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W przededniu Świąt Bożego Naro
dzenia zatrzymajmy się chwilę nad ich
wewnętrzną treścią, która dla naszego
codziennego życia ma ogromne
znaczenie. Boże Narodzenie jest
świętowaniem tajemnicy wcie
lenia Syna Bożego. Bóg przyjął
ludzkie ciało, stał się prawdziwym czło
wiekiem, ze wszystkimi tego konse
kwencjami z wyjątkiem grzechu. To
znaczy, że ludzkie ciało stało się świąty
nią samego Boga. W osobie Syna Boże
go ciało ludzkie zostało przebóstwione.
To ciało zostało wzięte z Maryi Niepo
kalanej, przygotowanej przez Boga
niewiasty, wolnej od grzechu pierwo
rodnego. Dar niepokalanego poczęcia,
udzielony Maryi uprzedzająco, jako
owoc męki i zmartwychwstania Chry
stusa, jest początkiem Nowego Stwo
rzenia, Nowej ludzkości, społeczności
dzieci Bożych, obmytych z grzechu we
krwi Jezusa i napełnionych Duchem
Świętym. Albowiem w Jezusie Bóg od
nowił całe stworzenie, zwyciężając
grzech i śmierć. Przez chrzest stajemy
się uczestnikami tego nowego stworze

nia i nasze ciała stają się świątynią Ducha
Świętego, mieszkaniem Trójcy Świętej.
Wspominamy tę prawdę nie tylko

Drodzy Czytelnicy!
w wielu ważnych momentach naszego
doczesnego życia, ale również po śmier
ci, kiedy na zakończenie mszy pogrze
bowej kapłan mówi: „Twoje ciało było
świątynią Ducha Świętego, niech Bóg
przyjmie Cię do swojej chwały”. Św.
Paweł dobitnie nam przypomina: Świą
tynia Boga jest święta.
Z tych głębokich prawd wynikają dla
naszego życia poważne konsekwencje
dotyczące naszego ciała. Nie jest ono na
szą wyłączną własnością, lecz należy do
Boga, będąc Jego świątynią. Nie może
my zatem rozporządzać naszym ciałem
w dowolny sposób, lecz w zgodzie z za
mysłem Bożym. Stąd płyną wymagania
moralne odnośnie do sfery seksualnej
człowieka i poszanowania ludzkiego ży
cia od poczęcia do naturalnej śmierci
oraz szacunku dla ludzkiego ciała po

śmierci. Ciała nasze mają się stać miej
scami objawienia się chwały Bożej po
przez ofiarną i czystą miłość na wzór
miłości Chrystusa. W Liście do Hebraj
czyków czytamy o Chrystusie: „Ofiary
ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie
podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto
idę – w zwoju księgi napisano o Mnie 
aby spełnić wolę Twoją, Boże” (Hbr
10,57). Miłość Chrystusa objawiła się
w ludzkim ciele w postawie heroicznego
posłuszeństwa woli Ojca Niebieskiego.
Głębokie przeżywanie tajemnicy
wcielenia wyraża się w tym, że oddaję
moje ciało Chrystusowi, aby On poprzez
moje ciało przedłużał misterium wciele
nia, czynił je obecnym tu i teraz. Jak to
uczynić? Troszczyć się przede wszyst
kim o głęboką relację z Jezusem. Pozna
wać go w Piśmie Świętym, rozmawiać
z Nim, adorować Go, napełniać się Nim.
Resztę wykona On sam, kierując historią
naszego życia.
Ks. Kazimierz Seta

Na tak bliskie już święta Bożego
Narodzenia życzę Wam, drodzy
Czytelnicy, nieustannego wzrostu
w poznawaniu Jezusa i miłości
do Niego oraz ciągle nowej radości
z faktu, że Jezus przez Was działa,
że tajemnica wcielenia jest żywa
i owocuje.
Radosnych i błogosławionych świąt
oraz szczęśliwego nowego roku.
Ks. Kazimierz

