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Zbliża się Wielki Post. Dla nas szcze
gólny, bo naznaczony wizytą Matki 

Bożej w kopii Jasnogórskiego wizerunku. 
Będzie to 19 i 20 marca. Pięknie się skła
da, że w uroczystość Świętego Józefa wie
czorem  przywitamy  Maryję  i  spędzimy 
z naszą Matką i Królową noc i na
stępny dzień. Obraz jasnogórski 
nosi na sobie ślady bluźnierczego 
ataku rabusiów z 1430 roku. Śla
dy, których według legendy, potwierdzonej 
przez współczesne badania, nie można by
ło zamalować i ukryć. Jakby sama Maryja 
chciała je nosić na znak, że jako nasza Mat
ka i Królowa jest z nami w naszych niedo
lach i cierpieniach. Matka Bolesna. Spotkanie 
z Maryją w Wielkim Poście stanowi dobrą 
okazję, aby rozważyć tajemnice serca Ma
ryi przebitego mieczem boleści, według za
powiedzi Symeona. Życie Maryi nie było 
łatwe. Lęk, co uczyni Józef, widząc ją brze
mienną, kilkudniowa wędrówka do Betle
jem w ostatnim okresie ciąży, ucieczka do 
Egiptu i aklimatyzacja w nowym środowi
sku, powrót do Nazaretu i niezrozumienie ze 
strony otoczenia – czemu nie mają więcej 
dzieci – wszak możliwość rodzenia dzieci 
to  błogosławieństwo,  później  zaś  presja 
krewnych, aby powstrzymać Jezusa w je
go misji, uznawanej przez nich za szaleń
czą,  niebezpieczną  i  skazaną  na 
niepowodzenie. Wreszcie  smutne  wieści 
o narastającej fali nienawiści do Jezusa. Naj
większe cierpienie przeżywała Maryja bę
dąc świadkiem i zarazem uczestnikiem przez 
miłość macierzyńską i wiarę męki i śmier
ci swojego Syna. Z drugiej strony była nie
ustannie zjednoczona z Bogiem w Duchu 
Świętym, nie było żadnej przeszkody w tym 
zjednoczeniu  z  racji  daru  niepokalanego 
poczęcia. W tym ziemskim życiu pełnym 
cierpienia,  niesprawiedliwości,  niezrozu
mienia i wielu zagrożeń wynikających ze 
słabości i grzechu bliźnich, Maryja czerpa
ła pociechę i siłę od Boga, któremu służy
ła  z  coraz większą  świadomością  swojej 
szczególnej misji. Ma nie tylko wydać na 
świat i wychować Jezusa – Syna Bożego, 
ale również uczestniczyć w Jego apostol
skim trudzie i ofierze męki i śmierci na krzy

żu  poprzez  swoją wewnętrzną  zgodę  na 
Boży plan, który przecież przerastał jej ludz
kie możliwości rozumienia. Zgoda Maryi 
na mękę i śmierć Jezusa i współcierpienie 
z Nim była aktem heroicznej wiary i całko
witego oddania się Bogu do dyspozycji.  

W tradycji Kościoła Matka Bolesna jest 
przedstawiana jako stojąca pod krzyżem 
umierającego Chrystusa, bądź trzymająca 
martwe ciało Jezusa, bądź z sercem ugo
dzonym siedmioma mieczami. Siódemka 

oznacza pełnię. Siedem boleści Matki Naj
świętszej to: Proroctwo Symeona, Uciecz
ka do Egiptu, Zgubienie Jezusa, Spotkanie 
z Jezusem na Drodze Krzyżowej, Ukrzy
żowanie i śmierć Jezusa, Zdjęcie martwe
go Syna z krzyża, Złożenie Syna do grobu. 
Początek kultu Matki Bożej Bolesnej z ser
cem zranionym siedmiu mieczami, odnaj
dujemy w Niemczech w 1423 roku. Tam, 
w diecezji kolońskiej zaczęto czcić „współ
cierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za 
gwałty, jakich dokonywali na kościołach 
katolickich husyci”. W ataku na Jasną Gó
rę w 1430 roku brali udział również husy
ci. Od początku XV wieku święto Matki 
Bożej Bolesnej obchodzono w piątek przed 
Niedzielą Palmową. W wiekach później

szych przeniesiono je na 15 września, dzień 
po święcie Podwyższenia Krzyża. 
Wielki Post jest szczególnym czasem 

przygotowania naszych serc na łaskę od
nowy naszego życia w Chrystusie Zmar
twychwstałym w mocy Ducha Świętego. 

Poruszeni słowem Bożych obiet
nic zadatku wiecznego szczęścia 
już tu na ziemi oraz przejęci ogrom
ną ceną, jaką zapłacił Syn Boży 

i współcierpiąca Matka za to nasze szczę
ście, podejmujemy walkę z grzechem i na
szymi słabościami oraz przez modlitwę, 
umartwienie i uczynki miłosierdzia chce
my wynagradzać za zło uczynione przez 
nas i naszych bliźnich. Rozważanie Męki 
Chrystusa i współcierpienia Maryi pobu
dza nas do przyjmowania podobnych po
staw w naszym codziennym życiu w nadziei 
wyproszenia łaski wiary i przemiany serca 
dla naszych bliźnich nieznających Chrystu
sa. Wszak Wielki Post to czas wieńczący 
okres katechumenatu przygotowującego 
dorosłych do chrztu. 

Dobrze się składa, że w tym czasie przy
chodzi do nas Matka, nosząca na 

swym obliczu ślady ludzkiej nienawiści, 
przezwyciężonej ostatecznie w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Z Jej po
mocą będziemy uczyć się przyjmować to 
co trudne i bolesne, aby ofiarować to Ojcu 
Niebieskiemu razem z Męką Chrystusa 
i w ten sposób wynagradzać i przybliżać 
ostateczne zwycięstwo Bożej Miłości nad 
wszelkim złem.
Zanim nastąpi to radosne spotkanie z 

Matką,  czekają  nas  bardzo  ciekawe 
rekolekcje  wielkopostne,  które  będzie 
prowadził ks. Mieczysław Nowak, niegdyś 
wykładowca  teologii  moralnej  w 
seminarium,  a  dziś  autor  ciekawych 
książek o życiu duchowym i modlitwie. 
Rozpoczną  się  w  pierwszą  niedzielę 
Wielkiego Postu 18 lutego i potrwają do 
środy 21. Wykorzystajmy ten czas, aby 
nasze  serca  odnowione  przez  łaskę 
rekolekcji mogły jak najwięcej usłyszeć od 
Bożej Matki słów pociechy i nauki miłości 
Boga.

