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EWANGELIA
J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać 
pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też nie-
którzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i pro-
sili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. 

Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.  
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź:  
Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.  
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świecie, za-
chowa je na życie wieczne. A kto by chciał 
Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja  
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Jr 31,31-34
Pan mówi: Oto nadchodzą dni - wyrocznia 

Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z do-
mem judzkim nowe przymierze. Nie jak przy-
mierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy 
ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi 
egipskiej. 

To moje przymierze złamali, mimo że by-
łem ich Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie 
będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izra-
ela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umiesz-
czę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę 
na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą 
Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie 
pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznaj-
cie Pana! 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do naj-
większego poznają Mnie - wyrocznia Pana, 
ponieważ odpuszczę im występki, a o grze-
chach ich nie będę już wspominał.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3-4.12-15

Refren:
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 5,7-9

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem 
za dni ciała swego zanosił gorące prośby  
i błagania do Tego, który mógł Go wybawić 
od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej 
uległości. A chociaż był Synem, nauczył 
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 
Go słuchają.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,26

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną,  
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
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K O M E N T A R Z

Święta Faustyna

jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś  
Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, wła-
śnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.  
Ojcze, wsław Twoje imię. 

Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławi-
łem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usły-
szał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł 
przemówił do Niego. 

Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się 
nie ze względu na Mnie, ale ze względu na 
was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem.  
Teraz władca tego świata zostanie precz wy-
rzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wy-
wyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. 
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 
miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce 
czyste – prosimy razem z Psalmistą. 
– Spraw, abym stał się nowym czło-
wiekiem, któremu ani egoizm, ani py-
cha, ani zazdrość, ani pożądliwość  
i chciwość nie będą już przeszka-
dzać w czystej miłości. 

Kształtowanie się w nas nowego 
człowieka jest długim i niełatwym 
procesem. Pan Jezus uczy, że tylko 
to ziarno, które obumrze, wyda plon. 
Nowy pęd żywi się w dużej mierze 
substancją ziarna. Podobnie nowe 
życie wzrasta za cenę starego, któ-
re musi ulec unicestwieniu. Dlatego 
zwykle trzeba mieć dużo cierpliwości 
do siebie i… do Boga. 

O Jezu mój, nie ma nic lepszego 
dla duszy jak upokorzenia – pisała 
św. Faustyna. We wzgardzie jest ta-
jemnica szczęścia… Jeżeli jest na 
ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, 
to tylko dusza prawdziwie pokorna;  
w początku wiele cierpi z tego po-
wodu miłość własna, ale Bóg po 
mężnym potykaniu się udziela duszy 
wiele światła… Bóg broni duszy po-
kornej i sam się wtajemnicza w spra-
wy jej, a wtenczas dusza pozostaje  
w największym szczęściu, jakiego 
nikt pojąć nie może (Dzienniczek).

ks. Dariusz Kowalczyk
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STACJA XIV 
– RANA Z POWODU 
   ŚMIERTELNEGO GRZECHU

Jezus złożony w grobie, schodzi do 
najgłębszych ciemności mojego życia, 
do najgłębszej rany mojego serca. Scho-
dzi w otchłań mojego grzechu, do miejsc, 
które są we mnie grobem. Chce w nich 
czekać na moje nawrócenie, na moje 
zmartwychwstanie. Chce, abym pozwo-
lił Mu zejść do otchłani mojego życia, 
wszędzie tam, gdzie nie ma życia. Chce 
mnie z tej otchłani wyprowadzić. Chce, 
abym oddał Mu mój grzech i powiedział 
wtulony w Jego ramiona: „Zgrzeszyłem 
wobec Ojca i wobec Ciebie”. 

Jezus szuka mnie w grobie moich 
grzechów, w ciemnościach moich lę-
ków, w moim poczuciu niegodnego 
dziecka. Szuka mnie tam, gdzie już 
nikt inny nie zagląda, gdzie już nikt 
inny by za mną nie poszedł, nie szukał 
mnie. Tylko On idzie za mną do końca, 
chce mnie wrócić Ojcu. Chce, abym 
uwierzył, że w domu Ojca naprawdę 
jest mieszkań wiele. Jest także miej-
sce przygotowane dla mnie i wszystko 
już gotowe do uczty.

Jezu, schodzący do otchłani 
moich śmiertelnych grzechów, 
uzdrów mnie z ran grobowych 
ciemności i lęku.

KONIEC

Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Uzdrawianie przez 
Drogę Krzyżową      cd.

W tegorocznym okresie Wielkiego Postu podążamy niezwykłą Drogą Krzyżo-
wą, którą – w świetle Słowa Bożego, zawartego w Ewangelii według św. Łuka-
sza (Łk 15, 11-32) – prowadzi dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie,  
rekolekcjonista – ks. Krzysztof Wons (SDS). 

