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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Hi 7, 1–4.6–7

  Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 
najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do 
cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. 
Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono 
mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: 
Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecz-
nością się staje i boleść mną targa do 
zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko 
i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me 
jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać 
psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 9, 16–19.22–23

Wszyscyśmy

Mt 8, 17 

Jezus wziął na siebie nasze słabości 
i nosił nasze choroby.

EWANGELIA 
Mk 1, 29–39

     Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł 
z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy 
za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona 
im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy 
słońce zaszło, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotk-
niętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim 
On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię 
szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, 
abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i wyrzucając 
złe duchy.
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On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

ks. Marcin Loretz

   Szymon i towarzysze szukali Jezusa, kiedy 
rano odszedł, żeby się modlić. Wielu ludzi 
oczekiwało Jezusa. Widzieli w Nim cudownego 
uzdrowiciela. Był dla nich kimś, kto da im to, 
czego pragnęli i co wydawało się dla nich
najważniejsze: zdrowie. Tymczasem Jezus inaczej 
ukazuje cel swojej działalności. Przyszedł, aby 
nauczać. To właśnie nauczanie, a nie uzdra-
wianie, jest istotą Jego publicznej działalności. 
Uzdrowienia, których dokonuje, są tylko potwier-
dzeniem Jego słów. Święty Jan Ewangelista 
nazywa je znakami, bo objawiają to kim jest 
Jezus. Najważniejszymi znakami nie są jednak 
te, które dotyczą zdrowia fizycznego, ale 
duchowego. Święty Marek wspomina, że kiedy
Jezus „chodził po całej Galilei” przede wszystkim 
nauczał i wyrzucał złe duchy.
 Często w różnych rozmowach, zwłaszcza 
przy składaniu sobie życzeń, można dziś
usłyszeć, że zdrowie jest najważniejsze. Słowa 
Jezusa i Jego działalność powinny weryfikować 
to przekonanie. Oczywistym jest, że zdrowie 
jest skarbem, o który trzeba dbać. Czy jednak 
nie ma spraw ważniejszych w życiu? W końcu 
zdrowie i siły fizyczne z czasem i tak przemijają. 
Najpierw trzeba słuchać Jezusa i zadbać 
o swoje zdrowie duchowe. Dopiero wtedy 
będziemy mogli właściwie spojrzeć na nasze 
ciało i wszystko to, co z nim jest związane. 
Wtedy również, uzdrawiająca moc Chrystusa 
może dotknąć także naszej cielesności.

    Nie jest dla mnie powodem do chluby to, 
że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to 
czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz 
jeśli działam nie z własnej woli, to tylko 
spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto 
mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam 
z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie 
zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem 
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 
pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, 
by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim 
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynaj-
mniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla 
Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 147, 1–6

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
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   Książka, o której dziś będzie mowa również 
dostała się w moje posiadanie zupełnie 
przypadkowo (jak sądziłam wówczas, gdy ją 
dostałam), choć obecnie jestem pewna, że 
Boża Opatrzność po prostu mi ją „wcisnęła”. 
Choć teorii brak, posiadam kilkuletnią prak-
tykę własną, która pozwoliła mi przetestować 
to, o czym napiszę Wam poniżej, na moich 
dzieciach. Zatem z czystym sumieniem mogę 
powiedzieć, że to działa!

 Co to znaczy po katolicku wychować dzieci?

  Każdy z nas w czasie składania przysięgi 
małżeńskiej, musiał odpowiedzieć na pytanie 
czy chce przyjąć i po katolicku wychować 
potomstwo, którym go Bóg obdarzy. 
Odpowiedzieliśmy twierdząco, z całym entu-
zjazmem towarzyszącym tej najpiękniejszej 
chwili w życiu. Potem urodziły się dzieci i … 
zaczęły się schody.

