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Wizjonerki

tym roku mamy nie tylko 100-lecie ob- i spotkań – brała w nich udział tylko na wyraźne
jawień w Fatimie, ale również obchodzi- polecenie przełożonych.
my 140-rocznicę objawień Marki
Barbara Samulowska w roBożej w Gietrzwałdzie. O samych
ku 1883 wstępuje do Zgromadzenia
objawieniach pisałem obszernie
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. Jest
w czerwcu 2014 roku. Jest wiezdolną i pilną osobą z uzdolnieniami
le cech wspólnych w obu tych obdo języków obcych. Pracuje w żłobku
jawieniach. W Fatimie jak i Gietrzdla dzieci. W roku 1895 zostaje wywałdzie świadkami objawień bysłana do Gwatemali, gdzie zostaje dyły dzieci. Justyna Szafryńska miała
rektorką seminarium Zgromadzenia.
trzynaście lat, Barbara Samulowska
Następnie pracuje szpitalu. Zmarła
dwanaście lat, w Fatimie Łucja miaw szpitalu w Gwatemali w 1950 roku,
ła dziesięć lat, Franciszek dziewięć
mając 85 lat życia i 54 lat pracy mia jego siostra Hiacynta zaledwie siesyjnej. Jej życie było pełne szczęścia
s. Łucja
dem lat. W obu tych objawieniach
i radości. Kochała Maryję i w sercach
Matka Boża prosiła dzieci o odmawianie Różań- innych zaszczepiała tę miłość. Jedna z sióstr pisała
ca. Dzięki tej modlitwie można wybłagać wiele o niej: „Każdy moment spędzony z nią był dla nas
łask dla siebie jak i dla innych.
świętem, największą radością był dla nas czas, jaDziewczynkom z Gietrzwałdu Matka Boża ki nam poświęcała. Wszystko w niej było dobrocią,
zaleciła „pójść do klasztoru”, również Łucji ta- pokorą i prostotą”. Obecnie zbierane są dokumenty
ka rada została przekazana. Francii relację świadków do przeprowadzeszek i jego siostra Hiacynta zmarli
nia jej beatyfikacji.
w dzieciństwie.
Justyna Szafryńska razem
Z zachowanych świadectw osób
z Barbarą Samulowską wstępuje
mających możliwość spotkania
do zgromadzenia Sióstr Miłosierz wizjonerkami w późniejszym czadzia w Chełmnie. Jest to realizasie możemy zobaczyć jak wyglądacja prośby Najświętszej Maryi Panło ich życie.
ny, że „powinny iść do klasztoru”.
Łucja dos Santos w 1925 roku
W 1884 roku obie wizjonerki wyjeżwstępuje do Zgromadzenia Sióstr
dżają do Paryża do domu macierzyśw. Doroty. W roku 1948 przenostego zgromadzenia. Z nieznanych
si się do zakonu Najświętszej Maprzyczyn w 1897 roku Justyna Szaryi Panny z Góry Karmel w Coimfryńska występuje ze zgromadzeBarbara Samulowska
brze. Z zachowanych relacji wiemy,
nia. Z zachowanych listów wynika,
że była osobą prostą, która nie zwracała uwagi na że małżeństwo które zawarła po opuszczeniu zaswój sposób bycia, na prezencję. Mowa jej była konu nie było szczęśliwe. Żyła w nędzy i opuszskromna, bez jakiejkolwiek arogancji czy też bra- czeniu. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić
ku grzeczności. Opinię wypowiadała tylko wte- miejsca, daty ani okoliczności jej śmierci.
dy, gdy została do tego zobowiązana. Posiadała
Wypełniając prośby Najświętszej Maryi Panbardo dobrą pamięć. Cierpienia fizyczne czy też ny możemy służyć innym, być dla nich pomocą
duchowe nie zakłócały radości ani zgody na wy- w dążeniu do zbawienia oraz sami zasłużyć na
pełnianie woli Bożej. W posłuszeństwie przeło- szczęście wieczne. Gdy próbujemy działać weżonym potrafiła odrzucić własne sposoby postę- dług własnych wyobrażeń kończy się to najczępowania. Znana była jej niechęć do wywiadów ściej tragicznie.
Wrzesień 2017
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Z życia parafii
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Agnieszka Przybyszewska i Grażyna Lipska-Zaremba

Witamy Kapłanów…
Proboszcz, rektor, kustosz –
ksiądz Zdzisław Słomka SAC

w Zarządzie Prowincji nie jest mu obca, bowiem,
a w latach 2005-2008 pełnił obowiązki Prowincjała (Przełożony Prowincjalny) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie.
W latach 2008-2011 ksiądz Zdzisław Słomka został skierowany do Centrum Formacji Misyjnej i był kapelanem Sióstr od Aniołów w Konstancinie-Jeziornej.
W czasie kazania inaugurującego posługę
w naszym Sanktuarium, Ksiądz Proboszcz prosił
parafian o modlitwę i zawierzył się Panu Jezusowi Miłosiernemu. Życzymy Księdzu, by ta opieka przemieniała go i dodawała skrzydeł, sił, wiary w nowym miejscu posługi.

Od 9 sierpnia, a oficjalnie od 13 sierpnia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia objął ks. Zdzisław
Słomka SAC. Do Ożarowa przybył z palotyńskiej
parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, gdzie
przez sześć lat pełnił posługę proboszcza.
Nasz obecny Ksiądz Proboszcz urodził się
24 marca 1965 r. Pochodzi z parafii pw. Opieki św. Józefa w Jedlnii Letnisko koło Radomia.
Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
wstąpił w 1984 r. Święcenia kapłańskie otrzymał
w dniu 9 maja 1991 r. w Ołtarzewie. Po wyświęceniu studiował w Rzymie prawo kanoniczne.
Ksiądz Zdzisław Słomka przeszedł
formację
wojskową, był bowiem kapelanem
i kanclerzem Ordynariatu Polowego u bpa Sławoja
Leszka Głódzia,
gdzie
pracował
u początków jego
tworzenia się.
Ksiądz Słomka w lutym 2017 r.
został wybrany Radcą w Zarządzie Prowincjalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej. Praca

Wikariusz – ksiądz Marek Tomulczuk SAC
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25 sierpnia 2017 roku do naszego Sanktuarium przybył Ksiądz Marek Tomulczuk SAC,
znany części parafian z poprzedniej posługi w Ołtarzewskiej parafii. Jak wiadomo te dwie parafie
pallotyńskie są zintegrowane ze sobą i współpracujące, stąd znajomość jego osoby i sympatia parafian ożarowskich.
Ksiądz Tomulczuk pochodzi z Białegostoku, gdzie urodził się 20 czerwca 1976 r. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił
w 1997 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 lat temu w dniu 8 maja 2004 r. w Ołtarzewie. Po święceniach (2004-2009) pełnił posługę wikariusza w Ołtarzewie, gdzie został zapamiętany jako charyzmatyczny i gorliwy kapłan, wspaniały

spowiednik. Dotąd jeszcze parafianie z Ołtarzewa wspominają go z sentymentem. Kolejną placówką, w której spędził kilka lat (2009-2017)
była parafia pw. św. Józefa w Radomiu. Pełnił
tam posługę wikariusza, a także diecezjalnego
opiekuna Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecnie ksiądz Marek Tomulczuk rozpoczyna pracę
w naszym Sanktuarium. Życzymy Księdzu błogosławieństwa
Bożego, opieki Jezusa Miłosiernego oraz modlitewnego wsparcia i dobroci parafian.

Duszpasterz – ksiądz
Andrzej Misiun SAC

Do naszej parafii przybywa
ksiądz Andrzej Misiun SAC. Niektórzy powiedzą, że znają go doskonale z pracy jako młodego
wikariusza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w latach 199094. Z pewnością przywita go z radością pan Marek Brzuska, bo to
właśnie inicjatywa księdza Andrzeja upiększenia uroczystości I Komunii św. śpiewem scholi i współpraca z panem Markiem
zaowocowała powstaniem ponad
25 lat temu Pallotyńskich Nutek.
Ksiądz Andrzej Misiun urodził się 27 marca 1961 roku w Olszewie, małej wiosce powstałej
w XVII wieku z wyodrębnionych

gruntów wsi Szymonka. W Szymonce położonej nad Jeziorem Szymoneckim jest też
parafia, w której wyrastał ksiądz Andrzej.
Szymonka i Olszewo leżą przy drodze Mikołajki-Giżycko.
W roku 1980 Andrzej Misiun wstąpił
do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i po nauce w Ołtarzewskim Seminarium 9 maja 1987 roku otrzymał święcenia
kapłańskie.
Pierwszą szkołą życia parafialnego była
funkcja wikarego w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich.
Kolejną placówką był kościół w Ożarowie Mazowieckim, gdzie ksiądz Andrzej pracował od
1990 do 1994 roku. Po 8 latach od święceń został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie oraz rektorem domu i pełnił
tę funkcję przez 10 lat, do 2005
roku. Duszpasterstwo w Rynie
i Szymonce już w 1957 roku zostało powierzone pallotynom.
Przełożeni postawili przed księdzem Andrzejem Misiunem nowe zadania poprzez objęcie jako wikary duszpasterstwa w kaplicy św. Wincentego Pallottiego
w Laskowcu, należącej do parafii
św. Wojciecha w Ostrołęce. Przepracował w niej 8 lat, dając się
poznać jako wspaniały kapłan,
duszpasterz i organizator, dzięki któremu kaplica i jej otoczenie
piękniały z roku na rok.
Od 2013 roku do przybycia
w 2017 do naszej parafii pracował w archidiecezji warmińskiej,
a od 2016 roku pełnił urząd administratora parafii św. Marcina
w Ełdytach Wielkich w powiecie lidzbarskim, w najstarszej wsi
parafialnej na Warmii (XIV w.).
W 2017 roku przypada jubileusz
30-lecia kapłaństwa księdza Andrzeja Misiuna. Życzymy księdzu
wielu łask Bożych i prowadzenia
w posłudze kapłańskiej przez Jezusa Miłosiernego.
Wrzesień 2017
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Świadećtwo

Agnieszka Przybyszewska

Orędzia Świętego Charbela
25 lipca 2017 r. w Sanktuarium Matki
Bożej w Niepokalanowie odbyła się Msza
święta z udziałem pielgrzymów z Libanu
(tworzą Rodzinę św. Charbela), po której
złożył swoje świadectwo Rajmund Nader.
Jest on chrześcijaninem-maronitą, który
od kilku lat odpowiadając na zaproszenie
biskupów, księży podróżuje po świecie
i dzieli się „promieniem Bożej miłości”,
który dotknął jego duszy po mistycznym
spotkaniu ze świętym ojcem Charbelem.
Po tym spotkaniu oprócz śladu w duszy
pozostał trwały ślad na lewym ramieniu
w postaci odbicia palców dłoni świętego
z Libanu.

W

arto przypomnieć, kim był ojciec Charbel Makhlouf. Był to
zakonnik maronicki, który po 16 latach pobytu w klasztorze w górach
Libanu, 23 lata spędził w pustelni na
górze zwanej „Górą przemienienia”
w Annai. Był pokorny, żył skromnie, wiele pościł, zawsze z pochyloną głową, ze spuszczonymi oczami, zatopiony w modlitwie. Po jego
śmierci w 1898 roku z grobu zaczął
się wydzielać niezwykły płyn, jakby
woda i krew. Obliczono, że wypłynęło już ponad 30 tysięcy litrów tego płynu zwanego olejem św. Charbela. Wiele ludzi korzystając z tego
oleju i modląc się za wstawiennictwem Charbela doznało uzdrowienia. Ciekawe,
że osoby, związane z tym świętym, żyjące w Libanie twierdzą, że on, choć zmarł ponad sto lat
temu, nadal żyje wśród nich. Aby wiedziano jak
wyglądał, zakonnik „zadbał sam” pięćdziesiąt
lat po swojej śmierci. Do jego grobu przyjechało wówczas czterech maronickich misjonarzy.
Zapragnęli zrobić sobie zdjęcie u grobu świętego współbrata. Powstała wówczas fotografia, na
której oprócz czterech mężczyzn, pojawiła się
także piąta osoba, w której przełożeni rozpoznali
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św. Charbela. Odtąd wszelkie jego wizerunki,
które krążą po świecie mają twarz z tego właśnie
niezwykłego zdjęcia.
O realnej obecności świętego Charbela świadczy także Rajmund Nader, który przekazuje orędzia św. Charbela do wszystkich ludzi.
Historia spotkania Rajmunda z o. Charbelem
zaczęła się od poszukiwań Prawdy. Rajmund urodził się w 1961 roku w małej wiosce w Górach Libanu. Jest inżynierem elektromechanikiem, który
pracując kilka lat w Wielkiej Brytanii specjalizował się w fizyce nuklearnej. Ma żonę i troje dzieci.
Należy do nielicznej grupy chrześcijan żyjących
w Libanie (przewagę stanowią muzułmanie). Jego ścisły umysł domagał się także uporządkowania wiedzy o Bogu. Korzystając z najnowszych
osiągnięć nauki i technologii szukał
prawdy na temat stworzenia wszechświata, tajemnicy życia i Boga.
Wiele lat także modlił się oczekując odpowiedzi, aż wreszcie stało
się to 9 listopada 1994 roku. Przybył
wówczas do dawnej pustelni o. Charbela w Annai, gdzie zawsze panował
chłód. Zabrał ze sobą Biblię i pięć
świec. Zapalił je i zaczął modlitwę.
Nagle poczuł wokół siebie niewytłumaczalne zmiany: powiew ciepłego
wiatru i wzrost temperatury. Wiatr
stawał się coraz silniejszy a temperatura wyraźnie wzrastała. Pomimo silnego wiatru świece nie gasły. Gdy Rajmund dotknął płomieni,
by upewnić się, że nie ma halucynacji znalazł się
jakby w „innym wymiarze”. Zobaczył niezwykłą
jasność, która nie emitowała ciepła, światło nie
raziło w oczy. W tej światłości Rajmund poczuł
czyjąś obecność. Ten Ktoś zapewnił go, że wszytko co widzi jest bardziej rzeczywiste niż cokolwiek co widział wcześniej w życiu. To mistyczne
przeżycie trwało cztery godziny. Rajmund ocknął
się o 3.35 nad ranem. O tym, że nie śnił i że było to prawdziwe wydarzenie przekonał się spoglądając na swoje ramię. Zobaczył tam ślady

