Nasze sprawy

Wielkie uznanie
W nowym XXI wieku ks.
Prałat Zdzisław Kałwa zrezygnował z katechizacji w
Zespole Szkół Zawodowych
przy ul. Wojska Polskiego.
Przez 32 lata katechizacji kilka pokoleń przeszło przez mądre i dobre serce ks. Prałata.
Wdzięczność wychowanków jest wielka.
Imieniem parafii wyrażamy ks. Prałatowi
serdeczne podziękowanie za gorliwość katechizowania. Z pewnością Ks. Prałatowi
nie będzie brakowało zajęć w parafii.
Służba liturgiczna u Matki Bożej
W sobotę 1 września Oaza młodzieży i dzieci, oraz lektorzy i ministranci pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Od wielu lat na zakończenie wakacji elitarne grupy
młodzieży i dzieci dzięki składają Matce
Bożej za przeżyte rekolekcje wakacyjne.
Sakrament Bierzmowania
Na rozpoczęcie roku szkolnego podczas
katechetycznych dni skupienia w Seminarium Krakowskim ks. Bp. Kazimierz Nycz
zakomunikował, że w parafiach od tego

roku szkolnego, po
uprzednim przygotowaniu, gimnazjaliści klas
trzecich mogą przyjmować Sakrament Bierzmowania.
Msza dla niemowląt
W naszej parafii od przyszłej niedzieli, organizujemy w domu katolickim o godz.
11.30 Msze Świętą dla małych dzieci i ich
rodziców. Często słyszymy skargę matki
czy ojca, że nie może być na Mszy Św. bo
musi pilnować dziecka. Dla tych właśnie
rodziców, którzy nie mają przy kim zostawić małego dziecka urządzamy specjalną
Mszę Świętą o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy, ale tylko z małymi dziećmi.
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie
Zapraszamy naszych wiernych, aby w
dniach rozpoczęcia roku szkolnego, a także w gorączce, która opanowała różne grupy w Polsce przed parlamentarnymi wyborami – zechciała więcej czasu poświęcić
modlitwie przed Jezusem wystawionym w
Najświętszym Sakramencie w naszej cudownej kaplicy.

Kto i gdzie katechizuje?
W roku szkolnym 2001/2002 katechizują:
a). Liceum Ogólnokształcące – ks. Jan Jarco
b). Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego – ks. Janusz Żmuda, ks. Marian
Dziubas – Wikariusz z Witanowic, Pani Magdalena Brańka – Katechetka z Choczni
c). Zespół Szkół Budowlanych – ks. Mieszko Pabiś
d). Gimnazjum nr 1 – ks. Krzysztof Główka
e). Gimnazjum z zespołu szkół nr 1 – ks. Artur Chrostek
f). Szkoła Podstawowa nr 2 – Siostra Małgorzata, Siostra Bogumiła, ks. Mieszko Pabiś
g). Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół nr 1 – Siostra Rafaela, Siostra Gabriela, Pani Katechetka Ewa Chmura
h). Przedszkola – Siostra Gabriela, Siostra Bogumiła.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SYRA-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO

CEDESA:

HEBRAJCZYKÓW:

Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Hbr 12, 18-19. 22-24a
„Stare i Nowe przymierze”

„Bóg miłuje pokornych”

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie sie ode Mnie bo jestem
cichy i pokorny sercem.”
EWANGELIA:
Łk 13,22-30

„Kto się wywyższa, bedzie poniżony, a kto się poniża, bedzie wywyższony.”

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć
posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie
wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: <Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci:”Ustąp temu miejsca”; i
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź
na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się
wyżej”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto
się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony>.Do tego zaś, który
Go zaprosił, rzekł:<Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół
ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i
niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć;
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych>.
Oto słowo Pańskie.

