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ozpoczynamy Wielki Post,
czas oczyszczenia i oświe
cenia, który od pierwszych wie
ków
kościoła
był
ostatnim etapem przy
gotowań do chrztu do
rosłych. Dla nas zaś
może być czasem przy
gotowania do uroczystego od
nowienia
przyrzeczeń
chrzcielnych w czasie Wigilii Pas
chalnej, w noc zmartwychwsta
nia Chrystusa. Przygotowujemy
się przez słuchanie Słowa Boże
go, modlitwę i dzieła pokutne.
Szczególne miejsce w tych
praktykach ma rozważanie mę
ki Pana Jezusa. Krzyż Chrystusa
jest bowiem, jak mawiają świę
ci, najmądrzejszą księgą życia.
A Boża mądrość, prowadząc
człowieka ku pełni życia w zmar
twychwstaniu, wybiera właśnie
drogę krzyża, drogę cierpienia,
prób i doświadczeń. „Z począt
ku powiedzie go trudnymi dro
gami, bojaźnią i strachem go
przejmie, zada mu ból swoją na

uką, aż nabierze zaufania do je
go duszy i wypróbuje go przez
swe nakazy; następnie powróci

Bożego Życia i radosnej odpo
wiedzi na Bożą miłość z całą
swobodą dziecka Bożego.
Wejdźmy w ten czas
wielkiego postu z popiołem
pokory i skruchy na głowach
i w sercu. Pozwólmy Słowu
Bożemu prześwietlać naj
ciemniejsze zakamarki naszej
duszy. Wspaniałą okazją do tego
będą rekolekcje, które poprowa
dzi Ks. Roman Trzciński, misjo
narz miłosierdzia w Archidiecezji
Warszawskiej, wieloletni duszpa
sterz akademicki, założyciel
wspólnoty Woda Życia przy pa
raﬁi Św. Jakuba na Ochocie
w Warszawie. Rekolekcje roz
poczną się w niedzielę 10 marca
i potrwają do środy 13 marca.
Życzę jak najgłębszego przeży
cia czasu wielkopostnej odnowy
ducha, aby tym większa była ra
dość nowego życia w Chrystusie
Zmartwychwstałym.
Ks. Kazimierz

Drodzy Czytelnicy!
do niego po drodze gładkiej
i rozraduje go, i odkryje mu swe
tajemnice”. (Syr 4,1718;
por. Syr 2, 111).
Z męki Chrystusowej czer
piemy siłę do zmagania ze swy
mi słabościami, do wytrwania
w trudzie wierności modlitwie
i obowiązkom stanu. Z krzyża
płynie również światło pomaga
jące przyjąć i oﬁarować przeciw
ności, niewygody, ograniczenia
i przykrości. Podążając trudną
drogą wyznaczoną przez Bożą
mądrość, nabieramy dystansu
do samych siebie. Oczyszczeni
przez cierpienie z niepotrzeb
nych przywiązań, stajemy się
coraz bardziej zdolni do przyję
cia uszczęśliwiających darów

Plan rekolekcji:

Gio o di Bondone, Opłakiwanie Chrystusa

Niedziela – Msze według stałego porządku
Poniedziałek – Msza Święta z nauką 7.30,
10.00, 18.00, /w tym dniu nie spowiadamy/.
O 20.00 nabożeństwo ewangelizacyjne dla
młodych.
Wtorek – Dzień Pojednania. Liturgie Pokutne 8.00,
10.00, 16.00, 18.00 i 20.00. /Po liturgii
możliwość Komunii Św./ Msze św. w tym dniu
o 6.30, 7.00 Podczas Mszy nie ma nauk.
Środa – Msze Święte na zakończenie rekolekcji
7.30,10.00, 18.00, 20.00.
Taca w tym dniu przeznaczona jest dla rekolekcjonisty.

Zofia Kossak (18901968)
„Dekalog Polaka”
1. Nie będziesz miał uko‐
chania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia
Polski dla własnej chwały, karie‐
ry albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał
bez wahania majątek, szczęście
osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, ojczyznę twoją,
jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wy‐
trwale do ostatniego tchu, do
ostatniej kropli krwi w żyłach
twoich.
6. Walcz z własnym wygodnic‐
twem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców
imienia polskiego.

MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ
8. Zawsze i wszędzie śmiało
stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono
w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Pol‐
sce, poniżając Jej wielkość i Jej
zasługę, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą
po Bogu miłością. Będziesz Ją
miłował więcej niż samego siebie
.
(„Dekalog Polaka” ukazał się
w „Kalendarzyku KOP 1941”, wy‐
danym przez redakcję konspiracyj‐
nego pisma „Polska żyje”, będącego
organem „Komendy Obrońców Pol‐
ski”. Przekazany na Zachód docierał
do polskich żołnierzy w Anglii.)

W niedzielę 9 grudnia 15osobowa
„Czy zobaczę cię jutro?”
grupa parafian – pod opieką ks. probosz‐
cza Kazimierza Sety  odwiedziła Wyższe
‐ z wizytą u kleryków
Seminarium Duchowne Diecezji War‐
szawskoPraskiej p.w. Matki Bożej Zwy‐
cięskiej. Celem wizyty było obejrzenie muzyków warszawskich z czasu okupacji.
spektaklu p.t. „Czy zobaczę cię jutro?”, przy‐ Niespodziewanie w trakcie pracy nad repor‐
gotowanego przez kleryków III roku w 100 tażem – dzięki niezwykle żywemu odzewo‐
lecie Niepodległej. Spektakl, oparty na mo‐ wi społecznemu na apel twórców –
tywach filmu „Zakazane piosenki”, zgromadzono taki nadmiar dokumentów, że
przygotowano pod kierunkiem: scenariusz zrealizowano pełnometrażowy fabularny
i reżyseria – Piotr Furman, aranżacja mu‐ film, którego premiera odbyła się 8 stycznia
1947 r. w kinie Palladium. Film nie tylko cie‐
zyczna – ks. Mariusz Rybałtowski.
Warto przypomnieć, że „Zakazane pio‐ szył niesłychanym powodzeniem, ale też
senki” to pierwszy powojenny pełnometra‐ wywołał żywą, wręcz ostrą dyskusję z udzia‐
żowy polski film zrealizowany przez reżysera łem przedstawicieli władz rządowych, w wy‐
L. Buczkowskiego, scenarzystę L. Starskie‐ niku czego powstała II wersja filmu – premiera
go i autora muzyki R. Palestra oraz plejady 2 XI 1948 r. w kinie Atlantic. W obu przy‐
znakomitych, niestety dziś już nieżyjących, padkach tłumy widzów oblegały kina, któ‐
wówczas – młodziutkich, utalentowanych re musiała ochraniać milicja obywatelska.
i pięknych – aktorów warszawskich, łódz‐ W filmie przedstawiono 14 piosenek wyko‐
kich i krakowskiego Teatru Starego. Głów‐ nanych przez autentycznych wykonawców
ne role w tym filmie grają: D. Szaflarska i J. ulicznych oraz przez aktorów, w tym „Dnia
Duszyński, a obok nich: J. Świderski, H. Bie‐ pierwszego września”, „Serce w plecaku”,
licka, A. Janowska, Z. Mrozowska, A. Ła‐ „Siekiera, motyka…”, „Teraz jest wojna”,
picki, I. Śmiałowski, H. Borowski i in. „Rozszumiały się wierzby płaczące” i in.
Spektakl „Czy zobaczę cię jutro?” zna‐
Niektórych żołnierzy niemieckich odgrywa‐
komicie
realizuje przesłanie filmu. W pro‐
li jeńcy wojenni. Akcję filmu, rozgrywającą
gramowej
ulotce czytamy: Jedną z najlepszych
się od września 1939 r. do wyzwolenia War‐
szawy w 1945 r., stanowi codzienność oku‐ broni w okupowanej Polsce były śpiew i pio‐
powanej Warszawy. Warto zauważyć, że senka. Okupant walczył nawet i z taką for‐
pierwotnym zamierzeniem autorów filmu mą oporu. Powszechnie znana, oparta na
było nakręcenie półgodzinnego reportażu ludowych melodiach piosenka potrafiła
muzycznego dokumentjącego twórczość ośmieszyć wroga, podnieść ludzi na duchu
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Odradzająca się Polska zmaga się
z wieloma przeciwnościami. Naro‐
dowi, zwłaszcza naszym dzieciom
i młodzieży grożą poważne niebez‐
pieczeństwa, czyhają zagrożenia
moralne. Ojczyzna potrzebuje na‐
szej modlitwy. Każdego 16. dnia
miesiąca, o godz. 18,00 jest cele‐
browana Msza Święta za Ojczy‐
znę, za wstawiennictwem Świętego
Papieża, Honorowego Obywatela
Zielonki – Jana Pawła II. Comie‐
sięczny udział w Mszy Świętej
niech będzie naszym wspólnoto‐
wym darem dla Ojczyzny. Nie za‐
niedbujmy tego dobra!
K.W.