X Kazimierz Seta

Drodzy Parafianie!
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Inauguracja  Nadzwyczajnego 
Roku Świętego Józefa Kaliskiego 
odbyła  się  2  grudnia  2017  r. 
podczas Mszy św. w sanktuarium 
 św.  Józefa  w  Kaliszu,  której 
przewodniczył nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Na 
początku Mszy  św.  ks.  prał.  Krzysztof 
Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, 
odczytał  dekret  ustanawiający 
Nadzwyczajny  Rok  Świętego  Józefa 
Kaliskiego  z  łaską  uzyskania  odpustu 
zupełnego.

Parafialny  Oddział Akcji  Katolickiej 
organizuje  pielgrzymkę  autokarową  do 
sanktuarium  św.  Józefa  Kaliskiego  w 
pierwszy czwartek marca – 1 III 2018 r. 
Pragniemy w tym Nadzwyczajnym Roku 
oddać  cześć  Świętemu,  zawierzyć  Mu 
swoje osobiste życie, swoich rodzin oraz 
sprawy parafii, a szczególnie uroczystość 

nawiedzenia 
naszej  parafii 
przez Najświętszą 
Pannę  Maryję  w 
Jej  cudownym 
obrazie  Matki 
Bożej 
Częstochowskiej, 

zaplanowanym  na  19  marca  br. 
Wszystkich  chętnych  zapraszamy  do 
udziału w pielgrzymce. Zapisy w zakrystii 
przed i po każdej Mszy św. (K. W.)

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
3 XII 2017 – 9 I 2019

Kalisz  –  jak  utrzymuje  wielu  – 
najstarsze  polskie miasto  jest miej
scem  kultu  św.  Józefa  od  XVII  w. 
Kult ten wiąże się z cudownym obra
zem Świętej Rodziny. Tradycja mó
wi, że ok. 1670 r. w wiosce Szulec, 
odległej  ok.  13  km od Kalisza,  św. 
Józef  przyśnił  się  ciężko  choremu 
mężczyźnie,  nazwiskiem  Stobienia, 
i  powiedział:  „Wyzdrowiejesz,  gdy 
każesz namalować obraz Świętej Ro
dziny i ofiarujesz go kolegiacie kali
skiej”. Chory uwierzył w tę obietnicę 
i szybko znalazł malarza, zlecając mu 
namalowanie  obrazu.  Gdy  artysta 
przekazał zamawiającemu ukończo
ne dzieło, Stobienia ucałował obraz 
i został uzdrowiony. Obraz to – wraz 
z ołtarzem, w którym został umiesz
czony – wotum uzdrowionego i sta
nowi  wyposażenie  Kolegiaty 
Kaliskiej, czyli świątyni pod wezwa
niem  Wniebowzięcia  Najświętszej 
Maryi Panny – Małżonki Świętego. 
To  był  początek  cudów  św.  Józefa 
Kaliskiego. Autor  obrazu  przedsta
wiającego Świętą Rodzinę z Nazare
tu nie jest znany. Intensywny rozwój 
kultu Świętego Józefa nastąpił w dru
giej połowie XVII i w całym XVIII 
wieku, zwanym w polskiej józefolo
gii „złotym”. Księga z 1780 r. zawie
ra opisy późniejszych 600 dowodów 
wstawiennictwa Świętego. W 1783 r. 
papież  Pius  VI  wydał  orzeczenie 
o cudowności obrazu; w tym samym 
roku (lub w 1796 ?) w Rzymie doko
nano  koronacji  kopii  wizerunku 
Świętej Rodziny. Niestety, w 1783 r. 
jeszcze jedno ważne zdarzenie miało 

miejsce: 3 sierpnia, starodawna świą
tynia  z  1353  r.  zawaliła  się  wraz 
z frontową elewacją; ocalało prezbi
terium, zakrystia i ołtarz z cudownym 
obrazem.  Kolegiatę  odbudowano 
w 1792 r. zmieniając jej styl z gotyc
kiego na późnobarokowy, wydłużo
no  ją  o  12  metrów  i  dobudowując 
wysoką wieżę oraz kaplicę dla obra
zu Świętej Rodziny. Obecna oficjal
na  nazwa  świątyni  to:  bazylika 
kolegiacka Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi  Panny w Kaliszu. Tytuł 
bazyliki mniejszej nadano jej w 1978 
r.; od 1965 r. znajduje się w rejestrze 
zabytków  i  ma  status  narodowego 
sanktuarium św.  Józefa  z Nazaretu. 
„Święty Józef małżonek Maryi Dzie
wicy, Opiekun Zbawiciela”  jest pa
tronem Diecezji Kaliskiej. Ten tytuł 
nawiązuje bezpośrednio do treści cu
downego obrazu, przedstawiającego 
Jezusa, Maryję i Jej małżonka, opie
kuna Jezusa – św. Józefa („Najświęt
sza  Rodzina  spacerująca”  –  ks.  J. 
Twardowski).
W ostatnich latach kult św. Józefa 

Kaliskiego  bardzo  się  rozszerza; 
rocznie  odwiedza  sanktuarium  ok 
200 tys. pielgrzymów z całego świa
ta. Od kilku lat uroczyste spotkania 
modlitewne odbywają się tu w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca; są one 
transmitowane  przez  Radio Maryja 
i Telewizję Trwam. 
Do  rozwoju  i  wzrostu  znaczenia 

kultu św. Józefa po II wojnie świato
wej  przyczyniły  się  3  wydarzenia: 
cudowne  ocalenie  księżywięźniów 
obozu w Dachau 29 kwietnia 1945 r., 

utworzenie w Kaliszu Polskiego Stu
dium  Józefologicznego  w  1969  r. 
oraz wizyta papieża św. Jana Pawła 
II 4 czerwca 1997 r. W homilii  Jan 
Paweł  II  zawierzył  św.  Józefowi 
wszystkie  polskie  rodziny,  a  także 
sprawę ochrony życia dzieci nienaro
dzonych w Polsce i świecie. Papież 
wskazywał  św.  Józefa  jako  wzór 
i niezawodną pomoc potrzebną świa
tu na progu trzeciego tysiąclecia, mó
wiąc:  „Potrzeba  Go  człowiekowi 
zagubionemu  pośród  fałszywych 
obietnic łatwego szczęścia. Potrzeba 
Go w życiu rodzinnym, społecznym, 
kulturalnym, politycznym, aby wszy
scy ludzie mogli w Synu Bożym od
naleźć  źródło  prawdziwej  nadziei. 
Niech święty Józef, czczony w Kali
skim Sanktuarium stanie się dla nas 
wszystkich  nauczycielem  i  ducho
wym  przewodnikiem”. A  więc  za
bierzmy troski, problemy, wszystkie 
bóle i…nadzieję – „Jedźmy do Józe
fa!”