Nasi przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła pszenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym
i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast ziarna
prawdy. Przeciwnie, jest rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się końcowi, abysmy po wyrośnięciu ziarna nauki zebrali owoc dogmatu. A skoro z biegiem czasu
pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnować z radością.
św. Wincenty z Lerynu

Ogłoszenia parafialne
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.09.2001 r.
1. Od dzisiejszej niedzieli wieczorną
Mszę Św. w niedziele i święta sprawujemy
o godz. 18.00, natomiast Nieszpory o godz.
17.30.
2. Jutro na rozpoczęcie roku szkolnego
Msze Święte będą: o godz. 7.00 – dla szkoły nr 2, o godz. 8.00 - dla Zespołu Szkól
przy ul. Wojska Polskiego oraz dla Szkoły
Budowlanej.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego prosimy na godz.
9.00, natomiast Zespół Szkól nr 1, a więc
Szkołę Podstawową nr 4 i Gimnazjum prosimy na godz. 10.00.
3. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, zapraszamy młodzież na Mszę Św.
o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz. 12.00.

gosławione owoce nowego roku szkolnego
dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców.
6. W czwartek o godz. 5.00 pielgrzymujemy do Piekar, oraz Gidel. Koszt przejazdu wynosi 30 zł. Są wolne miejsca.
7. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
w tym tygodniu przystąpiła do spowiedzi
i Komunii Św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystać
z sakramentu pokuty w pierwszy piątek.
Większa ilość kapłanów w tym dniu spowiada od 6.00 do 8.30 oraz po południu od
16.00 do 18.30. Msza Święta dla dzieci
będzie o godz. 16.30.
8. W przyszłą niedzielę odbywa się w
Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka rodzin
naszej archidiecezji. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 5 zł. Są jeszcze wolne miejsca.
9. Święci tego tygodnia: poniedziałek –
wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika, w sobotę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W kaplicy Domu Parafialnego, w każdą
niedzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę
Św. dla małych dzieci wraz z rodzicami.
4. Z okazji 62 rocznicy wybuchu II
wojny światowej we wtorek o godz. 10.00
odprawimy Msze Świętą za Kombatantów
i ofiary wojen w obronie wolnej Polski.
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się do Matki Bożej o bło-

