




 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Drogiej Siostrze Ewie Janek, naszej Moderatorce Diecezjalnej  

z okazji Dnia Imienin życzymy,  
by Pan, któremu Siostra zawierzyła wspierał w wędrowaniu Jego drogami, 

niech napełnia radością z faktu, że należy Siostra do Niego, 
niech Maryja wyprasza potrzebne łaski w służbie Bożej, 

niech Siostra będzie nadal zawsze dla nas 

Znakiem Bożej Obecności wśród nas, 
niech nie brakuje Siostrze radości i zapału, 

niech wszyscy, z którymi Siostra się spotyka nazywają siebie 
„Szczęśliwymi”... 

 

Zapewniamy o wdzięcznej modlitwie! 

 
 

 

Od Redakcji 
 

Gdy w listopadzie zatrzymywaliśmy się, aby za-
stanowić się nad przemijalnością czasu przy okazji 
wspominania Wiernych Zmarłych, to miesiąc grudzień 
również ukazuje nam czas, ale okazją do tego jest nowy 
rok liturgiczny. 
 Na początku tego nowego roku staje przed nami 

Chrystus, przypominający o swoim powtórnym przyjściu 

na ziemię czyli o Paruzji. A od 17 grudnia będziemy już 
bezpośrednio przygotowywać się do obchodów uroczysto-

ści Bożego Narodzenia. Dla nas nowy rok staje się okazją do zastanowienia 
się nad naszą relacją do Chrystusa, który w tekstach liturgicznych tego 
czasu mówi nam: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny, kiedy Syn 
Człowieczy przyjdzie”, a w innym miejscu słyszymy: „Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. My, oazowicze, mamy wiele możliwo-
ści, dzięki którym możemy pogłębiać naszą relację z Chrystusem. Jedną z 
nich jest Namiot Spotkania, w którym przez rozważanie Pisma Świętego 
przybliżamy sobie Słowo Boga, aby Ono ubogacało nas wewnętrznie, ale 
także byśmy mogli wcielać Je w życie, bo dopiero wtedy, gdy sami 

jesteśmy napełnieni tym Słowem możemy iść i głosić. 



Natomiast, gdy nie rozważamy Bożego Słowa to nie many czego głosić,  
a właściwie nie mamy Kogo głosić. Nie jest łatwo wśród codziennych 

obowiązków pamiętać o tym, aby wziąć do ręki Pismo Święte i rozważać 

jego Słowa. Dlatego wychodzimy naprzeciw temu jakże ważnemu zapo-
trzebowaniu i od tego numeru naszego Miesięcznika będziemy zamieszczać 
w nim teksty przeznaczone do rozważania na dany miesiąc, wraz  
z odpowiednim komentarzem i pytaniami, które podpowiedzą nam na co 
zwrócić uwagę w tych fragmentach. Szczególnie zachęcamy do skorzysta-
nia z tej formy pomocy animatorów, którzy oprócz tego, że będą pogłębiać 
swoją więź z Chrystusem, będą mogli też dzielić się swoimi przemyślenia-

mi podczas spotkań ze swymi grupami w parafiach. Niech to będzie nasze 
postanowienie na Adwent, aby odnowić praktykę codziennego Namiotu 
Spotkania. 
 Ostatnie dni tego miesiąca to przede wszystkim wielka radość, 

która towarzyszy nam z okazji świąt Bożego Narodzenia. Radość ta ma 
podwójny wymiar. Pierwszym jest to, że Bóg stał się człowiekiem, wszedł 

w ludzką naturę, aby nas odkupić. Jest to dla człowieka wielkim wyróżnie-
niem, że Bóg obdarzył go tak wielką godnością. Drugi wymiar to charakter 
rodzinny tych świąt, podczas których dominuje klimat spotkań z bliskimi 
oraz atmosfera wybaczenia sobie wszelkich urazów. 

W tym miesiącu będziemy przeżywać także trzy wydarzenia zwią-
zane bezpośrednio z naszym Ruchem: Uroczystość patronalną Ruchu 
Światło-Życie (8 grudnia), w związku z liturgiczną uroczystością Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 22 rocznicę śmierci ks. Wojcie-
cha Danielskiego (24 grudnia) oraz uroczystość patronalną Domowego 
Kościoła (30 grudnia), w związku z liturgiczną uroczystością Świętej 

Rodziny. 
Niech atmosfera przeżyć tego miesiąca umacnia naszą wiarę w Bo-

ga, a także wiarę w dobroć drugiego człowieka odkupionego przez Chry-
stusa. 

al. Marcin Dąbrowski 
Redaktor Naczelny 

 
 

 
 

Widzieć, rozumieć, naśladować, a wreszcie 
samemu Zawierzyć 

 
 Na granicy czasu – między pierwszą, a drugą 

częścią każdego naszego roku formacyjnego – przeży-
wamy patronalną uroczystość naszego Ruchu, uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ileż razy zawierza-
liśmy Niepokalanej Ruch Światło-Życie  
i wszystkich go stanowiących. Dziękujemy więc Bogu 
za Maryję, która jest „Cała Piękna” poprzez swą wiarę, 

ufność wbrew nadziei i miłość, która stała się treścią Jej życia. Rozumiemy 

więc ciągłą potrzebę oddawania w Jej ręce naszej drogi: Ludzi, Miejsc  



i Czasu. W duchu wdzięczności myślimy o tamtym zawierzeniu sprzed 
prawie 35 laty, gdy późniejszy papież Jan Paweł II i ks. Franciszek Blach-

nicki oddawali Maryi dzieło Oazy. Dziś obydwaj są kandydatami do chwały 

ołtarzy. 
 Zachwyca nas Niepokalana Maryja swym pięknem i wspaniałością 
realizacji Bożych planów w życiu. Nie wystarczy jednak zapatrzeć się 
jedynie w Maryję i podziwiać Ją. Trzeba nam – oddając w Jej ręce „wszyst-
ko to, co nas stanowi” – naśladować Ją w naszej codzienności. Tego uczył 
nas Jan Paweł II, który w swój herb wpisał słowa „Cały Twój”, tak właśnie 
zachęcał nas kard. Stefan Wyszyński, by „wszystko postawić na Maryję”,  

w odniesieniu do często szarej i niełatwej codzienności bp Piotr Gołębiow-
ski przypominał, że „Maryja jest naszą Nadzieją”, tak wreszcie tłumaczył 
ks. Franciszek Blachnicki: „Niepokalane Poczęcie to pełnia miłości polega-
jącej na oddaniu siebie, to szczyt miłości stworzenia wracającej do Boga 

Stwórcy”. Czyż te lekcje życia, pełnej rozkochania pobożności maryjnej i 
naśladowania Jej – utrwalone w życiu i przepowiadaniu tychże Sług Bożych 

nie są drogowskazami na drogach naszej formacji w Ruchu Światło-Życie? 
Z pewnością tak. Ten depozyt stanowi bogactwo naszej drogi. 
 Maryja uczy nas zgody na Boże plany. Ona nie pytała Archanioła  
w Nazarecie, jaką dostanie kiedyś emeryturę, jako Matka Boga; nie 
stawiała pytań o to, czy będzie Jej się to opłacało, czy taka inwestycja 
będzie drogą kariery... Nie stawiała wreszcie warunków odnośnie do 
zaszczytów i honorów. Ona po prostu przyjęła Bożą wolę. I może jeszcze 

raz: nie pytała, czy po powrocie od Elżbiety – po około trzymiesięcznym 
tam pobycie – będzie miała do czego wrócić: do domu, do zajęć, do 
codziennej pracy... A nam tak czasem brakuje takiego zawierzenia... 

Potrafimy z łatwością powtarzać słowa zawierzenia Krakowskiego Kardyna-
ła i Ojca Franciszka, ale wypowiedzieć je samemu w praktyce?! To czasem, 
niestety, za dużo... Bóg wzywa i zaprasza do bliskości z sobą. To dokonuje 
się też w czasie rekolekcji. A my jakże często stawiamy warunki i przykre 

pytania: czy się opłaci? jak coś zostawić na ten czas? czy Pan Bóg wyna-
grodzi mi „straty”? Wierny Czciciel Maryi Jan Paweł II uczy nas i dziś, że 
„trzeba nam więcej «być» aniżeli «mieć»”. Więc może trzeba w zbliżającą 
się Noc Betlejemską i w otwierającą nowy rok uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi już tak własnymi słowami, po prostu – ale z wiarą 
i miłością – zawierzyć Jej siebie, swą rodzinę, plany i zamiary... I może 

warto uczynić przy tej okazji konkretne postanowienie – może właśnie to, 

że na Jej wzór w nowym roku będziemy szukać bliskości Boga, a może 
właśnie na rekolekcjach wakacyjnych...? Już teraz trzeba o tym myśleć.  

Niech natchnieniem i podpowiedzią będą tu słowa Benedykta XVI  
z ostatniej encykliki, gdy woła do Maryi: „pojmujemy święty lęk, jaki Cię 
ogarnął, gdy anioł Pana wszedł do Twej izby i powiedział Ci, że masz 
wydać na świat Tego, który jest nadzieją Izraela i którego świat oczekuje. 

Dzięki Tobie, przez Twoje «tak», nadzieja tysiącleci miała się stać rzeczy-
wistością, wejść w ten świat i w jego historię. Pochyliłaś się przed wielko-
ścią tego zadania i powiedziałaś «tak»: «Oto ja, służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa twego»” (Spe salvi, 50). 
 Maryja Niepokalana i przyjmująca Bożą wolę jest dla nas także 
Mistrzynią ewangelizacji. Jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. To Ona 



przecież w kończącym się roku zakończyła wędrówkę drogami naszej 
diecezji. Odwiedzała wspólnoty Kościoła, którego jest Matką, nie patrząc 

na warunki atmosferyczne, trudności drogowe, czy inne niedogodności. 

Tak jak dwa tysiące lat temu – tak i teraz szła i głosiła, „że wielkie rzeczy 
czyni nam Pan”! Tak więc zapatrzenie się w Nią w tym roku formacji musi 
być osadzone mocno w darze Nawiedzenia naszej diecezji. Gdy więc 
zastanawiamy się, co znaczy „iść i głosić”, trzeba spojrzeć w swe serce  
i przywołać tamte spotkania z Maryją. Trzeba nam nabrać na nowo zapału. 
Ona może o sobie powiedzieć, powtarzając hasło naszej formacji  
w miesiącu grudniu: „Jestem napełniona Duchem Świętym”. Naśladować 

Ją znaczy więc z taką właśnie mocą Ducha „iść i głosić!”. 
 Przełamując w geście miłości i wdzięczności opłatek, chcę to 
właśnie uczynić życzeniem na zbliżające się święta dla Wszystkich człon-
ków Ruchu Światło-Życie naszej diecezji: dla Księży, Sióstr Zakonnych, 

Rodzin, Osób Samotnych, Alumnów, Animatorów, Młodzieży, Dzieci, 
naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, dla wszystkich Czytelników naszego 

miesięcznika. „Idźcie i głoście”, ze świadomością, że „Słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało między nami”, a przynosi Je Niepokalana Matka 
Kościoła. 

ks. Albert Warso 
Moderator Diecezjalny 

 

 
Cała nasza diecezja 3 listopada 2007 r. 