Krystyna Wojda

SANKTUARIUM
ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALISKIEGO
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Powszechnie znane zwiastowanie  to 
misja  archanioła  Gabriela,  który  –  jak 
czytamy  w  Ewangelii  św.  Łukasza  – 
„…został posłany (…) do Dziewicy po
ślubionej mężowi, imieniem Józef, z ro
du  Dawida,  a  Dziewicy  było  na  imię 
Maryja” (Łk 1,2628). Słowa ujmujące
go pozdrowienia i zapewnienia o Bożym 
wybraństwie wzbudziły lęk i zdumienie 
Maryi, ale Zwiastun uspokajająco wyja
wiał Jej Boże zamierzenie: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz  i porodzisz Syna, które
mu nadasz imię Jezus. Będzie On wiel
ki  i  będzie  nazwany  Synem 
Najwyższego…”  (Łk  1,  3032).  Obja
wiona treść Bożego planu była tak nie
słychana, że musiał wywiązać się dialog; 
Maryja – przecież już „poślubiona” (ra
czej narzeczona) – przeciwstawia  swój 
stan: „Przecież nie znam męża” (Łk 1,34). 
W  odpowiedzi  słyszy:  „Duch  Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osło
ni Cię” (Łk 1,35). Również w ewange
licznej  relacji  św.  Mateusza  położony 
został akcent na cudowność poczęcia Je
zusa: „…nim jeszcze zamieszkali razem 
znalazła się brzemienną za sprawą Du
cha Świętego” (Mt 1,18). Całą tę scenę 
zamyka – poprzedzająca odejście anioła 
– decyzja Maryi: „Oto ja służebnica Pań
ska,  niech mi  się  stanie według  słowa 
twego” (Łk 1,38). Tak to Maryja, przy
rzeczona  Józefowi  małżonka,  stała  się 
tak niespodziewanie brzemienną, zamy
kając w sobie tajemnicę cudownego ma
cierzyństwa. Medytować na temat stanu 
ducha Maryi z tego czasu można w nie
skończoność. Mnie bardzo pomagają ob
razy,  figury  Maryi,  np.  udającej  się 
„z pośpiechem w góry” do Elżbiety w Ain 
Karim, czy z pobytu u Elżbiety; przed
stawiają  one  postać  pięknej,  cudownie 
szczęśliwej,  pełnej  natchnionego  entu
zjazmu dziewczyny. 
A Józef – „mąż sprawiedliwy”, „ca

dyk”? W języku biblijnym pojęcie „spra
wiedliwości” ma szerszy zakres niż we 
współczesnym  języku  świeckim  i  ma 
znaczenie  przede  wszystkim  religijne; 
„sprawiedliwy”  to  człowiek  pobożny, 
przyjaciel  Boga,  pełen  bojaźni  Bożej, 
człowiek, który żyje w bliskim kontak
cie ze Słowem Bożym i ma „upodoba
nie  w  Prawie  Pana”  (Ps  1); 
starotestamentalny  wzór  doskonałości. 
Józef zapewne nie znał przyczyny brze
mienności Maryi, nie rozumiał tej sytu
acji,  cierpiał,  nie  wiedział,  jak  się 

zachować; przecież kochał Maryję, sza
nował, pragnął szczęścia z Nią. A ponie
waż  „był  człowiekiem  sprawiedliwym 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał  oddalić  Ją  potajemnie  ”(Mt 
1,19). Papież Benedykt XVI w książce 
„Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo” tak tłu
maczy stan wewnętrzny Józefa: Po do
konanym przez Józefa odkryciu istotne 
jest dla niego należyte zinterpretowanie 
i zastosowanie Prawa. Czyni to z miło
ścią; nie chce wystawiać Maryi na pu
bliczne zniesławienie. Pragnie Jej dobra, 
także w momencie wielkiego rozczaro
wania. (…) Szuka drogi jedności Prawa 
z miłością. W ten sposób jest wewnętrz
nie przygotowany do przyjęcia nowego, 
nieoczekiwanego i po ludzku niewiary
godnego orędzia, jakie otrzyma od Bo
ga. (s. 5859). I oto teraz niespodziewanie 
Bóg bezpośrednio wkracza w historię Jó
zefa;  zwiastuje Mu udział w  zbawczej 
misji  mającego  narodzić  się  z  Maryi 
Dziecka. „Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał Mu się we śnie i rzekł: „Jó
zefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, Twej małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów” (Mt 1,2021). Owo
cem  tego  zwiastowania  było  odkrycie 
przed  Józefem  tajemnicy  „napełnienia 
Duchem Świętym” Maryi; stając się Mat

ką,  pozostała  dziewicą.  Przed  Józefem 
zostały  postawione  zadania;  bez  lęku 
przyjąć Małżonkę i Jej Syna, nadać Mu 
imię „Jezus”, które znaczy „Bóg, który 
zbawia”, a więc przyjąć zadania ziem
skiego ojca, stać się dla Obojga opieku
nem. Interwencja Boga rozjaśnia Józefowi 
mroczną  sytuację,  podpowiada  jej  roz
wiązanie. Józef „mąż sprawiedliwy” po
dejmuje decyzję: „Józef uczynił tak, jak 
mu polecił anioł Pański: wziął swoją Mał
żonkę do siebie”  (Mt 1, 24). Podobnie 
jak Maryja, w posłuszeństwie wiary, peł
nego zaufania Bogu, w pokorze wypo
wiada swoje „fiat”. Józef staje się ojcem 
Syna Maryi  na mocy prawnej  i  sakra
mentalnej Ich więzi małżeńskiej. Przyjął 
objawione Mu powołanie, mimo podejrz
liwości, pokusy dezercji, lęku, zwątpie
nia; musiał stoczyć duchową bitwę, ale 
wygrał. Swoje ojcostwo spełnia poprzez 
obowiązki codzienności rodzinnej. Naj
pierw  towarzyszy  brzemiennej  Maryi 
w drodze do Betlejem z powodu spisu 
ludności, a następnie staje się naocznym 
świadkiem przyjścia na świat Syna Bo
żego. Roman Brandstaetter w urzekają
cej  powieści  „Jezus  z  Nazaretu”  tak 
opisuje reakcję Józefa: Gdy usłyszał ci
che  kwilenie Dziecka,  runął  na  ziemię 
i  krzyczał: Bądź błogosławiony, Panie, 
Boże Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, Bo
że Izraela! Kodesz!, Kodesz!, Kodesz!, 
Święty!, Święty!, Święty! Autor, znako
mity znawca Biblii, kultury, mentalności 
żydowskiej  tak  wyobrażał  sobie  ojca 
w postawie dziękczynienia i uwielbienia 
Boga za dar syna. Oglądając bożonaro
dzeniowe  szopki,  widzimy  stajenkę, 
a w niej Maryję tulącą Jezusa oraz Józe
fa – zwykle na uboczu, milczącego, onie
śmielonego,  wpatrzonego  w  Jezusa 
i Maryję, czuwającego, a raczej adorują
cego wcielonego Boga. To Jego pierw
sze realne doświadczenie ojcostwa; być 
może naznaczone przykrym poczuciem 
własnej nieudolności, porażki, wszak nie 
znalazł miejsca godnego narodzin Syna.
Ewangelista Łukasz ukazuje nam rów

nież Józefa obok „Dziecięcia złożonego 
w żłobie” i Maryi w scenie pokłonu pa
sterzy oraz Mędrców ze Wschodu.  In
formuje również o tym, że „obrzezano 

ŚWIĘTY JÓZEF
wzór „ojcowskiego posłannictwa w rodzinie”

Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, w godzinie Swego zwiastowania?