Dziś pragniemy przedstawić rozwa-
żania ostatnich stacji. Zapraszamy do 
odkrywania obrazu samych siebie oraz 
korzeni własnej godności w klimacie 
modlitwy, pozwalając Bogu, by przez 
Słowo stopniowo dokonywał uzdrowie-
nia duszy, pamięci i serca.  

STACJA VIII
– RANA ŚMIERTELNA

Jezus umiera na krzyżu z powodu 
młodszego i starszego brata. Został 
posłany przez Ojca, aby odnaleźć  
i wrócić życie Bożym dzieciom, które 
się gubią, umierają poza domem Ojca, 
umierają w swoim grzechu z powodu 
odejść. 

Jezus konający na krzyżu, osa-
motniony, wyszydzony, nierozumia-
ny w Swojej miłości, mówi mi o Ojcu, 
który umiera ilekroć odchodzę od 
Niego i brnę w grzech. Życie poza 
Nim jest śmiercią. Umiera za mnie w 
każdym moim grzechu, który odbie-
ra mi Boga. Umiera w każdym mo-
mencie mojego życia, w którym nie 
potrafię umierać dla siebie. Umiera 
w moim egoizmie, w zarozumiałym 
przekonaniu, że bez Niego mogę 
żyć. Umiera w moim obrażaniu się 
na Niego. Umiera w mojej zmysło-
wości, w mojej złości, w braku prze-
baczenia. Tak długo będzie dla mnie 
umierał, zamiast mnie umierał, do 
końca moich dni, aż mnie nauczy 
umierać razem z Nim. 

Jego przebite serce przypomina mi 
o Ojcu, któremu serce pęka, gdy od-
chodzę; który wzrusza się głęboko, 
gdy wracam; który mówi do mnie przez 
otwarte serce Jezusa: „Moje dziecko, 
ty zawsze jesteś ze Mną i wszystko, 
co Moje, do ciebie należy”. Umieranie 
Jezusa przypomina mi, że Ojciec na 
mnie czeka.

Jezu umierający na krzyżu  
mojego życia,  
uzdrów mnie z grzechów, 
które zadają Tobie i mnie  
śmiertelne rany.

STACJA XIII 
– RANA ZNIECHĘCENIA 
   I ZWĄTPIENIA

Maryja z martwym, bezwładnym Cia-
łem swego Dziecka na własnych kola-
nach. Maryja obejmująca z żywą wiarą 
i czułością martwego Jezusa. Maryja 
– ikona wiary, która się nie załamuje, 
ikona miłości, która nie rezygnuje na-
wet wtedy, gdy widzi śmierć Dziecka 
na własne oczy. 

Na jej kolanach, przy jej łonie, jest 
jeszcze dużo miejsca, jest miejsce dla 
mnie. Chce mnie utulić, objąć, jak obej-
muje Jezusa. Razem z Jezusem Ma-
ryja chce wziąć w ramiona całe moje 
życie; to, co umiera w nim przez moje 
zniechęcenie, zwątpienie, rezygnację. 
Chce przyłożyć moje rany zniechę-
cenia do ran Jezusa, aby zmartwych-
wstał we mnie Syn, aby zmartwych-
wstała we mnie pasja i radość życia, 
aby uzdrowić mój bezwład życia, abym 
mógł się bawić i cieszyć z Ojcem i Jego 
Synem, cieszyć się odnalezionym ży-
ciem. Abym martwy – ożył, zagubiony 
– odnalazł się.

Ojcze kochany, 
Ojcze o sercu matki, 
poślij mi Jezusa, 
aby uzdrowił we mnie ranę 
zniechęcenia, rezygnacji, apatii. 
Poślij mi Maryję, 
aby na swoich kolanach uczyła 
mnie wiary silniejszej od śmierci.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:

● kalendarze ● świece ●
● okolicznościowe kartki ●  

● ozdoby świąteczne ● 
● różańce ●  medaliki ● 

i inne dewocjonalia.
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SALONIK
WILANOWSKI

zaprasza
W marcu mamy przyjemność  

zaprezentować Państwu 
dwie bardzo różne wystawy  

jednocześnie. A zatem:

- na parterze dzwonnicy  
możemy obejrzeć obrazy

 ANNY TENGLI-TRUCHEL
warszawskiej malarki uprawiającej  

z wielkim powodzeniem  
malarstwo naiwne;

- na antresoli zaś prace 

PODOPIECZNYCH dwóch  
Środowiskowych Domów Samo-

pomocy – z Wilanowa i Powsina – 
oraz Dziennego Domu Pobytu  

Seniora z Wilanowa.
Prezentowane prace powstały  

w ramach terapii zajęciowej w ww.  
placówkach, przy użyciu różnych  

technik plastycznych: grafiki,  
pasteli, malarstwa na szkle,  

decoupage i innych.
Serdecznie zapraszamy  

do odwiedzenia obydwu wystaw!
Organizatorki

MODLITWA SERCA

Dziękczynienie 
Ojcu
Ojcze mój, dziękuję Ci, że jesteś wszechmocny 
i dlatego masz zawsze dla mnie jakieś wyjście 
we wszystkich moich troskach, 
bo Ty, mój Ojcze, jesteś ponad nimi wszystkimi.

