
UWIERZYĆ
ZIMA 2021ISSN 2300-2670 NR 47

BIULETYN PARAFII ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I MĘCZENNIKÓW RZYMSKICH W WARSZAWIE-WŁOCHACH



2

Boże Narodzenie – jakie jest księdza pierwsze skojarzenie 
z tymi świętami? 
Największym przeżyciem dla mnie była szopka betlejemska 
w kościele i aniołek kiwający główką J.

Zawsze zachwycałem się jakąś tajemnicą obecności Pana Je-
zusa w żłóbku i całym wystrojem kościoła.
Czy były w domu księdza jakieś zwyczaje wigilijne, świą-
teczne, które były oryginalne i wyjątkowe tylko w rodzin-
nych stronach?
Mój tato przynosił do domu siano, rozkładaliśmy je na stole, 
w  czterech rogach stołu kładliśmy zawsze chleb i  przykrywa-
liśmy stół obrusem. Po świętach chleb i siano tata wynosił dla 
zwierząt.
Jak wyglądał wieczór wigilijny u Księdza w domu?
Na stole ustawiane były pokarmy, później wspólnie odmawiali-
śmy modlitwę i śpiewaliśmy pieśń „Bóg się rodzi”. Mama miała 
dobry głos, więc śpiewała za nas wszystkich – my jej tylko prze-
szkadzaliśmy J.

Późnym wieczorem szliśmy na Pasterkę do Radzynia Podla-
skiego – na skróty przez las, około 9 kilometrów. W czasie drogi 
śpiewaliśmy kolędy i rzucaliśmy zimne ognie, żeby zaczepić je 
na gałęziach drzew. Po Pasterce, znowu pieszo, wracaliśmy do 
domu.
Czy zechciałby ksiądz podzielić się z  nami swoim naj-
piękniejszym albo najbardziej ekscytującym świątecznym 
wspomnieniem?
Najbardziej ekscytującym świątecznym wspomnieniem było ka-
zanie ks. prałata Kobylińskiego, który kazał sobie odebrać mi-
krofon i na cały kościół rozlegało się gromkie: „Bóg się rodzi!!!”
Dzisiaj wydaje się, że to właśnie Boże Narodzenie wiedzie 
prym a nie Wielkanoc. Czy nie przesadzamy z takim „ma-
gicznym”, komercjalnym obchodzeniem świąt już od listo-
pada?
Dzisiaj jest to „biznesnarodzenie”. Świat żyje tylko tym, co 
zewnętrzne i  nazywa to jedyne wydarzenie w dziejach świata 
„magicznym”. Aczkolwiek po miesiącu, w którym wspominamy 
zmarłych, konwencja daje znać, że coś nowego się wydarzyło. 
I świat nie chce CZEKAĆ na Boże Narodzenie, chce mieć je JUŻ.

Adam Mickiewicz napisał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w be-
tlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.”

Czas oczekiwania dla chrześcijanina, to czas tęsknoty za Je-
zusem, który przychodzi do duszy ludzkiej. I są to święta, które 
jednoczą wokół nowo narodzonego Jezusa. Ale i wielu chrześci-
jan też dzielą przy wigilijnym stole i wielu bardziej rzucają się 
w oczy ciemności niż Światło.
Co zrobić, by ochronić duchowy wymiar świąt dla siebie 
i bliskich, by nie zniszczyła go komercją, te nacierające 
zewsząd reklamy i promocje?
Świadomość, że nowo narodzony mały Jezus oczekuje na mi-
łość, aż się chce powiedzieć światu: „na miłość Boską, uspokój 
się!”. Święta, bez gorącej miłości do Jezusa, mogą stać się pie-
lęgnacją miłości własnej, nie bacząc na to, że „Słowo stało się 
Ciałem, przyszło do nas, a myśmy Go nie przyjęli.”
Na czym polega duchowe przygotowanie się do świąt Bo-
żego Narodzenia? Jaka jest jego istota?
Ktoś, kto rozpoznał ogrom miłości w małym Dzieciątku Jezus, bę-
dzie zawsze tęsknił za Jego miłością i będzie ubolewał nad tym, 
jaka nasza ludzka miłość jest bardzo małą. Istotą Bożego Naro-
dzenia jest więc nowa narodzona miłość Boga w nas.
Dzieci przeżywają Boże Narodzenie wyjątkowo, czekają na 

choinkę, prezenty. Jed-
nak dla wielu rodzin lu-
dzi i ludzi samotnych to 
czas najtrudniejszy i najmniej 
przyjemny w  roku.  Jak dobrze 
i pięknie przeżyć te święta? 
Dzieci i młodzież wychowuje się na prze-
życiach – światło i piękno – i nasze gesty 
miłości mają prowadzić młodych do Chry-
stusa. Starszy człowiek, zostając sam na 
święta, może się czuć osamotniony, może nie-
raz odrzucony, ale przez to bardziej zrozumie 
głębię odrzucenia Jezusa poza ciepło domu. Bo 
Pan Jezus, w tym wieku człowieka, pragnie wyłącz-
nej miłości do Siebie. Jeżeli człowiek przeżyje swoje 
trudności, problemy razem z Józefem i Maryją, to może 
być to mistycznym spotkaniem ze Światłem, które świe-
ci w ciemnościach.
Czy Boże Narodzenie może trwać cały rok?
Okres świąt trwa cały rok, jeśli z miłością przyjmujemy Boga 
w najmniejszej postaci – Eucharystii, i jesteśmy świadomi świa-
tła, które nam pozwala iść przez różne ciemności życia, kiedy 
przychodzimy na adorację, by tam wyrażać naszą najgłębszą 
miłość do Jezusa eucharystycznym ciele.
W czasach wielkiego kryzysu rodziny, rosnącej liczby roz-
wodów i  rozbitych małżeństw, Boże Narodzenie w  pro-
sty sposób przypomina, czym jest  rodzina. Czy historia 
o Bożym Narodzeniu mogłaby być dobrymi rekolekcjami 
dla małżeństw?
Święty Jan Paweł II uświadomił nas, że współczesny człowiek 
żyje, jakby Boga nie było. Samowystarczalność jest największym 
grzechem człowieka, który może rozbić całe jego życie. Lekce-
ważenie, pomijanie obecności Boga, wyrzucanie Go poza ciepło 
domu rodzinnego – tak do szopki, tak do kościoła, czyli gdzieś na 
uboczu, sprawia, że człowiek mówi: mi też się coś należy od ży-
cia, nie stać mnie, by być z Chrystusem tam, gdzie może zimno, 
może niewygodnie. Bo nie stać człowieka na to, by był heroiczny 
w miłości do swoich bliskich, a co dopiero mówić o miłości do 
Boga.

Boże Narodzenie jest czasem rekolekcji, szkoły dla rodzin. Bło-
gosławieni, którzy słuchają, słyszą i zmieniają styl swojego myśle-
nia ze „światowego” na poziom duszy.
Święta to czas życzeń. Czego Ksiądz życzy swoim parafia-
nom?
Moim Parafianom życzę jak najgłębszego radowania się ze 
Światła, które w ciemnościach świeci, pragnienia miłości, która 
przychodzi z Nieba, przyjęcia jej, otwarcia drzwi dla nowo na-
rodzonego Jezusa, który uczy nas miłować to, co święte, wielkie 
i piękne. 

Życzę radości serca, pokoju ducha oraz głębokiej modlitwy 
za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki i św. Józefa. Życzę świę-
tych rozmów przy stole wigilijnym, to znaczy mówienia tego, co 
konieczne do zbawienia. Radowania się rodziną i prezentami od 
Boga, które mogą znajdować się w tych małych prezentach da-
wanych tym, których kochamy. Niech te święta będą błogosła-
wieństwem, pokojem i radością ducha dla wszystkich, których 
spotkamy.

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
Rozmowę z ks. PRoboszczem zygmuntem 

niewęgłowskim PRzePRowadziła agnieszka bąk

W SERCU PROBOSZCZA

„BÓG SIĘ RODZI!”



3

Szczęść Boże 
wszystkim 
czytelnikom 
naszej gazety
Zapraszam do lektury najnowszego 
numeru Uwierzyć. W nim m in.: 
informacje z życia naszej parafii, 
przypomnimy sobie przepiękny koncert 
chóru kameralnego „In Laetitia”, 
dowiemy się, jak uczciliśmy długo 
oczekiwaną beatyfikacje matki Róży 
Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. 
Poznamy, kto w tym roku został 
promowany na lektora. Podsumujemy 
kolejną akcję krwiodawstwa i dowiemy 
się kiedy, po raz kolejny, będzie można 
uratować życie. Będzie też o tym, jak 
śpiewająco krzewiliśmy patriotyzm 
w piątkowy wieczór w naszej kawiarence. 
Nie zabraknie informacji o działalności 
Domowych Kręgów Biblijnych, które 
zapraszają nas na spotkania ze Słowem 
Bożym. Dzięki jednemu z artykułów 
poznamy świętych z naszego kościoła 
i rozpoczniemy poświęcony im cykl. 
Warto przeczytać też wywiad z panem 
kościelnym i poznać go nieco bliżej. 
Zapraszamy parafian, i nie tylko, na 
piękną pielgrzymkę do Gruzji, śladami 
wczesnego chrześcijaństwa. W tym 
numerze przeczytamy również o kilku 
wydarzeniach dedykowanych młodzieży. 
Na koniec zajrzymy za klauzurę, 
a dokładniej do sióstr Karmelitanek. 
Życzę miłej lektury!

   Ks. Paweł Paliga
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Jak wygląda takie spotkanie? Oprócz kon-
certów, nieodłącznym elementem jest udział lo-
kalnych wspólnot, które prezentują swoją dzia-
łalność oraz dzielą się świadectwem wiary. Dla 
naszej młodzieży zagrał zespół „dla Tego”. Człon-
kowie wspólnot młodzieżowych mają okazję za-
prosić rówieśników do dalszej formacji w swoich 

szeregach. Prezentacja wspólnot może przybie-
rać urozmaicone formy takie jak przedstawienie 
teatralne, wywiad czy prezentacja multimedial-
na. Podczas tego wydarzenia zaprezentowały się 
Skauci Europy, ministranci oraz oaza. Wszystko 
po to, by pokazać młodym, że są miejsca, w któ-
rych ludzie młodzi mogą pogłębiać swoją wiarę. 

 „Qulturalne 
Bierzmowanie”
TAKŻE W NASZYM DEKANACIE 23.09.2021

Co to jest „Qulturalne Bierzmowanie”? To formuła spotkań artystów 
z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Idea 
ma zasięg ogólnopolski. Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie 

rocznego cyklu katechez, poprzez zorganizowanie koncertu muzyki 
chrześcijańskiej ze świadectwami, w lokalnym Domu Kultury. Nasze 

spotkanie odbyło się na terenie parafii św. Józefa w Domu Kultury Arsus. 
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I że są młodzi, którzy Boga się nie wstydzą. 
Kiedy była inauguracja „Qulturalnego Bierz-

mowania”? Pierwsze wydarzenie pod nazwą 
„Qulturalne Bierzmowanie” odbyło się 17 stycz-
nia 2020 w Ośrodku Kultury Arsus w Warszawie 
i zostało zorganizowane przez ks. Dziekana Zbi-
gniewa Sajnóga z  parafii Św. Józefa w  Warsza-
wie. W  wydarzeniu wziął udział Darek Malejo-
nek, który zagrał koncert i podzielił się swoimi 
doświadczeniami wzrastania w wierze, a  także 
Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło Życie, 
która prócz świadectwa przedstawiła dramę 
o dialogu człowieka z Bogiem. Wydarzenie spo-
tkało się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno 
młodzieży jak i  Duszpasterzy, co zachęciło nas 
do rozszerzania tej idei. 

Dlaczego Dom Kultury? Organizatorzy sta-
wiają na jakość – zapraszamy do współpracy 
twórców chrześcijańskich z dorobkiem koncerto-
wym, zespoły które prezentują autorską muzykę, 
wydają płyty. Stąd wymagane są odpowiednia 
sala, nagłośnienie, oświetlenie i  obsługa wyda-
rzenia. Dom Kultury może, na wniosek lokalnych 
duszpasterzy, zapewnić te warunki bezpłatnie, 
co znacznie ogranicza koszty wydarzenia. De-
kanat pokrywa jedynie koszt wynagrodzenia 
artystów, a  lokalna młodzież dostaje możliwość 
udziału w  dedykowanym, profesjonalnie zorga-
nizowanym wydarzeniu. Co ważne, spotkanie 
z wiarą poza Kościołem może być okazją do po-
twierdzenia, że życie i wiara to nie są dwa od-

rębne światy. 
Tworzymy witrynę www.qulturalnebierzmo-

wanie.pl i  Fangape Qulturalne bierzmowanie 
jako miejsce promujące ideę, nie promujemy wy-
branych artystów, ale zapraszamy wszystkich 
(nie tylko artystów, ale również animatorów, ka-
techetów, menedżerów, księży oraz przedstawi-
cieli mediów) do współpracy na rzecz młodzieży. 
Tylko dzięki dobrej współpracy – artyści, wspól-
noty, duchowni – możemy stworzyć nowe miej-
sca spotkań, dotrzeć do młodych ludzi i sprawić, 
aby bierzmowanie nie było sakramentem odej-
ścia z  Kościoła. Dzięki takiej współpracy: ks. 
proboszcz (odpowiedzialny za przygotowanie 
młodzieży) pokazuje innych świeckich zaangażo-
wanych w życie Kościoła, dzielących się z innymi 
swoim życiem, talentem, zainteresowaniami.

Skąd się wywodzicie? Muzycy często są człon-
kami wspólnot tj.: Ruchu Światło Życie, Drogi 
Neokatechumenalnej, Skautów Europy, KSM 
i innych.

Jakie są plusy tych wydarzeń? Lokalne wspól-
noty działające przy danej parafii otrzymują 
wsparcie i  okazję do zaprezentowania swojej 
działalności, młodzież ma szansę poznać z pierw-
szej ręki dostępne w parafii/dekanacie wspólnoty, 
do których mogą dołączyć. Artyści mają okazję 
wystąpić z repertuarem dopasowanym do ludzi 
młodych (muzyka rozrywkowa oparta o  chrze-
ścijańskie wartości i  świadectwo), co stanowi 
wsparcie dla rozwoju muzyki chrześcijańskiej 
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w  Polsce. Dom Kultury włącza się w  promocję 
kultury chrześcijańskiej, poszerza swoją ofertę 
dla lokalnej społeczności. Jako rodzice wiemy, 
że odpowiednie środowisko wzrostu naszych 
dzieci, jest niezbędne do wychowania dojrzałego 
chrześcijanina i  obywatela. Jesteśmy przekona-
ni, że dobra współpraca z  artystami w  ramach 
Qulturalnego Bierzmowania, przyczyni się do 
lepszego zaangażowania młodzieży w życie Ko-
ścioła.

Jakie stawiacie sobie cele? Naszym celem jest 
zainicjowanie 1057 wydarzeń pod nazwą Qultu-
ralne Bierzmowanie w ciągu każdego roku – tyle 
jest bowiem dekanatów w  Polsce. Zależy nam, 
aby stały się stałym punktem w kalendarzu de-
kanalnym. Wszystko na chwałę Boga!

Kto odpowiada za te wydarzenia? Zespół 
koordynatorów w diecezjach : Emil Niedziński, 
Konrad Habit, Agnieszka Metzgier Mikołaj Gru-
dziński (diec. Warszawska i  Warszawsko Pra-
ska), Łukasz Jaszczuk (diec. Siedlecka), Karol 
Gut (diec. Tarnowska), Artur Wiśniewski (diec. 
Płocka), Jessica Karlinska (diec. Poznańska) , ks. 
Bogusław Jankowski i inni. Ambasador: ks. pra-
łat Zbigniew Sajnóg – Dziekan Dekanatu Warsza-
wa Ursus. Patroni akcji: św. Jana Bosco i bł. Car-
lo Acutis. Błogosławi: ks. kard. Kazimierz Nycz, 
ks. bp. Romuald Kamiński, ks. abp. Grzegorz 
Ryś, ks. bp. Damian Bryl oraz ks. bp. Krzysztof 
Wętkowski 

ks. Paweł Paliga
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O Pani Moja, O Matko moja, cała się Tobie oddaję;
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie,

gdyż jestem Twoja. O Dobra Matko, broń mnie
 i strzeż jako własności Twojej.

Amen.



8. grudnia obchodzimy w  Kościele Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Tego dnia, w 1854 roku papież Pius 
IX ogłosił dogmat potwierdzający wcześniejsze 
przekonanie o wyjątkowości Maryi, które swoje 
początki ma już w  pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa. Ojcowie Kościoła często nazywali 
Matkę Jezusa czystą, bez skazy, niewinną. Sama 
Maryja, objawiając się Bernardecie Soubirous 
w Lourdes, przedstawiła się „Jestem Niepoka-
lane Poczęcie”.

