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• MAŁE RZECZY Z WIELKĄ CZYŃ MIŁOŚCIĄ • 

Ja Jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

J. 8,12



każdy kolejny dzień wieczornych majowych 
śpiewów Litanii loretańskiej w kościele zbliżał 
nas do czerwca, miesiąca poświęconego 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tak co roku 
odnawia się w nas prawda, że Maryja zawsze 
prowadzi nas do Chrystusa. Stąd cieszymy się, że 
nasza parafia została zaproszona do uczestnictwa w 
peregrynacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Patronki 
Warszawy i Strażniczki Polski. Jednocześnie 
obserwujemy postęp prac nad ołtarzem, na 
którym będziemy kontemplować Najświętsze 
Serce prowadzeni duchowo za rękę przez naszą 
Matkę. Jak widać, remont kościoła rozpoczął się 
pełną parą, co utrwalone zostało na zdjęciach, a plany kolejnych etapów 
zmierzających do instalacji nowego ołtarza są już rozpisane.
W czerwcu idąc w procesji Bożego Ciała, często zastanawiamy się 
nad historią tego święta. Stąd proponujemy artykuł o początkach tej 
niezwykłej uroczystości i przeniesieniu jej na grunt polski. Tematykę 
eucharystyczną podejmują także polecane przez nas w dziale Kultura dwa 
filmy pt. Największy z cudów i Ja Jestem. Są to filmy, które warto obejrzeć 
całą rodziną. Mam nadzieję, że przyczynią się one do ponownego 
odkrycia, że Największa Tajemnica naszej wiary jest Prawdziwą Tajemnicą. 
Dla tych, którzy czuliby niedosyt treści historycznych, przygotowaliśmy 
historyczne ujęcie majowych wydarzeń z roku 1981. Artykuł o zamachu 
na papieża św. Jana Pawła II i śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego uświadamia nam upływ 40 lat od tych ważnych wydarzeń, 
które uczyniliśmy jednym z tematów naszego czerwcowego numeru.  
Wiosenne miesiące otwierają nas również na piękno przyrody. 
Przedstawiamy Państwu propozycje ciekawych miejsc do odwiedzenia 
w ramach rodzinnych wycieczek poza miasto. Jeśli jesteście rodzicami 
nastolatków to wybierzcie się na wspólne wędrowanie, także z ich 
przyjaciółmi, by przekazać im, iż razem jesteście w drodze i zawsze mogą 
na Was liczyć. Budowanie rodziny to towarzyszenie sobie we wzajemnym 
szacunku, a także świadome budowanie wartości dziecka, a więc 
zauważanie jego talentów, o czym przekonuje autorka kolejnego artykułu. 
Dzieci znajdą coś dla siebie w kąciku specjalnie przygotowanym dla 
nich, ale dobrze by było, gdyby rodzice pomogli im zastosować niektóre 
wskazania.
Lokalne horyzonty rozświetlają Skauci Europy, którzy radośnie harcują na 
swoich zbiórkach, angażując się w piękne i szlachetne dzieła. Dziękujemy 
za relacje ze zbiórek i kolorowe zdjęcia. 
Życzymy dobrej lektury!
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JUBILEUSZ 25-LECIA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
KSIĘDZA PROBOSZCZA

Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten,
kto za przykładem Jezusa Chrystusa,

Jedynego naszego Wzoru,
poddaje się Maryi, by podobać się Bogu!

Św. Ludwik Grignon de Montfort
(Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pkt.18)

NASZEMU DROGIEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PRZEMYSŁAWOWI LUDWICZAKOWI

z okazji Jubileuszu 25-lecia Posługi Kapłańskiej składamy najserdeczniejsze 
życzenia. W imieniu całej wspólnoty parafialnej oraz wszystkich grup dziękujemy 
Dobremu Bogu za dar kapłaństwa złożony w Księdza sercu, za trud i poświęcenie, 
które uświęcają naszą wspólnotę, za każdą Eucharystię i spowiedź świętą, za słowa 
prawdy, wsparcie i towarzyszenie.

Przez ręce Maryi życzymy Księdzu Jubilatowi zdrowia, pomyślności przy realizacji 
nowego ołtarza, głębokiej radości z owoców sprawowanych sakramentów, miłości 
płynącej z serc parafian, a nade wszystko otwartości na Ducha Świętego w pełnieniu 
woli Bożej. 

Benedykt XVI powiedział o kapłaństwie: „Wielkość kapłaństwa Chrystusa może 
być przyczyną bojaźni. Podobnie jak św. Piotr, możemy czuć pokusę, by wołać: 
Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5,8), gdyż trudno jest 
nam uwierzyć, że to właśnie nas Chrystus powołał. Czy nie mógł On wybrać kogoś 
innego — kogoś bardziej zdolnego, bardziej świętego? Ale Jezus spojrzał
z miłością na nas, na każdego z nas, i temu Jego spojrzeniu musimy zaufać.

Niech te słowa o miłości Chrystusa do każdego kapłana będą dla Księdza Proboszcza 
drogowskazem, mocą i nadzieją na kolejne lata wypełniania misji kapłańskiej, tak 
bardzo potrzebnej dzisiejszemu światu.
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HISTORIA USTANOWIENIA UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej 
Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258) - przełożona sióstr augustianek w Mont 
Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął, 
aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Miał to być 
czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. To właśnie w Wielki Czwartek - podczas ostatniej 
wieczerzy w wieczerniku, Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało 
i Krew.

PIERWSZA PROCESJA EUCHARYSTYCZNA
Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie 
Jezusa. W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Jednakże w tym samym roku umiera 
biskup Robert, a wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi 
czci i niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz przenieśli ją karnie na inną placówkę na prowin-
cji. Jednak na skutek interwencji archidiakona katedry w Liegne, Jakuba, który przedstawił sprawę 
kardynałowi Hugo, z powrotem zatwierdzono ten zwyczaj. Ten sam archidiakon, Jakub leodyjski,w 
1251 roku poprowadził po raz drugi uroczystą procesję ulicami Liegne. Co ciekawsze, archidiakon ten 
został za niedługo papieżem i przyjął imię Urbana IV. On też zatwierdził i wprowadził do Rzymu to 
święto, po cudzie Eucharystycznym w Bolsenie (Włochy).

CUD EUCHARYSTYCZNY
W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie. W czasie odprawiania 
Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvie-
to papieżowi Urbanowi IV, który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i 
ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny. Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: 
Święta Ciała i Krwi Pańskiej („Bożego Ciała”). Urban IV, korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu 
na dworze papieskim, polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tę uroczystość. Stąd się też 
wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: Przed tak Wielkim Sakramentem.

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku 
XVI do Polski przychodzi zwyczaj, który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję 
czterech ołtarzy, przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do 
kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej okta-
wie brano ziemię i kładziono na polach, prosząc Boga o dobre plony, a wianki wieszano na ścianach 
domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik, wianki te kładzio-
no mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom, aby 
przywrócić je do zdrowia.

WIELKI DAR
Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może zda-
wać. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucha-
rystii, za to że dał nam się cały! Kochajmy Eucharystię tak, jak ŚW. TARSYCJUSZ  (męczennik Euchary-
stii), który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego 
prośmy właśnie podczas tej Uroczystości Pana Jezusa o dobrych i gorliwych kapłanów, polecając Mu 
całe Duszpasterstwo Kościola.

Tekst pieśni św. Tomasza z Akwinu, ułożonej na dworze papieskim Urbana IV w na-
tchnieniu po Cudzie Eucharystycznym w Bolsenie:

„PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM” 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz

Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas

Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni

Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci

A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen

Tekst napisany na podstawie artykułu Historia ustanowienia Uroczystości Bożego Ciała zamieszczo-
nego na www.katechizmy.com.pl (dostęp 27 maja 2021 r.).

Anna Bardska
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Ten oryginalny wizerunek Matki Bożej, która w 
uniesionych dłoniach trzyma złamane strzały 

gniewu Bożego, powstał w 1410 roku w mieście 
Faenza we Włoszech. W czasie plagi zarazy Mat-
ka Boża ukazała się Joannie a Costumis żądając 
powszechnego postu i trzydniowych procesji bła-
galno-pokutnych. Po spełnieniu tych żądań zara-
za ustała i w dowód wdzięczności namalowano 
obraz według tej wizji. 

Urodzony w okolicach Faenzy Ks. Hiacynt Or-
selli, rektor pierwszego konwentu Pijarów 

na ziemiach polskich, zlecił namalowanie wize-
runku Madonny na wzór obrazu z Faenzy z prze-
znaczeniem na ołtarz kościoła ojców Pijarów na 
ul. Długiej (aktualnie Katedra Polowa). W wigilię 
uroczystości Zwiastowania Pańskiego 24 marca 
1651 roku obraz był intronizowany w tej świąty-
ni i oficjalnie zaprezentowany ludowi stolicy. W 
roku 1652 Warszawa została dotknięta czarną 
zarazą (dżumą). Na wzór modlitw w czasie za-
razy w Faenzy, z inicjatywy Ks. Orsellego, magi-
strat miasta zarządził szczególne modlitwy prze-
błagalne przed wizerunkiem Matki Bożej, niosąc 
obraz wzdłuż wewnętrz-
nych murów miasta, a po 
ustaniu epidemii podjął 
uchwałę w której ogłoszo-
no Matkę Bożą Łaskawą 
Patronką miasta Warsza-
wy. Włodarze miasta ude-
korowali wizerunek Matki 
Bożej Łaskawej wotywną 
koroną. Jednocześnie po-
wierzono Jej opiekę nie 
tylko nad stolicą Rzeczy-
pospolitej, lecz także nad 
całym Królestwem Pol-
skim obwołując Maryję 
Strażniczką Polski - Mater 
Gratiarum Varsaviensis 
Custos Poloniae. 