pięciu palców jakby wypalonych przez ogień. Nie
było bólu, stanu zapalnego, czy infekcji. Natychmiast udał się do przeora klasztoru w Annai i do
maronickiego biskupa Bejrutu. Obaj zachęcili
Rajmunda, by poddał się badaniom, które pomogłyby w wyjaśnieniu obecności znaków na ramieniu. Znamiona zagoiły się po 5 dniach lecz odnawiały się wielokrotnie po każdym kolejnym objawieniu. Rajmund otrzymywał wówczas widzenia
a na ręce pojawiał się ślad dłoni. Osobą, z którą rozmawiał w widzeniu był święty pustelnik o.
Charbel Makhlouf.
Pierwsze przesłanie o. Charbela z 10 listopada 1994 roku.
„Świat Pana jest rzeczywisty, a każdy człowiek
powołany do realizowania siebie w tym świecie.
Jest tylko jedna droga dla tego świata. Jest nią Jezus Chrystus. By na niej wytrwać potrzebna jest
tylko miłość. Wszyscy powinniśmy kochać siebie
nawzajem, bezwarunkowo, bez ograniczeń. Aby
rozprzestrzeniać tę miłość, musimy się zanurzyć
w „fontannie miłości” – w Jezusie Chrystusie poprzez modlitwę i Sakrament Eucharystii”.
Inne przesłania:
„Dlaczego ludzie podążają pochyłymi, niepewnymi ścieżkami? Droga Pana, to droga ku wyżynom. Chrystus jest Drogą. Uwierz i pozostań na
niej. Nie pozwól, aby cokolwiek Cię z niej sprowadziło. Powinieneś wypełnić świat modlitwami
i zapachem kadzidła, rozsiewać na ziemi miłość”.
„Człowiek płynie na tym świecie w łodzi,
która wyprowadza go z ciemności i nicości, ku
wiecznej Światłości. Łódź Boga zbudowana jest
z twardego drzewa i posiada mocne maszty. Kapitan tej łodzi jest pełen mądrości, odwagi i miłości. Łódź ta przemierza głębokie oceany stawiając czoła sztormom i wysokim falom. Nie pozwól
kusić się innym luksusowym statkom. Pozostań
wierny łodzi Boga”.
„Człowiek jest prochem i światłem. Ten, kto
działa w prochu, powróci do prochu, a ten, który
działa w świetle, powróci do światła”.
„Bądźcie mnichami tego świata, nawet jeśli
nie nosicie habitu. Bądźcie prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Obleczcie się w łaskę
miłości i w cnotę skromności. Żyjcie modlitwą
i przystępujcie często do sakramentów świętych.
Oddajcie się w pełni Kościołowi i jego nauczaniu.

Odmawiajcie różaniec i czcijcie Dziewicę Maryję. Bądźcie świętymi i uświęcajcie ziemię. Ścieżka do świętości jest długa. Cierpliwie znoście ból
i utrapienia. Bądźcie pewni, że za każdym razem, gdy się modlicie, ja będę się modlił o Wasze
uświęcenie dla chwały imienia Pana”.
„Wszyscy ludzie mają uszy, aby słuchać.
Niewielu słucha, niektórzy słuchają i rozumieją, a niektórzy słuchają, rozumieją i działają. Słuchajcie, rozumiejcie i wypełniajcie wolę Bożą”.
„Ci którzy się modlą, żyją pełnią życia, a ci,
którzy się nie modlą, ledwo żyją”.
„Zrób rachunek sumienia, pomyśl. Pokutuj
i odnów swoje życie”.
Ojciec Charbel w swoich objawieniach zwraca uwagę na cztery fundamentalne słowa:
Krzyż – najważniejszy i najświętszy znak,
którego blask rozświetli cały świat.
Kościół – realizuje plan zbawienia, rozpoczęty przez Jezusa Chrystusa ponad 2000 lat temu i będzie kontynuowany aż do końca świata.
Wszystko zło rozbije się o skałę Kościoła Chrystusowego.
Biblia – najwspanialsze przesłanie zawierające słowa samego Boga. Osoba, która nie zna
Biblii, nie zna Boga i świata. Taki człowiek jest
ignorantem trwającym w ciemności.
Eucharystia – największy Cud, który jest Ciałem Chrystusa – Boga powstałego z martwych.
Rajmund Nader oprócz głoszenia świadectwa
należy również do założonej po jego mistycznych doświadczeniach grupy modlitewnej nazwanej Rodziną Świętego Charbela. Opiekują się
nimi patriarchowie i biskupi maroniccy. Rodzina
Świętego Charbela powiększa się o kolejne grupy, między innymi od kilku lat istnieje w Warszawie przy Świątyni Opatrzności Bożej. Za wstawiennictwem świętego Charbela wypraszane są
kolejne łaski.
Za rok do Niepokalanowa przyjadą znów pielgrzymi z Libanu, tym razem przywożąc relikwie
św. Ojca Charbela. Może i w naszym Sanktuarium znajdą się chętni, by dołączyć do Rodziny św. Charbela, by propagować i wdrażać w życie jego orędzia.
Tekst napisany za zgodą i w oparciu o świadectwo Rajmunda Nadera w tłumaczeniu Marouna Mazawi.
Wrzesień 2017
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Pożegnanie

Grażyna Lipska-Zaremba

Gdzie jesteś Panie?
27 lipca 2017 roku zmarła w wieku 93 lat
pani Zofia Głodkowska, wieloletnia
nauczycielka języka polskiego,
wychowawczyni licznych pokoleń dzieci
i młodzieży, żołnierz VII Obwodu „Obroża”
Okręgu Warszawskiego AK Rejonu
„Jaworzyn” w czasie konspiracyjnych
walk podczas niemieckiej okupacji,
sanitariuszka Powstania Warszawskiego
– awansowana w 2001 roku do stopnia
podporucznika, ofiarny społecznik,
człowiek pełen dobroci, poetka.
„Oczy moje mglą zachodzą
Coraz bardziej zmęczone
Dni moje tak prędko schodzą
Myślą nieograniczone.
Wczoraj już było, „jutro” przybędzie
Znowu niemocne i ciągle słabe
Tak mi tu pusto i ciemno wszędzie
Nikną już dla mnie życia dni blade.
…
Gdzie jesteś Panie, gdzie Twoja wola
Tak zginająca wciąż wolę moją
Czyż już nie zmieni się moja dola?
Dzisiaj o swoją przyszłość się boję.
…
Podaj mi rękę, zstąp z wysoka
Aby pocieszyć mą smutną duszę
Wszak Tyś mym Bogiem, moją opoką
Z Tobą ja naprzód ciągle iść muszę”.
To fragmenty ostatniego wiersza pani Zofii Głodkowskiej napisanego tuż przed śmiercią.
Jeszcze 6 lutego zgodziła się odpowiadać na pytania pana Wojciecha Albińskiego dotyczące odległych lat jej młodości i życia w naszym mieście
do Historii Mówionej Ożarowa. Była to bardzo
trudna rozmowa, odbyta tydzień po upadku i pogorszeniu się stanu zdrowia pani Zosi. Ale była
gotowa, starała się, skupiała się przez długi czas
i opowiadała jak potrafiła najlepiej. To bardzo charakterystyczne dla niej. Swoje bardzo długie życie

8

Misericordia

przeżyła traktując je jako służbę Bogu, rodzinie,
ludziom, dzieciom. Jej uczniowie i wychowankowie żegnali ją słowami miłości i pamięci o tej niezwykłej osobie. Pani Maria Szymańska w imieniu wychowanków z lat 1960/68 Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie wspominała: „Tylko u takiej
Pani nauczycielki mogło być tyle troski i poświęcenia, ażeby z niejednego gagatka wychować dobrego obywatela”. Przypomniała też lekcję patriotyzmu jaką odebrała w dniu obchodów 1000-lecia
Państwa Polskiego w 1966 roku. Zapisała ją wierszem: „Śpieszą się wszyscy mocno, bo w kościele/ na wielką uroczystość milenijną dzwony biją/
A my zamknięci w tysiąclatce, w klasie/ stoimy
na baczność z naszą wychowawczynią/ Czy to, co
się dzieje już wiemy, rozumiemy?/ Czy dopiero
po wielu latach pojmiemy?” Kolejny uczeń i wychowanek, pan Krzysztof Skalski żegnał ją słowami: „Zaszczepiła w nas zamiłowanie do poezji
i prozy. Sama obdarowana znakomitą pamięcią,
przy każdej okazji dawała popis wspaniałych deklamacji”. Wspomniał, że ilekroć ją spotkał, witał recytacją wiersza Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Dlatego też słowami:
„Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy

Zośka do Ojczyzny wróci…” pożegnał panią Zofię Głodkowską. Potem w rozmowie przypomniał
taki maleńki drobiazg – pani
Zofia była przewrażliwiona
na punkcie pstrykania długopisem – ten dźwięk kojarzył się jej z odbezpieczaniem granatu. Świadczy to
tylko o tym jak mocno wyryły się w pamięć: wybuch
wojny, lata okupacji i Powstanie Warszawskie.
Ksiądz Jerzy Błaszczak
wspomniał w trakcie pożegnania jej pracę w okresie
powojennym w administracji Seminarium pallotynów
w Ołtarzewie oraz zeznania
w procesie beatyfikacyjnym
księdza Józefa Jankowskiego – patrona Ożarowa Mazowieckiego, więzionego na
Pawiaku i zamęczonego w Oświęcimiu. Ksiądz
Jankowski przyjął 7 września 1939 roku rodzinę Głodkowskich (rodzice, pani Zosia i jej dwaj
bracia – jeden sparaliżowany, drugi utykający
po chorobie Heinego-Mediny) do prowizorycznego schronu w podziemiach budującego się Seminarium w Ołtarzewie. Znalazło w nim schronie-

nie około 500 osób – z Ożarowa, Ołtarzewa, ale
też uciekinierów z poznańskiego. Był też, jeszcze
z czasów przedwojennych, przewodnikiem duchowym pani Zofii, kształtującym jej charakter poprzez nauki indywidualne, spowiedzi, podsuwaną

lekturę oraz stawiane zadania do pracy nad sobą.
Ksiądz Wiesław Pęski, który przyleciał z Kijowa
na pogrzeb pani Zofii Głodkowskiej wspomniał czasy, gdy przed 20. laty społecznie uczyła języka polskiego dzieci przywiezione
przez niego z Żytomierza
na Ukrainie.
Pożegnał panią Zofię
również ksiądz Jan Latoń,
były proboszcz ożarowskiego sanktuarium, posługujący od dwóch lat w Szwajcarii. W koncelebrze Mszy
św. pogrzebowej uczestniczył także ksiądz Władysław Kubiak, orionista, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie,
w którym pani Zofia spędziła prawie 5 lat i gdzie prawie do końca swoich dni aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym i sakramentalnym. Głównym celebransem był ksiądz Leszek Daniel SAC.
Honory zmarłej oddały też poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ołtarzewie i Koła „Jaworzyn” VII Obwodu AK „Obroża”.
Wdzięczni przyjaciele, wychowankowie zamówili wiele
Mszy św o spokój duszy ś.p. Zofii Głodkowskiej. Wielu odprowadzało ją też na Ołtarzewski
cmentarz, gdzie spoczęła w grobie swojej matki Karoliny, obok
grobu ojca i brata.
Pani Zofia Głodkowska urodziła się 18 grudnia 1923 roku
w Pruszkowie. Była córką Szczepana i Karoliny, miała starszą siostrę Stanisławę i trzech braci: Tadeusza utykającego po chorobie
Heinego-Mediny, sparaliżowanego Aleksandra
i Józefa, urodzonego w 1915 roku, lotnika, sierżanta RAF-u, radiooperatora, który brał udział w bitwie o Anglię, zmarł w 1968 roku i jest pochowany
w Wigston Leics w Wielkiej Brytanii.
Wrzesień 2017

9

Poradnik Rodzica

dr Aneta Czerska

Czy spełniasz marzenia dziecka?
Coraz lepiej powodzi się nam materialnie.
Coraz łatwiej spełniamy marzenia swoje
i dziecka, ale czy jesteśmy szczęśliwsi? Czy
mamy lepsze relacje z naszym dzieckiem?