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15 pragniemy ogarnąć
naszą modlitwą dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu świętego „roczek”. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich
rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa
We wrześniu swój roczek obchodzą:
1. Monika TATKA
7. Oliwia Kinga PALUCHOWSKA
2. Angelika Monika MOREK
8. Malwina Anna SUKNAROWSKA
3. Kamil BIZOŃ
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzie4. Oliwia Alicja GRABIEC
ci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii
5. Paulina Monika WĄDRZYK
lub kancelarii parafialnej.
6. Daniel KŁAPUT
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towej. Takich Niepokalanów O. Maksymilian zamierzał założyć w wielu miejscach
świata. Udało Mu się jedynie w Japonii w
Nagasaki. Wybuch bomby atomowej nie
uszkodził obiektów, a ludziom przebywającym w nich nie wyrządził żadnej szkody. Poruszając się po obiektach Niepokalanowa
czuje się wszędzie obecność Świętego Maksymiliana. To On tu żył, pracował, planował
i cieszył się. Mógłby jeszcze wiele zdziałać,
ale wojna Mu w tym przeszkodziła i Niepokalana zabrała Go do Siebie.
Liczne pamiątki po Świętym Maksymilianie i z Nim związane można oglądać w jego
muzeum. Pozwalają one bardziej poznać
wielkość tego Świętego. Obecnie jego dzieło kontynuuje 40 ojców i 120 braci zakonnych. Około 20 z nich znało osobiście Ojca
Maksymiliana, a jeden – 99-letni – pracował z Nim w Japonii.
SZYMANÓW
Z Niepokalanowa udaliśmy się do pobliskiego Szymanowa, gdzie w klasztorze Sióstr
Niepokalanek znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej. Rzeźba wykonana
z białego karraryjskiego marmuru w Rzymie
przez polskiego rzeźbiarza w 1883 r. waży
1 tonę. Madonna ze złożonymi na piersiach
rękoma i delikatnie pochyloną głową przeżywa tajemnice Zwiastowania. Uderza niezwykły wyraz pełnego skupienia twarzy
i niezwykła czystość fizyczna tej rzeźby. Figura ta wykonana na zamówienie założycielki
Zgromadzenia bł. Marceliny Darowskiej, stanęła pierwotnie w ich domu macierzystym
w Jazłowcu na Ukrainie. W 1939 r. ukoronowana została koroną papieską Piusa XII
przez kardynała Augusta Hlonda. Zawierucha wojenna i jej skutki sprawiły, że figura
Matki Boskiej Jazłowickiej w dniu 24.06.1946
r. została przewieziona do Szymanowa.
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klocków drewnianych wydrążonych na
żarówki. Takie wnętrze kościoła stwarza specyficzny nastrój do modlitwy
i kontemplacji.
Drugim obiektem zasługującym na
uwagę to nowoczesny kościół o niespotykanej architekturze wybudowany
w centrum Lasek w latach 80-tych.
Wchodzącego do wnętrza kościoła
urzeka flaga meksykańska zwisająca
na lewej ścianie prezbiterium. Oznajmia, że Patronką tego kościoła jest
Królowa Meksyku, Matka Boża z Guadalupa. Obraz ten namalowany
w Meksyku i wraz z flagą ofiarowany
kościołowi w Laskach. Na poświecenie kościoła przyjechał sam Prymas
Meksyku wraz z siedmioma ambasadorami państw Ameryki. Warto przypomnieć, że Ojciec Święty Jan Paweł
II jako największe sanktuaria maryjne
na świecie wymienił: Fatimę, Lourdes,
Częstochowę i Guadalupę.
NIEPOKALANÓW
Nieco więcej niż za godzinę jazdy
byliśmy już w Niepokalanowie, w miejscu, w którym jeszcze w 1927 roku było
tu szczere pole jakie otrzymał Ojciec
Maksymilian pod budowę Niepokalanowa od księcia Druckiego-Lubeckiego w wielkości pięć morgów z majątku
Teresin. Wolą Matki Niepokalanej
i wysiłkami O. Maksymiliana w ciągu
9-ciu lat powstało tu Centrum Kultu
Maryjnego Niepokalanów. Już w 1936
r. nakład „Rycerza Niepokalanej” przekroczył 700 tys. egzemplarzy i rozchodził się prawie po wszystkich kontynentach. W tym samym roku liczba zakonników przekroczyła 500 osób. Rozkwit
ten trwał do wybuchu II wojny świa-7-

Uczestnik pielgrzymki
dalszy ciąg refleksji Pielgrzyma w następnym
numerze biuletynu.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 3 września Grzegorza, Izabeli
6.00 Śp. Izabela Cienkusz
6.30 Śp. Stanisława Kasperek
7.00 Śp. Barbara i Stanisław Podsiadło
7.30 Śp. Roman Komendera
8.00 Śp. Marianna Bylica
12.00 Śp. Edward Góral
18.00 Śp. Adam Kalorczyk
Piątek 7 września Melchiora, Reginy
6.00 Śp. Helena Kajdas
6.30 Śp. Rozalia Szewczyk
7.00 o błog. Boże i zdrowie dla Renaty,
Piotra i Bartosza
7.30 Śp. Maria Ziaja
8.00 Śp. Stanisława Kasperek
Wynagradzająca N.S.P.J. za grzechy
wszystkich ludzi przeciwko
przykazaniu „nie zabijaj”
12.00 Śp. Marianna Bylica
18.00

Wtorek 4 września Rozalii, Róży
6.00 Śp. Marianna Bylica
6.30 Śp. Rozalia Szewczyk
7.00 Śp. Jan, Rozalia, Zofia, Stanisław
7.30 Śp. Stanisława Kasperek
8.00 Śp. Stanisława Kasperek
10.00 Za kombatantów i ofiary wojen
w obronie wolnej Polski
12.00 Śp. Edward Góral
18.00 Śp. Edmund Włodarczyk w 3 rocz. śm.
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

