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Ps 69,14.17.30-31.36ab.37
REFREN:  
Ożyje serce szukających Boga.

Lecz ja, Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, 
bo łaskawa jest Twoja miłość, spójrz na mnie 
w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,
miłujący Jego imię przebywać tam będą. 

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 30,10-14

Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz 
słuchał głosu Pana, Boga swego, prze-
strzegając jego poleceń i postanowień zapi-
sanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz 
do Pana, Boga swego, z całego swego 
serca i z całej swej duszy. 

Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj 
daję, nie przekracza twych możliwości i nie 
jest poza twoim zasięgiem. 

Nie jest w niebiosach, by można było 
powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba 
i przyniesie je nam, a będziemy słuchać  
i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby 
można było powiedzieć: Któż dla nas uda 
się za morze i przyniesie je nam, a będzie-
my słuchać i wypełnimy je. 

Słowo to bowiem jest bardzo blisko cie-
bie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je 
mógł wypełnić.

K O M E N T A R Z
Trudno nam czasem myśleć o wiecz-

ności, zwłaszcza w wakacje łatwo wpaść 
w pewnego rodzaju beztroskę.

Jednocześnie czas wakacji, podróży 
jest jakoś podobny do rozważanej sceny 
ewangelicznej. Pokonujemy wiele dróg, 
mijamy wiele osób, często zabiegani, 
kątem oka dostrzegamy kogoś potrze-
bującego, myślimy: To nie moja sprawa, 
innym razem, inni zrobią to lepiej.

„Co zrobić, aby osiągnąć życie 
wieczne?”

Drogę do zbawienia wyznacza mi-
łość, także miłość bliźniego. Pan nas 
zachęca, byśmy dostrzegali bliźniego  
w drugim człowieku, zwłaszcza w tym 
trudnym, przeszkadzającym naszym pla-
nom i oczekiwaniom.

W codziennym pośpiechu bardzo ła-
two nie zauważyć człowieka, Chrystusa. 
Może być tak, że szybko znajdziemy sto 
powodów, usprawiedliwień, żeby nie my-
śleć o innych, nie pomagać, a jednocze-
śnie szukamy często jakiejś niezwykłej 
rady, aby pogłębić swoje życie religijne.

Jezus wskazuje nam drogę tak bliską: 
MIŁOŚĆ! „Idź i ty czyń podobnie.”

Miłość Jezusa do nas grzeszników cią-
gle stanowi najpiękniejszy wzór i jedyną 
drogę do życia wiecznego. Nie szukajmy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powodów, dzięki którym moglibyśmy się  
poczuć usprawiedliwieni, szukajmy spo-
sobów, dzięki którym wiara – poprzez 
miłosierdzie – będzie przez nas auten-
tycznie przeżywana.

ks. Dariusz Kuczyński

DRUGIE CZYTANIE
Kol 1,15-20

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzial-
nego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co  
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne 
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Nie-
go i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On 
jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, 
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał 
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:  
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziw-
szy pokój przez krew Jego krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 13,34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA
Łk 10,25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 
Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu 
odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak 
czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swe-
go bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do 
niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz 
żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał 
Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawią-
zując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził  
z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 
Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu 
zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przy-
szedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien 
zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził 
również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył 
się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, 
zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował 
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: Miej o niego staranie, a jeśli 
co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wra-
cał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego 
zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosier-
dzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie!

Oto słowo Pańskie.
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Już za panowania pierwszych władców 
Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego,  
w skład ich państwa wchodziły Grody Czer-
wieńskie*, najeżdżane przez zbrojnych  
książąt kijowskich. Tak o tych łupieskich 
najazdach pisał kronikarz ruski: „Roku 
6539 (1031). Jarosław i Mścisław zebrali 
wojów mnogich, poszli na Lachów i zajęli 
Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli 
ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywie-
dli i rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich 
nad Rosią i są do dziś.” Lachami, o których 
mowa w tekście kroniki, byli Lędzianie – 
plemię zachodniosłowiańskie, zamieszku-
jące te ziemie jeszcze przed powstaniem 
historycznego państwa polskiego.

W XIV w. księciem wołyńsko-halickim 
był książę piastowski Bolesław Jerzy II, 
syn Trojdena – księcia czerskiego, czy-
li – można powiedzieć – nasz najbliższy 
krajan, ponieważ ówczesny Milanów 
należał do księstwa jego ojca. Na zjeź-
dzie w Wyszehradzie Bolesław Jerzy II 
podpisał układ z Kazimierzem Wielkim, 
mocą którego ten pierwszy, w przypadku 
swojej bezpotomnej śmierci, przekazy-
wał swe księstwo królowi Polski. Ziemie 
te przyłączyła ostatecznie do Polski kró-
lowa Jadwiga. Nawet Niemcy, w 1941 r., 
po zajęciu tych terenów, przyłączyli je do 
Generalnego Gubernatorstwa.

To o tych obszarach mówili ukraińscy 
oprawcy, że są czysto ukraińskie, i swe 
mrzonki wprowadzali w czyn barbarzyń-
skimi metodami, niespotykanymi w dzie-
jach Europy. To, co zgotowali nam nasi 
sąsiedzi, można porównać tylko z ludo-
bójstwem w Wandei, dokonanym przez 
francuskie wojska republikańskie.

Ludobójstwo  
na polskich  
Kresach 1943 r.

