Klub Symeona i Anny

Dobre słowo na Bemowie

Nasz klub ma charakter modlitewno-towarzyski. Spotykamy się raz w tygodniu,
w salce przy kościele. Towarzyszy nam ks.
Sławek. Na początku spotkania odmawiamy jutrznię, następnie słuchamy konferencji ks. Sławka i rozmawiamy na jej temat
oraz omawiamy bieżące sprawy organizacyjne. Spotkanie kończymy modlitwą
Anioł Pański. Staramy się o urozmaicenie
naszych spotkań, aby każdy znalazł to, co
go najbardziej interesuje.

dzenia Sióstr od Aniołów, która wygłosiła
w naszym kościele prelekcję p.t. Aniołowie
Dobrej Nowiny. Począwszy od grudnia
2016 roku do grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy sześć Dni Skupienia dla Ludzi
Starszych. Taki dzień skupienia zaczyna
się od modlitwy jutrznią, potem jest konferencja kapłana, Adoracja Najświętszego
Sakramentu, możliwość spowiedzi, Msza
Święta, rozmowy przy herbacie, dzielenie
się życiem. Od lutego 2018 roku włączamy się w przygotowanie modlitw na Msze
Święte za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II.

Jako cel pracy stawiamy sobie integrację
i aktywizowanie ludzi starszych w naszej
parafii. Chcemy dotrzeć do tych parafian,
którym wychodzenie z domu sprawia trudność. Chcemy się wspierać, podejmować
różne działania towarzyskie i pomagać
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Pragniemy wspólnie się modlić, pogłębiać
swoją wiedzę religijną, utworzyć środowisko, w którym będziemy dobrze się czuli.
Organizujemy pomoc dla tych ludzi starPrzykładem jest dla nas patron para- szych, którzy mają trudności w sprawach
fii święty Jan Paweł II, który pokazał jak dnia codziennego. Włączamy się w odwiepięknie się starzeć, służąc do końca życia dzanie osób starszych naszej parafii w ich
Bogu i ludziom.
domach.
Staramy włączać się w życie parafii. Jesteśmy grupą osób zaangażowanych
W maju 2017 roku na Pikniku Papieskim i cieszymy się, gdy dołączają następni.
zorganizowaliśmy kawiarenkę, w której
sprzedawaliśmy upieczone przez nas cia- Zapraszamy wszystkich starszych parafian
sta. Dochód został przeznaczony na do- do przychodzenia na spotkania w każdy
finansowanie parafialnych wakacji dla ro- wtorek o godzinie 10:00.
dzin z dziećmi. W drugą niedzielę czerwca
zaprosiliśmy siostrę Agnieszkę ze Zgroma- Spotkania odbywają się w salce przy kościele.
Hania

Matka

Z Maryją jest trochę tak, jak z mamą na ziemi. „Mamo, głodny jestem!”, „Mamo, rozbiłem
kolano!”, „Mamo, pomóż!”, „Mamoooo!!!”
Najczęściej ją o coś prosimy, bo tylko ona potrafi tak pocieszyć, dodać otuchy, wyleczyć,
rozśmieszyć. Przechodzi samą siebie w zdobywaniu kolejnych kwalifikacji, żeby tylko nas
wesprzeć.
Maryję też najczęściej prosimy. O różne ważne sprawy – o wybłaganie łaski zdrowia, o siłę
w trudnych momentach, o ulgę w cierpieniu,
pocieszenie, gdy umrze nam ktoś bliski...
I Ona na pewno cieszy się, że może nam
pomóc, bo chce być blisko, jak prawdziwa
mama. Jest zawsze gotowa, i na pewno śpieszy się, żeby nas przytulić. Kto, jak nie Ona,
potrafi wyjednać tyle łask?
Mam ciągle w pamięci wielkopostne rozważanie drogi krzyżowej. Stacja IV – Jezus spotyka
Matkę . Matkę, która Go urodziła i wychowała,
która była obok Niego przez cały czas. I kiedy Jej Syn udręczony upada, krzyżują się ich
spojrzenia. Co zobaczyli w tym spojrzeniu?
Strach i ból? A może zrozumienie, nadzieję,
pewność?

