 101. 

W ramach zajęć oferujemy:
-  pomoc pedagogów, praktykantów i wolontariuszy w odrabianiu 

lekcji, nadrabianiu zaległości i poszerzaniu wiedzy (przygoto-
wanie do konkursów i egzaminów),

-  zajęcia ze specjalistami – reedukatorem, logopedą , psycho-
logiem i socjoterapeutą,

-  wspólny posiłek w ciągu dnia,
-  zagospodarowanie czasu wolnego – wyjścia do kina, teatru, 

hali sportowej, parku linowego, na basen, trampoliny, place 
zabaw oraz na różne wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, 
a także na zajęcia twórcze (plastyczne i muzyczne),

-  wyjazdy zimowe i wakacyjne,
-  miłe i twórcze spędzanie czasu w gronie fajnych przyjaciół,
-  pomoc materialną i nie tylko.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 19:00.
Zgłoszenia osobiste lub telefonicznie 
502-621-400 Natalia Gosławska kierownik.
Wszystkie nasze działania są bezpłatne.

Pomoc w parafii

Biblioteka i czytelnia Parafialna MIRIAM
(wejście „F” od Alei KEN, pod figurą Matki Bożej) 

czynna we wtorki 17:30 - 20:00 

Grupy AA (wejście „E”, parter, nasza parafia)

WYKAZ MITYNGÓW  
WSPÓLNOT AA i AL – ANON

DOM PARAFIALNY KOŚCIOŁA 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Wszystkie spotkania Grup AA są otwarte dla chętnych, 
którzy chcą rozwiązać swój problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu i trwaniu w trzeźwości. 
Poniedziałek
19:00 Grupa AA „Ursynów”
mityng otwarty w każdy poniedziałek miesiąca
Czwartek
20:00 Grupa AA „ Wieczernik”
mityng zamknięty w każdy czwartek miesiąca, w ostatni 
czwartek miesiąca mityng spikerski otwarty
Piątek
19:00 Grupa AA „Co rok to krok”
mityng zamknięty w każdy piątek miesiąca
Sobota
17:00 Grupa AA „Raj”
mityng otwarty w czwartą sobotę miesiąca, w pozostałe 
soboty miesiąca mityngi są zamknięte
19:30 Grupa AA „ Akceptacja”
mityng otwarty w każdą sobotę miesiąca
Mityngi wszystkich grup AA odbywają się w sali nr. 5
Niedziela 
11:00 Grupa Rodzinna Al-Anon ,,1 Krok”- nadzieja dla 
rodzin i przyjaciół alkoholików
Spotkania Grupy Rodzinnej odbywają się w Sali nr 5 

Poradnia Rodzinna w Centrum 
Rodziny oferuje pomoc:

•	 osobom indywidualnym i parom małżeńskim w kryzysie, 
•	 rodzicom mającym problemy wychowawcze,
•	 narzeczonym ( przygotowanie do sakramentu małżeństwa)
•	 osobom doświadczającym problemów z pogranicza psycho-

logii i duchowości
Spotkanie z doradcą w Poradni to możliwość pierwszego 

kontaktu terapeutycznego dla osób potrzebujących wsparcia psy-
chologicznego, konsultacji, wstępnej diagnozy i ukierunkowania 
w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy.

Możliwość spotkania we wtorki w g. 18-20 po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznym: 504 998 420 (wejście „E” ,I piętro, gabinet 2)

FOTOGRAF pod ręką: Fotografia okolicznościowa. 
Michał Leśniewski afi.waw.pl, tel. 604 173 235

Jest autorem wielu zdjęć w „Wiadomościach Ursynowskich” 

Parafia rzym.-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego,
al. K.E.N. 101, 02-777 Warszawa

Bank PeKaO S.A. IX Oddział w Warszawie
ul. Dereniowa 9, 02-776 Warszawa

Nr konta: 56 1240 1125 1111 0000 0346 0126

Parafialny Zespół Caritas
(wejście przy dzwonnicy kościoła  

od al. KEN)

Zajmuje się wielorakimi sprawami związa-
nymi z potrzebami ludzi w trudnej sytuacji 
materialnej, dziećmi z rodzin wielodzietnych 

i najuboższych oraz osobami przewlekle i terminalnie chorymi. 
Caritas czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 18:00.
Kwestujemy raz w miesiącu, w drugą niedzielę – prosimy 

o datki dla potrzebujących. Ze zbiórek na rzecz Caritasu 
•	 raz w tygodniu w każdą środę przygotowujemy posiłki dla 

bezdomnych,
•	 realizujemy niezbędne leki i środki opatrunkowe dla osób 

chorych
Szczegółowych informacji udziela pani Grażyna Musiatowicz, 

Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas podczas dyżuru 
lub telefonicznie 795 531 219
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www.wniebowstapienie.pl

Warzywa w marynacie  
– przetwory Siostry Teresy

Przetwory warzywne  na zimę w sło-
ikach to smaczny dodatek do mięsnych 
dań obiadowych. Sałatkę z pieczarek 
i papryki można  wykorzystać do różno-
rodnych kompozycji – wystarczy dodać 

np: pokrojoną w kostkę szynkę, ser czy kukurydzę i majonez. 
Można także jej użyć jako dodatku do wędlin. Warto spróbować! 