5 września Doroty, Teodora
Śp. Marianna Bylica
Śp. Rozalia Szewczyk
Śp. Jan Gał
Śp. Rozalia i Konstanty
Śp. Roman Komendera
Śp. Stanisława Kasperek
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Sobota 8 września Marii, Serafiny
6.00 Śp. Marianna Bylica
6.30 Śp. Maria Żak
7.00 Śp. Stanisława Kasperek
7.30 Śp. Rozalia Szewczyk
Śp. Stefania, Jan i Monika Byrscy
8.00 Śp. Stanisław Spisak
12.00 O błog. Boże dla Agnieszki
w rocz. urodzin
18.00 Śp. Albin Faber w 19 rocz. śm.
Niedziela 9 września Piotra, Sergiusza
6.00 Śp. Franciszek i Zofia Karon
7.30 Śp. Miczhał Nowak
9.00 Śp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
10.30 Śp. Adam Cisak
12.00 Śp. Jan i Wiesław Gurdek
13.15 roczki
Śp. Bronisław i Tadeusz
18.00 Śp. Emilia

Czwartek 6 września Beaty, Eugeniusza
6.00 Śp. Rozalia Szewczyk
6.30 Śp. Rozalia Szewczyk
7.00 Śp. Marianna Bylica
7.30 Śp. Jan i Katarzyna Remiasz
8.00 Śp. Stanisława Kasperek
12.00 Śp. Tadeusz i Zofia
18.00 Śp. Stanisława Kasperek
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Kochaj i wymagaj!
1 wrzesień przypomina nam wybuch II
wojny. Tragedia wojny. Wygranych, ale o
wiele więcej przegranych bitew. W rezultacie wrześniowa klęska. Wiele już napisano mądrych artykułów oraz pożytecznych książek o losach II wojny światowej
na ziemi polskiej. O przyczynach wygranych i przegranych bitew. Oby smutne
dzieje wojny światowej nie powtórzyły się
na naszej ziemi.
W naszych czasach jesteśmy świadkami wielkiego boju o dusze ludzkie, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zdobyć wnętrze
człowieka i zagospodarować je. Obsiać
ten łan najlepszym ziarnem – to pragnienie mądrych rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Najprostszym środkiem do zrealizowania tego celu – możliwym dla każdego
wychowawcy to dar obecności. Być przy
młodych, być z młodymi. Taka postawa
jest najprawdziwsza, najbardziej autentyczna, ale i najbardziej wymagająca. Nie
ma w niej żadnego huku szumu, ani też
odrobiny blichtru. Po prostu jestem przy
tobie, jestem z tobą mój synu, moja córko.
Mój uczniu, moja uczennico. Chcę tobie
towarzyszyć i tobą się interesować. Mam
dla Ciebie czas, aby Cię wysłuchać i podzielić się moim doświadczeniem. Przy
wychowaniu chrześcijańskim to jest podstawowe zadanie. Uczyć poprzez świadectwo. Jak każdy człowiek tak zwłaszcza młody złakniony jest akceptacji i miłości. Któż ma jej nie dać – jak rodzice,
nauczyciele i wychowawcy. Każdy normalny rodzic i nauczyciel jest zawsze
wychowawcą.
Współczesnym młodym ludziom często