Spotkanie Symeona z Jezusem i Marią

Czy moje oczy szukają spojrzenia Matki?
Maryję można spotkać w wielu miejscach.
Jednym z nich jest modlitwa różańcowa.
W naszej parafii istnieją Wspólnoty Żywego
Różańca oraz Różańca Rodziców za Dzieci. W każdą I Sobotę o godz. 8 rano jest
Msza Święta ku czci Maryi oraz modlitwa
różańcowa.
Dajmy się znaleźć Maryi, odnajdźmy jej
spojrzenie!
Naprawdę warto!
Agnieszka
Parafia św. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 48, www.jp2.warszawa.pl, email: parafia.bemowo@gmail.com, nr tel.: 501 141 968,
nr konta: 57 2490 0005 0000 4530 1883 4419, Msze święte: niedziele i święta 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00, 21.00, dni powszednie 7.00 i 18.30
spowiedź: w niedziele przed i w trakcie Mszy św., w dni powszednie przed Mszą św., w piątki od 18.30 do 20.00.

Gazetka Parafii Jana Pawła II w Warszawie

Słowo proboszcza Ewangelia (Mt 15, 26-27; 16, 12-15)
Przed nami kolejny numer naszej gazetki.
Wciąż jeszcze oddychamy atmosferą Wielkanocy, choć już zdążamy do zakończenia
liturgicznego Okresu Wielkanocnego – przed
nami uroczystość Zesłania Ducha Św. Tegoroczny maj, najbardziej pogodna część
roku, jak zwykle pełen Maryi i zieleni, jak
jeszcze nigdy obfituje w wydarzenia. Cztery
tury I Komunii Św. i dwie Rocznice, budowa
przedszkola (wyklarowały nam się kwestie finansowe, dostaliśmy pożyczkę – więc pewnie
od września przedszkole już ruszy ku radości
naszych rodziców), projekt kościoła kończy
swą fazę wstępną. Są też nowe (stare?) problemy – czarne chmury związane z trasą S7
(nasza parafia, jako strona postępowania,
wciąż czeka na oficjalną informację z RDOŚ).
I jest oczywiście Piknik Jana Pawła II, pełen
rozmachu i huczniejszy z roku na rok – w tym
roku szczególnie pełen atrakcji dla dzieci i rodzin, oraz z nowym elementem: Strefą Duchowości. Jego organizacja to ogromna robota
Rodzin Jana Pawła II. W tym roku szkolnym
jeszcze przed nami Boże Ciało (31.V), spływ
Krutynią (31.V-3.VI) i Bierzmowanie około
osiemdziesięciu naszych młodych wierzących
(18.VI). No i już niedługo wakacje – tego roku
spędzimy wspólnie tydzień w Kirach u wylotu Doliny Kościeliskiej z rodzinami z małymi
dziećmi i dwa tygodnie w Łapszach Niżnych, w Pieninach, z rodzinami ze starszymi
dziećmi.
Na łamach tego numeru zatem oprócz części
stałych, czyli komentarza do Ewangelii i kalendarium, artykuły o różnych wspólnotach
naszej parafii.
Życzymy dobrej lektury!

ks. Sławek

Kalendarium

Nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej
Maryi Panny – od poniedziałku do soboty
o 18.00, w niedziele o 18.15
Msze święte w niedziele maja (20.05 i 27.05):
8.30, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00, 21.00

20 maja 2018 (11)

...Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowa- wyborami, gestami, świadectwem. W gruncie
rzeczy Duch przypomina nam o przykazaniu
dzi was do całej prawdy... (J 16, 13)
miłości i wzywa nas, abyśmy według niego
Czym jest ta „cała prawda”, do jakiej Duch żyli.” (Franciszek, Homilia w Uroczystość ZeŚwięty nas doprowadzi? Jezus mówi o so- słania Ducha Świętego, 08.06.2014r.)
bie „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,
6). Mówi także: „poznacie prawdę, a prawda Świętujemy dziś początek Kościoła. Święwas wyzwoli” (J 8,32). A zatem to Jezus jest tujemy początek misji Kościoła. Nie byłoby
prawdą, prawdą o miłości Boga do każdego nas dziś w Kościele, bez tego impulsu miczłowieka, wyrażoną przez to wszystko, co syjnego stale kontynuowanego przez Ducha
Jezus dla nas uczynił, dla naszego zbawienia, Świętego.
przede wszystkim, przez swoją mękę, śmierć
ks. Darek
i zmartwychwstanie.
Duch Święty sprawia, że cała historia zbawienia jaką odczytujemy z kart Pisma świętego
jest nie tylko „martwą literą”, odczytywaną
jak inna powieść historyczna, ale staje się
prawdą aktualną dla naszego życia, dla podarowania nam nowego życia w Bogu i przez
Niego. Duch Święty doprowadza nas do całej
prawdy, to znaczy do tego, by odkrywać właściwy sens różnych wydarzeń w naszym życiu, czasem radosnych, a czasem trudnych,
niezrozumiałych. Duch Święty ożywia w nas
pamięć dzieł Bożych. Papież Franciszek na
temat tej pamięci powiedział: „Duch Święty
nam przypomina to wszystko, co powiedział
Jezus. Jest żywą pamięcią Kościoła…To pamiętanie w Duchu i dzięki Duchowi, jest istotnym aspektem obecności Chrystusa w nas
i w Jego Kościele. Duch prawdy i miłości
przypomina nam to wszystko, co Chrystus powiedział, pozwala nam coraz pełniej zgłębiać
sens Jego słów… To Duch kieruje nas na tę
drogę — drogę żywej pamięci Kościoła. A to
wymaga od nas odpowiedzi: im bardziej jest
ona wielkoduszna, tym bardziej słowa Jezusa
stają się w nas życiem, stają się postawami,

20.05 – PIKNIK PAPIESKI od 14.00 do 18.00
27.05 – ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII
ŚWIĘTEJ: 10.00 (gr. 1), 12.00 (gr. 2)
30.05 – XX rocznica święceń kapłańskich
ks. Sławomira Abramowskiego

19.05 – Wigilia Zesłania Ducha Świętego

31.05 – 3.06 – Spływ Krutynią z bazą
w Cierzpiętach

20.05 – I KOMUNIA ŚWIETA:
10.00 (gr. 3), 12.00 (gr. 4)

31.05 BOŻE CIAŁO
Msze święte: 8.30, 10.00 (z procesją),

św. Jan Paweł II, fot.: Pixabay

Duszpasterstwo ludzi starszych w naszej
parafii powstało w listopadzie 2016 roku
jako Zespół Trzeciego Wieku. Na drugim
spotkaniu przyjęliśmy nazwę naszego zespołu: „Klub Symeona i Anny”. Tę nazwę
wybraliśmy, ponieważ Symeon i Anna to
ludzie starsi, którzy w Świątyni Jerozolimskiej czekali na przyjście Zbawiciela.
Słyszymy o nich w Ewangelii, gdy Maryja z Józefem przynoszą małego Jezusa
do Świątyni. Symeon dziękuje Bogu za
to, że może spokojnie umrzeć, bo ujrzał
Mesjasza.