i w tych trudnych czasach natchnąć opty‐
mizmem. Autorzy ulotki zapraszają w po‐
dróż przez naszą bolesną historię. Widz z
największym uznaniem uczestniczy w
prawdziwie teatralnym wydarzeniu. Ży‐
wiołowość i refleksyjność, śmiech i smutek,
złość oraz cierpienie przenikają się współ‐
tworząc specyfikę tamtego szczególnego
czasu, którego atmosfera udziela się widow‐
ni. A to dzięki ogromnej pracy, którą musie‐
li wykonać – i wykonują na scenie – aktorzy,
aby grą zrekompensować oszczędność sce‐
nografii, skąpość rekwizytów znakomicie
zastępowaną umownością gestów, mimiką,
elementami choreografii. Myślę, że niema‐
łą trudność (mentalną, emocjonalną) musie‐
li pokonać młodzi chłopcy, aby urealnić
psychologicznie graną postać – bohatera cza‐
su tak specyficznego i tak odległego.
Dziękujemy i gratulujemy! No i serdecz‐
nie życzymy pozostania przy dokonanym
wyborze drogi życia. Wszak aktorstwo to
najprawdziwsza „marność nad marnościami’!
Dodatkowym pożytkiem i przyjemno‐
ścią było zwiedzenie części Seminarium, w
tym: refektarza, biblioteki, sali dydaktycznej,
pokoju mieszkalnego. W hollu gmachu przy‐
gotowano stoiska, w których można było
kupić m. in. wartościowe książki, gadżety
związane ze sztuką, świece, a także miód.
Księdzu Proboszczowi serdecznie
dziękujemy za zorganizowanie naszego wy‐
jazdu do Seminarium i towarzyszenie nam.
Krystyna Wojda

S

pojrzenie w kolejny obszar naszego
dziedzictwa narodowego napawa
mnie dumą z tych moich rodaków, których
dzieła są świadectwem wielkości ich du‐
cha, szlachetności serca, prawości charak‐
teru, talentu, niezwykłej pracowitości …To
ci, którzy kredką, pędzlem, węglem opi‐
sywali Ojczyznę i wyznawali Jej miłość.
Aby świadomie kochać swoją Ojczy‐
znę, należy przede wszystkim dogłębnie
poznać jej historię i kulturę. Ojciec Inno‐
centy J. M. Bocheński OP (19021995; lo‐
gik, filozof, sowietolog, kapelan W.P,
uczestnik bitwy pod Kockiem i pod Mon‐
te Cassino, prof. filozofii na Uniwersyte‐
cie we Fryburgu) w szkicu „O patriotyzmie”
napisał: Kto chce swoją ojczyznę kochać,
musi ją poznać – i im lepiej ją pozna, tym
głębiej – „ceteris paribas” – będzie ją ko‐
chał. Aby poznanie ojczyzny dało pożą‐
dany skutek, musi być ono – zdaniem
o. Bocheńskiego – poznaniem przede
wszystkim wielkich i pięknych stron jej
dziejów. Nie był, oczywiście, przeciwny
obiektywnym osądom wszystkich stron,
zarówno dobrych jak i złych własnej oj‐
czyzny, jednakże był przekonany, że złem
jest zasadnicza tendencja do obdzierania
jej z blasku cnoty i chwały  z niskich po‐
budek i dla niegodziwych celów. Opowia‐
dał się za stworzeniem swojego rodzaju
indeksu literatury antypatriotycznej, po któ‐
rą szanujący się Polak nie powinien sięgać.
Pisał m.in.: Patriotyzm jest jedną z cnót,
która wymaga dość surowego stosowania
zasady indeksu – a mianowicie zabronie‐
nie sobie wchłaniania treści pism, mów,
audycji i tp. poniżających naszą Ojczyznę,
a także występujących – np. w imię intere‐
su międzynarodówek – przeciw samym za‐
sadom patriotyzmu. Wskazywał na
konieczność rozwiewania zakłamań i złu‐
dzeń historycznych, wyzyskiwanych w bie‐
żących rozgrywkach politycznych jako
środka propagandy(…). O. Bocheński
przestrzega też przed świadomym prze‐
milczaniem niewygodnych dla Polaków
faktów, pisania historii tylko „ku pokrze‐
pieniu serc”. Zarówno tendencyjne „od‐
brązowianie”, demitologizowanie historii,
relatywizowanie prawdy jak też nieroz‐
tropna narodowa megalomania, kult bo‐
haterszczyzny grożą erozją świadomości
historycznej Polaków i co za tym idzie 
postępującym zanikiem uczuć patriotycz‐
nych. Warto w tym miejscu przypomnieć
dość oczywistą prawdę wyrażoną przez

W stulecie Niepodległej;
dlaczego jestem dumna
z mojej Ojczyzny? (Cz. III)
Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku,
oddzielić sztuki od miłości Ojczyzny nie wolno.
(J. Matejko, 1882)
Romana Dmowskiego w „Myślach no‐
woczesnego Polaka”: Wszystko, co polskie
jest moje: niczego się wyrzec nie mogę.
Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce
jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorze‐
nie, które spada na naród za to, co jest
w nim marne. A więc jedynie słuszna dro‐
ga to poznawanie rodzimej historii i kultu‐
ry, odnajdywanie w niej prawdy, dobra
i piękna, a także świętości w życiu tych,
którzy miłość Boga łączyli z ofiarną miło‐
ścią Ojczyzny i – omijanie niegodziwych
opinii szkalujących naszą Ojczyznę i za‐
truwających dusze jej synów.