Niewinną, czystą i bez skazy Maryję za swoją 
patronkę obrały dziewczynki ze Wspólnoty Bie-
lańskiej. Chcą Jej w pełni zaufać i iść przez życie, 
wzorując się na Jej postawie. Niepokalana Mary-
ja ma być dla nich tarczą w walce ze złem i po-
mocą, by stale mogły żyć w przyjaźni z Jezusem.

W tą piękną uroczystość, na mszy św. o godz. 
18.00, miały miejsce dwa ważne wydarzenia. 
W  obecności Boga i  parafian, przy wsparciu 

opiekunów – ks. Pawła i p. Agnieszki oraz Rodzi-
ców i Najbliższych, sześć Bielanek: Łucja, Mag-
da, Helenka, Anielka, Zosia i Iza, odnowiło przy-
rzeczenie złożone w dniu wstąpienia do służby. 
Dziewczynki przyjęły też do swojego grona 
nowe członkinie. Gosia, Ula i Zuzia, po długim 
przygotowaniu, po raz pierwszy złożyły przyrze-
czenie. Otrzymały też symbole przynależności 
do Dziewczęcej Służby Maryjnej – błękitne pe-
leryny i cudowne medaliki Maryi Niepokalanej. 
To wielka radość dla wspólnoty parafialnej, że 
w obecnych czasach nie brakuje chętnych mło-
dych ludzi, by swoją postawą, z odwagą wyzna-
wać wiarę w społeczności lokalnej.

Dziękując Bogu za powołanie dziewczynek, 
pamiętajmy o nich w naszej codziennej modli-
twie, aby wytrwały w  złożonych przyrzecze-
niach; prośmy jednocześnie o nowe powołania 
do Wspólnoty.

maRia koPania

Nasze Bielanki
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Zapraszamy wszystkie dziewczynki do dołączenia do Wspólnoty 
Bielanek. Razem będziemy zgłębiać historię, postawę i naukę Ma-
ryi, a także ciekawie spędzać czas. Spotkania odbywają się w piątki 
o godz. 17.00 w parafialnej kawiarence. Zachęcamy też do kontaktu 
z nami po niedzielnej mszy św. o godz. 11.00.
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Każdy chłopiec włączony do Liturgicznej 
Służby Ołtarza, przechodzi wieloletnią drogę, 
w trakcie której zdobywa umiejętności upoważ-
niające go do sprawowania nowych funkcji przy 
ołtarzu. Począwszy od bycia kandydatem, któ-
ry jest okresem przygotowawczym do posługi 
w kościele, poprzez bycie ministrantem, a na-
stępnie lektorem.

Pięć przykazań lektora:
•	 Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara 

się prowadzić życie według niego.
•	 Lektor starannie przygotowuje się do liturgii 

przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
•	 Lektor dba o czystość swojej duszy przez re-

gularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego 
języka.

Promocja lektorów
Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań 
Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on poda-
wać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma 
psałterzysty, może też wykonać psalm między 
czytaniami. Strojem liturgicznym ustanowionego 
lektora jest alba.
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•	 Lektor świadczy o Chrystusie w  swojej co-
dzienności, przez  postępowanie, postawy 
i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

•	 Lektor jest przykładem dla innych, młod-
szych ministrantów. Swoim życiem zachęca 
wszystkich do  naśladowania wzorców za-
wartych w Słowie Bożym.
W sobotę, 16 października, w  rocznicę po-

wołania na Stolicę Apostolską świętego Jana 
Pawła II, archidiecezja warszawska wzbogaciła 
się o 125 nowych lektorów, w tym trzech z na-
szej parafii: Jakub Woźniak, Mateusz Nowiński 
i Krystian Kmiecik. W kursie lektorskim uczest-
niczyli głównie licealiści, ale zgłosiły się również 
osoby młodsze i starsze. Najmłodszy uczestnik 
ma 13, a najstarszy 61 lat.

Wszyscy wzięliśmy udział w rocznym przy-
gotowaniu do posługi, które obejmowało wykła-
dy z fonetyki, liturgiki i biblistyki. 

W kształceniu nas, dużą rolę odegrali dusz-
pasterze kursu oraz alumni Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego św. Jana 
Chrzciciela, których przełożeni skierowali do 
pomocy przy przygotowywaniu nas. 

Przygotowania do objęcia tej funkcji od-
bywały się zarówno w  formie zdalnej jak i  na 
spotkaniach w  małych grupach w  kościele 
seminaryjnym.

W czasie przygotowania, odbyły się również 
tygodniowe wakacyjne rekolekcje Była to okazja 
do wspólnej modlitwy z klerykami oraz do spo-
tkań z  alumnami i  przełożonymi Seminarium. 
Na ostatniej prostej przed promocją w kościele 
seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. 
odbyło się dla nas duchowe przygotowanie pod 
przewodnictwem ks. Walentego Królaka.

Staraliśmy się dobrze przygotować do wy-
pełnienia swojej funkcji. To, co będziemy czy-
tać w kościele, nie jest artykułem z gazety, nie 
będziemy też głosić swoich słów ale słowo Pana 
Boga. 

Do naszych zadań jako lektorów należy pu-
bliczne odczytywanie tekstów Pisma Świętego 
i modlitwy wiernych podczas Eucharystii i na-
bożeństw, jak też własne studium Słowa Boże-
go i wprowadzanie go w swoje życie.

Promocja lektorska odbyła się w  Świątyni 
Opatrzności Bożej w  Wilanowie. Mszę Świętą 
o  godzinie 11.00 odprawiało kilkudziesięciu 
księży z parafii kandydatów na lektorów, prze-
wodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej Michał Janocha. Na wstępie po-
wiedział m.in.:

Serce się raduje, widząc 125 młodych ludzi, 
którzy za chwilę staną się lektorami, czyli czy-
telnikami, odbiorcami i  przekazicielami słowa 
Bożego. Modlimy się, abyście byli wierni temu 
Słowu, żebyście wciąż do Niego dorastali, żeby 
Ono było waszą siłą.

Biskup Janocha wygłosił również kazanie. 
Znalazły się w nim także życzenia dla lektorów:

Niech Biblia będzie waszym pokarmem. 
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Niech będzie najważniejszą książką waszego 
życia, w której jest mądrość wszystkich ksiąg, 
które były napisane i które będą napisane. Bo 
jest to Słowo Boże. Niech Ono was prowadzi, 
niech będzie światłem, kiedy przyjdą w  wa-
szym życiu ciemności, niech będzie drogo-
wskazem, kiedy będziecie pytać, dokąd iść, 
niech będzie radością, kiedy przyjdzie chwila 
smutku, bo tylko wtedy będziecie mogli tym 
Słowem skutecznie się dzielić i  rozpalać ser-
ca innych w  tym smutnym świecie, w którym 
coraz więcej ludzi odwraca się od Boga.(…)
To my, gliniane naczynie otrzymujemy skarb. 
Strzeżcie go.

wi Perzynie oraz wspomagającym ich podczas 
kursu klerykom.

Dziękujemy Bogu za to, że doprowadził nas 
do pełnienia tej zaszczytnej służby.

Podziękowania składamy również naszemu 
Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi za skiero-
wanie nas na kurs lektorski, życzliwość i  du-
chowe wsparcie a  także wszystkim kapłanom 
z naszej parafii.

W  tej ważnej chwili towarzyszyli nam naj-
bliżsi oraz wikariusz naszej parafii ks. Paweł Pa-
liga – Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza a tak-
że nasi starsi koledzy lektorzy. Dziękujemy.

Prosimy o  modlitwę za nas, abyśmy sta-
rali się dobrze czytać Słowo Boże, czyniąc to 
z  wiarą, że Bóg dokona tego, aby przyniosło 
ono owoc w  zgromadzeniu. Abyśmy zadania, 
które stoją przed nami, wypełniali z otwartym 
sercem i gorliwością. Niech nasza służba w nas 
samych rodzi jak najlepsze owoce. Bóg zapłać!

kRystian kmiecik

Serce się raduje, widząc  
125 młodych ludzi, którzy  

za chwilę staną się lektorami, 
czyli czytelnikami, odbiorcami 

i przekazicielami słowa Bożego. 
Modlimy się, abyście byli wierni 

temu Słowu, żebyście wciąż  
do Niego dorastali,  

żeby Ono było waszą siłą.

Po zakończonej Eucharystii przedstawiciel 
lektorów podziękował biskupowi Michałowi oraz 
wszystkim, którzy przygotowywali nas do peł-
nienia posługi lektorskiej w tym duszpasterzowi 
kursu, księdzu prałatowi Wiesławowi Kądzieli, 
księżom Mateuszowi Kielarskiemu i Grzegorzo-
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U ks. Zenona...
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Ostatni rok nie sprzyjał działalności 
chórów i  wiele zespołów przeniosło swoją 
działalność do Internetu, zatem po długiej 
przerwie kontakt z Publicznością „na żywo” 
był dla wykonawców koncertu szczególnym 
przeżyciem.

W  pierwszej części wieczoru chór „In 
Laetitia” zaprezentował specjalny program 
złożony z muzyki cerkiewnej, przygotowany 
na przesłuchanie konkursowe w ramach 40-
go Jubileuszowego Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Już 
23.09.2021 zespół wystąpi w  Operze i  Fil-
harmonii Podlaskiej w  Białymstoku, gdzie 
odbywają się koncerty festiwalowe oceniane 
przez międzynarodową komisję.

W kościele we Włochach chór zaśpiewał 
6 kompozycji:

Na początek zabrzmiała anonimowa pieśń 

W niedzielę 12.09.2021 
w kościele pod wezwaniem 

Świętych Teresy od Dzieciątka 
Jezus i Męczenników 

Rzymskich przy ul. Rybnickiej 
27 w Warszawie wystąpił chór 

kameralny „In Laetitia”. Wieczorny 
koncert poprowadziła pani 

dyrygent Barbara Kucharczyk, 
pod której kierunkiem zespół 
pracuje od momentu swojego 
powstania w lutym 2016 roku.

„InLaetitia”
we Włochach
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„S’nami Bog”, wykorzystująca fragment li-
turgii kościoła prawosławnego. Tekst pieśni, 
w tłumaczeniu: „Z nami jest Bóg, zrozumcie, 
narody i  pokłońcie się z  pokorą, albowiem 
z  nami jest Bóg!” jest często wykonywany 
w cerkwi w różnych opracowaniach muzycz-
nych. Podobnie jest ze słynnym „Hymnem 
Cherubinów” („Cheruwimskaja”), otwierają-
cym drugą część tzw. „Boskiej Liturgii św. 
Jana Chryzostoma Złotoustego”. Muzykę do 
tego hymnu skomponował m. in. Piotr Czaj-
kowski, ale na koncercie chóru „In Laetitia” 
zabrzmiało chyba najbardziej znane opraco-
wanie tego cerkiewnosłowiańskiego tekstu, 
dokonane przez Dymitra Bortnianskiego, 
klasyka rosyjskiej muzyki cerkiewnej z XVIII 
wieku. Tłumaczenie tekstu: „My, którzy mi-
stycznie reprezentujemy Cherubinów i  któ-
rzy śpiewamy po trzykroć święty hymn do 
dającej życie Trójcy Świętej, odłóżmy teraz 
na bok wszystkie ziemskie troski, abyśmy 
mogli przyjąć Króla wszelkiego stworzenia, 
który przychodzi niewidzialny, w otoczeniu 
anielskich zastępów. Alleluja.” pozwoliło słu-
chaczom lepiej zrozumieć tę niezwykłą for-
mę oddawania czci Bogu, wyrażoną piękny-
mi brzmieniami i nieśpiesznym przebiegiem 
tempa utworu.

Trzeci utwór w  programie koncertu to 
„Gospodi, pomiłuj”, czyli: „Panie, zmiłuj się” 
XIX-to wiecznego kompozytora Grigorija 
Fiodorowicza Lwowskiego. Zwyczajowo wy-

konuje się go w „Święto Podwyższenia Krzy-
ża” czyli upamiętnienie odnalezienia przez 
św. Helenę w  IV w. n.e. krzyża, na którym 
umarł Chrystus. Jest to dla chrześcijan jed-
na z najważniejszych relikwii. Wspomniane 
święto w  kalendarzu gregoriańskim przy-
pada 14-go, a w juliańskim 27-go września. 
Podczas uroczystego nabożeństwa w cerkwi, 
tekst złożony z jednej frazy powtarza się aż 
75-krotnie podczas podnoszenia i opuszcza-
nia krzyża przez duchownego. W wersji kon-
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certowej prośba o  zmiłowanie pojawiła się 
jedynie nieco ponad 30 razy, ale w połowie 
utworu wyraźnie słychać było zmniejszenie 
poziomu głośności do minimum (piano pia-
nissimo). Odpowiada to sytuacji w misterium 
liturgicznym, kiedy to krzyż opuszczany jest 
do najniższego położenia.

Zupełnie inny charakter miał następny 
utwór: „Legenda o Chrystusie” op. 54 nr 5 
Piotra Czajkowskiego. Kompozytor wykorzy-
stał w  tym wypadku liryczny wiersz Anny 
Płeszczejewej, która z kolei prawdopodobnie 
sięgnęła do jednego z  żydowskich „midra-

szy” i znalazła tam taką opowieść: Jezus jak 
dziecko, pielęgnował róże w  swoim ogro-
dzie, żeby sobie z nich upleść wianek. Kiedy 
róże zakwitły, przywołał dzieci żydowskie, 
ale każde z nich zerwało sobie jeden kwiat 
i w ten sposób ogołociły cały ogród. Zapyta-
ły więc Jezusa: „Jak upleciesz sobie ten wia-
nek, jeżeli w twoim sadzie już nie ma róż?” 
I na to pada znamienna odpowiedź małego 
Jezusa: „Zapomnieliście, że zostały mi jesz-
cze ciernie.” Dalsze tłumaczenie nie było już 
potrzebne, bo wszyscy znamy zakończenie 
tej historii.

„Legenda” „Piotra Czajkowskiego” wyko-
nywana jest także w wersji na głos solowy 
z  towarzyszeniem fortepianu, czasem tek-
stem przełożonym na jęz. polski przez Ludo-
mira Różyckiego.

W piątym utworze „Tiebie pojem” Stiepa-
nowa na tle chóru wystąpili soliści: Katarzy-
na Pomianowska-Korol, sopran oraz Krzysz-
tof Golachowski, tenor. Słuchanie czystych 
głosów, o pięknej barwie, doskonale brzmią-
cych ze sobą w  duecie i  razem całym chó-
rem było jednym z  bardziej wzruszających 
momentów wieczoru.

Na zakończenie pierwszej części koncer-
tu zabrzmiało „Wnuszy Boże molitwu moju” 
Aleksandra Archangielskiego. Tekst luźno 
nawiązujący do Psalmu nr 55: „Wysłuchaj, 
Boże, mojej modlitwy i nie odwracaj się od 
mojej prośby. Wejrzyj na mnie i  wysłuchaj 
mnie! Jęczę w  swoim smutku i  jestem za-
wstydzony. Moje serce we mnie drży z trwo-
gi i  czuję strach przed śmiercią. Strach 
i  dreszcze wstrząsają mną, ogarnia mnie 
przerażenie i  okrywa ciemność. Wołam do 
Boga i  mojego Pan. Pan mnie wysłucha.” 
zainspirował kompozytora do zastosowania 
zróżnicowanych środków muzycznych, odpo-
wiadających silnym emocjom, o których jest 
mowa. Archangielski był znanym reformato-
rem muzyki cerkiewnej, który w  latach 90-
tych XIX wieku wprowadził do cerkwi chóry 
mieszane i w ten sposób umożliwił kobietom 
bardziej czynny udział w ceremoniach reli-
gijnych.

W drugiej części koncertu chór „In Laeti-
tia” zaśpiewał kilka najciekawszych kompo-
zycji wybranych ze swojego bogatego reper-
tuaru. Muzykę okresu Renesansu reprezen-
towały dwa krótkie opracowania psalmów: 
„Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomółki 
i  „Alleluja, chwalcie Pana Boga” Wacława 
z  Szamotuł. Teksty psalmów przełożyli na 
język polski odpowiednio: Jan Kochanowski 
i Mikołaj Rej. 

Ponieważ chór chętnie śpiewa kompozy-
cje Jana Sebastiana Bacha, na koncercie nie 
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zabrakło również jego muzyki. Wykonano 
dwa chorały: tytułowy z  motetu „Jesu, me-
ine Freude” oraz chorał nr 14., zamykający 
pierwszą część „Pasji wg św. Jana” pt. „Pe-
trus, der nicht denkt zurück”. Ten ostatni 
opisuje płacz Piotra tuż po zaparciu się Chry-
stusa, a  w  dalszej części jest wezwaniem 
skierowanym do Pana Jezusa: „Wejrzyj rów-
nież na mnie, a kiedy nie będę chciał poku-
tować po popełnieniu grzechu, porusz moje 
sumienie!”