  W odpowiednim czasie nauczyć je robić 
znak krzyża, odmawiać pacierz, zapisać na 
lekcje religii, a w niedzielę i święta przypro-
wadzać do kościoła – wystarczy? Odpowiedź 
jest przecząca. Nie, nie wystarczy. Wychować 
po katolicku to znaczy (w uproszczeniu rzecz 
jasna, bo na ten temat powstały wieloto-
mowe elaboraty) pokazać świadectwem 
własnego życia miłość Bożą, nauczyć 
posłuszeństwa i ufności woli Bożej. Nauczyć 
rozeznawania dobra i zła, troski o czystość 
sumienia, procesu skruchy i zrobienia Bogu 
miejsca, żeby mógł dokonać przemiany 
serca. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne 
zadanie.
   Z pomocą może Wam przyjść powyższa 
książka. Jest to skarbnica mądrości wycho-
wawczej napisana w prawdziwie chrześci-
jańskim duchu.

  Metoda, o której mowa, nazwana została 
Pozytywnym Zakończeniem. Polega ona na 
zadaniu dziecku, które coś zbroiło trzech pytań.

Z pamiętnika
katolika ...

  Trzecim pytaniem jest, co zrobisz inaczej 
następnym razem? Celem tego pytania 
jest, żeby dziecko zastanowiło się jak radzić 
sobie lepiej z problemami, jak unikać zła 
i sytuacji, które do zła prowadzą.

 Na początek dwa oświadczenia. Po 
pierwsze z góry przepraszam za dzisiejszy 
temat wszystkich czytelników niezaintereso-
wanych kwestiami wychowawczymi. Wybacz-
cie proszę, ale najzwyczajniej w świecie nie 
mogłam się powstrzymać przed podziele-
niem się moimi ostatnimi odkryciami z tymi, 
dla których (jak dla mnie) mogą się okazać 
zbawienne w codziennych bojach wycho-
wawczych. Po drugie uroczyście oświad-
czam, że nie wymyśliłam żadnej z poniżej 
opisanych mądrości. Wszystkie pochodzą 
z absolutnie genialnej książki Scotta 
Turansky’ego i Joanne Miller pt. Osiem spo-
sobów skutecznego wychowania (polskim 
wydawcą jest Wydawnictwo Świętego 
Pawła). Jeśli chodzi o teoretyczną wiedzę 
pedagogiczną moja własna jest bliska zeru. 
Książki o wychowaniu posiadam, a i ow-
szem, gdyż będąc matką nie sposób uniknąć 
dostawania takowych pozycji przy różnych 
okazjach, ale nigdy, przenigdy do nich nie 
zaglądam.    Każdy konflikt powinien zakończyć się tak, 

aby dziecko nie zostało samo z poczuciem 
winy i wstydu, ale by doznało cudownej, 
uzdrawiającej mocy przebaczenia.

  Najpierw, co zrobiłeś źle? Dzieci często 
naprawdę nie wiedzą dlaczego zostały 
upomniane, choć nam rodzicom wydaje się 
to takie oczywiste.

Tekst: Maria Paszyńska

  Wisienką na wychowawczym torcie jest owo 
Pozytywne Zakończenie, czyli stwierdze-
nie w stylu „W porządku, spróbuj jeszcze 
raz”, „Wierzę, że następnym razem ci się 
uda”. To jasny komunikat dla dziecka, że 
popełniło błąd, ale nie powinno ustawać 
w wysiłkach, żeby nie popełnić go po raz 
kolejny. Co więcej pokazujemy dziecku, że 
wierzymy w nie i że zachęcamy je by na wzór 
Jezusa po każdym upadku powstawało na 
nowo. 

   Chodzi także o to, aby zamknąć problem. 
Często takie rozgrzebane konflikty, niby 
zakończone, ale zostawiające przykry 
niepokój czy aby na pewno wszystko jest w 
porządku, są dla człowieka bardzo raniące. 
Ci, którzy zostali nauczeni takiego życia, 
często jako dorośli, po odejściu od 
konfesjonałów nie są pewni otrzymanego 
przebaczenia, bo przecież w domu zawsze 
niby wszystko było już dobrze, a jednak nie… 
To bardzo ciężki krzyż, którego z pewnością 
nikt z nas nie chciałby dźwigać ani wkładać 
na barki swoich dzieci.