„W Domku Maryi –
piekłam opłatki, hostie, ko
Życie religijne w Polsce
czytamy w kronice z 1942
munikanty. Przynieśli mi od
pod
okupacją
hitlerowską
(1939‐1945).
r. – rozwija się w pełni ak
powiednie prasy, nauczyli
cja charytatywna bardzo Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi piec – bo nie było innego
pochłaniająca czas i siły
wyjścia. Żołnierze (rosyjscy)
sióstr: Prowadzenie kuchni Przedstawiamy naszym Czytelnikom fragment z maszynopisu
przywieźli drzewa ze schro
z rozdziału III. Apostolstwo Zgromadzenia (s. 20‐21)
dla najuboższych”.A pro
nów poniemieckich, urąbali
wadzenie kuchni uzależ
i dzięki temu dostali opłatki
indziej pocisk trafił w choinki na placu
nione jest od aprowizacji. Zdobywanie jej sprzedaży obok przekupki, z którą siostra da swych rodzin na święta”.
w warunkach wojennych stanowi osobny rozmawiała. Pewien życzliwy Niemiec za
„Siostry zaczynają piec opłatki w domu
rozdział, który, choć pobieżnie, należy tu wiadomił nas (1944 r.) – podczas gdy Zie – czytamy u s. Katarzyny (notatki do
wspomnieć.
lonka została wysiedlona – że tam Kroniki spisane przez s. Katarzynę
KWESTA
w piekarni jest chleb w piecu i spali się jeśli Weyssenhoff – R. 10 X 1944 r.). Pieką
„W połowie listopada 1942 r. s. Małgo go ktoś nie wyjmie. Siostry pobiegły z wor w dzień i w noc – z miejsca tyle zamówień.
rzata Zarzycka objechała końmi 6 mająt kiem do Barczaka (wysiedlony właściciel). «Pokorna prośba» na piątek proszę 3
ków, a z dwoma porozumiała się Drzwi otwarte… wchodzimy do piekarni. tysiące małych opłatków, na wtorek więk
telefonicznie, aby uprosić ziemniaki dla do Stoi dwóch żołnierz niemieckich. S. szych… bo żołnierze wysyłają je do rodz
żywienia wielu potrzebujących osób. Z po Agnieszka chwyta za łopatę do wyjmowa in swoich na Syberię – i dla siebie też
mocą Bożą wszystko się zrobi – św. Józef nia chleba, ale jej się nie udaje. Niemiec sam dostaną na święta. Potrzebne są hostie,
ustawicznie przychodzi z pomocą. W da bierze łopatę i wyciąga gorące, już upieczo komunikanty i dla nas, i na Pragę dla
nym wypadku właśnie Bracia Albertyni ne bochenki – było ich kilkanaście. Ładu ks. proboszcza, i dla Schroniska Nauczy
mieli pozwolenie na przewóz prawie 100 jemy na wózek. Odchodząc widzimy cielek w Zielonce. Pierwsze opłatki były
metrów ziemniaków, a tyle nie potrzebo w magazynie worki z mąką i ciasto rozro gotowe na 21 XI – w dniu odnowienia
wali i dzięki nim i dla nas dało się przy bione. Na razie zabieramy dwa worki. ślubów zakonnych. 8 grudnia znów mi
wieźć”. S. Agnieszka Kołton tak wspomina Z tym cennym towarem zawracamy jesz ałyśmy Mszę św. śpiewaną Przez
o jednej ze swoich wypraw: «Po wejściu cze 3 razy – ciast przekładamy do blasza wojskowego kapelana. Z jego polecenia
Rosjan wyruszyłam na kwestę, bo już bra nej miednicy. Oszczędna s. Agnieszka nie żołnierze przychodzili rąbać nam drzewo
kowało nam wszystkiego, a serce się kra chce niczego zmarnować” (Kronika do pieczenia opłatków Maszynę zrazu
pożyczoną zrobił nam potem
jało, kiedy to dzieci wołały jeść. Stawałam 1944, s. 38).
na szosie i podniesieniem ręki zatrzymy
Zdobywanie drogą kwesty żywności dr Kozłowski, a gdy pękła – żołnierz ruski.
wałam jakiś pojazd – jechałam przed sie wzmaga się przy zbliżających się świętach Przez parę tygodni trwał nieustanny pochód
do klasztoru po opłatki, furta się nie
bie, licząc na niezawodną kochaną Matkę Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.
Najświętszą. Będąc już na wsi udawałam
„W niedzielę wypadła Wigilia (XII zamykała. Pojedynczy żołnierze lub gro
się do sołtysa, który skierowywał mnie na 1944 r.). Matka zaprosiła na wspólną wie madkami przychodzili po opłatki, meda
nocleg, a na drugi dzień przydzielał pod czerzę wszystkich mieszkających u nas liki, obrazki dla rodzin na Syberii. Zaraz po
wodę: konia z wozem. Ludzie byli bardzo i bliższych znajomych wysiedlonych. Za Mszy św. zjawiali się, a nawet gdy wieczor
ofiarni, hojnie dzielili się wszystkim, co siadło do stołu 16 osób. Dobrze im było i ro em było już ciemno, jeszcze gromadka
mieli. To, co wówczas ukwestowałam, od dzinnie w tych ciężkich, smutnych czasach. wędruje przez ogród lub do furty dzwoni.
wieźli Rosjanie. Chodziłam od sztabu do Mówili, że nigdy nie zapomną tej wilii. Kto mógł, pomagał – Pani Błeszyńska,
sztabu, by to uprosić». A te podróże kwe Choinka paliła się  świeczki zrobiła s. Ire matka M. Przełożonej z młodzieżą przygo
ściarskie nie były bezpieczne. Kiedyś (1944 na. Wielką sztuką na one czasy było zgoto towywała paczuszki, nawlekała medaliki
r.) o kilkanaście kroków przed s. Agniesz wać posiłek na tyle osób (Kronika na kolorowe kordonki. Przy okazji wiele
ką szrapnel zabił konia od furmanki, kiedy 1944, s. 14). Matka i s. Agnieszka ukwesto nawiązało się kontaktów i usłyszało tra
wały niejedno: mąkę, trochę jajek, cukier gedii. Tylu przewinęło się wtedy dzielnych
ki, chleb. S. Agnieszka skomponowała Polaków spod Lwowa, Tarnopola itd. ze
wyborne kotlety z fasoli podane z kapustą łzami całowali medaliki, wkładając je na
kiszoną i kartoflami. Była zupa i kluski szyję. Łącznie przygotowało się u nas
z makiem, ciasteczka, pierniki do herbaty. w tym okresie około 10 tys. małych
Matka i s. Małgorzata rozmawiały z gość opłatków, a półtora tysiąca dużych.
W styczniu przyszły pierwsze odpowiedzi.
mi, reszta sióstr pomagała w kuchni”.
Do pewnej rodziny polskiej na Syberii list
PIECZENIE OPŁATKÓW
Zazwyczaj zaopatrywałyśmy się w ho z opłatkiem dotarł na dwa dni przed Wigilią.
stie i komunikanty u sióstr sakramentek. Przez dwa dni płakali jej członkowie
Odcięcie od Warszawy zmusiło do szuka z rozrzewnieniem nad tym polskim
nia dróg do samowystarczalności. „Gdy za opłatkiem. Zwłaszcza w tym świątecznym
brakło hostii i komunikantów – wspomina okresie żołnierskie interesy do furty nie ust
siostra Agnieszka – na prośbę kapłanów awały”.
Autorka opracowania: s. Teresa Kępińska
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Zbliża się koniec jubileuszowego Roku
Niepodległej. Wkrótce skończą się okolicz
nościowe imprezy, koncerty, gościnne spo
tkania dyplomatów, Zasłużeni schowają
swoje odznaczenia, zostaną zamknięte wy
stawy (przynajmniej niektóre), zwiędną
kwiaty i pogasną znicze pod pomnikami,
tablicami pamięci… I nic?! Zostanie pa
mięć serca, a w niej obraz ojczystej ziemi
pokrytej białoczerwonym sztandarem (nie
tylko 11 listopada!), obraz wielotysięcznych
rzesz rodaków tworzących na ulicach i pla
cach wspólnoty rozradowanych, dumnych,
szlachetnych Polaków. Niestety, zostanie
jeszcze coś, o czym najtrudniej jest myśleć
i mówić: świadomość zatwardziałości jesz
cze tylu polskich serc, a przecież o każde
z nich uboższa jest dzisiejsza Polska! Zno
wu aktualności nabiera jakże dramatyczne
zawołanie J. Słowackiego: Szli krzycząc:
„Polska, Polska!”/ Wtem Bóg z Mojżeszo
wego pokazał się krzaka,/ Spojrzał na te
krzyczące i zapytał: „Jaka?” Podejmując
refleksję nad bilansem tegorocznych,
wspólnotowych i osobistych doświadczeń,
warto w ciszy własnego serca pytać: czym
jesteś dla mnie Polsko? Warto też nieustan
nie pamiętać, że każdy z nas – niezależnie
od własnej woli – jest spadkobiercą wielce
zobowiązującego dziedzictwa. Przypomi
nał nam o tym całym swoim sercem wier
nego Syna Narodu Jan Paweł II, m. in. przed
Apelem Jasnogórskim 18 czerwca 1983 r.:
Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas
nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy
przy wszystkim, co stanowi autentyczne
dziedzictwo pokoleń, starając się wzboga
cić to dziedzictwo.
W szlachetnym ojczystym dziedzictwie
znajduję najpełniejszą motywację, źródło
mojej dumy narodowej. Niewątpliwie za
sadniczą część tego dziedzictwa stanowi
kultura, ponieważ – jak nauczał Papież:
Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem
dzięki kulturze (…) Kultura jest właściwym
sposobem istnienia i bytowania człowieka
(…) Naród bowiem jest tą wielką wspólno
tą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade
wszystko właśnie kultura. Naród istnieje
„z kultury” i „dla kultury”. Spoglądam
wstecz i z pokorą i najserdeczniejszą
wdzięcznością pochylam się nad twórca
mi polskiej muzyki, tej szczególnej dzie
dziny, o której ks. poeta J. Pasierb
powiedział: Muzyka, bardziej niż inne sztu
ki oderwane od materii, ma większe szan
se dotykania wieczności. Podobnie C.
Debussy zauważał: Muzyka zaczyna się