świętowała w Jedlińsku, przy chrzcielnicy Sługi 
Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, 50-tą rocznicę 
sakry biskupiej. Uroczystej Mszy Świętej z udziałem biskupów sandomier-

skich i radomskich przewodniczył bp Edward Materski, a homilię wygłosił 

bp Marian Zimałek z Sandomierza.  
Dziękujemy Księdzu Biskupowi za to, że zgodził się, aby tekst ho-

milii traktującej o trosce Sługi Bożego o małżeństwa i rodziny ukazał się  
w naszym diecezjalnym miesięczniku oazowym. 

 
Pasterskie zatroskanie o małżeństwa i rodziny. 

(Rz 16,3-9.16,22-27; J 10,11-18) 
 

„Bracia: Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie” 
Rz 16,3. 

 
 



 
1. Św. Paweł zakończył swój List do Rzymian licznymi pozdrowie-

niami. Odsłaniają one jeden z istotnych rysów jego sylwetki duchowej. 

Apostoł był bardzo serdeczny dla członków 

rzymskiej wspólnoty, cenił ich współpracę  
w misji apostolskiej i okazywał im głęboką 
wdzięczność. Wśród tych, których pozdrawiał, są 
mężczyźni i kobiety, małżonkowie i całe rodziny. 
Słowa Apostoła Narodów: „Bracia: Pozdrówcie 
współpracowników moich w Chrystusie Jezusie” 
powtarza dziś zza grobu apostoł Kościoła 

Sandomierskiego i Radomskiego, biskup Piotr 
Paweł Gołębiowski; on też miał bardzo liczne 
grono współpracowników: kapłanów, sióstr 
zakonnych i osób świeckich, z którymi współ-

działał w seminarium, na parafiach, w kurii i na 
terenie diecezji; każdego zauważył i docenił, 

wszystkich pozdrawiał i pozdrawia teraz. 
Odnoszę do niego również Chrystusowe słowa  
z dzisiejszej Ewangelii o dobrym Pasterzu, który 
„daje życie swoje za owce” (J 10,11). 

2. Po 50 latach od przyjęcia sakry bi-
skupiej z rąk bp. Jana Kantego Lorka oraz 
współkonsekratorów: bp. Franciszka Jopa  

z Opola i bp. Tomasza Wilczyńskiego z Olsztyna w niedzielę 28 lipca  
1957 r. w sandomierskiej bazylice katedralnej, pragnę przypomnieć 
pasterskie zatroskanie Sługi Bożego o małżeństwa i rodziny. Skłaniają 

mnie do tego następujące wydarzenia wiary: III Krajowy Kongres Eucha-
rystyczny, który odbył się przed dwoma laty pod hasłem: „Pozostań, Panie 
w rodzinach naszych”, Rok Rodziny w Kościele Sandomierskim i peregry-
nacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele 

Radomskim, której hasłem była modlitewna prośba: „Maryjo, bądź Matką 
naszych rodzin”. Nie mogę nie wspomnieć o 
peregrynacji obrazu Jasnogórskiego w latach 
1972 - 1973, gdy Kościołem Sandomierskim 
kierował bp Piotr Gołębiowski; jej hasło 
brzmiało: „Maryja nawiedza Lud Boży 

diecezji sandomierskiej, aby uświęcić 

rodziny”. Można i trzeba powiedzieć, że 
małżeństwo i rodzina były w drugiej połowie 
ubiegłego stulecia i są obecnie w centrum 
pasterskiej troski Kościoła Radomskiego i 
Sandomierskiego, jego biskupów i kapłanów 
oraz współpracowników świeckich. Wierzy-

my, że wspiera nas w tej posłudze sługa 
Boży bp Gołębiowski. 

3. Bp Piotr pochodził z rodziny wie-
lodzietnej; urodził się 10 czerwca 1902 roku 
w Jedlińsku jako drugie spośród dziewięcior-
ga dzieci małżonków Jana i 



Heleny z domu Piątek; z rodziną swoją czuł się związany bardzo mocno 
przez wszystkie dni życia. Umiłowanie własnej rodziny przeniósł na 

Seminarium Duchowne, parafie i diecezję. Był ojcowski dla alumnów  

i kapłanów, dla sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Wszędzie wprowa-
dzał atmosferę rodzinną. W bogatym wizerunku jego osobowości bardzo 
czytelna jest szczególna wrażliwość na sprawy małżeństwa i rodziny. 
Biskup Piotr służył rodzinom jako ojciec duchowny kandydatów do kapłań-
stwa i profesor teologii moralnej, formując duszpasterzy i kierowników 
sumień. W latach okupacji, gdy proboszczował w Baćkowicach, przeżył 
razem z parafianami okropności wojny i niedolę wysiedlenia, zniszczenie 

kościoła i niemal wszystkich domostw. W lipcu 1944 r. parafia Baćkowice 
znalazła się bowiem na pierwszej linii frontu. Większość zabudowań została 
spalona. Ludzie mieszkali w piwnicach i ziemiankach; około 200 osób 
schroniło się w murowanej plebanii. Ksiądz Proboszcz był oparciem dla 

wszystkich. Pomagał, podtrzymywał na duchu, nawet podczas strzelaniny 
spieszył do chorych i rannych. Brał w obronę napastowanych przez 

żołnierzy niemieckich i sowieckich. Dzielił niedolę wysiedlenia, odwiedzał 
przebywających w szpitalu, pokonując pieszo wielokilometrową odległość  
z Mominy do Opatowa. Po wycofaniu się wojsk niemieckich w styczniu  
1945 r., był przewodnikiem dla parafian powracających z wygnania przez 
zaminowane pola. Koił ból tych, którzy stracili najbliższych. We wspomnie-
niach najczęściej powtarza się stwierdzenie, że miał czułe, ojcowskie 
serce, ciepłe słowo i pomocną dłoń. 

4. Okres posługi biskupiej Sługi Bożego przypadł na czasy 
wzmożonej troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę w obliczu nasilających 
się ataków antyrodzinnej polityki władzy ludowej. Bp Piotr, nawiązując do 

wydarzeń religijnych w Kościele, w Polsce i w diecezji, po mistrzowsku 
upowszechniał naukę Soboru Watykańskiego II i pap. Pawła VI o małżeń-
stwie i rodzinie. Wiernie realizował wytyczne Konferencji Episkopatu Polski 
zawarte w instrukcjach o przygotowaniu do życia małżeńskiego i o duszpa-

sterstwie rodzin (z roku 1969 i 1975); program Wielkiej Nowenny uczynił 
swoim programem; zaangażował w duszpasterstwo rodzin nie tylko 

kapłanów, ale i liczną 
grupę odpowiednio przy-
gotowanych świeckich. 
Wychodził również z 

własnymi inicjatywami. W 

jego nauczaniu dom 
rodzinny jawił się jako 
miejsce wspólnej modlitwy, 
czytania i rozważania 
Pisma św., przeżywania 
tajemnic wiary w ramach 

roku liturgicznego; przypo-
miniał, że w rodzinie 

rozpoczyna się proces przygotowania do życia małżeńskiego, kiełkują  
i rozwijają się ziarna powołań duchownych, budzi się gorliwość apostolska  
i zapał misyjny, kształtuje odpowiedzialność za Kościół i umacnia poczucie 
łączności z Jego pasterzami.  



 
5. Pragnąc zabezpieczyć „kościół domowy” przed zagrożeniami 

ateizacji i demoralizacji, wszystkie rodziny oddał w opiekę Matce Bożej 

Świętorodzinnej podczas koronacji cudownego obrazu w Studziannie 

(1968); zaprosił Maryję, żeby uświęcała rodziny, nawiedzając parafie w 
kopii Jasnogórskiego Wizerunku (1972-73); z koronacją obrazu w Wyso-
kim Kole (1974) złączył apel o odmawianie różańca w rodzinach; urządził 
w parafiach rekolekcje trzeźwościowe orędzia fatimskiego, by ratować 
rodziny przed plagą pijaństwa (1976-79); koronacja obrazu Pani Ziemi 
Radomskiej w Błotnicy (1977) była opracowana pod kątem przygotowania 

młodzieży do małżeństwa, a wielkopostne nabożeń-

stwa przebłagalne za zabijanie dzieci nienarodzonych 
przypominały o nienaruszalności życia ludzkiego. Bp 
Piotr często stawiał za wzór Rodzinę Nazaretańską, w 
Najświętszej Maryi Pannie widział „nadzieję dzisiejszej 

rodziny”, w św. Józefie troskliwego opiekuna, a w ojcu 
Maksymilianie, który oddał życie za ojca rodziny, 

potężnego orędownika. 
6. Biskupowi Gołębiowskiemu zawdzięcza 

diecezja powstanie struktur organizacyjnych duszpa-
sterstwa rodzin. Mianował duszpasterza diecezjalnego 
i duszpasterzy dekanalnych, zorganizował dla nich 
dokształcanie; kilka razy konferencje rejonowe i 
dekanalne były poświęcone pogłębianiu teologii 

rodziny i etyki życia małżeńskiego, organizowaniu 
parafialnych poradni rodzinnych oraz szukaniu 
nowych form pracy nad rodziną i z rodziną. Utworzył 

Studium Teologii Rodziny dla Księży, zatrudnił 
instruktorkę diecezjalną, czuwał nad formacją i 
życiem duchowym doradczyń parafialnych, funkcjo-
nowaniem punktów poradnictwa rodzinnego. Wiele 

uwagi poświęcił sprawie przygotowania do małżeń-
stwa, duszpasterstwu młodych małżeństw  
i posłudze w konfesjonale. Otaczał opieką powstające ruchy rodzinne  
z oazą rodzin na czele. 

7. Przytoczone fakty wskazują, że olbrzymia większość poczynań 
bp. Piotra w zakresie duszpasterstwa rodzin była wierną realizacją wytycz-

nych Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Oryginalna była 

ich interpretacja i adaptacja. Podziw budzi nadzwyczajna gorliwość Sługi 
Bożego, umiejętność przekazywania i wcielania w życie otrzymanych 
instrukcji, wielość podjętych inicjatyw, głoszenie z wiarą i radością nauki 
Kościoła o małżeństwie i rodzinie jako drodze do świętości. Ogarniając 
pamięcią formy pasterskiej troski bpa Piotra, należy stwierdzić, że służył 
rodzinom bardzo ofiarnie; jesteśmy pewni, że czyni to nadal. Liczymy na 

jego pomoc duchową i prosimy o nią, bo ataki przeciwko nauce Kościoła na 
temat małżeństwa i rodziny nie tylko że nie ustały, ale wciąż są ponawia-
ne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i nasz naród toczy choroba groźniej-
sza od raka; jest to plaga rozwodów, rezygnacja z zakładania rodziny, lęk 
przed wielodzietnością, niszczenie życia poczętego, ataki na instytucję 
małżeństwa, eurosieroctwo. W atmosferze tak bardzo niesprzyjającej 



małżeństwu i rodzinie Sługa Boży przypomina prawdę, że małżeństwo 
sakramentalne jest źródłem życia i świętości. Nie tylko przypomina; 

jesteśmy pewni, że również wspiera duchowo wszelkie dążenia, które 

zmierzają do umacniania rodziny. Z pewnością bp. Piotra cieszy fakt, a nas 
napełnia nadzieją, że liczba tych dążeń w ostatnich kilku dziesiątkach 
latach znacząco wzrosła; ich owocem jest nie tylko zorganizowane duszpa-
sterstwo rodzin, jest przede wszystkim upowszechnianie nauki Kościoła o 
małżeństwie i rodzinie, są odważne głosy w obronie życia dzieci nienaro-
dzonych, są Ruchy i Stowarzyszenia Prorodzinne, Kościół Domowy, Oaza 
Rodzin, Rodziny Nazaretańskie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętego Życia, jest Ruch Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, są Domy Samotnej Matki, Samorządowe Komisje do 
Spraw Rodziny, jest zmiana ustawy z 1956 r., która bez ograniczeń 
dopuszczała zabijanie dzieci nienarodzonych, są małżeństwa konkordatowe 

i instytucja separacji, przede wszystkim są rodziny, które żyją Ewangelią 
Chrystusa. I rodzin tych jest przeważająca większość. Przytoczone fakty 

ożywiają naszą nadzieję, a umacnia ją swoją troską o małżeństwa  
i rodziny sługa Boży bp Gołębiowski. Wspominając 50-tą rocznicę jego 
sakry, dziękujemy Bogu za tak ofiarnego pasterza rodzin 
uroczystą Eucharystią i modlimy się o łaskę jego rychłej 
beatyfikacji: Duchu Święty, który serce biskupa Piotra 
rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i 
bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń 

go opiekunem i orędownikiem rodzin naszych, żeby każda 
z nich była Bogiem silna. Amen. 