Dziękuję Ci, Ojcze, że świeci nade mną słońce Twojej łaski 
i co dzień wschodzi nade mną, 
by spływały na mnie promienie Twej miłości i mocy.

Ojcze mój, kto miłuje mnie, tak jak Ty?
Kto czuwa nade mną, tak jak Ty?
Kto prowadzi mnie drogą prawdy i miłości, jeśli nie Ty?
Kto prowadzi mnie z taką jak Ty dobrocią?
Nikt na ziemi, nikt w czasie ani w wieczności.

Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że nic mnie nie dosięga, 
nawet od ludzi, bo wszystko Ty zsyłasz lub dopuszczasz
i dlatego wszystko jest dla mnie dobre i zbawienne. 
Dziękuję Ci za pewność, że droga, którą teraz kroczę, 
jest dla mnie najlepsza, bo gdyby istniała jakaś lepsza, 
wprowadziłaby mnie na nią Twoja miłość.

Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że w księdze Twojej 
zapisany jest każdy nadchodzący teraz dzień i każdy następny.
Twoja miłość przydzieliła mu to, co ma mi przynieść 
i dlatego nigdy nie jest mi za ciężko. 
Każdego dnia mi pomagasz.

Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że każdy dzień jest pełen Twej miłości 
i tak przez litościwe Twe Serce pomyślany, 
abym był w stanie znieść jego ciężary. 
On właśnie przygotowuje dla mnie koronę chwały.

Dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem, 
którego radością jest dobrze czynić swoim dzieciom. 
Dlatego zawsze mogę w trudnościach liczyć na Ciebie.
Dzięki Ci, Boże, że jesteś moim Ojcem 
i za to, że Maryja jest moją Matką.
 

Amen.                     (s. Basilea Schlink)

W niedzielę, 1 kwietnia 2012 r. zapraszamy na Jarmark 
Wielkanocny, który odbędzie się na Skwerze Prymasow-
skim przy ul. Stanisława Kostki Potockiego.

Początek o godzinie 9:30, planowane zakończenie - 
około godziny 20:00. W tegorocznym jarmarku udział we-
zmą wystawcy z różnych regionów Polski, artyści i rze-
mieślnicy.

Organizatorzy:  
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa, 
Parafia św. Anny,  
Centrum Kultury Wilanów,  
Stowarzyszenie Polskich Mediów,  
MROT,  
Restauracja Kuźnia. 
Patroni medialni: Teraz Wilanów, 
                            TTG Polska.
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SANKTUARIA MARYJNE

Górka Klasztorna
Sanktuariów, w których w sposób szczególny oddaje się hołd i uwielbienie Bogu-
rodzicy – Maryi Dziewicy, na polskiej ziemi znajduje się dużo. Poczesne miejsce 
na tej liście zajmuje sanktuarium w Gaju Góreckim – Górce Klasztornej, położone 
w regionie zwanym Krajną1.

Początki sanktuarium sięgają pier-
wocin państwowości polskiej i Kościoła 
na ziemiach Piastów. Kronikarze datu-
ją objawienie Maryjne i co za tym idzie 
powstanie tego miejsca kultu religijne-
go na 1079 r. W tym też roku król Bo-
lesław Śmiały zamordował w Krakowie 
biskupa Stanisława ze Szczepanowa. 

Te dwa wydarzenia wywarły ogromny 
wpływ na historię duchową i politycz-
ną Polski. Objawienia w Górce Klasz-
tornej na zawsze zaszczepiły w duszy 
Narodu Polskiego, trwający do dziś, 
szczególny kult Matki Bożej. Śmierć 
biskupa Stanisława i wypadki, które po 
niej nastąpiły, uzmysłowiły natomiast 
rządzącym, że ten, kto podnosi rękę na 
Kościół polski i jego duszpasterzy, prę-
dzej czy później poniesie konsekwen-
cje swego czynu. 

W niecałe dwa miesiące po zbrodni 
na Skałce, w czasie gdy król zabójca 
zapewne zaczynał odczuwać już skutki 
swojego występku, w drugi dzień świąt 
Zesłania Ducha Świętego, na półno-
cy Wielkopolski ukazała się prostemu 
pasterzowi Bogurodzica ze swoim 
Synem na ręku. W Gaju Góreckim za-
czynał się świt wszystkich przyszłych 
(powstających w następnych wiekach) 
sanktuariów Maryjnych, które stawały 
się twierdzami religijności, duchowości 
i patriotyzmu Polaków (– Jasna Góra 
jest twierdzą – mówił szwedzki gene-
rał podczas nieudanej próby zdobycia 
klasztoru paulinów). 