Graduał „Locus iste” z muzyką austriac-
kiego kompozytora epoki Romantyzmu, An-
tona Brücknera przywołał bardziej współ-
czesne brzmienia i  większe różnice dyna-
miczne. Utwór ten często jest wykonywany 
z okazji poświęcenia nowego kościoła i wte-
dy tekst o „świętym miejscu, ponad wszelką 
wątpliwość” odnosi się do Tabernakulum.

Zaś kompozycja „Ubi caritas”, napisana 
przez urodzonego w Norwegii, a mieszkają-
cego w Nowym Yorku pianistę i kompozytora 
Ola Giejlo, była okazją do przypomnienia, że 
chór w 2019 roku zdobył zaszczytne III miej-
sce na Warszawskim Festiwalu Muzyki Chó-
ralnej „Varsovia Cantat”. Treścią kompozycji 
jest antyfona przeznaczona na Wielki Czwar-
tek, ale często wykonywana w  innych cele-
bracjach: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 
tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu 
zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się 

w Nim i radujmy Z pokorą szczerą miłujmy 
Boga i  czystym sercem miłujmy się nawza-
jem.”

W programie występu znalazła się także 
znana pieśń do tekstu Jana Kochanowskiego 
„Czego chcesz od nas, Panie” z muzyką Ro-
mualda Twardowskiego. Kompozytor w ubie-
głym roku obchodził 90-te urodziny i nadal 
tworzy piękną muzykę.

Na zakończenie koncertu zabrzmiała 
„Modlitwa do Bogarodzicy” Józefa Świdra. 
Twórca, wielki znawca literatury i  poezji, 
bardzo dokładnie zinterpretował muzycznie 
trudną poezję Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, a chór precyzyjnie wykonał wszyst-
kie wskazówki kompozytora zawarte w par-
tyturze utworu.

Koncert podobał się Publiczności zebra-
nej tego wieczoru w kościele św. Teresy, więc 
„na bis” pani Dyrygent Barbara Kucharczyk 
wybrała powtórzenie „Wnuszy Boże” Ar-
changielskiego – najdłuższy i  najbardziej 
dramatyczny utwór z  pierwszej części pro-
gramu.

Takie wydarzenia, jak ostatni koncert 
chóru „In Laetitia”, pozwalają uświadomić 
sobie, jak wielki wpływ na rozwój muzyki 
i kształtowanie wrażliwości artystycznej ma 
szeroko pojęta kultura chrześcijańska za-
równo Wschodu jak i Zachodu.

magdalena kwiatkowska
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Nasza Świątynia
Z Panem kościelnym, Cezarym Donatem, 
rozmawiamy o pracy w naszej parafii, 

o modlitwie i o rodzinie.
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Taki młody i  kościelny, to się w  Warszawie nie 
zdarza. Jak Pan trafił do tego zawodu?
Zdarza się; mam kolegę niewiele starszego, też jest 
kościelnym w Warszawie. Do tej parafii trafiłem dzię-
ki księdzu Jackowi Gomulskiemu. Mam teraz 34 lata, 
a pracuję tutaj od siedmiu, więc faktycznie zaczynałem 
pracę na tym stanowisku, wydawałoby się, jako młoda 
osoba. Ale kościelnym byłem już w czasie studiów, tyl-
ko była to inna parafia i inny zakres obowiązków. 

Co Pan studiował?
Na Akademii Wychowania Fizycznego w  Warszawie 
obroniłem licencjat. Ale najpierw, po liceum, dwa lata 
byłem w seminarium duchownym. Kiedy rozeznałem, 
że to nie jest moja droga, wróciłem do dawnych zain-
teresowań, czyli sportu. Po licencjacie miałem proble-
my z kręgosłupem, konieczna była poważna operacja 
i to przekreśliło możliwość kontynuowania studiów na 
AWF-ie. Magisterium robiłem już w Łomiankach w In-
stytucie Studiów nad Rodziną.

W naszej parafii widujemy kilku kościelnych.
Przez pewien czas było nas dwóch. Potem zostałem sam 
na tym stanowisku, a widząc, że nie jestem w stanie 
wszystkiego wykonać, poprosiłem o  pomoc kolegów, 
którzy jednocześnie byli lektorami z  tej parafii. Z ko-
lei szukając drugiego kościelnego, przeszkoliłem kilka 
osób do wykonywania niektórych czynności: otwierania 
kościoła, obsługi Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów. 
Było ich kilku, więc patrząc z boku, mogło się wyda-
wać, że jest nas wielu. Ksiądz Zenon się śmiał i mówił, 
że we Włochach można prowadzić szkołę dla zakrystia-
nów. A  kiedy się pojawiał kolejny kolega, numerował 
ich mówiąc np.: ten jest już jedenasty. Od trzech lat 
Kamil jest drugim kościelnym, więc etatowych pracow-
ników mamy dwóch. Nasz dzień pracy zaczyna się od 
otwarcia kościoła o 6.30, a kończy jego zamknięciem 
o 19.30. Pracujemy na zmianę, co drugi dzień.

Co należy do Waszych obowiązków?
Najogólniej patrząc, odpowiadamy za cały ogrodzony 
teren kościoła oraz za chodniki przylegające do pose-
sji. Jest to duży teren. Sama Świątynia ma około 1500 
m2, plus podziemia kościoła oraz chór i wieże. A teren 
zajmuje powierzchnię około 1,2 ha. Odpowiadamy za 
porządek, bezpieczeństwo, o to żeby wszystko działa-
ło. Dbamy o czystość i porządek w świątyni – nie ma 
oddzielnych osób do sprzątania. Obsługujemy wszyst-
kie wydarzenia kościelne. A jeśli brakuje ministrantów, 
również czytamy czytania podczas Mszy Świętych. Od-
powiadamy za zaopatrzenie liturgiczne i  higieniczne 
kościoła. 
Drugi kościelny dba o  czystość wewnątrz kościoła – 
mówię o budynku, bo obsługą nabożeństw się dzieli-
my i opieką nad sprzętem liturgicznym też. Natomiast 
ja jestem gospodarzem terenu przy parafii, mam pod 
opieką obszar starej i nowej plebanii, trawniki, chod-
niki. Koordynuję pracę osób oraz ekip, które wykonują 
różne zlecenia. Zimą mam dużo odśnieżania, czasa-
mi się budzę o  trzeciej nad ranem i  sprawdzam, czy 
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muszę wcześniej przyjechać do pracy, a dojeżdżam 
autem z Niepokalanowa. Praca kościelnego nie jest 
nudna, wiele się dzieje. 

Jest coś stresującego w tej pracy?
Dla mnie pod każdym względem zima. Trzeba ko-
ściół otworzyć o określonej godzinie i dojechać na 
czas. Wstaję miedzy 4.30-5.00. Niedziele i  święta 
poza domem są odczuwalne dla rodziny i dla mnie. 
Stresujące są największe uroczystości w roku: Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, odpust czy Boże Ciało. 
Sami ustawiamy na programatorze, który dzwon 
kiedy bije; o której godzinie i przez ile minut. Do dziś 
parafianie mi mówią, że nie tak dawno dzwoniły od 
północy, przez jakieś pół godziny. Obawiam się, że 
maczałem w tym palce, widocznie popełniłem jakieś 
błędy przy programowaniu. Ksiądz Janusz uratował 
sytuację, zerwał się w  nocy, „włamał” do kościoła 
i  wyłączył główne zasilanie prądu, w  przeciwnym 
razie biłyby całą noc, a nie tylko pół godziny. 

Jeśli w nocy pada śnieg, o której najwcześniej 
wyjeżdża Pan z domu?
Jestem przygotowany na takie sytuacje. I  w  razie 
konieczności dostosowuję porę wyjazdu. 

Czy Pana zdaniem parafianie mogliby się jakoś 
zaangażować w życie parafii?
Oczywiście. Działań w  kościele, wokół kościoła, 
czy samego sprzątania jest bardzo dużo. Wystar-
czy się zgłosić, można zaopiekować się konkretną 
przestrzenią np. myciem łazienek w kościele (mamy 
trzy), chwastami w ogrodzie, można zbierać śmie-
ci z terenu, a może nawet pomóc przy odśnieżaniu. 
Z  innych spraw – wystarczyłoby zostać ministran-
tem, służyć do Mszy św. (również w  dni powsze-
dnie), zostać bielanką, nosić sztandary czy feretro-
ny na procesjach. W pierwszej kolejności można się 
zaangażować w życie liturgiczne parafii, w posługę 
przy tym, co się dzieje wokół ołtarza. A potem włą-
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czyć się w dbanie o swoją świątynię lub teren wokół 
niej. Dla chętnych zawsze coś się znajdzie. 

Zawsze wierzył Pan w Pana Boga?
Nie zawsze byłem osobą praktykującą. Przeżyłem 
nawrócenie, początkowo w gimnazjum, potem w li-
ceum i od tego czasu jestem osobą wierzącą. Mo-
jemu nawróceniu towarzyszyła obecność kapłana, 
wspólnoty i osób wierzących. 

Jak się Pan modli?
Staję przed Bogiem jak dziecko wobec Ojca, jak 
słaby człowiek wobec Chrystusa Zbawiciela. Uświa-
damiam sobie każdego dnia Obecność Boga, któ-
ry jest Miłością. Dojeżdżając do pracy odmawiam 
Różaniec. Przygotowuję się do Mszy Św., w której 
uczestniczę i przyjmuję Komunię Świętą, po niej od-
bywam dziękczynienie, później jest praca, a podczas 
niej akty strzeliste. Dźwięk dzwonów przypomina mi 
o  odmówieniu modlitwy Anioł Pański. Odmawiam 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Praktykuję czę-
sto adorację. Mam też własne modlitwy, które od-
mawiam. Codziennie przyzywam wstawiennictwa 
swojego patrona św. Cezarego oraz św. Franciszka 
z Asyżu, św. Maksymiliana Kolbego, św. o. Pio i św. 
Józefa. Z Sakramentu Pokuty i Pojednania korzystam 
raz lub dwa razy w miesiącu. Modlę się przed snem.

Opowie Pan coś o swojej rodzinie. Modlicie się 
razem?
Mam kochającą żonę i  jestem ojcem trojga dzieci: 
Michaliny 5 lat, Łukasza 3 latka i rocznego Andrze-
ja. Córka Anastazja jest już u Pana Boga. Jesteśmy 
we Wspólnocie Rodzin, która wywodzi się z Ruchu 
Światło Życie. Z  żoną poznałem się właśnie w  tej 
Wspólnocie.  Moja żona ma na imię Sandra, przy 
bierzmowaniu przyjęła imię św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus. Dzień odpustu w  parafii jest dniem 
jej imienin. Od siedmiu lat jesteśmy małżeństwem. 
Dzieci nie chodzą do przedszkola. Żona pracuje 

w domu zajmując się dziećmi i domem. Ja utrzymuję 
rodzinę, pracując jako kościelny. W domu rano i wie-
czorem odmawiamy pacierz, całą rodziną chodzimy 
na Msze święte i nabożeństwa. Wieczorem, przy usy-
pianiu dzieci, często śpiewamy Apel Jasnogórski. 

Co mógłby powiedzieć Pan tym, którym trudno 
się modlić? 
Modlitwa jest łaską. Często jest mi trudno się modlić. 
Uświadamiam sobie obecność Pana Jezusa i proszę, 
by pomógł mi w modlitwie. Ważne jest moje nasta-
wienie. Modlitwa jest wyrazem mojej miłości do 
Boga, a nie lękiem przed karą, czy zmuszaniem się. 
Modlitwa wychodzi z  serca tęskniącego za Bogiem 
i przynosi mi pokój serca i radość duszy. 

Czy nie czuje się Pan osamotniony jako młody, 
wierzący człowiek, który praktykuje swoją wia-
rę?
Nie jestem osamotniony, ponieważ jestem we Wspól-
nocie Rodzin. Czasem odczuwam samotność, która 
rodzi we mnie głębszą refleksję. 

Czy parafianie wrócili do kościoła po ostatnim 
zluzowaniu obostrzeń?
Niestety nie wrócili. Jednak faktem jest, że sukcesyw-
nie, na przestrzeni lat, ubywa wiernych z  kościoła 
parafialnego. Pandemia dla tej siedmioletniej tenden-
cji (czas mojej pracy tutaj) nie zrobiła rewolucyjnej 
wyrwy. W czasie pandemii obserwuję, że u  jednych 
wzrosła świadomość wiary, a  inni bardziej liczą na 
siebie, niż na Boga. Zauważyłem, że dla niektórych 
jest coś ważniejszego, co odciąga ich od kościoła; wy-
brali życie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. 

Ma Pan swoje ulubione nabożeństwa?
Moim ulubionym nabożeństwem jest Droga Krzyżo-
wa, gdyż budzi we mnie głębszą wrażliwość w relacji 
do Boga i do ludzi. 

Rozmawiała kataRzyna cichosz
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„Dzieło to z Boga jest i dla Boga”
Bł ogos ł awiona Matka
Elż bieta Róż a Czacka

Laski – widziane inaczej.
Wspania ł e towarzystwo,

cudowny klimat
i niesamowita idea

Gdzie to wszystko? Ano na wycieczce dla młodzieży 
i ich rodzin zorganizowanej przez księdza Pawła 

do Lasek pod Warszawą. Głównym sponsorem 
była Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka.
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13 listopada z  samego rana, w  zacnym 
gronie młodzieży trzeciego wieku, młodszej 
młodzieży jak i dzieciaczków w wieku wcze-
snoszkolnym, wyruszyliśmy autokarem do 
Lasek. Podróż nie trwała długo jednak, dzię-
ki liderom z parafialnej scholi ( p. Ani z córką 
Izą i  wspaniałym gitarzystą p. Mariuszem) 
mieliśmy okazję wychwalać Boga śpiewem.

Modlitwa, kilka pieśni i  już byliśmy na 
miejscu.

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w  La-
skach, malowniczo usytuowany na skraju 
Puszczy Kampinoskiej, zajmuje obszar mniej 
więcej 300 hektarów. Stoi tam około 70 bu-
dynków najprzeróżniejszej użyteczności, 
wkomponowanych w zieleń. A są to: szkoły, 
przedszkola, zabudowania administracyjno–
gospodarcze, obiekty rekreacyjno–rehabili-
tacyjne oraz obiekty socjalne i inne. Oddziel-
ną grupę stanowią budynki sakralne i towa-
rzyszące im zabudowania, przystosowane 
do potrzeb duchowych sióstr Franciszkanek 
służebnic Krzyża – bo to one tam „rządzą”:)

Przywitała nas siostra Agata niesamo-
wita i wspaniała kobieta, która w młodości, 
jako osoba świecka, przyjechała do pracy do 
Lasek, po czym wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek i już w nim została.

Oprowadzając nas, barwnie opowiadała 
o idei Lasek. Ogrom przedsięwzięcia jest im-
ponujący! Ośrodek szkolno – wychowawczy 
powstał w 1921 roku pod nazwą „Zakład dla 
Niewidomych” na terenie dawnego folwarku, 
podarowanego przez rodzinę Daszewskich 
ociemniałej hrabiance Róży Czackiej, która 
w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzy-
stwo Opieki nad Ociemniałymi. Róża Czacka 
w roku 1917 przywdziała habit franciszkań-
ski i jako Matka Elżbieta założyła w 1918 r. 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża, do dziś będące filarem dzieła po-
mocy niewidomym.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
prowadząc Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
nieprzerwanie od 1921 roku, wykształciło do 
tej pory ponad 2000 niewidomych i słabowi-
dzących osób.

Laski są również uznanym ośrodkiem 
ewangelizacyjnym. W utrzymywanym przez 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża domu rekolekcyjnym, od lat odby-
wają się spotkania i rekolekcje dla młodzieży 
i dorosłych, widzących i niewidomych z całej 
Polski, prowadzone przez wielu znakomitych 
duchownych.

Ośrodek prowadzi: Wczesne Wspomaga-
nie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego 
Dziecka, przedszkole, szkołę podstawową, 
szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ogólno-
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kształcące, Technikum Masażu, Technikum 
dla Niewidomych, Szkołę Branżową I  stop-
nia, Szkołę Policealną i  Szkoły Specjalne: 
Szkołę Podstawową Specjalną, Szkołę Przy-
sposobienia do Pracy, Dział Głucho niewido-
mych, Szkołę Muzyczną I  stopnia, Ognisko 
Muzyczne oraz Internaty.