Cz. II. W stulecie Niepodległej;
dlaczego jestem dumna
z mojej Ojczyzny?
Ciesz się, Matko Polsko
W sławne potomstwo płodna!
„Gaude, Mater Polonia”
tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi
oddać wyrazu, muzyka jest tworzona dla
niewyrażalnego.
Ciesz się, Matko Polsko
W sławne potomstwo płodna!
Króla królów i najwyższego Pana
Wielkość uwielbiaj
chwałą przynależną
(tł. z łac. L. Staff)

Do radości, dumy a nade wszystko do
wielbienia Boga wzywa MatkęPolskę, Oj
czyznę „w sławne potomstwo płodną”, au
tor tekstu i opracowania muzycznego
”Gaude, Mater Polonia” Wincenty z Kielcz,
krakowski kanonik, pierwszy zidentyfiko
wany polski kompozytor, którego dzieła
oceniane są jako równe poziomem dziełom
ówczesnych kompozytorów zachodnioeu
ropejskich. Majestatyczna pieśń po raz
pierwszy została wykonana 8 maja 1254 r.
podczas kanonizacji biskupa Stanisława ze
Szczepanowa. W średniowieczu i później
śpiewało ją rycerstwo po odniesionych
zwycięstwach, towarzyszyła także uroczy
stościom narodowym i kościelnym, podob 
nie jak „Bogurodzica”. Obecnie pierwsza
zwrotka tej hymnicznej pieśni (czasami też
dziesiąta) najczęściej jest śpiewana podczas
inauguracji roku akademickiego, zamien
nie z pieśnią „Gaudeamus igitur”.
Prawda o tym, że Mater Polonia
w sławne potomstwo (jest) płodna znaj
duje potwierdzenie choćby w przybliżo
nym spojrzeniu na dzieje polskiej muzyki.
Wśród jej twórców bez wątpienia króluje
Ten!...co Polskę głosił, od zenitu/ Wszech
doskonałości Dziejów/ Wziętą, hymnem za
chwytu — (C. K. Norwid)
Fryderyk Chopin (18101849)
Urodził się w Żelazowej Woli, do 1930
r. mieszkał z rodzicami i 3 siostrami w Pa
łacu Saskim w Warszawie.Atmosfera do
mu rodzinnego była wypełniona muzyką;
ojciec Mikołaj – Francuz od 16. roku życia
w Polsce – grał na flecie i skrzypcach, mat
ka  Tekla z Krzyżanowskich grała na for
tepianie i śpiewała, starsza siostra Ludwika,

utalentowana muzycznie, uczyła się grać
na fortepianie; wszystko to sprzyjało roz
wojowi niezwykłych uzdolnień przyszłe
go kompozytora. Regularne lekcje muzyki
zaczął brać już w 6. roku życia u Wojciecha
Żywnego, znawcy Bacha i Mozarta, które
go Chopin wspominał do końca życia cie
pło i bardzo serdecznie. Jako dziecko
komponował polonezy, mazurki, wariacje
i tańce. O ośmioletnim Fryderyku pisano
w „Pamiętniku Warszawskim” „prawdzi
wy geniusz muzyczny”. Mały sławny wir
tuoz koncertował w salonach warszawskiej
arystokracji (Zamoyskich, Czartoryskich,
Radziwiłłów), a nawet na dworze księcia
Konstantego. Później były lekcje u J. Elsne
ra i u W. Wurfla (fortepian i organy). Nie
zwykle cennym uzupełnieniem tej edukacji
były podróże po Kraju, wyjazdy wakacyj
ne, podczas których chłonął ludowe zwy
czaje, poznawał rozmaite odmiany polskiej
muzyki ludowej; zdobyte wiadomości i do
świadczenia artystyczne stały się skarbni
cą, z której czerpał do końca życia. Ostatni
etap szkolnej edukacji kończył w Szkole
Głównej Muzyki w 1829 r. świadectwem
z opinią: „Szopen Friderik – szczególna
zdolność, geniusz muzyczny”. Jesienią od
był swoje pierwsze tourne artystyczne do
Wiednia  muzycznego centrum Europy,
a po drodze były: Kraków, Praga, Drezno.
Uskrzydlający sukces wiedeński i mło
dzieńcza miłość do Konstancji Gładkow
skiej stały się inspiracją, motywem
wspaniałych koncertów i kompozycji. Po
nowny wyjazd do Wiednia poprzedził kon
cert pożegnalny w Teatrze Narodowym 11
października 1829 r. Uroczyście i serdecz
nie żegnany przez bliskich i przyjaciół 2 li
stopada wyjeżdżał nie na długo. Jednak
wkrótce boleśnie uderzyła go wiadomość
o wybuchu Powstania Listopadowego. Żal
z powodu wyjazdu, niezrealizowana myśl
o natychmiastowym powrocie do Kraju,
wreszcie tęsknota za rodziną, Konstancją
i przyjaciółmi stały się odtąd nieodłączny
mi towarzyszami jego tułaczego ►
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► losu. Ale nie tylko i nie przede
wszystkim one; serdecznie ubolewał nad
losem Ojczyzny. Na wieść o upadku War
szawy, będąc w drodze do Paryża, zanoto
wał: „O, Boże, jesteś Ty! Jesteś i nie mścisz
się! Czy jeszcze Ci nie dość zbrodni mo
skiewskich (…)”. Według tradycji wtedy
powstała słynna Etiuda cmoll „Rewolu
cyjna”. Od 11 września 1831 r. Paryż stał
się miejscem stałego jego pobytu. Można
pytać, dlaczego ani razu nie odwiedził ro
dziny w Warszawie, mimo ogromnej tęsk
noty, problemów zdrowotnych, także
okresów nie najlepszej sytuacji finansowej.
Otóż jako obywatelowi rosyjskiemu (za
bory!) car, powiadomiony o wielkich suk
cesach artystycznych Chopina w Paryżu,
zaproponował, drogą dyplomatyczną, przy 
jęcie tytułu "Pierwszego Pianisty Jego Ma
jestatu Cesarza Rosji”. Już sama propozycja
takiego tytułu mogła być postrzegana jako
wielki zaszczyt i zapowiedź znacznych sta
łych dochodów. Chopin oczywiście tego
tytułu nie przyjął, czym obraził zarówno ro
syjskich dyplomatów jak i samego cara.
Wiadomo, czym w tej sytuacji groził przy
jazd do Kraju. Natomiast paryskie środo
wisko muzyków witało Chopina niezwykle
serdecznie i zachęcająco. Oto pamiętna re
cenzja R. Schumanna w lipskim czasopi
śmie opiniotwórczym: "Hut ab, ihr Herren!
Ein Genie" (Czapki z głów, Panowie! Oto
geniusz!). Po pierwszym koncercie publicz
nym (luty 1832 r.) wykonanym w obecno
ści najsłynniejszych ówczesnych muzyków
mógł przeczytać jakże budująca relację:
Wszystkich tutejszych fortepianistów zabił
na śmierć, cały Paryż ogłupiał! Szybko stał
się ozdobą salonów paryskich, przyjacie
lem Liszta, Berlioza, Heinego. Nawiązał
bliskie kontakty z polską arystokracją (ks.A.
J. Czartoryskim, Delfiną Potocką), a także
z polskimi tułaczami: m. in. A. Mickiewi
czem, C. K. Norwidem, B. Zaleskim, S. Wi
twickim. Dzięki licznym występom
w salonach oraz koncertom publicznym ro
sła sława Chopina pianisty. Niestety, w 1836
r. Chopin ciężko zachorował; zdiagnozo
wano gruźlicę.Ale wydany Koncert fmoll
R. Schumann znowu recenzował słowami:
Dzieła Chopina to ukryte wśród kwiatów
armaty.
A kobiety? Oświadczył się Marii Wo
dzińskiej i został przyjęty, ale do ślubu nie
doszło; natomiast najtrwalszy związek z pi
sarką Aurorą Dudevant (G. Sand) odegrał
rolę katalizatora pomysłów twórczych. Mi
mo pogarszającego się stanu zdrowia po
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wstawały na Majorce (zima 1838 r.)
i w Nohant (posiadłości Aurory) najwybit
niejsze dzieła mistrza. Były to najszczęśliw 
sze i najbardziej płodne artystycznie lata.
W 1848 r. odbył tourne doAnglii, gdzie kon 
certował na rzecz weteranów Powstania Li
stopadowego. Wracał do Francji świadomy
opuszczających go sił; gruźlica niszczyła
organizm. Wezwana z Kraju starsza siostra
Ludwika opiekowała się dogasającym ar
tystą. Zmarł 17 października 1849 r. Za
równo
podczas
nabożeństwa
pogrzebowego w kościele św. Magdale
ny w Paryżu, jak też na cmentarzu Pere
Lachaise żegnano Zmarłego najwspanial
szymi jego utworami. W pośmiertnych
nekrologach pisano: Rodem Warszawia
nin, sercem Polak, a talentem świata oby
watel, Fryderyk Chopin zeszedł z tego
świata. (Norwid), (…) w nim straciła Pol
ska największego muzyka, którym się po
szczycić może, a świat muzyczny założyciela
nowej szkoły, szkoły romantycznej (Myciel
ski). Serce Chopina, przywiezione potajem 
nie przez Ludwikę, spoczywa w kościele
św. Krzyża w Warszawie, w urnie wmuro
wanej w lewym filarze, z tablicą, na której
umieszczono ewangeliczną inskrypcję:
Gdzie skarb twój, tam i serce twoje (Mk 6,
21). Ciekawa i niezwykle wymowna jest
historia ocalenia tej narodowej relikwii z po 
żogi wojennopowstańczej; wiadomo bo
wiem, że kościół św. Krzyża został
zniszczony. Otóż ok. 8 sierpnia 1944 r. do
władz powstańczych zwrócił się oficer nie
miecki – kapelan Wehrmachtu ks. Schultz,
uwielbiający muzykę Chopina, z propozy
cją, aby „relikwia narodowa – serce Cho
pina” została ocalona z bliskiej
i nieuniknionej zagłady Kościoła i tej czę
ści miasta. Ów ksiądz i jego ludzie zabrali
urnę, a potem, ok. miesiąc później do abp.
A. Szelągowskiego zgłosili się dwaj nie
mieccy oficerowie i powiadomili o tym, że
mają ukrytą urnę z sercem Chopina i chcą
ją oddać. Po oswobodzeniu Warszawy ser
ce Chopina powróciło do kościoła św. Krzy 
ża 17 października 1945 r., w 96. rocznicę
jego śmierci. Geniusz Chopina potwierdza
ją miliony miłośników jego muzyki na ca
łym świecie, setki tysięcy publikacji, wydań
nutowych, nagrań, konkursy pianistyczne,
a zwłaszcza fenomen Konkursu Chopi
nowskiego w Warszawie oraz 41 Towa
rzystw Chopinowskich na całym świecie
zrzeszonych w Międzynarodowej Federa
cji z siedzibą w Wiedniu. Twórczość Cho
pina charakteryzuje specyficzna harmonia,