 

bp Marian Zimałek 
 

 
 

 

Panie Pośle, raz jeszcze gratulując wyboru, który jest przecież 
owocem zaufania społecznego i z pewnością Pańskiej postawy  
i aktywności społecznej chcielibyśmy postawić pierwsze pytanie: 
jakie pierwsze wrażenia wyniósł Pan z „wędrówki” parlamentar-
nymi drogami? 

 

Pierwsze wrażenie, jakie odczułem to był „majestat” budynku i 
„majestat” miejsca. Czułem taką wielką odpowiedzialność za kraj, za ludzi, 



za swój region, za środowiska, które mnie poparły, za 
środowiska, z których się wywodzę – mam tu na myśli: 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, Akcję Katolicką, 

itp.  
 
Z mównicy sejmowej pada tak wiele wypowiedzi 
dotyczących ciągłej potrzeby zmian. Zmian na 
lepsze oczekują wszyscy. Co jednak - według 
Pana - wymaga najpilniejszego unormowania  
i uporządkowania? 

   
Ostatnio w parlamencie, a szczególnie w expose Premiera słyszeli-

śmy dużo pięknych słów, słów o zaufaniu, o miłości. Jak widać słowa nie 
zawsze idą w parze z działaniami. W tej kadencji pierwszą decyzją, albo 

może jedną z pierwszych, jaką podjął Parlament za przyczyną obecnej 
koalicji było rozwiązanie komisji do spraw rodziny, komisji która miała na 

celu zajmowanie się sprawami rodziny i sprawami kobiet. Ta decyzja 
bulwersuje mnie i wszystkich posłów z Prawa i Sprawiedliwości, bo to 
przecież rodzina jest najmniejszą i najważniejszą cząstką społeczną. Nie 
będzie zdrowego społeczeństwa, jeśli nie będzie zdrowej rodziny. Jeśli 
wspólnie będziemy pracować nad kryzysami w małżeństwach, to nie 
będzie tak dużej patologii w społeczeństwie. 
  

Jeśli wolno nam pytać tak bardzo osobiście, to co konkretnie 
stanowiłoby największą Pana radość osiągniętą dzięki posłudze  
w Polskim Parlamencie? 

 
Największa radość?? Hmm. Chyba największą moja radością bę-

dzie, jeśli po tej kadencji zagłosuje na mnie (jeżeli będę stratował w 
wyborach) tyle samo osób, co teraz. Odpowiedź wygląda bardzo partyku-

larnie, ale tak na serio niesie ona to, o czym bardzo często myślę. Wytłu-
maczę moją odpowiedź: 21 października zaufała mi rzesza osób i poprzez 
oddane głosy złożyli oni w moje ręce swoje oczekiwania i nadzieje. 
Chciałbym tak służyć i pracować, aby nie zawieźć tych, którzy mi zaufali, 
abym po upływie tych czterech lat mógł powiedzieć: „zrobiłem wszystko co 
byłem w stanie zrobić, aby spełnić oczekiwania tych, którzy mi zaufali”. 

 

Lista prac i posług, które podejmował Pan w ramach Ruchu Świa-
tło-Życie naszej diecezji jest bardzo długa. Wyrażamy za nie 
serdeczną wdzięczność – wspomnijmy może tylko posługę, wraz  
z żoną - panią Małgorzatą, jako Para Rejonowa Domowego Kościo-
ła w rejonie Opoczno. Podobnie żywo uczestniczył Pan w pracach 
Akcji Katolickiej. Jakie więc widzi Pan możliwości wykorzystania 

zdobytych doświadczeń w pracy parlamentarnej? 
 

Praca społeczna przybliżała mnie i przybliża ciągle do ludzi i do ich 
codziennych problemów. Prowadziliśmy w parafii wiele akcji, wymienię 
tylko kilka: praca z bezrobotnymi, współpraca na wielu płaszczyznach  
z młodzieżą, praca na rzecz najbardziej potrzebujących, współpraca z 



organizacjami pracującymi dla niepełnosprawnych, organizacje wielu 
koncertów i festynów parafialnych, itp. Te wszystkie dzieła nauczyły mnie 

współpracy z ludźmi i dostarczały wiele doświadczeń, które teraz mogę 

wykorzystywać w parlamencie.  
Na koniec chce powiedzieć o najważniejszym: nie byłoby tych dzieł 

bez formacji w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie. To tu właśnie 
nabieram sił, tu się formuję i tu uczę się, jak służyć innym. 
 
Ostatnie pytanie, to właściwie prośba o słowo „do swoich” – co 
chciałby więc Pan przekazać naszym Czytelnikom: duszpasterzom, 

rodzinom, osobom samotnym i młodzieży Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Radomskiej? 
 

Chciałbym podziękować wszystkim: duszpasterzom, rodzinom, 

osobom samotnym i młodzieży, tym którzy w jakikolwiek sposób mnie 
wspierali i wspierają na mojej drodze. Chce wszystkich zapewnić, że będę 

się starał nie zawieść i godnie WAS reprezentować w Polskim Parlamencie, 
ale jednocześnie potrzebuję Waszej pomocy, wielkiej pomocy, na którą 
bardzo liczę – liczę na Waszą modlitwę. Dlatego też za pośrednictwem 
naszego diecezjalnego miesięcznika „Czeka nas droga” zwracam się  
z prośbą do wszystkich, którzy chcą mi pomóc: proszę o nieustanną 
modlitwę, o wspieranie mnie na tej zaszczytnej, lecz ciężkiej drodze.  
 

Dziękujemy za rozmowę, życzymy wielu sił i zapewniamy o naszej 
pamięci modlitewnej. 
 

Red. 
 

 
 

Na dźwięk słowa „adwent” przychodzą zawsze te same i jedno-
znaczne skojarzenia: oczekiwanie, przygotowanie i wciąż 
powtarzające się słowa: „prostujcie ścieżki Jezusowi”. 
Pytanie co tak naprawdę oznaczają te słowa? Aby to 
stwierdzić trzeba dobrze poznać siebie   
i swoje ścieżki. Jestem człowiekiem, a więc jestem powoła-
ny tak jak wszyscy inni. Jesteśmy powołanymi do szczęścia 

i miłości. Do wypełniania swojego życia jak najbarwniej-
szymi chwilami. W jaki sposób? To już zależy 



tylko od nas. Ważne, by to było prawdziwe i nie ulotne szczęście, czyli 
takie do którego zawsze można powrócić, takie które nie przemija. Łatwo 

powiedzieć…  czemu tak właściwie nie jesteśmy szczęśliwi? Zazwyczaj 

dlatego, że nie możemy zaakceptować samych siebie. Ile to już razy 
przeszkadzał nam za duży brzuch, krzywy nos, niedokładność czy leni-
stwo? Czasem takie sprawy zajmują całkowicie nasza uwagę i energię. No 
i dobrze, bo trzeba nad sobą pracować. Nie za wszelką cenę, ale tak ze 
zdrowym rozsądkiem. Przede wszystkim to trzeba sobie powiedzieć, że 
skoro jestem taki, jaki jestem, to nie jest to bez znaczenia. Może akurat ja 
mam takie problemy, bo ktoś inny by sobie z nimi nie poradził. Może to 

właśnie mój krzyż! Nie pozostawajmy tylko w zachwycie nad swoimi 
problemami. To nie powód do dumy. Wiadomo, że praca nad sobą należy 
zdecydowanie do najcięższych zawodów na świecie. Chyba że ktoś nam 
pomoże? Jestem na 100% pewien, że jest taka osoba. Pytanie tylko co Ty 

z tym faktem zrobisz. Może warto powiedzieć Bogu całą prawdę zapomina-
jąc o tym kim jestem, tzn. z tęsknoty i miłości przytulić się do krzyża 

zostawiając Jemu swoje człowieczeństwo. On już wie co z tym zrobić. 
Niech każda modlitwa będzie wpatrzeniem się w oczy Przyjaciela. Niech to 
będzie czerpanie radości. A co do prostowania ścieżki, to może warto 
wykorzystać konfesjonał. Tam właśnie można spotkać się z Miłością, a jeśli 
cenimy Miłość to należy oddać się jej w prawdzie. Więc idąc do adwento-
wej spowiedzi bądź prawdziwy. Wydaje się proste, lecz kiedy przychodzi co 
do czego, to wyznajemy swoje formułkowe grzechy, stwierdzamy, że 

żałujemy i cieszymy się, że po raz kolejny się udało. Ale to tylko „po-
wierzchniowe” rozwiązanie. Czy nie lepiej będzie zaserwować Bogu właśnie 
„środek”? Jeśli mówisz, że zgrzeszyłeś to powiedz dlaczego, co jest 

największą trudnością i bólem, co doprowadza Cię do płaczu i załamania. 
Tego nie można ukrywać w sobie. Dopiero kiedy staniemy cali w prawdzie 
przed sobą i Bogiem możemy pójść naprzód. Inaczej jutro nie nadejdzie 
nigdy, a przecież już jutro święta! 

a. Pindakiewicz Mateusz 
 

W mojej pracy zawodowej na co 
dzień ocieram się o tajemnice poczęcia i 
narodzin. Pojawienie się  nowego życia jest 
prawdziwym cudem. I nie ma dwóch takich samych oczekiwań. I nie ma 
dwóch takich samych narodzin. I nie ma dwojga takich samych dzieci. To 

wszystko jest niepowtarzalne i za każdym razem jest to cud. Zawsze mnie 
zadziwiał fakt kształtowania się w pełni rozwiniętej istoty ludzkiej z dwóch 
mikroskopijnej wielkości komórek  oraz cud macierzyństwa, czyli budowa-
nie na przyjęcie nowego człowieka bezpiecznej przystani. 



Tym co bardzo zdumiewa, co fascynuje, jest miłość macierzyńska  
i ojcowska – potężne uczucia rodzące się niepostrzeżenie przy codziennej 

opiece nad dzieckiem. I widząc obecne przez całą dobę oddanie rodziców, 

to troszczenie się o maleństwo, można się najzwyczajniej wzruszyć.  
I przebywając blisko tego nowego życia można też samemu poczuć się  
w jakiś sposób odrodzonym. Bo gdzieś w tej atmosferze radości z życia 
rodzi się też nadzieja. Bo w tej atmosferze nie 
brakuje namacalnej obecności miłości, która 
uwrażliwia nas na drugiego człowieka. 