1 kwietnia 1656 r. w ka-
tedrze lwowskiej miała 

miejsce uroczysta intro-
nizacja Bogurodzicy na 
tronie Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Jan || Kazimierz złożył przed 
obrazem Maryi Łaskawej insygnia swojej władzy, 
berło i koronę, i odczytał akt intronizacji, w któ-
rym zrzekł się władzy monarszej, przekazując ją 
Bogurodzicy. Od tej chwili Maryja stała się elek-
cyjną Królową Polski: Mariae Reginae Poloniae. 

Matka Boża Łaskawa uratowała przed zara-
zą również Wilno w 1653 i Kraków w 1708 

roku. Dlatego została obrana na patronke, bro-
niaca przed zaraza. Warszawy, Wilna i Krakowa. 
W Warszawie obraz otaczany był niezwykłą czcią 
wiernych w kościele pijarów do Powstania Listo-
padowego. Od 1834 r. obraz znajduje się w ko-
ściele ojców Jezuitów na ul. Świętojańskiej 10 
(obok Katedry św. Jana), który stał się Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej. 

Matka Boża Łaskawa jako Patronka Warszawy 
i Strażniczka Polski odegrała bardzo ważną 

rolę w historii Polski. Jej dwukrotne publiczne 
ukazanie się wojskom bolszewickim w Ossowie 
i Wólce Radzymińskiej pod Warszawa (14 i 15 
sierpnia 1920 r.) było punktem zwrotnym Bitwy 
Warszawskiej, którą Lord Edgar Vincent d’Aber-

non uznał za osiemnastą 
decydującą bitwę w dzie-
jach Świata. Wydarzenie 
to znane jest jako cud nad 
Wisłą. 

Z inicjatywy Ks. Kard. 
Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, dnia 7 paź-
dziernika 1973 r. obraz 
został ukoronowany 
koronami papieskimi. 
Dwukrotnie podczas piel-
grzymek do Polski przed 
obrazem Matki Bożej Ła-
skawej modlił się Jan Pa-
weł II: 2 czerwca 1979 i 
16 czerwca 1983. Święto 
NMP Łaskawej - Patronki 
Warszawy obchodzone 
jest obecnie w Warszawie 
w drugą sobotę maja w 
randze uroczystości.

KRÓTKA HISTORIA OBRAZU 
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
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MAJOWE DOŚWIADCZENIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Miesiąc maj obfituje w rozmaite rocznice. 
Zresztą, który miesiąc nie obfituje? Maj 

A.D. 2021 obfituje w rocznice okrągłe – konkret-
nie czterdzieste. Trudno nie zauważyć, że wszyst-
ko, co wydarzyło się  w roku 1981 obchodzi swo-
je czterdziestolecie. A rok 1981 był pod wieloma 
względami przełomowy. Abstrahując od symbo-
liki i społecznej konotacji czterdziestolatka, myśli 
i majowe wspomnienia tamtej wiosny krążą  za-
zwyczaj wokół karnawału „Solidarności”, zama-
chu na papieża Jana Pawła II i śmierci Sługi Boże-
go Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jednak aby 
zrozumieć kontekst tych wydarzeń, należałoby 
się cofnąć przeszło sześćdziesiąt lat.

W 1917 r. Matka Boża objawia się w portu-
galskiej Fatimie biednym dzieciom. Od tej 

chwili każdy kolejny papież zmaga się z zawartym 
w objawieniach wezwaniem do nawrócenia Ro-
sji. W Polsce uboga siostra Faustyna wierzy, że 
sam Jezus prosi ją o głoszenie Jego niezmierzo-
nego miłosierdzia dla wszystkich grzeszników. 
Oczywiście objawienia fatimskie i św. Faustyny 
można interpretować w kontekście ówczesnych 
wydarzeń – odpowiednio: Rewolucji Bolszewic-
kiej (potrzeba nawrócenia Rosji) i pierwszej woj-
ny światowej – ale można 
też spojrzeć z perspektywy 
szerszej.

Jesienią 1978 roku na tro-
nie papieskim zasiada po 

raz pierwszy w historii czło-
wiek pochodzący zza „żela-
znej kurtyny”, czyli z Europy 
Wschodniej kontrolowanej 
przez Związek Sowiecki. 
Marionetkowe rządy rów-
nież na terytorium Polski są 
bezradne. Władze PRL nie 
zgadzają się na pielgrzymkę 
Ojca Świętego w dniu św. 
Stanisława – to byłoby zbyt 
symboliczne. Ale dzięki za-
biegom Prymasa Wyszyń-
skiego czerwcowa wizyta 
papieża Jana Pawła II w 
roku 1979 jest dłuższa. Tu-
taj następuje kulminacyjny 

moment – słynna homilia na Placu Piłsudskiego 
(zwanego wówczas Placem Zwycięstwa) 2 czerw-
ca 1979. Od tego dnia wśród Polaków następuje 
jakieś przedziwne ożywienie poczucia wolności i 
wiary, że tym razem uda się wyzwolić z sowiec-
kiego jarzma. 

Władze na Kremlu doskonale zdają sobie 
sprawę z „zagrożenia”, jakie stanowi dla 

systemu sowieckiego polski papież. Być może 
wtedy pojawia się w głowach sowieckich decy-
dentów myśl, że najlepiej byłoby go po prostu 
zlikwidować. Dziś wiemy, że przygotowania do 
zamachu na życie Ojca Świętego rozpoczęły się 
już jesienią 1979 r. Kiedy Polacy buntują się prze-
ciwko władzom w 1980 roku, nie ulega wątpli-
wości, że ziarno zasiane katechezą Jana Pawła II 
zaczyna kiełkować. Następuje swoisty „wyścig”/
walka dobra ze złem. Powstają niezależne związki 
zawodowe w zakładach pracy i Niezależny Zwią-
zek Studentów na wyższych uczelniach. 12 maja 
1981 r. zarejestrowano w Warszawie „Solidar-
ność” rolników. Następnego dnia Ali Agca strzela 
do papieża na Placu Św. Piotra. W tym momencie 
może się wydawać, że po ludzku wszystko stra-
cone i że wiele wysiłków wolnych ludzi poszło na 

marne. Jednak Opatrzność bierze sprawy w swo-
je ręce. Ten pontyfikat nie może się tak skończyć. 
Przecież papież Jan Paweł II ma wprowadzić ko-
ściół w trzecie tysiąclecie – jak proroczo powie-
dział prymas Wyszyński. Przecież Rosja czeka na 
nawrócenie, a wielu nie słyszało jeszcze o Bożym 
Miłosierdziu. Cudem ocalały z zamachu papież 
powie, że inna ręka strzelała, a inna prowadziła 
kulę. Kula „zatańczyła” w ciele papieża, omijając 
kluczowe organy, podobnie jak słońce „zatań-
czyło” na niebie kilkadziesiąt lat wcześniej w Fa-
timie… 

Kolejne lata to kolejne cuda za „żelazną kurty-
ną”, która zresztą rozsypuje się jak domek z 

kart. W Rosji następuje pierestrojka ogłoszona 
w 1985 r. przez Michaiła Gorbaczowa, a w kon-

sekwencji rozpada się Związek Sowiecki. Trzy 
lata później obchodzone jest milenium chrztu 
Rusi – wydarzenie nieprawdopodobne w kraju, 
gdzie jeszcze nie tak dawno zwalczano religię, 
a świątynie zamieniano w magazyny i w muzea 
ateizmu. Odzyskuje wolność Kościół greckoka-
tolicki na Ukrainie. Powstają struktury kościelne 
na Białorusi. Pojawiają się biskupi na Litwie i na 
Łotwie. Do rangi symbolu urosło opuszczenie po 
raz ostatni czerwonej flagi z sierpem i młotem na 
Kremlu w dniu 25 grudnia 1991 r. Jakże pragnęli-
byśmy, by ten znak oznaczał początek nawróce-
nia Rosji.

Prymas Wyszyński umiera 28 maja 1981 r. Po-
zostaje smutek, ale i wdzięczność, że na czele 

polskiego Kościoła w trudnych czasach mieliśmy 

człowieka tak wielkiego formatu. Bez niego nie 
byłoby papieża Polaka - Jana Pawła II ogłoszone-
go świętym w 2014 r. Bez papieża Polaka nie do-
szłoby do tak wielkich przemian i nie mielibyśmy 
święta Miłosierdzia Bożego. Dopiero z perspek-
tywy nowego tysiąclecia patrzymy, jak wszystko 
układa się w niezwykły obraz historii. Dopiero te-
raz widać jasno, jak prosto pisze Bóg na krzywych 
liniach historii rysowanej życiem ludzi. 