W piękny wiosenny dzień pasterzowi 
pasącemu bydło objawiła się na prasta-
rym dębie postać Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem na ręku. Tak to wydarzenie 
opisali siedemnastowieczni kronika-
rze z zakonu bernardynów: „Laudetur 
Jesus Christus et Maria Mater eius – 
Anno 1079. Właśnie służące są słowa 
Pisma Świętego temu miejscu święte-
mu, bo sobie je sama Najświętsza Ma-
ryja Panna poświęciła, ulubiła i jeszcze 
swą prezencją przyozdobiła, kiedy się 
nie w obrazie jakim namalowanym od 
malarza, nie w osobie rzniętej od sny-
cerza, ale w swojej prawdziwej osobie, 
wielką jasnością otoczona, na ręce le-
wej maleńkiego Jezusa piastująca, nad 
studnią w tym gaju wykopaną od pa-
sterzy, pokazała ubogiemu pastuszce 
natenczas przy studni bydło pasące-
mu... Z tych zaś ludzi, którzy się zeszli 
i byli, póki Najświętsza Maryja Panna 
jeszcze się nad tą studnią w jasności 
prezentowała, po zniknięciu Jej chorzy, 
kalecy, którzy tam przybyli, zdrowo do 
domów powracali. 

[…] Działy się na tym świętym miej-
scu różne cuda tu w Górce przy tej 
studni ustawicznie. Tylko, że natenczas 
Pomeranie i Prusacy anno 1103 graso-
wali w Polsce, wielka była przeszkoda 
na tym świętym miejscu nabożeństw, 
aż dopiero jak król Bolesław Krzywo-
usty2 tych nieprzyjaciół pogromił i tu  
z Krajny resztę wypędził za przywróce-
niem miłego każdemu pokoju. 

Panowie Łobżenicy i tak zwani dzie-
dzicami panowie Łobżenicy, słysząc 
o dawnych i nieprzystających jeszcze 
cudach, tu w Górce, na studni wysta-
wili kościół pierwszy drewniany dębo-
wy pod tytułem Najświętszej Panny 
Nawiedzenia anno 1111, który kościół 
stał niemały czas, aż się te dobra Łob-
żeńskie dostały w ręce i posesję kal-
wińską”.

Przekazy historyczne nie mówią nam, 
kiedy stworzono pierwszy obraz Matki 
Bożej Góreckiej. Na podstawie tradycji 
ludowej, przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie, a także z zapisków pozo-
stawionych przez bernardynów, można 
wysnuć przypuszczenie, że powstał i 
został zawieszony na owym dębie, nim 
wybudowano pierwszy kościół. 

Liczba pielgrzymów przybywających 
do miejsca objawienia wzrastała z każ-
dym rokiem. Dlatego też władca tych 
ziem, książę z rodu Piastów – Wła-
dysław Odonic, aktem wystawionym 
w Nakle w 1225 r., przekazał część 
Puszczy Krajeńskiej zakonowi cyster-
sów. Ojcowie jednak, zaniepokojeni 
sytuacją panującą na gorącym pogra-
niczu, mimo błogosławieństwa papieża 
Grzegorza IX, nie podjęli trudu budowy 
klasztoru i zrezygnowali z darowizny. 
Dopiero na początku XV w. góreckie 
sanktuarium doczekało się stałych 
opiekunów. Za sprawą Arnolda Wał-
dowskiego do Łobżenicy zostali spro-
wadzeni ojcowie augustianie, którzy 
przez następne 150 lat troszczyli się o 
to święte miejsce. 

Niestety w połowie XVI w. właściciele 
tych ziem – rodzina Krotowskich – odbe-
brała katolikom kościół parafialny w Łob- 
żenicy i wypędziła zakonników, a parafię 
przekazała Braciom Czeskim. Podob-
nie działo się w okolicy. Sanktuarium  
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w Górce pozostało samotną wyspą ka-
tolicyzmu na morzu wojującego na tych 
terenach protestantyzmu. Próbując 
usunąć ostatnią twierdzę katolicyzmu 
ze swoich włości, Urszula Krotowska 
podpaliła górecką świątynię. 

                     
Słoma zniesiona jest do świątyni, 
Smoła strumieniem już z bańki ścieka,
Ona podpala, ogień już dymi,
Z pomocnikami sama ucieka.

A rozpalone ognia języki, 
Szybko objęły wnętrze kościoła, 
Alarm wśród ludzi, powstają krzyki,
Ognia ugasić nikt już nie zdoła…

Fakt ten oraz późniejsze zasypanie 
studzienki kamieniami (przez Andrzeja 
Krotowskiego, syna Urszuli) spowodo-
wały, że wierni Matce Przenajświętszej 
mieszkańcy tych terenów zaczęli dzia-
łać. Zrozumieli, że brak reakcji na bluź-
niercze czyny jeszcze bardziej ośmiela 
protestantów do dalszych działań prze-
ciw katolicyzmowi i jego wyznawcom. 
Zaczęli przeto organizować się i dzia-
łać. Pisma skierowane do kasztelana 
inowrocławskiego – Krzysztofa Koście-
leckiego, czciciela Matki Bożej, przy-
niosły pożądany skutek. Przesłał on do 
Krotowskich pismo, w którym stwier-
dził, że miejsce to bierze pod swoją 
opiekę i będzie go bronił wszystkimi 
sposobami. 

