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Chcesz dołączyć? Napisz do nas!

na Bemowie

Od redakcji

Matecznik – wspólnota mam
w cyklu „dzieje się w parafii”

Ewangelia (J 18, 33b-37)

Wyszłam za mąż zaraz wracam

Zdałyśmy maturę, wyjechałyśmy na studia, 
obroniłyśmy tytuły naukowe, rozpoczęłyśmy 
kariery zawodowe, wyszłyśmy za mąż, za-
szłyśmy w ciąże i… wylądowałyśmy się na 
innej planecie. Rozbudowane sieci kontak-
tów towarzyskich pozostały aktualne jedynie 
w wirtualnej rzeczywistości. Lista naszych 
codziennych obowiązków i rytuałów została 
napisana na nowo. Przed nami otwarło się 
życie, do którego nie przygotowywała nas 
ani szkoła, ani studia, ani środowisko. Nie 
obserwowałyśmy porodów i połogów ko-
lejnych sióstr i kuzynek. Nie niańczyłyśmy 
dzieci sąsiadów. Czy 
te pierwsze miesiące 
i lata naszego macie-
rzyństwa będą dla nas 
jedynie wyrwą w życio-
rysie, czy będą szansą 
na odkrycie piękna i siły 
naszej kobiecości?

Do wychowania dziec-
ka potrzebna jest cała 
wioska

Moment pojawienia się 
pierwszego dziecka jest 
często dla kobiety cza-

Zbliża się Adwent, czas oczekiwania na narodziny ko-
chającego i czułego Boga. Zachęcamy rodziców, by 
przeżyli ten czas ze swoimi dziećmi przygotowując się 
do Bożego Narodzenia w klimacie radości i czasu dla 
siebie. Będą temu służyły m.in. warsztaty rodzinne 
z robienia kalendarza i wieńca adwentowego. Będzie 
kilka słów o historii kalendarza i wieńca, kilka słów 
o wymiarze duchowym tego oczekiwania, ale przede 
wszystkim będzie to wspólny czas dla rodziny. 

Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła.   

W niezwykle interesującej rozmowie z Piłatem 
Jezus odsłania kulisy tego, jakie jest Jego króle-
stwo: „Nie jest stąd”. 

Przedstawia się ono zupełnie inaczej niż znamy 
z przekazów historycznych czy występujących 
współcześnie tu i ówdzie walk o władzę. Nie 
sprowadza się do manifestacji siły pięści, oręża, 
argumentów…. 

To królowanie Chrystusa rozpoczęło się przez 
Jego przyjście na ziemię w ludzkim ciele. Jest 
oparte na prawdzie czyli na Nim samym. Praw-
dą jest Syn Boży, który przyjmuje ludzkie ciało, 
by w tym ciele dokonać dzieła odkupienia i uwol-

Spędź czas z dzieckiem
Adwentowe warsztaty dla rodzin

sem wielkiego osamotnienia i jednocześnie 
tym czasem, w którym jak nigdy wcześniej 
potrzebujemy innych kobiet. Już nie po to, 
aby się z nimi porównywać, rywalizować 
o względy mężczyzn i szczeble kariery, ale 
aby stać się dla siebie prawdziwym darem. 
Potrzebna jest przestrzeń do tego aby dzie-
lić się doświadczeniami porodów, opieki nad 
dziećmi, życia małżeństwa i rodziny. Prze-
strzeń realna, a nie wirtualna. Praktyczna, 
a nie teoretyczna. Potrzebna jest cała wio-
ska, aby wychować dziecko. Taką wioskę 
staramy się budować przy naszej parafii 
poprzez Matecznik – spotkania dla mam 
z małymi dziećmi. 

02.12 – Mikołajki z Mikołajem – impreza dla 
dzieci, godz. 15.30

od 03.12 – roraty:
 dorośli: dni powszednie – 6.30
 dzieci: wtorek – 17.30, piątek – 6.30
 młodzież: środa – 6.30
Rekolekcje adwentowe:
13-14.12 – młodzież, godz. 17.30
16-19.12  – parafialne. Na czas wieczornych 

nauk rekolekcyjnych dla dorosłych w 
godzinach od 18.00 do 20.00 będzie 
zapewniona opieka do dzieci dla 
rodziców, którzy chcieliby przyjść na 

Kalendarium 
rekolekcje, ale może być dla nich 
problemem niemożność zostawienia 
dzieci bez opieki.