   „Biblia przedstawia wiele przypadków, kiedy 
Bóg czy Pan Jezus dowartościowywał ludzi, 
których upomniał. (…) Po zmartwychwstaniu 
Jezus przez pewien czas przebywał z 
Piotrem, aby wzmocnić ich wzajemną relację 
(por. J, 21). W odpowiedzi na to, jak Piotr 
zaparł się Go trzy razy, Jezus dał mu okazję, 
aby trzykrotnie potwierdził swoją miłość. Po 
każdym z tych potwierdzeń Pan odpowiedział 
mu nakazem służby. Polecił Piotrowi uczynić 
to, co właściwe. W gruncie rzeczy Jezus 
powiedział: Piotrze, wybrałeś złe postępo-
wanie, ale nadal cię kocham. Idź i bądź moim 
sługą. Wyobraź sobie, z jakim  poczuciem 
winy i wstydem Piotr musiał żyć do tamtej 
chwili. Wiedział, że zawiódł swojego Pana, a 
to spowodowało, że gorzko płakał. Jezus 
oczyścił atmosferę i odnowił relację, czego 
Piotr tak bardzo potrzebował.”
  Mamy nie tyle usprawiedliwiać występki 
naszych dzieci, ile dawać im możliwość 
rozpoczęcia na nowo. Bo czy istotą 
chrześcijańskiej drogi nie jest właśnie owo 
ciągłe nawracanie, przemiana serca, ciągłe 
zaczynanie od nowa?

O SZTUCE PRZETRWANIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO RODZICA

  Po drugie, dlaczego to jest złe? Aby 
dziecko mogło zrozumieć swój błąd, a ta 
umiejętność jest jedną z najważniejszych 
w życiu, musi rozumieć dlaczego coś jest złe. 
A to musimy im pomóc zrozumieć my – 
rodzice. Aby upomnienie nie służyło tylko 
tresurze, ale niosło głębokie korzyści wycho-
wawcze, dziecko musi zrozumieć dlaczego 
ma ponieść konsekwencje i co jest złego 
w tym czy innym uczynku lub zachowaniu. 
Odpowiedź, bo tak, sprawia, że nie wyniosą 
nic z upomnienia, poza gniewem i żalem do 
rodziców za niesprawiedliwą w ich ocenie karę.

  Nie czas i nie miejsce, żebym opisała Wam 
choćby pokrótce osiem sposobów, o których 
piszą autorzy, dlatego skupię się na jednym, 
dla mnie samej najbardziej odkrywczym.



Śp. Prymas Kardynał
Józef Glemp

Wspomnienie w drugą rocznicę śmierci

 W święto Ofiarowania pańskiego 1983 roku 
w Bazylice św. Piotra w Rzymie odbył się 
uroczysty Konsystorz Kardynalski, podczas 
którego papież Jan Paweł II mianował nowych 
kardynałów. Wśród nominatów był arcybiskup 
warszawski i Prymas Polski Józef Glemp. 
W Polsce był to niezwykle ważny i trudny czas. 
Ksiądz Prymas prowadził Kościół zaledwie 
półtora roku po wielkim Prymasie Tysiąclecia. 
Od 1981 roku trwał stan wojenny ze wszystkimi 
tego skutkami – internowania, śmierć górników 
w kopalni „Wujek”, terror i zastraszanie narodu, 
bieda i niepewność jutra. Rola Kościoła, a w 
szczególności Prymasa Polski, była ogromna. 
W tym trudnym okresie dziejów Ojczyzny 
nominacja kardynalska Księdza Prymasa była 
szczególnie ważnym wydarzeniem. Wzmacniała 
jego pozycję wśród biskupów i wobec władz 
komunistycznych.

 Warto przy tej okazji przypomnieć chociaż 
kilka faktów z historii Kościoła i Ojczyzny, które 
zawdzięczamy Księdzu Prymasowi Józefowi 
Glempowi. Gdyby nie rozsądna i wyważona linia 
reprezentowana przez Księdza  Prymasa prawdo-
podobnie nie doszłoby do tak pokojowego 
przekazania władzy przez komunistów w Polsce. 
W tamtych trudnych latach Ksiądz Prymas okazał 
się strategiem na miarę swego poprzednika. 
Zapoczątkowany przezeń dialog, wsparty następ-
nie orędziem Jana Pawła II, zaowocował bez-
krwawymi przemianami w tym regionie świata. 