Polecamy publikacje online nt. zamachu na 
papieża Jana Pawła II dostępne pod adresem 

wskazanej poniżej strony:

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przysta-
nek-historia/98733,Zamach-na-Placu-Swietego-
-Piotra.html

Więcej na temat 
relacji między 

Związkiem Sowieckim 
a Stolicą Apostolską 
można znaleźć w książ-
ce pt. Pontyfikat wielu 
zagrożeń. Jan Paweł II 
w świetle dokumen-
tów sprawy „Kapella” 
1979–1990, oprac. 
Irena Mikłaszewicz, 
Andrzej Grajewski, 
Warszawa 2021, 304 
s., ISBN 978-83-8229-
064-6. Publikacja ta za-
wiera unikatowy zbiór 
dokumentów jednej 

z operacji sowieckiego wywiadu, prowadzonej 
pod nadzorem Moskwy przez I Wydział KGB Li-
tewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
Stanowi interesujący przyczynek do zbadania re-
lacji między ZSRS a Stolicą Apostolską oraz ważne 
źródło informacji, dotyczących wiedzy i wyobra-
żeń KGB na temat poczynań Jana Pawła II.

https : / / ipn . gov.p l /p l / pub l i kac je/ ks iaz -
ki/138188,Pontyfikat-wielu-zagrozen-Jan-Pa-
wel-II-w-swietle-dokumentow-sprawy-Kapel-
la-19791.html 

Sławomir Bardski
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Twórcy takich filmów jak Cristiada, Epoka lo-
dowcowa, Spiderman stworzyli niezwykły 

projekt filmowy adresowany wybitnie do dzieci 
pt. Największy z cudów. Trafi on również do tych, 
którzy uwielbiają kino animowane ze świetnie 
skomponowaną muzyką, która delikatnie budu-
je napięcie i pokazuje największe zmagania ludzi 
współczesności.

Największy z cudów to porywający, pełnome-
trażowy film animowany dający nowe spoj-

rzenie na cud, jakim jest Msza Święta. Fabuła 
skupia się na historii trzech osób, przeżywających 
różnorakie kryzysy, które spotykają się na tej sa-
mej Mszy Świętej. Świat realny przeplata się tu 
ze światem duchowym: aniołami i demonami. 
Autorzy próbują w nim pokazać jak niewidzialny 
świat duchowy kształtuje nasze życie na ziemi i 
jest źródłem nadziei, miłości i radości pomimo 
utrapień życia doczesnego. Twórcy filmu wyko-
rzystują najnowsze techniki animacji, przykuwa-
jąc uwagę młodego widza obrazami pięknymi i 
dynamicznymi.

Film polecam szczególnie dzieciom przygoto-
wującym się do Pierwszej Komunii Świętej.

O tym, jak cud eucharystyczny przemienia ży-
cie ludzi opowiadają w poruszającym filmie 

dokumentalnym pt. „Ja jestem” Maciej Boda-
siński i Lech Dokowicz. Film można obejrzeć na 
kanale YouTube.

Autorzy podążają śladem cudów euchary-
stycznych, które wydarzyły się w pięciu miej-

scach na Ziemi, na pięciu kontynentach. Rozma-
wiają z ludźmi, którzy doświadczyli przemiany w 
życiu za sprawą głębokiego, niemal mistycznego 
zetknięcia z tajemnicą Eucharystii. Pokazują, jak 
te wydarzenia wpłynęły na ich dalsze losy, rela-
cje rodzinne, życie osobiste i zawodowe.

Jedną z bohaterek filmu jest boliwijska mi-
styczka Catalina Rivasz z miasta Cochabamba, 

która tłumaczy, że Eucharystia jest cudem, któ-
ry dokonuje się za każdym razem, gdy jest ona 
odprawiana. Oddana pracy na rzecz miejsco-
wego Kościoła, Rivas aktywnie pomagała m.in. 
przy organizacji wizyty Jana Pawła II w Boliwii. 
Jej życie odmieniło się 25 marca 1994 roku, w 
dzień Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy 
św., na którą przyszła w roztargnieniu, z myślami 
skupionymi na innych sprawach, otrzymała na-
tchnienie Boże. W trakcie kolejnych części spra-

NAJWIĘKSZY Z 
CUDÓW JA JESTEM

Anna Bardska

wowanej Eucharystii usłyszała 
głos Chrystusa i Matki Boskiej, 
ujrzała też światło, które prze-
szyło jej stopy i dłonie oraz po-
zostawiło krwawiące rany. Usły-
szała przy tym słowa: „Raduj się 
z powodu daru, jakim cię obda-
rzyłem”. Jej oczom ukazały się 
zastępy aniołów i Matka Boża.

Na ciele kobiety pojawiły 
się stygmaty. Rivas prze-

żyła cierpienie agonii, jakiego 
doświadczył sam Chrystus. O 
prawdziwości ran zaświadczył 
lekarz, dr Ricardo Castanion. 
Jego świadectwo znacznie przy-
czyniło się do uznania doświad-
czeń Boliwijki za prawdziwe.

Rivas ukończyła jedynie szko-
łę podstawową, nie miała 

wiedzy teologicznej, dlatego jej 
przekazy na temat tajemnic Eu-
charystii spotkały się ze scepty-
cyzmem i zdumieniem ze strony 
władz Kościoła. Kobieta zyskała 
jednak wsparcie miejscowego 
biskupa, Rene Fernandeza Apa-

zy, który zalecił zbadać jej świa-
dectwa. Uznano, że są praw-
dziwe i ważne w ewangelizacji 
dzisiejszego świata.

Aby kontynuować przesła-
nie wizji, których dozna-

ła kobieta, w Boliwii powstał 
Apostolat Nowej Ewangeliza-
cji, organizacja zajmująca się 
rozpowszechnianiem Bożego 
orędzia przedstawionego Ca-
talinie Rivas. Kościół zezwolił 
też na druk jej książek o Męce 
Pańskiej. „Czytając te książki 
widzieliśmy, że są rzeczywiście 
natchnione przez Boga. Po ich 
przeczytaniu wielu ludzi po-
wróciło do wiary, do Kościoła” 
– powiedział autorom filmu bp 
Apaza.

O cudzie eucharystycznym, 
który przemienia życie lu-

dzi, mówią też inni bohatero-
wie filmu Dokowicza i Bodasiń-
skiego. Tak jak lekarz dr Sergio 
Antonelli z włoskiego Lanciano, 
gdzie w VIII w. doszło do pierw-

szego cudu związanego z sakra-
mentem Eucharystii. „Po przy-
jęciu Jezusa w Komunii świętej, 
następuje wylanie Ducha św. w 
moim sercu. To może być od-
czucie pokoju wewnętrznego, 
doświadczenie miłości, uczucie 
bycia kochanym, bycia dziec-
kiem Bożym, uczucie pociesze-
nia” – opowiada Antonelli.

W dokumencie autorzy po-
wracają też do wydarzeń 

w Sokółce na Podlasiu, gdzie w 
październiku 2008 r. w koście-
le pw. św. Antoniego księdzu 
udzielającemu Komunii św. wy-
padł z puszki komunikant. Pod-
dano go specjalistycznym ba-
daniom patomorfologicznym. 
Specjaliści uznali, że materiał 
jest cząstką mięśnia sercowego 
w agonii. Wydarzenia te nazwa-
no wówczas „cudem” w Sokół-
ce. Kwestia jego uznania zależy 
od Stolicy Apostolskiej.
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Młodość jest jak kwiat. 
Mówiono tak, ponieważ 

widziano w młodości piękno, 
krótkotrwałość, zmienność, 
wiosnę, niewinność, nadzie-
ję, wrażliwość, dochodzenie 
do najważniejszych pytań eg-
zystencji. Kwiat oznacza także 
niedojrzałość, bo w młodości 
łatwo następują wybuchy bun-
tu, ulega się wpływom uczuć, 
wciąż wybiega się w sferę 
marzeń. Młodość jest tyglem 
samodzielnych wyborów, za-
kochań, namiętności, komplek-
sów, łatwym uleganiem przy-
jemnościom papierosowym, 
alkoholowym, seksualnym, nar-
kotykowym. W tym czasie na-
stępuje konfrontacja wartości 
domu z wartościami kolegów, 
telewizji, tego, co modne. Wte-
dy również następuje pierwszy 
sprawdzian wiary, dochodzi 
się do samodzielnego wyboru 
Boga lub Jego odrzucenia.

Razem na drodze

Czy można w tej drodze po-
móc? Można, ale tylko wte-

dy, gdy dziecko wchodzące na 
ścieżkę dojrzewania otrzyma 
mądre wsparcie od rodziców. 
Bo młodość jest procesem, 
który jest zasadniczo dobry dla 
człowieka – wzmacnia go w sa-
modzielności i daje mu moc do 
działania. To czas wielkiej na-
dziei, której nie wolno zaprze-
paścić.

Rodzice muszą pomagać 
własnemu dziecku przez 

towarzyszenie mu w procesie 
wzrastania, uczenie się własne-
go dziecka poniekąd na nowo, 
przyjmowanie jego radości, 

sukcesów, porażek i słabości. 
Młodość kończy czas dojrzewa-
nia fizycznego, ale nie kończy 
procesu doskonalenia moral-
nego i intelektualnego. Rodzice 
zatem powinni – obok dbałości 
o wyżywienie – odpowiedzieć 
na potrzeby duchowe. A to 
dzisiaj nie jest łatwe. Z jednej 
strony dorośli są do tego słabo 
przygotowani. Z drugiej strony 
prowadzą życie ukierunkowane 
na aktywność pozadomową i w 
ten sposób wytwarzają się od-
dzielne światy rodziców i dzieci.

