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RÓŻANIEC 1920 ROKU
Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu Rosarium Virginis Mariae
przypomina o wielkiej roli, jaką w życiu Kościoła ma modlitwa różańcowa.
Historia także przytacza nam liczne przykłady cudownych ocaleń Ludu Bożego
z zagrożeń. O skuteczności tej chrystocentrycznej modlitwy zdecydowanie przekonuje nas wołanie Matki Bożej w Fatimie: „Odmawiajcie różaniec”.
Przykład. Pewnego razu, gdy papież bł. Pius IX osobiście oprowadzał
grupę gości po watykańskich przestrzeniach, zapytano go o najcenniejszy skarb,
jaki kryją okalające mury. Sądzono bowiem, że wskaże na któreś z licznych
i cennych dzieł. On jednak sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej różaniec.
Uniósł go wysoko i trzymając go tak, powiedział: „To najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat. Jednym
z takich miejsc była Warszawa 1920 roku.
Niepodległość Polski zagrożona. Armia polska cofa się pod naporem
wojsk bolszewickich. Do tego Niemcy oczekują niecierpliwie zdobycia Warszawy. Tymczasem młody ksiądz, katecheta – Ignacy Skorupka – budził wiarę
w pomoc Maryi. Wołał: „Nie martwcie się, Bóg i Matka Boska Częstochowska,
Królowa Korony Polskiej, nie opuści nas. Nastąpi zwycięstwo. Bliski jest ten
dzień! Nie minie dzień 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej Zielnej, a wróg będzie
pobity”. Tak też się przecież stało. Istny cud nad Wisłą!
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ŚWIĘTY PRZYPOMINA:
Przez Różaniec lud chrześcijański
niejako wstępuje do szkoły Maryi,
dając się wprowadzić w kontemplację oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący
czerpie obfitość łaski, otrzymując
ją niejako z rąk Matki Odkupiciela.
Jan Paweł II 6.10.2002r.

Ks. Grzegorz Roszczyk

Ten święty Papież umiera po raz drugi !
Tak Marta Cugier, wokalistka znanego zespołu „Lombard”, zareagowała kilkanaście miesięcy temu na happenig chorwackiego reżysera Olivera Frljicia „Klątwa” , który - jak
stwierdza piosenkarka: „ dla rozgłosu, a co za tym idzie sławy i pieniędzy, postanowił zbezcześcić nasze polskie wartości”.
„Żyjemy w kraju, w którym 60 proc. mieszkańców jest zadeklarowanymi katolikami. Kiedy umierał Jan Paweł II, klęczeliśmy, śpiewaliśmy religijne pieśni uwielbienia, zapalaliśmy świece. Działo
się tak we wszystkich miastach, miasteczkach, wsiach w Polsce. Czy były to puste gesty?
Co roku artyści zabiegają o uczestnictwo w telewizyjnym koncercie upamiętniającym świętego
papieża Polaka. Gdzie oni są teraz? Gdzie my wszyscy jesteśmy? Ktoś bezcześci pamięć o św.
Janie Pawle II i nie ma wielkich protestów, buntu… Ten święty papież umiera po raz drugi w ciszy, w swojej ukochanej Polsce, na oczach
setek Polaków…”
Trudno nie zgodzić się z artystką kiedy mówi: „Od kilkunastu lat pozwalamy na to, by ludzie kultury przekraczali granice dobrego
smaku i obyczaju. Małymi kroczkami zabijamy naszą tradycję, nasz patriotyzm, naszą wrażliwość.”.
Na miesiąc przed 40 rocznicą wyboru Jana Pawła II , dziś Świętego ! , swoją premierę ma kolejna prowokacja, tym razem w formie filmu.
Czy znów historia się powtórzy? Odpowiedź tkwi w nas
P.P.