frazowanie, zwroty pianistyczne – orygi
nalność, a także bogactwo gatunków: na
wskroś polskie polonezy, które są odbiciem
dawnej chwały Narodu („Polonez Asdur”
op. 53 i „Adur” op.40) a także mazurki,
których pozostało aż 57, nasycone bogac
twem motywów muzyki ludowej i ogrom 
ną tęsknotą za Ojczyzną. Wprowadził też
do pianistyki nowe gatunki muzyczne:
scherza, walce i etiudy, a także preludia ja
ko utwory samodzielne. Przykładem nie
doścignionego mistrzostwa jawią się
nokturny – nastrojowe miniatury roman
tyczne, nowością są również ballady – for
tepianowe poematy oraz barkarola – czyli
pieśń weneckich gondolierów. Fascynacja
muzyką Chopina od dawna przekracza gra
nice państw i kultur, co szczególnie uwi
daczniają Międzynarodowe Konkursy
Chopinowskie organizowane w Warsza
wie co 5 lat. Najbardziej zastanawiająca mo 
że być fascynacja Chopinem przez Azjatów,
a zwłaszcza Japończyków, częstych zwy
cięzców tego i innych konkursów. Ta mu
zyka porusza wrażliwość pianistów
i słuchaczy na całym świecie; pomimo upły 
wu czasu przemawia do najważniejszych
i niezmiennych uczuć ludzkich. A C.K.
Norwid, artysta o zbliżonym stopniu wraż
liwości, w „Fortepianie Szopena” z 1863 r.
wyznawał:
A w tym coś grał: taka była prostota/
Doskonałości Peryklejskiej/(…) I była w tym
Polska, od zenitu/ Wszechdoskonałości
dziejów/ Wzięta, tęczą zachwytu/ Polska
p rz e m i e n i o n y c h k o ł o d z i e j ó w!(…)
(…)O Ty! co jesteś Miłości  profilem,/
Któremu na imię D o p e ł n i e n i e;(…)
(…) O! Ty – D o s k o n a ł e – w y p e ł ni
e n i e, (…).
Mieć w miłości Kraj ojczysty (…)
pragnął
St. Moniuszko (18191872),
niekwestionowany ojciec polskiej ope
ry narodowej, autor „Halki” opery wysta
wianej w Moskwie, Mediolanie, Wiedniu,
Belgradzie, Zagrzebiu, Zurychu, Hambur
gu, Helsinkach i Berlinie, a po II wojnie
światowej nawet w Hawanie, Meksyku
i Osace. Kogo z nas nie wzrusza aria Halki
„Gdyby rannym słonkiem…”, czy dumka
Jontka „Szumią jodły na gór szczycie…”?
Moniuszko to także autor „Strasznego dwo 
ru”, opery skomponowanej po upadku Po
wstania Styczniowego, „ku pokrzepieniu
serc”, niezwykle gorąco przyjętej w War
szawie, lecz już po trzecim przedstawieniu

