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Nasza Wspólnota – miesięcznik parafialny, 
Wydawca: Parafia św. Jana Kantego w Legionowie, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2,  
tel. 532 302 380, e-mail: naszawspolnota@jankantylegionowo.pl, wspolota.jankantylegionowo.pl,
Redaguje zespół w składzie: ks. Grzegorz Kucharski, Dariusz Golec, Violetta Jagnieża, Łukasz Jagnieża, 
Bogusław Krośkiewicz (fot.), Joanna Nowotka, Zbigniew Przybysz (red. nacz.), Magdalena Skrzypczak.
Skład i łamanie: Artur Pawłowski
Wspomóż dzieło: zostań patronem miesięcznika i wrzuć ofiarę do skarbonki. Ofiary przeznaczamy na wydrukowanie miesięcznika.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i zmiany tytułów.

Od świąt Bożego Naro-
dzenia do święta Ofia-

rowania Pańskiego, 
nazywanego też świętem 

Matki Bożej Gromicz-
nej, rozbrzmiewają 

w kościołach i w domach 
kolędy. Rozpoczyna-

jący się rok 2022 niech 
będzie pełen radości 

i pokoju, które przynosi przyjęcie do serca 
Jezusa. Otwórzmy się na Ducha Świętego, 

aby On pomagał nam codziennie wybierać 
dobro. Bądźmy gotowi i "posłani w pokoju 

Chrystusa" do naszych zajęć, pracy i służby. 
Abyśmy byli zdolni zanosić miłość Świę-

tej Rodziny wszędzie tam, gdzie potrzebuje 
jej współczesny świat. 

Na czas wspólnego kolędowania błogosławimy 
Wam w Waszych wspólnotach domowych.

Szczęść Boże, Duszpasterze Parafii  
św. Jana Kantego w Legionowie

Redakcja

W XXVI 
Światowym 
Dniu 
Młodzieży 
zakończył 
się Synod 
Młodych 
Diecezji 
Warszawsko-
Praskiej.

W ręce Maryi – Synod Młodych 
Wspólnie spędzony czas, to przede wszystkim wsłuchi-
wanie się w świadectwa rówieśników, zaangażowanych 
w różnych wspólnotach. Rozpoczynając Eucharystię, 
której przewodniczył metropolita warszawski kard. 
Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji warszawsko-pra-
skiej, bp Romuald Kamiński podkreślił, że Eucharystia 
ma charakter dziękczynny za owoce Synodu: „Wyszliśmy 
do pracy z hasłem - Jezus żyje i chce, abyś ty żył. Mamy 
taką nadzieję, że modlitwy, spotkania, praca formacyjna 
w jakiejś mierze pomogą w pracy duszpasterskiej wśród 
młodego pokolenia.  
Z kolei w homilii bp Marek Solarczyk, ordynariusz radom-
ski, a do niedawna biskup pomocniczy naszej diecezji, 
przypomniał, że Synod Młodych w swoich założeniach 
i celach łączy się z hasłem XXXVI ŚDM - „Wstań. Ustana-
wiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”. Podkreślił, że: 
„Refleksje synodalne stawiały to pytanie: jak spotkać, 
powiedzieć, przekazać, wytrwać, żeby młody człowiek 
nie zniechęcił się i nie zachował jak Piłat mówiący tylko 
„to inni”, ale żeby dokonało się w nim to wyjątkowe 
spotkanie, cud przemiany tego wszystkiego. To sprawi, 
że życie młodego człowieka stanie się jaśniejącym darem 
i tajemnicą Bożego życia i co więcej stanie się goto-
wym na to, żeby być świadkiem dla innych i aby czekać 
na kolejne interwencje Boga, który przemawia i będzie 
przemawiał do twojego serca.” 
Kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że wszyscy mamy 
dziś problem z głoszeniem Ewangelii i skutecznym docie-
raniem z nią do innych. 
Dokument końcowy Synodu Młodych, podpisany przez 
bp Romualda Kamińskiego oddaje realizacje jego posta-
nowień w ręce Maryi. 
 ks. Jan Łaski

Synod Młodych  
i Synod o synodalności

Synod – zwołany w październiku 2021 roku przez papieża 
Franciszka, uroczyście zainaugurowany także w naszej 
diecezji, obecny jest w każdej parafii, wspólnocie modli-
tewnej i formacyjnej, ale także w rodzinie i codziennym 
życiu każdego z nas, i zachęca do odpowiedzi na pytanie 
– jaki jest mój Kościół. 
Synod został podzielony na kilka etapów i będzie trwał 
do października 2023 roku. Rozpoczął się od zaproszenia 
do wypełnienia ankiety. Warto poświęcić trochę czasu 
i odpowiedzieć na zawarte w niej pytania. Odpowiedzi 
pozwolą każdemu z nas określić swoje miejsce w Kościele. 
Pozwolą osobom je analizującym – Proboszczowi, Bisku-
powi, wreszcie Papieżowi poznać zdanie wiernych o tym, 
co jest ważne w ich życiu, jak patrzą na Kościół, czy czują 
się wysłuchani, czy wreszcie uznają Kościół za istotną 
część swojego życia i chcą brać odpowiedzialność za jego 
kształt i rozwój. Jak patrzą na innych jego członków, szcze-
gólnie tych, którzy myślą inaczej, czy uważają, że mogą 
coś zmienić, komuś pomóc i w jaki sposób. Każda udzie-
lona odpowiedź jest bardzo ważna i potrzebna. Ankiety 
można wypełniać indywidualnie lub we wspólnotach 
parafialnych, a także anonimowo.

Wydrukowane ankiety znajdują się w naszym kościele 
na stolikach z prasą. Po wypełnieniu można je wrzucić 
do specjalnie oznakowanych pudełek. 
Wersję elektroniczną ankiety można pobrać ze strony 
internetowej diecezji lub parafii – wypełnić i również 
wrzucić do oznakowanych pudełek. Można też przesłać 
wysłać na adres sekretariatu Synodu: Parafia św. o. Pio, 
ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”, 
a wersję elektroniczną na adres: synod@diecezja.waw.
pl. Informacje o synodzie wraz z ankietą można znaleźć 
też na stronie internetowej Naszej Wspólnoty wspo-
lnota.jankantylegionowo.pl

Wypełnianie ankiet i prace w Zespołach Synodalnych 
będą trwały do 28 lutego 2022 roku.

Zespół synodalny parafii św. Jana Kantego: ks. pro-
boszcz Grzegorz Kucharski, Daria Lubowicka, Paulina 
Stasiak, Kacper Biegajski i Zbigniew Przybysz.

Pomoc w wypełnianiu ankiet w każdy piątek, 
w godz. 19.00 – 21.00, w Domu św. Józefa, w redakcji 
Naszej Wspólnoty.

Od redakcji
Drugi numer Naszej Wspólnoty oddajemy Wam  wraz 
z  początkiem nowego roku. Dziękujemy za  cie-
płe przyjęcie pierwszego numeru. Dziękujemy 
za  uwagi, wskazówki, rady i  ogromne wsparcie. 
Zaufać Bożemu planowi – tak  rozpoczęliśmy jeden 
z wywiadów z Moniką i Tomaszem Stańczakami. Są mał-
żeństwem zaangażowanym w Domowy Kościół, rodzinną 
gałąź Ruchu Światło-Życie. Właśnie rodzina jest bowiem 
tematem drugiego numeru. Rozmawiamy też  z  dorad-
cami rodzinnymi Marzeną i  Tomaszem Kaczorowskimi, 
których pytamy o  rodzinne dążenie do  dojrzałej wiary. 
Kontynuujemy prezentację wspólnot parafialnych. Roz-
mawiamy z  ks. Dariuszem Rosłonem o  Towarzystwie 
Przyjaciół Seminarium. Charyzmatycznego rekolekcjo-
nistę ks. Łukasza Turka zapytaliśmy o  rekolekcje ewan-
gelizacyjne i  wspólnotę Odnowy w  Duchu Świętym. 
Aktualnym i ważnym tematem jest Synod o synodalności. 
Ks. Proboszcz zachęca do wypełniania ankiet, które znaj-
dują się na stolikach z prasą. Synod o synodalności poprze-
dzony był w naszej diecezji Synodem Młodych, o którym 
opowiada ks. Jan Łaski.