Absorbująca praca, szkoły, 
indywidualne zajęcia, kom-

puter, komórka, gazeta, tele-
wizja. Przypomina to dworzec 
kolejowy, gdzie każdy wsiada 
do własnego pociągu. W przy-
padku dziecka ten pociąg, pod-
stawiany przez współczesną 
kulturę, raczej przypomina po-
rwanie, które obiecuje wiele, 
ale kończy się katastrofą. Bo 
współcześnie młodzież stała 
się przedmiotem świata kon-
sumpcji. Jest utrzymywana w 
stanie hiperstymulacji uczucio-
wej i nadwyboru przyjemności. 
Proponuje się jej życie w świe-

cie bez oceny moralnej i bez 
sensu. Kultura współczesna, w 
tym szkoła, uczy zredukowa-
nego światopoglądu. Uczucia 
są wychowywane do przeży-
wania maksymalnej przyjem-
ności przez muzykę, gry, filmy, 
lektury, powszechną erotyzację 
obyczajów, banalizację i tech-
nizację seksualności. Wola jest 
sterowana ku decyzjom ego-
istycznym, ku postawie: „Żyj 
tak, jakby Boga nie było”. To są 
deformujące działania współ-
czesnej kultury, które uniemoż-
liwią dziecku owocowanie, gdy 
kwiat opadnie.

Spójny przekaz

Aby pomóc dorastającemu 
dziecku, trzeba się nad nim 

pochylić i zauważyć, że ono jest 
osobą, kimś, kto chce się posłu-
giwać rozumem, żyć w przyjaźni 
z innymi, znać prawdę o czło-
wieku i umieć realizować dobro 
największe, ku któremu jest 
stworzone. Taka jest jego mia-
ra. Nie zadowoli go byle jaka 
prawda i byle jakie dobro. Chce 
żyć moralnie i mądrze. I to jest 
prawdziwe wyzwanie dla ojca i 
matki.

Jawi się zatem zadanie dla 
rodziców: odpowiedzieć na 

potrzeby dziecka. Dziecko musi 
mieć jasny przekaz z domu i 
środowiska skupionego wokół 
domu. Chodzi o świadectwo 
życia spójnego pod względem 
zasad i postępowania. Rodzice 
muszą prowadzić pogłębione 
życie religijne, mierzyć siebie i 
innych miarą Boga sprawiedli-
wego i miłosiernego, chodzić do 
kościoła, kierować się przyka-

Z NASTOLATKIEM DA SIĘ ŻYĆ!
Andrzej Mazan

zaniami Boga w ocenach dyle-
matów moralnych, wykazywać 
jedność przekonań i czynów, 
pokazać sens seksualności, bo-
gactwa kobiecości i męskości w 
perspektywie czystości i opano-
wania.

Ważne chwile

Warto i trzeba rejestrować 
najdrobniejsze wydarze-

nia z życia dzieci, by chronić je 
przed złem. Uczyć zasad życia 
w oparciu o Ewangelię, stawiać 
wymagania dla większego do-

bra, egzekwować obowiązki, 
uczyć dbałości o ciało. Ogra-
niczać przyjemności i nie do-
puścić do tego, żeby stały się 
głównym motywem wyboru. 
Dbać o czystość języka, unikać 
wulgaryzmów, wskazywać cie-
kawe lektury i filmy, wprowa-
dzać w świat kultury podno-
szącej ducha. Uczyć, że można 
czerpać radość z pokonywania 
trudu w turystyce, sporcie.

Byłoby bardzo dobrze, gdy-
by rodzice byli przyjaciółmi 

Boga i własnych dzieci. Rodzice 
muszą oddać siebie dzieciom i 

codziennie znaleźć czas na roz-
mowę, w której dziecko otrzy-
ma sygnał, że jest akceptowa-
ne. I raczej nie chodzi o sytuacje 
nadzwyczajne, ale o znalezienie 
wspólnych chwil w ciągu dnia, 
w których można podzielić się 
przeżyciami. To jest czas, w któ-
rym dziecko może opowiedzieć, 
co się wydarzyło, co planuje ju-
tro. Może to być wspólny nie-
spieszny posiłek czy spacer, 
podzielenie się wiadomością, 
książką, myślą. To są aktywne 
momenty, w których można 
dzieciom przekazać świat war-
tości. Zaufanie, którym obdarzą 
nas nasze dzieci, jest bezcen-
nym skarbem pozwalającym im 
pójść w dalsze życie.

Tekst opublikowany na portalu 
wrodzinie.pl

Z nastolatkiem da się żyć! - 
wRodzinie.pl (dostęp 17 maja 
2021 roku).

Aby pomóc 
dorastającemu dziecku, 

trzeba się nad nim 
pochylić i zauważyć, że 
ono jest osobą, kimś, 

kto chce się posługiwać 
rozumem, żyć w 

przyjaźni z innymi, znać 
prawdę o człowieku i 

umieć realizować dobro 
największe, ku któremu 

jest stworzone.



Rodzina Rodzina

14 15

CIESZ SIĘ TALENTEM SWOJEGO DZIECKA
Agnieszka B.

Kiedy patrzysz na swoje dziec-
ko, widzisz w nim kogoś uta-

lentowanego, wyjątkowego, o 
nieprzeciętnych zdolnościach? 
Jeśli tak, to dobrze, jeśli nie – 
przyjrzyj się mu jeszcze raz. 

Często wydaje nam się, że 
„cudowne” dzieci się zda-

rzają bardzo rzadko. Są gdzieś 
daleko w innych rodzinach  i 
szkołach i nie myślimy tak o 
swoich dzieciach.

Czy umiem dostrzec w dziec-
ku coś, czego inni nie wi-

dzą? Wydaje się, że dzisiejszy 
świat przekonuje nas, iż wszyst-
kie dzieci mają się jednakowo 
rozwijać, w tym samym czasie 
opanować materiał szkolny, 
tak samo rozwiązywać zadania. 
Gdy nie mieszczą się w okre-
ślonych normach, dostają skie-
rowanie do specjalisty, który 
ma pomóc dziecku być takie, 
jak inne. Bez wątpienia bardzo 
dużo zawdzięczamy nowocze-
snej pedagogice i dynamicznie 
rozwijającej się psychologii. 
Niestety, łatwo jest nam zagu-
bić to, co jest najważniejsze, 
czyli indywidualność dziecka.

Słyszę często od rodziców, że 
ich dziecko nie odnajduje 

się w szkolnej społeczności. Nie 

słucha nauczycieli, zadaje zbyt 
dużo pytań, jest dygresyjne i 
niezdyscyplinowane. 

Kiedy myślę o indywidualno-
ści przed oczyma mam małe-

go Thomasa Edisona, który nie 
odnajdywał się w szkolnej spo-
łeczności. Nie słuchał nauczy-

cieli, zadawał zbyt dużo pytań i 
był niezdyscyplinowany. Podob-
no któregoś dnia matka Edisona 
dostała list od dyrektora szkoły, 
do której uczęszczał jej syn. Gdy 
go przeczytała, w jej oczach 
pojawiły się łzy. Przeczytała go 
synowi: „Pani Edison, Pani syn 
jest za mądry, by uczęszczać do 
naszej szkoły. Proszę, by od tej 

chwili sama Pani zajęła się jego 
edukacją, bo my nie jesteśmy 
w stanie sprostać wymaganiom 
Pani syna”. Tak rozpoczęła się 
edukacja domowa małego Edi-
sona. Co mu zawdzięczamy, 
każdy wie. Najważniejsze w tej 
historii jest jednak to, że doro-

sły już Edison, po śmierci swo-
jej matki, znalazł ów list. Gdy 
przeczytał jego treść, zapłakał, 
bo uświadomił sobie, jak wiel-
ka była miłość jego matki do 
niego. Prawdziwa treść listu 
brzmiała: „Pani Edison, Pani syn 
jest według nas niedorozwinię-
ty, prosimy go zabrać ze szkoły, 
bo się do niej nie nadaje”.

Problemy ze skupieniem uwa-
gi podczas lekcji miała rów-

nież Gillian Lynne. Mała dziew-
czynka ciągle się ruszała, była 
nieuważna i nauczyciele nie ra-
dzili sobie z nią w szkole. Matka 
udała się z nią do lekarza psy-
chiatrii, żeby ją zdiagnozował. 
Jakież szczęście miała wtedy 
Gillian, że były to czasy, w któ-
rych nie znano jeszcze ADHD. 
Psychiatra przeprowadził wy-

wiad z matką i zbadał pacjent-
kę. Dziewczynka przez cały czas 
siedziała obok na krześle i słu-
chała. Po wysłuchaniu kobiety, 
lekarz poprosił, żeby z nim wy-
szła na zewnątrz. Wychodząc 
włączył radio, żeby dziecko się 
nie nudziło. Zza zamkniętych 
drzwi, przez szybę obserwowali 
dziewczynkę. Ta, gdy tylko usły-
szała muzykę, wstała i zaczęła 
tańczyć.

Wtedy lekarz powiedział: 
„Pani Lynne, Gillian nie 

jest chora, ona jest tancerką”. 
I tak matka zaczęła rozwijać jej 
talent.

