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Oddajemy do Waszych rąk Biuletyn z nowym tytułem – DROGA MARYI. 
Zaczerpnęliśmy go z Listu Apostolskiego „O Różańcu  Świętym”. Zajrzyjcie do 
24 rozdziału Rosarium Virginis Mariae RVM), w którym Jan Paweł II opisał to 
określenie. 
W grudniu i styczniu mamy szczególną możliwość kroczenia „drogą Maryi” – 
od uroczystości  Niepokalanego poczęcia Maryi Panny (8 grudnia), przez 
roraty w Adwencie aż do po okres Bożego Narodzenia. W tym czasie 
zachęcamy do modlitwy: z Maryją - na różańcu i za przykładem świętej Anny 
– z palcem na ustach. Wyjaśnienie tego zwyczaju znajdziecie w artykule o 
Galerii Faras.  
 

 

Zapraszamy do Żywego Różańca: 

 różaniec i msza święta w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 8.00 

 spotkanie w sobotę - 7 lutego 2015 o godz. 10.00 

 kontakt z zelatorkami: 

        Pani Stefania Grodzka (tel. 607-714-040)  

         Pani Leonarda Wiciak   (tel. 61-8143-071) 

 
 

   Intencje  modlitewne: 

   grudzień  2014  -  O dar pojednania dla ludzi żyjących  

                                     w nienawiści  wobec bliźniego 

   styczeń     2015  -  O pokój dla całego świata 



Od 'tajemnic' do 'Tajemnicy': droga Maryi 
Jan Paweł II - 24. rozdział  Listu Apostolskiego „O Różańcu Świętym” 
 
24. Cykle medytacyjne, proponowane przez różaniec święty, nie są 

oczywiście wyczerpujące, ale przypominają to, co istotne, prowadząc 

ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa, które stale czerpie z 

czystego źródła Ewangelii. Każdy z poszczególnych rysów Chrystusa 

opisanych przez Ewangelistów jaśnieje blaskiem Tajemnicy, która 

przewyższa wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19). Jest to Tajemnica Słowa 

Wcielonego, w którym « mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała » 

(Kol 2, 9). Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego kładzie tak wielki nacisk 

na tajemnice Chrystusa, przypominając, że « wszystko w życiu Jezusa [...] 

jest znakiem Jego misterium ».30Duc in altum Kościoła w trzecim 

tysiącleciu mierzy się zdolnością chrześcijan do « głębszego poznania 

tajemnicy Boga - to jest Chrystusa », w którym « wszystkie skarby 

mądrości i wiedzy są ukryte » (Kol 2, 2-3). Do każdego ochrzczonego 

skierowane jest gorące życzenie z Listu do Efezjan: « Niech Chrystus 

zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i 

ugruntowani [...] zdołali [...] poznać miłość Chrystusa, przewyższającą 

wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą » (3, 7-19).  

Różaniec staje na służbie tego ideału, wyjawiając 'sekret', jak można 

łatwiej otworzyć się na głęboką, porywającą znajomość Chrystusa. 

Moglibyśmy to nazwać drogą Maryi. Jest to droga przykładu Dziewicy z 

Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słuchania. Jest to równocześnie 

droga pobożności maryjnej, ożywianej świadomością nierozerwalnej więzi 

łączącej Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę: tajemnice Chrystusa są 

również, w jakimś sensie, tajemnicami Maryi, nawet wówczas, gdy nie 

jest z nimi bezpośrednio związana, przez sam fakt, że żyje Ona Nim i dla 

Niego. Powtarzając w « Zdrowaś Maryjo » słowa anioła Gabriela i św. 

Elżbiety, czujemy się pobudzani, by szukać wciąż na nowo u Maryi, w Jej 

ramionach i w Jej Sercu, « błogosławionego owocu Jej żywota » (por. Łk 1, 

42). 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-

ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_pl.html (odczyt z dnia 01-12-2014) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_pl.html


Otwarcie Galerii Faras 
Monika Kuc  16-10-2014 
 

W piątek, 17 października w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarta 

została Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w nowej 

aranżacji. 

 

Można w niej znów oglądać ponad 60 wspaniałych malowideł z VIII–XIV 

wieku, unikatowych zabytków sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego 

odkrytych i uratowanych przez ekipę polskich archeologów pod kierunkiem 

prof. Kazimierza Michałowskiego. Polacy uczestniczyli wówczas w wielkiej 

międzynarodowej akcji pod patronatem UNESCO ratowania pozostałości 

kultur Doliny Nilu, którym groziło zalanie wodami sztucznego Jeziora Nasera.  