M

am szczęście pracować z rodzicami, dla
których dziecko jest ogromną wartością,
i którzy darzą je wielką miłością. Wydaje się,
że w domu pełnym zrozumienia i miłości musi
kwitnąć szczęście. Tymczasem okazuje się, że to
nie wystarcza, aby zapewnić dziecku szczęśliwe
dzieciństwo.
Mylnie traktujemy szczęśliwe dzieciństwo jako życie z pełną swobodą, bez ograniczeń i otrzymywaniem tego, czego dziecko chce. Właściwie
wyznaczone granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i zapewniają spokój. Niestety większość rodziców nie potrafi tych granic wyznaczać.
W sprawach ważnych nie wolno nam iść na
kompromis. Prócz miłości musimy nauczyć się
stanowczości. Dla mnie priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo, ale także rozwój i edukacja. W każdym obszarze mam cele, do których
dążę i granice, których nie przekraczam.
Obserwuję natomiast rodziców, którzy wyznaczają sztuczne granice, nie niosące żadnych
korzyści, nie wynikające z żadnych wartości ani
celów. Na przykład większość poleceń wydawanych małym dzieciom ogranicza ich rozwój fizyczny i manualny, a w dalszej perspektywie intelektualny, stąd w późniejszym czasie tyle dysfunkcji i problemów z nauką.
Wielu rodziców nie jest przekonanych, czy
powinno się tych granic sztywno trzymać. Ten
moment niepewności wywołuje lawinę zdarzeń.
Zamiast uczyć przestrzegania zasad, rodzice
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nieświadomie uczą dziecko, jak zasady łamać.
Wtedy nauczenie dziecka przestrzegania reguł,
nawet mądrych i przemyślanych, staje się syzyfową pracą.
Dlatego później dziwimy się, że dzieci nie rozumieją poleceń, są nieposłuszne, nie szanują rodziców, ani innych autorytetów. Kiedy są małe,
nie chcą położyć się spać o właściwej porze, albo z wrzaskiem żądają spełnienia swojej prośby.
Później nie chcą pomagać w domu i uczyć się,
a do tego ignorują uwagi i polecenia.
Obserwuję wielu rodziców gotowych do poświęceń, co wydaje się chwalebne. Niestety
dziecko nie docenia poświęcenia i wyrzeczeń rodzica, gdyż nie zna wartości tego, co otrzymuje.
Zapominamy, że wartość poznajemy poprzez pracę, trud i oczekiwanie.
Kupujemy drogi sprzęt, o którym dziecko marzy. Kiedyś był to zegarek czy rower, obecnie jest
to częściej telefon dotykowy czy tablet, ale może
być też ubranie, buty, instrument muzyczny czy
deskorolka. Musi być to konkretny model, gdyż
używanie starszego czy tańszego przyniosłoby
wstyd w środowisku młodego człowieka. Tylko
my wiemy, jak trudno było na to zapracować i ile
jest to warte. Mamy nadzieję, że nasza pociecha
będzie szanować ten sprzęt i dbać o niego.
Nie trzeba czekać długo, aby drogi smartfon
wypadł dziecku z rąk. Kilka pierwszych upadków tłumaczymy przypadkiem. Później czujemy,
że powinniśmy nauczyć, jak postępować z takim
przedmiotem i zaczynamy zwracać uwagi, co wywołuje napięcie w relacjach. Zaczynają się kłótnie i awantury, a przecież mieliśmy dobre intencje. Spełniając jego marzenie, chcieliśmy dziecku przychylić nieba.

fot. Fotorelacja

Zanim z poświęceniem spełnimy marzenie, przeczytajmy Ewangelię (Mk 10, 46-52)
o uzdrowieniu niewidomego żebraka Bartymeusza pod Jerychem, który siedział przy drodze. Kiedy zorientował się, że drogą przechodzi Jezus, zaczął krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!. Jezus otoczony był
przez kilkutysięczny tłum. Wyobraźmy sobie żar
i spiekotę, w której siedział żebrak przy drodze.
Tumany kurzu wzbiły się w powietrze. Mimo to
żebrak rozumiał, że ma jedną, jedyną szansę na
uzdrowienie. Musiał krzyczeć z całych sił, ale
Jezus nie zareagował. Tymczasem innym razem
Jezus poczuł, jak kobieta cierpiąca na krwotok
dotknęła frędzli Jego płaszcza (Mt 9, 20). Był
w wielkim tłumie, kiedy zapytał: Kto się dotknął
mojego płaszcza? (Mk 5, 30) i łatwiej byłoby
określić, kto Go nie dotknął, ale On poczuł muśnięcie. Z pewnością więc pod Jerychem wiedział, że żebrak Go woła.
Wyobraźmy sobie, jak zareagował tłum mężczyzn idących za Jezusem z Jerycha, kiedy żebrak wołał Jezusa. W Ewangelii czytamy, że wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Do siedzącego przy drodze, spoconego i zakurzonego żebraka
z pewnością nie zwrócono się z zachowaniem
wszelkich zasad dobrego wychowania, grzecznie
i uprzejmie. Krzyczano na niego w bardzo grubiański sposób, aby był cicho. Ale on wtedy krzyczał jeszcze głośniej.
Dopiero wtedy Jezus stanął, ale nie podszedł
do ułomnego i nie uzdrowił go. Zatrzymał się

i powiedział Zawołajcie go!, a przecież to Jezusowi łatwiej byłoby podejść do niewidomego, niż
niewidomemu przedzierać się przez tłum do Jezusa. Żebrak „zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się
i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Od pierwszego
zdania tego fragmentu Ewangelii wiemy, że żebrak potrzebuje uzdrowienia, a Jezus pyta, jakby nie wiedział.
Bóg ma moc, aby uzdrowić wszystkich ludzi na świecie w jednej chwili, ale tego nie robi. Bóg czeka, aż sami upewnimy się, czego naprawdę chcemy i będziemy tego pragnąć z całych
sił. Im bardziej nam zależy, tym cenniej czujemy
się obdarowani i tym większą wdzięczność czujemy. Tłumaczy to Jezus faryzeuszowi Szymonowi
mówiąc: Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? (Łk 7,41-42).
Dla własnego dobra powinniśmy zachować
w pamięci wszelkie dary, które otrzymujemy od
Boga, gdyż w ten sposób wzrasta nasza wiara,
a tym samym mamy siłę, aby prosić i otrzymywać
coraz więcej. Kiedy więc jako rodzice z miłości
zdobywamy się na poświęcenie dla naszego dziecka, powinniśmy stworzyć warunki, aby dziecko
było zdolne przyjąć nie tylko dar materialny, ale
przede wszystkim miłość, którą chcemy przecież
mu przekazać. Niech nasze poświęcenie i dar serca
zbliża nas do dzieci, a nie oddala.

Dr Aneta Czerska – pedagog, doradca i trener. Znana jest jako ekspert,
który uczy rodziców najnowszych technik rozwoju potencjału dziecka. Z jej
usług korzystają ci, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka dla jego dalszych sukcesów szkolnych i zawodowych. Jest
jednym z nielicznych pedagogów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze
odkrycia naukowe do rozwoju inteligencji, pamięci, wyobraźni, kreatywności i naturalnych zdolności dziecka od urodzenia.
Wrzesień 2017
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Ewa Dziewicka-Janicka

T

Polskie Termopile

o było – jak sobie przypominam – piękną jesienią roku 2009, w 70-tą rocznicę owej krótkiej, ale jakże mężnej „polskiej wojny”. W ten
czas obfitości barw w ogrodzie, bezwietrznych,
rozświetlonych dni „babiego lata” lubię sięgać
myślą do tamtego września, rozpamiętując koleje losu pokolenia moich rodziców przy nostalgicznych dźwiękach muzyki Chopina. Tak też było i wówczas. Mając czym innym zgoła zajęte ręce, chłonęłam przelewające
się jak szmer strumienia delikatne nutki dopóty, dopóki ktoś z domowników nie
nastawił telewizora, bo nagle w uszy, w nerwy, w mózg
uderzył mnie łomot „Power
Metalu”.
Popędziłam zatem, aby
co prędzej położyć temu
kres. I oto stanęłam jak wryta przed emanującym wściekłym zgiełkiem i ruchem
ekranem, na którym powiewała biało – czerwona flaga.
Wśród huku, zgrzytu, szczęku „maltretowanych” instrumentów, wśród obłędnego
migotania pulsujących świateł grupa młodych,
ekstrawagancko przyodzianych ludzi wykrzykiwała ze sceny: „Czterdziestu na jednego, czterdziestu na jednego!”. Na widowni tumult, zgiełk,
upojeni tym „śpiewokrzykiem” fani skaczą, wymachują rękami, klaszczą, a później na pytanie
reportera: dlaczego? Padają odpowiedzi: „bo to
fajna muza”, ale też, „bo jestem dumny, że to
o naszych żołnierzach”. Cóż jedno ziarno padnie
na opokę i sczeźnie, drugie na glebę żyzną i zapuści korzenie. Więc jestem dumna i wdzięczna, jestem zachwycona i klaszczę, bo raptem uświadamiam sobie, że zanim wrześniowy wiatr na mogiłach pod Wizną rozpłakał się Chopinowską nutą
– tam musiało być właśnie tak.
To było tylko dwanaście schronów, w większości niedokończonych, bez wentylacji i kopuł
Misericordia

pancernych; jakiś mizerny system zapór przeciwczołgowych i polowych stanowisk piechoty. Na
tym dziewięciokilometrowym, prostopadłym do
rzeki Narew odcinku miało stawić opór wrogowi od 500 do 700 szeregowców i 20 młodych, nie
zaprawionych w żadnym boju oficerów. Liczono
przy tym, że oprócz owych lada jakich fortalicji
będą ich chronić rozciągające się wokół bagna.
Ale bagna wyschły w upalnym słońcu długiego,
pięknego lata.
Na obronę linii „Wizna”,
po dłuższych namysłach
i przetargach, przeznaczono w końcu: 8 kompanię 135
pułku piechoty, kompanię
rezerwową saperów z plutonami wzmocnienia (artylerii piechoty i erkaemów)
oraz 3 kompanię forteczną
z batalionu „Sarny” Korpusu
Ochrony Pogranicza pod komendą kapitana Władysława
Raginisa, który 2 września
objął formalnie dowodzenie
całością.
Do swojej dyspozycji ta
Władysław Raginis
szczupła załoga miała tyle, co nic – 5 lekkich dział, 24 cekaemy, 18 erkaemów oraz 2 karabiny maszynowe z dudziestoma
(!) pociskami.
Pierwsze oddziały niemieckie pojawiły się
pod Wizną już siódmego września, lecz po wysadzeniu przez saperów mostu oraz ostrym ostrzale
musiały się wycofać.
Ale rano ósmego, na żelbetonowe skorupki Wizneńskich schronów, na prowizoryczne
umocnienia, na okopy i zasieki zwaliła się cała
10 Dywizja Pancerna. Rozgorzała regularna bitwa, w której natarcie wspierał ostrzał artyleryjski i naloty lotnicze. Z nieba i ziemi zasypywał
obrońców grad kul, bomb, pocisków. Wrzał bój,
godzina za godziną upływał czas.
Gdy dziewiątego września przybył do Wizny
sam „lew wojny”, legendarny generał Guderian,

dowódca 10 dywizji pancernej, gen. Sztumff zameldował, że jego piechota, po sforsowaniu Nar‑
wi, zdobyła schrony i z powodzeniem prowadzi
dalsze działania bojowe. Jednak, udawszy się na
pozycje, zadufany w moc swego żelastwa animator Blitzkriegu stwierdził, że polska linia obrony
po całodobowym ataku jest wciąż nienaruszona.
Osłupiałych Űbermenschów jął palić wstyd.
Rozwścieczony tak bezprzykładną porażką
butny Prusak postanowił osobiście przejąć dowodzenie i rzucić do walki swój doborowy XIX Korpus Pancerny, w składzie: dwóch dywizji pancernych, jednej dywizji piechoty zmotoryzowanej
oraz brygady fortecznej. Po tym manewrze siły
niemieckie liczyły ogółem 42 000 żołnierzy i od
150 do 360 czołgów.
Czterdziestu na jednego,
czterdziestu na jednego!
Rozpętało się piekło.
Kilkadziesiąt stalowych kolosów zmiotło z ziemi stanowiska ogniowe, rozjechało okopy, staranowało schrony. Trzy z nich spłonęły. Skutki były do przewidzenia – wielu rannych, pierwsze poważne straty. Poległ młodziutki dowódca artylerii,
porucznik Stanisław Brykalski. Inny oficer, dowodzący załogą jednego z bunkrów, kapitan Szmidt,
tak relacjonował swoje położenie: „O godz. 15.00
straciłem pierwszy cekaem i zostałem oślepiony
(…) około 18.00 nieprzyjaciel uszkodził wszystką broń maszynową, raniąc ciężko mnie i 5 szeregowców. Stan rannych w jednej, dusznej, zupełnie ciemnej izbie, wśród stłoczonych 26 ludzi stale się pogarszał, broni maszynowej