Cieszymy się, że udało nam się uruchomić stronę 
internetową miesięcznika. Na wspolnota.jankanty-
legionowo.pl znajdziecie wszystkie teksty, wywiady, 
informacje. Jest również możliwość pobrania 
wersji elektronicznej gazety w pełnym kolorze. 
Można za jej pomocą wysłać do nas tekst i zapisać 
się na newsletter.

Ku Kościołowi synodalnemu 

Synod  
20 21
2023

komunia uczestnictwo misja
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Coraz trudniej też szukać wzorców  
wokół siebie, coraz mniej wśród nas rodzin trwałych, 

rodzin które umiejętnie budują i dbają o swoje relacje.

Rozmawiamy z doradcami rodzinnymi 
Marzeną i Tomaszem Kaczorowskimi.

Chyba niewiele osób wie, że duszpasterstwo rodzin 
jest otwarte dla osób poszukujących wiary a nie tylko 
dla wiernych. Czy tak jest tylko w Poradni Rodzinnej 
przy parafii św. Jana Kantego czy w całej diecezji?
Przede wszystkim każde duszpasterstwo, tak jak każda 
parafia, tak jak cały Kościół ze swej natury są otwarte 
dla osób poszukujących wiary, przy czym nie zgodził-
bym się tutaj z rozgraniczeniem na poszukujących 
wiary i wiernych, ponieważ wierni bardzo często 
są poszukującymi wiary. Wszak jesteśmy Kościołem 
pielgrzymującym. Najprościej można by powiedzieć, 
że duszpasterstwo rodzin, tak jak parafia i Kościół, 
są po prostu otwarte na wszystkich. Nie pytamy nikogo, 
czy jest z naszej parafii, nie pytamy, czy przyjmował 
ostatnio księdza po kolędzie albo ile płaci na tacę. 
Ktoś przychodzi z konkretnym problemem, a my sta-
ramy się ten problem konkretnie rozwiązać, poprzez 
nasze działania, ale też otaczając taką osobę modlitwą. 
Bo wierzymy, że oprócz czysto ludzkiego działania 
potrzebne jest też działanie Boże.

Dlaczego rodziny z Legionowa potrzebują pomocy 
i jaka to jest najczęściej pomoc, czy więcej jest pro-
blemów wychowawczych, czy dotyczących trwałości 
sakramentu małżeństwa?
Myślę, że pomocy potrzebują nie tylko rodziny z Legio-
nowa. Mamy obecnie kryzys rodziny. To teraz bardzo 
często rzeczywistość, z jaką zmagają się małżonkowie 
parę lat po ślubie, gdy opadną uczucia, emocje, które 
ich dotąd ku sobie kierowały. Nagle budzą się w świe-
cie, w którym nie naprawia się rzeczy, tylko zmienia 
je na nowe. I porządek rzeczy przenosi się na osoby. 
Gdy małżeństwo zaczyna przeżywać pierwsze kryzysy, 
małżonkowie słyszą – „liczą się twoje potrzeby”, „zostaw 

go, jeśli się nie zmieni”, „małżeństwo to ma być przyjem-
ność” – a to bardzo niebezpieczne komunikaty. Najczę-
ściej takie małżeństwa w początkowych fazach kryzysu 
potrzebują po prostu pomocy w budowaniu – relacji 
pomiędzy sobą, budowaniu na różnicach, na swoich 
talentach; potrzebują pomocy w rozumieniu siebie 
nawzajem. Czasem potrzebują przypomnienia, co sobie 
ślubowali, przypomnienia o trwałości sakramentu 
małżeństwa. Bo nie jest tak, że się już nie kochają. Tylko 
nie umieją wyrazić swej miłości tak, by była widoczna 
dla współmałżonka i nie umieją odebrać tego komuni-
katu „kocham cię” jaki wysyła współmałżonek.
Gdy małżeństwo trafia do poradni na tym etapie, zwykle 
szybko udaje się przywrócić właściwe relacje. Trud-
niej jest, gdy taki stan trwa dłużej, gdy rośnie bagaż 
wykrzyczanych w gniewie słów, bolesnych doświadczeń. 
Zwykle wtedy szukamy kogoś, z kim możemy podzielić 
się swymi wątpliwościami, swoją frustracją. Ważne jest 
by być w tym razem. By powiernikiem męża nie stała 
się przyjaciółka z pracy, a żony – jej mama. Bo wtedy 
już tylko krok dzieli nas od zdrady, od zerwania relacji 
małżeńskiej. Dobrze, jeśli małżeństwa razem szukają 
drogi wyjścia z kryzysu. W poradni szukamy wtedy razem 
sposobu na odbudowanie małżeństwa, na wspólne 
budujące rytuały, powolne odbudowywanie komunikacji, 
właściwego rozumienia słów i gestów współmałżonka, 
pomagamy budować bagaż dobrych wspomnień, emocji.
Dziś budowanie małżeństwa jest trudne, trudniejsze 
niż jeszcze kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. 
Wielu młodych nie ma teraz właściwych wzorców w rodzi-
nach z których pochodzą. Często tracą kontakt z rodzi-
nami, pozostawionymi „gdzieś w Polsce” po przepro-
wadzce do Warszawy na studia czy w poszukiwaniu pracy. 
Bardzo często jest tak, że źródłem, wzorcem zachowań 
dla małżeństwa są media, które karmią nas treściami, 
jakie nie powinny stanowić podstawy do budowania 
rodziny i małżeństwa. Ale niestety, dla wielu takimi wzor-

cami się stają. Coraz trudniej też szukać wzorców wokół 
siebie, coraz mniej wśród nas rodzin trwałych, rodzin, 
które umiejętnie budują i dbają o swoje relacje. Coraz 
mniej tych, od których moglibyśmy się uczyć. Wszystko 
to powoduje, że coraz trudniej przychodzi nam trwać 
w wierności, miłości. Bo miłość i oddanie sobie nawza-
jem to nie są cechy, które w tej chwili są promowane. 
Na to wszystko nakłada się jeszcze oczywiście pandemia 
i problemy wynikające ze zmiany sposobu życia. Brak 
możliwości odreagowania, wyjechania, „naładowania 
akumulatorów” niepewność co do zdrowia, pracy, brak 
poczucia bezpieczeństwa. To wszystko również nie uła-
twia nam funkcjonowania w naszych małżeństwach 
i rodzinach. Coraz więcej też obecnie problemów wycho-
wawczych – od nie-
umiejętności budowa-
nia relacji przez dzieci 
aż po depresję.

Jak zostaje 
się rodziną, która swoje zaangażowanie w wie-
rze może ofiarować parafii i diecezji. Czy pomaga 
w tym własna formacja i jak to pogodzić z życiem 
świeckim?
Ale dlaczego mówimy o pogodzeniu naszego zaanga-
żowania z życiem świeckim? My – przy całym naszym 
zaangażowaniu cały czas żyjemy życiem świeckim – 
bo pozostajemy świeckimi. Myślę, że podstawowym 
pytaniem, które od zawsze towarzyszy nam w naszych 
działaniach na rzecz parafii czy na rzecz Kościoła 
jest pytanie o to, czy nie przenosimy się do Kościoła. 
Czy kościół nie staje się naszym drugim albo i pierw-
szym domem? To jest pytanie, które zadajemy sobie 
chociażby w kontekście wychowywania naszych dzieci. 
Formacja Domowego Kościoła, która od lat pomaga 
nam budować nasze małżeństwo, przyjmuje, że pod-
stawowym miejscem działania człowieka jest jego 
rodzina. To samo zresztą mówi Jan Paweł II w Familiaris 
consortio. Nasze zaangażowanie to przede wszystkim 
budowanie naszej rodziny. Nie jest to dla nas łatwe, 
zwłaszcza teraz – z nastolatkami w dobie pandemii. 
Ale dopiero wtedy, gdy w jakiś sposób mamy to ogar-
nięte, możemy mówić o zaangażowaniu w parafii, 
diecezji czy Kościele.
Na pytanie, jak zostaje się rodziną, która swoje 
zaangażowanie może ofiarować parafii czy diecezji, 
można też odpowiedzieć, że stopniowo. Po pierwsze, 
najpierw zostaje się rodziną. Czyli trzeba coś zbu-
dować. Zbudować więź pomiędzy małżonkami, zbu-
dować więź pomiędzy dziećmi. Stworzyć tą rodzinę. 
Kolejnym – a może też równoległym – etapem 