I cud nie jest obecny tylko przy narodzi-

nach zdrowego dziecka. Cud życia ma 
miejsce także gdy dziecko rodzi się chore, 
także gdy wszystko wskazuje na to,  że 
umrze. Od rodziców których oczekiwanie jest 

trudne, którzy sami nie wiedzą ile będzie tego wspólne-
go czasu, można uczyć się nadziei  i cieszenia się z 

każdej chwili, która przypadnie im w udziale z wyczeka-
nym maleństwem. A ile w nich jest odwagi – „Odwagi 
by brać życie takie, jakie zostaje dane”. A przecież 
dzisiejszy człowiek lubi przebierać i wybierać to, co mu 
pasuje, to, co wygodniejsze. Dlatego tym bardziej widać, 
że życie to cud, bo jego pojawienie się przemienia  
rzeczywistość tak, jak wydawałoby się niemożliwe. Zawsze 

wiadomość o poczęciu wiąże się z wyruszeniem w 
wędrówkę, czasem w kierunku dojrzałości,  na którą 
jeszcze nie było czasu, zawsze w kierunku rozwoju siebie samego i relacji 

z innymi. I chociaż Maria z Nazaretu nie miała potwierdzenia  istnienia 
nowego życia w dwóch kreskach na teście ciążowym, to wiadomość, że 
pod Jej sercem dzieje się cud, także przewróciła Jej i Jozefowi życie do 
góry nogami i pokierowała  w wędrówkę. I może narodziny Jezusa były w 

swej prostocie zwyczajnym wydarzeniem, jednak  Ten który przyszedł na 
świat, przyniósł ze sobą niezwykły dar Miłości  
i odmienił życie ludzi. Niech świadomość cudu życia, który obecny jest   
w osobie Dzieciątka Jezus, towarzyszy Wam  w święta Bożego Narodzenia, 
niech stanie się bliski Waszym sercom  i daje niepowtarzalną radość  
z życia. 

 

 
Ps. Pozdrawiam ciepło tych animatorów, którzy 
doczekali się cudu nowego życia w swoich rodzi-
nach. Cieszę się, że niektórym mogłam towarzy-
szyć przy narodzinach i początkach wspólnej 
drogi... 

 
 

 
a. Ewelina Wiech 



 
 

 
 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

do Jezusa i Panienki, 
powitajmy Maleńkiego 
i Maryję, Matkę Jego.” 

 
Zwykle tak wita się ludzi wielkich, wpływowych, 

słynnych, bogatych. „Świat” uznaje tylko to, co nam 

imponuje, co nas przerasta, co budzi podziw. Witamy 
głowy państwa, mężów stanu, wielkich naukowców, 

pisarzy, artystów, muzyków, ludzi interesu. Natomiast pogardzamy tym, 
co małe, biedne, nieznane, słabe, kruche. A tymczasem Bóg pojawił się na 
naszej ziemi właśnie w takiej postaci: w nędzy i ubóstwie, w zimnie  
i ogołoceniu, w skalnej grocie, wśród pastuszków i zwierząt. „W żłobie 
leży, któż pobieży kolędować Małemu?” „Któż pobieży?” To, co zaczęło się 

w Betlejem dwa tysiące lat temu, trwa nada. Jak wtedy, tak i dziś ten sam 
Jezus szuka miejsca, gdzie mógłby się narodzić. Jak wtedy, spotyka  
w wielu domach ludzi bardzo zajętych. Nie mają czasu na roraty, na 
adwentowe rekolekcje, na przedświąteczną spowiedź. Zamknęli przed 
Jezusem drzwi. Inni zrobili to samo w odmienny sposób. Uparcie powta-

rzali i powtarzają, że sąsiadowi, synowej, mężowi czy żonie nie wybaczą. 
Nie ma dla Ciebie miejsca, Chryste. Pełna już gospoda ludzkiego serca, 

pełna niechęci do ludzi albo pełna zabiegania, w rzecz jasna, bardzo 
ważnych sprawach. Pełna tęsknoty za wolnym czasem, który będzie można 
stracić przy suto zastawionym stole, przed telewizorem. A jednak świat 
pobiegł do stajenki. Za pasterzami przybyli mędrcy i królowie, mali i wielcy 
tego świata. Świat ukląkł przed żłóbkiem i klęka po dzień dzisiejszy. „Cicha 
noc, święta noc” zawładnęła sercami ludzkimi, które zatęskniły za miłością, 

jakiej świat dać nie może. Instynktownie czujemy, że tej betlejemskiej 
Nocy narodziła się na świecie „Maleńka Miłość”. 

Już na kilka dni przed Bożym Narodzeniem 
uprzątamy nasze serca z grzechów, brudu moral-

nego, nienawiści, pijaństwa, nałogów..., bo 
czujemy, że w żłóbku nie ujrzelibyśmy małego 

Jezusa, gdyby oczy nasze były zaślepione 

grzechem, a serce przykryte brudem. Ślepy 
nie zobaczy światła, brudny nie odczuje 

czystości, zimny nie dozna ciepła, miłości. 
Tylko serce oczyszczone w sakramencie pokuty 

zdolne jest ujrzeć Boga, dotknąć Go miłością, zaprosić do swego 
wnętrza, przeżyć cud narodzenia Boga we własnej duszy. Stajenka 
zbudowana w kościele to tylko znak, symbol tej Bożej rzeczywistości, jaka 

musi zaistnieć w duszy człowieka wierzącego w Dzień Bożego Narodzenia. 

Jezus chce się rodzić w sercu biednym, słabym, 



grzesznym - ale skruszonym, otwartym na przyjęcie Boga-Człowieka, 
który „dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił na ziemię”, dla uszczęśliwie-

nia człowieka pogrążonego w grzechu pierworodnym i osobistym. Tak jak 

w Ewangelii i dziś Jezus przychodzi do ślepych, głuchych, sparaliżowanych, 
grzesznych – o ile tylko zawołają: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade 
mną!”. 

„Wesołą Nowinę, bracia, słuchajcie, Niebieską Dziecinę ze mną wi-
tajcie”. Wyjdźmy więc na powitanie Jezusa, nie zwlekajmy ani chwili, 
spieszmy na roraty, do konfesjonału, na Mszę Świętą, do Komunii św., bo 
w każdej Komunii św. rodzi się w nas na nowo Jezus. 

Boże Narodzenie jest najpiękniejszym świętem. Jest też jednak 
ogromnym świętem komercji. Kupujesz, znaczy, że żyjesz. 
Nie kupujesz, więc kim jesteś? Czy w ogóle istnie-
jesz? Świąteczne wystawy nie są po 

to, byśmy poczuli ducha Bożego 
Narodzenia lecz po to, byśmy już 

teraz wpadli w szał kupowania. 
Im wcześniej zaczniemy, tym 
lepiej. Ozdoby, prezenty, 
świąteczne gadżety. Jak 
najwięcej, jak najwcześniej. 
Sens świąt zaczyna niknąć pod 
kolorowymi ulotkami, sztu- 

cznym śniegiem i sztuczną brodą 
sztucznego Mikołaja…  

Na czym więc ma polegać 

to rzeczywiste Boże Narodzenie? 
Gdzie może i powinno się ono dokonać? Otóż każde święta przyjścia na 
świat Bożego Syna powinny stać się dla nas okazją do refleksji, do 
postawienia pytania: czy Bóg żyje we mnie? Czy pozwoliłem Mu narodzić 

się w sobie? Czy mogę powtórzyć za świętym Pawłem: „Żyję już nie ja, 
żyje we mnie Chrystus”. Święta to coś więcej niż zakupy i Obżarstwo. Boże 
Narodzenie to czas wzruszających spotkań z najbliższymi, to okres, w 
którym wybaczamy i o wybaczenie prosimy. Narodziny Jezusa odbywać się 
mają w naszych sercach, by Nowy Rok był nadzieją na piękną przyszłość. 
On chce w nas żyć i przez nas być obecny w świecie. Chce dalej nauczać, 

uzdrawiać, wlewać w ludzkie serca nadzieję i pokój. I każdy z nas może się 

na to zgodzić lub nie. Możemy pozwolić Jezusowi narodzić się w nas albo 
zamknąć przed Nim nasze serca.  

Nie trzeba czekać Bożego Narodzenia – Jezus rodzi się co dzień w 
duszy otwartej na Jego przyjęcie, prostej jak pasterze, mądrej jak mędrcy, 
czystej jak serce Dziewicy Maryi.  

„Witaj Jezu ukochany, na zbawienie ludziom dany, witaj miłe Dzie-

ciąteczko, witaj śliczne Paniąteczko, witaj Jezu, witaj Jezu”. 
 

al. Marcin Zieliński 



 

 
 

Od dzieciństwa tajemnica przyjścia Zbawiciela na 
świat kojarzy mi się z bogatą obrzędowością dnia wigilij-

nego, zwieńczonego udziałem w Pasterce. Ten dzień  
w dzieciństwie wypełniony był krzątaniem się przy mamie 
w kuchni, strojeniem choinki, wyglądaniem pierwszej 
gwiazdy. Przed wieczerzą wszyscy odmawialiśmy pacierz – 
szkoda, że nie razem, nie było wtedy zwyczaju wspólnej 
modlitwy. Potem opłatek, życzenia, wiele potraw, wreszcie 
sprzątanie nakryć ze stołu, a dzieciaki, które w lecie 

pasały krowy, wiązały łyżki razem, co miało zapowiadać, 
że krowy nie będą się zbytnio rozchodziły na pastwisku. 
 Moje wigilie „sandomierskie” przeżywane byłe w czasie studiów 
seminaryjnych i potem w czasie posługi ojca duchownego w seminarium. 
Miejscem wigilii był budynek seminaryjny. Przychodzili na wigilię Księża 
Biskupi, Profesorowie, Pracownicy Kurii i Sądu Biskupiego, jak również 
Duszpasterze parafialni. To była budująca wspólnota Duchowieństwa 

Sandomierskiego. Jakże ona okazała się potrzebna w roku wprowadzenia 
stanu wojennego w Ojczyźnie?! Zwieńczeniem znowu była Pasterka  
w sandomierskiej Katedrze. 
 Prawdziwą wspólnotę wigilijną miałem jeszcze przez 6 lat posługi 
Siostrom Służkom w Mariówce. Podzielę się szczególnym doświadczeniem 

z tych lat. Otóż przez dwa kolejne lata umierała w wigilię siostra zakonna. 

Ciało Zmarłej przez święta pozostawało w domu. Śmierć nie zakłóciła 
przeżyć świątecznych, raczej podnosiła ich rangę. Siostry szły po wieczerzy 
wigilijnej do Zmarłej, modliły się za nią, jak gdyby połamały się z nią 
opłatkiem. To była żywa prawda Świętych Obcowania, to było wyznanie 
wiary w Chrystusa, który przychodzi, aby nas zbawić. 
 Z latami robi się wokół nas trochę pusto. Ale może głębiej dociera 
świadomość, wyrażona przez ks. Jana Twardowskiego: „Jeśli bliskich 

zabraknie, sam Pan Bóg przygarnie”. 
bp Stefan Siczek 

 

 
Święta Bożego Narodzenia każdego roku są dla 

mnie niezwykłe, gdyż poprzedzone Adwentem – tęsknym, 
a przy tym radosnym czasem oczekiwania na spełnienie 

się Tajemnicy. Przewodnikami stają się wówczas dla mnie 
wspaniałe Osoby: Maryja ze swoim „Fiat” i Jan Chrzciciel  
z wezwaniem: „Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego 
prostujcie ścieżki” (Mt 3,2). Z upływem czasu coraz 
bardziej narasta przestroga Chrystusa: „Czuwajcie”, bo 
święta już blisko i zbliża się czas spełnienia obietnicy 

zbawienia, ale też zbliża się czas przejścia do innego – 
wiecznego życia i powtórnego Jego przyjścia w chwale. W oczekiwaniu 



kryje się bogactwo, więc tym większa radość, gdy w kaplicy o północy 
rozbrzmiewa pierwsza kolęda „Wśród nocnej ciszy…”, a  w  procesji ksiądz 

wnosi Dzieciątko Jezus i składa w żłóbku, by adorować Boga obecnego 

pośród nas. W blasku choinkowych świateł płyną siostrzane modlitwy  
w różnych intencjach. 