już nie było. Zdecydowałem się poddać…”
(gen. Guderian, późniejszy posiadacz Krzyża Rycerskiego, zagroził, że w razie dalszego oporu
wzięci do niewoli jeńcy zostaną rozstrzelani).
Rankiem dziesiątego września załogi niektórych schronów jeszcze się broniły. Oto jak z kolei
oficer XIX Korpusu Pancernego, mjr. Malzer opisywał jeden z fragmentów walki: „Czołowe natarcie na bunkier nie doprowadziło do celu. Dowódca saperów zdecydował zatem obejść schron.
Ponieważ czołgi otworzyły ogień na strzelnice
i obezwładniły chwilowo polskich cekaemistów,
jednemu z saperów udało się dobiec do drzwi
wejściowych i podłożyć ładunek wybuchowy.
Silna detonacja wyrwała drzwi. Cóż, kiedy wejście zostało od razu zamknięte ogniem. Drugi saper podczołgał się do otworu i obrzucił go granatami, tak, że cekaem zamilkł. Ale próba wtargnięcia do schronu spełzła na niczym, ponieważ
polski karabin maszynowy z kopuły trzymał nas
nadal pod ogniem. Trzeba było uporać się z kopułą. Jednak Polacy i teraz się nie poddali, choć broń
ich uległa zniszczeniu. Dopiero, gdy jeden z saperów wszedł na schron i wrzucił do środka kilka
granatów, opór załogi został ostatecznie złamany.
W schronie znaleźliśmy 7 trupów”.
Aż w końcu nadszedł ten czas, w którym zorane gąsienicami czołgów, poszczerbione wybuchami pocisków, zasłane ciałami poległych
i szczątkami sprzętu pole walki zaległa cisza.
Z jakąś szczególną, niesamowitą mocą zatrzaskały w niej pojedyncze wystrzały. To na „Strękowej Górze” dawała znać o sobie ostatnia reduta
– schron dowódcy. Na wargi oszołomionych zwycięzców wybiegło wówczas zapewne pytanie: dlaczego? Z jakiego powodu pośród owego krajobrazu po bitwie
ta garstka straceńców stawia jeszcze desperacki opór?
Dlatego, że kapitan Władysław Raginis wraz z poległym już wcześniej porucznikiem Stanisławem Brykalskim złożyli przysięgę.
Boże Wielki skąd my to znamy ?
„…ślubuję i przysięgam, iż mając
komendę starego zamku sobie powierzoną, pókim żyw (…) ni z murów nie
ustąpię, ni szmaty białej nie zatknę,
Grób kpt. Władysława Raginisa
Wrzesień 2017
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choćby mi też pod gruzami pogrześć się przyszło…Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż”.
(H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski)
Morze białych namiotów, szczęk krzywych
saraceńskich szabel, katapulty kruszące Kamienieckie mury.
Kapitan Władysław Raginis – jak wspominał jeden z kolegów ze szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej – pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej
w Inflantach Królewskich. Gimnazjum ukończył
w Wilnie. „Miał kresowy akcent, był cichy i nieśmiały, szczupły, drobny blondynek”.
I tu też nasuwa się nieodparte skojarzenie…
Widzę więc oczami wyobraźni, jak gdzieś
w alkowie zacisznego kresowego dworu mały chłopiec, wsparty o rozpięty na ścianie kobierzec pod ryngrafem i skrzyżowanymi szablami, z zapartym tchem, z wypiekami na dziecięco
krągłych policzkach słucha czytanej może przez
dziadka-powstańca opowieści o bohaterskich
czynach Małego Rycerza. A później widzę młodzieńca, który z równym zapałem, już samodzielnie, powtarza ulubioną lekturę. A jeszcze później – ów schron, w którym historia postawiła go
przed dylematem ekstremalnego wyboru.
Seweryn Biegański, który wychodził ostatni,
tak opisał ten moment: „kapitan spojrzał na mnie
ciepło i łagodnie ponaglił. Gdy byłem już w wyjściu, uderzył mnie w plecy silny podmuch i usłyszałem wybuch”.

Z wyposażenia obrony Wizny pozostał już
tylko jeden granat. Zachował go dla siebie.
14
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Ewa Dziewicka-Janicka

Wrześniowa legenda
Może nawet szarżowali na czołgi
z tymi swoimi szablami,
lecz nie z głupoty – panie historyku wojny –
a z czystej desperacji.
Może jakiś rotmistrz szalony i jego szaleni ułani
taką właśnie wybrali śmierć?
A może uznali,
że za jakiś kawałek ziemi –
wrzos, piach, kilka sosen –
było warto?
„Albo my , albo oni” .
A potem tworzono legendy,
obalano legendy,
przywracano legendy…
Ale przecież byli:
pułkownik Dąbek,
kapitan Raginis,
mój Ojciec,
Inni.
Więc niech trwają
i wrześniowa legenda, i prawda,
bo zaiste wrześniowa prawda wrześniowej legendy jest warta.
Źródła:
Apoloniusz Zawilski: Bitwy polskiego września. Warszawa 1972 r. oraz Marian
Porwit: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku.
Warszawa 1973 r.
Kpt. Władysław Raginis /19081939/ bohaterski dowódca obrony na
„linii Wizna” – http://historialomzy.
pl Gen. Hanz Guderian /1988-1954/
urodzony w Chełmnie jeden z najsłynniejszych niemieckich dowódców okresu drugiej wojny światowej, wcielający w życie teorię „wojny błyskawicznej” Fullera i Liddel
Harta; współtwórca niemieckich sił
pancernych, pogromca Francji i Belgii oraz główny wykonawca planu „Barbarossa”
w pierwszej fazie kampanii wschodniej.

Anna Jaroń

Idźcie i głoście
Pod takim hasłem grupa Zielono – Biało –
Czerwona, wywodząca się z Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie
Mazowieckim, pielgrzymowała przez 9 dni
na Jasną Górę w 306 Warszawskiej Pieszej
Pielgrzymce Akademickich Grup „17”.

K

s. Wojciech Świderski SAC Przewodnik 306
WPP AG 17, tak wyjaśnia tegoroczne hasło
Pielgrzymki: Nasze wędrowanie ma sens! Jest bowiem odpowiedzią na zaproszenie Jezusa, który przez swój Kościół w obecnym roku woła: Idźcie i głoście! Pragniemy odpowiadać na wiele wezwań i zaproszeń, jakie Jezus w swoim Słowie do
nas kieruje. Mówi, w Dziejach Apostolskich, iż nie
możemy nie mówić o tym cośmy widzieli i słyszeli. A przecież tak wielu pielgrzymujących doświadczyło osobiście ogromu łask, a nawet cudów, które
Bóg zdziałał w ich życiu, często przez Maryję. Możemy śmiało zobaczyć siebie w poleceniu, jakie Jezus kieruje w ewangelii wg św. Marka: „wracaj do
swoich i opowiadaj, co Pan Ci uczynił…
Tak więc poszli i głosili, swą miłość i świadectwo wiary, wielu z nas już po raz kolejny, niektórzy pierwszy raz. Dla każdego Pielgrzyma „droga do Matki” ma inny wymiar. Są tacy, którzy idą
w konkretnej intencji, z wiarą i nadzieją o uzdrowienie, cud czy nawrócenie, ale są i tacy, którzy idą
w dziękczynieniu, za konkretnie otrzymane łaski,
dziękują za dar wiary, za miłość, zdrowie czy kochającą się rodzinę. Otrzymujemy tak wiele w naszym życiu, za co należy dziękować i wielbić Boga, często nie zdajemy sobie sprawy w obliczu codziennych obowiązków i pracy, jak wiele daje nam
Bóg. Czas pielgrzymowania jest taką przestrzenią,
w której dostrzegamy to COŚ, za co powinniśmy
być Bogu wdzięczni, co czyni nas wybranymi.

W naszej grupie jest wielu Pątników, którzy po prostu nie wyobrażają sobie wakacji bez
Pielgrzymki, jest to ich czas, święty czas dla siebie i Boga. Słyszałam niedawno słowa Arcybiskupa Henryka Hosera na temat pielgrzymowania na Jasną Górę, który powiedział: Pielgrzymka
może budzić tęsknoty, które może zaspokoić tylko kolejna pielgrzymka… Słowa te są idealną puentą istoty tej drogi. Wystarczy wyruszyć pierwszy raz, podjąć to wyzwanie, które nie jest łatwe,
które często weryfikuje nasze fizyczne możliwości, ale warto pójść i poczekać na to, co się zadzieje w naszym sercu i głowie. Tym co zostanie w nas po Pielgrzymce jest właśnie ta tęsknota.
Kiełkuje ona i dojrzewa cały rok, często cierpliwie czeka, aż wyleczymy stopy, nogi przestaną boleć, zapomnimy o składaniu mokrego namiotu o 5.00 rano i w niepamięć pójdzie stan fizycznego wycieńczenia. Jedyne co pozostaje to
wdzięczność i chęć na więcej, więcej Maryi, która
nie tylko czeka na nas na Jasnej Górze w dostojnej koronie. Ona jest na drodze, w lesie podczas
porannych Godzinek, w śpiewie, w głoszonej
konferencji, przy każdym posiłku i w każdym naszym wysiłku. Dziewięć dni zmagań z własnymi

trudnościami, długie rozmowy z braćmi i siostrami, głoszone świadectwa, zawiązywanie nowych znajomości lub pogłębianie już nawiązanych relacji, otrzymywana pomoc lub czasem
tylko uśmiech, uczestniczenie w codziennej Eucharystii, przyjmowane Sakramenty i codzienna
szczera rozmowa z sobą. To wszystko czyni nas
gotowymi na uklęknięcie przed Cudownym obrazem Naszej Matki Królowej Polski, aby oddać Jej
wszystko co niesiemy przez te dziewięć dni i zawierzyć się Jej opiece.
„Ożarowskie owieczki”, tak mówi na naszą
grupę nasz ksiądz przewodnik Krzysztof Śniadoch – nasz Pasterz. To On zamienił już w zeszłym roku grupę Zieloną – Biało – Czerwoną
na swoją „Owczarnię”, w której dumnie pod Jego opieką, w tym roku pielgrzymowało blisko 50
„owieczek”. Dzięki księdzu Krzysztofowi była
to wyjątkowa Wspólnota – zorganizowana, zintegrowana i przede wszystkim okazująca sobie wiele życzliwości. Mottem grupy była słowa naszego
Pasterza „ Owca Owcy Owcą”, powtarzał te słowa do znudzenia każdego dnia, motywując nas
do wzajemnej pomocy, szacunku i miłości względem bliźniego.

W imieniu Ożarowskich Owieczek pragnę podziękować: księdzu Krzysztofowi Śniadochowi
SAC za jego wielkie serce i oddanie, okazane naszej grupie, alumnowi WSD w Ołtarzewie Wojciechowi Winkowi, za jego pomoc, grę i śpiew oraz
„ogarnianie” spraw technicznych, księdzu Zbyszkowi Kołodziejowi SAC, który powrócił do naszej
grupy, po kilku latach przerwy, i uczynił w tym roku wiele dobra dla Ożarowskich Owieczek.
Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom,
które posługiwały w grupie, służyły pomocą, grały i śpiewały.
Zachęcam wszystkich czytelników Gazetki Misericordia, mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego i czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby rozważyli w swym sercu myśl o dołączeniu do naszej grupy
Ożarowskich Owieczek i wyruszyli na pielgrzymi
szlak z nami za rok.
fot. Kinga Tumiłowska

Pocztówka z wakacji

Krystyna Śmigielska

Wakacje w Soczewce
W ramach corocznych wakacji
dla osób niewidomych
i niedowidzących spędziliśmy dwa
tygodnie w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym „Mazowsze”
w Soczewce.