jest zaangażowanie w wierze, czyli nasz rozwój 
duchowy. To jak jesteśmy blisko Boga, Kim Bóg jest 
dla nas w naszym życiu, w naszej relacji małżeńskiej. 
Właściwe odczytanie pomysłu Pana Boga na nasze 
małżeństwo, rodzinę – naszego powołania. I dopiero 
gdy te dwa warunki są spełnione, jest miejsce na ofia-
rowanie, czyli danie czegoś z siebie, czyli diakonia, czyli 
służba.
Myślę, że bez formacji nie bylibyśmy w tym miejscu, 
w którym jesteśmy, nie potrafilibyśmy tego w sposób 
właściwy poukładać. Nie potrafilibyśmy oddać odpo-
wiedniej części naszego czasu, naszego zaangażowania 
rodzinie, sobie nawzajem i Kościołowi. Ustalić właści-
wych proporcji. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli – 

to nie jest tak, że Ci którzy 
są zaangażowani mają ide-
alne rodziny. Tak się nie da, 
bo każdy w rodzinie 
ma wolną wolę, sam doko-
nuje swoich wyborów, 

nie zawsze tak jak chcemy. Ale niezależnie od tych wybo-
rów, zawsze musi mieć nasz czas, naszą miłość wyrażoną 
w mądrym działaniu. Ważne, by posługiwanie, zaangażo-
wanie w parafii czy szerzej w Kościele – nie było ucieczką 
od podstawowego powołania – małżonka czy rodzica.

Czy pomaga własna formacja? 
Ona jest niezbędna. Bo bez formacji bardzo trudno 
dojść do miejsca, gdzie wiara jest relacją, spotkaniem 
z Bogiem jako Osobą, a nie tylko wypełnianiem praktyk 
religijnych. Jeżeli mam służyć, jeżeli mam świadczyć 
o żywym Bogu obecnym tu i teraz to muszę mieć 
z Nim relację. Bóg musi być dla mnie osobą. Kimś, 
kto kocha i kogo ja kocham; kto jest bliski.

W jaki sposób rodziny mogą się formować do dojrza-
łej wiary w parafii świętego Jana Kantego?
Przede wszystkim w różny. W taki, jaki najbardziej 
odpowiada ich temperamentom, jaki najbardziej odpo-
wiada ich oczekiwaniom, ich duchowości. Dla jednych 
będzie to uwielbienie w Duchu Świętym, dla innych 
rozważanie Pisma Świętego, dla jeszcze innych for-
macja we wspólnotach takich jak Neokatechumenat 
czy Domowy Kościół. Istotne jest przede wszystkim 
to, żeby ten trud formacji podjąć. Żeby na początek 
przyjąć, że Bóg chce – że przytoczę słowa papieża Fran-
ciszka – abyśmy ruszyli się z naszej kanapy. Abyśmy 
wyszli Go szukać. On ma dla nas dobry plan na nasze 
życie. Bóg chce, żebyśmy mu uwierzyli, że On może 
nas – konkretnie nas – podnieść z naszych grzechów, 
uleczyć z naszych słabości. Że może uzdrowić naszą 

Rodzina ma pomoc

54

w
w

w
.jankantylegionow

o.pl



...nic nie stoi na przeszkodzie by mąż i żona byli 
w różnych wspólnotach czy grupach danej wspólnoty.

Spotkania dla Kobiet
Jest to nowa inicjatywa, choć jej zalążki były już przed 
pandemią. Zaczęło się od tego, że gdy kończyły 
się kolejne Szkoły Żon czy Szkoły Mam w naszej parafii, 
kobiety, które w nich uczestniczyły, odczuwały realny 
brak tych spotkań. A przecież od dawien dawna kobiety 
miały swoje przestrzenie, w których mogły się spotykać. 
Pamiętam, jak do mojej babci schodziły się kobiety 
na "darcie pierza". Ile było wtedy rozmów, żartów, 
śmiechu, ale też łez i poważnych tematów. Dziś trudno 
znaleźć takie zajęcia, gdzie możemy pobyć ze sobą.

Spotkania na naszych Szkołach dawały przestrzeń 
do babskich pogaduch, do rozmów sentymentalnych, 
do dzielenia się sobą. Więc raz na jakiś czas się spoty-
kałyśmy. Ale, że edycji Szkoły Żon było już kilka, to salki 
poradni stawały się za małe. W dodatku brakowało 
nam tego, co najważniejsze - Eucharystii. I w końcu 
nasza kobieca otwartość na drugiego człowieka 
dostrzegła także, że przecież małżeństwo to nie jedyne 
powołanie kobiety. Przecież te z nas, które są sin-
gielkami, wdowami lub osobami konsekrowanymi, 

też potrzebują tej przestrzeni do spotkania. I tak dotar-
liśmy do tego, co jest obecnie. Spotkania dla każdej 
kobiety.

Jak wyglądają te spotkania? Zaczynamy Eucharystią. 
To ona jest źródłem, z którego czerpiemy, by wypełniać 
nasze powołania. Potem konferencja, rozmowy w gru-
pach, kawa, herbata, ciastko. Nasze kobiece spotkania 
są wyjątkowe, bo lubimy piękno wokół siebie i roman-
tyczny nastrój. Dlatego na ten czas wieczernik staje 
się miejscem bardzo kobiecym. Są świece, obrus, kwiaty.

Pierwsze takie spotkanie było w październiku. Boha-
terką tego spotkania, naszą towarzyszką, której 
historię rozważaliśmy była Ewa z Raju. Przyglądałyśmy 
się jej, by odkryć, ile z niej jest w każdej z nas. A przez 
to odkryć, co Bóg złożył w naszych kobiecych sercach. 
Jakie mamy być według Bożego planu, w jakie atrybuty 
nas wyposażył, byśmy mogły nieść w świat Jego obraz.

Już dziś zapraszamy was na kolejne spotkanie, które 
będzie 12 stycznia (w środę), a którego bohaterką 
będzie Rut.

Bo najlepsze 
co można ofiarować 

swoim dzieciom, jako 
matka, to kochać 

ich ojca i zbudować 
z nim trwałą więź, 

która jest bazą 
dla spokojnego 

dorastania dzieci.

Szkoła żon
We wszystkich bajkach i opowieściach 
najpierw jest wielka miłość, a potem ślub 
i wesele. I potem już tylko: “żyli długo 
i szczęśliwie”. Rzeczywistość odbiega 
jednak od bajek i często jest długo, 
ale nieszczęśliwie. Piękne marzenia, plany, 
oczekiwania, dzień po dniu zmieniają 
się w smutek, zwątpienie, zabieganie, 
zniechęcenie. Wielkie uczucia, które 
niosły nas do ślubu nagle znikają, jakby 
zły czarodziej machnął swoją 
różdżką. Wzajemna fascynacja 
sobą zmienia się we frustrację. 
Tak pięknie różniliśmy 
się w narzeczeństwie. A teraz 
każda różnica nas drażni. 
Bo nie tak jest powiedziane, 
bo nie tak jest zrobione, 
bo nie tak jest postawione.

Co z tym zrobić? Jak sprawić, żeby 
właśnie nam się udało? Nie mam 100% 
gwarancji, ale mam narzędzie, które 
może przybliżyć do tego celu. Szkoła Żon. Brzmi bardzo 
staromodnie. Trochę pachnie Fredrą. Trochę wprowadza 
niezgody, bo dlaczego to kobieta ma „coś z tym zro-
bić”. Przecież ja jestem ok. Ja mówię tak, jak trzeba, 
reaguję tak, jak trzeba. Gdyby on się zmienił i dosto-
sował do mnie, to nasze małżeństwo byłoby idealne. 
I wiesz co? Masz prawo tak myśleć! I masz prawo 
czekać, aż on coś zrobi. Ale musisz wziąć pod uwagę 
taką ewentualność, że on nic nie zrobi. Nie dlatego, 
że cię nie kocha. Bo przecież kocha. Ale dlatego, 
że nie wie co myślisz, czego oczekujesz i co jest 
dla ciebie ważne. I to, że mu to wykrzyczysz w gniewie, 
wcale nie przyniesie dobrych owoców, bo okaże się, 
że to co wykrzyczałaś on zupełnie inaczej zrozumiał. 
I to jest taki moment, że możesz odkryć, że jednak 
to może ty masz coś do zrobienia, do przepracowa-
nia, do nauczenia się. Jak mówić, żeby on usłyszał? 
Jak gospodarować czasem, żebyś go miała na swój 
odpoczynek i na wspólne spędzanie czasu? Jak zrozu-
mieć jego zachowania?
Dlatego powstała Szkoła Żon. Mamy szansę wziąć 
sprawy w swoje ręce. Zacząć działać i zmieniać. Zmie-
niać siebie, a przez to nasze małżeństwo. Bo dobro rodzi 
dobro, a mądrość rodzi mądrość. I tak już od ośmiu 
lat zbierają się grupy kobiet, które chcą się doskona-