17.12 – dzieci w wieku przedszkolnym, 
godz. 17.30

18-19.12 – dzieci szkolne, godz. 17.30
Kolęda w grudniu: 
3.12 – Osmańczyka 28, klatki 1-6
4.12 – Osmańczyka 28, klatki 7-11
5.12 – Osmańczyka 22, klatki 1-3
6.12 – Osmańczyka 22, klatki 4-5
7.12 – Osmańczyka 22, klatki 6-9
10.12 – Osmańczyka 20 i 24

Wciąż jeszcze mamy w pamięci paździer-
nikowy odpust parafialny z nabożeństwem  
40-godzinnym, Mszą św., której przewod-
niczył ks. bp Michał Janocha i (obowiąz-
kowymi już w naszej parafii) kremówkami. 

Za nami również dni zadumy i refleksji 
nad życiem i świętością, przepiękny wie-
czór wigilii Wszystkich Świętych oraz Bal 
Wszystkich Świętych dla dzieci. 

A przed nami czterotygodniowy czas Ad-
wentu, który ma być okresem radosne-
go oczekiwania na przyjście Pana oraz 
poranne roraty,  które mają pomóc nam 
przygotować się wewnętrznie na nadcho-
dzące Święta. 

W tym numerze znajdziecie Kazanie św. 
Bernarda o potrójnym przyjściu Pana 
i przygotowaniu się każdego z nas na to 
przyjście. Ponadto ks. proboszcz zachę-
ca nas do modlitwy, bez względu na jej 
formę, Marek daje piękne świadectwo 
dojrzałego ojcostwa, a Magda zachęca 
do znalezienia bratniej duszy w trudnym 
okresie, jakim dla wielu młodych kobiet 
jest początek macierzyństwa.

Życzymy dobrej lektury!
 Ula

Spotkanie Matecznika, fot.: Iwona Piotrowska

„Figura Jezusa w chm
urach”, fot.: Donatas Dabravolskas, W

ikipedia

nić nas z niewoli grzechu (w tym także władzy, 
opartej często o egoizm, poczucie wyższości, 
patrzenia na innych przez stan posiadania dóbr i 
stanowisk…) Warto spojrzeć dziś z wiarą na tron 
Chrystusa – Króla – krzyż – znak uniżenia, po-
kory, służby, gotowości oddania życia za innych, 
pojednania. 

ks. Piotr

na swoje zmęczenie, czy będzie to godzina 
16 czy 19, usiądę z wszystkimi moimi dzieć-
mi w pokoju na dywanie i zapytam każdego 
z nich: „Co dobrego, Gabrysiu, Tymku, Ja-
siu, Beniu, wydarzyło się dzisiaj u Ciebie? 
Co ważnego?”. I tak robię; od ponad dwóch 
miesięcy staram się być temu wierny. Róż-
nie wychodzi, czasem wracam o 21, jak już 
dwójka z nich śpi, czasem daję się poko-
nać biegowi świata, czasem nie potrafię 
przełamać swoich frustracji z danego dnia 
i nie ma wspólnego dywanu. Ale zdecydo-
wana większość dni minęła mi na spotkaniu 
w tu i teraz z moimi maluchami. To stało się 
już jakimś standardem, że otwieram drzwi 
i słyszę „Wiesz, co się wydarzyło dzisiaj?”; 
albo – tak często robi mój 4-latek i 13-latka 
– po prostu się przytulają i czekają aż zdej-
mę kurtkę i pójdę z nimi usiąść. W zasadzie 
to gdziekolwiek, bylebym słuchał i po prostu 
był z nimi. 

Marek
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Matecznik

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 10 na 
terenie parafii. Wspólnie odkrywamy piękno 
naszego powołania. Wspólnie doceniamy 
znaczenie naszych codziennych banalnych 
obowiązków. Organizujemy inspirujące 
spotkania i dzielimy się swoimi talentami.  
Ostatnie spotkania to m.in. wizyta w biblio-
tece dla dzieci, przyspieszony kurs wypieku 
chleba na zakwasie czy zajęcia ogólnoroz-
wojowe dla dzieci. 