W  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Laskach do samodzielnego życia przygo-
towuje się około 300 niewidomych i niedowi-
dzących dzieci pochodzących z całej Polski. 
Dzieci rozpoczynają edukację w przedszko-
lu, ucząc się niezależności oraz samodzielno-
ści w ubieraniu się, jedzeniu i poruszaniu się. 
Następnie uczą się w  szkole podstawowej, 
realizującej program szkolny oraz dalsze 
przygotowanie do samodzielnej egzystencji. 
Potem Liceum, Technikum lub szkoła zawo-
dowa. W Laskach działa również szkoła mu-
zyczna.

Ośrodek dysponuje obszerną bazą spor-
towo – rehabilitacyjną i  bytową: 3 interna-
ty, kryty basen, hala rehabilitacji ruchowej, 
centrum rehabilitacji zawodowej z wieloma 
warsztatami i  pracowniami, stajnia z  hipo-
terapią, sala konferencyjna z  klubo kawia-
renką.

Po krótkim wprowadzeniu, spacerkiem 
przez rondo zakochanych, dotarliśmy do Ko-
ściółka.

Drewniana kaplica p.w. Matki Bożej 
Anielskiej zbudowana została w latach 1922-
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1925 według projektu Łukasza Wolskiego. 
W  latach 2001-2002 została ona przebudo-
wana z  zachowaniem stanu pierwotnego. 
W  środku cała z  bali sosnowych z  prze-
pięknym i  skromnym ołtarzem zachwyciła 
wszystkich. Przy dźwiękach gitary z  rado-
ścią uczestniczyliśmy we Mszy Świętej spra-
wowanej przez księdza Pawła.

Mieliśmy niebywałe szczęście, bowiem 
23 grudnia 2020 r. doczesne szczątki Czci-
godnej Sługi Bożej Matki Elżbiety od Krzyża 
Róży Czackiej, spoczęły w sarkofagu przygo-
towanym w  kaplicy Matki Bożej Anielskiej 
w Laskach, w miejscu dawnego pokoju Zało-
życielki. Mieliśmy więc okazję pomodlić się 
przy jej grobie. Następnie, w specjalnym na-
miocie, obejrzeliśmy film o wspaniałej pracy 
jaką wkładają siostry, nauczyciele i  ucznio-
wie, żeby przygotować się do życia w świecie 
„widzących”.

Następny przystanek to Izba Pamięci 
Błogosławionej. W  pomieszczeniu ustawio-
no sprzęty z pokoju Matki: wśród nich pro-
ste łóżko, klęcznik tak skonstruowany, że 
zawiera szufladę, szafkę na modlitewniki 
i niewielką skrzynkę w podnóżku. Na biurku 
ustawiono maszyny do pisania – brajlowską 
i zwykłą, czarno drukową. Róża Czacka ko-
rzystała z niej, pamiętając układ klawiatury 
jeszcze z okresu, gdy widziała, gdyż straciła 
wzrok w wieku 22 lat. Na tej maszynie ro-
biła zapiski na polecenie swojego spowied-
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nika, ks. Władysława Korniłowicza, tworzą-
ce jakby jej dziennik duchowy. Można tam 
również obejrzeć jeden z  trzech habitów, 
sandały – traperki, które wykonała dla niej 
jedna z sióstr, naczynia codziennego użytku, 
zegar biurowy ustawiony na godzinę śmierci 
Matki, czyli 17.15. Osoby niewidome również 
mogą obejrzeć wystawę – za pomocą dłoni. 
Stojące z boku popiersie założycielki Dzieła 
Lasek, wyrzeźbione przez Annę Trzcińską 
– Kamińską, także pozwala niewidomym ją 
„zobaczyć”.

Jak tradycja nakazuje z każdej pielgrzym-
ki należy przywieźć pamiątki. Po wpisaniu 
się do Księgi Pamiątkowej udaliśmy się do 
„Zakątku u  Matki”, gdzie mieści się mała 
kawiarenka oraz sklepik z książkami, dewo-
cjonaliami i  pamiątkami z Lasek. Dzieciom 
i dorosłym siostry polecają „Krówki z Lasek” 
zapakowane w papierki z sentencjami Matki 
Czackiej mówiące o miłości.

Na koniec wybraliśmy się na spacer na 
cmentarz należący do Zakładu. Na niewiel-
kim terenie otoczonym lasem, znajdują się 
skromne mogiły opatrzone prostymi krzy-
żami. Spoczywają tu przede wszystkim du-
chowni i  świeccy, którzy wiele lat, nawet 
całe życie, poświęcili niewidomej młodzie-
ży. Są tu również groby wybitnych Polaków, 
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znanych pisarzy, poetów, artystów scen te-
atralnych i polityków.

Choć czasu było mało, otrzymaliśmy daw-
kę wiedzy wystarczającą, aby wizerunek La-
sek nabrał dla nas całkiem innego znaczenia.

Ponieważ nasza wyprawa do Lasek mia-
ła charakter poznawczo rekreacyjny, ostatni 
przystanek to nieopodal położona polana. 
A tam czekało na nas rozpalone już ognisko, 
kiełbaski, kawa i  herbata. Nie tylko dzieci 
miały radochę z pieczenia kiełbasek na kiju. 
Również starsi przypomnieli sobie trochę 
swoje młodzieńcze lata.

Posileni strawą i nieocenioną wiedzą, wy-
ruszyliśmy w  drogę powrotną. Z  modlitwą 
różańcową na ustach, nie wiadomo kiedy, 
dojechaliśmy pod nasz Kościół.

Z wiedzą, którą zdobyliśmy, każdy z nas 
musiał się po swojemu „zmierzyć”. Ale jedno 
jest pewne – „przejrzeliśmy na oczy”

Podsumowaniem naszej wycieczki niech 
będą słowa Błogosławionej matki Elżbiety 
Róży Czackiej:

„Celem naszym jest, by przez racjonalne 
wychowanie, kształcenie i  reedukację pro-
wadzić niewidomych do tego, by mogli być 
możliwie najbardziej samodzielnymi i samo-
wystarczalnymi członkami społeczeństwa”.

monika woźniak
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Pielgrzymka młodych w dziękczynie-
niu za beatyfikację kard. Wyszyńskiego 
i  matki Czackiej zaczęła się w  środę 3 
listopada od dekanatu żoliborskiego, 
a  zakończyła się 19 listopada dekana-
tem bielańskim. Młodzież z naszego de-
kanatu pielgrzymowała we wtorek 16 
listopada. Wraz ze swoimi duszpaste-
rzami przyjechali ministranci, lektorzy, 
oazowicze, przedstawiciele scholii, kan-
dydaci do bierzmowania oraz młodzież 
niezrzeszona. W  Archikatedrze pw. Św. 
Jana Chrzciciela, matce wszystkich war-
szawskich kościołów, znajduje się sarko-
fag z ciałem bł. Prymasa Tysiąclecia.

Naszą pielgrzymkę zaczęliśmy od 
zwiedzania. Dla większości była to 
pierwsza okazja, by z  profesjonalnym 
przewodnikiem po stolicy ks. Pawłem 
Sobocińskim, poznać nasz główny ko-

ściół diecezjalny wraz z podziemiami. Po 
zwiedzaniu odbyła się Msza św. z asystą 
z ministrantów i lektorów naszego deka-
natu, słowo Boże skierował do nas ks. 
prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan ursuski 
i proboszcz parafii pw. Św. Józefa Oblu-
bieńca NMP. Po Mszy świętej wspólnie 
przeszliśmy do grobu kard. Wyszyńskie-

go, by tam modlić się w intencji młodzie-
ży, przez Jego wstawiennictwo. Na ko-
niec odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Po 
oficjalnych uroczystościach ks. Dziekan 
zabrał młodzież na przepyszne gofry 
i gorącą czekoladę. To było przygotowa-
nie do Światowego Dnia Młodzieży, któ-
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re w  archidiecezji warszawskiej odbyły 
się 20 listopada, ale o tym później.

Papież zdecydował, że od tego roku, 
Światowe Dni Młodzieży na szczeblu 
diecezjalnym, będą obchodzone w uro-
czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata. To jeden z elementów przygoto-

wania do kolejnego spotkania młodych 
z  całego świata, które zaplanowano 
w 2023 roku w Lizbonie.

Pielgrzymowanie młodych zakończyło 
się obchodami Diecezjalnego Dnia Mło-
dzieży w sobotę 20 listopada, przed nie-
dzielą Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata. Młodzi spotkali się w  Świątyni 
Opatrzności Bożej, aby duchowo łączyć 
się z  papieżem Franciszkiem i  przeży-
wać 36. Światowy Dzień Młodzieży pod 

hasłem z Dziejów Apostolskich: „Wstań. 
Ustanawiam cię świadkiem tego, co zo-
baczyłeś”.

Diecezjalne obchody mają wielkie 
znaczenie i  wartość nie tylko dla mło-
dych ludzi, którzy żyją w  tym konkret-
nym regionie, ale dla całej lokalnej 
wspólnoty zgromadzonej przy swoim 
biskupie – diecezji, którą tworzą dekana-
ty, parafie i formujące się przy nich po-
szczególne wspólnoty.

Jan Paweł II, kiedy ustanawiał Świato-
we Dni Młodzieży, wyjaśnił, że “wszyscy 
młodzi muszą czuć, że Kościół im towa-
rzyszy”, co podkreślali również w swoim 
nauczaniu jego następcy: Benedykt XVI 
oraz papież Franciszek.

„To wy jesteście Kościołem. Taki bę-
dzie Kościół, jakimi wy będziecie. Od was 
młodych zależy, czy będziemy obecni na 
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areopagach współczesnego świata. Aby 
jednak być tam świadkiem Jezusa, trzeba 
najpierw Go spotkać” – mówił kard. Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski, do 
młodych. Przed Mszą św. młodzi uczestni-
czyli w spotkaniu, podczas którego mogli 
m.in. wysłuchać świadectwa, pomodlić 
się przed Najświętszym Sakramentem 
i przystąpić do sakramentu pokuty.

Zastanawiając się nad tym, w  czym 
współcześni młodzi ludzie mogą naśla-
dować tych nowych błogosławionych, 
kard. Nycz zwrócił uwagę na podejście 
młodego Stefana Wyszyńskiego do zdo-
bywania wiedzy. – „Dużo się nauczył, bo 
chciał się nauczyć”– powiedział metro-
polita warszawski.

– Weźcie z niego ten przykład gorliwe-
go, kreatywnego, twórczego podejścia 
do nauki – dodał. – Od tego w  dużym 
stopniu będzie zależało, kim będziecie, 
jacy będziecie i  na ile będziecie mogli 
być pomocni innym – stwierdził. – To wy 
jesteście Kościołem. 

Metropolita warszawski przypomniał 
też, że Matka Czacka pokazywała, że 
oprócz ciemności oczu, istnieje ciem-
ność duchowa, ciemność wiary. Potrafiła 
przyciągać i  inspirować osoby niewie-
rzące i poszukujące, oddalone od Boga. 
Było to możliwe dzięki jej cichości, poko-
rze i mądrości.

Nawiązując do liturgii słowa i  czyta-
nia nt. św. Pawła, który spotkał Jezusa 
w  drodze do Damaszku, podkreślił, że 
wiarygodny świadek, to ten, który coś 
zobaczył i  przeżył. – Jeśli chcesz być 
świadkiem Jezusa, musisz Go spotkać – 
powiedział.

Przypomniał też, że Paweł przyby-
wając wraz z  małą grupą chrześcijan 
do wielkiego miasta, jakim był Dama-
szek, był w  podobnej sytuacji, w  jakiej 
jesteśmy dziś my wobec doświadczenia 
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wielkiego miasta. – A  jednak jakiś czas 
później to właśnie Damaszek stał się 
wielkim centrum chrześcijaństwa – mó-
wił kard. Nycz podkreślając, że nie moż-
na się załamywać.

– Musimy wejść w  ten współczesny 
areopag świata, zwłaszcza poprzez me-
dia, które stały się takim współczesnym 
Damaszkiem. Albo w nim, jako chrześci-
janie, będziemy, albo nie będziemy. To, 
czy będziemy – zależy w bardzo dużym 
stopniu od was, młodych – zachęcał ka-
znodzieja. – Warunek jest jeden – by być 
wiarygodnym świadkiem Jezusa, trzeba 
Go spotkać – dodał.

Przed Eucharystią było świadectwo 
26-letniego Bartka z  warszawskiego 
Mokotowa. Opowiadał o  trudnym dzie-
ciństwie spędzonym w  rodzinie alkoho-
lowej, doświadczeniu narkotyków i życiu 
na granicy prawa, pobytu w poprawcza-
ku, nieumiejętności budowania relacji 
i  śmierci nienarodzonego dziecka, do 
którego – jak podkreślił – poczuł pierw-
szą w swym życiu miłość. Mówił o reko-
lekcjach, na które trafił w zasadzie przy-
padkiem i  na których po raz pierwszy 
zainteresował się, kim naprawdę jest 
Bóg.

Opowiadał też zebranym o  dalszym 
brnięciu w  zło, o  poczuciu całkowitej 
klęski, chęci zakończenia swojego ży-
cia i  modlitwie skierowanej wówczas 
do Jezusa. Podkreślił, że pod wpływem 
wewnętrznego głosu, wyruszył w 2-mie-
sięczną pielgrzymkę pieszą do Medjugo-
rie i podczas tej wędrówki dokonała się 
zmiana w jego życiu.

Modlitwę uwielbienia prowadziła 
schola “Syjon” z Duszpasterstwa Akade-
mickiego Sandał.

Kolejną propozycją dla młodzieży 
było wspólne wyjście do MUZEUM 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I  WIĘŹ-
NIÓW POLITYCZNYCH PRL, które 
znajduje się przy ul. Rakowieckiej. 
Korzystając z  przerwy w  szkole, jaka 
była po Święcie Niepodległości, w piątek 
12 listopada w  godzinach porannych, 
uczyliśmy się patriotyzmu i historii Pol-
ski. Z  związku z  wielkim bestialstwem 
dokonywanym w murach tego wiezienia 
na polskich patriotach, ta lekcja histo-
rii była przeznaczona tylko dla najstar-
szych lektorów. Świetny przewodnik 
opowiedział nam prawie 120 letnią 
historię tego miejsca. Od carskiego 
więzienia, przez I  wojnę światową, 
okres międzywojenny, II wojnę świato-

wą, Powstanie Warszawskie, czasy komunizmu, 
aż do współczesności. 

Przewodnik przez ponad 2 godziny oprowa-
dzał nas po terenie. Opowiadał z  wielką pasją 
historię, której jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie 
można było na głos wypowiadać. I  dziś wiele 
osób nie zdaje sobie sprawy, co działo się za rzą-
dów komunistów. Dzięki takim miejscom może-
my poznać prawdziwe oblicze „wyzwolicieli” zza 
Wschodniej granicy. Myślę, że to miejsce powi-
nien zobaczyć każdy Polak. Wiele osób przetrwa-
ło to piekło na ziemi dzięki wierze. Można było 
zobaczyć symbole religijne wyryte na ścianach, 
różańce zrobione z  chleba, medaliki i  ryngra-
fy. Między celami jest zawieszony obraz naszej 
Królowej w Jasnogórskim Obrazie. Ona też była 
ofiarą czerwonego terroru. Aresztowana i prze-
trzymywana, dzieliła losy swoich dzieci. Na mnie 
to miejsce zrobiło ogromne wrażenie. Chodząc 
po tych miejscach nieustannie się modliłem za 
wszystkich pomordowanych. których doczesne 
szczątki są poukrywane w  nieznanych dołach 
śmierci. 

ks. Paweł Paliga
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Wszystko jest już przygotowane: projektor, tablica 
do wyświetlania tekstu, tekst w formie papierowej, or-
ganizatorzy – pan Mariusz Jabłonka, grający na gita-
rze, schola parafialna oraz przybyli goście.

Po przywitaniu wszystkich uczestników przez ks. 
Pawła, zaśpiewano „Rotę”.

 – Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!– To nasza naj-
ważniejsza pieśń patriotyczna. Muzykę do słów Mari 
Konopnickiej napisał Feliks Nowowiejski – wyjaśnia 
Anna Łuszczak, która wraz z córką Izą starannie do-
brały repertuar. Pani Ania, żona, matka, parafianka, 
z  wykształcenia i  zamiłowania historyk, entuzjastka 
śpiewu i  edukacji przez muzykę. – Tak dobrałyśmy 
utwory z  różnych okresów dziejów Polski, aby wątki 
historyczne połączone były z  wiarą i  religią, w  myśl 
hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – wyjaśnia współorga-
nizatorka. – Śpiewane pieśni mają nas przeprowadzić 
przez zawirowaną historię naszego narodu ostatnich 
dwóch wieków – dodaje pani Ania.