zdjętej przez carską cenzurę z powodu tre
ści patriotycznych, o których świadczy
choćby ten fragm. arii Miecznika: Mieć
w miłości Kraj ojczysty, / być odważnym ja
ko lew, / dla swej ziemi, dla swej ziemi ma
cierzystej/ na skinienie przelać krew,/ na
skinienie oddać krew! Niech mu będzie chęć
nieznana/ lżyć obyczaj stary swój, / niech
kontusza i żupana/ nie zamienia w obcy
strój! Także „Flis”, „Hrabina”, „Verbum
nobile” to dzieła o światowej renomie.
I jeszcze „Śpiewnik domowy” to cykl pie
śni, który był realizacją swoiście pojętego
przez artystę posłannictwa, mianowicie
upowszechniania muzyki polskiej wśród
społeczeństwa. Mimo trudnej sytuacji ma
terialnej rodziny, Moniuszko finansowo
wspierał wydawanie „Śpiewnika”, dzięki
czemu za życia twórcy wyszło 6 zeszytów,
a następnych 6 – już po jego śmierci. Tej
pracy na rzecz wzbogacania rodzimej kul
tury towarzyszyło głębokie przekonanie
o tym, że: To, co jest narodowe, krajowe,
miejscowe (…) podobać się nie przestanie.
Moniuszko to najwybitniejszy obok Cho
pina kompozytor doby romantyzmu, pe
dagog, chórmistrz, organizator koncertów
symfonicznych muzyki europejskiej, m. in.
Beethovena. Gdy 17 stycznia 1965 r. od
słaniano pomnik Moniuszki przed gma
chem Opery Warszawskiej, prof. S.
Śledziński powiedział: Nawet gdybyśmy
ten pomnik zbudowali ze szczerego złota,
to i tak by to było niewspółmierne do zasług
Moniuszki w odniesieniu do kultury polskiej.
Czarował nas grą szlachetną,
poetycką, pełną ognia (…)
Henryk Wieniawski (18351888),
romantyczny wirtuoz i autor utworów
skrzypcowych, kompozytor, wirtuoz
skrzypiec, koncertujący już jako 15 mło
dzieniec we wszystkich większych mia
stach carskiego imperium, następnie w całej
Europie: Paryżu Brukseli, Dreźnie, Lon
dynie; tournee koncertowe po USA wraz
A. Rubinsteinem; twórca cieszących się
wielką sławą, inspirowanych muzyką lu
dową, mazurków (m.in. „Obertas” i „Du
dziarz”); geniusz skrzypiec zyskał
niesłabnącą sławę II Koncertem skrzypco
wym dmoll op.22; dziś to najczęściej wy
konywany koncert skrzypcowy napisany
przez wirtuoza. Godzi się też odnotować,
że dzięki Wieniawskiemu w europejskiej
muzyce skrzypcowej znalazł się polonez.
H. Wieniawski zmarł w wieku zaledwie 45

lat, w Moskwie. W pogrzebie na warszaw 
skich Powązkach uczestniczyło ok. 45 tys.
osób, a w prasie pisano, m. in.: Czarował
nas grą szlachetną, poetycką, pełną ognia.
Wielki artysta umarł z dala od nas. Słowik
polski nie umilał mu chwil ostatnich. Ale
ciało jego spoczęło pod nasza brzozą, u stóp
naszego grodu, obok serc tych, którzy ko
chali go i wielbili. Międzynarodowy Kon
kurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego
od 1935 r. wciąż rozsławia polską wiolini
stykę na świecie.
Była to na pewno jedna
z najhojniej przez naturę
wyposażonych indywidualności,
jakie wydał naród polski,
to opinia S. Kisielewskiego o Karolu
Szymanowskim (18821937) wszech
stronnym kompozytorze muzyki scenicz
nej i koncertowej. Najwcześniejsze utwory
Szymanowskiego zostały napisane na for
tepian. Widoczny jest w nich wpływ mu
zyki F. Chopina, a także A. Skriabina, R.
Wagnera i R. Straussa: „Etiuda” op.4,
„I Symfonia fmoll”, ,, Fantazja na forte
pian” op.14. Twórca pieśni do poezji mło
dopolskiej (J. Kasprowicza, W. Berenta, T.
Micińskiego, K. PrzerwyTetmajera),
utrzymanych w późnoromantycznej i mło
dopolskiej nastrojowości. Szymanowski
odbywał liczne podróże artystyczne do Nie 
miec, Austrii, Francji, Włoch i do Afryki
Północnej; ich efektem – fascynacja kultu
rą orientalną widoczną m. in. w cyklu for
tepianowym „Metopy”, „Maski”, „Mity”
na skrzypce i fortepian oraz „III Symfonii
„Pieśń o nocy””. Ten okres twórczości
wieńczy opera „Król Roger”. Szymanow 
ski to wybitny polski kompozytor nowa
torsko wykorzystujący narodowy folklor,
muzykę ludową Mazowsza, Kujaw i Pod
hala. Owocem fascynacji tą muzyką są:
„Pieśni kurpiowskie”, zbiór 20 „Mazur
ków”, baletpantomima „Harnasie”. W tym
okresie powstały też: „IV Symfonia kon
certująca” i „II Koncert skrzypcowy” oraz
„Stabat Mater” op.53. K. Szymanowski
koncertował z sukcesem (m. in. ze skrzyp
kiem P. Kochańskim i pianistą A. Rubin
steinem) w Stanach Zjednoczonych,
Londynie i Paryżu. Dzięki wysokiej pozy
cji międzynarodowej wykonywał swoje
kompozycje w najsłynniejszych salach
koncertowych, jak słynna paryska premie
ra „Harnasiów” 27 kwietnia 1937 r. w The
atre National de l’Opera. Zmarł na gruźlicę

w klinice w Lozannie, a pierwszym, który
złożył kwiaty przy jego trumnie był Igna
cy Jan Paderewski. Został pochowany
w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Kra
kowie. Prezydent I. Mościcki odznaczył go
2 kwietnia 1937 r. Wielką Wstęgą Orderu
Odrodzenia Polski  za twórczość muzycz
ną o wiekopomnym znaczeniu dla kultury
polskiej i ogólnoświatowej. Z okazji Naro
dowych Obchodów Setnej Rocznicy Od
zyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej 11 listopada 2018 r. prezydent A.
Duda odznaczył K. Szymanowskiego Or
derem Orła Białego.
(…) chcę być tylko (narodu) sługą.
Józef Ignacy Paderewski (1860
1941),
który w roku Jubileuszu Narodowego
zasługuje na szczególną uwagę. Wspania
ły twórcaartysta i polityk, uznawany za
jednego z ojców niepodległości Polski –
mąż stanu, Premier Rzeczypospolitej Pol
skiej. Legendarny „czarodziej fortepianu”
już w dzieciństwie ujawnił zdolności mu 
zyczne. Po ukończeniu w 1878 r. edukacji
w Instytucie Muzycznym w Warszawie
kontynuował edukację w Berlinie i Wied 
niu. Już wówczas zaczął komponować
swoje pierwsze utwory. Wielką karierę ar
tystyczną Paderewskiego zapoczątkował
debiutancki recital w Paryżu w 1888 r.
Fundamentem jego światowej sławy stała
się seria koncertów w Stanach Zjednoczo 
nych, gdzie przyjmowano go entuzja
stycznie. W
swych
podróżach
koncertowych przemierzył prawie cały
świat. Stworzył wiele dzieł nieprzeciętnej
wartości, do których zalicza się przede
wszystkim: „Koncert fortepianowy a
moll”, „Fantazję polską na fortepian i or
kiestrę”, „Symfonię hmoll „Polonia””.
Wśród utworów na fortepian solo naj
większe powodzenie zdobyły: „Krako 
wiak fantastyczny”, arcypopularny
„Menuet Gdur”, a także „Albumy ta
trzańskie” prezentujące wielkie walory
pianistyczne; ważną pozycją jest też
wyróżniająca się przejmującą ekspresją
„Sonata esmoll”. Z utworów wokalno
instrumentalnych należy wymienić
operę ”Manru” (libretto wg „Chaty za
wsią” J.I. Kraszewskiego) oraz pieśni do
słów A. Mickiewicza i A. Asnyka. Pade
rewski zdumiewał słuchaczy nie tylko
nieskazitelną, ale i wręcz brawurową
techniką szczególnie podwójnych
►
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oktaw (prawa i lewa ręka jednocze
śnie). Natomiast liryczne fragmenty dzieł
grał pięknym, głębokim dźwiękiem i po 
trafił wydobyć z fortepianu taką skalę barw,
dynamiki i subtelności interpretacyjnych,
że nic dziwnego, iż uznano go pierwszym
pianistą świata przełomu XIX i XX w.
Autorytet zyskał sobie nie tylko osiągnię
ciami artystycznymi, ale także wielkimi za
letami ducha, prawością i uczciwością
charakteru. Spośród wielu cnót niewątpli
wie najbliższe jest nam umiłowanie Ojczy
zny poświadczone wierną służbą
Paderewskiego – patrioty i społecznika,
w tym: ufundowanie Pomnika Grunwaldz
kiego w Krakowie w 1910 r. z okazji 500.
rocznicy Grunwaldu; do swej szwajcarskiej
rezydencji zapraszał, na własny koszt, mło
dych polskich pianistów, których przez ca
łe lata doskonalił w pianistycznym kunszcie;
jako przyjaciel wybitnego naukowca, gu
bernatora i dwukrotnego prezydenta Sta
nów Zjednoczonych – Tomasza W.
Wilsona spowodował wprowadzenie do
traktatu wersalskiego słynny 13. punkt do
tyczący wskrzeszenia niepodległej Polski
z wolnym dostępem do morza; w 1915 r.
wraz z H. Sienkiewiczem założył w Vevey
Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce, a w latach 1917
– 1919 zaangażował się w służbę niepod
ległej Rzeczpospolitej, czego szlachetne
motywy odnajduję w reakcji Paderewskie
go na entuzjastyczne powitania go w Po