ARTUR GROTTGER
(1837 – 1867)
malarz Powstania Styczniowego,
„twórca malarskiej mitologii
narodowej”
Biografowie
tego ciekawego
malarza, który
nie zdążył się ze‐
starzeć, przyta‐
czają znamienny
epizod z jego ży‐
cia:
wiosną
1851 r. pewien
bawarski hrabia
zakupił we Lwo‐
wie akwarelę,
przedstawiającą pogoń szlachty polskiej
za Tatarami. Zaciekawiła go osoba autora,
a gdy dowiedział się, że jest nim 14letni
chłopiec  Artur Grottger, poznał go oso‐
biście i obdarzył przyjaźnią protektora i me‐
cenasa. Jesienią 1851 r. przybył do Lwowa
cesarz austriacki Franciszek Józef. Artur,
ulegając namowom przyjaciół, a zwłasz‐
cza zachętom wuja Zabielskiego, który go‐
ścił monarchę we własnych apartamentach,
uwiecznił wjazd Cesarza do Lwowa. Akwa‐
rela stała się prezentem polskiej szlachty
dla gościa, który w dowód uznania dla ta‐

lentu młodego malarza ufundował mu sty‐
pendium w wys. 20 guldenów miesięcznie
i zobowiązał do podjęcia studiów arty‐
stycznych. Jesienią 1852 r. 15letni Artur
rozpoczął studia malarskie w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie, m. in. pod kierun‐
kiem Wł. Łuszczkiewicza, który żywił
ogromny kult dla narodowej historii. Pod
koniec1854 r. wyjechał do Wiednia, gdzie
studiował malarstwo do 1858 r. Tam też
ostatecznie ukształtował się charakter je‐
go twórczości; nad kolorowe malarstwo
i akwarele przedkładał czarnobiała grafi‐
kę. Właśnie w Wiedniu, gdzie żył do 1865 r.
odniósł sukces jako ilustrator współpracu‐
jący z kilkoma wiedeńskimi czasopisma‐
mi. Jednak nie to było najważniejszym
nurtem jego twórczości. Ogromne wraże‐
nie wywarły na Grottgerze wieści o car‐
skich represjach wobec uczestników
przygotowań powstańczych w Królestwie
Polskim. Sam nie wziął bezpośredniego
udziału w Powstaniu Styczniowym; po‐
magał w zakupie broni i udzielał schronie‐
nia prześladowanym, uchodzącym za
granicę powstańcom. Skutkiem tego
w 1864 r. cofnięto mu stypendium arty‐
styczne, co spowodowało problemy finan‐
sowe artysty. W polskim społeczeństwie
znany już był jako twórca monumental‐
nych czarnobiałych kartonów, tworzo‐
nych w cyklach: z 1861 r. pochodzi
”Warszawa I”, ukazujący okres przedpow‐
staniowy, w tym m. in. „Pierwsza ofiara”,
„Wdowa”, „Zamknięcie kościołów”. W na‐
stępnym roku powstał cykl „Warszawa II”,
a w nim: „Lud na cmentarzu”, „Plac Zam‐
kowy”, „Więzienie księdza”, „Sybir”. Ry‐
sunki zawarte w tych cyklach były swoistym
reportażem artystycznym z tragicznych
wydarzeń poprzedzających bezpośrednio
wybuch Powstania Styczniowego. W in‐
tencji autora miały one w pewnym stop‐
niu promować dążenia niepodległościowe
Polaków; cykl „Warszawa II” został wy‐
słany do Londynu celem pozyskania dla
sprawy polskiej opinii światowej. ►
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► W 1863 r. powstał cykl „Polonia”,
(„Branka”, „Kucie kos”, „Bitwa”, Żałob‐
ne wieści”, „Na pobojowisku”…), zawie‐
rający syntezę Powstania, a potem
„Lithuania” („Puszcza”, „Znak”, „Przy‐
sięga”, „Bój”…), szereg rysunków po‐
święconych Powstaniu na Litwie z jeszcze
silniejszą – niż w „Polonii”  nutą roman‐
tycznej martyrologii. W latach 186667
powstał cykl „Wojna”, zawierający 12 ry‐
sunków, w których los własnego narodu
uczynił przedmiotem refleksji na temat
ogólnoludzkiego dramatu, co autor zasu‐
gerował już w kompozycji cyklu i tytułach
poszczególnych rysunków: wprowadze‐
niem jest karton „Pójdź za mną przez pa‐
dół płaczu”, a kończy apostroficzny tytuł
„Ludzkości, rodzie Kaina!”. Są to sceny
walk przepojone romantycznym uniesie‐
niem, dążeniem do ukazania tragedii wspól‐
noty przez przedstawienie wydarzeń
jednostkowych. Na uwagę zasługują też
Grottgerowskie portrety, zwłaszcza kobie‐
ce, pełne wzruszeń postaci osieroconych
kobiet i dzieci; jego bohaterki w żałobnej
czerni, pogrążone w zadumie to typowy
obraz Polki tak charakterystyczny dla po‐
powstaniowej atmosfery narodowej żało‐
by. Osobliwością portretów Grottgera jest
dążenie do uwydatnienia atmosfery, na‐
stroju przez koncentrację na jednostce i jej
uczuciach, nie zaś oddanie istoty danej po‐
staci, tożsamość modeli. Na czym polega‐
ła istotna wartość dominujących
w twórczości Grottgera rysunków? Asce‐
tyczna forma plastyczna stwarzała łatwą
możliwość wiernej ich reprodukcji, dzię‐
ki czemu – jak pisał St. Tarnowski – do naj‐
dalszego kąta kraju zaniosły imię Grottgera
nie tylko jako artysty, o to mniej pytano, ale
jako pocieszyciela, który jeden dał wyraz
poetyczny i piękny uczuciom, krzywdom
i zapałom tej chwili. Z Powstaniem Stycz‐
niowym łączy się sporo olejnych i rysun‐
kowych dzieł artysty, jak: „Pochód na
Sybir”, „Pod murami więzienia”, „Poże‐
gnanie powstańca”, a także „Powitanie po‐
wstańca”, „Przejście przez granicę”,
„Ciosanie krzyża”, „Z krzyżem po śnie‐
gu”, „Nokturn”, „Pojednanie”, w których
krytycy dopatrują się echa mesjanistycz‐
nych wizji J. Słowackiego. A. Grottger się‐
gał też do historii polskiej; ten nurt
reprezentuje np. olejny obraz „Modlitwa
konfederatów barskich przed bitwą pod
Lanckoroną”.
Warto pochylać się nad dziełami A.
Grottgera – wybitnie uzdolnionego twór‐
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cy polskiej sztuki. Owocem jego zaledwie
trzydziestoletniego życia jest ogromny
wkład w proces kształtowania świadomo‐
ści narodowej Polaków w czasie, gdy wszel‐
kie działania zaborców były ukierunkowane
na utratę tożsamości narodowej mieszkań‐
ców wszystkich trzech zaborów.
W 1866 r. na balu w lwowskim Towa‐
rzystwie Strzeleckim poznał 16–letnią Wan‐
dę Monne, z którą połączyła go wzajemna
– choć z powodu sprzeciwu rodziny Wan‐
dy, niespełniona – miłość. Pod koniec
1867 r. cierpiący na gruźlicę płuc artysta
znalazł się we francuskim uzdrowisku
AmelieslesBains w Pirenejach i tam 13
grudnia zmarł. Dzięki narzeczonej Wan‐
dzie Monne, jego ciało 4 lipca 1868 r. spro‐
wadzono do Lwowa i pochowano na
Cmentarzu Łyczakowskim, zgodnie z wo‐
lą zmarłego.