lić w byciu żoną. Spotkania odbywają się w czwartki 
o godzinie 19.30, mniej więcej co dwa tygodnie, w naszej 
poradni. Jest to cykl 15 spotkań w małej (8-12) grupie 
kobiet (żon). Choć w tym roku jest nas dużo więcej!
Spotkania są czasem zdobywania wiedzy. Z jednej 
strony takiej naukowej, a z drugiej takiej Bożej. Szukamy 
w Piśmie Świętym odpowiedzi na wiele pytań, proble-
mów. Wzajemnie się inspirujemy, szukamy rozwiązań 
i pomysłów. Wspieramy się w trudnych sprawach.
Dla kogo Szkoła Żon?
Czy kochasz swojego męża? A on ciebie? Czy potraficie 
okazywać sobie miłość? Czy rozumiecie się wzajem-
nie? Potraficie komunikować swoje potrzeby, uczucia, 

przemyślenia tak, by druga osoba je przy-
jęła i zaakceptowała? Macie do siebie 
zaufanie? Czy w waszym związku panuje 
harmonia, wzajemne zrozumienie, a kon-
flikty potraficie wykorzystać jako szanse 
w rozwoju małżeństwa?
Każdą relację można poprawić tak, by peł-
niej cieszyć się wzajemną bliskością.
Czy wydaje ci się, że nie kochasz już swo-
jego męża? Masz wrażenie, że on nie kocha 
ciebie? Nie rozumiecie się? Nie potraficie 
rozmawiać ze sobą? Nie macie dla siebie 
czasu? Brakuje wam wzajemnego zaufania? 

Czy w waszym związku dochodzi do nieporozumień, 
konfliktów, sprzeczek? Nie wiesz co zrobić, by zmienić 
na lepsze waszą relację?
Nie jest za późno, by odnowić wasze małżeństwo i cie-
szyć się wzajemną bliskością.
Jednak tam, gdzie problemy i nieporozumienia są głę-
bokie, wymagają wspólnego przepracowania na terapii 
małżeńskiej lub rodzinnej. Czyli nie są to spotkania 
dla kobiet, których małżeństwa są w głębokim kryzysie.
Kontynuacją Szkoły Żon jest Szkoła Mam. Zapraszam 
na nią dziewczyny, które już przeszły formację w Szkole 
Żon. Dlaczego? Bo najlepsze co można ofiarować swoim 
dzieciom, jako matka, to kochać ich ojca i zbudować 
z nim trwałą więź, która jest bazą dla spokojnego dora-
stania dzieci. .Marzena Kaczorowska, tel. 886727895
PS. Jako mąż prowadzącej Szkołę Żon, polecam te spo-
tkania wszystkim mężom, których spotkam. Warto zain-
westować swój czas w opiekę nad dziećmi, w ogarnięcie 
domu, by żona mogła mieć wychodne. I nie dlatego, 
że zwalam na żonę odpowiedzialność za nasze małżeń-
stwo i dodaję jej pracy, ale dlatego, że sam doświad-
czyłem przemiany pod wpływem zmian mojej żony. 
Jej miłość, umiejętność słuchania mnie, otwartość 
na moje potrzeby, nie pozwoliła mi pozostać obojętnym 
i zmobilizowała do zmian mnie. Tomek

relację. Kolejny krok na drodze formacji to żebyśmy 
zechcieli ten Jego plan wcielać w życie.
Ważne jest, byśmy dążyli do dojrzałej wiary jako 
rodzina, ale u podstawy – każdy indywidualnie. Bo jeśli 
wiara jest przede wszystkim relacją, spotkaniem Boga 
z konkretnym człowiekiem, to każdy członek rodziny 
powinien podjąć trud spotkania indywidualnie, w inny 
sposób – przez różne wspólnoty, właściwe dla jego 
poziomu dojrzałości 
– dzieci na przykład 
w formacji ministranc-
kiej, skautów czy bie-
lanek, dorośli przez 
wspólnoty dorosłych – w różnych duchowościach, 
wymagających różnego poziomu zaangażowania. 
Nasze doświadczenie formacji to Domowy Kościół – 
gdzie małżonkowie formują się wspólnie, ale nie jest 
to reguła, nic nie stoi na przeszkodzie by mąż i żona 
byli w różnych wspólnotach czy grupach danej 
wspólnoty. Dopiero suma tych doświadczeń, rozwój 
we wspólnocie każdego z członków rodziny stanowi 
podstawę do wzrastania całej rodziny, do budowania 
wzajemnych relacji opartych na miłości do najbliższych 
na wzór miłości Chrystusa, do budowania „duchowości 
rodziny”, własnych form modlitwy, sposobu świętowa-

nia etc. Ważne jest, by każdy formował się do wiary. 
Nie da się w sposób trwały wzrastać w wierze bazu-
jąc na cudzej formacji. Fakt, że córka jest bielanką, 
a syn ministrantem może nam, rodzicom ułatwić, stwa-
rzać okazję do spotkania z Bogiem, ale naszej formacji 
nie zastąpi, dojrzałej wiary nie zbuduje.
I oczywiście, wszyscy członkowie rodziny spotykają 
się razem i dobrze jest, jeżeli idą w tym samym kie-

runku, nawet jeśli w róż-
nym tempie. Jesteśmy 
w rodzinach nawzajem 
za siebie odpowiedzialni. 
Rodzice są odpowie-

dzialni za rozwój wiary dzieci, małżonkowie powinni 
wspierać siebie nawzajem we wzrastaniu w wierze. 
Łatwiej wtedy w takiej rodzinie przeżywać wiarę.
I choć może tego nie widać z perspektywy conie-
dzielnych Mszy Świętych, nasza parafia jest bogata 
w miejsca formacji, we wspólnoty pozwalające razem 
podejmować trud wzrastania w wierze. Są to różne 
duchowości, różne charyzmaty, różny poziom zaangażo-
wania, ale w każdej można odnaleźć Boga i zbudować 
z nim relację. Może warto poszukać miejsca dla siebie, 
porozmawiać, poprosić o poradę na przykład kapłana 
podczas corocznej wizyty duszpasterskiej?
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Rozmawiamy z Moniką 
i Tomaszem Stańczakami

Kiedy mówiliście sobie „tak”, pro-
siliście Boga o błogosławieństwo 
dla waszej miłości, wiedzieliście 
jak będzie wyglądała wasza rodzina, 
czy te wasze plany Bóg zmienia 
i czy przekonywał was do tych 
zmian.
Od początku naszej znajomości dużo 
rozmawialiśmy, o swoich oczekiwa-
niach, wyobrażeniach i potrzebach. 
Po zaręczynach rozmawialiśmy 

o małżeństwie, o tym gdzie będziemy 
mieszkać, jak żyć, poruszaliśmy 
tematy o dzieciach, rodzinach. 
Znaliśmy historie naszego życia, 
swoje oczekiwania, jak chcieliby-
śmy aby wyglądała nasza rodzina, 
a nasze marzenia były zadziwiająco 
zbieżne. Już od czasu narzeczeństwa 
chcieliśmy aby nasza rodzina była 
zawsze piękna, młoda i szczęśliwa. 
Wówczas najbardziej pragnęliśmy 
mieć dzieci, rozważaliśmy możliwość 
adopcji (jeśli nie będzie to możliwe 
z woli bożej). Jednak Plany Boże 

dla naszego małżeństwa były nieco 
inne niż nasze. Pan dał nam oczeki-
wane pierwsze dziecko, dużo radości, 
kolejne marzenia i jednocześnie 
dość szybko powołał do siebie drugie 
nasze dziecko. Ta sytuacja była 
punktem zwrotnym w naszym życiu, 
zweryfikowała naszą wiarę, czy zgo-
dzimy się na Bożą wolę i przyjmiemy 
każdą sytuację. Realizowanie Bożego 
(a nie swojego planu) na nasze życie 
i obdarzenie Boga jeszcze większym 
zaufaniem zaowocowało. Opowia-
daliśmy na jego każde wezwanie, 

na rozmowy, świadectwa, potrzeby 
pomocy innym. Wiedzieliśmy 
że Pan Bog wyprowadzi z naszego 
cierpienia dobro i rzeczywiście 
obdarzył nas kolejną dwójką dzieci. 
I ciągle obdarza i opiekuje się, i daje 
piękne i zdrowe owoce zaufania 
do Bożego Planu.