Tam, gdzie stał spalony kościół, wier-
ni postawili namiot, w którym umieścili 
obraz, prawdopodobnie ten sam, który 
dziś wisi w kaplicy na studzience. 

Po tych zawirowaniach religijnych  
i dziejowych opiekę nad sanktuarium 
objęli ojcowie bernardyni. Uroczystość 
objęcia przez nich urzędu odbyła się 
w święto Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, 2 lipca 1638 r. Kilka lat 
później sędzia nakielski – Zygmunt Ra-
czyński – rozpoczął budowę nowego, 
już murowanego kościoła. 

Niestety czas Potopu kolejny raz, tym 
razem ręką protestanta szwedzkiego, 
przyczynił się do ruiny tego świętego 
miejsca. 

Po odbudowie, przez kolejne prawie 
dwieście lat, bernardyni gorliwie posłu-
giwali w sanktuarium licznie odwiedza-
jącym go wiernym. 

Po rozbiorach, w 1841 r. władze pru-
skie wydały dekret kasujący w Gór-
ce zakon bernardyński. Kościół wraz  
z zabudowaniami, pozostałymi po ska-
sowanym zakonie, przejęła parafia  
w Łobżenicy. Nad sanktuarium, pozba-
wionym stałych opiekunów, zawisła 
groźba likwidacji. 

Szczególnie groźnym i zarazem bo-
lesnym dla okolicznych katolików wy-
darzeniem był pożar, który wybuchł  
w 1907 r. Sprawców oczywiście nie wy-
kryto, ale Polacy wiedzieli, że władzom 
pruskim bardzo zależało na zniszcze-
niu bastionu katolicyzmu polskiego. 
Dlatego swoje podejrzenia kierowali  
w stronę tajnej policji pruskiej. 

Po odzyskaniu przez Rzeczypospo-
litą niepodległości, w 1923 r. sanktu-
arium objęli Misjonarze Świętej Rodzi-
ny. Ich dzieło trwa do dziś. 

W czasie II wojny światowej Niemcy 
uczynili ze świątyni obóz koncentra-
cyjny dla zakonników i duchowieństwa 
diecezjalnego. Kilkudziesięciu z wię-
zionych w Górce duchownych i dwie 
siostry zakonne zostało zamordowa-
nych koło Nakła. W 1940 r., po bitwie 
pod Dunkierką (na północnym wybrze-
żu Francji), Niemcy osadzili w obozie 
góreckim jeńców brytyjskich. 

Po zakończeniu działań wojennych 
pierwsi księża powrócili do Górki już na 
święta Zmartwychwstania Pańskiego 
1945 r. Od razu zabrali się do porząd-
kowania i odbudowy miejsca, które po 
raz kolejny zniszczyli potomkowie pro-
testanckich najeźdźców z XVII w. 

6 czerwca 1965 r. nastąpiła korona-
cja, koronami papieskimi, obrazu Gó-
reckiej Madonny. Aktu dokonał Prymas 
Polski – kard. Stefan Wyszyński. 

Od 1971 r. Górka Klasztorna jest 
siedzibą parafii. Warto ją nawiedzić, 
szczególnie w okresie Wielkiego Po-
stu, kiedy to miejscowi zakonnicy oraz 
parafianie wystawiają w plenerze Mi-
sterium Męki Pańskiej.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kanabus 
Przy pisaniu korzystałem z wydaw-

nictwa Misjonarzy Świętej Rodziny  
pt. „Sanktuarium Maryjne w Górce 
Klasztornej”.____________________
1/ Krajna – region geograficzno-histo-

ryczny, położony na północ od Noteci, 
na pograniczu województwa wielko-
polskiego i kujawsko-pomorskiego, 
pomiędzy Piłą a Bydgoszczą. Od pół-
nocy granice tej krainy wyznaczają 
rzeki Dobrzynka i Kamionka. Granicę 
zachodnią stanowi Gwda, a wschod-
nią Brda. 