Modlitwa i przepis na pierogi

Nikt nie wie jak to się dzieje, ale mama, 
którą poznamy w Mateczniku natychmiast 
staje się bliską nam osobą. Kiedy spotkamy 
ją na spacerze, na placu zabaw, w drodze 
na zakupy, czy na niedzielnej mszy świętej, 
zawsze czujemy, że to ktoś z naszej wioski. 
Czasem się przytulimy, czasem poprosimy 
o modlitwę, a czasem o przepis na pierogi. 

Magda

Zapraszamy wszystkie mamy z dziećmi 
na nasze spotkania – piątek, godz. 10.00 
w kaplicy lub w salce parafialnej.

11.12 – Osmańczyka 18
12.12 – Osmańczyka 16,16a,16b
13.12 – Osmańczyka 14a,14b,14c
14.12 – Osmańczyka 10, 12, 14
15.12 – Osmańczyka 8; Rosy Bailly 1, 1c, 3
20.12 – Rosy Bailly 9 i 11
27-29.12 – Rosy Bailly pozostałe bloki i domki
Kolęda jest w dni powszednie od 17.30 do 21.30, 
w soboty od 9.30 do 14.00



Zapraszamy na 
modlitwę uwielbienia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
prowadzonej przez wspólnotę Effatha 
w każdy trzeci piątek miesiąca od godz. 
19.30 do 21.00. Jest to modlitwa w cza-
sie adoracji Najświętszego Sakramentu 
ze śpiewem, rozważaniem Słowa Bo-
żego, modlitwami uwielbienia, modlitwą 
w ciszy. To piękny czas, który możemy 
oddać Panu Bogu i otrzymać dla siebie 
umocnienie i odpowiedź na swoje życio-
we sytuacje.

Najbliższa adoracja już 21 grudnia.

Zapraszamy!

Ojcowskie okruchy – wspólny dywan

Słowo od proboszcza – o modlitwie

Dla mnie to był czas w 200% spędzany 
z żoną i dziećmi. Później przyszedł wrze-
sień – szaleństwo układania planu zajęć, 
zapisów na glinę, szermierkę, angielski, 
do poszczególnych nauczycieli w szkole 
muzycznej… A przecież jeszcze dentysta, 
urodziny u przyjaciół, pralka postanowiła 
się zepsuć… Nowe zadania w pracy, odko-
pywanie się powakacyjne, strategie, rekru-
tacje… Uff, już październik. Będzie luźniej. 
Ale świat jakoś postanowił nie zwalniać 
– październik jak wrzesień. To już napraw-
dę listopad, Wszystkich Świętych??? Nie 
możesz się zatrzymać, bo zawsze jakiś 
powód. STOP! STOP! STOP.

Z końcem wakacji siedziałem nad poran-
ną kawą patrząc jak nad Warszawą słońce 
otwiera leniwie oko i myślałem o tym, co 
dla moich dzieci jest najważniejsze w na-
szej relacji. Co chciałbym im dać, by czuły 
się kochane? Moje doświadczenie poka-

W zasadzie to, jaka jest nasza parafia, w dużej mierze jest związane z Janem Pawłem II. To nasz święty patron mówił 
o tym, że parafia powinna być otwarta na ludzi, że powinna być ewangelizacyjna, że powinna być wspólnotą wspólnot 
i jedną rodziną w Chrystusie. 

Już ponad dwa miesiące od zakończenia wakacji; cudownego czasu odpoczynku, słońca, radości, braku pośpiechu, 
słodkich lodów, wycieczek górskich, wspólnego czasu z rodziną.