Bezcenne dzieła pochodzą z kościoła katedralnego biskupów Faras, miasta w 

średniowiecznym królestwie Nobadii w Dolinie Nilu, na terenie dzisiejszego 

Sudanu. Muzea w Warszawie i w Chartumie to jedyne miejsca na świecie, 

gdzie można zobaczyć niezwykłe malowidła z Faras. 

……… 

Nowa Galeria Faras została zaprojektowana tak, by oddawała sposób 

rozmieszczenia dzieł w oryginalnym wnętrzu katedry. ….. W centralnym 

punkcie galerii znajduje się monumentalny wizerunek Marii z Dzieciątkiem, 

bo to ona była patronką świątyni, obok przedstawień Archaniołów: Michała z 

trąbą i Gabriela z mieczem. Ale są i inne wspaniałe malarskie przedstawienia, 

np. Chrystusa na tronie, aniołów, apostołów, pustelnika Amone, biskupów 

Potrosa i Marianosa, a także znany portret św. Anny - z palcem na ustach, 

nakazującej skupienie, potęgowane jeszcze koptyjskimi śpiewami 

liturgicznymi, dobiegającymi z tła.….. 

Z plakatu wystawy jeszcze raz spogląda na widzów św. Anna, a drukowany 

apel wzywa: „Zagoniona cywilizacjo, odkryj zaginioną historię". Uroczyste 

otwarcie Galerii honorowym patronatem objęło UNESCO i Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

http://www.rp.pl/artykul/9149,1149714-Otwarcie-Galerii-Faras-w-Muzeum-Narodowym-w-
Warszawie.html?referer=redpol(odczyt z dnia 01-12-2014) 

http://www.rp.pl/artykul/9149,1149714-Otwarcie-Galerii-Faras-w-Muzeum-Narodowym-w-Warszawie.html?referer=redpol
http://www.rp.pl/artykul/9149,1149714-Otwarcie-Galerii-Faras-w-Muzeum-Narodowym-w-Warszawie.html?referer=redpol


Anna z palcem na ustach 
 Monika Kuc  26-08-2014  

Wizerunek św. Anny, matki Marii, stał się symbolem nie tylko Galerii z 
Faras, ale przez długie lata pełnił też rolę logo Muzeum Narodowego w 
Warszawie, więc kojarzy się z nim automatycznie (choć od paru lat nowe 
logo opiera się wyłącznie na liternictwie). 

Kustosz Kolekcji Nubijskiej Bożena Mierzejewska opowiada, że portret 
świętej to zapewne fragment większego niezachowanego malowidła, na co 
wskazuje napis nad jej głową: „Św. Anna  Matka Bogurodzicy i..." 
Najprawdopodobniej matka Marii namalowana była na nim z córką. Kanon 
przedstawień tej świętej w sztuce chrześcijańskiej wzorowano na 
wyobrażeniach Matki Boskiej z Jezusem. Annę malowano podobnie,             
w pozycji stojącej lub siedzącej z małą Marią. 
Oryginalną cechą malowidła jest palec na ustach świętej, nakazujący ciszę. 
Być może to aluzja do „ciszy Bożej", w której, jak pisał św. Ignacy 
Antiocheński, dokonały się trzy tajemnice związane z Marią: cudowne 
poczęcie, dziewictwo i narodzenie Syna Bożego. Gest ten interpretowany 
jest także po prostu jako znak modlitwy. Nie znamy innego przedstawienia 
św. Anny w taki sposób pokazanej, ale można tu przywołać malowidło                
z egipskiego klasztoru w Bawit, na którym mnisi recytujący psalmy 
trzymają palce na ustach. W środowiskach monastycznych w Egipcie i 
Palestynie istniał zwyczaj cichej modlitwy, odmawianej półgłosem, podczas 
której kładziono wskazujący palec prawej ręki na ustach. Ten gest miał 
chronić modlącego się przed diabłami i złymi mocami próbującymi 
wtargnąć do jego serca. 
 
 
św. Anna z Faras, nad nią napis po 

grecku: Anna, Matka Bogurodzicy, 

VIII–IX w. 

Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie  

 

http://www.rp.pl/artykul/9149,1136036-

Otwarcie-Galerii-

Faras.html?referer=redpol(odczyt z dnia 

01-12-2014) 
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