JAN MATEJKO (1838‐1893):
Ziemi mojej, Polsce,
miłość ma się należy.

Ojciec Franciszek  nauczyciel muzyki
z Czech, matka Joanna – protestantka o ko‐
rzeniach nie‐
mieckich. A on
od dzieciństwa
pragnął pozna‐
wać
polskie
dzieje, wyróż‐
niać się wyjąt‐
kowym
patriotyzmem.
Historyczne pa‐
sje poznawcze
Jana wspoma‐
gał najstarszy brat Franciszek – historyk
Biblioteki Jagiellońskiej. I Kraków – tchną‐
ca zamierzchłą świetnością dawna stolica
Polski kształtowała wyobraźnię uzdolnio‐
nego studenta Szkoły Sztuk Pięknych.
W młodzieńczym „Skarbczyku” – szki‐
cowniku znalazły się fragmenty krakow‐
skich zabytków, które inspirowały niejedną
kompozycję historyczną ukazującą waż‐
ny moment dziejów polskich. Jan studia
uzupełniał w akademii monachijskiej, po‐
bytem w Wiedniu, ale tylko atmosfera Kra‐
kowa sprzyjała rozwojowi talentu, który
świadomie składał „z powinności w darze
ojczyźnie”. Malarstwo narodowe miało
stać się duchowym orężem w walce o wy‐
zwolenie. Przygotowaniem do „malowa‐
nych dziejów Polski” był zbiór rycin

„Ubiory w Polsce”, przedstawiający 700
postaci w strojach historycznych. Słusz‐
ność początkowego zamysłu „malowania
dziejów Polski”, obfitujących w wydarze‐
nia pełne chwały, zweryfikowały wyda‐
rzenia 186163 r.; skłoniły Matejkę do
porzucenia zamiaru malarskiej gloryfika‐
cji przeszłości na rzecz rozrachunku z nią,
zgodnie z postanowieniem „zacznę od ran”.
Realizacją jego było „Kazanie Skargi”
z 1864 r. i „Upadek Polski – Rejtan” z 1866 r.
Udostępnienie tych dzieł publiczności tuż
po klęsce Powstania Styczniowego było
okolicznością potęgującą wymowę obu
dzieł; stawały się „rachunkiem sumienia
narodu”, wręcz skłaniającym do narodo‐
wej pokuty. W obu tych monumentalnych
dziełach wierność faktograficzna została
podporządkowana idei historiozoficznej,
ilustrowanej wyrazistym splotem przyczyn
i skutków oraz siłą wyrazu, budowaną su‐
gestywną osobowością, emocjami ukazy‐
wanych postaci, którym nierzadko
wyznaczał nowe role w dziejach. Matej‐
ko interpretował wydarzenia historyczne,
wpisywał je w szerszy kontekst; gestem,
pozą, kolorystyką budował emocje, dra‐
maturgię sytuacji. Od końca lat 60. artysta
skupił się na „pokrzepianiu serc”, tworząc
pełne rozmachu sceny z chwil polskich
triumfów politycznych i militarnych. By‐
ły to: „Unia lubelska”, „Batory pod Psko‐
wem”, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta”,
a także „Bitwa pod Grunwaldem”, czyli
monumentalna scena batalistyczna w mo‐
mencie, gdy szala zwycięstwa przechyla‐
ła się na stronę polskolitewską. Obraz,
o wym. 426 X 987 cm, był pokazywany
w Wiedniu, Petersburgu, Berlinie, Lwo‐
wie, Bukareszcie i Paryżu. Zwycięstwo
pod Grunwaldem kształtowało ducha bo‐
jowego kolejnych pokoleń Polaków. Pa‐
mięć o tym zwycięstwie, jak i o innych
chwalebnych wydarzeniach, przetrwała
w dużym stopniu dzięki kunsztowi Matej‐
ki. Postacie – bohaterowie jego obrazu peł‐
nią funkcję symboliczną; ukazują męstwo,
poświęcenie, rozwagę, siłę sojuszu – z jed‐
nej strony i drugiej – fałsz, zdradę, podłość.
Wystawienie tego obrazu stało się okazją
do wielkiej uroczystości na cześć autora;
było nabożeństwo na Wawelu, uroczysty
przejazd Traktem Królewskim i wręcze‐
nie mistrzowi w siedzibie władz miasta
berła. M. Konopnicka w wierszu „Grun‐
wald. Przed obrazem Matejki” pisała: (…)
Któż prawnucze serce zmierzy/ Z wielką
piersią tych rycerzy/ Grzmiących w bla‐