W ciągu kilku ostatnich lat przeżywam święta Bożego Narodzenia  
w dużej wspólnocie – taka wielokrotnie pomnożona rodzina, w której są 
osoby starsze i młodsze. Jestem wdzięczna Bogu, że daje mi możliwość, 
by doświadczać radości w przyjmowanych i wypowiadanych  słowach 
życzeń, w geście wiele razy przełamanego opłatka. Może zrodzić się 

pytanie, a co wówczas, w te święta z naturalną rodziną? O niej także 
pamiętam w serdecznych życzeniach i w modlitwie zanoszonej do Bożego 
Dzieciątka, aby im – moim bliskim – hojnie Bóg błogosławił w codzienno-
ści, a nie tylko od święta.  

Za Was czytających te słowa także będę się modlić przy żłóbku Je-
zusa w całym okresie Bożego Narodzenia.    

 
s. Małgorzata Seliga, 

Mariówka  
 
 

Czas Bożego Narodzenia, jak pewnie dla 
wielu rodzin, jest dla nas szczególny. Przygoto-

wujemy się do niego od początku Adwentu. Już 
od kilku lat uczestniczymy, gdy tylko jest to 
możliwe, całą rodziną w roratach. Każdy z nas 

pierwszego dnia wybiera sobie jakieś postano-
wienia, które zapisujemy, aby nie uległy zapo-
mnieniu! Szczególna dla nas jest Wigilia. Przy 

dużym Stole, nakrytym białym obrusem, spotyka się nasza duża rodzina 

tj. domownicy, nasi rodzice, rodzeństwo z rodzinami – łącznie około 20 
osób. Każdy na stół wigilijny przynosi potrawy, tak aby  
w sumie było ich 12 – jak nakazuje tradycja. Wieczerzę zaczynamy od 
wspólnej modlitwy i przeczytania fragmentu Pisma Świętego, potem jest 
dzielenie się opłatkiem i wspólne ucztowanie przeplatane śpiewaniem 
kolęd. Dzieci nie mogą się doczekać, aby zajrzeć pod choinkę, pod którą 

zawsze wszyscy znajdują dla siebie jakiś prezent. Po tej radosnej chwili 

wszyscy, w miarę możliwości, udajemy się na Pasterkę. Święta są dla nas 
zawsze czasem refleksji, przeżyliśmy święta bardzo radosne kiedy przy 
stole wigilijnym przybywało nas, ale przeżyliśmy też święta po stracie 
najbliższej osoby i wtedy tak po ludzku były one smutne i ciężko było je 
przeżyć. Co prawda nie cieszyły wtedy, ale zawsze przychodziła nadzieja  
w żłóbku, gdzie rodzi się Jezus, który jest Bogiem pocieszenia i przynosi 

nam właśnie w tych chwilach Nadzieję i Miłość.  
 

Małgorzata i Robert Telusowie, 
parafia św. Bartłomieja w Opocznie 

 
 



 
Jesteśmy małżeństwem prawie 19 lat. Mamy piątkę dzieci. Do 

Świąt Bożego Narodzenia staramy się dobrze 

przygotować w Adwencie. Dzieci uczęszczają (w 

miarę możliwości) na Roraty. Mamy też taką 
rodzinną tradycję, że od poniedziałku do piątku 
odmawiamy sobie słodyczy. Istotne jest dla nas 
przystąpienie do spowiedzi i udział w adwento-
wych rekolekcjach. Święta najczęściej przeży-

wamy w dużym gronie rodzinnym. Wyjeżdżamy do rodziców żony na 
Podlasie. Ostatnio było nas na wspólnej Wigilii 19 osób! Pięknie zastawiony 

stół, choinka świecąca lampkami, Pismo święte, modlitwa zakończona 
kolędą i ta najcieplejsza wzruszająca chwila… dzielenie się białym opłat-
kiem. Dla dzieci wyjątkową uciechę stanowi wizyta Św. Mikołaja. Zgoda, 
radość, ożywienie i wzajemna troska towarzyszą naszej rodzinie nie tylko 

przy tej wieczerzy, lecz raczej tutaj osiągają punkt kulminacyjny. Wszyst-
kim udziela się niepowtarzalna atmosfera tej wyjątkowej nocy. Pasterka… 

to zatrzymanie się nad wielką tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem i 
zamieszkał wśród nas, i szuka miejsca, gdzie by Go przyjęto. My doświad-
czyliśmy mocy Jego miłości i życzymy wszystkim, aby Jezus – Miłość 
przyszedł do ich serc.  
 

Iwona i Zbigniew Biel, 
parafia św. Józefa w Radomiu 

 
Święta Bożego Narodzenia to chwile spędzone 

przy rodzinnym stole, chwile, które kierują wzrok na 

Świętą Rodzinę. To także czas, w którym co roku na 
nowo chcę odkryć wielkość Miłości, którą obdarował nas 
Bóg Ojciec zsyłając na ziemię swego Syna. W tym roku 
będą szczególne także z tego powodu, że chcę zapatrzeć 

się w Św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny i uczyć się 
od niego odpowiedzialności i zaufania Panu, nawet 
wtedy, gdy po ludzku pewne rzeczy są wręcz niemożliwe 
do wytłumaczenia.  

 
a. Piotr Napieraj, 

parafia Białobrzegi Radomskie 

 
 
Święta Bożego Narodzenia to czas wytchnienia, 

zatrzymania w wirze codzienności, ale przede wszystkim 
jest to moment, w którym wpatrując się  w Boże 
Dziecię, na nowo uczę się zaufania, radości, nadziei oraz 

odczucia, że to Pan kieruje moim życiem, nie ja sama.  
 

a. Anna Wróbel, 
parafia bł. Annuarity w Radomiu 

 
 



 
Zapach choinki, piękny widok zza zaszronionej 

szyby ośnieżonego świata, gdzie możemy dostrzec 

pięknie przystrojone drzewka naszych sąsiadów, niezwy-

kła atmosfera, kiedy ludzie starają się być bardziej 
życzliwymi dla siebie nawzajem, tylko słychać  
z każdej strony  „wesołych świąt!!!!”, unoszący się 
zapach domowych wypieków, cicho docierająca melodia 
kolęd zewsząd nas otaczająca… Czasami tylko wtedy 
zasiadamy do stołu całą rodziną w komplecie, wspólne 

dzielenie się opłatkiem przy wigilijnym stole. Aż wreszcie to piękne 

wyczekiwanie na narodziny naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który w tym 
samym czasie gdzieś tam w opuszczonej stajence przychodzi na świat po 
to, aby nas zbawić, niosąc ze sobą wiarę, nadzieję aż wreszcie swą 
nieskończoną miłość do nas. Jakaż radość, ciepło w naszych sercach budzi 

się kiedy w czasie Pasterki słyszymy słowa kolędy „Bóg się rodzi…” – jak 
pięknie. To wszystko sprawia że Święta Bożego Narodzenia to tak piękny 

czas w moim życiu.  
 

a. Przemysław Sałek, 
parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach 

 
 

 
 
Od samego początku Kościół gromadzący się na 

Eucharystii starał się nadać temu zgromadzeniu charak-
ter świąteczny, a dokonywało się to również przez 

dziedzinę sztuki, jaką jest muzyka i śpiew. Wskazują na 
to Listy Apostolskie i świadectwa Ojców Kościoła. Święty 
Augustyn mówi: „Kto kocha, ten śpiewa”, a już w 
czasach starochrześcijańskich znane było przysłowie: 

„Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. 
Można powiedzieć, że śpiew związany z liturgią 

Mszy Świętej jest tak dawny jak sam Kościół. Śpiew kościelny uzyskał 
pochwałę już w Piśmie świętym, a także u Ojców Kościoła, czy papieży. 
„Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej 
wartości wybijającej się ponad inne sztuki, przez to, że śpiew kościelny 
związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej 

liturgii”.  



 
Głównym celem muzyki liturgicznej jest „nieść chwałę Bogu i 

uświęcenie wiernych, tak wykonawców jak i pozostałych uczestników 

liturgii” (Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II [dalej cyt. 

KL], 112). Śpiew w liturgii ma charakter jednoczący. „Kiedy chrześcijanie 
gromadzą się by sprawować Pamiątkę Pana – ich wspólny śpiew jest 
znakiem radości serca” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 
19). To właśnie głównie śpiew „serdecznie wyraża modlitwę, przyczynia się 
do jednomyślności i nadaje uroczysty charakter obrzędom świętym” (KL, 
112). 

Jednak nie każdy rodzaj muzyki 

nadaje się do liturgii. Dlatego Kościół 
podaje, jakimi przymiotami powinna 
odznaczać się muzyka sakralna. „Pod 
pojęciem muzyki sakralnej rozumiemy tę 

muzykę, która powstała dla sprawowania 
kultu Bożego i odznacza się świętością 

oraz doskonałością formy” (Pius X, Motu 
proprio 1903). W niej mieszczą się: 
śpiew gregoriański, wielogłosowy, śpiew 
ludowy i muzykę instrumentalną. Wśród 
nich „Śpiew gregoriański Kościół uznaje 
za własny śpiew liturgii rzymskiej. 
Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien zajmować pierwsze miejsca 

wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (KL, 116). Śpiew grego-
riański jest swoistym wzorcem, ponieważ zawiera w sobie dwie szczególnie 
istotne cechy: liturgiczny tekst i odpowiednią muzykę. Kościół nie wyklu-

cza ze służby Bożej innych rodzajów muzyki kościelnej, ważne jest jednak, 
by odpowiadały duchowi czynności liturgicznej.  

Pieśń, to tekst i muzyka. Jedno i drugie jest jednakowo ważne. Pod 
pojęciem „doskonałość formy” należy rozumieć poprawność tekstową i 

muzyczną, ale wymagany jest także artyzm. Nie wystarczy więc jedynie 
tekst religijny, by pieśń nadawała się do liturgii, tak samo jak nie wystar-
czy odpowiednia muzyka do niewłaściwego tekstu. 

Najlepsze są teksty biblijne lub inspirowane Pismem Świętym, po-
etyckie opracowania psalmów. Kościół wymaga zatwierdzenia tekstów, jak 
i całych śpiewów przez specjalne Komisje. „Wszystkie śpiewy przeznaczo-

ne do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konfederacji Episkopatu 

Polski, albo przynajmniej Władzy Diecezjalnej” (Instrukcja Episkopatu 
Polski o muzyce w Liturgii z 1979 r., n. 10). 