Całą pasterską posługę Księdza Prymasa 
charakteryzowała wyjątkowa pokora, pozwala-
jąca mu na cierpliwe wysłuchiwanie racji 
wszystkich stron, z poszanowaniem dla 
każdego, kto kiedykolwiek miał okazję się z nim 
spotkać.  Historycznym, a zarazem najbardziej 
wstrząsającym znakiem tej pokory był słynny 
rachunek sumienia przeprowadzony przez 
kardynała Glempa w imieniu Kościoła w Polsce, 
w okresie Wielkiego Jubileuszu na Placu 
Teatralnym w Warszawie.

Życzliwy stosunek do ludzi, wrażliwość na 
sprawy społeczne, szacunek dla tradycji 
narodowych i troska o zachowanie naszego 
patrymonium przyniosły mu w niektórych 
kręgach społeczno-kulturalnych zaszczytne 
miano „Pater Patriae”.  Właśnie tym cechom 
Prymasa zawdzięczamy niezwykły fenomen 
polskiej religijności tamtych lat. Podkreślić też 
należy, że z inicjatywy Księdza Prymasa 
wznoszona jest na królewskich błoniach 
Wilanowa Świątynia Opatrzności Bożej. 

Taki był śp. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, 
Prymas Polski, Honorowy Obywatel Wilanowa. 
Zmarł 23 stycznia 2013 r.  Msza św. za spokój 
duszy śp. Prymasa Kardynała Józefa Glempa 
została odprawiona w archikatedrze warszaw-
skiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Eucharystię sprawowało trzech biskupów, 
przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Przy 
ołtarzu zgromadziło się ponad 40 kapłanów. 
Były poczty sztandarowe i przeogromna liczba 
wiernych, którzy wypełnili katedrę po brzegi. Po 
Mszy św. można było zejść do podziemi katedry 
na osobistą modlitwę przy grobie śp. Kardynała 
Józefa Glempa.

Uroczystości pogrzebowe śp. Danuty 
Michałowskiej odbyły się 16 stycznia 2015 r. w 
kościele św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna 
na Salwatorze w Krakowie. Mszy św. 
przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz 
metropolita krakowski.

Tekst: Elżbieta Olejnik

 Nie sposób też przecenić rolę Księdza 
Prymasa w trudnych latach dziewięćdziesiątych, 
a szczególnie na ich początku, kiedy wiele 
środowisk liberalnej lewicy wypowiedziało 
faktyczną walkę Kościołowi i dążyło do 
usunięcia go na margines życia społecznego. 
Prymas potrafił dać jednoznaczny odpór tym 
tendencjom, nie zamykając Kościoła w postawie 
lękowej, lecz otwierając go na nowe wyzwania, 
dialog ze współczesnością, ekumenizm i dialog 
międzyreligijny. Wśród największych ówczes-
nych zasług Księdza Prymasa należy wymienić: 
przewodniczenie II Polskiemu Synodowi Plenar-
nemu, który dokonał gruntownego przemyślenia 
linii Kościoła wobec nowych zadań, otwarcie 
Kościoła na media, prawidłowe ułożenie 
stosunków Kościoła z władzą świecką i zacho-
wanie pełnej jedności wspólnoty eklezjalnej 
w Polsce, co nie było w tamtym czasie sprawą 
łatwą. 

Danuta Michałowska 
– Dama polskiej sceny

Wspomnienie

Danuta Michałowska zdała tajną maturę 
i ukończyła studia polonistyczne na kompletach 
UJ w czasie okupacji hitlerowskiej. Od początku 
powstania Teatru Rapsodycznego w 1941 r. 
należała do zespołu Mieczysława Kolarczyka. 
Właśnie wtedy, w latach okupacji, w teatrze, 
spotkała Karola Wojtyłę. Wspólnie wystąpili 
w wielu premierowych spektaklach takich jak: 
„Król – Duch” Słowackiego, „Beniowski”, „Pan 
Tadeusz” czy „Samuel Zborowski”. Znajomość 
i przyjaźń z Karolem Wojtyłą – kapłanem, 
biskupem, kardynałem, a potem papieżem, dziś 
świętym – Janem Pawłem II, przetrwała przez 
dziesiątki lat. Po odejściu z Teatru Rapsodycz-
nego w 1961 roku Danuta Michałowska zajęła się Opracowała: Elżbieta Olejnik