brakuje nadziei. Nie potrafią się odnaleźć
w świecie i w Kościele, bo nie widzą perspektyw. Najczęściej nie wiedzą jak i co
mają robić, jak żyć, by dobrze przeżyć
swoje dzieciństwo i młodość, a także inne
okresy życia.
Nauczanie poprzez świadectwo jest
w Ewangelizacji czymś fundamentalnym.
Zwłaszcza tyczy to wychowania religijnego młodzieży. Rodzice i wychowawcy
powinni mieć świadomość, że swoich podopiecznych nie tyle chcą nawracać, ale
chcą swoim życiem świadczyć, że Jezus
jest obecny w ich życiu i że jest najważniejszy. Świadczą, że największym skarbem dla Jezusa jest człowiek. On chce
zamieszkać w ludzkich sercach i być Panem wnętrza ludzkiego. Takie powinno
być normalne oddziaływanie, zwłaszcza
w katolickich rodzinach.
W tym względzie żywego człowieka nie
zastąpi najlepszy film, czy najciekawsza
książka. To są tylko pomoce. Często nieodzowne, ale tylko pomocnicze. Najważniejsza przy młodym człowieku to obecność Rodzica, Nauczyciela i Wychowawcy. Każdy rodzic i nauczyciel, czy tego
chce, czy nie, jest zawsze wychowawcą.
W najściślejszym sensie tymi, którzy
w szkole Ewangelizują są księża, siostry
zakonne i świeckie katechetki czy katecheci. Być do dyspozycji dzieci młodych.
Jestem z tobą.
Cieszę się bardzo, gdy w kościele wraz
z ojcem i matką widzę ich dzieci. Pełen
smutku jestem, gdy dostrzegam jak sami
młodzi na Mszy Świętej stoją przed ko-3-
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ściołem. Postoją na chwilę, coś sobie poopowiadają i odchodzą w siną dal.
Często słucham jak na naszych parafialnych pielgrzymkach, skarżą mi się
uczestnicy, że w naszej bazylice nie widać młodych. Ja do tego serdecznego żalu
dodaję, że również mało widzę na Mszach
Świętych młodych rodziców. Skarżą się
starsi, że nie ma młodszych w kościele. A
przecież to są często ich wnuczki i wnukowie. Skarżą się i najłatwiej oskarżają
innych: szkołę, księży, zakonnice – że nie
umieją wprowadzać w Kościół ludzi młodych.
Niech naszym wielkim staraniem u początku tego nowego roku szkolnego będzie włączenie się w wielki bój o duszę

ludzi młodych. W tej walce o dusze ludzkie - niech naszym podstawowym obowiązkiem będzie pokorna modlitwa do
Jezusa, Dobrego Nauczyciela, by nieustannie przychodził z pomocą wszystkim, którzy zmagają się by łan duszy ludzkiej obsiać najlepszym ziarnem.
Naszym kochanym rodzicom, zatroskanym nauczycielom i towarzyszącym kapłanom, siostrom zakonnym i katechetom
świeckim – niech Bóg błogosławi. Moja
wielka modlitwa do Boga jest tylko jedna: Kochani nie zniechęcajcie się.
Do was młodych, którzy w tych dniach
napełniacie sale szkolne kieruję prośbę:
bądźcie wytrwali, wbrew nadziei, budujcie nadzieje. Jezu, ufam Tobie!
Ks. Proboszcz

To warto przeczytać

Prymas Tysiąclecia o szkole i wychowaniu – Nasz Dziennik
W obliczu głębokich przemian, jakie zachodziły po wojnie, Prymas Tysiąclecia jasno określił miejsce i rolę Kościoła, rodziny i szkoły w wychowaniu. W liście pasterskim skierowanym do rodziców w 1950
r. napisał: „(...)szkoła nie jest ani pierwszą, ani najważniejszą instytucją wychowawczą. Nie może więc mieć wyłącznego prawa do wychowania. Szkoła zawsze
pozostanie tylko pomocniczką rodziców.W
pracy swej szkoła zależna jest więc od rodziców i z nimi przede wszystkim powinna
się liczyć.”
Dla ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Szkoła z natury swej jest instytucją pomocniczą w wychowaniu i to zarówno dla
rodzin, jak i Kościoła. Szkoła uzupełnia niewystarczalność rodziny, zawsze jednak w
ścisłym związku z rodzicami”. Wielki Prymas podkreślał, że „wartość szkoły zależy
w dużym stopniu od wartości nauczyciela.

uczycielu człowieka specjalnie powołanego przez Boga do pracy z młodzieżą. „Powołanie do wychowania i nauczania jest
najszlachetniejszym powołaniem, bo jest to
prawdziwe ojcostwo duchowe, jest to
święte posłannictwo. Posłannictwo łączy
się z odpowiedzialnością, bo nauczyciel odpowiada za duszę, za losy społeczeństwa,
narodu, za jego wolność.” 2 lipca 1969
roku Ksiądz Prymas mówił o posłannictwie nauczycieli: „Dla każdego człowieka, cokolwiek by czynił, do czegokolwiek
byłby powołany, najważniejsza jest relacja: Bóg – człowiek, Ojciec – dziecko,
Świętość – przyzywająca także innych do
świętości, Miłość jako najwyższa synteza
wszystkich darów Bożych...”
Uczcie się więc sami i uczcie młodzież
rzetelnie historii Polski. Bardzo nam zależy, aby młodzież trwała we wspólnocie
przeżyć i osiągnięć naszej chrześcijańskiej
kultury narodowej. Jaka będzie młodzież,
Ks. Kardynał Wyszyński widział w na- -4- taka będzie przyszła Polska. Anna Kotowicz