Po „Rocie” była „Warszawianka 1831 roku” – czyli 
nawiązanie do Powstania Listopadowego. Następnie 
„Kwiaty Polskie” – pieśń śpiewana na uchodźstwie po 

Powstaniu Styczniowym 1863 roku, pieśni z  I Wojny 
Światowej, Legionów Józefa Piłsudskiego, Wojny 1920 
roku, II Wojny Światowej. Nie mogło zabraknąć „Czer-
wonych Maków pod Monte Casino”, które opiewają 
bohaterstwo Polaków w bitwie wiosną 1944 roku. 

– „Ojczyzno ma” pochodzi z  okresu działalności 
ks. Jerzego Popiełuszki. Ludzie na kartkach, jeden od 
drugiego, przepisywali tę pieśń – wyjaśnia pani Ania, 
dodając, że wykonywano ją pokątnie po domach, ko-
ściołach, salkach katechetycznych. – Natomiast „War-
szawianka” to mój pomysł – uzupełnia mamę 12-letnia 
Iza – Uczyłam się o niej na lekcjach historii, dlatego 
bardzo chciałam, aby wszyscy ją zaśpiewali – dodaje 
uczennica VII klasy. 

 – „Na strażnicy” to utwór powstały w 1951 roku, 
muzyka Edwarda Olearczyka do słów Mirosława Łeb-
kowskiego. Słowa tej pieśni są bardzo aktualne, zwią-
zane z obecną sytuacją na naszej granicy wschodniej 
– opowiada pani Łuszczak.
„Gdy ty śpisz kraju strzeże ktoś tu
By cię nikt nie zbudził ze snu”

Na zakończenie wieczoru, już bez akompaniamen-

Jeszcze Polska nie zginęła
kiedy my żyjemy!

Niedziela, 14 listopada, godzina 19.00, do kawiarenki 
przy kościele Świętych Teresy od Dzieciątka Jezus 

i Męczenników Rzymskich wchodzą ostatnie osoby. 
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tu, zgromadzeni zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” 
oraz spontanicznie „Pałacyk Michla” – hymn harcer-
skiego Batalionu „Parasol”. 

Wśród uczestników wieczoru były dzieci. Bracia 3-let-
ni Piotruś z 7,5-letnim Adasiem oraz 8-letnia Madzia. – 
Bardzo nam się podobało – entuzjastycznie mówiły. 

Panie Marta, Maria i Anna zwróciły uwagę na kul-
tywowanie tradycji, pamięci o tych, którzy byli przed 
nami. – Gdyby nie było tamtych ludzi, walczących 
o wolność, czy Polska miałaby szansę przetrwać? Pie-
śni budują naszą tożsamość, świadomość wydarzeń 

istotnych dla całego narodu – powiedziały.
– Ten wieczór był dla mnie bardzo ważny, miałam 

poczucie wspólnoty. Mogłam się zatrzymać, spojrzeć 
na historię Polski przez pryzmat pieśni – opowiada 
„Niedzieli” Paulina, której jeden pradziadek zginął we 
wrześniu 1939 roku, drugi walczył w Armii Andersa.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. Paweł 
bardzo serdecznie podziękował scholii i  wszystkim 
uczestnikom oraz zaprosił na kolejne wydarzenie mu-
zyczne. Tym razem będzie to wspólne śpiewanie kolęd.

zuzanna ustaszewska
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Niedziela, 17 października, godz. 8:50, 
przed kościołem Świętych Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus i Męczenników Rzymskich wszystko 
już było gotowe do przyjęcia pierwszych ho-
norowych dawców krwi. Czerwony autobus, 
czyli mobilny punkt do poboru krwi z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w  Warszawie, stolik z  ankietami do 
wypełnienia. A kilka metrów dalej, w parafial-
nej kawiarence, na dawców czekały pyszności 
oraz niezwykły gość. 

Dla mieszkańców warszawskiej dzielnicy 

Oddaj krew,
uratuj życie

Włochy taki widok nie jest nowością. Na prze-
strzeni niespełna 11 miesięcy po raz trzeci 
można oddać krew przed kościołem. 

W skład załogi ambulansu wchodzi 6 osób. 
Poza kierowcą są to lekarz, pielęgniarki, pielę-
gniarze. – Każdego dnia, włącznie z niedzielą 
na ulice Warszawy i  okolic wyjeżdża co naj-
mniej jeden mobilny punkt pobierania krwi. 
W niedzielę 80% ambulansów jest zamawia-
na przez parafie – wyjaśnia pracownik RCKiK 
w Warszawie.

17 października zostały wysłane 3 ambu-
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lanse – jeden na Włochy, drugi do Pruszkowa 
do parafii św. Kazimierza, trzeci do Kobyłki. 

Mobilne punkty pobierania krwi są usta-
lane po wcześniejszym zamówieniu przez or-
ganizatora. We włochowskiej parafii akcje te 
zainicjował ks. Paweł Paliga, archidiecezjalny 
duszpasterz Honorowych Dawców Krwiodaw-
ców. 

 – Moją przygodę z oddawaniem krwi roz-
począłem w wieku 18 lat właśnie od takiego 
mobilnego punktu – opowiada kapłan. W cen-
trum mojego rodzinnego miasta Dąbrowy 
Górniczej stał ambulans. Byłem po lekcjach, 
czekałem na autobus do domu, z nudów i cie-
kawości poszedłem oddać krew. Tak się za-
częło. Później Katowice, Kraków i seminarium 
w Warszawa, gdzie klerycy regularnie odda-
ją krew. Jeżdżąc po Polsce oddawałem krew 
w  różnych miejscach, natomiast na studiach 
w Krakowie zapisałem się do koła krwiodaw-
ców przy AGH. Posiadam odznakę „Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” – uzupełnia ks. Paweł. 

Jednorazowo pobiera się od dawcy 450ml 
krwi. Do uratowania jednej osoby z wypadku 
potrzeba średnio 6. osób, które oddadzą krew, 
10. do operacji serca, 20. do przeszczepu wą-
troby. W Polsce średnio krew jest potrzebna 1 
osobie na 10 pozostających w szpitalach, a co 
15 sekund jest przetaczana. Znając te dane, 
nie dziwi już, że jest tak duże zapotrzebowa-
nie na dawców. 

W minioną niedzielę w parafii we Włochach 
do oddania krwi zgłosiło się 31 osób, po ba-
daniach krew oddało 26. Wśród nich był min. 
ks. Paweł, Adam Tyszkiewicz i po raz pierwszy 
Monika Woźniak.

 – Już od dłuższego czasu nosiłam się z za-
miarem udania do punktu pobrań. Będąc żoną 
i mamą, w dodatku pracując na pełnym etacie 
trudno mi było wygospodarować czas. Dzisiaj 
ambulans jest miejscu, postanowiłam więc się 
zgłosić – mówi „Niedzieli” Monika Woźniak.

W parafialnej kawiarence na dawców cze-
kały domowe ciasta, soki owocowo-warzywne 
wyciskane przez bielanki. A także kawa, her-
bata i możliwość porozmawiania z nestorem 
krwiodawstwa Henrykiem Zającem, który 
specjalnie przyjechał z Sulejówka.

Pan Henryk jest pomysłodawcą, założycie-
lem i prezesem Polowego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Orle Gniazdo” w  Sulejówku oraz pomysło-
dawcą patrona HDK – św. Maksymiliana Marii 
Kolbe. Mężczyzna przez wiele lat organizował 
pielgrzymki dla honorowych dawców krwi 
oraz zainicjował i nadal współorganizuje Mak-
symilianalia, czyli Ogólnopolskie Spotkania 
Środowisk Kolbiańskich w Niepokalanowie. 

Kolejne akcje krwiodawstwa w naszej pa-
rafii odbędą się; 20.03.2022 oraz 04.09.2022 
zapraszam byś oddał krew, uratował życie. 

zuzanna ustaszewska
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Marzy Ci się pielgrzymka

do Gruzji? 
Wybierz się tam
z nami!
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Gruzja, choć tak naprawdę leży stosunkowo niedale-
ko, wciąż pozostaje dla wielu osób egzotyczną i nieosią-
galną krainą. Pora to zmienić! Organizujemy nie tylko 
wyjazdy do miejsc świętych, ale także wycieczki, dzięki 
którym odkryjesz zupełnie nowe tereny. Pielgrzymka do 
Gruzji to doskonały sposób na poznanie tego malowni-
czego i  interesującego kraju; taka wyprawa, połączona 
jednocześnie z modlitwą i kontemplacją, będzie dosko-
nałym świadectwem wiary i możliwością jej umocnienia. 
Jeśli szukasz nowych krajobrazów, lubisz przygody i wy-
zwania oraz interesują Cię zagraniczne wyjazdy w duchu 
pielgrzymkowym, podróż do Gruzji z  pewnością spełni 
wszystkie Twoje oczekiwania! 

Ksiądz Paweł Paliga wikariusz parafii ŚWIĘTYCH 
TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I  MĘCZENNIKÓW 
RZYMSKICH w  Warszawie wraz z  Biurem Piel-
grzymkowo-Turystycznym AD ASTRA zapraszają 
do udziału w 9-cio dniowej pielgrzymce do źródeł 
chrześcijaństwa w Gruzji.

Termin: 28 kwietnia – 6 maja 2022

Informacje i zapisy u:
Ks. Pawła Paligi p.paliga@vp.pl w  zakrystii 
i kancelarii
lub
W biurze podróży Ad Astra

Cena zależy od wielkości grupy: 
Od 1800 PLN + 620 USD – dla grupy liczącej 
min. 40 osób
do 1990 PLN + 730 USD – dla grupy liczącej 
20 – 24 osób 
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    LISTOPADA1 Dzień Wszystkich Świętych
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Dziś bardzo trudno od dobry film 
z chrześcijańskim przesłaniem. Tym bardziej 
trzeba się cieszyć z każdej produkcji, która 
promuje kulturę z dobrym przesłaniem. 
Do kin wszedł film: „Wyszyński – zemsta 
czy przebaczenie” w reżyserii Tadeusza Syki 
o nowym błogosławionym. Produkcja opowiada 
o nieznanych szerszej publiczności losach 
wojennych ks. porucznika Stefana Wyszyńskiego 
– przyszłego Prymasa Polski.

Jest rok 1944, w  ferworze wojny po-
znajemy młodego księdza Wyszyńskiego, 
który niedawno został mianowany kapela-
nem oddziału na terenie Puszczy Kampi-
noskiej. Równolegle działa on w powstań-
czym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod 
pseudonimem „Radwan III”. Wojenna rze-
czywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuź-
nią charakteru, walką o nadzieję i miłość, 
szczególnie wobec nieprzyjaciół.

„Przygotowaliśmy wojenny film fa-
bularny, który pokazuje nieznaną twarz 
Wyszyńskiego, jego rozterki i  zaangażo-
wanie w walkę o Polskę. Jak przyznawał 
późniejszy Prymas – „Powstanie Warszaw-
skie mnie ukształtowało”. Dlatego, aby 
zrozumieć Prymasa, trzeba zobaczyć film 
„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” – 
podkreśla Tadeusz Syka, reżyser i produ-
cent filmu.

26 października wybraliśmy się na 
film do pobliskiego Artystycznego Domu 
Animacji, gdzie znajduje się kino studyj-
ne. Stanowiliśmy największą grupę, która 
liczyła ponad 30 osób. Film zobaczyliśmy 
z wielkim skupieniem. Po projekcji więk-
szość osób przyszła do parafialnej kawia-
renki, by podzielić się swoimi wrażeniami. 
Siedliśmy przy wielkim stole przy cieście 
przyniesionym przez parafian i herbacie. 
To dla mnie było chyba pierwsze tak bli-

skie spotkanie z parafianami. Cieszę 
się, że były różne głosy, dzięki temu 
mogła rozwinąć się ciekawa dysku-
sja. Wśród nas były osoby, którym 
było dane spotkać się z  księdzem 
prymasem osobiście. Ich głos był 
bardzo cenny w dyskusji, szczegól-
ne dla tych, którzy wielkiego pry-
masa znają z książek i filmów. Była 
to okazja do poznania i zaprzyjaź-
nienia się z nowym mieszkańcem 
nieba, ale także 
między sobą. 
Mam nadzieję, 
że powstaną 
kolejne filmy 
z  krzyżykiem 
i  znów jako 
w s p ó l n o t a 
wybierzemy 
się na seans 
i na ciastko.
ks. Paweł 

Paliga 
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„WSZYSTKO POSTAWIŁEM

NA MARYJĘ…”
czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (6)

Kontynuując nasz cykl „Wszystko postawiłem na Maryję...” chcemy 
pokazać jak można przez słowa  Kardynała Wyszyńskiego  zrozumieć 
jaki jest Bóg. Przytaczamy rozmaite wypowiedzi tego wielkiego Polaka 
i mamy nadzieję przybliżyć jego osobę, jego służbę Kościołowi i  ca-
łemu narodowi. Zachęcamy do śledzenia wybranych myśli i słów tego 
wielkiego człowieka, słów, które wydają się wciąż tak aktualne w dzi-
siejszym świecie. 

„Kościół – jako instytucja i społeczność ludzka 
prowadząca do nieba – naśladuje Maryję jako Dziewicę 
i Matkę. Kościół rodzi do nowego życia, a więc jest matką, 
musi więc naśladować cnoty Maryi, przede wszystkim 
Jej wierność dla Chrystusa. Dlatego też Kościół tworzy 
nie tylko kult Maryi, ale ascezę i duchowość maryjną, co 
w Polsce wyraża się przez oddanie wszystkiego Maryi 
w Jej macierzyńską niewolę miłości.”

„W przestrzeni chrześcijańskiej duchowości 
maryjnej spotykamy Maryję, pokorną Niewiastę 
z  Nazaretu, Matkę Zbawiciela, która towarzy-
szy nam w doświadczaniu miłości Ojca, w głęb-
szym zakorzenianiu się w misterium Chrystusa, 
w przeżywaniu codzienności w posłusznej ule-
głości Duchowi Świętemu i w  tworzeniu coraz 
głębszych relacji miłości we wspólnocie Kościo-
ła. Maryjny styl życia jest zatem darem i zada-
niem dla nas” – napisał ksiądz Janusz Kumala 
w swym dziele „Duchowość maryjna”.

Zdaniem księdza Kumali Maryja pomaga 
zagubionemu człowiekowi odnaleźć piękno 
ludzkiej tożsamości, której centrum stanowi 
bezinteresowny dar z siebie. Maryja wobec do-
świadczenia bezsensu życia jawi się jako osoba 
całkowicie spełniona i  szczęśliwa. Maryja jest 
Tą, którą w Niepokalanym Poczęciu przeciwsta-
wia postawie braku szacunku wobec ludzkiego 

życia – postawę uznania 
go za świętość, od samego 
początku do końca jego ist-
nienia. Natomiast poprzez 
Wniebowzięcie objawia 
godność śmierci jako odej-
ście do domu Ojca. Dzię-
ki Niej człowiek boleśnie 
doświadczający braku ak-
ceptacji i braku miłości od-
krywa w misterium Niepo-
kalanego Poczęcia prawdę 
o  Bogu, który obdarza 
wszystkich nas, już od sa-
mego początku istnienia, 
miłością pełną i bezwarun-
kową. 

Jak pisze dalej Ksiądz 
Kumala, Maryja w  Swojej 
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postawie doskonałego posłuszeństwa Bożym 
planom ukazuje istotę wolności. Duchowa wę-
drówka z Maryją po jakimś czasie nieuchronnie 
prowadzi do konstatacji, że Jej obecność w na-
szym życiu jest konieczna. Chrześcijanin, który 
uwierzył Chrystusowi i  tak jak Ona podąża za 
Nim, na swej drodze wiary napotyka różnora-
kie trudności i zwątpienia. Ale dzięki Niej i wraz 
z Nią uczy się stawać „na obraz i podobieństwo” 
Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Jak to możliwe? 

Otóż gdy odkrywamy w Maryi Jej niesamowitą 
siłę i determinację do tego, by prowadzić wła-
śnie taki styl życia, w pewnym sensie przejmuje-
my od Niej tę postawę i ufniej zwracamy się ku 
naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Naśla-
dując Ją, mamy uczyć się być cali dla Chrystusa, 
cali dla Boga, tak jak była Maryja. A więc nie 
tylko w zewnętrznym wyrazie i zaangażowaniu, 
ale przede wszystkim w  wewnętrznym ducho-
wym dawaniu siebie bez reszty naszemu Panu.

„Kościół jest maryjny, bo cała Trójca Święta jest maryjna.”