sku/ W zgiełku, w trzasku/ Jako orłów ród ?
(…) W 200. rocznicę odsieczy wiedeń‐
skiej namalował, równie bogaty malarsko
jak „Grunwald”, obraz „Sobieski pod Wied‐
niem”. Dzieło było eksponowane w Su‐
kiennicach zaledwie 5 dni, zaś w Wiedniu
Matejko wystawiał go na własny koszt
przez 2 miesiące, a następnie sprezento‐
wał obraz papieżowi jako dar narodu pol‐
skiego. Roli zbawczych jednostek w historii
Polski poświęcił też obraz „Kościuszko
pod Racławicami”. U schyłku życia roz‐
począł cykl ”Dzieje cywilizacji w Polsce”,
który stanowią: „Chrzest Litwy”, „Kon‐
stytucja 3 Maja” i nieukończone już „Ślu‐
by Jana Kazimierza” . Z tego okresu
pochodzi też „Poczet władców Polski”
cieszący się niesłabnącą popularnością,
dzieło o wielkich walorach edukacyjnych.
Jan Matejko to nie tylko i nie przede
wszystkim polski twórca bliskich nam ar‐
cydzieł malarskich; to jeden z najwybit‐
niejszych europejskich malarzy XIX w.,
pedagog, społecznik, żarliwy patriota, do‐
bry, szlachetny człowiek. Pozostawił 322
obrazy olejne o tematyce historycznej, re‐
ligijnej, portrety i autoportrety. Trzeba wra‐
cać pamięcią serca do tej postaci;
w minionym roku przeżywaliśmy trzy je‐
go rocznice: 180. rocznica urodzin, 125.
rocznica śmierci, 120 powstania krakow‐
skiego muzeum artysty. Za swoje obrazy
dostawał najwyższe nagrody i odznacze‐
nia w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Watyka‐
nie. Był członkiem honorowym akademii
paryskiej, berlińskiej, praskiej, wiedeń‐
skiej, włoskiej. Otrzymał honorowe oby‐
watelstwo kilku miast, wydawano na jego
cześć bankiety, uroczyste obiady, wygła‐
szano mowy, komponowano muzykę.
Wystawę jego dzieł odwiedzały tłumy, stu‐
denci uwielbiali go za talent, głęboki sza‐
cunek dla ojczystych dziejów,
bezkompromisowość, za wielkie serce
mądrego człowieka. Fundował stypendia
studentom, dofinansował budowę pierw‐
szego szpitala dziecięcego w Krakowie,
ufundował szkołę elementarną w Krzesła‐
wicach, przekazywał pieniądze na pogo‐
rzelców, na przebudowę i konserwację
zabytków Krakowa, współfinansował po‐
wstanie ASP w Krakowie na przekazanej
na jej budowę ziemi, wspierał Powstań‐
ców 1863 r. Kiedy w 1873 r. władze au‐
striackie zaproponowały mu intratne
i prestiżowe stanowisko dyrektora ASP
w Pradze, odmówił, argumentując: Ziemi

mojej, Polsce, miłość ma się należy.
Godzi się podkreślić, że J. Matejko był
człowiekiem głębokiej wiary. Niewątpli‐
wie jego przewodnikiem duchowym by‐
ła niepozorna książeczka Tomasza a Kempis
„O naśladowaniu Chrystusa”, z którą się
nie rozstawał. Wielką troską otaczał świą‐
tynie krakowskie: wykonał wspaniałą po‐
lichromię prezbiterium restaurowanego
kościoła mariackiego i wiele elementów
dekoracyjnych nawy głównej, wespół ze
swoimi studentami J. Malczewskim i St.
Wyspiańskim, a także dofinansował od‐
nowienie tej świątyni.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
(1869‐1907)
By zacząć sztukę, stworzyć dzie‐
ło, potrzeba męki, trudu, pasji, bó‐
lu, skarg, żalu, smętku, lęku, grozy,
litości.

To niewątpliwie największy z twórców
Młodej Polski, malarz i dramaturg, sceno‐
graf, inscenizator, którego dokonania w każ‐
dej z tych
dziedzin stały
się trwałym ele‐
mentem pol‐
skiego
dziedzictwa
i wyobraźni na‐
rodowej. Talent
i zainteresowa‐
nie
sztuką
odziedziczył po
ojcu Francisz‐
ku, rzeźbiarzu, którego pracownia mieści‐
ła się w tzw. Domu Długosza, u stóp
Wzgórza Wawelskiego. Na kształtowanie
się postawy patriotycznej, wyobraźni na‐
rodowej artysty miało wpływ żywe wspo‐
mnienie Powstania Styczniowego, którego
pośrednim współuczestnikiem był dzia‐
dek malarza, zamożny kupiec krakowski
Mateusz Rogowski; za wspieranie Po‐
wstania Styczniowego w ramach represji
stracił znaczną część majątku. Ważną ro‐
lę formacyjną miała dla Wyspiańskiego
nauka w Gimnazjum Św. Anny w Krako‐
wie, gdzie zdał maturę w 1887 r. Naukę
kontynuował w Szkole Sztuk Pięknych
pod osobistym kierunkiem Jana Matejki,
który pierwszy uznał jego talent rysowni‐
czy. Wyspiański, podobnie jak Malczew‐
ski, stał się ideowym spadkobiercą J.
Matejki, co uwidoczniało się przede wszyst‐