pracą pedagogiczną w PWST, ale też stała się 
czołową twórczynią Teatru Jednego Aktora. 
Po 16 października 1978 r. nastąpił zwrot w jej 
pracy artystycznej i pedagogicznej. Postanowiła 
włączyć się w dzieło ewangelizacji. Utworzyła 
religijny Teatr Godziny Słowa, aby realizować 
na scenie teksty poświęcone duchowości. 
Swe spektakle poetyckie prezentowała w wielu 
krajach świata, m.in. w Anglii, Szkocji, Rzymie, 
Izraelu, Australii, Nowej Zelandii. W latach 
1981–1984 pełniła funkcję rektora PWST 
w Krakowie. Była autorką książek „Podstawy 
polskiej wymowy scenicznej”, „Pamięć nie 
zawsze święta”, „Karol Wojtyła artysta – 
kapłan”. 

11 stycznia 2015 r. w Krakowie, kilka dni po swoich 92. urodzinach zmarła Danuta 
Michałowska – aktorka, reżyser, profesor zwyczajny PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
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Wilanowscy 
Powstańcy 1863 r.

 W tych dniach mija kolejna rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego. To największe, trwają-
ce najdłużej polskie powstanie narodowe, objęło 
swym zasięgiem olbrzymie tereny Rzeczypos-
politej. Walki toczyły się koło Sosnowca w 
Zagłębiu Dąbrowskiego, jak również setki 
kilometrów na północ, nad Bałtykiem w okolicach 
Połągi. W jednym szeregu stanęli wszyscy 
Polacy. Od młodocianych uczniów, poprzez 
studentów, chłopów, arystokrację, mieszczan, 
inteligencję, szlachtę do weteranów Powstania 
Listopadowego. 

 Tak też było w Wilanowie, gdzie obok siebie 
w jednym oddziale stanęli bracia Józef i Wincenty 
Biernaccy pochodzący ze szlachty i włościanin – 
chłop z pobliskiego Słomczyna Kazimierz 
Olesiński. I właśnie im, opisywanym już przeze 
mnie dwa lata temu, chciałbym niejako 
w uzupełnieniu, poświecić kilka dodatkowych 
informacji. Jak już pisałem zostali oni powieszeni 
przez zaborcę rosyjskiego w Wilanowie 
15 grudnia 1864 r., czyli ponad miesiąc temu 
minęła 150 rocznica wykonania tego wyroku. 
(Szkoda tylko, że nikt w Dzielnicy Wilanów o tym 
nie pamiętał). 

Sam akt zgonu Wincentego Biernackiego jest 
sporządzony w nietypowy sposób. Przede 
wszystkim został wystawiony po tak długim 
okresie od śmierci Wincentego, bez podania 
przyczyny zgonu. Zachodzi też pytanie, dlaczego 
po wypis tego aktu zgłosili się mieszkańcy 
Wilanowa, a nie wdowa po nim, czy ktoś z 
rodziny. Zapewne urzędnicy carscy maczali w 
tym palce. 

Dotarliśmy również do metryki Chrztu 
Świętego i aktu małżeństwa Kazimierza 
Olesińskiego dzięki czemu można się dużo 
więcej dowiedzieć o nim i jego rodzinie.
Kazimierz urodził się w Słomczynie 5 marca 
1831 r. jako syn włościanina – gospodarza 
Stanisława i Rozalii z Rawskich. W wieku 21 lat 
wziął ślub z Józefą lat 21 córką Antoniego i 
Magdaleny małżonków Gugałów, urodzoną we 
wsi Czaplin.

Zaborcy nawet po śmierci Powstańców 
zadbali, żeby jak najmniej śladów pozostało po 
polskich bohaterach, którzy nie zawahali się 
oddać swego życia za wolność naszej Ojczyzny.