znaniu i w Warszawie: Przyjmujecie mnie
z upokarzającą wspaniałością, niby mo
narchę i władcę narodu, a ja chcę być tyl
ko jego sługą. Wielka światowa sława nigdy
nie zachwiała jego żarliwym patriotyzmem,
umiłowaniem Ojczyzny. Po wybuchu II
wojny światowej natychmiast stanął na cze 
le komitetu niosącego pomoc żołnierzom
polskim pozostającym poza Krajem; moc
nym akcentem tej służby był piękny list Pa
derewskiego
(opublikowany
też
w światowej prasie) do bohaterskiej zało
gi ORP „Piorun”, która wsławiła się dra
matycznym pościgiem za niemieckim
pancernikiem „Bismarck”, przyczyniając
się do jego zatopienia (Atlantyk, maj 1941);
sporą część swego majątku i biblioteki prze 
znaczył dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
mając na względzie przyszłość narodu pol
skiego, A jakim cieszył się autorytetem
w świecie? Kiedy wchodził na estradę, to
królowie i prezydenci powstawali z miejsc
(za nimi oczywiście cała sala); niektórzy
z nich demonstracyjnie ustępowali mu
pierwszeństwa przejścia; belgijska królo
wa Elżbieta ofiarowała Paderewskiemu
wagonsalonkę, gdzie miał własny aparta
ment, salon z fortepianem. I. Paderewski
zmarł 29 czerwca 1941 r. na zapalenie płuc
i został pochowany na cmentarzu wojsko
wym Arlington w Waszyngtonie – miej
scu spoczynku prezydentów i innych
wybitnych osobistości. Natomiast w lipcu
1992 r. – zgodnie z życzeniem wielkiego

Sakrament małżeństwa zawarli: Do wspólnoty Kościoła
Paweł Adam Budzik i Agnieszka Katarzyna Opłocka
Daniel Skarżyński i Agnieszka Kieś
Hubert Tomasz Podsiedlik i Martyna Szczepankowska
Artur Piotr Stromecki i Julita Wojtkowska
Dawid Kurjaniuk i Monika Krajewska
Janusz Tadeusz Myszczuk i Agnieszka Maria Staszewska
Marcin Stanisław Słowiński i Sylwia Patrycja Baj
Maciej Wojciech Gozdawa‐Gołębiowski i Maria Zawistowska
Daniel Zieliński i Emilia Katarzyna Kuflowska
Karol Kwiatek i Karolina Ewa Dąbkowska
Kamil Grabowski i Justyna Teresa Samulak
Michał Krzysztof Czyżewski i Magdalena Wiercińska
Łukasz Tadeusz Godysz i Katarzyna Bogońska
Eryk Korzeniowski i Patrycja Kukieła
Konrad Michał Perlejewski i Adrianna Karolina Wierzba
Eric Mulolo i Dorota Olędzka

zostali włączeni przez
chrzest:
Małgorzata Kucharska
Jan Henryk Kuźniarski
Mateusz Świrkosz
Zofia Wyszyńska
Alicja Kiszka
Hiacynta Malinowska
Franciszek Edward Gruszka
Lena Diana Boniuk
Maciej Wiktor Dobrowolski
Franciszek Pomierski
Pola Czerwińska
Zuzanna Danuta Słowińska
Barbara Zofia Zach
Tomasz Kowalski
Helena Lubaszko

patrioty – ciało sprowadzono do wolnej Oj
czyzny i pochowano w podziemiach Ka
tedry św. Jana w Warszawie. Miarą zasług
i sławy „mistrza fortepianu” i wielkiego Po 
laka są też tytuły doktora honoris causa 9
uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Ja
giellońskiego, Oksfordzkiego, Cambrid
ge, Yale (USA) i in., a także liczne
odznaczenia m.in. Order Orła Białego,
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
Order British Empire, Wielki Krzyż Ofi
cerski Legii Honorowej, belgijski Order
Króla Leopolda, Order Virtuti Militari –
nadany pośmiertnie.
Długa jest lista współtwórców polskie
go dziedzictwa muzycznego; warto także
pamiętać choćby o kompozytorach „zło
tego wieku kultury polskiej” i wieku XVII
w., o W. Bogusławskim – ojcu polskiego
teatru, M. Ogińskim  autorze niezapo
mnianych fortepianowych polonezów, któ 
re do dziś kruszą serca nie tylko Polaków i
tylu, tylu innych twórcach aż do zmarłego
w 2013 r. W. Kilarze – autorze m. in. „Krze 
sanego”, „Missa pro pace” na stulecie Fil
harmonii Warszawskiej i muzyki do ponad
130 filmów oraz przepięknego albumu
„Angelus, Exodus, Victoria”.
Kształtem miłości piękno jest – (C.K.
Norwid) Istotnie, prawdziwe piękno rodzi
się z miłości i jest jej wyrazem.
Krystyna Wojda

Emilia Rosińska
Remigiusz Zakrzewski
Aleksandra Sawicka
Oliwia Godysz
Tomasz Kowalski
Barbara Koc
Justyna Polewska
Dominik Kowalski
Kajetan Zbigniew Kusiak
Franciszek Andrzej Wachowicz
Marian Sebastian Grabowski
Magdalena Zofia Alaba
Tymoteusz Kowalczyk
Maria Barbara Michalczyk
Weronika Olejnik
Anna Olejnik
Mikołaj Ksybek
Gustaw Adam Żądło
Bartłomiej Mich