2/ książę Bolesław Krzywousty nie był 
koronowany na króla Polski.              
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Kaplica Pamięci żołnierzy Armii Krajowej

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia Villanovensis
www.fundacja-wilanow.pl
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 Pani Teresa (kierująca Ośrodkiem  
w parafii św. Anny): – Ja zawsze mówię, 
że Wilanów jest bogaty, ale ludźmi na-
pływowymi, a tubylcy tworzą enklawy 
biedy: rejon ul. Wiertniczej, Biedronki 
i okolice, Powsinek... Rejony starego 
Wilanowa. Stoją tam jeszcze domy bez 
wody i kanalizacji, w których mieszkają 
dzieci, starsi, chorzy. Trzeba im pomóc.
Ks. proboszcz Waldemar Macko: – Jak 
się jedzie wzdłuż ulicy, w zasadzie któ-
rejkolwiek, to może tego nie widać.  
Nieraz dom wygląda na bardzo po-
rządny i dopiero po wejściu do środka 
dostrzega się problemy. Kilkadziesiąt 
lat wcześniej udało się go stworzyć wy-
siłkiem całej rodziny, a teraz pozostała  
w nim jedynie samotna matka – starsza 
kobieta, już niedołężna – z dwójką dzie-
ci niedorozwiniętych w wieku 20-30 lat. 
Wiadomo, że sama sobie nie daje rady.
 – W parafialnym Ośrodku Wsparcia 
Najuboższych pomagamy prawie 150 
osobom, więc wydaje mi się, że to sporo, 
jak na dzielnicę, którą postrzega się jako 
zamożną. 
Pani Teresa: – Na pewno istnieje jesz-
cze duża grupa, o której nie wiemy, do 
której nie dotarliśmy albo oni nie dotarli 
do nas z różnych powodów.
 Ci, którzy już dotrą do drzwi Ośrodka, 
zauważą na nich dwie kartki przyklejone 
z warunkami korzystania z pomocy.
Pani Teresa: – Pierwsze kryterium, jakie 
musi zostać spełnione, to bycie miesz-
kańcem naszej parafii.
Ks. proboszcz: – Gdy tu przyszedłem, 
spotkałem się z czymś takim, że bardzo 
wiele osób przychodziło do nas po po-
moc z miasta albo nawet i spoza mia-
sta. Stwierdziliśmy z panią Teresą, że 
ta działalność powinna być kierowana 

Reportaż:

O tych, którzy kochają anioły
cz. III: Krótka historia ubóstwa na dwa głosy
„(…) Ośrodek [Pomocy Społecznej] nie zbiera danych dotyczących skali ubóstwa 
w dzielnicy Wilanów. Posiadamy jedynie dane dotyczące liczby osób korzystają-
cych z [naszej] pomocy. Wilanów liczy 22 736 mieszkańców. W 2011 r. z pomocy 
OPS-u skorzystało 686 osób z 336 rodzin, w tym z powodu ubóstwa 125 osób  
z 60 rodzin…

Warszawa liczy ponad 1,7 mln mieszkańców. Z pomocy społecznej korzysta 
ok. 60 tys. osób, co stanowi [ponad] 3% mieszkańców stolicy. 

W 2009 r. ośrodki pomocy społecznej przyznały pomoc finansową ponad 46 tys. 
osób. Z powodu ubóstwa pomocą objętych [zostało w tamtym okresie] 15 500 
rodzin. Ubóstwo stanowiło jedną z najczęstszych przyczyn udzielenia [wsparcia] 
– zaraz po niepełnosprawności i długotrwałej chorobie. /Dane z 2010 r., ze stron 
miasta, w związku z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Społecznym/…” – napisała pani Katarzyna Krupowicz-Kuzińska, dyrek-
tor lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w odpowiedzi na maila z zapytaniem 
o skalę ubóstwa w Wilanowie.
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przede wszystkim do parafian. Dlacze-
go? Żeby środków nie rozpraszać aż tak 
bardzo i żeby trafiały one do tych, któ-
rych w jakimś stopniu znamy, znamy ich 
sytuację materialną i wiemy, jak i na ile 
możemy ich wesprzeć.
Pani Teresa: – Poza tym każda war-
szawska parafia jest zobligowana do 
prowadzenia własnego Caritasu. Skoro 
więc nasz proboszcz może wydać pie-
niądze na pomoc potrzebującym, to dla-
czego proboszcz sąsiedniej parafii nie 
może? 
Ks. proboszcz: – Ale i tak, gdy ktoś przyj-
dzie „spoza”, to otrzyma przynajmniej tę 
jednorazową pomoc. Przychodzą bez-
domni. Już nawet nie mówię pani Tere-
sie, ale jak trafią bezpośrednio do mnie, 
to zawsze dzwonię na kuchnię i proszę 
panie, by przygotowały ileś tam kanapek 