Dok. s. 5
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Takim tytułem pragniemy nazwać ru
brykę,  do  której  współtworzenia  za
praszamy  Was,  drodzy  czytelnicy. 
Chcemy,  by  znala
zły się w niej świa
dectwa  o  żyjących 
wśród  nas  lu
dziach,  którzy  wy
raźnie i zdecydowanie poszli w życiu 
za  Jezusem, ukazując w swoich czy
nach  podobieństwo  do Niego.  Świę
ci,  to  świadkowie  Bożego 
Miłosierdzia  i  łaski  przemieniającej 
codzienne  życie.  Św.  Paweł  poleca 
w swoich listach pozdrowić świętych 
w  gminach,  do  których  pisał  listy. 
Nazywa  tak  chrześcijan,  którzy  są 

jeszcze w drodze do pełni doskonało
ści w Chrystusie. Święci zatem, to ci, 
którzy  przyjęli  łaskę  Pana  Jezusa, 

wytrwale  idą  Jego  śladami,  poddając 
się  działaniu  Ducha  Świętego,  który 
uświęca  i  wydoskonala.  W  ścisłym 
sensie świętymi nazywamy osoby ka
nonizowane  przez  Kościół.  Zanim 
jednak nastąpi ten akt, mamy do czy
nienia  z  osobami,  które  mają  opinię 
świętości. Mniej  lub  bardziej wyraź
ną. Nie wszystkie osoby, które miały 

opinię  świętości,  zostały  kanonizo
wane.  Właśnie  o  takie  osoby  nam 
chodzi.  Dlatego  tytuł  rubryki  jest 

w  cudzysłowie.  Zapra
szamy zatem do pisania 
krótkich  świadectw 
o osobach, które znamy 
i  w  których  widzimy 

owoce  działania  łaski.  Mogą  to  być 
również świadectwa doznanych  łask, 
które  spowodowały  znaczące  prze
miany  w  życiu  osób,  które  ich  do
świadczyły.  Mamy  nadzieję,  że  ta 
rubryka  będzie  swoistym  hymnem 
uwielbienia  Boga,  który  czyni  nam 
wielkie rzeczy. 

X Kazimierz

„Święci są wśród nas”

Kontynuując  cykl  „Święci  są  wśród 
nas”,  w  którym  przedstawiamy  osoby 
niezwykłe,  pozytywnie  wyróżniające 
się  we  wszystkich  aspektach  życia 
wśród  naszej  społeczności  parafialnej, 
pragnę  napisać  o  pani  Basi  Kaszko
wiak.  Panią  Basię  znam  od  wielu  lat. 
Cechuje  ją  wielki  radykalizm  w  wy
znawaniu  wiary,  głęboka  duchowość 
oraz  miłość  do  ludzi,  szczególnie  sła
bych i samotnych.
Przez wiele lat prowadziła w Domu 

Rencistów w Zielonce piątkowe nabo
żeństwa Drogi Krzyżowej, Koronkę do 
Miłosierdzia  Bożego,  niosąc  pociechę 
mieszkającym  tam  pensjonariuszom. 

Była  to  misja  wielce  znacząca,  gdyż 
oprócz modlitwy była po prostu obecna 
wśród osób chorych i samotnych. 
Obdarowana  pięknym głosem  śpie

wała w „Chórze Seniora” oraz wszędzie 
tam, gdzie śpiewem można było chwalić 
Boga. 
Jedną z misji, którą realizuje p. Basia 

również obecnie, jest prowadzenie w na
szym kościele parafialnym Godziny Mi
łosierdzia  Bożego. W  każdy  czwartek 
podczas całodziennego wystawienia Naj
świętszego Sakramentu, o godz. 15:00 
prowadzona jest Koronka do Miłosier
dzia  Bożego,  podczas  której  p.  Basia 
przedstawia  wiele  próśb,  pośród  nich 
jest m.in. za Ojczyznę, papieża, ducho
wieństwo,  za  chorych  wymienianych 
z imienia. Następnie rozważana jest Dro
ga  Krzyżowa,  którą  p.  Basia  czyta 
w sposób bardzo sugestywny, nie pozo
stawiając nikogo obojętnym na zawarte 

w rozważaniach treści. Duży wybór roz
ważań Drogi Krzyżowej, autorstwa wy
bitnych  teologów,  przybliża,  pomaga 
głębiej przeżyć mękę i śmierć Chrystusa 
i w świetle  tych  rozważań spojrzeć na 
własne życie. Doniosłość tego nabożeń
stwa wierni rozumieją i doceniają.
Nie  jest  możliwe,  aby  wymienić 

wszystkie działania p. Basi w przybliża
niu wiary, niesieniu duchowej pomocy. 
Niech zatem to, co wymieniłam będzie 
uzasadnieniem do przedstawienia czytel
nikom „Ecclesi”  osoby,  która  realizuje 
biblijną regułę, że wiara bez uczynków 
martwa jest. 
Pani Basi życzymy zdrowia i sił, by 

mogła te misje realizować jak najdłużej.

Krystyna Wojeńska

To  prawda,  że  nie  da  się  powiedzieć 
wszystkiego  o  aktywności  drugiej  os
oby,  a  zwłaszcza  tego,  co  nie  jest 
widoczne  dla  oczu.  Jednak  warto 
podkreślić,  że  to,  co  już  powiedziano 
o  dobru  czynionym  przez  Basię 
Kaszkowiak ma zapewne swoje źródło 
w  jej życiu duchowym. Wiadomo mi, 
że  ona  bardzo  troszczy  się  nieustanne 
o trwanie w bliskości z Panem i o swój 

wzrost  duchowy;  korzysta  z  różnych 
form  pobożności  służących 
doskonaleniu  wewnętrznemu  także 
poza  naszą  Parafią:  rekolekcje,  skupi
enia,  adoracje  Jezusa Eucharystyczne
go  (m.in.  u  oo.  pallotynów  na  ul. 
Skaryszewskiej,  u  oo.  dominikanów), 
ogólnopolskie  spotkania  z  kapłanami 
charyzmatykami…
To  z  tak  budowanego  rezerwuaru 

mocy duchowych Basia czerpie siłę, aby 
uczestniczyć również w nocnych ador
acjach w naszym kościele  przed pier
wszą sobotą miesiąca; tu po godz. 22,00 
też  prowadzi  modlitwę  Drogi 
Krzyżowej,  czytając  zawsze  piękne 

rozważania. Zwykle  jeszcze  jakiś czas 
trwa przed Najświętszym Sakramentem, 
a potem – w środku nocy – często sam
otnie (zmęczona i niezbyt zdrowa) uda
je się do domu.
Dziękujemy Ci,  Basiu! Oby Twoja 

ofiarność stała się inspirującym przykła
dem  dla  młodszych,  zdrowszych, 
których tak bardzo brakuje podczas tych 
pięknych  nocy  przeżywanych 
w bliskości  z Panem Jezusem,  z  Jego 
i naszą Mamą. 