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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W sobotę 1 grudnia Rodzina Radia Ma
ryja świętowała XXVII rocznicę powstania
tej katolickiej rozgłośni. My również,
z ks. Pawłem i pielgrzymami z Dąbrówki
i Marek, wyruszyliśmy do Torunia, aby
wspólnie dziękować za to wspaniałe radio.
Dzień rozpoczęliśmy, jeszcze przed świtem,
śpiewem Godzinek do N.M.P, a w odma
wianym Różańcu poleciliśmy drogie na
szym sercom intencje. Ks. Paweł
opowiedział nam o swojej, naszym zdaniem,
bardzo trudnej pracy duszpasterskiej ze ska
zanymi. Sądzimy, że potrzeba wiele modli
twy w Jego intencji i ją obiecaliśmy.
Po przyjeździe do Torunia  nawiedzili
śmy sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Dla osób,
które przybyły tu po raz pierwszy, było to
wielkim przeżyciem i ucztą duchową. Wnę
trze sanktuarium wypełniają obrazy, rzeźby
i polichromie, które łączą historię naszego
narodu z modlitewnym uwielbieniem Boga
i św. Jana Pawła II, którego klęcząca postać,
jak żywa, przypomina o Jego umiłowaniu
naszej Ojczyzny, o Jego modlitwie za Pol
skę.
Główne uroczystości odbywały się w ha
li widowiskowosportowej, gdzie oprócz
kilkutysięcznej rzeszy słuchaczy Radia Ma
ryja  przybyło wielu księży biskupów,
przedstawiciele rządu z premierem RP Ma
teuszem Morawieckim na czele, parlamen
tarzyści i samorządowcy. Mszy św.
dziękczynnej przewodniczył ks. abp. An
drzej Dzięga, metropolita szczecińskoka
mieński. W swojej bardzo mocnej homilii
pytał: „Co zmieniliśmy na stałe po setnej
rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie?
Czego nauczyliśmy się od Ojca Maksymi

Od października roku 2016  Roku Miło
sierdzia Bożego  nawiedza rodziny naszego
miasta Pan Jezus Miłosierny w swoim obra
zie. Przyjmując Go do swego domu, modląc
się przy Jego obrazie wspólnie z rodziną 
tworzymy jej jedność duchową. Tak jak
wspólny posiłek buduje wspólnotę rodzinną,
tak o wiele bardziej działa wspólna modlitwa,
a tym bardziej przy obrazie Pana Jezusa Mi
łosiernego. Świadczą o tym dziękczynne
wpisy do Księgi Pamiątkowej wędrującej
z obrazem. Dlatego korzystajmy z okazji
i przyjmujmy do naszym domów ten pobło
gosławiony i omodlony obraz. Peregrynację
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liana, który w tamtym czasie założył Rycer
stwo Niepokalanej i świat zdobywał przez
Niepokalaną dla Chrystusa? Czego nauczy
liśmy się od św. Ojca Pio, który przez kolej
ne 50 lat nosił znaki Męki naszego Pana,
jednocześnie nie rozstając się z różańcem?”.

Pielgrzymka Przyjaciół
Radia Maryja
do Torunia
Wzywając do prawnej obrony życia każde
go poczętego dziecka, zwrócił się do parla
mentarzystów: „Kochani politycy polscy.
Nie patrzcie na daleki świat, który stoi na gra 
nicy szaleństwa. Wy bądźcie po Bożemu ro 
zumni i wolni. I miejcie serce”. Zwracając
się do wiernych, mówił: „...nie czekaj siostro
i bracie. Patrz w serce! Po impulsie własnego
serca poznasz, z kim i co warto czynić i w co
się angażować. Dzisiaj. Nie kiedyś, jutro. Dzi
siaj jeszcze jest czas wyboru. Dalej będzie: al
bo – albo. Albo po Bożemu, albo bezbożnie”.
Zakres poruszanych w homilii tematów był
bardzo szeroki, a na zakończenie arcybiskup
życzył: „...niech trwa i ciągle obfite owoce
przynosi ten Maryjny, powszechny uniwer
sytet duchowej i narodowej wolności i ro
zumności Polaków”.
Wielkie wzruszenie nas ogarnęło, gdy
Pan Premier Mateusz Morawiecki, w swo
im krótkim przemówieniu, zwrócił się
z prośbą i zawołaniem do Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy: „Miej w opiece naród
cały”. List gratulacyjny wystosował również
Pan Prezydent Andrzej Duda, w którym
podkreślił, że ducha, którego krzewi Radio

Maryja, dzisiaj potrzeba Polsce.
Wszystkim za udział w uroczystościach,
modlitwę i życzliwość dla Radia – podzię
kował o. dr Tadeusz Rydzyk. Podziękował
również tym, którzy dla tej chrześcijańskiej
rodziny robią, co mogą  całej apostolskiej
Rodzinie Radia Maryja. Mówił żartobliwie:
„Nawet jak masz 90 lat  to do roboty, jeśli
nie wychodzisz z domu  to masz telefon
i możesz coś dobrego zrobić, zachęcić”. Je
go zapał, nieugiętość i odporność psychicz
ną zawsze podziwialiśmy. „Jak w nas
uderzają, to pobłogosławić. Panie Jezu, Ty
się tym zajmij i Alleluja i do przodu! ...A tym,
którzy uderzają: Pamiętajcie, wy też jeste
ście Polakami, a Polska jest naszą Ojczyzną”.
Przed Mszą św. wystąpił z wspaniałym
koncertem religijnopatriotycznym, Zespół
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Młodość, pięk
no, energia, radość i wzruszenie – takimi sło 
wami można określić ten występ. Bogate,
barwne stroje ludowe z każdego regionu
Polski, wspaniałe tańce i piękne głosy. Praw 
dziwa uczta dla naszych polskich serc. Pięk
nie przeżyty dzień, pełen pozytywnych
wrażeń – zakończył się dla pielgrzymów
z Zielonki, około godz. 23.00.
W autokarze podziękowaliśmy Tajemni
cami Chwalebnymi Różańca za wszelkie ła
ski jakimi Pan w tym wspaniałym dniu nas
obdarzył.
Przy okazji tej relacji – serdecznie
zapraszamy chętnych do naszego Koła Przyja
ciół Radia Maryja. Może zrodzą się nowe
pomysły, nowe formy naszej pracy. Na
jbliższe zebranie (opłatkowe) będzie w
drugi poniedziałek mca stycznia po Mszy
św. o godz. 18.00. Zapraszamy.
Krystyna Wawrzonkiewicz

dzinach i wśród znajomych
– w Domowych Ogniskach
Miłosierdzia. Modlitwa do
Bożego Miłosierdzia w na
szych rodzinach powinna nigdy nie ustawać.
Więcej informacji: www.swfaustyna.eu
Krystyna Warzonkiewicz