Proponujemy Wam pewną myśl przewodnią na czas Adwentu. Pomocą może być Kazanie św. Bernarda, opata. W tradycji 
Kościoła często pojawia się myśl o potrójnym przyjściu Pana. Na czym ono polega i w jaki sposób się realizuje? 
Zapraszamy do lektury.
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zuje, że w pracy nad sobą muszę wybrać 
jedną lub dwie rzeczy do zrealizowania. 
Większa ilość powoduje, że nic się nie 
wydarza, pokonują mnie nadmierne chęci. 
Stanęły mi przed oczami różne rozmowy, 
które prowadziłem z moimi dzieciakami 
i stwierdziłem, że jest dla nich kilka bardzo 
ważnych rzeczy. Taaak… niektóre komu-
nikują wprost, niektóre trzeba odkodować 
z ich słów i zachowań. Ale najistotniejsza 
to zatrzymać się z nimi w ich przeżywaniu 
dzisiejszego dnia, tej oto chwili, tego waż-
nego wydarzenia z poranka, albo sprzed 
godziny. One nie żyją (na szczęście) jak ja, 
dorosły, przeszłością lub przyszłością, za-
martwianiem się tym, co się wydarzyło lub 
tym, co potencjalnie będzie jutro: zdener-
wowaniem szefa z wczoraj, zbliżającym się 
terminem spłacenia pożyczki. Moje dzieci 
są w „teraz”. Jan Paweł II pisał w liście do 
dzieci w roku rodziny, że Ewangelia jest 
głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. 

Czekając na Jego przyjście
Czas Adwentu 

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana. 
Trzecie jest pośrodku między dwoma 
pozostałymi. Te są jawne, trzecie takie 
nie jest. Za pierwszym swoim przyjściem 
Pan był widziany na ziemi i przebywał 
wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: uj-
rzeli i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie 
przyjście, wtedy „wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże” i „będą patrzeć na Tego, 
którego przebodli”. Ale pośrednie przyj-
ście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko 
wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze 
dostępują zbawienia. A więc: pierwsze 
przyjście jest w ciele i słabości, to po-
środku – w duchu i mocy, ostatnie zaś 

W ten sposób wprowadzał do Kościoła 
natchnione Duchem Świętym postano-
wienia Soboru Watykańskiego Drugiego. 
I wydaje mi się, że rzeczywiście jakoś to 
się realizuje w naszej parafii. Działania 
ewangelizacyjne owocują powstawaniem 
kolejnych wspólnot, działania na rzecz 
rodziny tworzeniem środowiska chrześci-
jańskiego, nawiązywaniem znajomości 
i przyjaźni pomiędzy rodzinami parafii oraz 
chęcią młodzieży przygotowywania się do 
Bierzmowania.

Ta jedność tworząca się na naszych oczach 
jest wynikiem braterstwa i miłości w Chry-
stusie, który pierwszy nas umiłował. Ale nie 
może być jedności w Chrystusie bez oso-
bistej relacji każdego z nas właśnie z Nim.

Te relacje z Chrystusem otwiera się przez 
Chrzest, nawiązuje się i wzrasta poprzez 
nadzieję i wiarę, którą przekazują nam ro-
dzice, a potem sami staramy się nią żyć. 
Pogłębia się ona przez modlitwę osobistą, 
Sakramenty i wspólnotę.

Dziś dwa słowa o modlitwie w kontekście 
nauczania Świętego Jana Pawła II, które 
było przytaczane na odpuście i potem na 
wigilii Wszystkich Świętych.

Jak się modlić? To pytanie nurtuje wielu 

w chwale i majestacie. 

To przyjście w pośrodku między pierwszym 
i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego 
do drugiego: w pierwszym swoim przyjściu 
Chrystus stał się naszym odkupieniem, 
w drugim ukaże się jako nasze życie, a po-
między tymi dwoma jest On naszym wy-
tchnieniem i pocieszeniem. 

By zaś kto nie sądził, że to, co mówimy, jest 
tylko wymysłem, posłuchajcie słów Pana: 
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, 
i przyjdziemy do niego”. Przeczytałem też 
w innym miejscu Pisma: „Ten, kto się boi 

naszych wierzących. Zdają sobie oni spra-
wę z tego, że relacji z Chrystusem nie da się 
budować tylko na recytowaniu formułek. Mo-
dlitwa powinna być czymś innym, większym, 
głębszym, tak to czujemy i pragniemy. Ale 
czym? I zasadniczo należałoby tu udzielić 
dwóch odpowiedzi. 