Figura Matki Boskiej z Fatimy. fot.: Wikipedia

w cyklu „dzieje się w parafii”

13.00, 19.00 i 21.00
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa – od poniedziałku do soboty
o 18.00, w niedziele o 18.15
2.06 – 8.00 Msza wotywna ku czci NMP
(pierwsza sobota, spotkanie Żywego
Różańca)
18.06 – 18.30 – Bierzmowanie

Gazetka Parafii św. Jana Pawła II w Warszawie Kontakt: Parafia św. Jana Pawla II w Warszawie, email: parafia.bemowo@gmail.com, nr tel.: 501 141 968,
redaguje zespół: ks. Krystian Chmielewski, Marek Łyskawa, Iwona Piotrowska, Ola Przybylska, Renata Sienkiewicz, Jola Stępień, Ula Żebrowska,
Chcesz dołączyć? Napisz do nas!

20 lat kapłaństwa ks. Sławomira Abramowskiego

Mężczyźni Św. Jana Pawła II
w cyklu „dzieje się w parafii”

30 maja ks. Sławek Abramowski, proboszcz naszej parafii, będzie obchodził dwudziestolecie
święceń kapłańskich. Prosimy Was o modlitwę w jego intencji.

Mężczyźni św. Jana Pawła II to katolicka
wspólnota, która powstała w naszej parafii w listopadzie 2017 roku. Łączy ona
mężczyzn i ojców, którzy czują potrzebę
pogłębiania swojej wiary, aby odważnie
i odpowiedzialnie chronić swoje rodziny tu
na ziemi i na wieczność.

Modlitwa za kapłana
Zachowaj go, proszę Cię, najdroższy Panie.

Naszym wzorem jest św. Józef – ziemski
opiekun naszego Pana Jezusa Chrystusa
Naszym głównym celem jest pogłębiona i Jego Niepokalanej Matki. Pragniemy, aby
formacja męskiej duchowości, a naszą nasze rodziny wzrastały na wzór Świętej Rodziny i coraz bardziej
się kochały na wzór Trójcy
Świętej.

Zachowaj go, bo jest w świecie, choć zabrałeś go
ze świata.

Zachowaj go i pamiętaj, że nie ma on nikogo oprócz
Ciebie, a jest tylko człowiekiem, kruchego serca.
Uczyń go tak prostym jak chleb, który trzyma
w swych dłoniach.
Każdą jego myśl, słowo i czyn, racz o Panie,
pobłogosławić.
Amen.

Utracony sens Komunii?

Maj to tradycyjnie czas komunijny - dziewczynki w białych sukienkach z kwiatami we
włosach. Jak małe aniołki! Chłopcy dzielnie
walczący z uwierającymi muszkami pod
szyją, ale chcący w tym dniu wyglądać
wyjątkowo.

I Komunia Święta Wiktorii Fot.: Renata Sienkiewicz

Wszyscy zafrapowani nadchodzącym
wielkim wydarzeniem, jakim jest pełnia

uczestnictwa we mszy świętej. To, co dziecko obserwowało długo u rodziców, starszego rodzeństwa, innych – teraz będzie jego
udziałem.
Rodzice, którzy wprowadzają swe dziecko
w kolejny etap życia - znacie to? Ja ze smutkiem muszę przyznać, że też nie!

ks. Sławomir Abramowski, fot.: Marian Rymkiewicz

Kiedy ziemskie pokusy przyjdą, udziel mu
schronienia w Twoim sercu.

Kiedy tylko podany zostanie termin, szaleńczy bieg po restauracjach w okolicy. Albo
o wiele dalej, bo nie ma już miejsc w promieniu kilku kilometrów. Walka o wybór sukienkek dla dziewczynek, który zwykle budzi
najwięcej emocji - niestety negatywnych. Zaliczanie kolejnych punktów w drodze do dopuszczenia do sakramentu - machinalne, jak
kolejne karty w klaserze albo levele gry komputerowej. Bez głębszego zastanowienia.
Z myślą, że na końcu tej drogi są... prezenty.
Gdzie zgubiliśmy sens tego wydarzenia?
Czemu materializm przykrył prawdziwy sens,
głębię, przesłanie? Jaki przykład dajemy my
- dorośli? Czym dla nas jest komunia?
Zatrzymajmy się i poszukajmy razem
z dziećmi tego, co jest tak naprawdę sensem
tego dnia. Tego daru, jakim jest sakrament
eucharystii - sakrament Obecności Jezusa
Chrystusa pośród nas. Tego daru, który dzieci otrzymają po raz pierwszy. Tej przyjaźni na
całe życie!
Renata