Sałatka z pieczarek i papryki
Składniki: 2 kg małych pieczarek, 3 czerwone i 3 żółte papry-

ki, 4 średnie cebule. Na zalewę: liść laurowy, ziele angielskie, 
gorczyca, sól – 2 łyżki stołowe, cukier – 1 szklanka, ocet 10% 
– 1 szklanka, olej – 1 szklanka, woda – 2 szklanki.

Przygotowanie: pieczarki obieramy, płuczemy, osuszone 
kroimy w plastry. Paprykę dokładnie płuczemy i oczyszczamy 
z pestek. Następnie kroimy w cienkie paski. Obraną cebulę kro-
imy na małe piórka. Wszystkie składniki przekładamy do naczynia 
i łączymy, mieszając. Do dużego garnka z przygotowaną zalewą 
dodajemy produkty na sałatkę i gotujemy na wolnym ogniu do 
30 minut. Wcześniej przygotowane słoiki, o pojemności 300–350 
ml, napełniamy gorącą sałatką. Zawekowane słoiki odwracamy 
zakrętką do dołu i sprawdzamy czy się zamknęły. Następnie 
jeszcze ok. 20 min pasteryzujemy. Smacznego!

Sałatka warzywna  
Składniki: 3 cukinie średniej wielkości, 2 kg ogórków świeżych 

(gruntowe, średniej wielkości), 1 kg cebuli, 5 papryk czerwonych 
i 3 żółte, 1 kg marchwi, 20 ziaren ziela angielskiego, 15 liści 
laurowych, 2 główki czosnku, 3 łyżki stołowe gorczycy, 3 łyżki 
stołowe soli, 2 szklanki octu 10%, 1 szklanka cukru.

Wykonanie: cukinie obieramy i wyjmujemy nasiona, kroimy 
w paski. Ogórki płuczemy (nie obieramy) i kroimy w plastry. 
Marchewkę obieramy i gotujemy ok. 10 min. Po ostudzeniu 
marchewkę kroimy w plasterki, obraną cebulę  w  piórka, 
a oczyszczone z pestek papryki  w paski. Gotowe produkty 
przekładamy do dużego naczynia, dodajemy pozostałe przy-
prawy i łączymy, mieszając. Pozostawiamy w chłodnym miejscu 
na cztery godziny. Po tym czasie produkty przekładamy w słoje  
do zawekowania i pasteryzujemy od zagotowania 20 minut, na 
małym ogniu. Gdyby było mało zaprawy z sałatki, uzupełniamy 
zalewą taką jak do ogórków korniszonów: 4 szklanki przego-
towanej wody, 1 szklanka octu 10%, 5 łyżek cukru, 1 czubata 
łyżka soli.    

Pomidory całe lub połówki w słoikach
Składniki: 3 kg pomidorów śliwowych, podłużnych (gruntowe, 

średniej wielkości). Przyprawy na każdy słoik o pojemności 
0,5 l: 5 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżeczka gorczycy, 3 ząbki 
czosnku, 4 goździki, 2 gałązki natki pietruszki, 2 liście laurowe, 
4 krążki cebuli.  

Jeśli pomidory są małe, to wkładamy całe, jeśli duże, kroimy 
na połówki wzdłuż pomidora. Do każdego słoika wkładamy 
przyprawy (pietruszkę w całości wzdłuż) i pomidory. Każdy słoik 
uzupełniamy zalewą słodko-kwaśną, taką jak do ogórków  korni-
szonów i dokładnie zakręcamy. Pasteryzujemy od zagotowania 
15 min do zmiany koloru natki pietruszki. 

Przepisy poleciła Siostra Teresa Łagowska. Dziękujemy! 
Szczęść Boże!  

Opr. Jolanta Kopacz

Wznowiła swoją działalność
NIEDZIELNA KAWIARENKA. 

Czynna tylko w niedzielę
 od godz. 9:00 – 14:00

Zapraszamy na dobrą kawę, 
herbatę i domowe ciasto. 

Zachęcamy do rozmów, spotkań  
i zacieśniania sąsiedzkich znajomości.

Niedzielna kawiarenka
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