W

yjazd ten, jak zawsze, miał charakter rekolekcyjno-wypoczynkowy.
Zamieszkaliśmy w różnych pawilonach,
w wygodnych pokojach. W dużej jadalni
serwowano smaczne i obfite dania miejscowej kuchni. W jednej z sal pełniącej
rolę kaplicy były odprawiane codziennie
Katedra w Płocku
Msze święte o godz. 8.00, czasem o 7.30,
a medytacje prowadzone przez ks. Andrzeja o godzinie 12.30. Soczewka oddalona jest gdzie znajdują się relikwie s. Faustyny, uczestod Płocka ok. 10 kilometrów. Leży na skraju Go- niczyliśmy we Mszy świętej. W centrum za ołstynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowe- tarzem – obraz Jezusa Miłosiernego. Na boczgo. Otoczona jest wokoło ogromnymi lasami. nej ścianie – duży portret siostry Faustyny otoW pobliżu jest dość duże jezioro z plażą i wypo- czony gablotami z wotami. Oglądamy budujące
życzalnią kajaków, łodzi i rosię centrum związane z jej kulwerów wodnych. Całe wnętem. Na razie budowa, wszętrze ośrodka w Soczewce jest
dzie fragmenty z jej dzienniczpiękne. W ogrodach różnorodka. W tym miejscu zaczęły się
ność drzew: sosny, świerki, liobjawienia Chrystusa. Zachopy, modrzewie, za ogrodzewał się piekarnik, w którym
niem brzozy i w środku wielka
s. Faustyna piekła chleb.
rozrośnięta wierzba. ZachwyNastępnie udaliśmy się do
cały tuje o różnych kształtach
powstałego w 1903 roku Muoraz mnogość krzewów i rozzeum Diecezjalnego im. bł.
rośnięte paprocie. Klomby,
Antoniego Juliana Nowowiejoczka wodne, gazony z kwiaskiego, które jest jednym z najtami. Dużo alejek z ławkami,
starszych tego typu muzeów
a w środku ciekawa fontanw Polsce. Na powierzchni pona z kobietą i dzieckiem. Strunad 1700 metrów kwadratomień wodny, wolno, okrężnie
wych, w kilkunastu salach preRynek w Płocku pierw.
przepływa przez Ośrodek. Tezentowane są zbiory. Muzeum
objaw. Faustyny Kowalskiej
ren jest ogrodzony.
zachwyca bogactwem i różWyjątkowo zapisał się w mojej pamięci norodnością zbiorów o różnej tematyce, wśród
dzień poświęcony na zwiedzanie nieodległego nich: rzeźba, malarstwo, rękopisy i starodruPłocka. Zaczęliśmy od Sanktuarium Miłosier- ki, tkaniny, złotnictwo i wyroby metalowe, ardzia, związanego z obecnością siostry Faustyny cheologia, rzemiosło artystyczne i użytkowe. Są
Kowalskiej w latach trzydziestych. W kaplicy, też militaria, meble, ceramika i szkło. Inną część
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zajmują numizmatyka i medalierstwo, filateliDo najstarszych tkanin należy bogato haftostyka, kartografia, fotografia. Najstarsze pamiąt- wany gotycki ornat z Katedry Płockiej z XV w.,
ki przeszłości z archeologii to skamieliny, zęby gobeliny i kolekcja pasów kontuszowych (ponad
mamuta, narzędzia kamienne, z epoki brązu i że- 100 sztuk).
laza oraz urny. Z wieku XI zaPłock to miasto z wielowiechowały się przykłady biżuterii
kową historią, w której zamykają
i broni. Z okresu od XII do XVI
się dzieje całego kraju i narodu.
wieku wśród rękopisów jest BiPrzykładem jest katedra –
blia Płocka z XII w., perykopy
jedna z pięciu najstarszych kaewangeliczne z ok. 1160 r. oraz
tedr polskich pw. Wniebowzięcia
dyplom lokacyjny miasta PłocNajświętszej Maryi Panny. Była
ka z 1237 r. Można tu znaleźć
wielokrotnie przebudowywana.
opisane objawienia św. BrygiJest reliktem czterech okresów:
dy z 1400 r., zaś starodruki reromantyzmu, gotyku, renesansu
prezentowane są przez pierwi klasycyzmu. W murach swych
sze wydanie paryskie „Pana Tagościła królów Polskich, książąt
deusza” z 1834 r. i późniejsze
mazowieckich, biskupów, rycez 1858 r. wydane w Warszawie.
rzy i szlachtę. W bocznej kaplicy
W zbiorach muzeum znajduznajduje się wspólny grób WłaNowe muzeum diecezjalne
je się malarstwo z różnych szkół:
dysława Hermana i Bolesława
włoskiej (m.in. Madonna z Dzieciątkiem i św. Krzywoustego, oraz kilkunastu książąt piastowAnną z XVI w.), hiszpańskiej, holenderskiej, nie- skich, w tym jednej kobiety. Ich szczątki wydomieckiej (portret Anny Arundel z 1576 r.). Cie- byto spod posadzki i umieszczono w tej kaplicy
kawe są też przykłady malarstwa polskiego, w XIX w. Piękne położenie katedry – jej sylwetka
m.in. Matka Boża Różańcowa z XVII w., Matka z dwoma wieżami była świetnie widoczna ze statBoża Polna Jacka Malczewskiego. Obrazy Cze- ku, którym płynęliśmy w czasie godzinnego rejsu
sława Moniuszki, Koncert Jankiela (1907 r.) i ob- po Wiśle. Było to piękne zakończenie bardzo inraz „Cesarz Maksymilian I nadaje herb kapitule teresującego dnia.
płockiej w 1518 r.” – odzyskany w 2016 r. po straWarto podkreślić piękno i wyjątkowość kratach II wojny światowej.
jobrazu okolic Płocka. WyróżDo najcenniejszych rzeźb
niają się one spośród regionów
należą dwie Piety z Drobina
Mazowsza. Dolina Wisły, któz XIV w. Z czasów nowożytra często przybiera formę stronych pochodzą dwie figury św.
mej, wysokiej skarpy, z której
Hieronima i św. Jana Chryzoco jakiś czas otwierają się dalestoma z 1755 r. Ciekawe są też
kie widoki na płynącą miejscarzeźby ludowe, m.in. Chrystumi bardzo szeroko, z licznymi
sa Frasobliwego i figurki Matłachami i wyspami na środku
ki Bożej ze Skępego.
nurtu, rzekę. Do samego PłocJednym z najstarszych zaka sięga powstałe w latach siebytków sztuki złotniczej są:
demdziesiątych Jezioro Włopuszka czerwińska z XII w.,
cławskie tworzące wspaniałe
kielich z pateną z XIII w., oraz
tło dla stromych brzegów i rozherma św. Zygmunta z trzynaległych lasów. Łagodne pagórMuzeum w Płocku, herma św. Zygmunta
stowiecznym diademem, ołki, porośnięte lasami, pomiętarzyk polowy żony Zygmunta III Wazy. Wiele dzy którymi lśnią w słońcu zwierciadła licznych
kielichów, monstrancji, relikwiarzy, pastorałów jezior. Zachęcam do odwiedzin tego piękn‑
i mis liturgicznych.
ego miejsca.
Wrzesień 2017
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Rafał Zaremba

Św. Melchior Grodziecki SJ
Przyszły męczennik urodził się
w Cieszynie w 1582 lub 1584 roku.
Ojciec jego Henryk wybudował zamek
w rodzinnym Grodźcu. Dziadek Maciej
był kasztelanem cieszyńskim oraz
założycielem rodzinnej wsi. Stryjami
Melchiora był Jan, biskup ołomuniecki
oraz Wacław kanonik ołomuniecki
i twórca znanej mapy Polski. Obaj bracia
doprowadzili do powstania nowicjatu
jezuickiego w Brnie.

Z

zachowanych materiałów źródłowych można wnioskować,
że Melchior Grodziecki mógł pochodzić z zamożnej rodziny
mieszczańskiej,
zamieszkałej
w Cieszynie. Precyzyjne ustalenia dotyczące biografii tego
świętego czekają na realizację.
Pierwsze nauki Melchior
pobierał w Grodźcu a następnie
w kolegium jezuickim w Wiedniu.
Było to ówcześnie miejsce, gdzie
wielu Polaków zdobywało wiedzę –
tu uczył się m.in. św. Stanisław Kostka.
W 1602 roku Melchior został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej, gdzie kandydatami byli najlepsi uczniowie. „Błogą czuję radość, kochani
rodzice, bo spotkało mnie wielkie szczęście, jestem przyjęty jako sodalis do Kongregacji Mariańskiej”. W roku 1603 Melchior Grodziecki
wstępuje do zakonu jezuitów w Brnie. W kilka miesięcy później poznaje w zakonie Stefana
Pongracza, Węgra, z którym razem poniosą męczeńską śmierć.
Po złożeniu ślubów zakonnych w 1605 roku przygotowywał się do pracy przez praktyki odbywane zarówno w kolegium w Brnie jak
i w Kłodzku, gdzie też szkolił się z zakresu muzyki. Podstawy nauczania w liceach zgłębiał w seminarium w Budziejowicach.
Studiował w Pradze, gdzie w 1614 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
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Zostaje przełożonym bursy dla ubogiej młodzieży. Kieruje chórem i orkiestrą praskiej bursy
ubogich studentów przygotowujących się do stanu kapłańskiego. Pracuje jako spowiednik i kaznodzieja w Pradze oraz we wsi Kopanina nauczając w języku czeskim, którego nauczył się
w nowicjacie.
W maju 1618 roku wybucha wojna trzydziestoletnia, wojna religijna, wojna między protestanckimi państwami a katolickimi państwami
rządzonymi przez dynastię Habsburgów.
Czechy w tym okresie były rządzone
przez katolickich Habsburgów. Mimo to, liczni protestanci cieszyli się
swobodami i wolnością wyznania.
Wykorzystując przychylność cesarza zaczęli nielegalnie stawiać
zbory w posiadłościach klasztornych. Na zarządzenie cesarza Macieja nakazującego zamknąć zbory podnieśli bunt. Dnia 23 maja
1618 roku na praskim zamku Hradczany przedstawiciele szlachty protestanckiej spotkali się z namiestnikami cesarskimi celem zawarcia układu.
Spotkanie zakończyło się gwałtowną kłótnią oraz wyrzuceniem wysłanników cesarskich
przez okno. Czyn ten, określany „defenestracją
praską”(z języka łacińskiego: de fenestra – przez
okno) uważany jest za bezpośrednią przyczynę
wojny trzydziestoletniej. Powstaje rząd złożony
z trzydziestu dyrektorów, który już dnia 2 czerwca
nakazuje jezuitom opuszczenie Czech. Oskarża się
ich o wywoływanie zamieszek, zagrażanie prawu,
wolności i porządkowi społecznemu. Na początku
czerwca jezuici opuszczają Pragę. Melchior Grodziecki znalazł schronienie na Morawach. Tutaj
składa tak zwaną trzecią probację – czyli przygotowanie do złożenie ślubów wieczystych. Odbyło się to w okresie sierpień – grudzień 1618 roku.
Na początku maja 1619 roku stany morawskie wydają dekret nakazujący jezuitom, pod karą śmierci, natychmiastowe opuszczenie Moraw
i pozostawienie całego majątku.

1905 roku przez Piusa X w kościele św. Piotra
i Pawła w Rzymie. W Cieszynie odbyła się trzydniowa uroczystość w dniach 12-15 października 1905 roku, w której wzięli udział profesorowie
i uczniowie Sodalicji Mariańskich, a także wszystkie stany i organizacje śląskie. Wspomnienie liturgiczne Melchiora Grodzieckiego obchodzi się
7 września. W ikonografii święty przedstawiany
jest w stroju zakonnym, z palmą będącą atrybutem
męczeństwa, wspólnie z towarzyszami.
Święty Melchior Grodziecki jest patronem
diecezji katowickiej.

Misericordia poleca

Melchior Grodziecki udaje na Słowacczynę,
do kolegium jezuickiego w Homonnie gdzie w połowie czerwca 1619 roku składa śluby wieczyste.
Wkrótce potem zostaje wysłany do Koszyc jako kapelan wojskowy. Razem z nim wysłany zostaje Stefan Pongracz – Węgier i obaj dołączają
do pracującego w Koszycach księdza kanonika
Marka Krzyżewczanina (Križ) – Chorwata.
Koszyce oblegane są i zdobyte przez wojska
władcy Siedmiogrodu kalwina Jerzego Rakoczego. Pastor protestancki Alwinczy domagał się
wymordowania wszystkich katolików znajdujących się w mieście. Sprzeciwiono się temu, godząc się na wyrok śmierci na trzech kapłanach katolickich. Wszyscy trzej duchowni zostali uwięzieni. W nocy z 7 na 8 września 1619 roku zostają
poddani okrutnym męczarniom. Na samym początku próbowano nakłonić ich do porzucenia
wiary katolickiej. Jako pierwszy został zamordowany ksiądz kanonik – ścięty toporem. Nad dwoma jezuitami znęcano się bez litości – ciała ich
zostały zawieszone wysoko na belce a nogi obciążono kamieniami. Ciała ich były krajane nożami
i kawały wyrywane obcęgami. Głowa ściskana
okręconym sznurem tak, że oczy wychodziły na
wierzch. Mimo takich mąk zakonnicy powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej Maryi
Panny. Według zachowanych relacji św. Melchior
miał powiedzieć do swoich oprawców: „Dręczcie mnie, męczcie mnie, ile chcecie, lecz we wierze mej świętej zachwiać mnie nie zdołacie!” Na
koniec mąk toporem odcięto im głowy i ciała ich
wrzucono do kloacznych dołów.
Wieść o dokonanej przez hajduków Rakoczego zbrodni, szybko obiegła całe Koszyce i wywołała oburzenie nawet wśród protestantów. Rajcy
miejscy nakazali katowi pogrzebać ciała kapłanów. Ciała ich ostatecznie spoczęły w Trnawie
w klasztorze urszulanek.
Liczne cuda i łaski przypisywane ich wstawiennictwu na Słowacji, Węgrzech, Morawach
i Śląsku spowodowały, że już w 1628 roku rozpoczęto proces beatyfikacji. Dopiero jednak
15 stycznia 1905 roku zostali uznani za błogosławionych. Kanonizowani zostali 2 lipca 1995 roku
podczas Mszy świętej na lotnisku w Koszycach.
Melchior Grodziecki miał w chwili śmierci około 35 lat. Został beatyfikowany 15 stycznia