Nie wszystkie zatem śpiewy wykonywane współcześnie podczas li-
turgii Mszy Świętej nadają się do tego, są jej godne. Biskupi polscy w 1979 
roku wydali „Instrukcję”, w której zwracają uwagę na to, aby nie wykony-
wać w czasie Mszy świętej piosenek religijnych: „zabrania się wykonywa-

nia w ramach liturgii piosenek religijnych, których tekst często w ogóle nie 
jest religijny, a muzyka z reguły posiada charakter świecki. Podczas liturgii 
nie wolno wykonywać muzyki religijnej mającej charakter wyraźnie 
świecki, np. jazzu, big-beatu itp. Muzyka ta nie jest zgodna z duchem i 
powagą liturgii, nie sprzyja jej refleksyjnemu przeżywaniu, a ponadto 
często wyłącza całe zgromadzenie wiernych od udziału w śpiewie”. 



Widzimy, że sam tekst religijny nie wystarcza, by piosenkę można było 
wykonywać w czasie Mszy Świętej. Na ogół brak w tych tekstach wyraźne-

go związku między treścią piosenek, a tym, co dzieje się w danym mo-

mencie Eucharystii.  
Tymczasem śpiew w liturgii ma stworzyć odpowiedni klimat dla 

wspólnej modlitwy. Wprowadzanie piosenek religijnych do liturgii jest też 
często wypaczeniem zamiarów samych twórców. Zostały one napisane po 
to, by Ewangelię wprowadzać w życie, miały się stać jakby przedłużeniem 
liturgii poza mury kościołów. 

Możemy łatwo zauważyć, że pieśni nie stają się liturgiczne przez 

to, że włączymy je do liturgii. Muzyka ta musi być „inna” i odpowiadać 
temu, co dzieje się w liturgii. Przychodząc na Mszę świętą jesteśmy jakby 
w innym świecie, w świecie Bożym, nadprzyrodzonym i świętym. O tej 
inności mówi nam budowla świątyni, która jest inna od budowli świeckich 

(opery, stadionu, marketu), wystrój świątyni (święte obrazy, szczególnego 
rodzaju meble, sprzęt liturgiczny). To wszystko sprawia, że posługując się 

gestami i słowami uczestniczymy w czymś niezwykłym, w życiu Boga. 
Niech zatem Msza Święta także poprzez śpiew będzie czasem świętym, 
czyli innym od codzienności. Starajmy się, aby śpiew i muzyka w liturgii 
nie tylko pomagały miło spędzić czas, ale umożliwiały głębokie osobiste 
spotkanie z Bogiem.  
 
Źródła 
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ks. Konrad Wójcik 

 
 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Poniższe teksty i pytania to pomoce do wykorzystania na rozmyślaniu, 
medytacji czy Namiocie Spotkania. Jak sądzę, mogą one rzucić nowe, 
inne, bardziej konkretne i realne światło na wydarzenia i tajemnice 
zbawcze, które przychodzi nam w tych dniach przeżywać. Nie chodzi tu  
o zastępowanie Słowa Bożego, ale jedynie o umiejscowienie Go w aktual-
nym dziś wymiarze naszego życia. Pytania, zamieszczone w jednym 
miejscu, należy dowolnie wykorzystać do konkretnego fragmentu, zwraca-

jąc szczególną uwagę na te z nich, które nas zatrzymują, niepokoją, czy 
stwarzają nam trudność. Życzę owocnej pracy i wzrostu duchowego. 



 
„Oto widzimy, jak trudno jest miłować, a zarazem, jak warto jest 

miłować! Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno: miłować! 

Coraz więcej, coraz goręcej, wśród cierpień i przeciwności, w ogniu prób i 

doświadczeń – miłować. I pamiętajmy, Bóg będzie podnosił swoje wyma-
gania. Do jakich granic? – pytamy. Kiedy się to wszystko skończy? Bez 
granic i nigdy się nie skończy! Jesteśmy dziećmi wieczności! Urodzeni  
z Boga, który nie umiera, trwamy na wieki. Tego nas uczy Betlejemski 
żłóbek! Ale pojąć to możemy tylko w sercu niezgłębionego milczenia…” 

Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński 
 

„Treścią trzeciej tajemnicy radosnej jest spotkanie Niepokalanej ze 
swym Boskim Synem, kiedy po zrodzeniu wzięła Go w swoje objęcia. 
Spotkanie to dokonuje się w wierze i miłości. Maryja, jak każdy człowiek, 
musi wierzyć, że w słabym niemowlęciu spoczywającym na Jej rękach, 

mieszka Bóg. I temu Bogu ukrytemu w postaci niemowlęcia oddaje 
Niepokalana całą swoją oblubieńczą i macierzyńską miłość.” 

„Na moje nieszczęście, zbyt w swoim życiu oddawałem się marze-
niom, a ponieważ teraz łaska Boża uwolniła mnie od tego, nie chcę niczego 
innego szukać w życiu, jak tylko tego, co ma prawdziwą wewnętrzną 
wartość. W czasie tej Wigilii odnalazłem prawdziwego ducha Betlejem. W 
nim narodziło się Boże Dziecię – opuszczone przez wszystkich, w skrajnym 
ubóstwie, w zimnej stajni. W poprzednich latach w wigilijny wieczór 
dostrzegałem tylko radość, teraz doświadczyłem czegoś innego: ducha 

prostoty, wyrzeczenia, pokory i miłości, i wypływającego z tego wewnętrz-
nego pokoju.” 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

 
„Ciemność nocy, puste serce, lecz zamknięte i zginął gdzieś klu-

czyk. Nikt nie szuka, bo i po co, a nóż trzeba otworzyć by komu. Ktoś tu 
puka: Idźże człeku, cóż po nocy nie będę się trudził! Ona rodzi, tu nie 

miejsce, nie przytułek dla Boga-Człowieka. Bóg się gdzieś rodzi, czemu nie 
we mnie? Bóg się gdzieś rodzi, z dala, dlaczego? Może nie jestem dobrą 
stajenką, ale pałacem Heroda złego.”  

Słowa piosenki zespołu „CDN” 
 

Pytania: 

 Kim jest dla mnie „nowo narodzony Król Żydowski”? 

 Czy w Dzieciątku z Betlejem, narodzonym z Maryi Dziewicy, wy-
znaję mojego Pana i Zbawiciela? 

 Jakie uczucia rodzą się we mnie i jakie postawy przybieram wobec 
leżącego w nędzy i ubóstwie Syna Boga? 

 Jakie aspekty bycia chrześcijaninem – przynależności do Chrystusa 
dostrzegam? Czy nie wybieram sobie tylko pozytywnych elemen-

tów tej tożsamości, zapominając o realnych trudnościach i konse-
kwencjach? 

 Czy moje serce jest chociażby lichym żłóbkiem, stajenką, w której 
mógłby schronić się w potrzebie Jezus Chrystus? Czy jest w nim 
także miejsce dla Jego Matki – Niepokalanej i innych świętych? 

 



 
 Czy na wzór Niepokalanej Matki Kościoła oddaję całe swoje życie 

do dyspozycji woli Boga? 

 Czy nie uciekam od prawdy wydarzeń związanych z narodzeniem 

Jezusa Chrystusa w wyobraźnię, zabieganie świąteczne? Na czym i 
na kim koncentruję swoją uwagę w czasie przeżywania tych ta-
jemnic? 

 Czy jest mi w ogóle potrzebne narodzenie Jezusa, Syna Bożego? 
Czy oczekuję jeszcze na Niego? 

 Czy swoją postawę wobec Jezusa przenoszę także na relację  
z drugim człowiekiem? Czy moje życie jest jednoznaczne, jednoli-

te? Czy jest świadectwem o formacji w Ruchu 
Światło-Życie? 

 Czy jestem w każdej chwili gotowy na niespodzie-
wane przyjście mojego Pana? Czy może ociągam 

się z przygotowaniem i zamykam drogę do mojego 
życia? 

 
Szczęść Boże! 

 
al. Konrad Wróbel 

 

PPooddssuummoowwaanniiee  pprraaccyy  DDoommoowweeggoo  KKoośścciioołłaa    

ww  rrookkuu  ffoorrmmaaccyyjjnnyymm  22000066//22000077  
 

W najpiękniejszym zakątku Wrocławia – Ostrowie 
Tumskim w dniach od 14-16 września 2007 r. spotkali 
się wszyscy odpowiedzialni Domowego Kościoła w Polsce 
i poza jej granicami. Gospodarzami tegorocznego 
spotkania byli: wrocławska para diecezjalna Krystyna 
i Mieczysław Żygadłowie, moderator diecezjalny Domo-
wego Kościoła, ks. Jacek Olszewski oraz moderator 

diecezjalny Ruchu Światło-Życie archidiecezji wrocław-
skiej ks. Bogusław Stec.  

Przedstawicielami naszej diecezji byli: ustępująca para diecezjalna 
Elżbieta i Józef Brzescy oraz obejmująca obowiązki pary diecezjalnej Ewa i 

Tomasz Czyżowie, a także s. Ewa Janek. Uroczyste przekazanie posługi 
miało miejsce podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Andrzej 

Siemieniewski, biskup pomocniczy z Wrocławia 
Refleksja nad minionym rokiem pracy formacyjnej pod hasłem 

„Pamięć i tożsamość” pozwoliła spojrzeć dalej i wyciągnąć konkretne 
wnioski dziękując Bogu za wszelkie dobro i czas rekolekcji wakacyjnych. 
Podczas spotkań w filiach zostały omówione zagadnienia związane z listem 
kręgu centralnego skierowanym do małżeństw odpowiedzialnych  
i moderatorów Domowego Kościoła.  

Miłym akcentem naszego spotkania był wieczorny spacer z prze-
wodnikiem po prastarym Wrocławiu. Poznawaliśmy, a może tylko 



przypominaliśmy sobie, historię Wrocławia „zaglądając” do najstarszych 
zakątków.  

Był to czas radości i iście rodzinnego klimatu, czas refleksji i no-

wych inspiracji, czas w którym Pan dał nam wiele i wezwał, by „iść  
i głosić”. 

 
  s. Ewa Janek 

 

 
15 października w ramach VII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze 

Puławskiej zagrał seminaryjny zespół muzyczny: BOANERGES.  

W poniedziałkowy wieczór, 15 października, mieszkańcy Góry Pu-
ławskiej licznie zdobywali jej szczyt, na którym znajduje się śliczny kościół. 
Tam o godzinie 17.30 zaczynał się różaniec, a po nim koncert zespołu 
BOANERGES. Różaniec, poświęcony naszemu Wielkiemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II, poprowadził i modlitwie przewodniczył nasz Moderator Diece-
zjalny ks. Albert Warso.  

W przeddzień 29 rocznicy 
wyboru Polaka na następcę Św. 
Piotra również podczas koncertu 
nie zabrakło papieskiego akcen-
tu. Niejednokrotnie wzruszały i 
wprowadzały w zamyślenie, 

wyświetlane podczas wykonywa-

nych utworów, sceny  
z ostatnich dni ziemskiej wę-
drówki Wielkiego Papieża lub z 
Jego pogrzebu. Ale zobaczyliśmy 
też momenty, w których wędro-

wał m.in. po swoich ukochanych górach.  
Koncert BOANERGES rozgrzał i za pewne jeszcze nie raz rozgrzeje 

niejedno serce. A wszystko na dobre zaczęło się dokładnie rok temu.  
15 października 2006 roku miał miejsce ich pierwszy koncert po reaktywa-
cji. Teraz zagrzmieli w małym kościółku położonym na górze nad Wisłą. 