Do nauki…, do pracy … !
Skończyły się wakacje, czas odpoczynku i urlopów. Także
w naszej parafii, ponownie weszliśmy się okres wytężonej nauki i pracy. W pierwszą niedzielę września młodzi uczniowie
mieli poświęcone swe tornistry i przybory szkolne. W kolejne,
dzieci przystępujące w tym roku szkolnym do pierwszej
Komunii Św. otrzymały z rąk Rodziców różańce, swoją aktywność zaznaczyli kandydaci do bierzmowania.
Od dłuższego już czasu gościmy w naszej parafii nowego wikarego. Jest nim ks. Robert Białkowski. Księdzu Robertowi, już
w najbliższym numerze zadamy kilka pytań, dzięki którym z pewnością bliżej Go
poznamy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI Z MECENATEM ŚW. CECYLII
VI Prezentacjom Wokalnym, które w niedziele 23. września odbyły się w naszej parafialnej świątyni, patronowała, jak
co roku- Św. Cecylia (liturgiczne wspomnienie 22 listopada). Rangę występów podnosiła również bliskość daty
1 października, obchodzonego, jako Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Mieliśmy niewątpliwą przyjemność usłyszeć i obejrzeć 10 prezentacji w wykonaniu 6 chórów i 4 scholi. Uczestnikami
spotkania byli: Chór Kameralny Belcanto, Chór Nauczycielski Concentus, Chór Parafialny z Jedlińska, Chór Mieszany
Kamerton, Chór Gaude Mater z Parafii MB Nieustającej Pomocy, Chór Parafii Św. Trójcy Soli Deo i Zespół. Klasę scholi
tworzyły: Schola z parafii Dziurów, Schola parafii MB Nieustającej Pomocy oraz nasze rodzime: Schola młodzieżowodorosła oraz Schola Rycerzy Kolumba. Jako solistka, z stowarzyszeniem chóru Kamerton, w prezentacji hymnu ŚDM
wystąpiła p. Beata R. Większość uczestników po raz kolejny brała udział w imprezie wpisanej już w naszą parafialną
tradycję. Cieszy, że pojawiają się nowe osobowości - grupy, które talentem, pracą i prezentacją wzbogacają szeregi
wyśpiewujących chwałę Pana. Faktem jest, że wokalne ,,popisy" osiągają często wysoki poziom artystyczny, co z kolei
przysparza dodatkowych, estetycznych przeżyć dla publiczności. Tak działo się i tym razem.
VI Prezentacje były niewątpliwie wspaniałą ucztą duchową nie tylko dla znawców muzyki, czy śpiewu chóralnego, ale
także dla prostego, wrażliwego odbiorcy. Czujemy wdzięczność, że mamy możliwość gościć i uczestniczyć w koncertach organizowanych na naszym Maryjnym wzgórzu. To niewątpliwie szansa obcowania z Muzyką przez duże ,,M''.
Jako publiczność, jeszcze raz kierujemy wyrazy uznania dla wszystkich uczestników koncertu, dla jego organizatora
Ks.Proboszcza Grzegorza oraz parafian, którzy obecnością dają wyraz nie tylko swojej wrażliwości artystycznej ale
także otwartej postawy i zainteresowania tym, co tworzy nasze parafialne życie.
R.M.J.