Męczennicy koszyccy

Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku
z Koszyc, módl się za nami.
Św. Melchiorze Grodziecki, który mimo tortur ze strony nieprzyjaciół nie wyrzekłeś się wiary i przez to poniosłeś śmierć, módl się za nami,
abyśmy my także trwali mocno w wierze i mimo przeciwności losu jeszcze bardziej się w niej
utwierdzali...”
Wrzesień 2017
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Antoni Filipowicz

Wspominki z tamtego czasu
I kto by pomyślał – po z górą 40 latach wracam na budowę Radia i Telewizji przy J.P. Woronicza! Po czterdziestu latach. Niemożliwe! Wertuję papiery z tamtych czasów, sprawdzam Internet, a jednak…
Szmat czasu, a wszystko jakby wczoraj. Teraz pracuję nad koncepcją przedszkola, a wtedy?
Przyjeżdżamy z Januszem na pole porośnięte kalafiorami, kapustą. Służewiec przemysłowy nie
istnieje. Wokół uprawne pola. Niemal podwarszawska wioska.
Od czego tu zacząć? Niby wiadomo – od bodaj prowizorycznego wytyczenia działki. Później
miejsca na zaplecze budowy, ale tak, aby z tymczasowymi budynkami nie wejść na teren późniejszych studiów, warsztatów, magazynów…
– Antoś inaczej nie da rady. Musimy znaleźć w pobliżu jakiś geodezyjny punkt, zwany reperem. Psia kość – nie mamy żadnej takiej mapy, aby nam w tym pomogła, to nie to co teraz, GPS-y,
satelity i licho wie co jeszcze!
Chodzimy po sąsiednich uliczkach: Modzelewskiego, Kolberga, w końcu jest! Pięknie osadzony w cokole jednej z kamienic. Znajdujemy jego współrzędne, domierzamy narożnik Woronicza
i przyszłej ulicy Samochodowej – uff!
Wytyczenie naszego „biurowca” to już fraszka. Z resztą stoi do dzisiaj – służąc Telewizji.
Przy wbijaniu pierwszych kołków podchodzi do nas pan w sile wieku – przedstawia się.
– Jestem Miller – właściciel tego pola. Zabrali mi dranie. Dali jakieś dziadowskie grosze. Złodzieje, a zobaczcie jaka dorodna kapusta, jakie kalafiory.
Jesteśmy z Januszem poruszeni – szczególnie ja. Moi rodzice to także badylarze, którym zabrali pole pod budowę „Ursusa”.
Nasza decyzja jest błyskawiczna.
– Panie Miller – proszę zebrać kapustę, kalafiory – jak rozpoczniemy budowę o kilka dni później, nic się nie stanie!
Mężczyzna jest kompletnie zaskoczony! Powtarza bez końca: naprawdę?, naprawdę? W ten
sposób zdobyliśmy dozgonną sympatię pana Millera. Przynajmniej raz w tygodniu byliśmy u niego na herbatce, a często było i coś mocniejszego! Mieszkał nieopodal – przy ulicy Ksawerów.
Przez długie lata mieliśmy na budowie niemało zabawnych zdarzeń, czasami – niestety – również mniej zabawnych.
Powstają pierwsze obiekty. Blok „K” – warsztaty, Blok „L” – magazyny kostiumów i dekoracji. Szybko rośnie Blok „G” – blok studiów telewizyjnych i sąsiadujący z nim Blok „H” i mały Blok „I”.
W naszym małym, ale piętrowym „biurowcu” ma miejsce kolejna narada telewizyjna. Jest ich
wiele. Często biorą w niej udział ludzie z pierwszych stron gazet. Tym razem odwiedził nas wicepremier Julian Tokarski (właściwie Wiktor Bożek, tokarz). Nieco znudzony rozgląda się wokół.
Patrzy za okno i nagle zwraca się do mnie:
– Kolego, co to za budynek – ten za oknem?
– Panie premierze…
– Jaki panie, jaki panie? – towarzyszu!
Cholera – nie jestem w partii – jaki ja towarzysz?
– Obywatelu premierze – to blok „K”, budynek warsztatów.
– Warsztatów? – to po co takie duże okna?! Jak ja pracowałem w warsztatach to okna były – o – takie!
Pokazuje okno wielkości rozłożonego zeszytu.
Misericordia

– Zmienić mi natychmiast! Nie będziemy wyrzucać ciężko zapracowany robotniczy grosz –
na wasze widzimisie!
Okna zostały – są do dzisiaj – wiedzieliśmy, że nie przyjedzie po raz drugi.
Zbliża się 22 lipca 1969 roku. Oficjalne otwarcie Ośrodka. Będzie oddane pierwsze studio – Studio „5”. Przyjedzie przeciąć wstążkę sam premier Cyrankiewicz, a przed nami jeszcze huk pracy.
Grupa Kobuzów dzień i noc układa trylinkę przed Blokiem „F”. Daszkiewicz ze swoimi rozbiera rusztowania, które ciągle stoją przed blokiem.
Hol gotowy, nawet marmury na posadzkach w holu i w łączniku.
Uff, rusztowania rozebrane, ale oczodoły okien puste! Gołym okiem widać, że budynek „F” niegotowy. Tylko te marmury w holu – cholera co zrobić z tymi oknami? Rozmawiam z Januszem, kiedy
podchodzi do nas rezolutny młody chłopak. Po głosie, sposobie mówienia, słychać, że warszawiak!
– Szefie a czym się tu martwić? Kupić firanki, powiesić i gotowe!
Najpierw śmiejemy się do rozpuku, bo jak wieszać firanki, kiedy pokoje surowe, ale już na drugi dzień firanki wiszą w oknach! Ot, socjalistyczne życie na niby. Po tych marmurach jeździliśmy
później słynnymi „japonkami”, na żelaznych kołach, wożąc materiały budowlane do budowanych
dalszych studiów.
Pogodny – majowy poranek. Studio „5” pracuje pełną parą. Spotykamy wielu znanych artystów. Tym razem niemal wpadam na wielką – dosłownie i w przenośni – panią Hankę Skarżankę!
Nieco speszony kłaniam się kilkakrotnie.
– Hallo!, młody człowieku, podejdź bliżej, mówię bliżej! Podchodzę speszony jak diabli.
– Młody człowieku powiedz mi, którędy... do Warszawy?
Jestem kompletnie zaskoczony, ale za moment śmiejemy się oboje. Rzeczywiście – wtedy to
był niemal „koniec świata”.
Takich zabawnych historii było co niemiara – wiadomo – wokół wielu wspaniałych aktorów,
a dla nich życie to często ciągła gra.
Bywały również historie mniej zabawne – czasami przysparzające moc dodatkowej pracy, ale
wiadomo – to przecież budowa.
Doczekaliśmy się pierwszych wolnych sobót. W piątek montujemy przy Bloku „R” – na olbrzymim fundamencie, położonym na głębokości 3 metrów – potężny zbiornik dla magazynowania oleju napędowego. Wtedy w Bloku „R” mieściły się spalinowe agregaty prądotwórcze, które włączały się automatycznie, w razie wyłączenia prądu.
Jest bardzo późno. Pusty zbiornik posadowiony na fundamencie przymocowaliśmy solidnymi
– stalowymi – obejmami. Spychacze powinny zbiornik dla bezpieczeństwa zasypać, ale już późna
noc, a jutro pierwsza wolna sobota!
Niestety wolna sobota niezbyt udała się nam, warszawiakom. Całą noc i cały dzień lało jak z cebra. Trudno, ale byliśmy przez dwa dni w domu!
Poniedziałek był już pogodny. Jak zawsze – tak i teraz – idziemy z Januszem „obejść” budowę. To taki niepisany rytuał. Idziemy od bloku, do bloku. Zerkamy tu i tam. Podchodzimy do bloku
„R”, do naszego zbiornika, ale co to? Zbiornik zamiast na fundamencie, pływa spokojnie w sztucznym „basenie”, który powstał po ulewnym deszczu. Wszystkie stalowe obejmy zostały wyrwane!
Wypór wody to niewyobrażalna siła!
Wspomnienia, wspomnienia, wspaniali ludzie: dyrektor Ryszard Dzwonik, który wszystkie decyzje inwestycyjne podejmował w jednej chwili, chodząca „alfa i omega” – inż. Bogusław Kwapiński – odpowiedzialny za całą budowę, wielki Jerzy Antczak, odpowiedzialny za Teatr Telewizji (kto pamięta jego „Mistrza”, jego „Epilog norymberki”, jego „Notes”) i my dwa szaraczki – Janusz i Antoś.
Wspomnień czar…
A teraz – jak Bóg da – powstanie przedszkole.
Wrzesień 2017
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Anna Elżbieta Kuldanek, Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej

Matka Polka
Wspomnienie o Bronisławie Lasockiej, prawdziwej Matce-Polce, która mogłaby być
wzorem dla każdej polskiej kobiety.

B

ronisława Agnieszka Łuszczewska h. Pierzchała urodziła się w roku 1835, w Mszczonowie, w zasłużonej dla ojczyzny rodzinie społeczników i patriotów. Jej ojciec, Antoni Jan Nepomucen Łuszczewski, w roku 1834 ożenił się
z Marianną Zielińską. Zapisy genealogiczne nie
wskazują na „herbowe” pochodzenie panny Marianny. Po roku na świat przyszła Bronisława
Agnieszka, która prawdopodobnie pozostała jedynaczką, ponieważ młodsza od niej o rok siostra, Wanda Honorata, zmarła w niemowlęctwie.
Bronisława uzyskała w domu solidne, lecz surowe wychowanie religijne i patriotyczne. Wyrosła na pannę skromną, pracowitą i obowiązkową.
W wieku 19 lat wyszła za mąż za znacznie starszego, bo 35-letniego Leona Adriana Lasockiego
h. Dołęga. Małżeństwo zamieszkało w Brochowie koło Sochaczewa, w dużym rodzinnym majątku Leona. Na świat przychodziły kolejno dzieci: Antoni, Maria i przyszły założyciel Letniska
Milanówek, Michał Piotr.
W styczniu 1863 roku Leon Lasocki przystąpił do powstania i niestety po jego klęsce został skazany na syberyjskie zesłanie, gdzie zmarł
wkrótce po przybyciu na miejsce. Bronisława
miała wówczas zaledwie 29 lat. Jednak zamiast
głośno rozpaczać, natychmiast zaczęła tak działać, aby dzieci nie odczuły zbyt boleśnie tragedii,
jaka spotkała ich rodzinę.
Kiedy tak myślę sobie o Bronisławie, widzę kobietę niezwykłą, która mimo ogromu nieszczęść, jakie na nią spadły, nie załamała się i nikogo swoją tragedią nie obarczając, dzielnie pokonywała wszystkie trudności. Przez całe życie
przyświecały jej szlachetne i jednoznaczne zasady, oparte na wartościach rodzinnych i narodowych. „W rodzinie mówiło się, że Bronisława
miała dwojaką naturę. Z jednej strony była osobą despotyczną i wymagającą, trzymającą krótko w ręku wszystko, bo tego nauczyło Ją życie.
Z drugiej zaś miała niezwykle dobre serce dla luMisericordia

dzi biednych i potrzebujących pomocy”. Ileż to
ważnych spraw potrafiła załatwić w najgorszych
momentach swojego życia: przedśmiertny portret
męża, dzięki czemu dzieci nie zapomniały, jak
wyglądał ich ojciec, sprowadzenie jego ciała z dalekiej Syberii, pochowanie go i postawienie wyjątkowego pomnika na cmentarzu, no i wreszcie
doprowadzenie do rozkwitu milanowskiego majątku, dbałość o rozwój własnych dzieci, kształcenie ich, finansowe wspieranie sierot politycznych,
pielęgnowanie języka ojczystego.
Przede wszystkim, w obawie przed represjami carskimi sprzedała rodzinne włości w Brochowie (300 ha) i w krótkim czasie zakupiła mniejszy
majątek w Milanówku (180 ha), do którego wraz
z dziećmi sprowadziła się 26 czerwca 1867 r. Milanowski majątek składał się ze wsi i folwarku
z gruntami rolnymi, łąk oraz tzw. Lasu Górnego
i należał do parafii Żuków. Rodzina zamieszkała
w parterowym modrzewiowym dworze z mieszkalnym poddaszem.
Teren w dużej części był folwarkiem, dzięki któremu rodzina oraz wszyscy najemni chłopi