Pierwsza: nieważne jak się trzeba modlić, 
ważne żeby przez tą modlitwę jednoczyć 
się z Chrystusem. I dlatego tyle rodzajów 
modlitwy, ile ludzi na świecie. Bo dla kogoś 
najpiękniejszą modlitwą będzie odmawianie 
różańca, by u boku Maryi rozważać dzieła 
Chrystusa i być bliżej Niego. Dla kogoś in-
nego czymś takim będzie adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, gdzie staje serce przy 
sercu z Jezusem. A jeszcze dla kogoś innego 
nie ma nic bardziej zbliżającego go do Jezu-
sa niż rozważanie Pisma Świętego. A każdy 
powinien rozmawiać z Jezusem na modli-
twie, słuchać Go i pełnić Jego wolę.

I druga: człowiek uczy się modlitwy wtedy, 
kiedy się modli. Bo tego, kto się modli, sam 
Duch Święty prowadzi do coraz lepszego 
zrozumienia, jak się modlić i jak przez mo-
dlitwę być bliżej Chrystusa. Kto się modli, ten 
będzie coraz bardziej odkrywał, jak dobry jest 
Bóg i coraz bardziej pragnął by modlić się le-
piej i więcej.

Można by ją nawet w całości odczytywać 
jako Ewangelię dziecka, że jest coś takie-
go w dziecku, co winno się odnaleźć we 
wszystkich ludziach. Chodziło tu o spo-
sób przeżywania świata, o prostotę i do-
bro. No więc moje dzieci są właśnie takie 
ewangeliczne. Dziś w poniedziałek ważne 
jest, że kolega w przedszkolu wymienił się 
resorakiem, że Tymek przyniósł ze szkoły 
dwa cukierki i podzielił się z rodzeństwem, 
że mama dziś była (tylko) ze mną na za-
kupach, że zadzwoniła dziś do mnie Tośka 
(najlepsza przyjaciółka) i gadałyśmy przez 
dwie godziny. Moje dzieci żyją DZIŚ i chcą 
się tym ze mną dzielić; kiedy mi o tym 
wszystkim opowiadają, widzę, jakie to jest 
dla nich ważne, że jestem, że słucham. I tę 
rzecz wybrałem w słoneczny poranek do-
pijając kawę. 

Postanowiłem, że jak zacznie się wrzesień, 
będę wracał do domu po pracy i bez względu 

W następnych numerach naszej gazetki bę-
dziemy omawiali bardziej szczegółowo pew-
ne formy modlitwy. Zakończę wyrażeniem 
pewności, że to Bóg sam angażuje się w każ-
dą naszą modlitwę i stąd warto w modlitwie 
budować relacje z Nim. Na pewno się uda! 
A to najlepsza cząstka, która nam przypada 
tu, na tej ziemi.

ks. Sławomir

św. Bernard –  Filippo Lippi  (The Metropolitan Museum of Art)
Czas poświęcony dziecku jest bezcenny –  fot.: Iwona Piotrowska

Ikona „Drugie przyjście”  –  źródło: W
ikipedia

Pana, będzie czynił, co dobre”. Ale więcej 
mam przekonania do tego, co powiedzia-
no o miłującym, że on zachowa naukę 
Pana. A gdzież ją zachowa? Bez wątpienia 
w swoim sercu, bo tak powiedziano w psal-
mie: „W sercu swym zachowuję Twe słowa, 
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć”. 

W ten sposób zachowaj słowo Boga, al-
bowiem „błogosławieni ci, którzy je za-
chowują”. Niech ono przeniknie do głębi 
twej duszy, niech przepoi twoje pragnie-
nia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, 
a twoja dusza będzie się nim rozkoszo-

wać. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie 
stwardniało twe serce, lecz by się nim sy-
ciła twoja dusza. 

Jeśli w ten sposób zachowasz słowo Boga, 
ono też cię zachowa. Albowiem przyjdzie 
do ciebie Syn razem z Ojcem swoim; przyj-
dzie ów Prorok wielki, który odnowi Jeru-
zalem i wszystko nowym uczyni. Bo Jego 
przyjście sprawi, że „jak nosiliśmy obraz 
człowieka ziemskiego, tak też będziemy 
nosić i wyobrażenie człowieka niebieskie-
go”. Zepsucie Adama ogarnęło całego 
człowieka i całym zawładnęło, ale i całego 

człowieka ma posiąść 
Chrystus, bo go stwo-
rzył i odkupił, i całego 
także uwielbi.

św. Bernard,  
Kazanie 5 adwentowe
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