Świątynia wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością i włączaniem się w 
śpiew świadczyła młodzież z oazy w Górze Puławskiej. Wszyscy wprost 
szaleli. Nie dało się usiedzieć w miejscu słysząc muzykę BOANERGES, za 

co byli nagradzani gorącymi oklaskami. Oczywiście nie mogło obyć się bez 
bisu i kwiatów, które w podziękowaniu wręczono alumnom i Księdzu 
Moderatorowi. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a 
potem jeszcze tylko czas na wspólne zdjęcia i autografy, po które młodzież 
przychodziła z wydrukowanymi plakatami zespołu.  

A teraz jeszcze troszkę o nich samych. 
Dla niewtajemniczonych nazwa zespołu została zaczerpnięta z 

Ewangelii według św. Marka 3,16-17: „Ustanowił więc Dwunastu: Szymo-
na, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata 



Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu 
(...)”. Zespół tworzy siedmiu alumnów wraz z ich opiekunem ks. prefektem 

Pawłem Gogaczem. W skład zespołu wchodzi dwóch wokalistów:  

dk. Sebastian Osiński oraz alumn III roku Kamil Milczarek. W zespole jest 
jeszcze jeden diakon – basista Marcin Szymczyk. Alumn V roku Piotr Nojek 
jest perkusistą, a grać na perkusji nauczył się dopiero w seminarium. Jego 
kolega z roku – Krzysztof Wróbel gra na gitarze akustycznej. Marcin 
Dąbrowski, alumn IV roku, również jest gitarzystą zespołu i gra na gitarze 
solowej. Ich wszystkich możemy zobaczyć i usłyszeć na scenie, ale jest  
z nimi jeszcze ktoś, kogo w trakcie koncertu nie usłyszymy, a jedynie 

możemy zobaczyć operującego światłem, bądź przemykającego gdzieś  
z kamerą lub aparatem fotograficznym. To manager 
zespołu Marcin Czerwonka, alumn V roku. Wszystkich 
zainteresowanych odsyłam na stronę zespołu: 

www.boanerges.com.pl. 
Alumnom seminaryjnego zespołu muzycznego 

życzę obfitych owoców i dalszych sukcesów zarówno na 
scenie jak i w seminarium.  

 
a. Malwin(k)a Petrzak 

 

  

RReekkoolleekkccjjee  tteemmaattyycczznnee  „„EEwwaannggeelliizzaaccjjaa    

ww  rrooddzziinniiee  ii  pprrzzeezz  rrooddzziinnęę””  
 

„ I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” 
Mk 16,15 

 
W dniach 26-28 października 

2007 r. w Domu Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Radomskiej w Dąbrówce odbyły 
się rekolekcje tematyczne Domowego 
Kościoła. Zostały one zorganizowane 
przez Ewę i Tomasza Czyżów, którzy od 
tego roku pełnią posługę pary diecezjal-

nej Domowego Kościoła Ruchu Światło-
Życie Diecezji Radomskiej przy współ-
pracy i pomocy Elżbiety i Józefa Brzeskich, którzy do tego roku służyli w 
Domowym Kościele jako para diecezjalna. O przygotowanie ośrodka do 
rekolekcji oraz  jego sprawne funkcjonowanie zadbali Monika  
i Jarosław Kołodziejczykowie z rejonu Opoczno. Oprawę muzyczną każdej 
Eucharystii zapewniała a. Agnieszka Pszczółkowska. Rekolekcje poprowa-

dził moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Andrzej Wachowicz. 
Uczestniczyło w nich 20 małżeństw oraz 3 osoby samotne. Był to 

czas na wzmocnienie naszej wiary, nabranie mocy i zaczerpnięcie sił  
z posługi ks. Andrzeja. Zakosztowaliśmy trwania przed Panem we wspól-

nocie diecezjalnej Domowego Kościoła. Darem było spotkanie dawnych i 

http://www.boanerges.com.pl/


nowych znajomych. Posługa ks. Andrzeja Wachowicza pomogła wielu 
osobom odkryć prawdziwy charyzmat Ruchu Światło-Życie. Padło wiele 

ważnych, znamiennych słów dla małżonków i każdego z osobna. Można 

było poczynić refleksję nad swoim prawdziwym powołaniem Wielkim 
darem dla każdego małżeństwa była możliwość adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Trwanie przed Panem było uwieńczeniem tego, co usłyszeli-
śmy, przemyśleliśmy i wypracowaliśmy w tym świętym czasie rekolekcji. 
To wszystko sprawiło, że nasze serca zapałały jeszcze większą miłością do 
Chrystusa.  

Wspaniałe konferencje Ks. Moderatora, a następnie praca w gru-

pach pozwoliła nam zobaczyć rolę Domowego Kościoła we współczesnym 
świecie. Hasło roku, które przyświecało rekolekcjom „Idźcie i głoście” 
nabrało dla nas konkretnych kształtów. Ewangelizacje należy zacząć od 
własnego małżeństwa, poprzez rodzinę, krąg, parafię, miejsca pracy  

i zataczać coraz szersze kręgi. Jeżeli będziemy wiernie trwać przy Chrystu-
sie, Duch Święty pouczy nas, gdzie należy zatrzymać się na dłużej, da 

nam rozeznanie dalszej drogi. 
Ufamy Bogu, że te rekolekcje – mimo 

krótkiego czasu – przyniosły za sprawą Ducha 
Świętego oczekiwane owoce. Dziękujemy Bogu 
za posługę i dary księdza Andrzeja, którymi 
nam służył, dziękujemy za Domowy Kościół  
w naszej diecezji. Wszystkim, którzy wspólnie 

z nami przeżywali ten święty czas niech Pan 
umacnia, błogosławi i daje siły do trwania  
i wzrastania w wierze i jedności. 

Beata i Marcin Salata 

 
W gościnnym Ośrodku w Dąbrówce witają nas bardzo serdecznie 

przedstawiciele Domowego Kościoła z Opoczna, którzy opiekują się tym 
domem rekolekcyjnym. W holu jest również moderator ks. Andrzej 
Wachowicz, który wita się z przybyłymi, jakby znał nas wszystkich od 

dawna, nie stwarza w ogóle dystansu, jest „ciepły” i otwarty. Z pomocą 

pary diecezjalnej – Ewy i Tomasza Czyżów wspólnota zawiązuje się 
natychmiast. 

A potem jak to na rekolek-
cjach: konferencje, rozmowy  
w grupach, Eucharystia, no i ta jedyna 

wyjątkowa noc, to noc modlitwy 
małżeńskiej przed Najświętszym 
Sakramentem. Każde małżeństwo 
osobno przez 20 minut mogło być  
z Panem Jezusem Eucharystycznym. 
Byliśmy przedostatnią parą zapisaną 



do adoracji (na godzinę 3.20), natomiast ostatnia para była wyznaczona 
na godzinę 3.40. Ta ostatnia para miała otrzymać błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem. Gdy bardzo szybko minęło 20 minut naszej 

modlitwy małżeńskiej, okazało się, że kolejnej pary nie ma w kaplicy. 
Zorientowaliśmy się, że mamy dodatkowy czas przed Panem Jezusem. 
Skrzętnie wykorzystaliśmy go na modlitwę. Po upływie tego dodatkowego 
czasu pojawił się ksiądz i przyjęliśmy błogosławieństwo. 

A myśl, że nie był to przypadek, że Pan Jezus zatrzymał nas dłużej 
ze sobą na modlitwie w kaplicy, towarzyszy nam codziennie kiedy klękamy 
do całkiem odnowionej modlitwie małżeńskiej. Dzięki temu odmieniły się 

nasze wzajemne relacje w małżeństwie, odmieniło się nasze życie bo 
przecież „jaka modlitwa takie życie”. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
otrzymaliśmy specjalną łaskę bez naszego wysiłku czy zasług. My tylko 
zdecydowaliśmy się wyjechać na rekolekcje.  

„Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele?” 
Wdzięczni Bogu  

 
Janina i Kazimierz Zwierzyńscy 

 

 
 

W dniach 9-11 li-
stopada 2007 r. w Pion-
kach miała miejsce druga 
w tym roku formacyjnym 
Szkoła Ani- matora. Po 

wspólnej Eucharystii, 
której przewo- dniczył Ks. 
Moderator Diecezjalny oraz 
po kolacji, odbyły się 
spotkania w diakoniach 
trwające nie mniej nie 
więcej, ale 1,5 godz. (by 

dobrze wykorzystać ten 
czas, w czasie ogłoszeń, 
akcent padł na słowa „nie mniej”). Modlitwy wieczorne dały nam możli-
wość przebywania w bezpośredniej bliskości z Jezusem, gdyż połączone 
były z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Następnie, by pielęgno-
wać tradycję pogłębiania relacji z bliźnimi, na refektarzu, rozpoczęła się 

nocna integracja animatorów. I choć nie patronowały jej słowa: „Kto 
wytrwa do końca będzie zbawiony”, można śmiało powiedzieć, że mamy w 
diecezji wielu wytrwałych animatorów. 

Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem spotkań w diako-
niach i przygotowania do Eucharystii, która w tym dniu miała szczególny 
charakter. Otóż z inicjatywy diakonii ewangelizacji, po Komunii, śpiewając 



 
„Jezu wywyższamy Cię,” wielbiliśmy Boga tańcem, którego nauczyła nas 
diakonia. Eucharystii sprawowanej w intencji ks. Alberta, który obchodził 

swoje imieniny, przewodniczył jego przyjaciel, ks. Grzegorza Tęcza.  

W czasie obiadu animatorzy złożyli miłościwie nam panującemu 
Moderatorowi gorące życzenia. Sobota bezsprzecznie była dniem studenta, 
o czym świadczyły po raz pierwszy przeprowadzone spotkania w grupach 
studenckich, na których animatorzy dyskutowali o... studiach. Rozmawiali-
śmy o tym jak przeżywamy okres studiowania (uczymy się czy studiuje-
my?) W co inwestujemy? 
(W wiedzę? W kontakty z 

rówieśnikami? W Boga?) 
Dzieliliśmy się też doświad-
czeniami związanymi z 

tym, jak zachować tożsa-
mość oazową na studiach. 
Według mnie spotkanie 

było strzałem w dziesiątkę 
gdyż rozmawiając o 
problemach (nieraz bardzo 
przyziemnych) studenta z 
wartościami w wielkim 
mieście, mogliśmy umocnić 
się swoimi świadectwami i 

praktycznymi sposobami ich rozwiązywania. Wieczór pogodny zarezerwo-
wany był również dla studentów, gdyż tradycyjnie listopadowa szkoła 

animatora jest jednocześnie Dniem Wspólnoty Grup Studenckich. Oprawa 
wieczoru była iście kosmiczna a to za sprawą  
a. Pawła Kudasa i Agnieszki Fedorowicz, którzy dostarczyli nam potężną 
dawkę wrażeń (i śmiechu) przenosząc nas w „Inny świat”. Program 
artystyczny o szerokim spektrum podejmowanych tematów – od spotu 

reklamowego partii wyborczej po uzdrowienie smoka wawelskiego – 
przedstawiły grupy z Krakowa, Warszawy, Lublina, ponadto zaprezentowa-
ły się grupy z Radomia i Kielc. Po tym wieczorze nasuwa się tylko jedna 
refleksja. Otóż po raz kolejny okazało się, że student niejedno potrafi,  
a fantazji mu nie brak. 

Następnego dnia 11. Listopada, w porannej 

Eucharystii, w sposób szczególny pamiętaliśmy o 
rządzących naszym krajem oraz o tych, którzy 
polegli w jego obronie. Po śniadaniu nadszedł czas 
pożegnania. Rozjeżdżaliśmy się jednak z tęsknotą 
w sercu za kolejnym spotkaniem.  
  