Jakie miejsce ma Bóg w waszym 
małżeństwie skąd siła do tego 
aby nie tylko formować siebie, 
swoje życie i małżeństwo ale także 
ewangelizować rodzinę.
Pan Bóg w naszym małżeństwie jest 
na pierwszym miejscu. Już przyjmując 
sakrament małżeństwa przyświe-
cały nam słowa świętego Augustyna 
„jeśli Pan Bóg jest na pierwszym 
miejscu cała reszta jest na właści-
wym miejscu” i papieża Jana Pawła 
II “wymagajcie od siebie choćby inni 
od was nie wymagali”. W początkach 
małżeństwa bardziej wierzyliśmy 
we własne możliwości, dziś bardziej 
wierzymy w możliwości Pana Boga. 
Siłę do służby czerpiemy z Eucha-
rystii i Adoracji - to jest źródło łask. 
Staramy się korzystać z tego źródła 
na co dzień. Są one najwspanialszą 
szkołą miłości, mają wychowaw-
czą moc, owocują w nas i naszych 
dzieciach, naszej rodzinie, są źródłem 
jedności między nami i przebaczenia.

Jak w codziennym życiu pomaga 
udział w kręgu małżeńskim Ruchu 
Światło Życie.
Wspólnota Domowego Kościoła 
pomaga nam w sprawach ducho-
wych i przyziemnych. Daje narzędzia 
które pomagają nam małżonkom 
razem iść droga do świętości. Tymi 
narzędziami są codzienne: modli-
twa małżeńska, namiot spotkania, 
studium Pisma Świętego, modli-
twa rodzinna. Pogłębiamy relacje 
i wsłuchujemy się w swoje potrzeby 
w comiesięcznych dialogach, i usta-
lając regułę życia na kolejny czas. 
Formujemy się podczas rekolekcji 

wg zasad i charyzmatu naszego 
ruchu. O tym że Domowy Kościół 
wpływa na życie każdego małżeństwa 
najlepiej dowiedzieć się osobiście 
od jego członków. W naszym przy-
padku zaowocowało to otwartością 
naszą (i naszych dzieci) do służby 
i pomocy innym, cierpliwością, rado-
ścią i odkryciem zdolności, o które 
się nie podejrzewaliśmy.

Czy to prawda, że trudniej jest 
żyć jak chrześcijanin kiedy współ-
małżonek jest niewierzący. Gdzie 
można szukać pomocy dla życia 
w wierze w takiej sytuacji.
Tak, można taką tezę postawić, jest 
na to wiele przykładów z historii 
również Kościoła. Święta Rita miała 
trudnego męża, również święta Monika 
wymodliła i doprowadziła swojego 
syna i męża do wiary. O tak istotnych 
rzeczach jak wiara konieczne jest 
rozmawianie przed ślubem, bar-
dzo istotne jest słuchanie również 
głosu osób, które dobrze nam życzą, 
rodziców, dziadków, którzy 
widzą więcej niż osoby które 
są zakochane.
Nie doświadczyliśmy takiej 
sytuacji wiec trudno jest 
udzielić nam jednoznacznej 
odpowiedzi gdzie szukać 
pomocy. Tu raczej należy 
się zastanowić dlaczego 
o tak istotnych sprawach 
nie rozmawia się przed 
zwarciem sakramentu, 
o tym co jest dla nas ważne, 
na jakim miejscu w hierar-
chii jest Bóg, wiara, kościół, 
sakramenty, a na jakim 
rozwój zawodowy, rodzina, 
dzieci, pieniądze, inni ludzie.

W jaki sposób osoby żyjące 
w związkach niesakramen-
talnych mogą doświadczyć 
mocy sakramentu małżeń-
stwa. Czy będąc zakocha-
nym mogliście przekonać 

się na własne oczy, że zakochanie 
może zmienić się w miłość.
W naszej ocenie osoby żyjące w związ-
kach niesakramentalnych nie mogą 
doświadczyć czym jest sakrament 
małżeństwa. Są różne przyczyny 
takiego faktu, ale jeśli wynika to tylko 
z wygody czy z niechęci przeciwko 
sakramentom, wierze czy tradycji 
to osoby same wykluczają się z łask 
płynących z sakramentów świętych.
Tak, jesteśmy przykładem tego 
że zakochanie może przerodzić 
się w miłość. Ale Miłość trzeba 
budować i odkrywać, dbać i pie-
lęgnować , a czasem nawet 
walczyć o nią. I nie poddawać 
się i my robimy to od 22 lat. Pomaga 
nam w tym Domowy Kościół i poczu-
cie odpowiedzialności za siebie 
nie tylko w sferze codzienności, 
ale również wieczności. Bo jak sły-
szeliśmy od bardziej doświadczo-
nych życiem we wspólnocie Domo-
wego Kościoła: małżeństwa jeśli 
idą do nieba - to parami.

Kurs dla zakochanych 
Zanim powiesz:  
„ja biorę Ciebie…”
Brać ślub, czy go nie brać? Czy małżeństwo jest dla nas, 
czy nie? To pytanie, które dziś zadaje sobie wiele mło-
dych ludzi. Wchodzą w dorosłość z plecakiem pełnym 
emocji. Miłość rozkwita, dodaje skrzydeł, motywuje 
do działania. Rozpiera ich energia, radość życia, chęć 
zdobywania świata. Czas podejmowania decyzji. Decyzji, 
które będą kluczowe dla dalszego, całkiem już dorosłego 
życia. Czy się kształcić, czy nie? Jaką wybrać szkołę? 
Czy łączyć studia z pracą, czy skupić się na jednym? 
W jakie wchodzić relacje i jak silne mają być te rela-
cje? I wreszcie pytanie o tę relację najważniejszą. 
Czy ta miłość, którą właśnie przeżywam, to już ta miłość 
na całe życie? Czy osoba, w której się zakochałam/łem, 
to ta z którą się zestarzeję? Czy z tą właśnie osobą chcę 
budować dom i wychować dzieci?
Kurs nie odpowie na wszystkie te pytania. Ale daje bazę, 
do zrobienia listy zysków i strat. Jest tam kawał solidnej 
wiedzy na temat małżeństwa, która może być podstawą 
do podjęcia dobrej decyzji.
Bóg ma swój plan na człowieka. A instrukcję do tego 
dał nam gotową w postaci Pisma Świętego. Jeśli kon-
struktor pralki dołącza do swojego produktu instrukcję 
obsługi, to oczywiste jest, że będziemy z niej korzystali, 

jeśli chcemy, by wszystko dobrze działało. Bóg jest 
naszym stwórcą i nie zostawił nas bez instrukcji 
obsługi. Jest nią Słowo Boże. Kurs pomaga właściwie 
je odczytać, zinterpretować i przełożyć na własne życie.
Kurs to też czas wzajemnego, dogłębnego poznania 
się nawzajem. Istotnym jego elementem są randki, sta-
nowiące niejako "pracę domową". Pozwalają one tylko 
we dwoje przedyskutować zagadnienia poruszane 
na kursie, pobyć razem, lepiej budować relację. A także 
wprowadzić zwyczaj randkowania, który będzie towarzy-
szyć nam w małżeństwie.
Autorami programu kursu i materiałów kursowych 
są Magdalena i Wiesław Grabowscy. Kurs ten od kil-
kunastu lat jest co roku prowadzony w Kościele św. 
Jakuba na placu Narutowicza w Warszawie. Więcej 
informacji tutaj: http://kurs-dla-zakochanych.waw.pl/
W naszej parafii prowadzą go Marzena i Tomasz Kaczo-
rowscy - doradcy na co dzień posługujący w Parafial-
nym Ośrodku Formacji Rodziny.
A jeśli już ktoś jest zdecydowany na małżeństwo, 
to też warto się do niego dobrze przygotować. 
We wszystkich dziedzinach naszego życia, jeśli chcemy 
być specjalistami, to musimy odbyć wiele kursów, zdo-
być liczne certyfikaty. Nawet zwykły kurs na prawo jazdy 
to 30 wyjeżdżonych godzin. Czy bycie mężem i żoną jest 
prostsze niż bycie kierowcą? Nie sądzę. Dlatego nasz 
kurs zawiera treści obowiązującego w naszej diece-
zji cyklu 10 spotkań przygotowujących narzeczonych 
do sakramentu ślubu (katechezy przedmałżeńskie) 
i może stanowić "zaliczenie" tych katechez.