Krystyna Wojda

Realizuje biblijną regułę: 
wiara bez uczynków 
martwa jest

Troszczy się nieustanne 
o trwanie w bliskości 
z Panem
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Dziecię”, co – zgodnie z tradycją – nale
żało  do  zadań ojca;  także  „imię  Jezus, 
wskazane przez anioła” nadał Mu Józef. 
Warto podkreślić, że zarówno obrzeza
nie,  jak  i  nadanie  imienia  dziecku  to 
prawnie usankcjonowane powinności oj
ca dziecka. Następnie, zgodnie z przepi
sami  prawa  Mojżeszowego,  Józef 
z Maryją dokonują obrzędu ofiarowania 
Jezusa w świątyni. Św. Łukasz pisze: „za
nieśli Go do  Jerozolimy”,  „Mieli  rów
nież  złożyć  ofiarę”  (Łk  2,  2224), 
„Dziecię Jezus było tam wnoszone przez 
rodziców”(2,27), „A ojciec Jego i matka 
dziwili się wszystkiemu, co o Nim mó
wiono”  (2,33),  a  także: kiedy dopełnili 
już wszystkiego zgodnie z prawem Pań
skim, wrócili do Galilei, do ich miasta – 
Nazaretu. Dziecko zaś rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim”(2,3940). Nie
stety, droga św. Rodziny z Betlejem do 
Nazaretu wiodła przez Egipt i trwała kil
ka lat. Zdarzenia, które w tym czasie na
stąpiły,  poznajemy  na  podstawie 
Ewangelii św. Mateusza; bardzo ważną 
ojcowską rolą Józefa staje się zapewnie
nie bezpieczeństwa Jezusowi i Jego Mat
ce. Po wizycie Mędrców „…anioł Pański 
ukazał się we śnie Józefowi i powiedział 
mu: Wstań, weź Dziecię  i  Jego Matkę 
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie szukał Dzie
cięcia, aby Je zgładzić. Wstał zatem Jó
zef wziął jeszcze w nocy Dziecię i Matkę 
Jego i udał się do Egiptu” (Mt 2, 1314). 
Józef dokładnie  i natychmiast wypełnił 
otrzymane polecenie. Udał się z Maryją 
i Synem na emigrację. Podobnie zacho
wał się wówczas, gdy ze śmiercią Hero
da  znikło  niebezpieczeństwo  i  mogli 
wracać: „Na polecenie otrzymane we śnie 
udał się do Galilei”(Mt 2,22). Myślę, że 
niemal każdy ojciec mógłby pozazdro
ścić  Józefowi  zbawiennej  wrażliwości, 
czujności na Boże natchnienia  i posłu
szeństwa im. Józef ufa, jest bezwzględ
nie  posłuszny  Bogu.  Zdecydowanym 
czynem, bez zwłoki potwierdza swą uf
ną wiarę i wypełnia powinność odpowie
dzialności za powierzoną Mu Rodzinę. 
Św. Łukasz dopełnia ojcowską misję Jó
zefa jeszcze jednym ważnym wydarze
niem z życia nazaretańskiej Rodziny. Na 

święto Paschy dwunastoletni Jezus udał 
się z Rodzicami do Jerozolimy. Po uro
czystości Jezus pozostał w Jerozolimie; 
po pierwszym dniu Jego Rodzice stwier
dzili nieobecność Syna wśród powraca
jących pielgrzymów. Trwały bezowocne 
poszukiwania „wśród krewnych i znajo
mych”. „Dopiero po trzech dniach odna
leźli Go w świątyni” (Łk 2,46). Stroskana 
Matka pyta: „Synu, czemuś nam to uczy
nił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie. (…) Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powi
nienem być w tym, co należy do Mego 
Ojca” (Łk 2, 4950). Zauważmy, Mary
ja zwraca się do Syna także w imieniu 
ciągle milczącego Ojca; zna ból Jego oj
cowskiego serca. I jak Józef nie rozumia
ła „tego, co im powiedział”. Czy mógł 
Józef  zapomnieć o  tym,  co powiedział 
Mu  anioł  w  tamtą  noc  zwiastowania: 
„Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło.”? Wówczas milcząco, w poko
rze  przyjął  tę  trudną  tajemnicę.  Teraz 
dwunastoletni Syn  ją wyjawia;  jest nią 
Boże Synostwo Jezusa. Dla Józefa to zna
czy pierwszeństwo Boga Ojca. To cał
kiem oczywista  prawda; myślę,  że On 
zawsze wiedział, że pełni swoją służbę 
ojcowską z powołania i w imieniu Boga.
 Św. Łukasz dodaje: „Potem wyruszył 

z nimi i wrócili do Nazaretu, i był im po
słuszny. (…) Jezus wzrastał w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 
5152). Owo napełnianie się Jezusa mą
drością to na pewno owoc starań Maryi 
i Józefa. O. Józef Pelanowski zauważa: 
„Ktoś z ludzi musiał nauczyć Boga być 

człowiekiem, bo nie wystarczy się nim 
urodzić” (za: ks. T. Jaklewicz, G.N., 51
52/2017). Józef był głową Rodziny,  jej 
opiekunem, na Nim spoczywały powin
ności ziemskiego ojca: wychowanie, tj. 
żywienie,  ubieranie,  nauczanie  Prawa, 
zawodu. W „Hymnie” z Liturgii godzin, 
z 1 maja (wspomnienie św. Józefa, rze
mieślnika) modlimy się słowami: O wi
taj, głowo rodziny/ I opiekunie Jezusa,/ 
Co z tobą dzieli wysiłek/ I w pocie czo
ła  pomaga.  Natomiast  w  „Prośbach” 
zwracamy się do Boga: „Ty wybrałeś Jó
zefa,  męża  sprawiedliwego,  aby  żywił 
Jezusa  w  latach  dzieciństwa  i  młodo
ści…” 
Papież Paweł VI w homilii wygłoszo