Kardynał Stefan Wyszyński w  swoich ka-
zaniach wielokrotnie mówił o  komunii miłości 
Maryi z  Trójcą Świętą. Wskazywał, że Kościół 
potrzebuje Maryi, tak jak potrzebowała Jej Trój-
ca Święta – aby móc dokonać zaplanowanego 
dzieła odkupienia ludzkości. Maryi potrzebował 
zarówno Bóg Ojciec – aby móc wypełnić swe 
odwieczne plany zbawcze, jak i Syn Boży – aby 
móc stać się człowiekiem, oraz Duch Święty – 
aby móc dokonać w Niej poczęcia Syna Bożego.

W dziele pt.: „Komunia życia Maryi z  Trój-
cą Świętą w nauczaniu Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego” paulin o. Jan Pach pisze, iż Prymas 
Wyszyński ukazywał Maryję jako Zwierciadło 
Trójcy Świętej – to, które nie zatrzymuje blasku 
świętości Boga dla siebie, lecz odbija je i posyła 

do ludzi, aby byli światłością świata. W  kolej-
nym kazaniu kardynał wyraził tę prawdę w jesz-
cze bardziej obrazowy i dogłębny sposób: „Pro-
mień światła idący od Ducha Świętego, pada na 
serce Maryi. Światło to odbija się i skierowuje 
w dół, do serc ludzi patrzących ku wizji trynitar-
nej” – powiedział. 

Zdaniem o. Jan Pacha poprzez to stwierdze-
nie Kardynał Wyszyński przenosi uwagę słucha-
czy z  relacji osobistych Maryi z Trójcą Świętą 
– w przestrzeń życia w Kościele. To w nim Ma-
ryja realizuje swoje zadanie duchowego macie-
rzyństwa – zamierzonego przez Boga, zlecone-
go na Kalwarii przez Chrystusa i realizowanego 
w mocy Ducha Świętego. 

Na zakończenie o. Jan Pach przytacza frag-
ment kazania kardynała Wyszyńskiego, które 
jest wyjątkowo trafnym streszczeniem jego my-
śli: „Cała Trójca Święta potrzebowała Maryi do 
dzieła Wcielenia, Odkupienia i uświęcenia czło-
wieka. I nadal Jej potrzebuje. Potrzebuje Jej dziś 
Syn Boży, aby rodzić się w każdej duszy i udzie-
lać łask, które nam wysłużył na krzyżu. Potrze-
buje Jej Duch Święty, aby prowadzić dalej dzieło 
uświęcania dusz”. 

Z  kolei ks. Janusz Królikowski w  książce 
„Maryja – „Matka Kościoła” w nauczaniu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego (I)” pisze: 

„Zdaniem Kardynała Wyszyńskiego relacje 
Maryi i Kościoła znajdują fundament i punkt od-
niesienia w funkcji macierzyńskiej Maryi wobec 
Syna Bożego jako Założyciela i Głowy Kościoła, 
a  przez to Macierzyństwo Maryi rozciąga się 
na Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Z  tej 
macierzyńskiej funkcji Maryi wobec Chrystusa 
wyprowadza on także naukę o Maryi jako pier-
wowzorze Kościoła w  porządku wiary, miłości 
i  zjednoczenia z  Chrystusem . W  rozważaniu 
relacji, jakie łączą Maryję i  Kościół Kardynał 
podkreśla „obecność” Maryi w  misterium Ko-
ścioła. Obecność tę rozumie w sposób czynny: 
Maryja jest obecna w  misterium Kościoła tak, 
jak była obecna w  misterium Chrystusa, czyli 
współdziałając w  Odkupieniu. Obecnie współ-
działa w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego 
do Ojca i w urzeczywistnianiu Odkupienia.” 
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„Maryja wiecznie daje nam Boga. Świat musi tę prawdę 
widzieć, musi ją uznać i chcieć nią żyć. Nie ma innej drogi 
do Boga, jak tylko przez ręce Maryi. Bóg sam nie chce 
inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi.”

Postawa wiary Maryi jest wzorem dla nas, 
wszystkich wierzących. My też mamy stawać się 
świątynią Boga na ziemi i  poprzez prawdziwą 
obecność Trójcy Świętej w  sobie przemieniać 
świat.

W  „Traktacie o  prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Ma-
ria Grignion de Montfort wskazuje, iż powinni-
śmy żyć w zależności od Najświętszej Dziewicy, 
gdyż: „Bóg Ojciec tylko przez Maryję dał i daje 
nam swego Syna, i tylko przez Maryję czyni so-
bie dzieci, i  przez Maryję udziela swych łask. 
Syn Boży tylko przez Maryję przyjął ludzką 
naturę dla całej ludzkości; tylko przez Maryję 
w  łączności z  Duchem Świętym uobecnia się 
On codziennie i kształtuje, i tylko przez Maryję 
udziela swych cnót i zasług. Duch Święty tylko 
przez Maryję ukształtował Jezusa Chrystusa 
i tylko przez Nią tworzy członki Jego Ciała Mi-
stycznego (Kościoła) oraz przez Nią tylko roz-
dziela swe dary i łaski.”

Św. Ludwik dodaje: „Powyższe przykłady 
dane nam przez samą Trójcę Przenajświętszą 
mówią nam, że nie moglibyśmy obyć się bez 
Maryi, że nie moglibyśmy poświęcać się Jej i od 
Niej nie zależeć, gdy idziemy do Boga i  Jemu 
chcemy się poświęcić.”

Św. Ludwik powołuje się tez na Ojców Ko-
ścioła i cytuje ich pisma:

– „Dwóch jest synów Maryi: Bóg-człowiek 
i  zwykły człowiek; jednego Maryja jest Matką 
według ciała, drugiego według duszy” (św. Bo-
nawentura i Orygenes)

– „Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy 
wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posia-
damy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zba-
wienny, wiedzmy, że Jej to zawdzięczamy” (św. 
Bernard).

– „Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha Świę-
tego Maryja rozdziela swoimi rękami, kiedy 
chce, jak chce i ile chce”(św. Bernardyn).

Kardynał Wyszyński miał ogromną świado-
mość tego, że zawierzenie Maryi nie zwalnia 
człowieka z  wysiłku ciągłego nawracania się 
i czynienia dobra. Jak już kilkakrotnie pisaliśmy 
w naszych rozważaniach, Prymas zawierzył Ma-
ryi siebie samego, cały Kościół i Polskę. Dokto-
rzy teologii piszą, że maryjność jest znakiem 
duchowego zmagania w walce ze złem, znakiem 
dążenia do świętości. Dowodem tego była i jest 
maryjność Kardynała Wyszyńskiego, który sam 
doświadczał wielu zmagań w  walce ze złem 

i dążeniu do świętości, zmagań nie tylko ducho-
wych…

Jak wskazują doktorzy teologii, Prymas Wy-
szyński widział w ludziach swoich bliźnich, bez 
względu na ich przynależność religijną czy kon-
dycję fizyczną. Dlatego jego nauczanie obejmu-
je również problematykę cierpienia. W oczach 
kardynała ułomność, choroba, inwalidztwo, 
niepełnosprawność drugiej osoby nie stanowiły 
przeszkody w uznaniu, iż w niej też objawia się 
doskonałość ludzkiej natury. Mając świadomość 
odpowiedzialności, jaka spoczywała na nim 
z  racji pełnionych funkcji, prymas Wyszyński 
troszczył się o  los każdego Polaka, począwszy 
od najmniejszego, który dopiero co począł się 
w  łonie matki, a  skończywszy na osobie umie-
rającej w późnej starości. Widział trudy i  cier-
pienia wszystkich ludzi, zarówno robotnika, jak 
i  lekarza, prawnika, nauczyciela i  artysty. Dla-
tego warto wracać często do prymasowskich 
myśli – zwłaszcza dziś, gdy ład na świecie ulega 
rozchwianiu, destabilizacji, a obszar ludzkiego 
cierpienia poszerza się stale i  to mimo wielu 
spektakularnych odkryć naukowych i  zapew-
nień współczesnego świata o dokonującym się 
cywilizacyjnym postępie.

agnieszka szymajda
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Kościół – budowla, ale też, a może przede wszystkim – wspólno-
ta wierzących, czyli my, którzy ją tworzymy; to ja, Krysia, Monika, 
Basia z mężami, dziećmi, to nasi przyjaciele, sąsiedzi, znajomi oraz 
osoby konsekrowane z prezbiterami i biskupami na czele. Jako rodzi-
ny tworzymy Kościół Domowy. Mieszkając na konkretnym terenie 
– w parafiach, które wchodzą w skład Diecezji/Archidiecezji – czyli 
tzw. Kościoła Partykularnego, inaczej lokalnego. Całość to Jeden, 
święty, powszechny Kościół Chrystusowy. U początków powstania 
Kościoła jest Zesłanie Ducha Świętego, a więc Maryja i apostołowie, 
z Piotrem na czele. Duch Święty, o którym mówił sam Jezus Chry-
stus, a który jest tchnieniem Ojca i Syna. Bóg w Trójcy Jedynej działał 
i działa w swoim ludzie. 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i zie-
mi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, 
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrze-
bion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstą-
pił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha 
Świętego,
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecz-
ny. Amen.

Kościół jako wspólnotę tworzą również te osoby, które szły w piel-
grzymce wiary przed nami, czyli ci, którzy już oglądają Boga twarzą 
w twarz lub będą go oglądali. Być przed obliczem Boga, to nic innego 
jak ŚWIĘTOŚĆ. Wierzymy w świętych obcowanie. Święci; wyniesieni 
na ołtarze lub bezimienni – orędują za nami u Boga, wypraszają nam 
potrzebne łaski, wspierają nas w tej drodze do świętości. 

Co jest potrzebne, aby móc doświadczyć ich orędownictwa? Po 
pierwsze wiara, następnie nasze zaangażowanie poprzez szukanie in-
formacji o danym świętym, dotarcie do grobu, do relikwii i modlitwa; 
żarliwa, głęboka modlitwa do Boga za przyczyną danego Świętego. 

Nieustannie doświadczamy cudownych interwencji, często nie 
zdając sobie z tego sprawy. Czasem nam się wydaje, że to jakiś zbieg 
okoliczności, że mnie się udało.

 – Wchodzę do naszej Kaplicy Adoracji, dotykam ręką relikwiarza 
i nie kojarzę szczęśliwej jazdy samochodem, czy też zdrowia ze wsta-
wiennictwem świętych Męczenników Rzymskich – to nie tylko moje 
doświadczenie, pod tym może się podpisać większość parafian. Po 
prostu świętych obcowanie.

Relikwie, to szczątki ciała osoby świętej takie jak kości, krew, wło-
sy – pierwszego stopnia oraz przedmioty, z którymi ta osoba miała 
kontakt – drugiego stopnia. Relikwiami trzeciego stopnia jest frag-
ment materiału otarty o doczesne szczątki osoby wyniesionej na oł-
tarze. Wierni mogą czcić jednak tylko te relikwie, których autentycz-
ność jest potwierdzona przez władze kościelne. 

Wiara w moc dotykową świętych przedmiotów związana jest jesz-

Świętych
Obcowanie
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cze z  działalnością pana Jezusa. Ewangelia św. Marka opisuje cud 
uzdrowienia kobiety chorej od 12 lat, która wierzyła, że jeżeli tylko 
dotknie płaszcza Jezusa, to zostanie uzdrowiona. Tak też się stało.

Natomiast pierwsi chrześcijanie otaczali szczególną czcią przed-
mioty związane z Synem Bożym. Do najcenniejszych relikwii chrze-
ścijaństwa zalicza się przedmioty, które bezpośrednio dotykał Jezus 
Chrystus, a są to min: Całun Turyński, Całun z Manoppello, Chusta 
z Oviedo, Korona Cierniowa, Święte Gwoździe, Kolumna Biczowania, 
czy też Święty Krzyż – pozostałości po krzyżu, na którym Pan Jezus 
poniósł męczeńską śmierć. Przedmioty te były bardzo starannie prze-
chowywane, nawet jeżeli były obiektem grabieży nie zostały znisz-
czone, a osoby dotykające je doświadczały nadprzyrodzonych inter-
wencji. W kolejnych latach, wiekach poszerzano święte przedmioty 
o doczesne szczątki apostołów, męczenników, zbierano do ampułek 
krew, opisując do kogo należała. Zbudowanie kościoła, ołtarza na 
grobie chrześcijanina, często męczennika było znakiem, że ta oso-
ba zaliczona jest w poczet świętych, np. Bazylika Św. Piotra została 
zbudowana na grobie Apostoła. W późniejszych wiekach zaliczenie 
danej osoby w poczet świętych związane było z jej kultem, cudami, 
przeświadczeniem współczesnych i  badających o  świętości. Osoba 
wyniesiona na ołtarze nigdy nie przysłaniała Boga, ona wskazywała 
na Niego. Budując kościoły wbudowywano w ołtarze relikwie, świę-
tych lub też uroczyście je wprowadzano w odpowiednio dla nich przy-
gotowanych relikwiarzach. 

Nasza wspólnota parafialna może poszczycić się imponującą ilo-
ścią relikwii Świętych Kościoła Katolickiego. Część z nich wbudowa-
na jest w ołtarzu głównym i w kaplicy chrzcielnej, część w kaplicy 
Męczenników Rzymskich, która jednocześnie jest Kaplicą Adoracyj-
ną, a pozostałe znajdują się w relikwiarzach. 

Relikwie w Kościele Świętych Teresy od Dzieciątka Jezus i Mę-
czenników Rzymskich: relikwiarze:
1. Krzyża Świętego. Relikwiarz prawdopodobnie pochodzi z przeło-

mu XIX i XX w. Nie jest opisany, ale wygląd; dwa bardzo cienkie 
fragmenty ciemnego drewna, ułożone w krzyż, wskazuje, że może 
to być najważniejsza relikwia chrześcijaństwa.

 Przypuszcza się, że został wyniesiony z Warszawy w trakcie Po-
wstania Warszawskiego i ks. Chrościcki otrzymał go od kardynała 
Wyszyńskiego. Włochy w trakcie II Wojny Światowej nie należa-
ły jeszcze do Warszawy i nie były objęte działaniami wojennymi. 
Z płonącej stolicy wywożono co cenniejsze rzeczy i przewożono je 
w bezpieczne miejsca. 

2. Św. Stanisław Kostka, relikwiarz z przełomu VIII i XIX wieku
3. Św. Antoni Padewski, św. Aleksander, 
 Św. Roman Męczennik, św. Florian
 Św. Władysław z Gielniowa, patron Warszawy
 Św. Agnieszka dziewica i męczennica.
 Jest to największy i najstarszy relikwiarz, na wzór jakie posiadają 

najstarsze kościoły np. Wizytki.
4. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Papież Pius X
 Św. Andrzej Bobola, męczennik, patron Polski

Relikwie w ołtarzach i w kaplicy:
1. W ołtarzu głównym; św. Felicyta i św. Andrzej Bobola
2. W kaplicy chrzcielnej; św. Grzegorz Wielki, św. Agnieszka
3. W kaplicy M. Rz.; św. Symforoza, św. Julian, św. Teodora biskupa,

W kolejnych numerach Uwierzyć będę przedstawiała poszczegól-
nych Świętych, których relikwie znajdują się w naszym kościele; ich 
życie, miejsca kultu, modlitwy do Boga za ich pośrednictwem i świa-
dectwa ludzi, którzy doświadczyli ich wstawiennictwa.

zuzanna ustaszewska
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Podobnie jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus (czy-
li mała Tereska), opuściła siostra wszystko. Jak to 
jest zostawić wszystko za sobą?
Nasza założycielka Święta Teresa od Jezusa (Wielka 
Święta Teresa) uczy, że odejście od świata i wejście za 
klauzurę to dopiero pierwszy etap pogłębionego szuka-
nia Pana Boga. To początek pracy nad sobą. Nie odcho-
dzimy od świata po to, żeby uciec, ale żeby bardziej słu-
żyć poprzez: modlitwę, ofiarę i całe swoje życie. 
Czy mogłaby siostra wyjaśnić, dlaczego jest „sio-
strą od Eucharystii”, a Tereska została „siostrą od 
Dzieciątka Jezus”?
Imię zakonne ma wyrażać duchowość danej osoby, to 
z czym ona się identyfikuje; być motywem przewodnim 
dla życia duchowego. Drugą część naszego imienia na-
zywamy predykatem albo tytulacją i otrzymujemy ją na 
obłóczynach. Pierwszy człon mojego imienia nie został 
zmieniony, choć czasami się tak dzieje. Obecnie panuje 
tendencja, żeby pozostawiać imię chrzcielne, ponieważ 
konsekracja zakonna nawiązuje do konsekracji chrzciel-
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nej i jest jej pogłębieniem. 
Od samego początku pragnieniem Małej Tere-
ski było oddanie się Panu Bogu. Wstąpiła do 
Karmelu, kiedy miała 15 lat. W  odkrywaniu 
drogi życiowej charyzmat dziecięctwa ducho-
wego stawał się coraz bardziej ewidentny. Wi-
działa swoją małość i słabość. Napisała w Dzie-
jach Duszy, że gdy porównywała się z różnymi 
świętymi, którzy praktykowali bardzo surowe 
umartwienia, działali cuda – widziała, że to jest 
poza jej zasięgiem. Jednocześnie nie potrafiła 
uwierzyć, że może to być przeszkodą w drodze 
do świętości. Odkryła, że świętość realizuje się 
w drobnych rzeczach, w całkowitej zwyczajno-
ści, ale przeżywanej w sposób nadzwyczajny. 
Co oznacza krata, która nas dzieli?
Nasze konstytucje mówią, że cała przestrzeń, 
w której żyją mniszki, czyli klauzura papieska, 
ma być w sposób materialny skutecznie oddzie-
lona od świata zewnętrznego. Wszędzie, gdzie 