W tych dniach mija 70. rocznica kulminacji 
ludobójstwa, dokonanego na Polakach przez 
ukraińskich faszystów spod znaku tryzuba. W ten 
sposób miał się spełnić sen Ukraińców o pozbyciu 
się Polaków z ziemi, która do nas należała od czasów 
piastowskich.

Zbrodnia wołyńsko-małopolska była 
trzecią, po niemieckiej i rosyjskiej, heka-
tombą narodu polskiego podczas II wojny 
światowej. Dokonali jej członkowie przed-
wojennej, działającej na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, terrorystycznej Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), 
policja ukraińska w niemieckiej służbie, 
Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) oraz 
oddziały SS-Galizien, przy aktywnej 
pomocy chłopstwa i popów greckokato-
lickich. Rzezie objęły 4314 przysiółków, 
wsi, miasteczek i miast na terenie woje-
wództw: wołyńskiego, lwowskiego, sta-
nisławowskiego, tarnopolskiego i części 
poleskiego oraz lubelskiego. Ich ofiarą 
padło bez mała 200 000 ludzi. 
Nie przepuścili nikomu, nawet 
członkom mieszanych rodzin. 
Polacy nie spodziewali się ta-
kiego bestialstwa, chociaż 
przypadki mordowania polskich 
żołnierzy w czasie wojny obron-
nej 1939 r. były dość częste na 
tych terenach. Zwyrodnialcy 
nie zadawalali się samym za-
biciem, zadawali śmierć w spo-
sób wyjątkowo brutalny. Taki 
sam los czekał też tych nielicz-
nych Ukraińców, którzy poma-
gali Polakom albo nie chcieli 
zabić swoich polskich współ-
małżonków.

W niedzielę, 11 lipca 1943 r., 
w dniu greckokatolickiego święta Piotra 
i Pawła, ukraińscy faszyści i miejsco-
wa czerń zaatakowali równocześnie 99 
miejscowości w powiecie włodzimierskim  
i horochowskim, na terenie województwa  

wołyńskiego. Wykorzystując fakt uczest-
nictwa w niedzielnych Mszach św. prawie 
całych wsi, zamordowali wiernych oraz 
księży, zamykając ich i paląc w drewnia-
nych świątyniach. Napadów na polskie 
wsie i osady dokonywano przeważnie 
nocą lub bladym świtem, gdy mieszkań-
cy, znużeni nocnym czuwaniem, w końcu 
zasnęli.

Nasi rodacy, jeśli przeżyli, pozostawali 
bez niczego, bardzo często tylko w tym,  
w czym spali. Duża część tych, którzy 
ocaleli, zawdzięcza swoje życie polskiej 
partyzantce i stworzonym przez nią i oko-
licznych mieszkańców obozom warow-
nym, których symbolem jest Przebraże. 

Z tych rozproszonych oddziałów w lecie 
1943 r. powstała 27. Wołyńska Dywizja 
Piechoty Armii Krajowej (pomnik upa-
miętniający ją znajduje się na Żoliborzu, 
przy trasie Armii Krajowej).

Gdy na Wołyniu dogasały zgliszcza pol-
skich osad, a nasi rodacy leżeli w dołach 
śmierci, jesienią 1943 r. oprawcy przenie-
śli swą ludobójczą działalność na teren 
trzech województw Małopolski Wschod-
niej: lwowskiego, stanisławowskiego i tar-
nopolskiego. Nawet w dużych miastach 
Polacy nie mogli czuć się bezpiecznie.

Z beznadziejnego położenia naszych 
rodaków na Wołyniu i w Małopolsce ko-
rzystali Niemcy. Zastraszeni, pozbawieni 
środków do życia ludzie, chcąc się ra-
tować przed najgorszym, zgłaszali się 
na wyjazd na roboty do Niemiec. W taki 
właśnie sposób uratowała się rodzina 
mojego stryja, Henryka Kanabusa, który 
z żoną i jej rodzicami został zmuszony do 
opuszczenia Małyńska (na trasie kolejo-
wej z Równego do Sarn), gdzie wcześniej 
pracował razem ze swoim teściem na sta-
cji kolejowej.
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Pod wpływem wojsk radzieckich i pol-
skich, przesuwających się na zachód, 
mordercy spod znaku tryzuba, skupieni 
w bojówkach zwanych Samoobronnymi 
Kuszczowymi Widdiłami, przemieścili się 
na Lubelszczyznę, gdzie od wiosny 1944 r.  
kontynuowali dzieło zniszczenia, meto-
dami znanymi z Wołynia. Ludobójstwa 
nie zaprzestali również po zajęciu tych 
terenów przez wojska radzieckie i pol-
skie, a także po ogłoszeniu manifestu  
z 22 lipca 1944 r. Chodziło im o to, by  
w chwili zakończenia II wojny światowej na 
obszarach uznanych przez nich za „Wiel-
ką Ukrainę” nie było już ani jednego Pola-
ka, by nie pozostał żaden ślad po prawie 
tysiącletniej obecności Polaków i polskiej 
kulturze na Wołyniu i w Małopolsce.

Dopiero akcja „Wisła”, przeprowadzo-
na trzy lata za późno, przerwała rzeź 
i rozwiązała ten problem. Cóż z tego, 
skoro przeważająca część zbrodniarzy, 
mających krew naszych braci na swoich 
rękach, dożyła spokojnie w powojennej 

Polsce, nie niepokojona przez wymiar 
sprawiedliwości Rzeczypospolitej. A trze-
ba pamiętać, że zdecydowana ich więk-
szość była obywatelami polskimi.