Tekst: Krzysztof Kanabus

 Opisując te tragiczne wydarzenia przed 
dwoma laty, odwiedziłem archiwa chcąc 
odszukać  akty zgonu straconych Powstańców, 
by dowiedzieć się czegoś więcej o nich samych i 
ewentualnie o ich rodzinach. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy tych dokumentów nie odnalazłem 
To tak jakby w tej egzekucji nikt nie stracił życia. 
Dopiero niedawno, dzięki pomocy pani Danuty 
Bekalarek, dość przypadkowo dowiedziałem się,   
zostały

Cześć i Chwała Bohaterom!

Na zdjęciu: tablica nagrobna Szelągowskiego 
na wilanowskim cmentarzu.

Na zdjęciu: miejsce stracenia Powstańców (róg  ul. Vogla i ul. Koralowej).
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że akt zgonu jednego z naszych Bohaterów 
Wincentego Biernackiego, został wystawiony 
dziesięć miesięcy po jego śmierci 2 października 
1865 r. w parafii wilanowskiej. Natomiast aktów 
zgonu Józefa Biernackiego i Kazimierza 
Olesińskiego nie wystawiono. Przeszukane 
zostały bezskutecznie również akta w 
miejscowościach Słomczyn i Nur, z których 
pochodzili.

Na naszym wilanowskim cmentarzu znajduje się 
grób Powstańca Styczniowego, Franciszka 
Szelągowskiego ur. 4 października 1823 r. w 
Kaliszu, zm. 14 października 1909 r. w Wilanowie. 

Za udział w Powstaniu Styczniowym został on 
zesłany na Syberię na okres około 25 lat. Pracował 
w kopalni srebra. Utrzymywał kontakt listowny z 
rodziną. W kraju pozostawił ciężarną żonę, która 
urodziła córkę – Marię. Pani Maria już jako dorosła 
panna była nauczycielką w domu administratora 
majątku wilanowskiego. Pan Franciszek Szelągowski 
po odbyciu kary na Syberii, powrócił do Wilanowa, 
gdzie odnalazł swoją córkę, którą zobaczył po raz 
pierwszy w życiu, już jako dorosłą kobietę. Niestety, 
żona Pana Franciszka już nie żyła. Administrator, 
u którego pracowała Maria, przyjął pod swój dach 
powracającego Powstańca – Weterana.

„ I w płaczu wyznawałem Cię Panie”

Franciszek Szelągowski

W latach osiemdziesiątych grób Pana 
Franciszka Szelągowskiego i jego córki Marii, 
odwiedzała starsza pani, która była córką admini-
stratora i uczennicą pani Marii. Tak wspominała 
Pana Franciszka: „Był to wysoki starzec, miał siwe 
długie włosy i brodę. Nazywany był dziadkiem. 
Pracował w ogrodzie, gdzie pielęgnował drzewa 
owocowe i przy domu, cały dzień będąc 
aktywnym. Dużo czytał. Codziennie chodził do 
kościoła. Był skromnym, cichym człowiekiem”.

Pani ta, autorka wspomnień, opiekowała się 
Marią Szelągowską do jej śmierci w 1961 r. 
Według ks. Bogusława Bijaka, rodzina jej mieszka 
w Anglii.

Informacje te pochodzą głównie od Pani Barbary 
Rowickiej i z innych źródeł.

Działo się we wsi Willanowie dnia 2 października 1865 r. o godzinie piątej wieczór. Stawili się Józef Grzelowski – lat 28 i Grzegorz Perka – lat 45 liczący, 
obaj gospodarze – włościanie ze wsi Willanowa i oświadczyli, iż w dniu 15 grudnia 1864 r. o godzinie 10.00 przed południem umarł we wsi Willanowie 
Wincenty Biernacki, majster ciesielski, syn Stanisława i Wiktorii małżonków Biernackich, lat 35 liczący, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Katarzynę 
z Wąsowiczów Biernacką. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Biernackiego, akt ten stawającym, pisać nie umiejącym przeczytany, przez nas podpisany 
został.