Życie chrześcijanina
jest naśladowaniem Chrystusa
O cierpieniu, miłości i o naszej patronce św. Teresie od Dzieciątka 
Jezus rozmawiamy z Siostrą Agnieszką Marią od Eucharystii, karme-
litanką bosą z Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel 
pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie przy ul. Wolskiej 27/29. 
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spotykamy się z  innymi ludźmi, znajdują się 
kraty. Są w  rozmównicy, w  której teraz jeste-
śmy, są również w kaplicy. Mniszki modlą się 
w chórze, czyli w części kaplicy znajdującej się 
już za klauzurą.
W  tym oddzieleniu od świata chodzi o  posta-
wienie całego życia na Panu Bogu. Oddanie Mu 
również tych spraw, które są drogie każdemu 
człowiekowi: kontaktów międzyludzkich, wol-
ności poruszania się, prawa do dysponowania 
większą przestrzenią w  swoim życiu. Zosta-
wiamy ogromną ilość bodźców towarzyszą-
cych współczesnemu światu, żeby wejść w we-
wnętrzną ciszę, która pomaga skoncentrować 
życie na Panu Bogu. 
Wspomniała siostra o Konstytucjach, czy 
mogłaby siostra więcej o nich powiedzieć?
Nasze życie regulują dwa podstawowe tek-
sty prawne, Reguła i Konstytucje. Reguła jest 
najbardziej podstawowym, pierwotnym zbio-
rem zasad, powstała w XIII wieku i od tamtej 
pory nie została naruszona; Mała Tereska też 
z niej korzystała. Reguła stanowi o istocie na-
szego życia. Została stworzona dla pierwszych 
pustelników, którzy gromadzili się w  Ziemi 
Świętej na Górze Karmel. Poprosili lokalnego 
biskupa, a był nim wtedy Albert Jerozolimski, 
o nadanie tekstu prawnego, który regulowałby 
ich życie. I taki tekst biskup napisał, przetyka-
jąc go cytatami z Pisma Świętego. Tekst naszej 
Reguły jest bardzo biblijny. Od tamtej pory po-
przez wszystkie perypetie życiowe – rozwój za-
konu; przyjazd karmelitów do Europy po tym, 
gdy Ziemia Święta została opanowana przez 
Turków; Reformę zakonu w XVI wieku i powrót 
do bardziej radykalnego życia (gdy powstał 
Karmel Bosy) – Reguła zachowuje swoją aktu-
alność. Jest stosunkowo krótka i podaje główne 
ukierunkowania dla naszego życia, takie jak: 
samotność, milczenie, sprawowanie liturgii 
Kościoła, wspólne spotykanie się na Euchary-
stii, wyrzeczenie się własności, posłuszeństwo 
Panu Jezusowi, które wyraża się przez posłu-
szeństwo każdorazowemu przełożonemu, cią-
gła walka duchowa i asceza. 
Konstytucje natomiast to tekst dłuższy, prak-
tyczna aplikacja Reguły. Uszczegóławiają jak 
mamy żyć. Zmieniają się w zależności od epo-
ki. Ich ostatnie zmiany wynikały z  reformy li-
turgicznej Soboru Watykańskiego II, kiedy to 
wszystkim zakonom nakazano rewizję usta-
wodawstwa. Konstytucje są tekstem dla klasz-
torów zakonu na całym świecie, nie wnikają 
w  aspekty typowo kulturowe danych krajów, 
ale są dostosowane do ich realiów. Scalają za-
kon, dając jedność charyzmatu.
Dla jednych życie zakonne to bajka, inni 
nie wyobrażają sobie czegoś gorszego. Jak 
wygląda Wasz dzień?
Czasem ludzie myślą, że się tutaj nudzimy, ale 
życie kontemplacyjne jest wbrew pozorom bar-
dzo dynamiczne. Ponieważ dużo czasu spędza-

my na modlitwie, więc 
na obowiązki zewnętrzne 
nie zostaje go wiele. Tak 
jak zwykli ludzie, musimy 
podejmować z  całą gorli-
wością wszystkie prace 
związane z  utrzymaniem 
domu czy pracą zarob-
kową. Wstajemy o  5.30, 
dzień zaczynamy jutrznią, 
potem mamy godzinę mo-
dlitwy myślnej w  milcze-
niu i samotności. O godzi-
nie 7.30 jest Msza Święta. 
Zapraszamy na nią, ka-
plica jest otwarta, można 
spokojnie przyjść. 
Od godziny 9 do 12 mamy 
czas przeznaczony na 
pracę. Pracujemy w  mil-
czeniu i  samotności, po 
to żeby starać się o  ży-
cie w  Bożej obecności. 
O  dwunastej spotyka-
my się na Anioł Pański, 
w chórze mamy też modli-
twę brewiarzową. Potem 
obiad, a  następnie go-
dzina rekreacji. To czas, 
kiedy jesteśmy razem i możemy swobodnie rozmawiać. 
Każda z nas bierze sobie jakąś drobną pracę, taką, żeby 
nie przeszkadzała w  rozmowie. Później mamy godzinę 
czytania duchowego, którą spędzamy samotnie w celi. 
Od godziny 15 do 17 pracujemy w samotności, o 17 są 
Nieszpory, po nich godzina rozmyślania. Kolacja o 18.30, 
a  po niej godzina rekreacji. Nasz dzień o  godzinie 20 
kończy kompleta, czyli modlitwa z brewiarza na zakoń-
czenie dnia. O 21 mamy godzinę czytań z brewiarza z ko-
lejnego dnia. 
Czas od godziny 20 jest czasem ścisłego milczenia. Pod-
czas rekreacji możemy swobodnie rozmawiać, przez 
resztę dnia obowiązuje milczenie, ale nie jest ono bez-
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względne; porozumiewa-
my się w  kwestiach po-
trzebnych w  codziennym 
życiu, w  organizacji pra-
cy. Natomiast wieczorem, 
od komplety do jutrzni na-
stępnego dnia, obowiązu-
je milczenie ścisłe, wtedy 
zupełnie nic nie mówimy. 
Co jest główną prakty-
ką modlitewną?
Rozmyślanie, czyli spo-
tkanie w  ciszy serca 
z  Panem Bogiem. Wielka 
Święta Teresa od Jezusa 
uczy, że nie chodzi o  to, 
żeby wiele myśleć, ale 
żeby miłować. Chodzi 
o  ukierunkowanie naszej 
duszy, woli, naszego ro-
zumu na obecność Pana 
Boga, na Jego miłość. 
Rzadko jest tak, że modli-
twa przynosi psychiczne 
pocieszenie, często jest 
odprawiana w  oschłości, 
w braku odczucia, że Pan 
Bóg jest tutaj obecny – 
ale to nic złego, to czas 
ćwiczenia się w  wierze, 
nadziei i  miłości, która 
nie opiera się na tym, ile 
ja dostanę, ale na tym, 
ile mogę dać. Karmel ce-
chuje duży minimalizm, 
jeśli chodzi o  modlitwy 
ustne. Ciekawostką jest 
to, że różaniec odmawia-
my w  samotności, a  nie 
wspólnie z siostrami. 
My świeccy lubimy 
widzieć, że modlitwa 
przynosi efekty. 
Nasze życie zakłada wia-
rę i  ufność w  to, że Pan 
Bóg wysłuchuje naszych 
modlitw; że one przyno-
szą owoce dla świata, dla 
innych. My efektów mo-
dlitwy nie widzimy, choć 
zdarza się, że ktoś nam 
podziękuje; powie, że mo-
dlitwa była skuteczna, ale 
tym komunikatem bar-

dziej nas zawstydza, bo to przecież Pan Bóg zrobił, a nie 
my; żadna nasza zasługa. 
Jak się utrzymujecie?
W niektórych klasztorach siostry szyją szaty liturgiczne; 
my nie mamy takich możliwości. Obecnie jest nas jede-
naście mniszek. Robimy figurki gipsowe, świece, kartki 
pocztowe, różańce, szyjemy szkaplerze. Osiemdziesiąt 
procent utrzymania klasztoru, a zwłaszcza kosztownych 

remontów, zapewniają drobne ofiary dobro-
czyńców. Staramy się zarabiać na życie własny-
mi rękami, a jednocześnie mamy świadomość, 
że jeśli będziemy robiły, co możemy, Pan Bóg 
zatroszczy się o resztę. 
Co znajduje się w celi?
Konstytucje mówią, że cela ma zachować cha-
rakter surowy. Łóżko, biurko, krzesło, szafa, ze-
szyt na notatki, półka na podstawowe książki, 
krzyż i  obrazek Matki Bożej. To wyposażenie 
różni się w  zależności od obowiązków danej 
siostry. Ponieważ zajmuję się sprawami finan-
sowo-remontowymi, mam u siebie w celi kom-
puter, bo to jest moje narzędzie pracy. Gdybym 
nie potrzebowała go do wypełniania swoich 
obowiązków, to bym go po prostu nie miała. 
A ile macie habitów?
Nie jest to określone. Zwykle mamy dwa habity 
normalne i jeden albo dwa do pracy roboczej. 
Tutaj mniej chodzi o  zewnętrzne wyliczenia, 
a  bardziej o  ducha opuszczenia wszystkiego. 
Na własność nic nie posiadamy. 
Słyszeliśmy, że surowe karmelitańskie ży-
cie zaczyna się w Wielkim Poście. 
Zależy, jak na to patrzeć. Karmelitanki Bose 
w ogóle nie jedzą mięsa, poza sytuacjami wy-
jątkowymi, jak np. ciężka choroba. W aspekcie 
surowości życia można rozpatrywać także to, 
że większość czasu spędzamy w milczeniu i sa-
motności, chociaż radykalizmem wydaje się to 
osobom z zewnątrz, a dla nas jest czymś pod-
stawowym. Milczenie i samotność stają się na-
turalnym miejscem spotkania z Bogiem. 
Faktycznie są okresy w  roku, które tę suro-
wość wzmagają. Zgodnie z Regułą mamy okres 
postu zakonnego, który zaczyna się w  święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli 14 wrze-
śnia, i  trwa do końca Wielkiego Postu. Wiąże 
się z  większymi ograniczeniami ilościowymi. 
Natomiast w Wielkim Poście ograniczone jest 
również jedzenie nabiału. Natomiast Wielka 
Święta Teresa uczyła, że dużo istotniejsza jest 
walka wewnętrzna: praca nad sobą, troska 
o wykorzenianie wad, staranie się, żeby żyć bli-
żej Pana Jezusa. 
Ważne, żeby rozróżniać umartwienia. Mówimy 
o  umartwieniach zewnętrznych i  wewnętrz-
nych. Jeśli na przykład jestem za bardzo wy-
buchowa i  psuje to moje relacje z  ludźmi, to 
podejmując nad tym pracę, umartwiam się we-
wnętrznie. To mój świadomy wysiłek. Robię to, 
żeby budować większe dobro na płaszczyźnie 
mojej większej dojrzałości czy lepszych relacji. 
Natomiast wszelkie umartwienia zewnętrzne, 
posty czy rezygnacja z  różnych rzeczy, mają 
być pomocą do umartwienia wewnętrznego, ni-
gdy nie są celem samym w sobie. Jeżeli uwiel-
biam słodycze tak bardzo, że ich sobie nigdy 
nie odmówię, to tak samo braknie mi siły woli, 
by ugryźć się w język, gdy będę chciała powie-
dzieć komuś coś złośliwego. Starając się opa-
nować ciało i zrezygnować z tego, co dozwolo-
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ne i obiektywnie dobre, uczę się samozaparcia, 
pewnej siły ducha i zdolności do przezwycięża-
nia samej siebie. Uczę się wybierać to, co jest 
dobrem obiektywnym, a  nie moją chwilową 
zachcianką. Chcę dać z siebie więcej, by współ-
uczestniczyć w krzyżu Pana Jezusa.
Mała Tereska w XIX wieku, kiedy umartwienia 
były bardzo surowe, zwracała uwagę, że one 
nie są celem samym w sobie, ale mają prowa-
dzić do większego ukochania Pana Boga. Bo 
gdy zatrzymujemy się tylko na dumie z  tego, 
czego udało nam się dokonać albo z  czego 
zrezygnować, wtedy umartwienie zupełnie nie 
osiąga swojego celu. 
Mała Tereska mówiła o sprawianiu radości 
Bogu. Co sprawia Bogu radość?
Myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś ta-
kiego: dobrze by było, gdybym zrobiła to a to, 
wiem, że przyniosłoby to dobro, ale tak bardzo 
mi się nie chce. Albo: zrobię to, ale może jesz-
cze nie teraz, chyba będzie mnie to za dużo 
kosztować. Tym, co sprawi Bogu radość, jest 
rzecz trudniejsza, a nie ta, która pozornie przy-
niesie chwilową radość. Rozpoznawanie woli 
Bożej czy tego, co sprawi Bogu radość, należy 
odróżnić od aspektu czystej uczuciowości. 
Jeżeli człowiek ma w  sobie pragnienie Pana 
Boga, nie tylko uznanie teoretycznej przyna-
leżności do Kościoła, ale uznanie prymatu Pana 
Boga w  całym moim życiu – rodzi się w  nim 
dyspozycja do szukania tego, czego Pan Bóg od 
niego oczekuje. I można powiedzieć, że powin-
na to być dyspozycja każdego chrześcijanina, 
nie tylko osoby konsekrowanej, bo to jest coś, 
co należy do rdzenia chrześcijaństwa. 
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus przed-
stawiana jest jako uśmiechnięta zakonni-
ca z różami, a przecież często powtarzała: 
umiłowany krzyż. Czy mogłaby siostra po-
móc nam zrozumieć to umiłowanie krzyża? 
Życie chrześcijanina jest naśladowaniem Chry-
stusa. Pan Bóg zna nas nieskończenie dobrze, 
lepiej niż my sami siebie. Tym, co przynosi czło-
wiekowi szczęście, jest miłość, będąca darem 
z  siebie. Widzimy to nie tylko w ofierze Pana 
Jezusa, ale też w  wewnętrznym życiu Trójcy 
Świętej. Pan Bóg nie jest samotnością, ale Ko-
munią Osób, które wzajemnie udzielają sobie 
miłości. Stwarzając wszystkie byty, Bóg dał im 
coś ze swojej natury. Każde stworzenie Boże 
może się w pełni zrealizować tylko wtedy, kiedy 
kocha, a kocha tylko wtedy, kiedy daje siebie. 
Po grzechu pierworodnym dawanie siebie za-
wsze jest związane z  krzyżem. Jeśli człowiek 
coraz bardziej szuka obiektywnego dobra, czyli 
ostatecznie: miłości wymagającej codzienne-
go rezygnowania i wybierania, wtedy staje się 
dobry i szczęśliwy, mimo że ta droga kosztuje. 
Wejście na nią jest wejściem na drogę ucznia 
Chrystusa. A będąc na niej, coraz bardziej chce 
się również szczęścia innych ludzi. Wtedy chce 
się podejmować dobrowolne ofiary z  siebie, 

dobrowolnie przyjmować 
cierpienia, tak jak było 
w wypadku Małej Tereski. 
To zrozumienie umiłowa-
nia krzyża coraz bardziej 
się pogłębia, staje się 
faktycznym współuczest-
nictwem w  krzyżu Pana 
Jezusa, w Jego zbawczym 
cierpieniu dla zbawienia 
świata. 
Czy mogłaby siostra 
pocieszyć tych, którzy 
uważają, że cierpienie, 
jakie ich spotyka, jest 
zbyt duże i nie mają już 
siły.
Pan Jezus jest z  każdym 
człowiekiem, który cierpi, 
który czuje, że go to prze-
rasta. Cierpienie samo 
w sobie nie jest czymś, co 
Pan Bóg pierwotnie prze-
widział dla człowieka. On 
chce szczęścia człowieka. 
Pan Bóg poprzez Pana 
Jezusa nie wykluczył cier-
pienia z  naszego życia, 
bo wtedy uczyniłby nas 
niewolnikami, zabrałby 
nam zdolność wyboru. On 
je przekształcił, spowodo-
wał, że każde cierpienie 
ma sens. Może być trud-
ne, bardzo trudne; można 
mieć wrażenie, że prze-
rasta danego człowieka – 
ale można też powiedzieć, 
że cierpienie na krzyżu 
bardziej przerastało Pana 
Jezusa. Możemy wierzyć, 
że cierpienie doświadcza-
ne teraz będzie procento-
wało w  życiu wiecznym. 
Jest ono zaproszeniem 
do nadziei; do ufności, że 
chociaż teraz wydaje się trudne i  ponad siły, Pan Bóg 
chce z niego wyprowadzić jeszcze większe dobro. 
Co najważniejszego z duchowości karmelitańskiej 
chciałaby siostra przekazać naszej parafii?
Istotą duchowości karmelitańskiej, i  także duchowości 
świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, jest postawienie 
wszystkiego na Pana Boga. Na Jego obecność – realną, 
chociaż nie zawsze albo rzadko odczuwalną obecność 
w naszym życiu. Postawienie wszystkiego na miłość do 
Pana Boga jako na wartość, która nie tylko porządkuje 
życie, ale czyni je pięknym, szczęśliwym i  spełnionym. 
Jeżeli odkrywamy Tego, który naprawdę jest Miłością, 
to pragniemy kochać innych ludzi. Również to było cha-
rakterystyczne dla Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus: 
modlitewna troska o innych ludzi.