Niezagojona rana krwawi do dziś. Do-
brze, że choć w 70. rocznicę tamtych 
wydarzeń mówi się o tym głośno, przy-
bliżając współczesnemu społeczeństwu 
wiedzę o tym, co się stało na polskich 
Kresach.

Krzysztof Kanabus

_________________
* – Przeważającym dziś poglądem 

jest teza uznająca Grody Czerwieńskie 
za obszar całkiem rozległy, bo obejmu-
jący swym zasięgiem ziemie: chełmską, 
wołyńską, bełzką, przemyską, sanocką  
i inne pobliskie.
_________________

(Zdjęcia z warszawskiego marszu pa-
mięci ku czci ofiar zbrodni wołyńskiej – 
11.07.2013 r.)

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 
Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

Zmiana przykazań
Podczas 362. zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski, które od-
bywało się pod koniec czerwca, biskupi 
przyjęli nowelizację IV przykazania ko-
ścielnego. W miejsce dotychczasowego 
zapisu: „Zachowywać nakazane posty 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych, a w okresach pokuty powstrzy-
mywać się od udziału w zabawach” 
przyjęto nowy: „Zachowywać nakazane 
posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu 
powstrzymywać się od udziału w zaba-
wach”.

Ograniczenie formalnego zakazu za-
baw do Wielkiego Postu nie zmienia jed-
nak dotychczasowego charakteru każ-
dego piątku jako dnia pokutnego. Jest 
to dzień praktykowania czynów pokut-
nych – modlitwy, postu, jałmużny. „Jeśli 
więc w piątek katolik chciałby odstąpić 
ze słusznej przyczyny od pokutnego 
przeżywania tego dnia, winien uzyskać 
odpowiednią dyspensę” – przypomnieli 
biskupi w komunikacie po 362. zebraniu 
plenarnym.

Czwarte przykazanie kościelne zo-
bowiązuje do wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych wszystkich katolików, 
którzy ukończyli 14 lat. Dodatkowo,  
w Środę Popielcową i w Wielki Piątek, 
obowiązuje spożywanie jednego posiłku 
do syta w ciągu dnia i jest to post obo-
wiązkowy dla osób od 18 do 60 lat.

Po raz ostatni Episkopat Polski 
uszczegółowił sformułowania przyka-
zań kościelnych przeszło 10 lat temu, 
zostały one zatwierdzone przez Kongre-
gację Nauki Wiary w maju 2002 r.

Obowiązujące 
przykazania 
kościelne:

 1. W niedziele i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy Świętej i po-
wstrzymać się od prac niekoniecz-
nych.

 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić 
do sakramentu pokuty.

 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym, przyjąć Komunię 
Świętą.

 4. Zachowywać nakazane posty i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych, a w czasie Wielkiego Postu 
powstrzymywać się od udziału w za-
bawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła.
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Od kiedy jest ksiądz w wilanowskiej 
parafii, co lipiec słyszymy, że zaprasza 
ksiądz do grupy „pomarańczowej”. To 
siła przyzwyczajenia, potrzeba serca 
czy funkcja pełniona w tejże grupie 
sprawia, że co roku wyrusza ksiądz 
pieszo na Jasną Górę?

Pielgrzymka Akademicka istnieje już 
od 33 lat, a ja po raz pierwszy poszedłem  
w 1991 r., jako świeży maturzysta, z za- 
miarem wstąpienia do seminarium. Trak-
towałem to wtedy jako rozeznanie i po-
twierdzenie swego powołania. Potem na 
wiele lat odłożyłem myśli o pielgrzymce 
na bok, były inne zajęcia wakacyjne,  
i dopiero w 2007 r. poszedłem znowu, po 
raz pierwszy jako ksiądz, z intencją dzięk-
czynienia za 10 lat kapłaństwa. Wówczas 
poznałem pewną rodzinę z Wilanowa, nie 
wiedząc jeszcze, że rok później tutaj tra-
fię. Jak już się tu przeniosłem, rozpoczą-
łem regularne chodzenie, właśnie z grupą 
„pomarańczową”, bo chodziło w niej kilku 
księży, których znałem, m.in. ks. Piotr Pie-
trzak, który był związany z Wilanowem,  
i też kilku moich przyjaciół. Dołączyłem 
do nich i tak już zostałem wśród „poma-
rańczowych”. Można by rzec, że zdecy-
dował o tym pewien sentyment, przywią-
zanie do ludzi, bo do tej grupy zapisują 
się też nasi parafianie.

Co do podziału zadań na pielgrzymce, 
to każdej grupie przewodzi jeden ksiądz, 
tzw. ksiądz prowadzący, a pozostali ka-
płani wspomagają go jako spowiednicy 
czy głosiciele nauk. I ja właśnie pełnię 
taką funkcję pomocniczą.

Kim są najczęściej pielgrzymi i co 
ich skłoniło, by podjąć trud kilkudnio-
wego wędrowania?

Wyrusza się z konkretną intencją. Ja na 
początku szedłem, by Panu Bogu dzięko-
wać, potem życie przyniosło różne inten-
cje błagalne.