Wakacyjne pielgrzymowanie część I
Dzień 24.08.2001 r. wejdzie do historii naszej parafii jako ważny, gdyż w tym dniu
pielgrzymka z naszej parafii pod przewodnictwem Księdza Prałata Jakuba Gila wyruszyła autokarem do stolicy Bolesnej Królowej Polski, do Lichenia. Zaplanowana trasa przejazdu wiodła przez: Warszawę, Laski, Niepokalanów, Szymanów, Licheń.
W Warszawie na Żoliborzu
oddaliśmy cześć Bogu w
kościele p.w. św. Stanisława Kostki i dziękowaliśmy
za Sługę Bożego ks. Jerzego
Popiełuszkę, któremu dane
było w tej parafii pracować.
Teraz Jego doczesne szczątki
spoczywają przy tym kościele. Solidarność, której ks. Popiełuszko był
kapelanem, wykonała specjalny pomnik
w kształcie różańca. Duże głazy to poszczególne paciorki, natomiast potężny
głaz z granitu w formie krzyża kończący
koronkę jest umieszczony na mogile.
Kontury polskie wyznacza ten przedziwny różaniec. Nieopodal duży dzwon zamontowany tuż nad ziemią gotowy do
wydania głosu, jaki nadali mu ludwisarze. Nieco z tyłu stoi posąg Księdza Jerzego, który zdaje się obserwować, co
się wokół Jego kościoła dzieje. Może w
tym miejscu zatrzymywał się niejeden
raz, a teraz w zastygłym ruchu spogląda
na pielgrzymów. Zginął zamordowany
przez złych ludzi za to, że kochał Polskę,
że modlił się za nią wraz z rzeszami wiernych i za to, że nauczał, aby zło dobrem
zwyciężyć.
LASKI
Z Żoliborza do Lasek to tylko 15 min.
jazdy autokarem. Tu w Laskach położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej na
uwagę zasługują dwa miejsca. Pierwsze
to Zakład Opieki nad Dziećmi Niewidomymi prowadzony przez siostry Franciszkanki Służebniczki od Krzyża. Zgroma- -5-

dzenie to i zakład opieki założyła w 1918 roku Róża
Czacka urodzona na Ukrainie. Jako kilkunastoletnia panienka przyjechała do Warszawy na stałe. W czasie jazdy spadła z konia i utraciła
wzrok. Liczne wyjazdy na leczenie za granicą nie dawały rezultatów. Wreszcie jeden warszawski lekarz
poradził jej, aby zaniechała szukania dalszego leczenia, a zajęła się opieką nad
dziećmi niewidomymi. Tak się też stało.
Współzałożycielami Zakładu dla Niewidomych byli księża: Władysław Korniłowicz
– zmarł w 1946 r. i Antoni Marylski –
zmarł w 1973 r. Sama założycielka Róża
Czacka zmarła w opinii świętości w 1961
r. Siostra Róża i ksiądz Korniłowicz są kandydatami na ołtarze i ich procesy beatyfikacyjne zostały zakończone na szczeblu
diecezjalnym.
W Zakładzie dla Niewidomych przygotowuje się do samodzielnego życia 340 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 20 lat. Uczą
się etapami samodzielnego poruszania się,
czytania i pisania alfabetem Braille’a, języków obcych, masażu, oraz różnych zawodów rzemieślniczych. Uprawiają sport,
także wyczynowo.
Na terenie Zakładu znajduje się kościół
wybudowany w 1925 r. o bardzo ciekawej
konstrukcji, bo z pni drzew sosnowych nieokorowanych. Także wystrój wnętrza i wyposażenie wykonane w ten sam sposób,
np. lampy oświetleniowe wykonane są z
ciąg dalszy na stronie 7