Zaufać Bożemu Planowi
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Seminarium Diecezji Warszawsko-
-Praskiej przygotowuje do kapłań-
stwa 44 alumnów. W jaki sposób 
może pomóc w tym przygotowaniu 
Towarzystwo Przyjaciół WSDDWP?
Głównym celem Towarzystwa Przy-
jaciół Seminarium jest niesienie 
pomocy duchowej i materialnej 
kandydatom do kapłaństwa. Chodzi 
o osobistą i wspólnotową modlitwę, 
ofiarowanie cierpień za alumnów 
naszego Seminarium. Najczęściej 
członkowie TPS otrzymują konkretne 
imiona kleryków, których potem 
wspierają swoimi modlitwami. 
Bardzo ważną dziś sprawą jest 
także modlitwa o nowe powoła-
nia. Natomiast dobrowolne ofiary 
przekazywane przez parafialne koła 
TPS przeznaczone są na różne formy 
pomocy potrzebującym alumnom.
W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować ks. proboszczowi Grze-
gorzowi Kucharskiemu za inicjatywę 
stworzenia w parafii św. Jana Kantego 
w Legionowie wspólnoty wspierają-
cej powołania w naszej diecezji. 

Pomysł na zorganizowanie osób 
wspierających WSDDWP nie jest 
nowy, od wielu lat podobnie 
działa między innymi Towarzystwo 
Przyjaciół KUL, które materialnie 
wspiera uczelnię i funduje stypen-
dia dla studentów. Ilu uczestników 
modli się teraz za jednego alumna 
w naszym seminarium? Czy liczba 

powołań w diecezji jest wystarczająca?
Niestety nie mamy centralnej ewidencji 
członków naszego Towarzystwa. Każda parafia 
prowadzi własną listę. Aktualnie koła TPS dzia-
łają w ośmiu parafiach. Są również osoby indy-
widualne. Na spotkania do Seminarium przed 
pandemią przybywało około 100 osób, zatem 
myślę że wszystkich członków TPS będzie około 
200 – 250 osób. Jeśli chodzi o liczbę powołań, 
to uwzględniając ciągle rosnąca liczbę diece-
zjan, jest ich zdecydowanie za mało. Tylko żeby 
zastąpić odchodzących kapłanów (emerytura, 
zgony) rocznie seminarium powinno opuszczać 
około 12-15 neoprezbiterów. Niestety ta liczba 
jest mniejsza.

Seminarium to też miejsce przygotowujące 
do ewangelizacji i misji. Od roku 2021/2022 
formacja będzie trwała 7 lat. W jaki sposób 
wspierając seminarium DWP uczestniczymy 
w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej 
osoby ochrzczonej w Kościele?
Rzeczywiście zgodnie z programem obowią-
zującym w całym Kościele, od tego roku także 
i w Polsce, przygotowanie do kapłaństwa 
będzie trwało siedem lat. Do sześciu dotych-
czasowych lat formacji został dołączony 
tzw. rok propedeutyczny, którego zadaniem, 
najogólniej mówiąc, jest uzupełnienie i usyste-
matyzowanie formacji ludzkiej, intelektualnej 
i duchowej kandydata do kapłaństwa. Jedno-
cześnie kurs propedeutyczny ma za zadanie 
pomóc w rozeznaniu powołania i wprowadzić 
na dalszą drogę kształcenia seminaryjnego.

Odpowiadając na pytanie chcę powiedzieć, 
że każdy ochrzczony wezwany jest do głoszenia 
„Dobrej Nowiny" i niesienia Pana Boga dru-
giemu człowiekowi. Czynimy to kiedy jesteśmy 
wierni PRAWDZIE i w życiu kierujemy się MIŁO-
ŚCIĄ. Możemy to realizować na różne sposoby. 
Jednych Pan Jezus powołuje na apostołów, 
innych do tego aby mu towarzyszyli, jak cho-
ciażby te „wiele kobiet", o których wspomina 
Ewangelia wg. Św. Łukasza (por. Łk 8,1-3).

Modlitwa za Powołania

ks. Dariusz Rosłon pochodzi z Para-
fii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie. 
Święcenia otrzymał 17 maja 2008 r. 
z rąk ś.p. biskupa Stanisława Kędziory. 
Był wikariuszem w Parafii Matki Bożej 
Dobrej Rady w Warszawie-Miedze-
szynie (29.06.2008 – 01.09.2013), Para-
fii Św. Jana Kantego w Legionowie 
(01.09.2013 – 26.08.2017), Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Warszawie-
-Saska Kępa (26.08.2017 – 01.07.2021). 
Był dekanalnym duszpasterzem 
rodzin w Dekanacie Legionowskim 
(17.02.2016 – 26.08.2017). Jest członkiem 
Komitetu Głównego Olimpiady Teo-
logii Katolickiej od 2013 r. i prefektem 
WSD DW-P, prefektem-moderatorem 
roku pierwszego (propedeutycznego), 
od 01.07.2021.

Wspierają przygotowujących się do kapłaństwa codzienną 
modlitwą. Możesz dołączyć do nich i troszczyć się o rozwój 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej (WSDDWP). Z ks. Dariuszem Rosłonem, prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół WSDDWP rozmawiamy jak pomagać.

 Służba 
liturgiczna 
ołtarza

Kim jest 
ministrant?
Ministrant (łac. mini-
strare - służyć) - jest 
to służba, która objawia 
się przy ołtarzu podczas 
liturgii. Zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi 
w sprawowaniu świętych czynności. W ten sposób ministrant 
służy Panu Bogu. Jednak nie można być dobrym ministrantem, 
jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa. 
W naszej parafii Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie 
uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii 
oraz modlitw. Po rocznym okresie przygotowawczym kandydat 
na ministranta po zdaniu egzaminu w niedzielę Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata zostaje przyjęty do grona ministrantów 
podczas Mszy Świętej na której składa przyrzeczenie ministranckie. 
Otrzymuje wtedy strój ministranta - komżę.  
Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs 
lektorski. Taki kurs także trwa około 1 roku. Kandydat na lektora 
przed błogosławieństwem przez biskupa musi zdać egzamin. 
Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czy-
stość. Lektor podczas Mszy Świętej odczytuje Słowo Boże, wezwa-
nia modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Kilka słów o naszej wspólnocie 
1) Kiedy się spotykamy?
  Kandydaci i Ministranci Młodsi mają zbiórki w 1. i 3. soboty 

o godz. 10:00 w salce ministranckiej i wieczerniku, natomiast 
Ministranci Starsi i Lektorzy spotykają się w salce multime-
dialnej, w domu świętego Józefa w 1. i 3. wtorki o godz. 19:00.

2)  Co robimy na zbiórkach  
i wyjazdach formacyjnych?

  Nasze zbiórki rozpoczynamy wspólną modlitwą w kaplicy 
adoracji, następnie rozchodzimy się na grupy i razem 
z opiekunem mamy formację. Poznajemy funkcję, obrzędy 
Mszy Świętej, szaty liturgiczne itp. 

W ramach formacji wyjeżdżamy na wyjazdy 1-dniowe gdzie 
jest wspólna modlitwa, zabawa. Poznajemy tam samych siebie 
jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez 
wspólną rozmowę.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć:
•  przyjdź na zbiórkę w sobotę o godz. 10:00
•  przyjdź i posługuj jako kandydat na najbliższej Mszy św. 

Króluj nam Chryste!

 Góra Błogosławieństw 

Jesteśmy autorską wspólnotą 
młodzieżową, która powstała 
w 2016 roku po ŚDM w Krakowie. 
Spotykamy się co miesiąc w nie-
dzielę o godz. 19.00, aby wieczór 
spędzić na integracji, dyskusjach 
na trudne tematy oraz burzy mózgów. 
Formację duchową chcemy połączyć z wolonta-
riatem, aby pokazywać praktyczne zastosowanie 
wiary w życiu codziennym. Staramy się, aby każdy 
z naszych projektów pomagał w tworzeniu praw-
dziwej wspólnoty w lokalnej społeczności. Powoli 
zaczynamy przygotowania do ŚDM 2023 w Lizbo-
nie; aby nie marnować czasu już za kilka tygodni 
zaczniemy stawiać pierwsze kroki z językiem 
portugalskim. 
Jeśli szukasz swojego miejsca w Kościele, jesteś 
kreatywną osobą niebojącą się nowych wyzwań, 
to serdecznie zapraszamy Cię do Nas. Możesz 
też znaleźć nas na Facebooku.