Kim są pielgrzymi? Chodzą całe mał-
żeństwa i rodziny, również zamożne, bo-
gate, którym zależy na rozwoju życia du-
chowego. Chodzą małżeństwa z jakimś 
problemem rodzinnym. Zdarza się, że te 
małżeństwa zawiązują się w drodze do 
Częstochowy. Poznają się na pielgrzym-
ce, kilka lat wspólnie wędrują i postana-
wiają, że swój ślub przeżyją wspólnie 
z pielgrzymami. Przyjeżdżają goście, 
młoda para zakłada uroczyste stroje  
i w czasie Mszy pielgrzymkowej składa 
przysięgę. Potem idzie dalej albo jedzie 
na wesele, by po nim wrócić i wejść na 
Jasną Górę w ślubnych strojach. 

Inni idą się modlić o czyjeś uzdrowie-
nie czy uwolnienie. Jeszcze innych z kolei 

wiedzie potrzeba modlitwy i wyciszenia.
Często spotyka się tzw. młodzież lice-

alną, blisko matury, która chce wyprosić 
jej pomyślne zdanie, która pragnie roze-
znać swoje powołanie. Pielgrzymka to 
czas odkrywania swojej drogi. Wielu ludzi 
idzie, żeby w końcu zaufać Panu Bogu  
i pójść za Nim. Po powrocie wstępują do 
zakonu albo do seminarium, albo wybie-
rają życie u boku drugiego człowieka.

Pielgrzymie szlaki przemierzają także 
siostry zakonne. Im najtrudniej iść, bo 
niezależnie od pogody nie mogą zdjąć 
swego stroju. Ksiądz dla odpoczynku za-
mieni sutannę na coś lżejszego, ale one 
nie. Mimo to podążają dzielnie do celu, 
pokazując, że wszystko da się znieść. 
Wystarczy odpowiednie nastawienie du-
chowe. Mnie często pytają: – Proszę księ-
dza, w tej sutannie to nie gorąco tak iść? 
Zawsze powtarzam: – Owszem, gorąco, 
ale co zrobić? Potem, żeby się przekonać 
na własnej skórze, zakładają na chwilę 
sutannę.

Zawsze wędruje z nami trochę studen-
tów, którzy wcześniej stają przed dylema-
tem, czy wybrać pielgrzymkę, czy pracę. 
Niektórzy przy planowaniu swego urlopu 
wykazują się niemal heroizmem, kiedy 
ten swój krótki i jedyny w ciągu roku odpo-
czynek poświęcają na męczącą i wyczer-
pującą pieszą wyprawę, ale właśnie tego 
potrzebują i to sprawia im radość.

Każdy człowiek stanowi w zasadzie od-
rębną tajemnicę, inny powód takiego spę-
dzania wakacji, blisko Boga i ludzi. Piel-
grzymka pozwala zaś na odkrywanie tych 

tajemnic i powodów. Generuje czas na 
codzienną Mszę św., modlitwę, śpiew, za-
bawę i na wzajemne poznawanie siebie, 
bo przez te 10 dni wspólnego pielgrzymo-
wania jesteśmy na siebie nie tyle skazani, 
co otwarci. Każdego dnia przemieszcza-
my się w bardzo zróżnicowanych warun-
kach, co roku w choć trochę zmienionej 
grupie, pojawiają się nowe osoby, z no-
wymi problemami, z nowymi pomysłami, 
a więc ciągle odbywa się wzajemne ubo-
gacanie. Tworzy się coś na wzór wakacyj-
nej wspólnoty parafialnej.

Jej najmłodsi członkowie mają przykła-
dowo 10 lat, najstarsi – około 70, a każdy 
mówi do siebie „bracie” i „siostro”. Aż miło 
posłuchać i popatrzeć, jak gimnazjalist-
ka zwraca się do starszej pani: „Siostro”, 
jak sobie wspólnie wędrują i rozmawiają. 
Normalnie by tak nie potrafiłyby albo nie 
mogły, a na pielgrzymce łączy ich duch 
młodzieńczego zapału. Każdy może się 
tu poczuć młodo.

Powiedział już ksiądz nieco o wy-
miarze duchowym tej peregrynacji,  
a jak ona wygląda od strony organiza-
cyjnej?

Dzień pielgrzyma rozpoczyna się oko-
ło godziny piątej, kiedy trzeba zwinąć 
namiot, zebrać rzeczy, oddać bagaż i ru-
szyć w trasę. Początek zawsze jest trud-
ny, bo ktoś nie dospał, ktoś zaspał, nie 
może znaleźć swoich rzeczy. Gdy już się 
wybierzemy, odmawiamy wspólną modli-
twę. Z rana śpiewamy godzinki. W miarę 
pokonywania kolejnych etapów, których  
w ciągu doby mamy wyznaczonych 5 lub 
6, po kilka kilometrów, przychodzi pora na 
odpoczynek, na inne formy modlitwy, na 
naukę nowych pieśni, rozważanie słowa 
Bożego…

Co roku przyświeca nam pewne ha-
sło specjalne, które wpisuje się w temat 
roku liturgicznego i w życie chrześcija-
nina, i ono wyznacza kierunek formacji 
duchowej w czasie pielgrzymki. Na jego 
podstawie przygotowuje się tematy kon-
ferencji, które później opracowywane są 
przez nas, kapłanów, i głoszone wiernym 
Kościoła wędrującego.