nej 5 stycznia 1964 r. w Nazarecie, wy
rażając podziw dla surowego i prostego 
piękna Rodziny nazaretańskiej, jej świę
tego i nierozerwalnego charakteru, mó
wił: „Tu był dom Syna cieśli. Tu Jezus 
pobierał  lekcję pracy”. Myślę, że w tej 
„lekcji” zawierało się też rozumienie pra
cy  jako wartości, która doskonali czło
wieka.  Nietrudno  wyobrazić  sobie 
atmosferę domu w Nazarecie. Nadrzęd
nym  jej wyznacznikiem  jest  atmosfera 
miłości.  Józefa  i Maryję  łączy  piękna, 
wierna, czysta miłość, miłość oblubień
cza; Maryja pozostała Dziewicą w swym 
macierzyństwie, Józef „mąż sprawiedli
wy” obdarował Ją szczególną miłością. 
W adhortacji apostolskiej „Redemptoris 
custos”  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II 
o Świętym Józefie i jego posłannictwie 
w życiu Chrystusa i Kościoła czytamy: 
„Poprzez  całkowite  ofiarowanie  siebie 
Józef wyraża bezinteresowną miłość do 
Matki Boga, składając Jej «małżeński dar 
z siebie». Zdecydowany pozostać w ukry
ciu, by nie być przeszkodą dla Bożego 
planu dokonującego się w Niej, Józef wy
pełnia  wyraźne  polecenie  od  anioła: 
przyjmuje Maryję do siebie i szanuje Jej 
wyłączną  przynależność  do  Boga.(…) 
Jeżeli zatem Bóg przeznaczył św. Józe
fa na małżonka Najświętszej Dziewicy, 
to uczyniło go z pewnością nie tylko to
warzyszem Jej życia, świadkiem Jej dzie
wictwa,  obrońcą  Jej  cnoty,  ale  przez 
związek  małżeński  także  uczestnikiem 
w Jej wzniosłej godności (20). Ta miłość 
i oblubieńcza więź kształtowała codzien
ność świętej Rodziny; radości i troski by
ły przeżywane w relacji „ojciec Twój i ja”. 
Z łatwością można wyobrazić sobie dom 
pełen ciszy, spokoju, łagodności, wyro
zumiałości, ciepła, dobroci, uprzejmości. 

ŚWIĘTY JÓZEF – WZÓR

„OJCOWSKIEGO POSŁANNICTWA

W RODZINIE” (dok. ze s. 3)

(Dok. s. 6)
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Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Adam Augustyniak i Izabela Kopała 

Do Kościoła
zostali włączeni
przez chrzest:

Piotr Wielgosz
Marika Ada Kochańska
Gabriel Szyszka
Bruno Prus
Igor Truchel 
Hanna Aniela Kidman
Kacper Jadczak
Grzegorz Gryczka
Ignacy Krasiejko
Jan Hartman
Julian Denisiak
Franciszek Matysiak 
Hanna Helena Furman
Filip Alojzy Kryński
Adela Zofia Mizerska

Parafianie
Krystyna Rafalik 
Ryszard Gierak 
Wojciech Wincenty Panas 
Teresa Józefaciuk 
Mieczysław Kaczmarczyk 
Tomasz Arczewski 
Ryszard Kaczmarek 
Bożena Jębrzycka 
Czesław Babiuch 
Tadeusz Szymański 
Janina Tarczyńska
Andrzej Włodzimierz Król
Jan Franciszek Błażejewski
Ryszard Czerwiński
Bogdan Wiśniewski
Krystyna Prejs
Wojciech Rabczyński
Włodzimierz Składan
Kazimierz Stefański
Andrzej Kozłowski
Andrzej Dzięcioł
Tadeusz Zawiski
Aleksandra Chomentowska
Bolesław Maciąg

Edward Kozłowski
Leszek Gerłowski
Zofia Kondraciuk 

Nieparafianie
Ryszard Łempicki 
Leszek Antoni Wojdas
Halina Marianna Anuszkiewicz
Marianna Osuch
Zdzisława Kamyszek
Zofia Wyszyńska
Wojciech Majchrzak
Teresa Antonina Jabłońska
Kazimierz Miąszkiewicz 
Helena Krystyna Szymczak
Henryk Ciborek

Wieczny  odpoczynek  racz  im 
dać Panie...

Milczący Ojciec, skupiony, kontemplu
jący. Wrócę do wspomnianej wyżej ho
milii Pawła VI, zachwyconego postawą 
Józefa,  przekonywał,  że  milczenie  to: 
„wspaniała i niezastąpiona duchowa pau
za; uczy wejścia w siebie, nastawienia na 
słuchanie dobrych natchnień i słów praw
dziwych mistrzów”. 
Powyższe rozważania pozwalają pod

jąć próbę odpowiedzi na pytanie o istotę 
ojcostwa,  a  mianowicie:  ojcostwo  jest 
powołaniem mężczyzny; przyjęcie tego 
powołania może być  trudne, mogą mu 
towarzyszyć wątpliwości, pokusy dezer
cji, lęk przed klęskami (złe duchy), mo
że trzeba będzie stoczyć bitwę, ale szansę 
na wygraną daje wsłuchiwanie się mil
czącym sercem w podpowiedź dobrego 
ducha; zadaniem ojca jest wierne towa
rzyszenie matce i dzieciom, ochranianie 
ich przed „herodami,”; wszystkie spra
wy (radości i bóle) winny być przeżywa

ne  w  jedności  z  matką  („ojciec  Twój 
i  ja”); nieustanne pamiętanie o  tym, że 
dziecko nie jest własnością rodziców; ro
dzice  pełnią  swoją  misję  z  powołania 
i w imieniu Boga i dlatego celem ojco
stwa jest doprowadzenie dziecka do od
nalezienia Boga; rozumienie, że szczęście 
dziecka nie zależy od realizacji oczeki
wań, ambicji rodziców, lecz od wypeł
nienia  Bożego  powołania;  ojciec  musi 
kochać,  kochać  bezwarunkowo,  nawet 
nie zawsze rozumiejąc postawy, zacho
wania dzieci; kochając, przebaczać; za
gubionych, także na drodze wiary, szukać 
„z bólem serca”, szukać do błogosławio
nego skutku.
Dziś, gdy tak bardzo ojcostwo jest de

precjonowane, gdy tak łatwo rodzice po
dejmują  decyzje  rozwodowe,  niestety, 
też decyzje zabicia dziecka nienarodzo
nego, gdy postawy narcystyczne (zwłasz
cza jedynaków) coraz częściej spotykamy 
– warto, należy przyglądać się uważnie 
św.  Józefowi. Ten, który zdaje  się wy
znaczać całkiem uniwersalny etos męż
czyzny, budowany dzięki bliskiej, ufnej 
relacji z Bogiem, jest nam wszystkim bar
dzo  potrzebny:  rodzinom  zagrożonym 
frontalnym atakiem, kobietom skrzyw

dzonym, młodzieży stającej przed trud
nymi  wyborami  i,  oczywiście, 
mężczyznom  poddawanym  nierzadko 
ciężkim próbom życiowym. Zaufać św. 
Józefowi, zawierzyć Mu, bo jest to mo
carny  Święty,  który  współtworzył 
„…ludzki kształt Rodziny Syna Bożego 
(…) W tej Rodzinie Józef jest ojcem. Nie 
jest to ojcostwo pochodzące ze zrodze
nia, ale nie jest ono „pozorne” czy też tyl
ko  „zastępcze”.  Posiada  pełną 
autentyczność  ludzkiego  ojcostwa,  oj
cowskiego posłannictwa w rodzinie („Re
demptoris custos”, 21).
Święty Józefie, już nie pytam „co czu