kim w dążeniu do aktualizacji zdarzeń, na‐
sycaniu nową treścią obrazów i symboli
przeszłości, mimo że przeciwstawiał się
mistrzowi swą modernistyczną poetyką.
W 1899 r. z polecenia J. Matejki został Wy‐
spiański włączony do zespołu malarzy wy‐
konujących
polichromię
kościoła
Mariackiego. Dzięki zarobionym pienią‐
dzom odbył pierwszą podróż artystyczną
po Europie, zwiedzając m.in. północne
Włochy, Szwajcarię, Paryż oraz katedry
gotyckie we Francji. W rok później wyje‐
chał do Paryża, gdzie przebywał z prze‐
rwami do 1894 r., studiując malarstwo
w Ecole Colarossi. Duże znaczenie miała
znajomość z Gauguinem oraz poznawa‐
nie twórczości Van Gogha i ToulouseLau‐
treca, których dzieła cechowała wyraźna
obecność elementów zapowiadających
nową sztukę, zwaną secesją. W 1894 r.
wykonał swoje pierwsze wielkie kartony
witrażowe z przeznaczeniem dla katedry
lwowskiej przedstawiające „Śluby Jana
Kazimierza „ i „Polonię” pastel. Jeszcze
w tym samym roku namalował dużych
rozmiarów „Widok Wawelu” od strony
Plant, ze światłami lamp gasnących w sza‐
rym świcie poranka, wśród typowych dla
Krakowa drzew kasztanowych o secesyj‐
nym rysunku. W latach 18941897 pro‐
wadził prace restauratorskie w krakowskich
kościołach Św. Krzyża i oo. Franciszka‐
nów. Do tego ostatniego wykonał orygi‐
nalne polichromie z motywami kwiatowymi
oraz witraże, w tym arcydzieło: „Bóg Oj‐
ciecStań się!” witraż umieszczony nad
głównym wejściem do świątyni – „po‐
emat gorejącego światła i energii, arcy‐
dzieło kształtu i koloru”. Uznanie dla autora
potwierdzają nagrody na konkursie w Kra‐
kowie oraz w Warszawie w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych. W tym czasie
znany już był jako portrecista i ilustrator
„Iliady”. W jego wyobraźni artystycznej
kult antyku wyraził się w kojarzeniu anty‐
ku z dziejami Polski; w kulturze helleń‐
skiej szukał symboli dla polskich dramatów
narodowych. W 1896 r. Wyspiański re‐
staurował trzy stare witraże w kościele Do‐
minikanów. W latach 1900 1901 wykonał
trzy pastelowe witraże dla katedry na Wa‐
welu (niezrealizowane w materiale) z wid‐
mowymi zjawami Kazimierza Wielkiego,
Henryka Pobożnego i Św. Stanisława. Ge‐
neza tych witraży łączy się z odnalezie‐
niem i ekshumacją zwłok króla Kazimierza,
a także z charakterystycznym dla
►
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modernizmu obsesyjnym kultem
śmierci oraz kultem mocy, duchowego
władztwa. Wyspiański był wytrawnym
portrecistą; tworzył je posługując się wę‐
glem lub pastelami. Jego portrety stano‐
wią bardzo bogatą galerią postaci, bliższych
i dalszych znajomych, przyjaciół, krakow‐
skich osobistości. Powszechnie znane są
też jego autoportrety z różnych okresów
życia, portrety ze swą chłopską małżon‐
ką, a wraz z nią powracał do tematu ma‐
cierzyństwa. Chętnie malował portrety
aktorów sceny krakowskiej „w roli” (np.
W. Siemaszkowej – Panny Młodej w „We‐
selu”, L. Solskiego – Wiarusa w „Warsza‐
wiance”). Na szczególną uwagę zasługują
niezwykle wzruszające portrety dzieci,
zwłaszcza własnych dzieci artysty: „Głów‐
ka Helenki”, „Helenka z wazonem”, „Śpią‐
cy Staś”, „Śpiący Mietek”. Portrety dzieci
„rysowane z natury” zostały uchwycone
w różnych porach dnia, zamyślone, sie‐
dzące przy stole, rozespane, śpiące…,
oczarowują naturalnością i bezpośrednio‐
ścią ujęcia. Portrety Wyspiańskiego ce‐
chuje umiejętność oddawania „wnętrza”
osoby – nastroju, charakteru, emocji. Ulu‐
bionym tematem Wyspiańskiego były kra‐
jobrazy, szczególnie podkrakowski
i krakowski – „Sukiennice”, „Wawel”.
Kreślił pastelami różne motywy pejzażu
wiejskiego, a najczęściej widoczne z okien
pracowni podmiejskie pola zamknięte
wzgórzem bł. Bronisławy i Kopcem Ko‐
ściuszki – w konwencji impresjonistycz‐
nosecesyjnej;
wśród
wielu
–
niezapomniany pastel „Chochoły na plan‐
tach”. Istotną wartością tych pejzaży była
ich treść emocjonalna, ukazująca stan du‐
szy artysty i ożywionej natury. Częstym
elementem pejzaży były kwiaty, stosunek
do których ilustrują wyznania malarza peł‐
ne zachwytu, np.: Nie mogę doczekać się
kwiatów i wiosny… (styczeń1896), (…)
Malwy, dziewanny – co to za cudowne ro‐
śliny (…) jakie to żywe, rozumne kwiaty
(…). Wyspiański odbywał poważne „stu‐
dia roślin”, owocem których stał się słyn‐
ny „Zielnik”. Za życia artysty nie wydano
„Zielnika”; jego zawartość służyła arty‐
ście w innych pracach: w polichromii, wi‐
trażach, w grafikach „Życia”, w winietach
własnych książek.
Stanisław Wyspiański to nierzadka
w naszej kulturze indywidualność i jedna
z wielu postaci tragicznych. Całe życie
zmagał się z chorobą płuc i biedą. Dopie‐
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ro po premierze „Wesela” (1901) sytuacja
materialna rodziny znacznie się poprawi‐
ła. Sypnęły się honoraria: za przedstawie‐
nia, za wydania książkowe – natychmiast
rozchwytywane, za obrazy, które teraz
okazały się interesujące. Ponadto Wyspiań‐
ski otrzymał stanowisko profesora malar‐
stwa dekoracyjnego i kościelnego
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych,
o czym wcześniej jedynie marzył. Oko‐
liczność towarzysząca tej nominacji wy‐
raziście
charakteryzuje
postawę
Wyspiańskiego Polaka. Otóż gdy mu przy‐
słano urzędowy dokument, w którym au‐
striacki minister Wyznań i Oświaty
zawiadamiał Wyspiańskiego, że ”Jego Ce‐
sarska Mość raczył go mianować profe‐
sorem”, artysta dekret nominacyjny odesłał
do kancelarii z uwagą, że od cesarza au‐
striackiego żadnej posady w polskiej
szkole nie przyjmuje. Sytuację uratował
fortel; dyrektor Szkoły skierował do Wy‐
spiańskiego pismo wzywające go do ob‐
jęcia stanowiska profesora z określonym
wynagrodzeniem. Niestety, nominacja
okazała się spóźniona; stan zdrowia poety
nie pozwalał na podjęcie efektywnej pra‐
cy na tym wymagającym stanowisku.
Zmarł w 39. roku życia. Tworzył niespeł‐
na 18 lat. Jego dorobkiem artystycznym
można by obdzielić wielu twórców, pa‐
miętając oczywiście, że oprócz sztuk pla‐
stycznych, pasjonował go teatr. Bogata
twórczość dramatopisarska (głównie „We‐
sele”, trylogia powstańcza: „Noc Listopa‐
dowa”, „Warszawianka”, „Lelewel”, a także
„Legion”, „Wyzwolenie”, „Klątwa”, „Sę‐
dziowie”, „Bolesław Śmiały”, „Skałka”,
powstałe w ostatnich ośmiu latach życia)
zostawiła najsilniejsze ślady w świado‐
mości narodowej Polaków. Przedwcze‐
sną śmierć Wyspiańskiego Polacy
przeżywali jako odejście najwybitniejsze‐
go artysty epoki. Niezwykle uroczysty po‐
grzeb, z udziałem tysięcy żegnających
artystę rodaków, zakończył się pochów‐
kiem w Krypcie Zasłużonych kościoła na
Skałce.

W dziejach kultury narodowej
ważną stronę zapisała bogata ga‐
leria indywidualności – malarzy.
Warto przypomnieć twórców żyjących
choćby tylko w okresie niewoli narodo‐
wej. To m.in.: Franciszek Smuglewicz
(17451808) twórca obrazów historycz‐
nych i współczesnych, krajobrazowych,