Cała pielgrzymka, która liczy około 4 
tys. osób, dzieli się na takie, chyba dwa, 

Wędrować, by spojrzeć 
w oczy Matki

5 sierpnia wyrusza do Częstochowy kolejna Warszawska Akademicka Piel-
grzymka Metropolitalna. Do nielicznego grona osób z naszej parafii, które w niej 
uczestniczą, należy ks. Dariusz Kuczyński. Poprosiłem go więc, by podzielił się 
swoją wiedzą, doświadczeniami i przeżyciami z pielgrzymkowego szlaku. Może 
jego świadectwo przekona lub zachęci kogoś z nas do tego, by tym razem sa-
memu udać się w drogę do Najświętszej Matki.
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legiony, która idą równolegle dwoma tra-
sami i spotykają się dopiero na wspólnej 
Eucharystii. Każdy legion składa się do-
datkowo z takich jakby oddziałów, a te 
z kilku grup. Wszystko to po, by cała ta 
kolumna pieszych nie była zbyt duża, by 
rozładować natężenie ruchu drogowego 
i nie naprzykrzać się kierowcom. W tym 
celu bardzo często wędrujemy lasami  
i polami. Bezpieczeństwo odgrywa tu bar-
dzo ważną rolę.

Najkrótszy nasz dzienny szlak – ostat-
niego dnia – wynosi 13 km, a najdłuższy 
– pierwszego dnia, kiedy trzeba opuścić 
Warszawę – około 40 km. W pielgrzym-
kę zaangażowani są ludzie, którzy przez 
cały rok planują trasę. Te trasy objeżdża-
ją wcześniej piloci, którzy sprawdzają, 
czy da się nimi przejść, gdzie można całą 
rzeszę wędrującą zatrzymać. Trzeba 
wcześniej ustalić, gdzie można rozbić na-
mioty, itd. Przygotowanie tego sierpnio-
wego przedsięwzięcia wymaga napraw-
dę mnóstwo pracy.

Oczywiście, każdy z podróżnych musi 
zatroszczyć się o jedzenie dla siebie, 
ale głównie chodzi tu o poranki i wie-
czory, bo w ciągu dnia, tak mniej więcej  
w porze obiadowej, zorganizowane jest 
wyżywienie. Często okoliczni gospodarze 
przygotowują jakieś kotły z zupą albo ka-
napki i gościnnie podejmują pielgrzymów. 
Ponadto całą drogę towarzyszą nam 
busy wiozące suchy prowiant i zawsze 
można w nich sobie coś dokupić. Działa 
taka oficjalna firma pielgrzymkowa, która 
zapewnia podstawowe produkty: pieczy-
wo, wodę, owoce…

Mamy również zapewnioną opiekę 
medyczną. W każdej grupie znajduje się 
przeszkolony sanitariusz, który czuwa 
nad zdrowiem wędrowców, a w jakichś 
nagłych, poważnych sytuacjach natych-
miast zjawia się ambulans.

Jak widać, współczesna forma pere-
grynacji jest bardzo sformalizowana i zor-
ganizowana, i to na wielu płaszczyznach, 
o czym można by jeszcze długo opowia-
dać.

Na co jeszcze trzeba się przygoto-
wać, by dotrzeć do bram jasnogór-
skich w dobrej formie i bez szwanku?

Trzeba być gotowym na wszystko. Tak 
naprawdę idziemy w ciemno. Co roku 
zmienia się nieco trasa, zawsze zdarza 
się jakaś niespodzianka, coś nowego  
i nieznanego czeka.

Najtrudniej jest, kiedy trzeba wstać  
o piątej rano, a na zewnątrz siąpi deszcz, 
panuje chłód i wszystko jest mokre. Trze-
ba się ubrać, zwinąć namiot i rozpocząć 
dzień, maszerując z miłością bliźniego, 
a wieczorem ten mokry namiot rozłożyć 
z powrotem. I nie wiadomo, co przynie-
sie następny poranek. Ale to łaska tego 
czasu, że Pan Bóg daje niezwykłą cier-
pliwość. Na nikim nie widać żadnego dra-
matu. No pada, ale trzeba iść. Nie można 
przeczekać deszczu w stodole, bo do wy-
konania jest dzienny plan, trzeba dojść do 
wyznaczonego celu.

Każdy dzień uczy nas rezygnowania  
z wielu rzeczy. Z każdym kilometrem ple-
cak staje się cięższy, więc codziennie 
ubywają z niego kolejne przedmioty.

Pan Bóg obdarza człowieka różnymi 
krzyżykami. Niektórzy mówią, że na sto-
pach pojawiają się błogosławione bąbel-
ki, które są znakiem, że Pan Bóg kogoś 
doświadcza. Taki bąbel oznacza, że mam 
za co dziękować, za co pokutować, staję 
się bardziej pielgrzymem. Niektórym bą-
ble się nie robią i to też jest krzyżyk, bo 
pozostali mają do nich pretensje, że zbyt 
łatwo im się idzie.

Wszyscy dochodzą?

Zawsze się mówi, że pierwsze trzy dni 
są najbardziej kryzysowe. Człowiek przy-
zwyczaił się, że wszędzie dojedzie komu-
nikacją miejską, rowerem czy samocho-
dem, a tu nagle musi iść, musi sprawdzić 
swoją fizyczność. Zbyt nowe buty, jakaś 
sprawa rodzinna wypada i musi wrócić. 
Albo rozeznaje, że to jednak nie dla niego, 
że ta forma modlitwy mu nie odpowiada, 
że się męczy, i wtedy też rezygnuje. Ale 
zazwyczaj ci, którzy już zaczynają, chcą 
dojść do końca, nawet ci bardzo kulejący 
i obolali. Mimo wszystko, krok po kroku,  
z wielkim heroizmem pokonują drogę.