 Rodzina pielgrzymkowa
Celem wspólnoty jest propagowanie ruchu 
pielgrzymkowego w różnej formie, inicjowanie 
dzieł pomocy charytatywnej, takich jak „Paczka 
na Kresy”, pomoc niepełnosprawnym itp., 
duchowe wsparcie, zawsze w oparciu o modli-
twę wspólnoty. Współpracuje z wiernymi innych 
legionowskich i dekanalnych parafii; a ze względu 
na personalny charakter przynależności może 
ona skupiać członków nawet z całej diecezji. 
Rodzinę pielgrzymkową tworzą ci wszyscy, którzy 
aktywnie biorą udział w jej życiu, tzn. służą swoimi 
siłami, możliwie zawsze biorą udział w przedsię-
wzięciach wspólnoty i wspierają się przez udział 
w religijnych praktykach i wspólnych modlitwach. 
Na jej życie duchowe składają się: pełne uczest-
nictwo w Eucharystii, sakrament pojednania, 
modlitwa prywatna, a także comiesięczne (pierw-
sze poniedziałki miesiąca) spotkania. 
Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. dr Jerzy 
Tyc. Opieka duchowa rozciąga się na czas pielgrzy-
mek i czas działalności wspólnoty w parafii. 
Odpowiedzialną za wspólnotę jest Elżbieta Kaczyńska. 
W następnym numerze przedstawimy relację 
z trzydniowej pielgrzymki po Polsce południowo – 
wschodniej.
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 Bóg i cisza – to wystarczy

Wspólnota  
Wieczystej Adoracji

W ostatnim numerze miesięcznika Nasza Wspólnota pisali-
śmy o Wspólnocie Wieczystej Adoracji. Dzięki osobom, które 
przychodzą na adorację w zadeklarowanych przez siebie 
godzinach nocnych Kaplica Adoracyjna jest otwarta przez 
całą dobę. Zauważyliśmy jednak, że w ciągu dnia zdarzają 
się godziny w czasie których nikogo nie ma w Kaplicy. Chcąc 
zapewnić Panu Jezusowi stałą adorację – zachęcamy wszyst-
kich, którzy modlą się w Kaplicy Adoracyjnej w ciągu dnia 
do podjęcia pewnego wysiłku.

Zachęcamy Was przystąpcie do Wspólnoty Wieczystej Adoracji. 
Zadeklarujcie stałe, wybrane przez siebie godziny adorowania 
Pana Jezusa. Dla wielu osób przyjście na indywidualną 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem o stałej 

godzinie, będzie wymagało 
pokonania przeszkód. 
Pamiętajmy jednak, 
że w dziele Wieczystej 

Adoracji chodzi nie tylko o ofiarowanie naszego czasu, 
ale także o ofiarowanie naszego trudu i wyrzeczenia. Jest 
to pewna forma ekspiacji za zło, które dzieje się wokół nas, 
a które szczególnie obraża Pana Jezusa.
Zwracamy się do tych osób, które nie mogąc adorować Pana 
Jezusa w nocy wahają się jeszcze i zastanawiają nad pod-
jęciem decyzji o regularnej adoracji. Nie pozwólmy, żeby 
Pan Jezus był w Kaplicy sam.

Informacje, w jaki sposób można przystąpić do Wspólnoty 
znajdują się w kaplicy adoracji, w broszurach „Godzina adora-
cji w ciągu dnia 6 – 18. Bóg i cisza - to wystarczy’’

Czy warto żyć w ciągłym pośpiechu, hałasie, szumie świata. 
Pan Jezus czeka na każdego z nas. Chce nam stukrotnie 
wynagrodzić podjęty trud. Nie bójmy się trudności. Raczej 
dziękujmy za nie. Bowiem im dzieło jest duchowo silniejsze 
tym więcej napotkamy trudności, ale także doświadczymy 
więcej łask. Wiele osób spośród adorujących już doświadczyło 
szczególnych łask płynących ze spotkania z żywym Bogiem. 
Niektóre opisane są w Księdze Świadectw. Inne czekają 
na opisanie lub wygłoszenie po Mszy św. w pierwszy czwartek 
miesiąca.

Wyobraźmy sobie, że oczami ciała możemy zoba-
czyć to co wielu z nas czuje sercem i widzi oczyma 
duszy. Gdybyśmy wszyscy mogli zobaczyć bijące 
dla nas kochające serce Jezusa, które teraz ukryte 
jest pod postacią hostii – czy wtedy nasza Kaplica 
mogłaby pomieścić tych, którzy na własne oczy 
chcieliby zobaczyć cud. Może kiedyś taki cud zda-
rzy się w naszej Kaplicy. W biuletynie parafialnym 
co tydzień drukowane są opisy Cudów Euchary-
stycznych dokonanych przez Pana Boga na prze-
strzeni wieków dla tych, którzy musieli zobaczyć 
żeby uwierzyć.

„Bóg i cisza – to wystarczy” – każdy może tego 
doświadczyć. Może przekonać się o tym. Warto 
spróbować. Wykorzystajmy szczególną łaskę, 
którą, Pan Jezus obdarzył naszą parafię. W dzisiej-
szych czasach możliwość adorowania Pana Jezusa 
w każdej godzinie doby to także prawdziwy Boży 
cud a dla nas duchowy luksus.

Koordynator Wieczystej Adoracji

Powiało Duchem Świętym Nie bójmy się trudności

Chociaż osoby, które w Odno-
wie w Duchu Świętym modlą się, 
formują i ewangelizują mieszkają 
w naszej parafii, to Rekolekcje 
Ewangelizacyjne Odnowy (REO) 
są w parafii świętego Jana Kantego 
w Legionowie po raz pierwszy. 
Jak udało się dotrzeć do chętnych 
do udziału w rekolekcjach?
Ksiądz proboszcz Grzegorz Kucharski 
chciał tych rekolekcji, bo zapragnął 
kolejnej wspólnoty w waszej parafii. 
Zaproponował, żebym te rekolekcje 
poprowadził i tak się stało. Jak zgro-
madził ludzi – to pytanie już bar-
dziej do księdza proboszcza. Myślę, 
że przede wszystkim pierwszeństwo 
ma łaska Boża. To Jezus pragnie 
dotykać naszych serc i zaprasza, 
by korzystać z okazji, dzięki którym 
może przekonywać nas o swojej 
miłości. W drugiej kolejności jest ini-
cjatywa ludzka, czyli ogłoszenia nie-
dzielne, plakaty i banery, które były 
wywieszone wokół kościoła – tak, 
żeby rzucały się w oczy i dotykały 
umysłu i serca. Nie bez znaczenia 
było pewnie i osobiste świadectwo 
i bezpośrednie zaproszenie kogoś 
znajomego... Tych, którzy tym razem 
odpowiedzieli na to zaproszenie 
było około 30 osób.

To i tak dużo – biorąc pod uwagę 
czas, w którym się znajdujemy, 
w którym wiele osób nie wróciło 
do kościołów po ich zamknięciach 
i ograniczeniach w czasie pandemii 
oraz aktualne trudności wynika-
jące z izolacji, kwarantanny…

Tak, to prawda. W innych parafiach – bo tych reko-
lekcji było w naszej diecezji 6-7 w ostatnim czasie 
– mniej więcej liczba uczestników była podobna. 
Katechezy neokatechumenalne, które w waszej 
parafii również odbywały się w tym samym terminie 
też zgromadziły około 30 osób. To rzeczywiście jest 
czas trudny. Ważne jednak by się nie poddawać 
i nie ustawać w zapraszaniu parafian do odświeża-
nia relacji z Jezusem.

Chciałem poprosić o przedstawienie ekipy, 
której jesteśmy wdzięczni za ewangelizację. 
W trudnym momencie dla Kościoła, dla parafii 
i też pewnie poświęcając swój osobisty czas 
i z trudnościami były tutaj i ewangelizowały.
Pomagali liderzy i animatorzy ze wspólnot 
Odnowy w Duchu Świętym z okolicznych parafii. 
Myślę, że największa grupa z parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Wieliszewie. Wiemy, że ksiądz 
proboszcz pracował w parafii w Wieliszewie 
i tamtejszą wspólnotę prowadził, było więc 
naturalne, że ich właśnie zaprosił do pomocy 
w prowadzeniu rekolekcji, ale były też osoby 
z innych wspólnot z Legionowa.