łeś w  godzinie  Swego  zwiastowania?” 
tylko słowami modlitwy papieża Leona 
XIII  proszę:  „(…)  Przez miłość,  która 
Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bo
garodzicą, i przez ojcowską Twą troskli
wość,  którą  otaczałeś  Dziecię  Jezus, 
pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na 
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
krwią  swoją,  i  swoim potężnym wsta
wiennictwem dopomóż nam w naszych 
potrzebach (…) Amen”.
Krystyna Wojda

ŚWIĘTY JÓZEF – WZÓR 
„OJCOWSKIEGO 
POSŁANNICTWA

W RODZINIE” (dok.)

ODESZLI DO PANA:
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Kiedy zakochana dziewczyna ma 
spotkać się z narzeczonym po dłu
giej rozłące, wstaje wcześniej. Musi 
zdążyć przygotować się, by wyglą
dać pięknie. Cały dzień ułoży sobie 
tak, by spotkanie wypadło jak najle
piej. Nawet mandat za przekrocze
nie  prędkości  nie  zepsuje  jej 
nastroju, bo wie, że już wkrótce bę
dzie z ukochanym. Gdy rodzice cze
kają na powrót dzieci z pierwszych 
kolonii,  nie  zaśpią  na  poranny  po
ciąg. Nie zapomną zrobić zakupów 
na wspólny, ulubiony obiad. Dziad

kowie wyjeżdżający z wnukami na 
zimowe  ferie  dobrze  przygotują 
sprzęt narciarski i samochód do po
dróży.    
Adwent to czekanie. To czuwanie 

i przygotowanie do spotkania i by
cia z ukochaną Osobą, ale to już jest 
bycie z Jezusem. On już jest wśród 
nas, a Maryja uczy nas, jak żyć, by 
Go  spotkać,  by  żyć  z  Nim  na  co 
dzień.  Roraty  to  najlepsza  szkoła 
czekania  i  szukania  spotkania  ze 
Zbawicielem. Wstajemy  wcześniej 
niż zazwyczaj. Mali i duzi. Rodzice, 
dzieci,  dziadkowie  i  młodzież. 
Wszyscy czekamy i czuwamy. Ko
ściół  pogrążony  w  ciemności  roz
świetla się powoli od lampionów. 
W tym roku czuwaniu towarzyszył 

Święty  Józef.  Troskliwy  opiekun 
Świętej Rodziny, patron naszych ro
dzin.  Słuchamy Słowa Bożego,  jak 
Maryja i Józef słuchali, i chcemy, jak 
oni, żyć tym Słowem. Przystępujemy 
do ołtarza, by karmił nas Jezus swo
im ciałem i żył w nas, jak w Maryi. 
Odchodzimy z Jezusem do naszego 
codziennego  życia  i  pragniemy,  by 
było lepsze, jaśniejsze, by więcej by

ło w nim dobra, radości, zrozumienia, 
wybaczenia… 
Zanim rozpocznie się dzień, jesz

cze jeden punkt programu. Śniadanie 
u Świętego Józefa. Niektórzy wstali 
jeszcze wcześniej, by je przygotować. 
Nasze siostry dominikanki, nasze ma
my i najmłodsze z pomagających Ka
sia i Natalia. Przychodzą tu codziennie 
w Adwencie, by zrobić kanapki z nu
tellą  i kakao. Można spotkać Jezusa 
w codziennej służbie innym, a wraz 
z  Jezusem radość  służenia. Tak po
krzepieni, możemy ruszać do swoich 
obowiązków. Już zrobiło się jaśniej.

Dorota Zgódka

ZAPRASZAMY
 DO   WSPÓŁPRACY
każdego, kto chciałby pomagać 

w  przygotowaniu  Ecclesi  do 
wydania.
Osoby, które mogą poprowadzić 

poszczególne działy oraz tych, któ
rzy  potrafią  pisać  teksty  o  spra
wach  ważnych  dla  wiernych, 
a  także  dokumentujących wyda
rzenia w Parafii na fotografiach. 
Potrzebujemy Państwa pomocy 

i o nią prosimy!
Chętni  proszeni  są  o  kontakt 

z Księdzem Proboszczem.

POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Redaguje: ks. Kazimierz Seta
Współpraca: 
Krystyna Kot. Krystyna Wojda
Skład i łamanie: Krystyna Kot

logostrefa24.pl
Parafia MB Częstochowskiej w Zielonce
ul. Jagiellońska 10,  tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

Foto: Archiwum

Jesteśmy  wspólnotą  Kół  Różań
cowych działającą przy naszej para
fii  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
w Zielonce. 
Nasza  grupa  liczy  140  osób. 

Opiekunem  naszym  jest  ks.  Pro
boszcz,  który  swoim  entuzjazmem 
i  sercem  jednoczy  coraz  więcej 
osób. 
Spotykamy  się  w  każdą  drugą 

niedzielę miesiąca  o  godz.10:00  na 
Mszy  Świętej  sprawowanej  w  in
tencji żywych i zmarłych członków 
Kół  Różańcowych,  następnie  jest 
konferencja w Domu  Świętego  Jó
zefa.
Czujemy  się otoczeni Różańcem 

jak łańcuchem bezpieczeństwa.
Różaniec  daje  nam  siłę,  aby  so

bie  przebaczać.  Jest  naszym  dzie
dzictwem,  które  nieustannie  trzeba 
pielęgnować,  by  nie  zniszczyć  du
chowego  wiana  pozostawionego 
nam  przez  poprzednie  pokolenia. 
Czas, kiedy pozostajemy na wspól
nej  modlitwie,  jest  błogosławiony 
i przynosi obfite owoce. Jest czasem 
zatrzymania się przy Jezusie i Maryi 
i  rozkoszowania  się  Bożym  Miło
sierdziem.  Zawsze  zapraszajmy 
Maryję  pod  nasze  strzechy,  do  na
szego szarego życia, dzielmy z Nią 
nasze  radości  i  troski,  przede 
wszystkim  zaś  uwielbiajmy  Ją 
i dziękujmy Jej za wszystko.
Koła Różańcowe pozostają wciąż 

otwarte  na  nowych  członków.  Ser
decznie zapraszamy w każdą drugą 
niedzielę miesiąca  na Mszę  Świętą 
o godz. 10:00 oraz na spotkanie do 
Domu Świętego Józefa. 
TOTUS TUUS, MARYJO

                                    D. M.S.

KOŁA 
RÓŻAŃCOWE
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Nasza parafia ma swoje konto w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, który utworzył niedawno swój Oddział 
w Zielonce. W ten sposób chcemy wspierać rozwój polskiej spółdzielczości. 