w zależności od tego, ilu ich jest. Dosta-
ją tyle jedzenia, że powinno im starczyć 
na cały dzień. Oczywiście, zazwyczaj 
rozmowa zaczyna się od pieniędzy, ale 
ja zawsze mówię, że w takiej formie 
wsparcia nie udzielamy. Jeżeli potrzebu-
ją środków czystościowych czy jakiegoś 
ubrania, to odsyłam ich na wtorkowy dy-
żur, ale najczęściej chcą po prostu coś 
zjeść. 
Pani Teresa: – Zajmujemy się bezdom-
nymi z terenu naszej parafii, ale muszą 
przynieść zaświadczenie, że widnieją 
w rejestrze OPS-u. To dla ich dobra, 
bo mają wtedy zapewnioną opiekę od 
strony urzędowej. OPS bowiem może 
im dać jednorazową zapomogę, wysłać 
na szkolenie, pomóc w wyrobieniu doku-
mentu tożsamości, bo oni chodzą często 
bez dowodów, tłumacząc się, że nie stać 
ich na wyrobienie zdjęcia; my natomiast 
możemy ich jedynie zaopatrzyć w jedze-
nie. Nie biorą jednak udziału w podzia-
le żywności unijnej, chyba że już ktoś  
z podopiecznych podpisał odbiór produk-
tów, a potem zrezygnował z części, mó-
wiąc, że na przykład wystarczy mu jedno 
opakowanie. W takich wypadkach, wyjąt-
kowo, możemy to dać bezdomnemu.  
 – Artykuły spożywcze z rezerw Unii 
Europejskiej przysługują tylko tym, 
którzy wylegitymują się dokumentem  
z numerem PESEL. Bo ja rozliczam się 
z Bankiem Żywności na podstawie kon-
kretnych danych personalnych.
Przed wejściem do Ośrodka czytamy 
przeto o kolejnym wymogu: konieczno-
ści posiadania dowodu tożsamości.
 I jeszcze jeden warunek, najważniejszy 
– finansowy. Dochód ubiegającego się  
o pomoc nie może przekroczyć 477 zł, je-
żeli „samotnie gospodaruje”, bądź 351 zł  
jako kwoty przypadającej na jednego 
członka rodziny. Taką informację można 
znaleźć zarówno na stronie internetowej 
wilanowskiego OPS-u, jak i na drzwiach 
prowadzących do parafialnego Ośrodka. Kryterium dochodowe



7 Nr 161

Zaświadczenie Produkty z Banku Źywności

zadanie 1: Połącz odpowiednie postacie związane z Męką Pańską 
z czynami, jakich się dopuścili. Litery czytane w kolejności numerycznej utworzą 
hasło, które wpisz poniżej.

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci  
- Maciej Lichota
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zadanie 2: Połącz kostki domina z odpowiednimi obrazkami  
                                       i odczytaj rozwiązanie.

Hasło:  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

1. Judasz ►

2. Św. Piotr ►

3. Kajfasza ►

4. Poncjusz Piłat ►

◄ K  
wydał Chrystusa Piłatowi

◄ A  
skazał Jezusa na śmierć na krzyżu

◄ Ę  
zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa

◄ M  
zdradził Pana Jezusa

Hasło:  _____  _____  _____  _____

zadanie 2:  
Wykonaj polecenia. 
a) Jakie wydarzenie przedstawia 
    ilustracja?

..................................................................
b) Kiedy Kościół obchodzi wydarzenie 
przedstawione na ilustracji w roku 
Pańskim 2012? – ZAZNACZ

A) 26 marca .................................

B) 25 marca .................................

C) 27 marca .................................

Pod tą klauzulą zamieszczono również 
uwagę: „W wyjątkowych, losowych przy-
padkach kryterium dochodowe może 
być wyższe (rozmowa indywidualna)”.    
Pani Teresa: – Niektórzy nie spełniają 
wymogów OPS-u, bo na przykład o 30 zł  
przekraczają ustawową średnią docho-
du, i nie mają co liczyć na wsparcie.  
W zeszłym roku przytrafiła się taka sy-
tuacja, że matce nie przyznano w szkole 
stypendium socjalnego na dziecko, bo 
o 2 zł z groszami przekroczyła dopusz-
czalny próg. A wychowywała je samot-
nie. Dla mnie to trochę niemoralne, że 
tak maleńka kwota decyduje o być albo 
nie być rodziny, człowieka. Realna gra-
nica przekroczenia to, nie wiem, po-
wiedzmy 100 zł, ale nie 2! Nie zmienia to 
przecież faktu, że wciąż żyją w biedzie… 
Wówczas to my staramy się pomóc.

 – Trzeba wypełnić ankietę środowi-
skową i zadeklarować, jakie się ma do-
chody lub, że się ich nie ma. Na własną 
odpowiedzialność. Jeżeli się dowiemy, 
że podane informacje są nieprawdziwe, 
wykreślamy taką osobę z listy i nie obej-
mujemy jej pomocą powtórnie.
Ks. proboszcz: – Niekiedy zdarza się 
nadużywanie naszej dobroci.
Pani Teresa: – To są sporadyczne przy-
padki, ale łatwe do wyłapania. Na każdy 
dyżur przychodzi średnio 20-30 osób, 
mijają się, widzą… Ja już nie muszę do-
kładnie sprawdzać nowego podopiecz-
nego czy podopiecznej, bo zaraz ktoś 
przyjdzie i wszystko mi o nim, o niej opo-
wie, i jeszcze coś dołoży od siebie. Tak 
na zasadzie „dobrosąsiedzkiej” współ-
pracy. – A dlaczego pani daje paczkę 
żywnościową tej kobiecie?! Pani wie, 
ona ma ponad tysiąc złotych emerytury 
i syn taki bogaty, w takim dużym domu 
mieszkają. Reaguję, gdy tylko pojawi się 
ta pani na dyżurze. Pokazuję jej kartę 
środowiskową i mówię: – Pamięta pani, 
uzupełniałyśmy ją razem, tutaj podała 
mi pani swój dochód. Czy jest pani pew-
na, że to prawidłowa kwota? – No tak, 
bo wie pani, ja mam tak mało emerytury. 
– Proszę pani, akurat tak się składa, że 
dowiedziałam się, iż pani emerytura jest 