portretów; Piotr Michałowski (18001855)
realizował ambitny zamiar „sławienia orę‐
ża polskiego”; Juliusz Kossak (18241899)
autor obrazów m. in.: „Sobieski pod Wied‐
niem”, „Czarniecki pod Płockiem”, „Elek‐
cja Jana Kazimierza”, „Rycerze przed
bitwą”, także mistrz obrazów koni; Woj‐
ciech Gerson (18311901) uprawiał ma‐
larstwo rodzajowe, historyczne, pejzaże;
Adam Chmielowski (18491914) powsta‐
niec, malarz (m. in. „Ecce homo”) i świę‐
ty opiekun ubogich; Józef Chełmoński
(18491914) autor niezapomnianych „Bo‐
cianów”, „Babiego lata”, „Czwórki”, „Od‐
lotu żurawi” i in.; Jacek Malczewski
(18541929) malarz romantycznego me‐
sjanizmu: „aby Polska zmartwychwsta‐
ła”; Wojciech Kossak (18561942) twórca
obrazów batalistycznych, historycznych,
głównie z epoki Napoleona; Jan Styka
(18581925) współautor sławnej „Pano‐
ramy Racławickiej”, namalował „Pano‐
ramę Siedmiogrodzką”, „ Panoramę
męczeństwa chrześcijan w cyrku Nero‐
na” i in.; Józef Mehoffer (1869 – 1946)
przedstawiciel „nowej sztuki”(secesji), wi‐
trażysta, twórca polichromii ściennej, por‐
trecista, autor obrazów o tematyce religijnej,
eschatologicznej, krajobrazowej.
To tylko mały fragment ogromnego,
wspaniałego dziedzictwa mojego Naro‐
du, o którym św. Jan Paweł II powiedział m.
in.: Czuję się odpowiedzialny za to wiel‐
kie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. To imię nas wszystkich określa. To
imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię
nas wszystkich kosztuje (Częstochowa, 18
czerwca 1983 r.)
„Nas”, czyli mnie i Ciebie, a jeśli „zo‐
bowiązuje”, to przede wszystkim do po‐
znania,
pamiętania,
szanowania
i wzbogacania.
Krystyna Wojda
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Kolejne, już siedemnaste, Zielonkowskie Jerycho Różańcowe roz‐
poczynamy 24 marca 2019 r. Możemy zadawać sobie pytanie: dlacze‐
go uparcie modlimy się w dzień i w nocy, odmawiamy wiele różańców
prosząc Niebo o pomoc.
Najprostsza odpowiedź jest taka, że Pan Jezus nauczył nas w modli‐
twie Ojcze Nasz, aby prosić „przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Two‐
ja”. Każdy człowiek powinien to wezwanie
powtarzać i nim się kierować. Ponadto Mat‐
ka Boża prosiła w licznych objawieniach,
aby codziennie odmawiać różaniec.
W dzisiejszych czasach zamętu i grzechu, zapominania o Panu Bo‐
gu, a nawet walki z Nim, jest wielka potrzeba, aby katolicy podjęli wiel‐
ki wysiłek w celu wybłagania Miłosierdzia Bożego dla nas i całego
świata. Powinniśmy przeciwstawić się trendom akceptacji niemoral‐
nego życia i jakiegokolwiek grzechu. Świadomi własnych słabości bła‐
gajmy Niebo o pomoc by zło zostało usunięte z przestrzeni naszego życia.
Matka Boża, która jest najlepszą naszą Matką, w wielu objawie‐
niach przekazywała ostrzeżenia o nadchodzących niebezpieczeństwach,
dawała rady, niekiedy nawet żądania, by przeciwstawiać się złu. Prosi‐
ła o modlitwę i pokutę, post oraz zerwanie z grzechem, czyli życie z Bo‐
giem, w Bogu i dla Boga. Nie zawsze i nie przez wszystkich słowa
Matki Bożej były przyjmowane z pełną odpowiedzialnością, np. tak
było po objawieniach w Fatimie w 1917 r, czy w Rwandzie w 1982 r.
Gdyby zostały spełnione życzenia Matki Bożej w Fatimie nie byłoby
II wojny światowej i rozlania się błędnych nauk komunizmu na świat.
Osiem lat przed konfliktem i krwawą domową wojną, Matka Boża
wzywała mieszkańców Rwandy do modlitwy o powstrzymanie woj‐
ny. Zlekceważenie ostrzeżeń i niezastosowanie się do rad Niepokala‐
nej Matki dało możliwość wylania się wielkiego zła i cierpienia wielu
ludzi. Smutna prawdą jest, że w ciągu 100 dni strasznej, braterskiej rze‐
zi zginęło w Rwandzie milion ludzi.
Szczera i konsekwentna odpowiedź człowieka na prośby Matki Bo‐
żej skutkuje wielkimi łaskami na co wskazują wielokrotnie fakty histo‐
ryczne. Można podać za przykład Portugalię, w której biskupi według
życzenia Matki Bożej w objawieniach fatimskich poświęcili kraj Jej
Niepokalanemu Sercu w 1931 r. i powtórzyli to w 1938 r. Portugalia
została cudownie ocalona przed rewolucją komunistyczną i nie dosię‐
gły ją nieszczęścia II Wojny Światowej. Matka Boża, w Amsterdamie,

w 1946 roku objawiając się Idzie Peerdemann powiedziała, że „będzie
walka duchowa, że będą Jerycha”. Nie wiedziano w tamtym czasie na
czym mają polegać te Jerycha. Oznacza to jednak, że zaplanowała ta‐
ką formę modlitwy i będzie ona niezwykle potrzebna.
Pierwsze Jerycho Różańcowe odbyło się w 1979 roku. Organiza‐
torem był Anatol Kaszczuk, który był człowiekiem o bogatej historii
swojego życia w walce o Polskę i Ko‐
ściół. Był również współtwórcą wielu
Kongresów Różańcowych w Polsce
i na świecie. Otrzymał on przekaz Mat‐
ki Bożej przez mistyczkę Barbarę Kloss, aby zorganizować Kongres
Różańcowy na Jasnej Górze od 17 maja 1979 roku. Na życzenie bi‐
skupa Stefana Bareły, ordynariusza częstochowskiego, zmieniono na‐
zwę kongres na Jerycho Różańcowe. Intencją tej modlitwy było to, aby
Papież Jan Paweł II mógł przyjechać do Polski, gdy władze komuni‐
styczne Polski nie chciały wydać na to zgody. Po zakończeniu tego Je‐
rycha władze zmieniły zdanie. Ku zaskoczeniu władz kościelnych
zapewniły ochronę i logistyczną opiekę całej pielgrzymki, która odby‐
ła się niecały miesiąc później. Owoce tego Jerycha były wyraźnym do‐
wodem, że taka modlitwa była miła Panu Bogu. Od tamtego czasu
odbyło się wiele Jerych Różańcowych, szczególnie w Polsce, ale też
we Włoszech, Austrii, w Niemczech, na Ukrainie, Kanadzie. Jerycha
były organizowane z inspiracji Anatola Kaszczuka, a po jego śmierci
przez ludzi znających jego działalność.
W naszych Zielonkowskich Jerychach Różańcowych modlimy się
za cały Kościół Święty, prosimy o pokój na świecie. Wypraszamy ła‐
ski dla Polski, odpowiedzialną służbę Polaków u Króla i Królowej Pol‐
ski. Prosimy o Miłosierdzie Boże dla grzeszników. Modlitwą obejmujemy
naszą lokalną społeczność. Uczestnicy modlą się też w swoich osobi‐
stych intencjach.
Program realizowany jest przez grupy działające przy parafii, ale za‐
chęcamy wszystkich parafian do udziału w tym szturmie do Nieba.
Warto zorganizować sobie czas, wszystko jedno o jakiej porze dnia
czy nocy, aby uczestniczyć w Jerychu Różańcowym i wypraszać Bo‐
że Łaski, dziękować za nie, a przede wszystkim cieszyć się obecnością
Pana Boga w Przenajświętszym Sakramencie i uwielbiać Jego Miłość.