Oddział w Zielonce mieści się przy ul. Kolejowej 9, tel. 22 781 96 19, 760 09 98 
Zachęcamy do wpłat na konto parafialne w postaci darowizn na cele kultu religijnego (bez prowizji)

Nr naszego konta: 35 8923 0008 0150 1609 2015 0001

Z inicjatywy Parafialnego Oddzia
łu  Akcji  Katolickiej,  wspartej 

przez  inne wspólnoty, m.in. Koło Ra
dia  Maryja,  od  października  2017  r. 
w  naszej  Parafii  każdego  16.  dnia 
miesiąca  o  godz.  18,00  odbywają  się 
Msze  Święte  za Ojczyznę  –  za wsta
wiennictwem św. Jana Pawła  II – ho
norowego 
Obywatela 
Zielonki. 
Dziękuje
my  ks.  proboszczowi  Kazimierzowi 
Secie  za  przychylność  wobec  tej  ini
cjatywy. 
Jest  to  nawiązanie  do  bardzo waż

nej  tradycji;  pamiętamy  Msze  św.  za 
Ojczyznę  celebrowane  przez  bł. 
ks. Jerzego Popiełuszkę w okresie sta
nu  wojennego  i  później.  Pamiętamy, 
bo  były  cudem  objawiającym  eksplo
zję  żarliwości  patriotycznej  i  jedności 
Polaków  w  wierze,  nadziei  i  miłości. 
Stały  się  one  inspiracją  do  analogicz
nych  inicjatyw  podejmowanych  nie
mal  w  każdej  parafii,  w  naszej  też. 
A  dziś  cieszymy  się wolną Ojczyzną, 
rozumiejąc jednak, że wolność nie jest 
dana raz na zawsze; wiemy, że tę wol
ność trzeba wreszcie mądrze zagospo
darować;  wiemy  też,  że  bez  Bożej 
pomocy  tego  nie  uczynimy.  Dlatego 
za  naszą  Ojczyznę,  za  Polskę  trwają 
modlitwy  –  Msze  św.  od  Jerozolimy 
(każdego 6. dnia miesiąca w Bazylice 
Grobu  Pańskiego),  przez  Watykan 
(w każdy czwartek o godz.7,00 w Ba
zylice  Św.  Piotra,  u  grobu  św.  Jana 
Pawła  II,  transmitowane  przez  Radio 
Maryja)  po  niemal  każdą  parafię 
w Kraju.
Pragniemy, aby comiesięczne Msze 

św. za Ojczyznę służyły też przypomi
naniu  nam  nauczania  Świętego  Jana 
Pawła  II  –  Tego,  dla  którego  Polska 
zawsze była Umiłowaną Matką. 
Zgodnie  z  ustaleniem  w  przygoto

waniu  każdej  Mszy  św.  za  Ojczyznę 
uczestniczy  jedna  z  parafialnych 
wspólnot.

P ierwsza  Msza  Święta  była  cele
browana przez ks. proboszcza 16 

października  2017  r.,  w  39.  rocznicę 
obioru ks. kard. Karola Wojtyły na pa
pieża. 

Udział w  przygotowaniu Mszy  św. 
wzięli  członkowie  Akcji  Katolickiej: 
podjęli  czytania  mszalne,  modlitwę 
wiernych. Po błogosławieństwie został 
przeczytany  rozdział  „Pojęcie  Ojczy
zny” z książki  Jana Pawła  II  „Pamięć 
i  tożsamość”  oraz  –  do  osobistego 
przemyślenia – kilka pierwszych wer
sów  z  poematu  K.  Wojtyły  „Myśląc 
Ojczyzna”.

D rugą Mszę św. za Ojczyznę – 16 
listopada  2017  r.  również  cele

brował  ks.  proboszcz  K.  Seta.  Stara
niem  wspólnoty  Kościół  Domowy 
została  zainstalowana  w  kościele  cie
kawa i bogata, multimedialna wystawa 
poświęcona  ks.  Franciszkowi  Blach
nickiemu.  O  ofiarnej  służbie  Bogu 
i  Ojczyźnie  twórcy  oazowego  Ruchu 
ŚwiatłoŻycie  mówił  w  homilii 
ks. celebrans, wspominając też o Jego 
związkach  z  Osobą  i  nauką  Jana 
Pawła II. 

W   przygotowaniu  Mszy  św.  za 
Ojczyznę  –  16  grudnia  2017 

r.,  celebrowanej  przez  ks.  Cezarego, 
uczestniczyli  członkowie  parafialnego 
koła Rodziny Radia Maryja. Po Mszy 
św. wierni mogli wysłuchać  fragmen
tów homilii św. Jana Pawła II z II Piel
grzymki  do  Ojczyzny  w  1983  r. 
o prawie Ojczyzny do szczególnej mi
łości,  fragmentu  homilii  wygłoszonej 
w Łowiczu w 1999  r. na  temat  rodzi
ny,  wychowania  i  o  roli  wychowaw

czej  nauczycieli  i  kapłanów,  a  także 
o misji ewangelizacyjnej Radia Mary
ja,  katolickiej  rozgłośni,  za  którą  co
dziennie  Papież  dziękował  Bogu. 
Kończąc  VII  pielgrzymkę  do  Ojczy
zny  zostawił  nam  braterskie  napo
mnienie  o  odpowiedzialności  za 
duchowy  kształt  Polski  wkraczającej 
w III tysiąclecie. 

C złonkowie  Parafialnego  Oddzia
łu Akcji  Katolickiej  16  stycznia 

2018  r.    uczestniczyli  w  przygotowa
niu Mszy św. za Ojczyznę, którą cele
brował  ks.  Jacek;  podjęli  czytania 

i modlitwę wiernych. Po Mszy św. zo
stały  przeczytane  fragmenty  encykliki 
„Evangelium  vitae”,  homilii  wygło
szonej w Radomiu 4 VI 1991 r., pod
czas IV pielgrzymki do Ojczyzny oraz 
fragm.  homilii  z  4 VI  1997  r. wygło
szonej w Kaliszu. Wybrane fragmenty 
dotyczyły  godności  i  obrony  życia 
każdej  osoby  od  poczęcia  do  natural
nej  śmierci,  ze  szczególnym  podkre
śleniem  troski  Świętego  Papieża 
o obronę życia dzieci nienarodzonych. 
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