 

 
a. Agnieszka Fedorowicz 



 
 

 
 

„Uznaję i wyznaję wszystkie moje grzechy…” – taki temat towarzy-
szył listopadowej Oazie Modlitwy. Jak co miesiąc spotkaliśmy się  

w Pionkach, w dniach 23-25 listopada 2007 r., bo przecież nie mogło nas 
zabraknąć, gdy Chrystus zapra-
sza nas na spędzenie wspólnie 
całego weekendu na rekolek-
cjach. Aż żal, że te dni są już za 
nami. Zebrała się nas całkiem 

niezła grupka – 83 osoby, a 
wśród nich dość liczna kadra 

animatorów. Tym razem modera-
torzy diecezjalni byli  
w komplecie – s. Ewa i ks. 
Albert. Wśród nas był także  
dk. Arkadiusz Bernat, który 

służył i wspierał nas swoim 
słowem i uśmiechem. W Oazie Modlitwy uczestniczyli też alumni naszego 
seminarium: al. Robert Pakosz, al. Konrad Resiak, al. Daniel Glibowski,  
al. Rafał Kalbarczyk i al. Karol Kisiel.  

Podczas Eucharystii zaczynającej nasze rekolekcje dk. Arkadiusz 
skierował do nas słowo o miłości, byśmy mogli sobie uświadomić, że ona 
jest podstawą naszej drogi nawrócenia i nieustannego powracania do 

Boga. Wieczór był pełen trudnych treści, ale koniecznych, by móc uświa-
domić sobie własną grzeszność, ale przede wszystkim, by zgłębić Boże 
miłosierdzie. Wieczorne nabożeństwo opierało się na przypowieści o synu 
marnotrawnym lub (jak kto woli) „o takim jednym, co mu brakło kasy”... 
Przypomnieliśmy sobie warunki dobrej spowiedzi i omówiliśmy każdy po 
kolei tak, by każdy mógł 

głęboko spojrzeć we 
własne sumienie. Położyli-
śmy się spać mając w 
myśli i rozważając każde 
słowo refleksji nad tym 

fragmentem Ewangelii. Już 
z samego rana, na jutrzni, 

przyszła kolej na kilka słów 
o przebaczeniu – „…i 
odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom…”. 
Przebaczenie jest aktem 
wypływającym z Bożej 

miłości i naszej miłości do Boga, to życie w prawdzie, zgodzie, pokoju. Na 
braku przebaczenia nigdy nie zbudujemy prawdziwej wiary. Tak jak 
naucza Jezus: „Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy…” – czyli 

zawsze mamy przebaczać. W ciągu całego dnia rozmawialiśmy  



o zbawieniu. Uświadamialiśmy sobie, że Jezus Chrystus, którego głosimy, 
jest jedynym Zbawicielem. On odpuszcza nam nasze grzechy. Dokonuje 

się to pod jednym warunkiem – musimy uznać i wyznać wszystkie swoje 

grzechy. Wtedy sakrament pokuty i pojednania staje się dla nas źródłem 
radości, bo otwieramy się i doświadczamy daru Bożego miłosierdzia.  

 
I jeszcze jedno – ten rok formacyjny zobowiązuje nas do głosze-

nia, ewangelizacji, do 
dawania prawdziwego 
świadectwa. By nasza 

służba przynosiła owoce, 
czyńmy ją z radością. 
Niech nasze chrześcijań-
stwo będzie radosne. I 

nasza Oaza Modlitwy była 
radosna. Odniosłam 

wrażenie, chyba zresztą 
słuszne, że każdy wolną 
chwilę wykorzystywał 
najlepiej jak mógł – na 
pomoc innym, modlitwę, 
„poprzyjaźnienie się” i po 
prostu na radosne bycie 

dla innych. Wieczór pogodny – ach, cóż za atrakcje i maksimum radości... 
Szczególny ukłon należy się tutaj a. Agnieszce Suligowskiej. Skutecznie  
 na długo wywołała ona uśmiech na naszych twarzach. Ks. Albert szybko 

wychwycił jej małe przejęzyczenie, ale radości było co nie miara! I tak 
morał z naszego pogodnego: „Zadawaj pytania, jak pytasz, bo to jest bez 
sensu!”. 

 

Prawdziwą radość serca czuliśmy także wtedy, gdz podczas nie-
dzielnej Eucharystii a. Karol Malewicz przyjął z rąk Ks. Moderatora Diece-
zjalnego Krzyż Animatorski. Gratulujemy Karolowi i życzymy mu odwagi, 
wytrwałości na drodze świadczenia, szczególnie w tak trudnym środowisku 
wojskowym, w którym teraz przebywa.   

 

„Bogu dziękujcie, ducha mnie gaście!” Bogu dzięki za ten czas i za 

Was wszystkich. Uwierzcie mi, że warto odłożyć wszyst-
ko i przyjechać na Oazę Modlitwy, choć czasem z pozoru, 
przy ogromie nauki, obowiązków i zajęć na uczelni, 
wydaje się to niemożliwe. Weekend na modlitwie z 
Chrystusem i spotkaniu z Nim w drugim człowieku jest 
wart zostawienia wszystkiego. Niech i Ciebie nie zbraknie 

na następnej Oazie Modlitwy, a ta będzie szczególna – z 
Balem Sylwestrowym i Noworoczna... 
 

a. Karolina Petrzak 
 
 



 

WWrręęcczzeenniiee  KKrrzzyyżżaa  AAnnii--

mmaattoorrsskkiieeggoo  
 

25 listopada w czasie Mszy Świętej na za-
kończenie Oazy Modlitwy Moderator Diecezjalny 
ks. Albert Warso uroczyście wręczył Krzyż Anima-

torski a. Karolowi Malewiczowi z parafii bł. Annuarity 
w Radomiu.  

Karol obecnie odbywa służbę 
wojskową – życzymy mu więc, by ten 
widzialny znak bycia świadkiem 

Chrystusa pomagał mu w codziennym 
dawaniu świadectwa i głoszeniu 
Chrystusa zwłaszcza tam, gdzie 

najbardziej Go potrzeba. 
 
 

To kolejne TAK powiedziane 
Chrystusowi 

 
Krzyż Animatorski jest dla mnie wielką radością serca, jak również 

odpowiedzialnym i ważnym zadaniem na drodze życia. To dar Boga, który 
wybrał mnie na świadka. Sam Jezus Chrystus powiedział: „Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój  
i niech Mnie naśladuje!”. Pójście za jedynym Panem i Zbawicielem mojego 
życia oznacza bezwarunkowe oddanie się Jego Słowu i woli, jak też 
przyjęcie codziennego krzyża. Jeśli On chciał abym przyjął Krzyż Anima-

torski, to na pewno pragnął powiedzenia TAK z mojej strony. Za tym idą 
niełatwe wymagania, którym pragnę podołać.  

Na pewno czynem godnym przyjęcia Krzyża Animatorskiego będzie 
jeszcze większe dawanie siebie drugiemu człowiekowi, słuchanie go  
i wspieranie w trudnych chwilach. Chcę również rozwijać się duchowo  
i otwierać na Boga poprzez codzienną i szczerą modlitwę i Namiot Spotka-
nia. Jako animator noszący Krzyż Animatorski jestem i czuję się zobowią-

zany dawać przykład innym. Choć nie zawsze wszystko 
jest łatwe i czasem mały gest czy jedno słowo wymaga 
wiele odwagi, to jednak poczucie że Jezus jest zawsze 
obok mnie i mi pomaga sprawia, że moja posługa jest 
największą radością życia. Dar otrzymany od Boga i 
każde kolejne powiedzenie TAK niech umacniają mnie w 
ciągłej służbie bliźniemu i ciągłym wymaganiu od siebie. 

 Bogu niech będą dzięki za wspaniały dar Krzyża 
Animatorskiego! 

 
a. Karol Malewicz, 

parafia bł. Annuarity w Radomiu 



 

KKOONNKKUURRSS  
 

 
 

Dziś w naszym konkursie przedstawiamy zdjęcie pewnej Moderatorki... 
Prosimy o zidentyfikowanie osoby z prawej strony (zaznaczona strzałką). 

Podpowiedź: zdjęcie tej Moderatorki, już pojawiało się bieżącym numerze! 
 

Zdjęcie, oczywiście, pochodzi sprzed kilku lat. 
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres naszej Redakcji, 

a w wypadku poczty elektronicznej – na adres: 

ddsl@interia.pl 
 

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 30 grudnia. 

Losowanie nagród odbędzie się  

w czasie Noworocznej Oazy Modlitwy w Dąbrówce. 
 

Nagrodami są książki ufundowane przez Księgarnię św. Kazimierza 
w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1. 

 
 
Rozwiązanie z poprzedniego numeru: 
Rodzeństwo – Agata i Paweł Kudas 

 
Nagrody wylosowali: 
Patrycja Podsiadła, a. Paweł Skrzek, Sandra Małek 
 
Zwycięzcom gratulujemy! 

mailto:ddsl@interia.pl


 
 

 
 

Księża Moderatorzy Domowego Kościoła: 

ks. kan. Kazimierz Marchewka – proboszcz, ks. Mariusz Morawski, 

ks. Tomasz Herc 

Ksiądz Moderator grup młodzieżowych: 

ks. Mariusz Morawski 

Para łącznikowa: 

Krystyna i Zbigniew Kapusta 
 
Zapewne każdy uczestnik oaz wakacyjnych ma znajomych z parafii 

bł. Annuarity. Co roku wielu oazowiczów naszej wspólnoty wyjeżdża na 
rekolekcje.  

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie 
w naszej parafii przeżywa swą formację w 
pięciu kręgach, w tym jeden krąg osób 
samotnych. Tak więc oazę rodzin tworzy 

w naszej parafii 16 rodzin i 6 osób 
samotnych. Młodzież z kolei pracuje w 
10 grupach, rozwijając skrzydła wiary i 
poszerzając wiedzę, a także bawiąc się i 
śpiewając. Chcemy poprzez nasze działa-
nie oddać chwałę Bogu i z każdym dniem 
być bliżej Niego. Mamy 8 animatorów, którzy 

bacznie czuwają nad wzrostem duchowym 
każdego uczestnika. Co ciekawe, jeden z nich jest... 
osobą duchowną. Oprócz moderatora parafialnego ks. Mariusza Moraw-
skiego, pomaga nam drugi wikariusz – ks. Tomasz Herc, który prowadzi 
grupę chłopaków z II stopnia ONŻ. W sumie więc młodzież tworzy grupę 

102 osób.  
W każdą drugą niedzielę miesiąca Oaza Rodzin żywo włącza się w 

przygotowanie liturgii Mszy Świętej o godz. 8. Poza tym rodziny aktywnie 
uczestniczą w różnych nabożeństwach – na przykład różańcowych, czy 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Chcemy, aby nasze życie rodzinne było 
mocno osadzone w rzeczywistości Kościoła, a także pragniemy czerpać siły 
do życia, pracy i posługi ze spotkań z kochającym nas Bogiem. Młodzież 
przygotowuje i szczególnie żywo uczestniczy we Mszy Świętej w pierwsze 

czwartki miesiąca. Modlimy się wtedy o powołania kapłańskie i zakonne. 
Ministranci przygotowują asystę liturgiczną, a dziewczęta śpiew oraz 
komentarze i wezwania do modlitwy powszechnej. Każdego roku na 



 

 



 