i robotnicy rolni mieli pracę i utrzymanie. Dwór
znajdował się na terenie zalesionym, z łatwym
dostępem do drewna, co przynosiło majątkowi
spory dochód. W folwarku, jak w większości majątków ziemskich, były stajnie dla koni, obory dla
krów, liczny sprzęt rolniczy oraz niezbędna w gospodarstwie bryczka pani dziedziczki. Zadbany warzywniak z dorodnymi ogórkami i pomidorami, duży sad, hodowla drobiu i zwierząt gospodarskich, a przede wszystkim „piękny ogród,
mieniący się latem różnymi kolorami kwiatów
(…) i w którym jest pięknie i na wiosnę i w lecie,
gdzie jedna alejka jest pełna irysów, a w innej rosną
narcyzy i fiołki…”.
Pani
dziedziczka,
osoba niezwykle pracowita i wymagająca najwięcej od siebie, starała
się osobiście wszystkiego dopilnować, „zarządzała wszystkim silną ręką”. Goście odwiedzający
dwór zachwycali się „najpyszniejszymi kurczętami
z mizerią, pysznymi twarogami, świeżym osełkowym masłem i pysznym mlekiem”. Duże znaczenie dla mieszkańców
dworu miało prowadzenie
tzw. gospodarstwa kobiecego. Kobiety bieliły płótno, maglowały bieliznę,
przędły, a na bazie mleka
produkowały masło, sery, śmietanę. Wszystko to
pani Bronisława sprzedawała w pobliskich miejscowościach lub w Warszawie. Jeździła bryczką
do Grodziska Mazowieckiego, a dalej z przesiadkami koleją do Warszawy.
Tak przez 22 lata, z pomocą zarządcy i innych pracowników Bronisława Lasocka prowadziła wzorowe gospodarstwo. Dzięki tak sprawnemu zarządzaniu, zapewniała rodzinie i wszystkim pracownikom spokojne życie.
Wśród jej pracowników najważniejszą rolę w folwarku pełnił człowiek prosty, lecz zaufany, stangret dziedziczki, Łukasz Pawłowski. To

on woził rodzinę do kościoła, jeździł też z panią
dziedziczką do Grodziska i okolicznych miejscowości, razem odwiedzali też osierocone rodziny
powstańców styczniowych i prowadzone przez
zakonnice ochronki, w których zostawiali datki
dla sierot. Wdowa po powstańcu styczniowym
przekazywała im spore środki z dochodów uzyskiwanych z milanowskiego majątku.
Pani Bronisława wielką wagę przywiązywała do wychowania dzieci. Była matką wymagającą, czasem surową, ale wychowywała je z miłością i w duchu patriotycznym. Starała się wpoić
im poczucie odpowiedzialności i sumienności w realizowaniu obowiązków domowych. Prawdziwą lekcją
codziennego patriotyzmu
było materialne wspieranie sierot po powstańcach
styczniowych oraz dbałość
o dzieci pracowników folwarcznych. Własne dzieci początkowo uczyły się
w domu, z czego przy okazji korzystały dzieci pracowników i okolicznych
chłopów (nierzadko analfabetów). Szczególne znaczenie we dworze przywiązywano do nauki języka
polskiego. Kiedy po zdławieniu powstania styczniowego w zaborze rosyjskim
do szkól wprowadzono język rosyjski, a język polski stał się przedmiotem nadobowiązkowym, nauczanym po rosyjsku, dla wdowy po powstańcu
styczniowym prawdziwą misją stało się upowszechnianie wśród polskich dzieci języka
ojczystego.
Tymczasem w wieku 14 lat zmarła na gruźlicę jej ukochana córka Maria, obdarzona wielkim
talentem plastycznym. „Maria wyróżniała się dużym zdolnościami plastycznymi. Dowodem tego jest narysowany przez nią autoportret, który
dziewczynka wykonała po zaledwie pięciu miesiącach nauk i rysunku. Dorastający synowie stopniowo się usamodzielniali, każdy na swój sposób.
Wrzesień 2017
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Mimo, że matka bardzo starała się wychować ich jak najlepiej, to nie do końca się to udało,
zwłaszcza w odniesieniu do starszego syna, Antoniego. Ten nigdy nie przykładał się do nauki i pracy, niechętnie pomagał w gospodarowaniu, natomiast miał „talent” do wydawania pieniędzy. Od
młodości był człowiekiem leniwym i lekkomyślnym, ze skłonnościami do hazardu, lubił rozrywkowy tryb życia. Matka miała z nim wiele problemów wychowawczych.
Młodszy Michał był zupełnie inny. Poważny i pracowity, od najmłodszych lat pomagał
w gospodarstwie, ucząc
się praktycznego zarządzania folwarkiem. Jego
matka pozwalała mu na
to, jednak zawsze trzymała rękę na pulsie, chociaż z czasem przejmował coraz więcej obowiązków. Dlatego też
matka jedynym właścicielem majątku, uczyniła Michała, sprzedając
mu notarialnie majątek
za 40 tysięcy rubli, jednak z hipoteką obciążoną już kwotą 22 tys. rubli. Kwotę tę przekazała Antoniemu na zakup
majątku Budziszynek,
w którym rzeczywiście
po ślubie zamieszkał z żoną Marią. Jednak „Antoni okazał się hulaką (…) Grał w karty, jeździł do Warszawy, przegrywał”. W końcu przegrał w karty cały majątek, porzucił młodą żonę z maleńką Janinką”, (…) wyjechał w świat
i z bliżej nieznanych powodów już nigdy do kraju nie wrócił, a Maria z maleńką córką, niewielkim groszem i niezbędnymi meblami znalazła
się w Milanówku. Przywiozła też ze sobą ukochaną statuę Matki Bożej. Pani Bronisława zajęła się synową i malutką wnuczką, ale „nie wyraziła ochoty, by przyjąć na stałe do Milanówka synowej z dzieckiem. Janinka szybko została
ochrzczona w kościółku w Żukowie i po krótkim pobycie w milanowskim dworze, Maria wy26
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jechała z dzieckiem do Warszawy, gdzie szybko
stanęła na nogi.
Jak widać, los nie rozpieszczał Bronisławy. Ale
za to do końca życia mieszkała w swoim ukochanym dworze, w którym na honorowym miejscu wisiał portret Leona Adriana i autoportret córki Marii.
Wiodła w miarę spokojne życie, ponieważ Michał
bardzo dbał i liczył się ze zdaniem matki, która długo jeszcze sama podejmowała ostateczne decyzje:
„można się domyślać, że to co mówiła mu matka
m.in. miało wpływ na parcelację majątku, na decyzję utworzenia Letniska i przekształcenie go
z czasem w samodzielną gminę”. Przez długie lata wraz z nią wspierał rodziny osieroconych
dzieci, przeznaczając na
to spore środki z dochodów folwarku. I wojna
światowa znacznie pogorszyła warunki życia
codziennego we dworze.
79-letnia pani Bronisława bardzo podupadła na
zdrowiu. Bronisława Lasocka zmarła w swoim
modrzewiowym dworze
w roku 1921, przeżywszy
86 lat. W ostatnich chwilach towarzyszył jej Michał, jego żona Jadwiga
oraz dwie wnuczki, Helena i Lucyna. Bronisława Lasocka spoczęła w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim.
Bibliografia:
• Marek Jerzy Minakowski,
Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
• Biuletyn Miasta Milanówka
nr 6/2012 (rozmowa M. Królikowskiej
z A. Pettynem, cz. II.)
• Fragmenty kroniki rodzinnej
E. Wielowiejskiej (wnuczki Janiny
i matki p. A. Kołaczyk).
• Film z wywiadu z p. Anną Kołaczyk
zrealizowany przez A. Pettyna i M. Koszutę.
• Ze wspomnień St. Tomanowskiego,
Dziadka autorki.
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W poszukiwaniu Lasocina

zytając tekst pani Anny Kuldanek o Bronisławie Lasockiej, matce założyciela Milanówka, zainteresowałam się miejscem pochodzenia
rodu Lasockich.
Szukając wspomnianej rodowej siedziby – wsi
Lasocin, trafiłam do Brochowa. A w nim do unikatowego kościoła obronnego z XVI wieku pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Rocha. Święty Roch stoi z boku kościoła z prośbą o chronienie mieszkańców wioski, liczącej obecnie około
500 mieszkańców. Miejscowość jest znacznie starsza. W dokumentach zapisano, że już w 1113 roku była własnością wojewody
mazowieckiego Żyrona, potem właścicielami byli kanonicy regularni z pobliskiego
Czerwińska. Kolejne zapisy
w dokumentach wymieniają
w 1304 roku jako właściciela rycerza Jana Sówkę z rodu
Prawdziców, którego potomkowie przyjęli nazwisko Brochowscy od nazwy miejscowości i pozostawali
właścicielami wsi i majątku do 1661 roku. Oni też
byli fundatorami kościoła w Brochowie.
W 1661 roku Agnieszka Brochowska wyszła
za mąż za Olbrachta Adriana Lasockiego, sędziego, starostę wyszogrodzkiego potem kasztelana
i senatora wnosząc w wianie brochowskie dobra.
W rękach Lasockich herbu Dołęga dobra pozostawały 230 lat, do 1931 roku. Oczywiście w miarę
rozrostu rodziny były wyodrębniane majątki dla
poszczególnych potomków rodu Lasockich. Taki
to majątek, liczący 300 ha, sprzedała w 1867 roku,
150 lat temu Bronisława Agnieszka Lasocka, nie
radząc sobie z prowadzeniem tak dużego gospodarstwa i samotnym wychowywaniem trójki dzieci (Antoni 11, Maria 9 i Michał Piotr 5 lat). Jej mąż
Leon Adrian Lasocki, prezes Rady Powiatowej,
za udział w Powstaniu Styczniowym został zesłany do Czamboru w obwodzie penzeńskim, gdzie
zmarł w 1864 roku. Kupiła wtedy mniejsze (181
ha) dobra milanowskie i dalszą historię możecie
Państwo przeczytać w tekstach pani A. Kuldanek.

Obok nas

Grażyna Lipska-Zaremba

A w Brochowie na ścianie kościoła, przy bocznym wejściu przywitała mnie tablica poświęcona
Rochowi, bratu dziadka Leona Adriana. Roch Lasocki był posłem sochaczewskim na Sejm Czteroletni, konfederatem barskim, uczestnikiem pierwszego narodowego powstania. Wewnątrz kościoła
znajduje się podziemna katakumba familii Lasockich a na ścianach tablica informująca o uposażeniu parafii przez pierwszego Lasockiego, Olbrachta Adriana, który objął w wianie dobra brochowskie, przez nadanie wsi Plecewice w 1665 roku.
Jest też tablica przy wejściu do zakrystii poświęcona Janowi Nepomucenowi
Lasockiemu (1787-1844) – posłowi na Sejm. Olbracht Adrian
doprowadził do nadania w roku
1667 praw miejskich dla Brochowa, ale lokacja nie została
nigdy wprowadzona w życie.
Obok kościoła jest też dwór
wybudowany po 1820 roku dla
Jana Nepomucena Lasockiego
i jego żony Heleny. W 2015 roku kupiła zrujnowany budynek wraz z 7 hektarowym parkiem Wojskowej Akademii Technicznej. Niedaleko, w Tułowicach, w 1800 roku wybudowano dwór dla córki Franciszki Adama Lasockiego, dziadka Leona.
Jest on od 1980 roku własnością malarza Andrzeja
Novak-Zemplińskiego i został pieczołowicie odrestaurowany z kompletnej ruiny.
Wyruszyłam też na poszukiwanie wsi Lasocin. Można powiedzieć, że pochłonęła ją Puszcza
Kampinoska. Została połowa wsi (2 km), rozrzuconych pod ścianą lasu gospodarstw.
Kościół w Brochowie nie tylko Lasockimi
stoi (po wojnach szwedzkich oni właśnie odbudowali go z całkowitej ruiny). To miejsce słynnie ze ślubu w tymże kościele rodziców Fryderyka Chopina, chrztu Fryderyka i ślubu jego siostry
Ludwiki Marianny. Od kilku lat Towarzystwo im.
Fryderyka Chopina organizuje w każdą niedzielę
lipca i sierpnia po sumie koncerty chopinowskie.
I ja na takim właśnie byłam. Piękne miejsce, bogata historia, cudowna muzyka.
Wrzesień 2017
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Halina Sienkiewicz-Więcław

Forum Rzeźby Mazurkas
Z dobrą wystawą jest
jak z każdym dobrym
przedstawieniem, dobrą
sztuką – zostaje w pamięci,
wpisuje się w kulturę.
Zostawia ślad. Rodzi się
wymiana myśli, wrażeń,
a wreszcie kształtuje się
gust. Widz karmi swoją
wrażliwość i wiedzę.
Rozwija intelektualnie
i uwrażliwia na piękno,
co buduje od wewnątrz
przestrzeń człowieka
zwaną duchowością.