Jerycho Różańcowe
Dlaczego jest takie ważne?

„Zło dobrem zwyciężaj!”
(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Trwa straszliwa wojna, wojna przeciwko ży‐
ciu, przeciwko człowiekowi. Giną najsłabsi, dzie‐
ci nienarodzone. Łona matek stały się trumną
poczętych dzieci. Rozpanoszyła się szczególnie
groźna forma zabijania dzieci za sprawą deale‐
rów pigułek aborcyjnych; bezkarny handel ty‐
mi pigułkami – na telefon – powoduje niemożliwy
do oszacowania zasięg tej zbrodni, jaką jest za‐
mierzone poronienie. Nie możemy być bierni:
marsze, pikiety, protesty, apele, wszelkie formy
działalności formacyjnej prowadzące do upo‐
wszechniania wiedzy o życiu prenatalnym czło‐
wieka  to nasza powinność, to nasze
dziękczynienie za dar własnego życia.
Papież Franciszek woła: Niech każdy, zgod‐
nie ze swą rolą i w swym otoczeniu, czuje się we‐

zwany do tego, by kochać życie i służyć mu, by je
przyjmować, szanować i krzewić, zwłaszcza kie‐
dy jest kruche i potrzebuje troski oraz opieki, od
łona matki aż do jego końca na tej ziemi.
Dobrem dostępnym każdemu z nas w tej
sprawie  dobrem minimum – jest modlitwa
o ocalenie każdego poczętego życia w ramach
DuchowejAdopcji Dziecka Poczętego.
Duchowa Adopcja to codzienna modli‐
twa  przez 9 miesięcy  o ocalenie jednego
dziecka.
Modlitwę stanowiąA) słowa:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej
Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz
za wstawiennictwem Św. Józefa, człowieka za‐
wierzenia, który opiekował się Tobą po urodze‐
niu, proszę Cię, w intencji tego nienarodzonego
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które

Joanna Raczyńska

znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Pro‐
szę, daj jego rodzicom, miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty
sam mu przeznaczyłeś. Amen.
B) co najmniej 1 dziesiątek różańca
C) do tej modlitwy dobrze jest dołączyć
dodatkowe postanowienie: modlitewne,
praktykę ascetyczną, czyn charytatywny.
W poniedziałek 25 marca, w uroczystość
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,
podczas Mszy Św. o godz.18,00, złożymy
po raz kolejny w naszej Parafii przyrzecze‐
nia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Na stolikach przy wyjściu z kościoła znaj‐
dziemy materiały pomocne w przygotowa‐
niu się do tych przyrzeczeń.
Składających przyrzeczenia prosimy o
przyniesienie świec.
Krystyna Wojda
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JERYCHO RÓŻAŃCOWE
‐ NIEUSTANNA MODLITWA
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i kocham Ciebie...

PROGRAM RAMOWY:
01:00 ‐ Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu
01:30 ‐ Różaniec prowadzony przez Apostolat Maryjny
05:30 ‐ Jutrznia prowadzona przez Neokatechumenat
06:30 7:00, 7:30 Msze Święte
08:15 ‐ Różaniec prowadzony przez Domowe Ogniska Miłosierdzia
09:15 ‐ Różaniec prowadzony przez Grupę Modlitewną Św. Ojca Pio
10:15 ‐ Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu
11:00 ‐ Różaniec prowadzony przez Koła Żywego Różańca i Caritas
13:00 ‐ Różaniec prowadzony przez Totus Tuus
14:00 ‐ Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu
15:00 ‐ Godzina Miłosierdzia Bożego
16:00 ‐ Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej prowadzony przez
Grupę Modlitewną Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci i
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
17:00 ‐ Różaniec dzieci
17:30 ‐ Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 ‐ Msza Święta
19:00 ‐ Różaniec prowadzony przez Ministrantów, Oazę Młodzieżową
i Domowy Kościół
20:30 ‐ Różaniec prowadzony przez Akcję Katolicką
21:30 ‐ Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu
22:00 ‐ Różaniec prowadzony przez Koło Przyjaciół Radia Maryja
23:00 ‐ Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe, Margaretki,
Ogrody Maryi, Szensztackie Rodziny i Grupę Modlitewną
Fiat
Uwaga: W czasie Mszy Świętych pogrzebowych
cicha adoracja w kaplicy.

Odeszli
do domu Ojca:
Wojciech Bernhardt
Krzysztof Mirosław Godoń
Zygmunt Wielgo
Alicja Maria Rybicka
Beata Agnieszka Rosiak
Tadeusz Stanisław Kowalczyk
Zbigniew Piotr Kamiński
Kazimierz Rogalski
Danuta Frankowska
Joanna Karolina Rudkowska
Jerzy Kamieniecki
Jarosław Zarucki
Wiesława Zofia Przybylińska
Jacek Lenart
Wacława Benedykta Zawadzka

(modlitwa Anioła z Fatimy)

24 – 30 marca 2019 r.
W KOŚCIELE PARAFIALNYM MATKI
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W
ZIELONCE
W INTENCJACH:
• O tryumf Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Niepokalanego Serca Maryi w Polsce, i na całym
świecie.
• O wierne wypełnienie woli Bożej przez Kościół Katolicki
i ducha wynagradzania Bogu za grzechy
• O niepodległość dla Polski i jej stałą wierność Bogu
• O pokój na świecie
• O nawrócenie grzeszników
• O obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci
• O rozwój duchowy i materialny gminy Zielonka, i
całego powiatu wołomińskiego

Rozpoczęcie – 24.03.2019 (niedziela), godz. 19:00
Zakończenie – 30.03.2019 (sobota), godz. 18:00

Bolesław Malinowski
Maciej Jan Dudziński
Kazimierz Stolarczyk
Jacek Ryszard Wydrzyński
Józef Marian Wycech
Krystyna Teresa Ochman
Lech Jan Popławski
Małgorzata Bąk
Wincenty Dzińkowski
Urszula Lucyna Drymel
Regina Cygan
Eugenia Wachowicz
Wanda Borkowska
Adam Jerzy Rębacz
Jerzy Henryk Muszyński
Teresa Zofia Borkowska
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

Igor Olszewski
Gabriela Augustyniak
Wojciech Soczewka
Franciszek Stokowski
Franciszek Jan Mróz

Serdecznie dziękujemy pracownikom Zielonkowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
za życzliwą, rzetelną, sprawną i w miłej atmosferze obsługę parafialnego konta bankowego. Dziękujemy również
zarządowi Banku za preferencyjne warunki utrzymania naszego konta.
Wpłaty na konto parafialne 35 8923 0008 0150 1609 2015 0001 są pobierane bez prowizji. Kilka
rodzin z naszej parafii systematycznie wpłaca swoją ofiarę na konto. Dziękujemy.
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