Myślę, że takich przykładów 
w historii świata jest wie-

le, ale my popatrzmy z miłością 
na to nasze dziecko, które zo-
stało nam dane – spójrzmy na 
nie z miłością. 

To dzięki miłości rodzice po-
trafią dostrzec w dziecku 

potencjał i zadbać o sprzyjające 
warunki do jego rozwoju. Żad-
na reforma szkolnictwa, żaden 
urzędnik czy minister nie są w 
stanie spojrzeć z większą miło-
ścią na dziecko niż jego rodzice. 

Odkrycie nieprzeciętnych 
umiejętności dziecka, jego 

talentu i indywidualności jest 
bardzo korzystne. Zmienia 
ono perspektywy dziecka ze 
średnich, nijakich na wybitne. 
To podnosi poziom satysfak-
cji dziecka, daje mu poczucie 
szczęścia i wpływa na przyszłe 
osiągnięcia w jego życiu oso-
bistym i zawodowym. Zatem 
spójrzmy na swoje dzieci z wiel-
ką miłością, a odkryjemy to, 
czego do tej pory nie widzieli-
śmy!

Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi pomysłami na jed-
nodniową wycieczkę z rodziną. Wydaje się, że w najbliższym 

czasie obostrzenia będą sukcesywnie luzowane. Zatem po miesią-
cach ograniczonej aktywności to już najwyższy czas, by spakować 
plecak i ruszyć przed siebie. Poniżej opisane miejsca to propozycje 
na rodzinne wyprawy. Być może okaże się, iż niektórzy będą szcze-
rze zaskoczeni, że takie magiczne miejsca leżą tak blisko zatłoczo-
nych warszawskich ulic.

BAGNO CAŁOWANIE

Do niedawna nie wiedziałam nawet, że w najbliższym otoczeniu 
stolicy mamy bagna! Miejsce okazało się bardzo przystępne, 

spokojnie można się tam wybrać nawet z małymi dziećmi. A dzię-
ki drewnianym kładkom – przejedzie tam również każdy wózek, 
nawet najzwyklejsza spacerówka. Dojazd samochodem z centrum 
Warszawy zajmuje ok. 40 minut, droga jest przyjemna, a podje-
chać można pod samą wieżę widokową i wejście na oba pomosty.

REZERWAT „NA TORFACH”

Piękny spacer do jednego z najładniejszych rezerwatów przyro-
dy na Mazowszu. Wycieczka pozwala zapoznać się z podmokły-

mi lasami otaczającymi jezioro Torfy, zasilane przez wody źródli-
skowe. Do jeziora Torfy dojdziemy ścieżką dydaktyczną „Łabędzi 
szlak”, która na końcu doprowadzi do platformy widokowej na 
wodach jeziora. Spacer jest krótki i niemęczący, do odbycia o każ-
dej porze roku. Można go dowolnie wydłużać, klucząc po szlakach 
i ścieżkach pięknych kompleksów leśnych Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Z centrum Warszawy dojazd zajmuje 40 minut.

Agnieszka B.

MAGICZNE MIEJSCA NA 
WYPRAWY Z PLECAKIEM
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PAŁAC W OTWOCKU WIELKIM

To miejsce polecamy wszystkim, którzy pragną 
uciec z miasta, by odpocząć od jego zgiełku. 

Idealne miejsce na niedzielny spacer i wypoczy-
nek z dziećmi, na trawie, z widokiem na pałac.
Warto zabrać koc i kosz piknikowy, by poczuć się 
jak XIX -wieczna rodzina mieszczańska. Miejsco-
wa kawiarenka oferuje pyszne lody i szarlotkę. 
Pałac, obecnie Muzeum Wnętrz (oddział Mu-
zeum Narodowego), jest oddalony od centrum 
Warszawy zaledwie o 30 km. Pałac w Otwocku 
Wielkim jest jedną z niewielu tak dobrze zacho-
wanych na Mazowszu późnobarokowych siedzib 
magnackich. Był dawną letnią siedzibą znamieni-
tego warszawskiego rodu Bielińskich. Położenie 
na sztucznej wyspie w starym parku dodaje pa-
łacowi tajemniczości. Już z parkingu widać jego 
piękną rokokową bryłę.

CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ 
W CELESTYNOWIE

W tej niepozornej miejsco-
wości, wielu osobom ko-

jarzącej się ze schroniskiem dla 
zwierząt, w pięknym lesie, ukry-
te jest przed światem bardzo 
ciekawe miejsce – Centrum Edu-
kacji Leśnej. Tutaj leśnicy opo-
wiadają o zwierzętach i roślinach 
takie ciekawostki, że aż nie chce 
się wyjeżdżać. W tutejszej sali 
edukacyjnej dzieci (i nie tylko) 
mogą sprawdzać, czy dzik i bóbr 

jest miły w dotyku, jakie odgłosy wydaje łoś, gdy 
szuka partnerki oraz jak duży ciężar nosi on na 
swojej głowie. Kto jest ciekawy świata i potrafi 
wdać się w rozmowę z leśniczym dowie się, jakie 
najmądrzejsze ptaki można spotkać na spacerze 
w lesie i… wiele wiele innych rzeczy, których nie 
będę zdradzała. Dla pełnych energii dzieci jest 
też duży, drewniany plac zabaw oraz mająca oko-
ło 2 km ścieżka edukacyjna prowadząca drewnia-
nymi kładkami przez niewielkie grzęzawisko. Od 
Warszawy to jakieś 45-50 kilometrów (jedzie się 
mniej niż godzinę). Chętni mogą nawet dojechać 
pociągiem.

LEŚNE ZOO W CYGANÓWCE

Tym razem atrakcja stworzona przez Nadle-
śnictwo w Cyganówce. Tam leśniczy stworzył 

zagrodę, w której mieszkają daniele, jelenie i sar-
ny (niegdyś również dziki). Zwierzęta znajdują się 

za ogrodzeniem z siatki, nie boją 
się ludzi, podchodzą blisko do tu-
rystów wypatrując smakołyków 
(których swoją drogą nie powin-
no się im podawać). W weekendy 
zbiera się tu coraz więcej osób, 
bo towarzystwo takich zwierząt 
to bardzo miłe urozmaicenie spa-
ceru po lesie..  Tuż obok zagrody 
ze zwierzętami (po drugiej stronie 
jezdni) znajduje się polana edu-
kacyjno-rekreacyjna, na której 
umieszczono tablice z informa-
cjami ze świata zwierząt oraz plac 
zabaw dla dzieci. Cudowną atrak-

cję stanowi np. skocznia do skoków w dal, gdzie 
można porównywać susy dzieci i odległości, na 
jakie skaczą różne zwierzęta. Dzieci poznają tu 
również tropy zwierząt. Kto odwiedza to miejsce 
powinien zajrzeć od razu do Wilgi. Od Warszawy 
to 61 kilometrów (jedzie się godzinę).

ZALEW KARCZUNEK

Jadąc we wschodnim kierunku, nieopodal po-
wyższych atrakcji można sobie zafundować 

namiastkę wakacji. W Kałuszynie czeka pięknie 
zagospodarowany teren ze strzeżonym kąpieli-
skiem – Zalew Karczunek. Choć w weekendy by-
wają tu tłumy to miejsce ma swój urok. Piękna, 
szeroka, piaszczysta plaża tuż pod lasem. Nie-
wielka kładka/mostek na wodzie wyznaczająca 
w sezonie kąpielisko dla dzieci. Skromny plac za-
baw oraz plenerowa siłownia. To wszystko składa 
się na przyjemny wypoczynek za dnia. Zalew Kar-
czunek znajduje się 63 kilometry od Warszawy i 
jedzie się tutaj nieco ponad godzinę.

ZAMEK LIW

Tym razem coś dla miłośników przygód, piękna 
i historii. Zachwycające krajobrazy, spływy ka-

jakowe rzeką Liwiec, punkt widokowy na Sowiej 
Górze, świeżo wyremontowany Zamek Zbrojow-
nia Liw z przymierzalnią hełmów. To genialny kie-
runek na rodzinny odpoczynek od zgiełku miast, 
nadmiaru zawodowych obowiązków i plastiko-
wych zabawek. Zamek Zbrojownia Liw znajduje 
się 77 kilometrów od Warszawy i dojedziesz tu w 
1,5 godziny.

LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W POMIE-
CHÓWKU

Jedna z piękniejszych ścieżek edukacyjnych, ja-
kie można znaleźć w naszym kraju. Znajdziemy 

na niej “przystanki edukacyjne” z ilustracjami z 
książki “Rok w lesie”, plac zabaw,  ścieżkę w ko-
ronach drzew, wodny plac zabaw i wiele innych, 
ciekawych elementów. Miejsce zupełnie bezpłat-
ne (choć obok jest płatny park linowy, można też 
zapisać się na fantastycznie wyglądające warsz-
taty z naturą w roli głównej),w którym można 
spokojnie spędzić calutki dzień. Warto zabrać 
swój prowiant piknikowy, bo szkoda opuszczać to 
miejsce, by jeść gdzieś w knajpie. Park zlokalizo-
wany jest 46 kilometrów od Warszawy i dojazd 
zajmuje godzinkę. Można tu dojechać pociągiem
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A jednak to COVID

Trzy tygodnie temu, kilkana-
ście dni po swoich 80. uro-

dzinach, zmarła moja Mama. 
Chciałabym opisać historię walki 
o wizytę księdza, który udzielił-
by jej sakramentów, w jednym 
z tymczasowych szpitali covido-
wych w wielkim mieście. Chcę 
tym świadectwem dodać odwagi 
wszystkim znajdującym się w po-
dobnej sytuacji. Kiedy z różnych 
stron będzie do Was docierać 
gaszące nadzieję: tu nic się nie da 
zrobić – pamiętajcie, że jednak 
się dało. Wspólnym wysiłkiem, 
z Bożą pomocą, jesteśmy w sta-
nie rozbić mur. Inter medium 
montium pertransibunt aquae – 
wody przedostaną się przez góry.