Wilanów
Akt zgonu Wincentego Biernackiego

Ksiądz (Antoni) Stelmaszczyk
proboszcz parafii willanowskiej



  Gdy było już zupełnie ciemno i ostatni 
uzdrowiony odszedł, Pan Jezus także udał 
się na spoczynek. Spał jednak bardzo krótko. 
Słońce nie zdążyło jeszcze się obudzić, 
gdy on wyszedł z gościnnego domu synów 
Jony i udał się na miejsce pustynne, żeby 
się modlić. Pogrążony w rozmowie 
z Ojcem, nie zauważył nawet, że słońce 
już wzeszło i rozświeciło się na dobre.

   Pan Jezus wyrzucił także dużo duchów 
nieczystych, ale zakazał im stanowczo 
mówić czegokolwiek. Duchy te wiedziały 
bowiem, że jest On Synem Bożym.
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NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Pan Jezus wiele czasu spędzał w syna-
godze. Lubił to miejsce, nazywane przez 
wszystkich domem Bożym. Godzinami 
siedział nad zwojami Pisma Świętego albo 
trwał zatopiony w modlitwie tak głębokiej, 
że nikt nie śmiał mu jej przerywać.

– Dziś pójdziemy gdzie indziej, do sąsied-
nich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, 
bo na to wyszedłem.

   Pan Jezus nie zważając na zmęczenie 
do każdego zwracał się z taką samą 
miłością. Uleczył wielu ludzi z ich ciężkich 
chorób. Uzdrowieni tańczyli potem na pod-
wórku przed domem Szymona i Andrzeja, 
na przemian to śmiejąc się, to płacząc 
z radości i wdzięczności za odzyskane zdrowie.

    Gdy Pan Jezus to usłyszał podszedł do 
łóżka chorej, które stało w najciemniejszym 
kącie izby. Wziął rękę chorej w swoje 
dłonie, po czym delikatnie przyciągnął ją do 
siebie. Ku zdziwieniu wszystkich teściowa 
Szymona podniosła się lekko i usiadła jak 
ktoś kto porządnie się wyspał i obudził 
rześki i świeży jak wiosenny poranek. Nie 
zważając na zdumione spojrzenia członków 
rodziny i gości, teściowa Szymona natych-
miast podwinęła rękawy sukni i zaczęła 
przygotowywać wieczerzę. 

   Pewnego dnia po zakończonej modlitwie 
Pan Jezus wraz z dwoma uczniami –  
Janem i Jakubem poszedł odwiedzić 
dwóch innych swoich uczniów – Andrzeja i 
Szymona, którzy byli braćmi. Weszli do 
domu, w którym tego popołudnia było 
wyjątkowo cicho. Od razu wyczuli, że coś 
musiało się stać. Okna w głównej izbie były 
pozasłaniane, choć słońce było jeszcze 
wysoko. Stół był nienakryty, a z kuchni nie 
dolatywały żadne piękne zapachy – 
zupełnie jakby nikt w tym domu nie 
oczekiwał gości. Jan i Jakub spojrzeli 
pytająco na Jezusa, ale on posłał im 
uspokajający uśmiech. W tej samej chwili 
podszedł do nich cicho Szymon. Miał 
smutną twarz, a ledwie widoczna na co 
dzień zmarszczka przecinająca jego czoło, 
znacznie się pogłębiła. Szymon  przeprosił 
za to, że nie przygotował się do ich wizyty, 
ale jego teściowa była bardzo chora. 
Trawiła ją straszna gorączka. Woda nie 
gasiła jej pragnienia, a choćby najmniejsze 
światło drażniło jej oczy. Sen nie przynosił 
wypoczynku, tylko męczył jeszcze bardziej.

  Panu Jezusowi nie dane było jednak 
zjeść posiłku w spokoju. Po okolicy natych-
miast rozeszła się wieść o cudownym 
uzdrowieniu teściowej Szymona. Bliżsi 
i dalsi sąsiedzi raz po raz pukali i nieśmiało 
pytali czy Jezus nie mógłby uzdrowić 
chorego albo wypędzić złego ducha 
z opętanego. Zanim ciemnopomarańczowe 
słońce zdążyło schować się za linią 
horyzontu, u drzwi Szymona zgromadziło 
się całe miasto. Mężczyźni, kobiety, starcy 
i dzieci – wszyscy czekali na swoją kolej. 