przede wszystkim wspaniały warsztat. Prace Magdaleny Dobrudzkiej, są poetyckie. Drzemie w nich dynamika, pewność ręki, wydają
się miękkie w dotyku, choć to
przecież brąz. Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska
kreśli
świetne portrety w medalach
„Marii Skłodowskiej-Curie”,
„Maurice Bejart”.
Z kolei ceramiczne prace
Lilii i Wiesława Fijałkowskich
uczestniczących w międzynarodowym ruchu decentrystów – to
jedyne prace ze szkliwionej gliny szamotowej zaprezentowane
dea pierwszej edycji wystana ekspozycji. W rzeźbie „Ryba
wy rzeźby w Hotelu MCC
z rafy koralowej” Lili FijałkowMazurkas Conference podejTeresa Pastuszka-K
skiej jest coś z atmosfery bajek
muje to wyzwanie. Inicjatyowalska,
„Ich dwoje”
Braci Grimm. Natomiast w prawa przedsięwzięcia wyszła od
cach Wiesława Fijałkowskiego
gospodarza miejsca – prezesa Andrzeja Bartkowskiego w kooperacji z kilkoma twórcami: Lilą widać zabawę formą, dążenie do jej uproszczei Wiesławem Fijałkowskimi, Dariuszem Kowal- nia, optymalizacji kształtu i barwy.
Widzowie będą mogli przyjrzeć się także akskim KODAREM i Majidem Jammoulem. Prezentowane będą głównie rzeźby ogrodowe, a tak- tom kobiecym. „Akty” Leona Gruzda choć różnią
że dzieła bardziej kameralne oraz medale. Zamie- się materiałem, z którego zostały wykonane (brąz
rzeniem pomysłodawców – jak dodaje Dariusz i czerwony marmur) są posągowe, mają w sobie
Kowalski – jest cykliczna kontynuacja wystaw, pewną monumentalność. Lśniące, wygładzoktórych celem jest promocja twórczości, uwrażli- ne emanują witalnością. Zachwyt nad kobiecowianie odbiorcy na ten rodzaj sztuki, a także moż- ścią to także
liwość znalezienia nabywców rzeźb, co dla rzeźbiarzy
jest istotnym aspektem.
W wystawie bierze udział
kilkunastu, wielokrotnie nagradzanych twórców.
Najmniejsze formy medalierskie zaprezentują dwie artystki: Magdalena Dobrudzka
i Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska. Obie utytułowane, mają na swym koncie wie„Kross”
le prestiżowych nagród, ale
Edward Łagowski,

I
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„Akty” Jacka Zwoniarskiego i Ryszarda Piotrowskiego. Ogląda się je i zaczyna się marzyć o własnym ogrodzie, gdzie mogłyby zostać wyeksponowane. Pobrzmiewa zachwyt
nad antykiem, docenia się ekspresję i skupienie uwagi na doskonałych proporcjach ludzkiego ciała.
„Portret młodzieńca” Wiesławy Elżbiety Michalczewskiej wykonany z różnokolorowego marmuru pokazuje jak z wyobraźnią można poszukiwać nowych rozwiązań,
wręcz zaskakiwać połączeniami w obrębie
jednego materiału.
Odejściem od wystudiowanych, wycyzelowanych form zaciekawia Edward Łagowski. Mocne zestawienie przerysowanych proporcji w pracy „Kross” intryguje,
podobnie jak jego popiersie „Młodzieńca”
z marmuru, którego białe żyłki stają się zastygłymi śladami życia portretowanego.
Te prace są intrygujące, szorstkie, silne.
W twórczości Krzysztofa Pawłowskiego
możemy dostrzec jego życiową drogę i fascynacje, m.in. sztuką rodzimych mieszkańców Alaski.

Krzysztof

Dariusz Kowalski-K

odar, „Wędrowiec

”

Ekspresja towarzyszy także Majidowi Jammoulowi. Odważne, nieograniczone materiałem, malarskie, jak „The flame of Erose” i „Genesis” prace
syryjskiego artysty są najbardziej zbliżonymi do
abstrakcji rzeźbami tej ekspozycji, a jednocześnie
dojrzałym ujęciem podejmowanych tematów.
Przyglądam się „Wędrowcowi” Dariusza Kowalskiego Kodara i odczytuję zawartą w rzeźbie
historię. Czy to alter ego twórcy? Czy kubistyczne
formy to kolejne progi, schody, po których wspina
się tytułowy bohater? Czy to bagaż niesiony przez
człowieka, a jednocześnie coś, co determinuje i określa jednostkę? Autor, znany z realistycznych, pomnikowych dokonań, prezentuje na wystawie prace, np. „Kurosa”, które pokazują, jak
można wędrować niejedną ścieżką.
I na koniec „smak alabastru” w wykonaniu
Teresy Pastuszki Kowalskiej. Można delektować się i dotykać oczami bieli jej prac, zgeometryzowanych, a łagodnych, przynoszących niekiedy echo art deco. „Cantata”, „Ich
dwoje, „Płynę na wyspy szczęśliwe” uświadamiają, że twardy materiał w rękach rzeźbiarza zmienia się w tworzywo plastyczne,
poddające się woli artysty.
„Ból”
i,
sk
w
ło
w
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Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz – Prezesi GRUPY MAZURKAS
zapraszają mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego i okolic na wyjątkowy wieczór
Wielka Gala w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
z okazji XXX edycji FORUM HUMANUM MAZURKAS

3 września, godz. 17.00
„Kozacy w Ożarowie !”
Najbardziej spektakularne tańce świata. W programie „MY, ZAPOROŻCY”
Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Ukrainy im. G. Wieriowki
Imponujący i kolorowy kalejdoskop 70-ciu tancerzy, śpiewaków i muzyków.
Mistrzostwo tańca, zachwycające brzmienie chóru, wspaniali muzycy
i ich unikalne instrumenty. Najpiękniejsze utwory folkloru UKRAINY, ale
nie tylko. Wielki i wiele znaczący koncert zawodowych artystów.
Na SCENIE TALENTÓW: Irena Bartkowska przedstawi
kolejny nowy talent sztuki scenicznej
Inauguracja wystawy: I FORUM RZEŹBY MAZURKAS
W trakcie wieczoru zapraszamy również na otwarcie I Forum Rzeźby
Mazurkas, to wystawa kilkudziesięciu rzeźb na terenie zielonym i we wnętrzach
Hotelu Mazurkas. Jest to unikalna wystawa znakomitych prac 15-u znanych
rzeźbiarzy. Wystawiane dzieła-rzeźby w granicie, marmurze, brązie i innych
materiałach brały już udział w wielu wystawach rzeźby w Europie.
Prowadzenie wieczoru: Andrzej Bartkowski
Kurator wystawy rzeźby: Janina Tuora
Realizacja filmu: Jan Sumikowski i Janina Tuora
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Kalendarz liturgiczny
Wrzesień 2017
1
2

Piątek, Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy
1 Tes 4,1-8; Ps 97, 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12; Łk 21,36; Mt 25,1-13;
Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny
1 Tes 4,9-11; Ps 98, 1. 7-8. 9; Ef 1,17-18; Mt 25,14-30;

3

Niedziela. Dwudziesta Druga Niedziela zwykła
Jr 20,7-9; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Rz 12,1-2; por. Ef 1,17-18;
Mt 16,21-27;

4

Poniedziałek. Dzień Powszedni albo wspomnienie
błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty
(Józefy Chrobot) i Towarzyszek albo wspomnienie
błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli
i Towarzyszek
1 Tes 4,13-18; Ps 96, 1 i 3. 4-5. 11-12. 13; Łk 4,18; Łk 4,16-30;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie
św. Matki Teresy z Kalkuty
1 Tes 5,1-6. 9-11; Ps 27, 1. 4. 13-14; Łk 7,16; Łk 4,31-37;
Środa. Dzień Powszedni
1 Tes 5,1-6. 9-11; Ps 27, 1. 4. 13-14; Łk 4,18; Łk 4,38-44;
Czwartek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św.
Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
Kol 1,9-14; Ps 98, 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Mt 4,19; Łk 5,1-11;
Piątek. Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Mi 5,1-4a; Ps 13, 6; Rz 8,28-30; ; Mt 1,1-16. 18-23;
Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny albo wspomnienie św. Piotra Klawera,
prezbitera albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy
Kol 1,21-23; Ps 54, 3-4. 6 i 8; J 14,6; Łk 6,1-5;
Niedziela. Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła
Ez 33,7-9; PS 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Rz 13,8-10; 2 Kor 5,19;
Mt 18,15-20;
Poniedziałek. Dzień Powszedni
Kol 1,24 – 2, 3; Ps 62, 6-7. 9; Łk 4,18; Łk 6,6-11;
Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie
Najświętszego Imienia Maryi
Ef 1,3-6. 11-12; Ga 4,4-7; Łk 1,46-48. 49-50. 51-53. 54-55;
Łk 1,45; Łk 1,39-47;
Środa. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła
Kol 3,1-11; Ps 145, 2-3. 10-11. 12-13ab; Łk 6,23ab; Łk 6,20-26;

16

Sobota. Wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
1 Tm 1,15-17; Ps 113, 1-2. 3-4. 5a i 6-7; J 14,23; Łk 6,43-49;

17

Niedziela. Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła
Syr 27,30 – 28, 7; Ps 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; Rz 14,7-9;
J 13,34; Mt 18,21-35;

18

Poniedziałek. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
Mdr 4,7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14; 1 J 2,12-17;
Mt 5,8; Łk 2,41-52;

19

Wtorek. Wspomnienie świętego św. Januarego,
biskupa i męczennika
1 Tm 3,1-13; Ps 101, 1-2ab. 2cd-3ab. 5-6; Łk 7,16; Łk 7,11-17;

20

Środa. Wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy
1 Tm 3,14-16; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; J 6,63b. 68b; Łk 7,31-35;

21
22
23
24
25
26
27
28

Piątek. Dzień Powszedni
1 Tm 6,2c-12; Ps 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20; por. Mt 11,25;
Łk 8,1-3;
Sobota. Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
1 Tm 6,13-16; Ps 100, 1-2. 3. 4-5; Por. Łk 8,15; Łk 8,4-15;
Niedziela. Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła
Iz 55,6-9; Ps 145, 2-3. 8-9. 17-18; Flp 1,20c-24. 27a;
por. Dz 16,14b; Mt 20,1-16a;
Poniedziałek. Wspomnienie bł. Władysława
z Gielniowa, prezbitera
Ezd 1,1-6; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Mt 5,16; Łk 8,16-18;
Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie
świętych męczenników Kosmy i Damiana
Ezd 6,7-8. 12b. 14-20; Ps 122, 1-2. 4-5; Łk 11,28; Łk 8,19-21;
Środa. Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
Ezd 9,5-9; Tb 13, 2. 3b-4abc. 7. 8; Mk 1,15; Łk 9,1-6;
Czwartek. Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Ag 1,1-8; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; J 14,6; Łk 9,7-9;
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Piątek. Święto świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała
Dn 7,9-10. 13-14; Ap 12,7-12a; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5;
Por. Ps 103, 21; J 1,47-51;
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Sobota. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera
i doktora Kościoła
2 Tm 3,14-17; Ps 119, 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Dz 16,14b;
Mt 13,47-52;

Czwartek. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Lb 21,4b-9; Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38; Flp 2,6-11; ; J 3,13-17;
Piątek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Hbr 5,7-9; Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20; ; J 19,25-27; Łk
2,33-35;

Czwartek. Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Ef 4,1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5; ; Mt 9,9-13;
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Terminarz
Parafialny

Terminarz
Parafialny

MSZE ŚWIĘTE
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30 (dla rodzin),
12.00 (suma), 15.00 (z koronką), 18.00,
20.00 (dla młodzieży)
dni powszednie: 7.00, 15.00 (z koronką), 18.00
Niedziela adoracyjna
pierwsza niedziela miesiąca
SAKRAMENT POJEDNANIA
podczas każdej Mszy św.
NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
codziennie o 15.00 (transmitowane
przez TV Misericordia)
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
codziennie 7.00-18.00
I CZWARTKI MIESIĄCA:
– Msza św. w intencji powołań
kapłańskich, zakonnych i misyjnych: 18.00
– Noc Nikodema: 18.45-21.00
I PIĄTKI MIESIĄCA:
– nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa po Mszy św. o 7.00
– odwiedziny chorych od 9.00
– Wieczór Miłosierdzia: 20.00
I SOBOTY MIESIĄCA:
– od listopada do Wrzesieńa o 10.00
– modlitewne spotkania mężczyzn o 19.00
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
13 – każdego miesiąca od Wrzesieńa
do października o 18.00
Kancelaria Parafialna:
czwartki, piątki: 8.00-10.00, 16.00-17.45
soboty: 8.00-10.00
w sprawach nagłych:
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Spotkania grup
w salkach parafialnych:
Żywy różaniec:
pierwsze niedziele miesiąca – 16.00
Akcja Katolicka:
drugie i trzecie poniedziałki miesiąca – 19.00
Grupa Charytatywna:
spotkania: raz w miesiącu w środy
dyżury: wtorki 16.00-18.00 w magazynie
Wspólnota Faustinum:
trzecie piątki miesiąca – 18.30 Wspólnota
Krwi Chrystusa:
czwartki po adoracji
Przyjaciele Oblubieńca:
wtorki – 19.00
Ruch Rodzin Nazaretańskich:
poniedziałki po Mszy św. o 18.00
Domowy Kościół:
czwartki – 18.00
Chór parafialny:
środy po Mszy św. o 18.00
Lektorzy: soboty – 10.00
Ministranci: soboty – 11.00
Pallotyńskie Nutki:
soboty – 14.00
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