Patrzę ze wzruszeniem na zdję-
cie rodzinne zrobione w dniu 

Bożego Narodzenia. Nikt nie 
przypuszczał, że te pełne radości 
chwile to nasze ostatnie spotka-
nie w “pełnym składzie” – z Bab-
cią i całą siódemką wnucząt – tu 
na ziemi. Najstarszy wnuk – Be-
nek przyleciał z Panamy, Schola 
przyjechała w Włoch. Ze wzglę-
du na to, że byli w komple-
cie, przyspieszyliśmy termin 
I Komunii św. najmłodszego 
– Maksa. Wszechobecny te-
mat pandemii zakradł się do 
naszych świątecznych roz-
mów. Babcia opowiadała, że 
chce się zaszczepić i czeka na 
wyznaczony termin.

Dwukrotnie tuż przed za-
planowaną wizytą w 

punkcie medycznym nagle 
pojawiały się symptomy 
niegroźnej infekcji, a więc 
szczepienie trzeba było prze-
sunąć. Kolejna infekcja też 
początkowo wydawała się 

niegroźna, ale okazało się inaczej. 
Pojawiła się gorączka, kaszel, ból 
głowy. Test PCR. A jednak to CO-
VID. Można by powiedzieć, że 
Mama miała pecha. Ale ja myślę, 
że to Pan Bóg miał od dawna w 
swoim kalendarzu wpisany ter-
min spotkania – ważniejszy od 
terminu szczepienia – i nie chciał 
go przekładać, bo tęsknił za nią.

W poszukiwaniu kontaktu

Po kilku dniach saturacja zna-
cząco spadła. Pogotowie. 

Szpital. Wszyscy mnie pociesza-
li, że Mama wyjdzie z tego, że 
śmiertelność w przypadku COVID 
wynosi coś około 2%, że przecież 
tyle osób się modli, że nie wy-
obrażają sobie, żeby mogło być 
inaczej. Ale ja od początku mia-
łam wewnętrzne przekonanie, że 
będzie inaczej i od początku mo-
dliłam się nie o zdrowie Mamy, 
tylko o dobrą śmierć. Ona sama 
też jakby przeczuwała zbliżają-
ce się wydarzenia – czekając na 
karetkę, drżącą ręką napisała do 
nas ostatni, pożegnalny list.

Przez pierwsze dwa dni pobytu 
w szpitalu Mama nie odbiera-

ła telefonu – może była tak słaba, 
a może rozmowa z nami byłaby 
dla niej zbyt wielkim wzrusze-
niem. Nie wiedziałam nawet, 
dokąd ją zawieźli. Po dwunastu 
godzinach, dzwoniąc po raz ko-
lejny na pogotowie, udało mi się 
ustalić miejsce jej pobytu. Ale na-
dal nie mogłam zdobyć żadnego 
kontaktu do szpitala – nie było go 
w internecie, szpital nie posiada 
swojej strony, nikt nie umiał mi 
go podać w innym szpitalu, a ten 
pod który ten tymczasowy na ra-
zie podlega, nie znajdował się w 
rejestrze informacji medycznej 
ani NFZ.

Po dwóch dniach postanowi-
łam pojechać na miejsce. Tego 

dnia Mama obchodziła 80. uro-
dziny. Do paczki z podstawowymi 
rzeczami dołożyłam bukiet róż. 
Siedziałam już w samochodzie, 
gdy nagła myśl przebiegła mi 
przez głowę, rozkazując wrócić 
się, żeby do paczki dorzucić ró-
żaniec, Drogę i obrazek ks. Alva-
ro – który urodził się tego same-

go dnia, co Mama (tę zbieżność 
dat odkryłam wcześniej, myślę, 
że w całej sprawie on także ode-
grał swą dyskretną rolę). Rzeczy 
udało się przekazać przez pana z 
ochrony, choć nie znałam nawet 
numeru pokoju. Życzliwy portier 
dał mi numer telefonu do gabi-
netu lekarskiego. Oczywiście, nie 
było mowy o wejściu do środka.

Godziny przy telefonie

Mama zaczęła odbierać ko-
mórkę. Rozmowy były 

krótkie i urywane. Żeby coś po-
wiedzieć, musiała zdjąć maskę z 
tlenem, a bez niej od razu zaczy-
nała się dusić. Pytała o wnuki, ża-
łowała, że nie może się z nimi po-
żegnać. Mówiła, że umiera, choć 
trudno było powiedzieć, jak jest 
naprawdę. Lekarze określali jej 
stan jako stabilny. Zapytałam, czy 
chciałaby przyjąć sakramenty, je-
śli to będzie możliwe. Mama po-
twierdziła, a ja zaczęłam spędzać 
długie godziny przy telefonie.

Dzwoniłam do szpitala wielo-
krotnie w ciągu dnia. Często 

nikt nie odbierał. W szpitalu sta-
le brakuje personelu, a ci, którzy 
są na dyżurze, nie wiedzą, w co 
ręce włożyć. Za każdym razem, 
gdy słyszałam głos w słuchaw-
ce, oprócz informacji o stanie 
zdrowia Mamy, usiłowałam się 
także dowiedzieć, czy jest możli-
wość wizyty księdza. Początkowo 
otrzymywałam odpowiedź: „Zaj-
miemy się sprawą”. Ale kolejne 
telefony odbierały inne osoby, 
które nic nie wiedziały i słyszałam 
to samo. Po kilku dniach uzyska-
łam informację, że szpital nie ma 
kapelana i nie ma możliwości 
wpuszczenia księdza z zewnątrz.

Równolegle dzwoniłam do 
miejscowej parafii, uzyskując 

podobną odpowiedź w rozmo-
wie z wikariuszami i probosz-

czem: nie mają umowy ze szpi-
talem, podejmują starania, ale 
na razie nic się nie da zrobić. 
Dzwoniłam do kapelanów w in-
nych szpitalach (najbliższych oraz 
covidowych), szukając rady i po-
mocy, której nikt nie był w stanie 
mi udzielić. Tymczasem poziom 
saturacji - mimo tlenu i kropló-
wek, wciąż nieubłaganie spadał.

Trzeba się spodziewać 
najgorszego

Mama trafiła pod respirator z 
ciężką niewydolnością płuc 

i serca. Lekarze mówili, że trzeba 
się spodziewać najgorszego. Ale 
przecież w perspektywie wiary 
śmierć nie jest tym, co najgorsze. 
Tym, co najgorsze jest odłączenie 
od Boga. Mama umierała samot-
na, choć jednocześnie otulona 
modlitwami wielu przyjaciуł. 
Może to dzięki tym modlitwom, 
zanoszonym za wstawiennic-
twem św. Józefa, patrona dobrej 
śmierci – w którego mocy jest 
uczynienie możliwym tego, co 
niemożliwe – po tygodniu nie-
ustannych telefonów – pojawiło 
się światełko.

Jedna z osób z personelu szpita-
la dała mi bezpośredni telefon 

do pani ordynator, z zapewnie-
niem, że to dobra osoba i może 
pomoże. Udało się skontaktować 
z panią ordynator, która zapew-
niła mnie, że jeśli znajdę księdza 
gotowego przyjść do szpitala, 
ona osobiście go wpuści i zapro-
wadzi do Mamy. Z tą radosną 
informacją dzwoniłam znów do 
miejscowej parafii. Ostatecznie 
to zaprzyjaźniony ksiądz z Dzieła 
zadeklarował gotowość wejścia 
do szpitala.

Mając już umówionego księ-
dza, zadzwoniłam ponow-

nie na oddział, żeby ustalić go-
dzinę. Ponieważ nie zastałam 

pani ordynator, powiedziałam o 
sprawie innemu lekarzowi, któ-
ry zareagował nerwowo. Kolejna 
noc pełna niepokoju i ufnej mo-
dlitwy. Nazajutrz z samego rana 
telefon do pani ordynator, która 
potwierdziła wolę wpuszczenia 
księdza i osobistego zajęcia się 
wszystkim.

Wreszcie udało się

Ksiądz jeszcze tego samego dnia 
pojechał do szpitala. Byłem u 

Mamy, udzieliłem namaszczenia 
– długo wpatrywałam się w treść 
sms-a, nie mogąc uwierzyć w to, 
że się udało. Ale to nie koniec hi-
storii. Pani ordynator z przygoto-
waną listą kilkudziesięciu chorych 
oprowadziła księdza po całym 
szpitalu. Wszyscy pacjenci, którzy 
tego pragnęli, mogli przyjąć sa-
kramenty święte – być może po 
raz pierwszy od długiego czasu. 
Głęboko wzruszona pani ordy-
nator zadzwoniła do mnie zaraz 
po wyjściu księdza, opowiadając, 
jak bardzo ci umierający w wiel-
kim lęku, samotności i cierpieniu 
ludzie byli wdzięczni i szczęśliwi. 
W szpitalne mury, dotąd budzą-
ce tylko rozpacz i grozę, wstąpiła 
niespodziewana wiosna radości i 
nadziei.