Na podwózkę nie ma co liczyć. Tylko 
chorych i tych, którzy poczuli się gorzej, 
podwozi się do kolejnego postoju, żeby 
nabrali sił i trochę odpoczęli. Jeżeli ktoś 
fizycznie nie daje rady, sugeruje się mu, 
żeby wrócił do domu.

Który moment jest najwspanialszy  
w trakcie pielgrzymki? Spotkanie  
z Matką Bożą, wędrowanie do Niej,  
a może atmosfera tego wędrowania?

W pielgrzymce nie chodzi nawet o to, 
by być długo na Jasnej Górze, bo tam 
można pojechać w każdej chwili. Samo 
wędrowanie jest ważne, odkrywanie 
Pana Boga codziennie, w tych różnych 
okolicznościach i w różnych osobach. 
Owszem, uklęknięcie przed Matką Bożą 
to moment silnego przeżycia, kiedy się 
nie pamięta tych niedospanych poranków 
i zmęczenia, kiedy człowiek może powie-
dzieć Matce Bożej: „Dziękuję, że jestem”. 
Te wszystkie intencje, które się podjęło, 
już wcześniej zostały wymodlone, a te-
raz jest tylko spojrzenie w oczy Matki  
i radość, że pozwoliła dojść. W kaplicy ja-
snogórskiej znajdujemy się przez chwilę, 
najwyżej kilka minut, bo musimy zrobić 
miejsce kolejnej wchodzącej grupie, ale 
ta chwila wystarcza, żeby wszystko po-
czuć, zrozumieć, wszystko powiedzieć. 
Ciasnota i niewygoda w tym momencie  
w ogóle się nie liczą.

Jakie jeszcze obrazy pielgrzymkowe 
na trwałe pozostaną w księdza pamięci?

Fantastyczne jest to, że w ciągu tych 
kilku dni pielgrzymi są w stanie stworzyć 
autentyczną wspólnotę. Widać, że każdy 
stara się pomóc drugiemu, że nie myśli tyl-
ko o sobie. Komuś jest ciężko, to weźmie 
jego plecak, żeby mu ulżyć. Komuś bra-
kuje wody, to podzieli się swoją. Wspólne 
śniadania przy namiotach, wspólne orga-
nizowanie wody do mycia, atmosfera ra-
dości. I wspólne świętowanie, bo w czasie 
pielgrzymki zawsze trafi się ktoś, kto ob-
chodzi imieniny albo urodziny.

Ostatnio przeżywaliśmy wspólnie 
osiemnastkę jednego z pielgrzymów  
z naszej wilanowskiej parafii, który ku 
swemu zaskoczeniu miał zorganizowa-
ne całe przyjęcie. Przyjechał tata i inni 
goście, i nagle cała grupa ujrzała wiel-
kie, wspaniałe przyjęcie, ze słodyczami, 
napojami, owocami… Mimo że tego dnia 
przeszliśmy kilkadziesiąt kilometrów, to 
wieczorem byliśmy zadowoleni, że mogli-
śmy złożyć życzenia, pośpiewać, poczę-
stować się czymś dobrym i tego pełnolet-
niego jubilata jakoś uhonorować.

Pielgrzymka uczy radowania się 
wszystkim i wszystkimi. Zobowiązuje  
i otwiera na człowieka na zawsze, bo  
w tym naszym pielgrzymkowym gronie 
spotykamy się także w ciągu roku na 
wspólnej Mszy św., modlitwie i agapie. 
Po powrocie z Częstochowy rośnie liczba 
znajomych na facebooku.

Warto więc przyłączyć się do wędrow-
ców zmierzających na Jasną Górę, choć-
by w tym roku, by zgodnie z tegorocznym 
hasłem pielgrzymkowym: „Ja wierzę, że 
to Ty” na nowo odkryć, w kogo się wierzy 
i za kim chce się iść.

Przez tę duchową i fizyczną wyprawę 
jeszcze mocniej można się zjednoczyć  
z członkami wspólnoty wilanowskiej.

Dla księdza będzie to nie tylko umoc-
nienie więzi z nami, ale i pożegnanie, 
bo pod koniec wakacji rozpoczyna 
ksiądz pracę w parafii św. Jana Kante-
go na Żoliborzu.

Kapłaństwo to trwanie w gotowości. 
„Oto ja Panie, poślij mnie.” W poprzedniej 
parafii spędziłem 7 lat, w Wilanowie – 5, 
i zawsze towarzyszyła mi niepewność 
jutra, która wzmagała się w okresie wa-
kacji, ale podczas święceń ślubowałem 
posłuszeństwo, a więc również gotowość 
pójścia w nowe miejsce. Życie to ciągła 
wędrówka.

Rozmawiał Marcin Kielak

33. Warszawska Akademicka 
Pielgrzymka Metropolitalna  

/5-14 sierpnia br./ 

Trasa pielgrzymki wynosi około 290 
km i wymaga przejścia każdego dnia 
około 30 km w 5-6 etapach, różnymi 
drogami, bez względu na warunki 
atmosferyczne. Uczestnicy nocują  
w stodołach lub biorą ze sobą namio-
ty. Bagaże stałe przewożone są sa-
mochodami.

Pielgrzymi rozpoczynają drogę 
uczestnictwem we Mszy św. – 5 sierp-
nia, w akademickim kościele św. Anny 
na Krakowskim Przedmieściu. Wspól-
na Msza św. pielgrzymkowa na Jasnej 
Górze zostanie odprawiona 14 sierp-
nia.