Więcej zdjęć na str. parafii

,, POWSTAŃ, ŚWIEĆ”
Kora Południowa przyciąga Europejczyków odmienną kulturą, architekturą i sztuką. Podczas ostatnich Igrzysk
Zimowych wielu turystów mogło poznać diametralnie inną mentalność tego społeczeństwa. Sam Półwysep Koreański
rozdarty jest przez 238 kilometrową linię demarkacyjną wzdłuż 38 równoleżnika, która przecięła jeden naród w jednym z pierwszych konfliktów ,, zimnej wojny”. Linia 4 kilometrowej szerokości rozdzieliła rodziny, przyjaciół oraz
chrześcijan. Św. Jan Paweł II nazwał ich ,, Kościołem milczenia”, bo tak do końca nie wiemy ilu katolików mieszka w
Korei Północnej. Według bardzo ostrożnych statystyk to ok. 3-4 tys. ludzi, bez ani jednej osoby duchownej.
Historia chrześcijaństwa na Półwyspie Koreańskim sięga roku 1592. Wtedy podczas inwazji Japonii katoliccy
żołnierze japońscy ochrzcili kilku Koreańczyków. Ewangelizacja była utrudniona, ponieważ Korea przez wiele lat całkowicie izolowała się od innych państw. Tylko raz do roku wyjeżdżała do Chin delegacja z życzeniami do cesarza. W
jednej z takich wypraw uczestniczył Li Sung-Hun, który w Chinach spotkał jezuickich misjonarzy. Zafascynowany nauką Jezusa przyjął chrzest, przybierając imię Piotr. W 1784 roku wrócił do ojczyzny przywożąc nielegalną w tamtym
czasie literaturę chrześcijańską wydrukowaną w języku chińskim. Ochrzcił pierwszych uczniów, wokół których gromadziła się potajemnie pierwsza chrześcijańska wspólnota. Fenomenem początków chrześcijaństwa w Korei było to, że
pierwszymi misjonarzami byli ludzie świeccy, którzy ewangelizowali naród bez udziału duchowieństwa. Dali się porwać
słowom ,, Idźcie i nauczajcie” a jedyną pomocą była Biblia. Kiedy dwanaście lat później dotarł do tej wspólnoty pierwszy chiński ksiądz, liczyła około 4 tys. wyznawców. Siedem lat później chrześcijan w Korei było już prawie 10 tys. Należy podkreślić fakt, że chrześcijaństwo było nielegalne, a wolność religijną wprowadzono dopiero w 1887 roku. Św.
Jan Paweł II podczas swojej wizyty apostolskiej w Korei Południowej w 1984 r. kanonizował Andrzeja Kim Tae-gŏn i
Pawła Chŏng Ha-sang oraz 98 Koreańczyków i trzech misjonarzy francuskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem. Wśród nich byli biskupi i księża, jednak większość z nich to ludzie świeccy (47 kobiet i 45
mężczyzn). W kościele wspominamy ich 20 września.
Przez ostatnie dziesięciolecia dynamicznie wzrasta liczba chrześcijan. Kościół katolicki w Korei Południowej
liczy ok. 4 milionów wiernych, co stanowi 9% ludności. Zorganizowany jest w 19 diecezjach. Każdego roku chrzest
przyjmuje ok. 150 tys. dorosłych, czyli w pełni świadomych wyznawców. W 2014 roku Koreę Południową odwiedził
Papież Franciszek, któremu przyświecały słowa z Księgi Izajasza: ,,Powstań, świeć”.
DWK