Potem byłam już spokojna. 
Dziewiątego dnia rano – gdy 

wychodziłam z kaplicy, gdzie 
przed Najświętszym Sakramen-
tem modliłam się w intencji 
Mamy, zadzwonił telefon ze szpi-
tala. Tej nocy odeszła do Pana. Jej 
życie nie zawsze układało się w 
linię prostą, ale na ostatnią drogę 
była przygotowana. Poczułam, że 
serce bije mi w zawrotnym tem-
pie. To nie był smutek, tylko peł-
na wzruszenia, niemal radosna 
ekscytacja. Napisany przez Pana 
Boga scenariusz został odegrany, 
z happy endem.

SCENARIUSZ NAPISANY PRZEZ PANA BOGA
Agnieszka K.

https://opusdei.org/pl-pl/article/scenariusz-napisany-przez-pana-boga/



KąciK Dla Dzieci KąciK Dla Dzieci

20 21

- Doktorze, doktorze - wołała pani Lidia, cała 
wzburzona. - Wybuchła wielka epidemia! 
Proszę przyjść jak najszybciej, potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc!

Doktor Ezechiel o krótkiej, siwej bródce, no-
szący okrągłe okulary w cienkich, złotych 
oprawkach, stał z buteleczką antybiotyku w 
ręce i patrzył zdziwiony, i trochę zagniewany, 
na swoją pielęgniarkę. Nigdy nie widział jej, 
przez tyle lat pracy, tak bardzo zaniepokojo-
nej. Musiało rzeczywiście wydarzyć się coś 
bardzo poważnego.

- Lidio, proszę się uspokoić, zamknąć drzwi i 
wytłumaczyć spokojnie, o co chodzi?

- O, panie doktorze! Przychodnia jest pełna 
dzieci.

- No i co? Dzieci są takie kochane! Czy pamię-
ta pani Flawia, który sam, bez matki, przycho-
dził na zastrzyk?

- Tak, tak, przypominam go sobie, ale nie w 
tym problem. Dzieci, które tu czekają, mają 

takie dziwne twarze! Jakby to powiedzieć... 
wszystkie mają kwadratowe twarze!

- Kwadratowe twarze? Niech pani nie żartuje, 
czy czasami pani nie napiła się czegoś?

Tak mówiąc, doktor Ezechiel otworzył drzwi 
swego gabinetu... Ale co się dzieje? Ręka za-
wisła w powietrzu, okulary spadły na nos, 
usta otworzyły się z pełnym zdziwienia okrzy-
kiem „Och!”. Lidia miała rację. Wszystkie 
dzieci miały kwadratowe twarze. Gdyby nie 
zobaczył tego na własne oczy, nigdy by nie 
uwierzył.

Cierpliwie zbadał każde dziecko od stóp do 
głów: wejrzał w oczy, skierował lampkę aż do 
głębi ucha, skontrolował gardło, każąc powie-
dzieć „aaa”, posłuchał uważnie pracy płuc, 
pomacał brzuszek, kazał zgiąć kolana, ale nie 
mógł zrozumieć, dlaczego dzieci mają takie 
dziwne twarze.

Co wieczór siedział w swym gabinecie aż do 
późna, przeglądał książki i słowniki, opisy 
chorób zakaźnych, ale nigdzie nie znalazł, jak 

należy leczyć kwadratowe twarze. Co więcej, 
nie znalazł nawet wytłumaczenia przyczyn 
tego zjawiska.

Pewnej nocy Ezechiel, po przeglądnięciu któ-
regoś z kolei tomu, zdrzemnął się nad jedną 
stroną, zmęczony i zrozpaczony. W pewnym 
momencie jednak z tych wszystkich napi-
sanych na stronie słów, wyszedł karzełek, 
ubrany w żółte szaty, który, poruszając dzwo-
neczkami, zaczął skakać wokoło białej brody 
lekarza.

- Obudź się i chodź ze mną! Przy pomocy tego 
magicznego proszku staniemy się niewidzial-
ni.

- Ale dokąd idziemy? - zawołał zaspany i zdu-
miony lekarz.

- Do domu dzieci.

- Ale teraz wszystkie śpią.

- Dzięki memu dzwoneczkowi mam władzę, 
by czas płynął szybko. Teraz jest już ranek. 
Chodź! 
I żółty karzełek wziął za rękę Ezechiela i prze-
leciał z nim przez wszystkie domy.

Ale co zobaczyli?

O siódmej godzinie rano dzieci już oglądały 
telewizję. Gdy wracały ze szkoły, wszystkie 
oglądały w telewizji filmy o Człowieku-Pa-
jąku, o Batmanie... Około piątej po południu 
znowu zmieniały program i oglądały filmy ry-
sunkowe. Wieczorem o ósmej filmy przycią-
gały całą rodzinę i aż do późna w nocy nikt nie 
kładł się spać.

- Ale tego już za wiele! - powiedział Ezechiel 
- te dzieci ciągle oglądają telewizję i nie robią 
nic innego!

Karzełek nic nie mówił, odprowadził dokto-
ra do jego gabinetu, ułożył się wśród słów 
otwartej książki na biurku i jedynie lekki dy-

mek oznaczał jego nagłe zniknięcie.

W tym właśnie momencie Ezechiel obudził 
się. Jak dziwnie się czuł!

Wydawało mu się, że fruwał przez całą noc. 
Spojrzał na stronę otwartej książki, a żółta 
plamka jakby do niego mrugała. Założył oku-
lary i prawie bez namysłu napisał wyraźnie 
diagnozę: Telewizjomania.

Jak mógł leczyć tę chorobę? Myślał i myślał, 
przejrzał wszystkie swoje leki, wysypał na stół 
wiele kolorowych pigułek. Nie, nie! Żadna nie 
była dobra. Wreszcie znalazł!

Zadowolony, zawołał panią Lidię.

- Proszę powiedzieć, by powróciły tu wszyst-
kie dzieci. Mogę je wyleczyć.

Wszedł Fabrycy i usłyszał: rano i wieczorem 
musisz zrobić cztery przechadzki w parku.

Markowi wręczył receptę: dziesięć okrążeń 
wokół fontanny oraz dwie jazdy rowerem.

Jasiowi przepisał: przed posiłkami i po posił-
kach dziesięć skłonów, pięć koziołków, sie-
dem skoków w dal.

Podobne „leki” Ezechiel zapisał innym dzie-
ciom.

Na niedzielę wszystkim przepisał: obowiązko-
wa wycieczka z całą rodziną w góry, nad mo-
rze, na wieś, nad jezioro! Po długim okresie 
takiej kuracji, można oglądać telewizję jedy-
nie przez pół godziny dziennie.

Odtąd (czy uwierzycie?) dzieci w tym mieście 
nigdy już nie miały kwadratowych twarzy.

Flora Bresciani Nicassio

DZIWNA CHOROBA
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Alicja i Maciej, małżeństwo z ponad dwudziestoletnim stażem, chcieli nauczyć swoje 
dzieci, jak cnoty kardynalne przydają się w życiu, ale okazało się, że najmłodszy syn 
Patryk przerasta w męstwie całą rodzinę!
 
Przypomnijmy: cnoty kardynalne to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i mę-
stwo, a cnota to sprawność, którą trzeba ćwiczyć. Pozostaje tylko pytanie: „Jak?”.

Roztropność to rozwaga i rozsądek. Rozmawiając o wakacjach, rodzice stawiali pyta-
nia, jak mądrze przygotować się do chodzenia po górach. W pierwszym dniu trzeba się 
zaaklimatyzować, a pierwsza wyprawa w góry nie powinna wieść po najtrudniejszych 
szlakach. Roztropność to również zadbanie o odpowiednie buty i coś od deszczu na 
drogę.
Sprawiedliwość to oddawanie każdemu, co mu się należy. Dość wcześnie najstarsze-
mu dziecku przydzielono obowiązek przypominania dorosłym o modlitwie, potem, 
gdy pozostałe dzieci dorastały, każdemu z nich przypadały dni, kiedy one decydowały 
o przebiegu modlitwy. Sprawiedliwość to mówienie prawdy, choć czasem to bardzo 
trudne, tak jak powiedzenie dziadkowi, że jego choroba już niedługo każe mu odejść. 
Ale każdy przecież ma prawo pożegnać się z najbliższymi.
Z umiarkowaniem było chyba najłatwiej, choć wymaga silnej woli. Łatwo wszyscy zro-
zumieli, że odpoczynek jest konieczny, ale nadmiar wypoczynku to nuda i lenistwo.
A jak uczyć męstwa? Najmłodszy syn Patryk sam to odkrył i rodzice nie od razu się zo-
rientowali. Każdego dnia mama przygotowywała drugie śniadanie do szkoły dla dzieci 
i do pracy dla męża. W pewnym czasie trochę chorowała i rano nie miała siły wstawać, 
a przecież tata wychodził do pracy przed szóstą. Maciejowi wydawało się, że żona na-
dal przygotowuje mu kanapki, a potem wraca do łóżka, a Alicji wydawało się, że mąż 
radzi sobie sam. Niemal miesiąc upłynął, nim się zorientowali, że to ich najmłodszy, 
trzynastoletni syn wstaje koło godziny piątej, przygotowuje dla taty drugie śniadanie i 
spokojnie śpi dalej. Oto prawdziwe męstwo.
 