Na pielgrzymkę można się zapisać 
w każdej chwili. Oficjalnie, od 1 do 4 
sierpnia, we wspomnianym koście-
le św. Anny, ale i w drodze, w mobil-
nym punkcie pielgrzyma, który będzie 
funkcjonował przez całą wędrówkę.
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.34Opracował Jerzy Kruszewski

66. Bonifacy III (19 II 607 – 12 XI 607)
Urodził się w Rzymie, w rodzinie pochodzenia 

greckiego.
To już kolejny następca św. Piotra, który jeszcze 

jako diakon rzymski, a więc przed wyborem na Sto-
licę Apostolską, był apokryzjariuszem (nuncjuszem 
apostolskim) na dworze cesarskim w Bizancjum. Od-
znaczał się dużymi uzdolnieniami dyplomatycznymi, 
dzięki czemu zdołał nawiązać z cesarzem bardzo 
dobre stosunki.

Na papieża wybrano go 23 grudnia 606 r., po nie-
mal rocznym wakansie, który panował w biskupstwie 
rzymskim po śmierci Sabiniana. Przyczyną tej niede-
cyzyjności była najprawdopodobniej trudna sytuacja 
społeczna i polityczna oraz walka o tron papieski 
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami kontynuacji 
myśli wypracowanej przez Grzegorza I Wielkiego. 
Elekcja Bonifacego III została zatwierdzona przez ce-
sarza Fokasa kilka miesięcy później i dopiero wtedy 
– 19 lutego 607 r., zgodnie z obowiązującym prawem, 
został konsekrowany.

Dzięki przyjaznym stosunkom, jakie łączyły Ojca 
Świętego z Fokasem jeszcze w okresie, gdy ten 
pierwszy był apokryzjariuszem na dworze tego dru-
giego, duchowny zdołał uzyskać dekret cesarski, któ-
ry uznawał biskupa Rzymu za zwierzchnika wszyst-
kich Kościołów chrześcijańskich. Dekret ten miał 
szczególną wymowę dla patriarchy konstantynopoli-
tańskiego, który rościł sobie i uzyskał prawo do po-
sługiwania się tytułem „patriarchy ekumenicznego”.

Cesarz postanowił także położyć kres schizmie 
Wenecji oraz Istrii, którą wywołało potępienie „Trzech 
rozdziałów” – zbioru pism, z których korzystali prze-
ciwnicy herezji monofizyckiej. Egzarcha cesarski, 
Smaragdus, otrzymał od Fokasa instrukcję, wzywa-
jącą do podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko 
schizmatykom. Swoistą formą podziękowania papie-
skiego za to działanie było wzniesienie na Forum Ro-
manum kolumny na cześć cesarza Fokasa, z gloryfi-
kującymi go napisami.

Od najdawniejszych czasów papieże usiłowali 
określać, w jaki sposób powinny się odbywać wybory 
ich następców. Taką próbę podjął również Bonifacy 
III. Zazwyczaj chodziło o to, aby zapewnić Kościo-
łowi całkowitą wolność decyzji. Początkowy brak 
ustalonych zasad elekcyjnych doprowadzał niekiedy 
do nadużyć, podwójnych wyborów, a zwłaszcza do 
ingerencji w te wybory władzy świeckiej, najpierw 
cesarzy rzymskich, a później władców frankońskich 
i niemieckich.

Bonifacy III zwołał synod rzymski, podczas którego 
ustalono, że elekcja namiestnika Chrystusowego nie 
powinna być niczym ograniczona. Dekret synodalny 
groził ekskomuniką każdemu, kto odważyłby się pro-
ponować następcę papieża lub biskupa jeszcze za 
ich życia. Stanowił również, że wybór nie może na-
stąpić wcześniej niż trzy dni po ich śmierci.

Ojciec Święty Bonifacy III został pochowany w ba-
zylice św. Piotra.                                                  Cdn.

Wybrała i opracowała: Anna Biesiekierska

„Don Giovanni”  
w Wilanowie 

20 i 21 lipca – o godz. 21.00 – na dzie-
dzińcu pałacu w Wilanowie wystawio-
ny zostanie „Don Giovanni” Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta.

„Don Giovanniego” uznaje się za jedną 
z najdoskonalszych i najsławniejszych 
oper w całej historii muzyki. Opowiada o 
podbojach miłosnych tytułowego boha-
tera i karze, jaka go spotkała. Muzyczny 
spektakl prezentuje całą gamę stanów 
ducha – miłość, zdradę, niewinność, bunt 
oraz umiłowanie życia. Mozart wspania-
le charakteryzuje poszczególne postaci, 
akcja sceniczna trzyma słuchaczy w na-
pięciu aż do dramatycznego finału, niosą-
cego moralizatorską przestrogę.

Czas trwania przedstawienia: 3h 20’,  
w tym jedna przerwa. 

Bilety w cenie 30-100 zł można nabyć 
na: www.bilety.operakameralna.pl, w ka-
sie biletowej Warszawskiej Opery Kame-
ralnej oraz na dwie godziny przed rozpo-
częciem spektaklu.

Msza św. 
w intencji 

beatyfikacji
28 lipca – o godz. 19.00, w warszaw-

skiej bazylice archikatedralnej pw. 
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, zo-
stanie odprawiana Msza św. w inten-
cji beatyfikacji sługi Bożego ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Ty-
siąclecia.