PEREGRYNACJA OBRAZU
PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO
prowadzi Parafia MB Częstochowskiej, przy
udziale Domowego Ogniska Miłosierdzia
działającego przy Parafii, a także angażują
cych się w to dzieło osób. Obecnie obraz za
kończył nawiedzanie rodzin przy ul. Żwirki
i Wigury i przechodzi na ul. Kołłątaja (od ul.
Kolejowej do lasu), następnie na kolejne uli
ce równoległe  w kierunku torów kolejo
wych i na ul. Chopina i Staszica. Prosimy
o zgłoszenia chęci przyjęcia obrazu  do Pani
Ani tel. 506 320 150 i Krystyny tel. 720 582
149. W intencji rodzin przyjmujących obraz
odprawiane są Msze św., najbliższa  za
mieszkańców ulic Żwirki i Wigury oraz Ko
chanowskiego – w dniu 20 grudnia br. o godz.
18.00. Zebrane do puszki ofiary ks. Pro
boszcz przeznaczy na cele miłosierdzia.
Zapraszamy również do modlitwy w ro
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Nasze Kochane Siostry Domi
nikanki zgotowały mieszkańcom
Zielonki (gościom też) niezwykłą
ucztę duchową – modlitwę Akaty
stem.
W niedzielę 9 grudnia o godz.
20,30 w specjalnie przygotowanej
kaplicy w Domu Sióstr – przed ob
razem Najświętszej Marii Panny
otoczonym stosowną liczbą białych
płonących świec – zebrało się liczne
grono wiernych. Uczestnicy nabo
żeństwa otrzymali świece oraz tekst
Akatystu. Modlitwę prowadziła Sio
strakantor, śpiewając solowe partie
oraz dyrygując śpiewem partii chó
ralnych. Modlitwa trwała ok. 45 min.
Czym jest Akatyst? Chrześcijanie od
pierwszych wieków czcili Matkę Bożą na
różne sposoby. Kult ten znajdował swój
wyraz w liturgii, a także w poezji. Jednym
z najwspanialszych dowodów miłości, ja
ką otaczano Matkę Pana Jezusa, jest wła
śnie hymn liturgiczny ku czci
Bogarodzicy, zwany Akatystem. Uważa
się Akatyst za najstarszy hymn Maryjny,
powstały w Bizancjum. Autorstwo przy
pisuje się św. Romanowi Pieśniarzowi,
któremu słowa i melodię w cudowny
sposób objawiła sama Matka Boża. Oj
ciec św. Benedykt XVI temu tematowi
poświęcił jedną z katechez podczas au
diencji generalnej. Pierwsze wykonanie
Akatystu datuje się na 7 sierpnia 626 r. n.e.,
w Konstantynopolu, uratowanym przed
atakiem pogańskich Awarów. Mieszkań
cy miasta śpiewali wtedy, całą noc na sto
jąco, hymn ku czci Matki Bożej,

Akatyst u ss.
Dominikanek

dziękując Jej w ten sposób za ratunek.
Około VIII w. Akatyst przeniesiono do
Włoch i przetłumaczono na łacinę. Polski
przekład powstał dopiero w 1965 r. Za
najwierniejszy oryginałowi tekst uważa
się przekład marianina o. Sergiusza J. Gaj
ka, z 1980 r. Największe zasługi w po
wrocie Akatystu do liturgii ma św. Jan
Paweł II, który wskazywał to nabożeń
stwo – wspólne dla obu Kościołów – jako
drogę prowadzącą do jedności. Obecnie
Akatyst można usłyszeć w różnych ko
ściołach na całym świecie. Ma swoje wer
sje w języku rosyjskim, angielskim,
francuskim, włoskim i niemieckim. Jest
śpiewany w czasie Wielkiego Postu,
w święto Zwiastowania NMP oraz
w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi.
Treść hymnu koncentruje się wokół te
matu obecności Maryi w Tajemnicy Sło
wa Wcielonego i Jego Kościoła. Akatyst
składa się z dwóch części: pierwszej,

Leszek Stanisław Małkiewicz
Marianna Bąk
Regina Czaja
Józef Szczepan Pisarski
Paweł Bolesław Dobrzycki
Józef Bolesław Kadłubowski
Zbigniew Ryszard Karcz
Mirosława Małgorzata Chojnacka Anna Turkiewicz
Elżbieta Maria Grzywacz
Wanda Teresa Walachnia
Tadeusz Jerzy Lisicki
Władysław Kazimierczak
Zygmunt Iwanowski
Wacław Jan Góral
Alicja Zofia Witek
Jan Władysław Modzelewski
Leszek Mirosław Natkowski
Irena Skwara
Teresa Jadwiga Watra
Leszek Jerzy Blacha
Władysława Jackowska
Hanna Elżbieta Łukaszewska
Halina Dyoniziak
Adam Mieczysław Pacha
Mirosław Siwek
Ewa Halina Remiszewska
Janina Czarkowska
Emila Milada Lewandowska
Józef Zdzisław Krasnodębski
Zofia Choromańska
Antonina Małgorzata Banaszek
Wacław Stanisław Jóźwiak
Paweł Piotr Rynkiewicz
Halina Janina Żerdzicka
Mieczysław Czapek
Jan Gryczka
Krystyna Jadczak
Piotr Dudzik
Henryka Marianna Węcławek Wiesław Ufel

Odeszli
do domu Ojca:
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przedstawiającej historie z życia
Maryi od Zwiastowania do ofia
rowania Pana Jezusa w świątyni
oraz drugiej, teologicznej, rozwa
żającej boską i ludzką naturę
Chrystusa i dziewictwo Maryi.
Akatyst jest hymnem radości
składającym się z 12 strof, zwa
nych Ikosami, poprzedzanymi
Kondaktionami. Ciekawym za
biegiem kompozycyjnym tego
cyklu poetyckiego jest rozpoczy
nanie kolejnych zwrotek od na
stępujących po sobie liter
alfabetu. Akatyst to przepiękny
tekst poetycki, to hymn radości
na cześć uwielbianej Matki Zbawiciela –
„Oblubienicy Dziewiczej”.
Niesłychane piękno tej modlitwy
i duch uwielbienia Maryi w sposób szcze
gólnie wyrazisty objawia się w kaplicy
Cudownego Obrazu na Jasnej Górze,
gdzie Akatyst jest śpiewany w każdą so
botę o godzinie 20,00, wraz z modlitwą
różańcową w intencji pokoju na świecie.
Serdecznie polecam tę modlitwę.
Prawdziwie godne to i sprawiedliwe
Wysławiać Ciebie Bogurodzico Maryjo
Pani od wieków czczona w tym Jasno
górskim Obrazie
Dana przez Boga narodowi polskiemu –
ku jego obronie.
Siostrom gorąco dziękujemy za dar tej
modlitwy na cześć Niepokalanie Poczętej
Marii. Ośmielamy się wyrazić nadzieję na
więcej podobnych niespodzianek.

Maria Krystyna Wacławska
Wojciech Adam Odziemczyk
Irena Wasiluk
Jadwiga Koc
Wojciech Krystosiak
Tadeusz Moczulski
Halina Wojakowska
Alicja Arczewska
Halina Jadwiga Kamieniecka
Barbara Teresa Kamińska
Józef Łapka
Janina Łempicka
Krzysztof Bolesław Gwardzik
Tadeusz Tomasz Wójcik
Jerzy Zbigniew Wroński

Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

Krystyna Wojda