Artykuł opublikowany na portalu wRodzinie.pl: Kanapki dla taty - wRodzinie.pl (dostęp 
18 maja 2021 r.).

KANAPKI DLA TATY

ks. Zbigniew Kapłański

COŚ ŚMIESZNEGO
Na lekcji religii:
- Jasiu, ile jest przykazań Bożych?
- Dziesięć.
- A kościelnych?
- Dwóch - pan Krzysztof i pan 
Maksymilian.

Jasio pyta się mamy: 
- Dlaczego się malujesz? 
Mama odpowiada: 
- Żeby ładnie wyglądać. 
Jasio: 
- A kiedy to się stanie?

Grażyna mówi do 
Janusza: 
- Janusz, powiedz mi 
jakieś ciepłe słówko. 
A Janusz: 
- Kaloryfer

Naukowcy prawdopodobnie odkryli 
najstarszego człowieka na ziemi, któ-
ry żyje na Syberii. Gdy są na miejscu, 
spotykają człowieka, który ma 180 lat. 
Jeden z nich mówi: 
- Niech Pan pójdzie z nami, będzie 
Pan sławny.
Na co on odpowiada: 
- Nie mogę, nie wiem,
 czy mi tata pozwoli.
Naukowcy: 
- A gdzie jest tata? 
- Poszedł z dziadkiem na ryby.

Dlaczego wulkan do-
stał piątkę na lekcji? 
Bo jest aktywny.
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W czasie Wielkiego Postu z 
inicjatywy dwóch wilcz-

ków – Marysi i Marianki – całą 
gromadą włączyłyśmy się w 
zbiórkę na rzecz dzieci z Ośrod-
ka Preadopcyjnego w Otwocku. 
W ramach akcji wykonałyśmy 
własnoręcznie ozdoby wielka-
nocne, które później rozpro-
wadzałyśmy po niedzielnych 
Mszach Świętych. Udało nam 
się zebrać 1182 zł i za te środki, 
w porozumieniu z Pracownika-
mi Ośrodka, kupiłyśmy potrzeb-
ne dzieciom specjalistyczne 
poduszki rehabilitacyjne oraz 
artykuły higieniczne i spożyw-
cze. 

Bardzo dziękujemy Księdzu 
Proboszczowi za życzliwe 

przyjęcie naszej inicjatywy oraz 
Parafianom za hojność i otwar-
te serca.

SKAUCI EUROPY

W ostatnim czasie 
prace w parafii 

przybrały na sile. Oprócz 
ciągłych prac związanych 
z pielęgnacją terenów 
zielonych wokół kościoła 
należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, co działo 
się w kościele. Po długim 
i żmudnym wykonaniu 
prac koncepcyjnych przy-
szedł czas, aby projekt 
przebudowy Ołtarza i od-
nowienia wnętrza kościo-
ła wszedł w fazę realiza-
cji. Podczas pierwszego 
etapu prace skupiły się na 
górnej części wnętrza ko-
ścioła. W czasie 7 dni przy 
użyciu ciężkiego sprzętu, 
jakim był podnośnik koszowy, udało się wyczy-
ścić witraże, pomalować na kolor biały sklepienie 
kościoła oraz na szaro pas ściany poniżej witraży.

Drugim etapem remontu będzie przemalo-
wanie oraz instalacja nowego oświetlenia w 

prezbiterium. Ta część prac potrwa również oko-
ło tygodnia, a jej rozpoczęcie planowane jest w 
drugim tygodniu czerwca. 

Kolejnym etapem, po wcześniejszym przygoto-
waniu prezbiterium, będzie instalacja nowego 

Ołtarza i tabernakulum zaprojektowanych i wy-
konanych przez światowej sławy artystę p. Ma-
riusza Drapikowskiego (wizualizacja projektu zo-
stała przedstawiona w poprzednim, specjalnym 
wydaniu Maksymiliana). Po instalacji Ołtarza 
przyjdzie czas na przemalowanie ścian bocznych 

kościoła oraz montażu 
dodatkowego oświe-
tlenia w celu poprawy 
wizualnej stacji Drogi 
Krzyżowej.

O postępie i szcze-
gółowym przebie-

gu prac będziemy na 
bieżąco informować 
na łamach kolejnych 
numerów naszej para-
fialnej gazety. 

PRACE REMONTOWE W PARAFII
Krzysztof Wiącek
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25 maja 2021 roku obchodziliśmy 25 Rocznicę Święceń 
Kapłańskich naszego Księdza Proboszcza Przemysława 

Ludwiczaka. Dziękując Dobrem Bogu za dar, jakim jest dla 
naszej Wspólnoty powołanie Księdza, pragniemy podzielić się 

naszą radością, prezentując kilka zdjęć z uroczystości.
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EUCHARYSTIA JEST MOCĄ DUSZY
 

Najświętszy Sakrament jest owocem miłości Pana 
Jezusa. Całe życie Pana Jezusa i Jego działalność – 

to miłość Przenajświętszego Serca.
  

Niepokalana jest tą drabiną, po której idziemy 
do Przenajświętszego Serca Jezusowego, a kto by 

usuwał drabinę, nie wejdzie do góry i runie na 
ziemię.

  
Niepokalana jest jedyną Pośredniczką pomiędzy 

Jezusem a ludzkością, a my będziemy szczęśliwymi 
pośrednikami pomiędzy Niepokalaną  a duszami 

rozproszonymi po świecie.

………… 

O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za tymi, 

którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za 
nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi 

Tobie.
Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza, i 
daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom swoim.

Stowarzyszenie św. Maksymiliana 
Marii Kolbego oficjalnie jest 
zarejestrowane od maja 2020r  w  
KRS  pod numerem 0000842707 jako 
organizacja pozarządowa, działająca 
pod patronatem naszego Wielkiego 
Patrona Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego.  Nasza organizacja powstała 
z inicjatywy grupy mieszkańców 
Józefowa i Warszawy, skupionych przy 
Parafii Św. MMK na Błotach.
W 2020 roku dotkniętym pandemią, 
która ograniczyła  realizację wielu 
działań nasze Stowarzyszenie w każdy 
trzeci weekend miesiąca  organizuje 
całonocną  Adorację Najświętszego 
Sakramentu w naszej Parafii.
Poprzez modlitwę i wstawiennictwo 
u naszego Wielkiego Patrona Maksy-
miliana  chcielibyśmy wyprosić wiele 
potrzebnych  łask do  realizacji dzia-
łań związanych z rozwojem naszej or-
ganizacji.
Jako pełnoprawna już organizacja 
pozarządowa  staramy się o pozy-
skanie środków na realizację dzia-
łań Statutowych. Złożyliśmy wniosek                                                  
o dofinansowanie naszych działań w 
ramach Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich, na którego wyniki jeszcze 
czekamy. Chcielibyśmy kontynuować 
działania związane ze wsparciem 
dzieci i młodzieży z  naszej Parafii, za-
pewniając im aktywne  i   właściwe 
spędzanie wolnego czasu poza zaję-
ciami lekcyjnymi, m.in. wyrównując i 
poszerzając wiedzę z języków obcych,  
matematyki, fizyki, chemii, biologii, 
a także organizując im zajęcia spor-

towe i integracyjne. Ponadto chcieli-
byśmy  również  zapewnić  im różne 
formy  rozwoju kulturalnego poprzez 
aktywne działanie naszego Teatru 
Maksymalnego   i rozwoju duchowe-
go, kształtując ich  prawidłowe posta-
wy społeczne oraz rozbudowując ich  
zainteresowania. 
Wiele aktywności, zajęć i zabaw in-
tegracyjnych znajdzie się również dla  
całych rodzin, seniorów i osób doro-
słych z naszej Parafii. 
19 czerwca 2021r o godz.19.00 w 
domu parafialnym odbędzie się I 
WALNE zebranie członków Stowa-
rzyszenia na którym zostanie podsu-
mowany rok 2020r. Zapraszamy na 
zebranie wszystkie chętne osoby za-
interesowane działalnością Stowa-
rzyszenia, jak również zamierzające 
wstąpić do Stowarzyszenia jako jego 
członkowie. Wspólną pracą miesz-
kańców parafii możemy zrobić wiele 
dobrego na rzecz naszej parafii   i tu-
tejszej  społeczności lokalnej.  Dlate-
go też zapraszamy wszystkie chętne 
osoby do współpracy, które chciałyby 
podzielić się z nami swoimi talentami, 
umiejętnościami, wiedzą z  różnych 
dziedzin, a także tych, którym nie jest 
obojętne wychowanie w duchu wiary 
i prawdziwych wartości  naszych dzie-
ci i młodzieży. 
Poniżej podajemy kontakt: stowarzy-
szeniemaksymiliana.mk@gmail.com

Prosimy Państwa również o modli-
tewne wsparcie.
ZAPRASZAMY.

ZACZYNAMY DZIAŁAĆ !!!