Eucharystia sprawowana jest 28. dnia 
każdego miesiąca, o godz. 19.00.

III Motocyklowy 
Rajd Prymasa 

Tysiąclecia
Stowarzyszenie „Międzynarodowy 

Motocyklowy Rajd Katyński” zapra-
sza na III Motocyklowy Rajd: „Prymas 
Tysiąclecia – Pamiętamy”, który odbę-
dzie się od 2 do 4 sierpnia br.

W tym roku przypada 60. rocznica po-
zbawienia wolności ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Jego uwięzienie nastąpiło  
25 września 1953 r.

Uczestnicy rajdu upamiętniającego ks. 
kard. Wyszyńskiego wyruszą spod rezy-
dencji arcybiskupów warszawskich, skąd 
przed 60 laty został porwany Prymas Ty-
siąclecia. Następnie motocykliści przeja-
dą do sanktuarium w Rywałdzie Królew-
skim, gdzie był czasowo przetrzymywany. 
Przybędą też do sanktuarium w Stoczku 
Warmińskim, gdzie przez rok więziono 
kardynała. Ponadto odwiedzą Liksztajn  
i Gietrzwałd.

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie internetowej: www.rajdka-
tynski.net.
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Z życia  
Saloniku  

Wilanowskiego
Od dzisiaj do końca sierpnia 
zapraszamy do dzwonnicy 

na wystawę  
prac olejnych

DANIELA  
DE TRAMECOURTA,

malarza od lat związanego  
z Kazimierzem Dolnym.

To już trzeci z kolei artysta zrzeszo-
ny w tzw. Kazimierskiej Konfraterni 
Sztuki, którego prace prezentujemy 
w naszej galerii.

Wcześniej gościliśmy Mieczysławę 
Izdebską – Łazorek i Katarzynę Ve-
linov.

Daniel de Tramecourt urodził się 
w 1950 r., w Lublinie. Ukończył tam-
tejsze liceum plastyczne, następnie 
podjął samodzielne studia malarskie. 
W latach 1997-1998 był stypendystą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia 
malarstwo, grafikę i rzeźbę. Obecnie 
mieszka w Otwocku.

Autor: 
Maciej Lichota

zadanie: Wykonaj polecenia
A. Wykreśl imiona Ewangelistów. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą 

rozwiązanie.

J M A T E U S Z W

A I A Ł U K A S Z

N M A R E K R A .

B. Zastąp cyfry literami, a otrzymasz hasło.

3
..........

6
..........

1
..........

2
..........

4
..........

5
..........

7
..........

6
..........

 1 - D 2 - Z 3 - N 4 - I 5 - E 6 - A 7 - J

C. Skreśl co drugą literę. Pozostałe litery utworzą hasło.

M P I O Ł W O E Ś K Ć E
D. Zapisz rozwiązania ze wszystkich wcześniejszych podpunktów i nadaj im 

wspólny tytuł.

...............................................................

a) ...........................................................

b) ...........................................................

c) ...........................................................

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl



8  Nr 229

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następ-
nie będziemy się modlić za naszych 
zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.

2. W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie litur-
giczne św. Joachima i św. Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Pan-
ny, obchodzić będziemy w niedzie-
lę, 28 lipca. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty parafialne i służbę li-
turgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00 i w procesji 
eucharystycznej.

 Nowennę do św. Anny rozpocznie-
my 19 lipca. Zapraszamy wszyst-
kich parafian do licznego udziału 
w nabożeństwie, aby w ten sposób 
lepiej przygotować się do uroczy-
stości odpustowej.

3. W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące święta liturgiczne:

-  w poniedziałek, 15 lipca – wspo-
mnienie św. Bonawentury, biskupa 
i doktora Kościoła;

-  we wtorek, 16 lipca – wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z góry 
Karmel;

-  w sobotę, 20 lipca – wspomnienie 
bł. Czesława, kapłana.

 Wszystkim obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny składamy ser-
deczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

4. Początek sierpnia to czas pielgrzy-
mek na Jasną Górę. 5 sierpnia 
wyrusza Warszawska Akademicka 
Pielgrzymka Metropolitalna na Ja-
sną Górę. Ks. Dariusz Kuczyński 
zaprasza chętnych, a zwłaszcza 
młodzież, do grupy pomarańczo-
wej.

 Naszą duchową łączność z piel-
grzymami wyrazimy, odmawiając 
Różaniec przez cały czas trwania 
pielgrzymki. Modlitwę różańcową 
będziemy odmawiać codziennie, 
po Mszy św. o godz. 17.00, cho-
dząc wokół kościoła.

5. W najbliższym czasie sakramental-
ny związek małżeński zawrą:

- Norbert Walkiewicz, kawaler z parafii 
tutejszej, i Barbara Lewczuk, panna 
z parafii św. Jakuba w Warszawie – 
zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszko-
dach zachodzących między narze-
czonymi, zobowiązany jest powiado-
mić kancelarię parafialną. Narzeczo-
nych polecamy modlitwie parafian.

XV Niedziela Zwykła 
– 14 lipca 2013 r.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Aby wierzący potrafili  

rozpoznawać w Eucharystii  
żywą obecność Chrystusa,  

który im towarzyszy  
w życiu codziennym.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Fotoreportaże z renowacji publiku-
jemy na stronach internetowych.

- Wydawca 
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl