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz. 11 - rok 1917
Niemcy nie składali broni. Dalsza eskalacja konfliktu na wschodzie była im na rękę. Dlatego w kwietniu 1917
roku przerzucili do Rosji Lenina, który stanął na czele Komitetu Centralnego Partii Bolszewickiej. W krótkim czasie
zdołał uzyskać przewagę w Piotrogrodzkiej Radzie i skłonił ją do dokonania przewrotu. Rewolucja październikowa z 7
XI 1917r. obaliła Rząd Tymczasowy i następnego dnia powołała nowy rząd z Leninem na jego czele. Zwołany Wszechrosyjski Zjazd Rad uchwalił dekret o pokoju, który ustalił że „Rząd robotniczo-chłopski (…) proponuje wszystkim
wojującym narodom i ich rządom niezwłoczne rozpoczęcie rokowań o sprawiedliwy, demokratyczny pokój (…) bez
aneksji”. Konsekwencją dekretu było zawieszenie broni i podpisanie rozejmu z państwami centralnymi i rozpoczęcie
rokowań.
Członkowie Rady Regencyjnej pojechali do Berlina i Wiednia, aby wyrazić swą wdzięczność za akty, które ,,zwróciły Polsce życie polityczne” oraz omówić kwestię niepodległości i udziału Polski w rokowaniach pokojowych
z bolszewikami w Brześciu. Rozmowy były trudne, bo bolszewicy kwestionowali niezależność rządów Polski, Litwy i
Łotwy. Podpisany pokój brzeski z 1918 r. za cenę wyposażenia armii niemieckiej milionem ton zboża przewidywał oddanie Ukrainie Chełmszczyzny, a w umowie tajnej Austria zapewniła Ukraińców, że utworzy z części Galicji, mającej
większość ruską i z Bukowiny osobną prowincję ruską w ramach monarchii. Oderwanie Chełmszczyzny spotkało się z
falą protestów i strajków ludności polskiej we Lwowie i pozostałych regionach. Na znak protestu II Brygada Legionów
podjęła decyzję o przejściu pod Rańczą na stronę rosyjską. Do dymisji podał się Stanisław Szeptycki, a 11 lutego gabinet Jana Kucharzewskiego. W parlamencie niemieckim przeciwko zawarciu tego traktatu protestowali prezes Koła
Polskiego Władysław Seyda, a w Wiedniu poseł Wojciech Trąmpczyński. Komitet Narodowy Polski w Paryżu ogłosił
deklarację protestacyjną. Wielka Brytania, zawiadomiła reprezentanta KNP, że nie uznaje postanowień pokoju brzeskiego z 3 III 1918 r. .
W lipcu 1918 r., po próbie przewrotu eserowców i zamachu na Lenina, rozpoczął się w Rosji okres czerwonego
terroru. Jego ofiarą padły też wszystkie organizacje polskie i pisma wydawane w języku polskim. Represjonowano działaczy organizacji polskich, w tym POW i Zjednoczenia Międzypartyjnego.

Filip Kowal
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Cofnijmy wskazówki zegara...
Po tygodniowym odpoczynku na budowie
kościoła, 15 października 1990 roku, przystąpiliśmy do prac w większym zespole. Do
20 października betonowaliśmy przypory
i wieniec oraz schody na wieżę.
Kronika parafialna

POLSKA w rękach Opatrzności
15 września br. w Święto Matki Bożej Bolesnej, grupa Rycerstwa Niepokalanej ze Starachowic
i okolic uczestniczyła w Odpuście w Świątyni Bożej
O p a t r z n o ś c i
w
W a r s z a w i e
(Wilanowie). Kulminacyjnym punktem tego dnia,
była uroczysta Suma Odpustowa. Poprzedziła ją adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja
Ks.prof.dr.hab.Leona Nieściora OMI nt. "Ufność
chrześcijaństwa w obliczu Opatrzności Bożej" oraz
wprowadzenie relikwii Krzyża Świętego jako daru
od Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Bazyliki
na Św. Krzyżu. Relikwie te, będą pielgrzymować
po wszystkich Parafiach w Warszawie.
Wymo wn ym znakiem b yło s kładanie
naszych intencji, w których odprawiana
była Eucharystia i zawierzenie Opatrzności Bożej
z możliwością uszanowania relikwii Krzyża Świętego,
także przez ucałowanie. Po Mszy Św. wierni z całej
Polski zostali zaproszeni przed Świątynię na gorące
kiełbaski i prelekcję nt. „Prymas Wyszyński –
świętość przez krzyż”, poprzedzonej pokazem filmu
o wizycie kard. Stefana Wyszyńskiego na Świętym
Krzyżu.
Kolejnym przystankiem naszego dnia skupienia
i odpoczynku było widowisko wodne w Multimedialnym Parku Fontann przy " Wybrzeżu Gdańskim" .
Uwieńczeniem tego świątecznego dnia, przy pięknej
słonecznej pogodzie kończącego się lata, było nawiedzenie Kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu .
Modlitwa różańcowa ( we wszystkich intencjach,
również o świętość naszych kapłanów) i Litania
do Bł. ks. Jerzego przy Jego grobie oraz zwiedzanie Muzeum, pozostawiło w każdym z uczestników
Pielgrzymki głębokie i wymowne przeżycia. W duchu
w o l n o ś c i
s u m i e ń
i
ż y c i a
w wolnej O jcz yźnie, okupionej tak
wi elki m m ę cz eńs t we m i p at r iot yz me m
Bł. Ks Popiełuszki i tylu prawdziwych świętych
Polaków (których relikwie są w Panteonie Świątyni Bożej Opatrzności) i " danego nam" czasu, ubogaconego mocą z " wysoka" każdy szczęśliwie powrócił
do domu, aby z ufnością Opatrzności Bożej - iść
w kolejne jutro i PAMIĘTAĆ ! " Wolności nie można
tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba stale ją
zdobywać i tworzyć...(św. JP II 1991)
Zofia Falkiewicz

Ukraina - tam gdzie kończą się stepy akermańskie.
W swych podróżach po Ukrainie staram się odwiedzić miejsca posługi
Sióstr Benedyktynek Misjonarek i parafie rzymskokatolickie. Z informacji
przekazanych mi przez siostry w Barze, kilka z nich miało być w Izmaile.
Okazją do wyjazdu do Besarabii był tygodniowy pobyt w Odessie i planowany wyjazd na zwiedzanie delty Dunaju. Korzystając z dogodnej komunikacji autobusowej, rano wyjechałem do Izmaiła. Bez problemu odszukałem
kościół i ku mojemu zaskoczeniu, zostałem przyjęty tylko przez ks. Adama
Szychiewicza, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Siostry
wyjechały w ubiegłym roku do klasztoru w Barze, a wikary przebywał na
urlopie. Na moje pytanie o wiernych, ksiądz zaczął opowieść o historii
obecnych czasach tej parafii. Po zajęciu Besarabii przez wojska rosyjskie,
część oficerów była wyznania rzymskokatolickiego, w tym wielu Polaków
osiedlonych wraz z rodzinami. Po usilnych staraniach, uzyskano zgodę cara
na budowę kościoła rzymskokatolickiego w Izmaile. W 1826 r., z powodu
braku funduszy, zbudowana została tylko mała kapliczka, która w 1840 r.
stała się ruiną. Murowany kościół powstał w 1852 roku, a budynki gospodarcze pod koniec XIX wieku. Po zajęciu tych terenów przez ZSRR, kościół
zamieniono na salę sportową dla dzieci z sąsiednich szkół i domów dziecka.
Dopiero w 1996 r. wrócił do Kościoła bezpłatnie, a jego generalny remont
rozpoczęto w 2003r.
Przy kościele działa Stowarzyszenie „Dom Polski Kujawy”.
W tym roku (2018), udało się wymienić sufit, ocieplenia i naprawić dach
kościoła. Finansowanie remontu kościoła odbywało się kosztem darowizn
parafian, a także środków zagranicznych organizacji katolickich (Włochy,
Niemcy, Polska).
W niedzielę, 23 września 2018 r. ksiądz Adam Szechowicz, w swojej
odrestaurowanej świątyni odnotował podwójny jubileusz - sześćdziesiąte
urodziny i dziesięciolecia posługi w tej parafii.
Izmaił – miasto w południowo-zachodniej
części Ukrainy
(w Besarabii),
na brzegu Kilii - głównego ramienia delty
Dunaju.W XII w. była to genueńska warownia, zdobyta przez Turków - od XVI w.
stanowiła jedną z najsilniejszych twierdz
tureckich. W 1790r zdobyty przez Aleksandra Suworowa został anektowany przez Rosję. W latach 1918-1940 Besarabia została
dołączona
do Rumunii, a w 1945 r. przeszła do
ZSRR. Od 1991 r. Izmaił stał się miastem obwodu odeskiego
na Ukrainie, jednym z ważniejszych
portów przeładunkowych Ukrainy.
Andrzej Cygan
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