dwa razy wyższa, niż pani tu wpisała. 
Następnie tłumaczę, dlaczego postąpiła 
nie fair. I słyszę: – A wie pani, tak wielu 
ludzi tu przychodzi i każdy coś dostaje… 
Człowiek by chciał też coś dostać, mógł-
by wtedy odłożyć dla wnuków na jakiś 
wyjazd albo… 
Parafia to środowisko ludzi znających 
się, dlatego każde oszustwo można ła-
two wyłapać.

Tekst i zdjęcia: Marcin Kielak
Ciąg dalszy części III za tydzień
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V Niedziela Wielkiego Postu, 25 marca 2012 r.
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, jak w każdą niedzielę 

Wielkiego Postu, zostanie odprawione o godz. 17.00.  
Następnie będziemy się modlić za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. 

2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii Świętej oraz ich rodziców odbędzie się po Mszy 
św. o godz. 11.30.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w na-
szym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu w nastę-
pujących godzinach: 

 o 12.30 (dla dorosłych),
 o 16.30 (dla dzieci) 
 oraz o 18.30 (dla dorosłych, młodzieży, studentów  

i młodzieży pracującej).

4. Świece Caritas na stół świąteczny można nabyć przed 
kościołem. Pragniemy przypomnieć, że środki w ten spo-
sób uzyskane Caritas przeznacza na działalność chary-
tatywną, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. 

5. Przed kościołem członkowie Kół Żywego Różańca zbie-
rają ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

6. W następną niedzielę organizujemy zbiórkę ofiar, które 
zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla naj-
uboższych rodzin z naszej parafii.

7. W Niedzielę Palmową u naszych ministrantów będzie 
można nabyć plamy, wspierając w ten sposób fundusz 
ministrancki.

8. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński 
zawrą: 

 Adam Tadeusz Olakowski, kawaler z parafii tutejszej, 
oraz Magdalena Katarzyna Pliszka, panna z parafii 
Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie – zapowiedź II;

 Maciej Tomczyk, kawaler z parafii tutejszej, oraz  
Katarzyna Maria Pawłowska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących 
między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić 
kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

KO M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
                                                              - Wydawca

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca

od 18.03.2012 do 15.04.2012
Módlmy się za kapłanów,  
aby Pan uzdolnił ich do głoszenia  
Słowa Bożego i natchnął swoją  
mocą w czasie rekolekcji  
wielkopostnych.   

„Szczęść Boże”

MODLITWA UWIELBIENIA
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym  

zaprasza na modlitwę uwielbienia  
– w piątek, 30 marca, o godz. 19.00. Spotkanie modlitew-

ne odbędzie się w sali nad Salonikiem (w dzwonnicy). 
Łaska, której doświadczamy we wspólnocie, to poznanie 

miłości Boga. Zapraszamy na spotkanie modlitewne, 
gdzie przeżywamy żywą więź z Jezusem i Duchem  

Świętym poprzez uwielbienie, dziękczynienie  
i rozważanie Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!

PRZYJDŹ  
I WYŚPIEWAJ Z NAMI  
JEGO CHWAŁĘ!

Jesteśmy rodzinną grupą modlącą się śpiewem. 
Zajmujemy się przygotowaniem oprawy muzycznej do  

niedzielnej Mszy św. o godz. 11.30. Repertuar, z którego wy-
bieramy pieśni, to utwory utrzymane w młodzieńczym duchu. 
Wykonujemy je przy akompaniamencie gitar, skrzypiec, wio-
lonczeli, ksylofonu. W śpiewie chcemy odnaleźć swoją modli-
twę, uświetnić Eucharystię i pomóc innym ją przeżywać. 

Podczas niedzielnych prób o godz. 10.00 uczymy się  
nowych pieśni, szlifujemy nasze muzyczne umiejętności,  
odkrywamy Tajemnicę w tekstach, poznajemy się nawzajem. 

Jeśli czujesz w sobie niespożytą energię do śpiewania Naj- 
wyższemu, chcesz przyłączyć się do amatorów - entuzjastów..., 

ZAPRASZAMY  do kanonii  
NA NAJBLIŻSZĄ PRÓBĘ SCHOLI RODZINNEJ!

„Za Twą łaską, Panie, będę śpiewał!”  
(św. Efrem, „Pieśń o Najświętszej Pannie”)