Pragniemy być lepszymi mężami dla swoich żon i lepszymi ojcami dla naszych dzieci,
aby skutecznie przekazywać
im wartości które są dla nas
najważniejsze.
św. Józef – ikona z kościoła seminarium Redemptoris Mater w Warszawie

Strzeż go, bo jest Twój,
a jego życie spala się przed Twoim Obliczem.

Strzeż go i pocieszaj w godzinach osamotnienia
i bólu, kiedy wszystko, co czyni dla ludzi, zdaje się
nie rodzić owoców.

św. Jan Paweł II, który jest także patronem
naszej parafii i który w swoim nauczaniu
kładł duży nacisk na życie społeczne i rodzinne, podkreślając bardzo ważną w nim
rolę mężczyzn, mężów i ojców.

Chcemy także tworzyć świeckie środowisko katolickie
w naszej parafii, abyśmy mieli poczucie, że w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie
nie jesteśmy sami. Aby dzięki
wspólnocie żaden z nas nie
miał poczucia że jest dinozaurem, czy też ostatnim
Mohikaninem, ale że jest nas
więcej i, że możemy na siebie liczyć.

Naszym opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Sławomir Abramowski, który jak
do tej pory był obecny na
wszystkich naszych spotkaniach, głosząc dla nas krótkie
główną intencją abyśmy my sami oraz jak
konferencje
na
wybrane tematy związane
najwięcej osób z naszego otoczenia trafiło
ostatecznie i jak najprostszą drogą do Nie- z wiarą w kontekście męskości.
bieskiej Ojczyzny. Naszym opiekunem jest
Każde nasze spotkanie rozpoczynamy

Modlitwa do św. Józefa
Święty Józefie,
moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy
Tobie powierzone,
stają się łatwymi do rozwiązania.
Błagamy Cię więc,
wejrzyj na nasze obecne potrzeby,
przybądź nam z pomocą,
pociesz w naszych smutkach,
obawach, troskach, bólach.
Oddal od nas niebezpieczeństwa
nam grożące, weź pod swoją opiekę
nasze życie, nasz dom i wszystko,
co Twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, święty Józefie,
jak dobry jesteś dla tych,
którzy pragną pozostać na zawsze
Twoimi wiernymi sługami.
Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie
naszej Rodziny, przyczyń się za nami.
Amen.
krótką modlitwą Różańcową, aby Matka
nasza i naszego Pana prowadziła nas po
ścieżkach wiary. Bo czym jest prawdziwe
chrześcijaństwo, jeżeli nie drogą do Boga
Ojca, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu
Świętym, z Maryją?
Jan
Nasze spotkania odbywają się w salce na
zapleczu kaplicy. O terminie następnego usłyszycie w ogłoszeniach parafialnych.

Piknik papieski w parafii - 20 maja
Zapraszamy na rodzinny piknik papieski
w naszej parafii! Zaczynamy o godzinie 14.00.
Dla dzieci w programie m.in.:
• warsztaty bębniarskie,
• malowanie buziek,
• balony,
• rycerze,
• szafa szkraba.

Organizujemy również strefę duchową w kaplicy,
a w niej:
• modlitwa przed relikwiami i możliwość błogosławieństwa indywidualnego i rodzinnego,
• katecheza o św. Janie Pawle II (dla dzieci),
• katecheza o Duchu Świętym w życiu i posłudze św. Jana Pawla II,
• fragmenty przemówień papieskich.
Na zakończenie, około godz. 18.00
nabożeństwo majowe w plenerze.