Czy będą kolejne ewangelizacje – czy wspól-
nota, która teraz powstanie będzie się formo-
wać, uczestniczyć w kolejnych rekolekcjach?

Jeżeli ta wspólnota – o co się modlimy – 
się zawiąże, to będzie potrzebowała formacji. 
Będzie ksiądz prowadzący – myślę, że ksiądz 

proboszcz Grzegorz Kucharski zaproponuje ścieżkę 
formacji, będą na przykład konferencje tema-

tyczne, jako pomoc do pogłębiania relacji członków 
wspólnoty z Panem Jezusem. Formacja ma na celu 

wzrastanie w wierze, ma służyć pogłębieniu 
modlitwy osobistej, rozumieniu Słowa Bożego, 

rozpoznawaniu charyzmatów i ogólnie: życiu nauką 
Jezusa. I na pewno będą te osoby korzystały z róż-
nego rodzaju propozycji rekolekcyjnych w domach 
rekolekcyjnych w postaci tygodniowych rekolekcji, 

czy weekendów formacyjnych. W naszej diecezji 
mamy takie propozycje dla nowo zaangażowanych 

członków wspólnot. Ale też dobrym zwyczajem – 
i myślę, że w waszej parafii też tak będzie – jest 

proponowanie Rekolekcji Ewangelizacyjnych 
Odnowy (REO) dla kolejnych osób. 

O trwających od 22 września do 24 listopada pierwszych 
w historii parafii rekolekcjach ewangelizacyjnych Odnowy 
(REO) rozmawiamy z diecezjalnym koordynatorem Odnowy 
w Duchu Świętym ks. Łukaszem Turkiem - który je prowadził 
z ekipą ewangelizatorów. Pytaliśmy o tworzącą się wspólnotę 
Odnowy w Duchu Świętym w parafii świętego Jana Kantego.

Ks. Łukasz Turek pochodzi z para-
fii Matki Bożej Królowej Polskich 
Męczenników w Warszawie-Grocho-
wie. Święceń prezbiteratu udzie-
lił mu 9 czerwca 2001 r. biskup 
Kazimierz Romaniuk. Był wikariu-
szem w parafiach Niepokalanego 
Serca Maryi w Otwocku-Śródbo-
rowie (30.06.2001– 28.06.2003), 
Wniebowzięcia NMP w Celesty-
nowie (28.06.2003 – 01.07.2006), 
Św. O. Pio w Warszawie-Gocławiu 
(01.07.2006 – 29.08.2009), MB Czę-
stochowskiej w Wołominie 
(29.08.2009 – 26.08.2016), aktualnie 
jest wikariuszem w parafii Św. Ap. 
Jana i Pawła w Warszawie-Gocławiu 
- od 26.08.2016. Jest koordynatorem 
diecezjalnym Odnowy w Duchu 
Świętym od 1.11.2007.

Wspólnota Odnowy w Duchu św., 
która powstała po zakończonych 
rekolekcjach, spotyka się w ponie-
działki o godz. 19.00.

Cała rozmowa na stronie wspólnota.jankantylegionowo.pl
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Harmonogram Mszy świętych  
w ramach wizyty duszapasterskiej

Jak ma wyglądać kolejna godzina, 
aby nie uronić niczego z Bożej łaski 
dającej mi moc budowania, budowania 
człowieka, którego wielkości nie jestem 
w stanie poznać. Ciągłe rozerwanie 
pomiędzy tęsknotą bycia podobnym 
do Stwórcy i codziennością żądającą 
prostych i przyziemnych ofiar. Brak 
nadziei i załamanie byłoby następstwem, 

gdyby nie ciągłe Boże czekanie na moje wołanie i Jego 
ciche i niemal niedostrzegalne trwanie z nami.

Gdyby nie On, nie miałbym z kim dzielić bólu istnienia. 
Świadomość, że On wziął na Siebie moje słabości 
i moje grzechy, czyni moje życie lżejszym. On, Stwórca 
wszystkiego, Zbawiciel, Pan nad Panami. Nie muszę 
już szukać żadnego innego autorytetu. On przywo-
łuje mnie nieustannie, On chce ze mną spędzić czas 
w bliskości i zaufaniu, jeden na jeden, w cztery oczy 
i nieustannie czeka w kaplicy adoracji, w Najświętszym 
Sakramencie. Daje pokój i pewność, że razem donie-
siemy mój krzyż do szczęśliwego końca. 
Obym jak najczęściej odpowiadał na Jego zaproszenie

Dargo

Świadectwo Wizyta 
duszpasterska

Gdyby 
nie On, 

nie miałbym 
z kim dzielić 

bólu 
istnienia.

Trudna codzienność – 
świadectwo o adoracji

Każdy z nas, niezależnie od tego czy chce 
czy też nie, niesie swój codzienny krzyż. 
Ciężar którego nikt za nas nie podejmie. 
Dla mnie osobiście to zbyt mało czasu 
poświęcanych dla żony i dzieci, tak mało, 
że czasami myślę, że nie mam tego czasu 
niemal w ogóle, czas ograniczony 
do wymiany podstawowych myśli i życzeń 
do spełnienia, proste komunikaty, które 
nie są w stanie przenieść nawet tonu 
uczucia. A przecież czas, który dajemy 
najbliższym to wyraz naszej miłości, siła 
która jest w stanie budować naszą rodzinę. 
W tej ludzkiej niemocy wyrywa się z głębi 
krzyk do Boga: „co mam robić i jak żyć, 
aby wypełnić swoje powołanie?”

Życie
Złamany Chlebie i Wylana Krwi

Eucharystio promieniejąca życiem
Wsączasz Swoje życie w moje życie

Rozszerzasz moje serce na wielkość Twego
Tętnem Twego życia bije moje serce-

Zdolne objąć miłością każdego człowieka

Ewa

03.01.2022 godz. 19:00
 ulice: Batorego, Grunwaldzka, Chrobrego, 

Hubala 1, Hubala 2, Hanki, Hetmańska, 
Jagiellońska, Jasnogórska, Dietricha, Gdańska

04.01.2022 godz. 19:00
ulice: Broniewskiego 8, Parkowa, Pomorska, 

Ostrobramska, Piastowska, Hubala 4, Krakowska, 
Lwowska, Kościelna

05.01.2022 godz. 19:00
ulice: Hubala 3, Reymonta, Wileńska, 

Warmińska, Weteranów, Aleja 3 Maja 31,  
Aleja 3 Maja 2a, Sowińskiego 8,  
Aleja 3 Maja 26, Aleja 3 Maja 29,  

Aleja 3 Maja (ulica)

08.01.2022 godz. 11:00
ulice: Krasińskiego (ulica), Prymasowska, 
Langiewicza, Lubelska, Jagiellońska 21, 

Jagiellońska 19, Moniuszki, Barska, Chłopickiego

10.01.2022 godz. 19:00
ulice: Hubala 5, Rycerska, Schabowskiego, 
Senatorska, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, 

Skargi, Skorupki

11.01.2022 godz. 19:00
ulice: Hubala 6, Kujawska, Lisa Kuli, Sobieskiego, 
Bema, Mazowiecka, Kilińskiego, Sowińskiego 12, 
Sowińskiego 14, Sowińskiego 16, Sowińskiego 

19, Sowińskiego (ulica), Krasińskiego 71, 
Krasińskiego 75

12.01.2022 godz. 19:00
ulice: Konarskiego, Konopnickiej, Jagiellońska 

15, Jagiellońska 17, Poznańska, Królowej Jadwigi, 
Matejki, Marszałkowska, Chopina, Głowackiego, 

Gnieźnieńska, Grottgera, Tomczyńskiej, Toruńska

13.01.2022 godz. 19:00
ulice: Kościuszki, Kordeckiego, Kozietuskiego, 
Czarnieckiego, Zygmuntowska, Żeromskiego, 

Mickiewicza 25, Mickiewicza 27, Mickiewicza 35, 
Mickiewicza 37, Mickiewicza (ulica)

14.01.2022 godz. 19:00
ulice: Broniewskiego 2, Broniewskiego 
4, Broniewskiego 5, Broniewskiego 5a, 
Dwernickiego, Kazimierza Wielkiego 22, 

Kazimierza Wielkiego 26, Kazimierza Wielkiego 31, 
Kazimierza Wielkiego (ulica)
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