 Tekst: Maria Paszyńska

 –   Wszyscy Cię szukają – powiedział Szymon

    Wkrótce jednak wyczuł czyjąś obecność. 
To Szymon i pozostali apostołowie czekali 
aż skończy modlitwę. Pan Jezus podniósł 
się z kolan i podszedł do nich.

    Szymon skinął głową i nie powiedział już 
nic. Pan Jezus zaczął iść, a oni postępowali 
krok w krok za Nim. I tak chodzili po całej 
Galilei, gdzie każdego dnia Pan Jezus 
nauczał w synagogach i wyrzucał złe duchy 
z opętanych.

Pan Jezus uśmiechnął się do niego i rzekł:
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Wydawca

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

V Niedziela Zwykła – 8 lutego 2015 r.

od 11.01 do 8.02.2015
Módlmy się o pokój na świecie, 

o ustanie walk i nienawiści
wśród narodów, a zwłaszcza na 
Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

2.

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się dziś o godz. 16.00.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

4.

6. W dzwonnicy prezentowane są prace
artystów z naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Światowy Dzień Chorych w naszej parafii
będziemy obchodzili w dniu 11 lutego. Na
Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy
wszystkie osoby w podeszłym wieku i chore.
Prosimy również wolontariuszy o pomoc
w dowiezieniu do kościoła osób, które same
nie będą mogły przybyć na tę uroczystość.

W lutym, w naszej parafii rozpocznie się
10-tygodniowy kurs finansowy, którego
celem jest nauka zarządzania finansami
w oparciu o rady biblijne. Kurs będzie
odbywał się w środy, o godz. 19.00.
Wszystkie zainteresowane osoby zapra-
szamy na pierwsze spotkanie, które
odbędzie się 11 lutego br., w dzwonnicy
o godz. 19.00. Po spotkaniu będzie
możliwość zapisania się na kurs i zakupienia
podręczników.

5. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze wolne
intencje mszalne.

W następną  niedzielę, po każdej Mszy 
świętej, odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek na  dokończenie remontu budynku 
szkoły specjalnej „Krok po Kroku” dla dzieci 
z autyzmem działającej przy parafii bł. 
Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie.

8.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
–

św. Scholastyki, dziewicy;
–

we wtorek, 10 lutego, Wspomnienie

NMP z Lourdes;
– w sobotę, 14 lutego, Święto

9.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię parafial-
ną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Tomasz  Szczepan Kozielski, kawaler z parafii 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie

i     Natalia-Ewa Pacuszka, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź II.

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

– czwartek, 12 lutego

–  środa, 11 lutego

– ul. Przyczółkowa 370–376 (numery parzyste).

– ul. Przyczółkowa 338–368 (numery parzyste);

– poniedziałek, 9 lutego   – ul. Wycieczka, ul. Wyprawa, ul. Leżakowa;

– wtorek, 10 lutego – ul. Namioty, ul. Biwakowa, ul. Odpoczynek, ul. Murawy,
ul. Przyczółkowa 292–336 (numery parzyste);

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00. 
Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Zostaną one przeznaczone na kontynuację remontu kościoła i wieczernika.

3.
7.

Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa,
Patronów Europy.

w środę, 11 lutego, Wspomnienie 

Kino ADA, ul. Ks. J. Chrościckiego 14

Organizatorzy otwierają nowy cykl 
w Kinie Studyjnym ADA.  

– Z naszymi widzami chcemy rozmawiać 
o współczesnym świecie. 

Pragniemy zachęcać do refleksji, prowokować 
dyskusje i promować wartości. Zależy nam, 
abyście wyszli z kina zbudowani, wzruszeni 

i z przeświadczeniem, że świat nie jest taki zły. 
Co miesiąc będziemy prezentować filmy 

poruszające ważne treści w dobrej kinowej 
formie. Relacje, duchowość, polityka, 

mentalność, życiowe trudności, 
porażki i sukcesy. Zapraszamy

PROJEKCJA FILMU „MATTEO”
Piątek, 13 lutego, godz. 19.00
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