Rozmawiała kataRzyna cichosz
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

Dylematy etyczne
w dobie koronawirusa 
Do szpitala trafia dwóch pacjentów z ostrą postacią koronawirusa. Na oddziale 

nie ma wystarczającej liczby respiratorów/łóżek/leków/personelu. 

Kogo ratować?
g 80-latka czy młodego człowieka?
g matkę trójki dzieci czy bezdzietną kobietę?
g osobę z poważną chorobą serca czy kogoś, kto nie ma chorób towarzyszących?

Czy któraś z tych osób ma większe 
 – lub mniejsze – prawo do pomocy? 

W 5. części „Kącika bioetycznym. Dla wierzących i ateistów” o dramatycznych pytaniach i trud-
nych decyzjach, przed jakimi stanęli lub być mogą stanąć lekarze w związku z pandemią CO-
VID-19.
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Już na samym początku światowego kryzysu 
sanitarnego, w kwietniu 2020 roku, głos w tej 
sprawie zabrał Zespół Ekspertów Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Bioetycz-
nych. Prezentujemy jego stanowisko. 

***

Segregacja pacjentów, racjonowanie 
środków ratujących życie to smutne po-
jęcia, które w  jednych krajach na jakiś 
czas stały się – a w innych w każdej chwi-
li mogą się stać – szpitalną rzeczywisto-
ścią. W sytuacji przeciążenia służby zdro-
wia lekarze, chcąc nie chcąc, stają się 
panami życia i śmierci. 
Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Bioetycznych postanowił przyjść z po-
mocą osobom, które stanęły w  obliczu trud-
nych decyzji w zakresie przyznawania środków 
ratujących życie. Od początku pandemii do 
Zespołu wpływało coraz więcej zapytań 
na ten temat. 

W czasie pandemii problem z respi-
ratorami wystąpił m.in. we Włoszech, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W Szwecji 
zabrakło środka do narkozy, dlatego 
zdecydowano się wprowadzić do użytku 
środek weterynaryjny. 

Na samym wstępie opublikowanego stanowi-
ska Zespół przypomniał podstawową zasadę, iż
„opieka zdrowotna powinna być 
zagwarantowana wszystkim pa-

cjentom w równym stopniu,” 
przynajmniej w podstawowym wymiarze.
W dalszej części dokumentu Zespół przyznał 
jednak, iż „to ogólne stanowisko jest niewy-
starczające w nadzwyczajnych sytuacjach ma-
sowego wzrostu zagrożenia dla zdrowia i  ży-
cia, gdy możliwości budżetu, personelu służby 
zdrowia, a  także produkcja środków leczni-
czych i aparatury ratunkowej nie nadążają za 
gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem.” 

Co wtedy? 

Maseczka od Prady? 

Firmy na całym świecie poszerzyły pro-
dukcję o sprzęt medyczny. Na taki krok 
zdecydowały się m.in. koncerny moto-
ryzacyjne Renault i Peugeot (produkcja 
respiratorów) oraz zespół Formuły 1 
McLaren (m.in. produkcja wózków do 
respiratorów). Słynny projektant mody 
Giorgio Armanii zaczął szyć kombine-
zony ochronne dla personelu medycz-
nego, a włoska Prada – wytwarzać kom-
binezony i maski.

Kolejność przyjęcia do 
szpitala podstawowym 
kryterium przydzielania 
pomocy 
Zdaniem Zespołu należy stosować środki 
ratunkowe według kolejności, w  jakiej 
pacjenci zostali przyjęci do szpitala, 
„chyba że różnica w ich stanach 
ocenianych według kryteriów kli-

nicznych jest ewidentna”.
Eksperci podkreślają, że nie do zaakcepto-
wania jest sytuacja, gdy lekarze, spodziewa-
jąc się przybycia pacjenta w cięższym stanie, 
zwlekają z przyznaniem środków ratunkowych 
innemu pacjentowi, który ich też potrzebuje; 
lub mu ich odmawiają. „Nie można z moralną 
pewnością porównywać stopnia zagrożenia 
pacjentów będących w poważnym stanie kli-
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nicznym i wyrokować dalszego przebiegu ich 
choroby.” – pisze Zespół. 

Pacjenci (nie)przydatni 
społecznie 
W dokumencie znajdujemy też odniesienie do 
głośnej na całym świecie sprawy segregowa-
nia pacjentów ze względu na rachunek 
matematyczny i  ich „przydatność społecz-
ną”.

Kogo kierować na oddział intensywnej 
terapii, a kogo nie? 

Zgodnie z rekomendacjami opraco-
wanymi przez organizacje lekarskie 
w Hiszpanii obowiązującymi kryteriami 
są m.in. oczekiwana długość życia oraz 
„wartość społeczna” osoby. W Wielkiej 
Brytanii zapadła decyzja, że starsi pa-
cjenci z chorobami współistniejącymi 
mogą zostać pozbawieni dostępu do re-
spiratora, jeśli pojawi się osoba z więk-
szymi szansami na wyzdrowienie. Jeden 
z lekarzy pracujących we Włoszech po-
wiedział, że na północy kraju limitem, 
po przekroczeniu którego coraz czę-
ściej rezygnuje się z pomocy, jest wiek 
60 lat.

„Zasadniczo – poza prawdziwymi wyjątkami 
– nie może być usprawiedliwiony przydział 
takich środków pacjentom kwalifikowanym 
według innych kryteriów niż wyżej przedsta-
wione, jak np. pozycja społeczna, zamożność, 
wiek, wykształcenie, wysokość składki ubez-
pieczeniowej” – podkreśla Zespół.

 

A może eutanazja? Dramat osób star-
szych 

Wiosną 2020 roku włoski dziennik Il 
Giornale donosił, że starsi pacjenci 
– również ci, u których nie zdiagnozo-
wano koronawirusa – są namawiani do 
eutanazji. Zdarza się, że lekarze pytają 
ich, czy na pewno chcą, by dostarczano 
im tlen, czy może jednak wolą, by na-
tura zrobiła swoje? Z kolei w Hiszpanii 
jeden z byłych polityków alarmował, 
że „starsi pacjenci są pozostawiani 
w domu, zaopatrzeni w morfinę, by 
uniknąć daremności opieki zdrowot-
nej”. 

O jakich wyjątkach mowa? 
Zespół mówi o  dwóch grupach osób, wobec 
których możliwa jest priorytetowa opieka. Są 
to: 
– lekarze i pielęgniarki, gdyż „z racji wykony-
wanej posługi wobec osób chorych znajdują 
się oni w ciągłym niebezpieczeństwie zakaże-
nia”
– rodzic(e) posiadający liczne, małoletnie po-
tomstwo.
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Pozbycie się starszych środkiem 
do zapewnienia „wystarczającego 
potencjału szpitali” 

Dr Frits Rosendaal, dyrektor oddziału 
zakaźnego szpitala w holenderskiej 
Lejdzie, wywołał skandal komentarzem 
nt. Włochów: „Oni przyjmują osoby, 
których my byśmy nie zaakceptowali, 
bo są za stare. Seniorzy mają inną 
pozycję we włoskiej kulturze.” 
– powiedział. W Holandii, kraju 
o mentalności eutanazyjnej, kryterium 
wieku w (nie)leczeniu koronawirusa 
było stosowane jeszcze zanim szpitale 
wypełniły się chorymi. Obecnie lekarze 
wykonują telefony do starszych 
pacjentów i namawiają ich, by nie 
ubiegali się o miejsce na oddziałach 
intensywnej terapii (OIT), bo… lepiej 
umrzeć niż pozwolić, by z powodu 
leczenia obniżyła się jakość ich 
życia… „Chodzi o ostrzeżenie słabych 
pacjentów przed niebezpieczeństwami 
związanymi z leczeniem Covid-19, 
które może oznaczać tygodnie pod 
respiratorem, a później jeszcze dłuższą 
rehabilitację” – powiedział rzecznik 
holenderskiego stowarzyszenia 
lekarzy. „Lekarze rozmawiają 
z pacjentami, nie tylko zresztą 
starszymi, i ich rodzinami, o jakości 
życia i tym, czy warto iść na OIT. 
Stąd mamy wystarczający potencjał 
oddziałów intensywnej terapii” – 
powiedział z rozbrajającą szczerością 
inny medyczny oficjel. 

Życie za życie 
„W sytuacji skrajnej, gdy brakuje sprzętu ratu-
jącego życie dla wszystkich, pacjent świado-
my swej dramatycznej sytuacji może odstąpić 
go drugiej osobie.” – pisze Zespół i precyzuje: 
„Decyzja ta winna być jednak podjęta przez 
osobę pełnoletnią, w  sposób wolny, bez ja-
kiegokolwiek przymusu i  uszanowana przez 
pracowników służby zdrowia po uprzednim 
poinformowaniu pacjenta, że rezygnacja ze 
sprzętu prawdopodobnie spowoduje jego 
śmierć. Osoba, która poświęciła swoje życie 
dla ratowania drugiego człowieka, zasługuje 
na największy szacunek. Do niej odnoszą się 
słowa Pana Jezusa: 
«Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich» 
(J 15,13).”

Media na całym świecie obiegła 
historia zakażonego księdza Giuseppe 
Berardelli, który podobno oddał swój 
respirator nieznanemu młodszemu 
pacjentowi. Krótko potem 72-letni 
kapłan zmarł. 

Całe stanowisko można Zespołu można prze-
czytać na stronie www.episkopat.pl. 
Módlmy się o  światło Ducha Świętego, 
siłę i zdrowie dla personelu medycznego 
oraz o  właściwą pomoc dla wszystkich, 
którzy jej potrzebują, kimkolwiek są. 

ks. Paweł Paliga 
W następnym numerze: 

Wracamy do trudnego 
tematu aborcji i pytamy 
m.in. o prawa ojca. 
„Pewien 22-letni tata wyznał, że był bliski po-
pełnienia samobójstwa, gdy dowiedział się, że 
jego dziewczyna usunęła ich dziecko. Ustawo-
dawca, niestety, ignoruje prawo ojca do ochro-
ny dziecka w okresie prenatalnym.”
Do zobaczenia wiosną.

W KOŚCIELE
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Święty Hieronim, zmarły w 420 r. , doktor 
Kościoła katolickiego, był wybitnym znawcą 
Pisma Świętego. Głównym dziełem jego życia 
jest przekład tekstów biblijnych z  hebrajskie-
go i greki na język łaciński. Ujednolicił w ten 
sposób, będące wówczas w obiegu cząstkowe 
przekłady, niejednokrotnie daleko odbiega-
jące od oryginału. Jest to popularnie zwana 
Wulgata. Spowodowało to, że biblia stała się 
dostępna jego współczesnym oraz następnym 
pokoleniom, każdemu, kto potrafił czytać i miał 
dostęp do ksiąg, a nie tylko wybrańcom z eli-
ty znającym języki źródłowe. Jest on autorem 
słów: „Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest 
mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna 
Pisma Świętego, nie zna mocy i mądrości 
Bożej. A zatem nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa.” 

W dniu 30 września 2019 roku, w 1600 rocz-
nicę śmierci św. Hieronima, papież Franciszek 
ogłosił list apostolski Aperuit illis, w  którym 
ustanowił Trzecią Niedzielę Okresu Zwykłe-
go w ciągu roku kościelnego, Niedzielą Słowa 
Bożego. W liście tym Ojciec Święty podkreśla 
wielką wartość i istotę Słowa Bożego,jako daru 
Chrystusa Zmartwychwstałego dla nas, wie-
rzących. Zachęca także duchownych do pod-
kreślenia w liturgii czci, jaką oddaje się Słowu 

NIEDZIELA
Słowa Bożego

Bożemu oraz do głoszenia specjalnych homilii 
podkreślających wartość i  znaczenie Słowa 
Bożego w życiu Kościoła, jako wspólnoty wier-
nych. Jednocześnie kładzie nacisk na zachęca-
nie wszystkich wiernych do codziennej lektury 
Pisma Świętego i szukania w nim skarbów, któ-
re tam ukrył Pan Bóg, gdyż mają one wielkie 
znaczenie dla naszego życia. Pan Bóg ma dla 
każdego z nas osobiste przesłanie i przekazuje 
je nam właśnie poprzez Słowo Boże.

W liście tym papież Franciszek napisał, że 
nie możemy traktować Pisma Świętego tak, jak 
każdej innej książki, ze względu na jego bezpo-
średnią więź z naszą wiarą. Jest ona szczególna. 
”«Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słu-
chanie jest skoncentrowane na słowie Chry-
stusa» (Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się 
w tej relacji, staje się niezwykle ważne, tak że 
wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie 
Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, 
jak i modlitwie oraz refleksji osobistej” (Aperu-
it illis 7). Słuchanie Pisma Świętego zrównane 
jest z jego czytaniem, co w istotny sposób jest 
podkreślane na spotkaniach Domowych Krę-
gów Biblijnych (dalej DKB), gdzie dany rozdział 
Ewangelii czytamy wszyscy jednocześnie, tak, 
że każdy z nas jest zarówno tym, który czyta, 
jak i tym który słucha.
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W 2022 roku Niedziela Słowa Bożego przy-
pada na dzień 23 stycznia i będziemy ją obcho-
dzić po raz trzeci. Tak samo, jak w poprzednich 
latach, Domowe Kręgi Biblijne zamierzają włą-
czyć się w jej obchody. Członkowie Domowych 
Kręgów Biblijnych będą rozdawać karteczki 
– paski z cytatami Pisma Świętego na wszyst-
kich niedzielnych Mszach świętych, z uwzględ-
nieniem także tej odbywającej się w  sobotę 
o godzinie 18.00 oraz dla wspólnot drogi neo-
katechumenalnej. Zamierzamy również zor-
ganizować spotkanie w  tę niedzielę o  godz. 
19.00 (dokładne informacje zostaną podane 
w niedzielę poprzedzającą w ogłoszeniach pa-
rafialnych), w częściowej formule spotkań DKB 
ze wspólnym głośnym czytaniem fragmentu 
Pisma Świętego. Módlmy się wszyscy gorąco, 
aby ograniczenia związane z pandemią, nie po-
krzyżowały tych planów. Apelujemy do każdego 
z  Państwa, kto mieni się człowiekiem wierzą-
cym, o poświęcenie tej godziny czasu dla Pana 
Boga. Apelujemy o  pogłębianie naszej wiary 
poprzez czytanie Pisma Świętego!

Bracia, chcę Wam zaproponować pewne 
ćwiczenie, które pomoże Wam we wdrożeniu 
się w  modlitwę Pismem Świętym. Co należy 
zrobić? Otworzyć Pismo Święte Nowego Testa-
mentu – jedną z czterech ewangelii – w dowol-
nym, losowym miejscu. I zacząć powoli czytać 
od miejsca, na które padnie twój wzrok (albo 
losowo wskażesz sobie palcem) – zdanie po 
zdaniu. Kontynuujesz do momentu, gdy na-
trafisz na zdanie, które odezwie się w Twoim 
sercu, przemówi do Ciebie w  wyjątkowy spo-
sób. Wówczas powoli powtarzaj je wielokrot-
nie, jak modlitwę. Na koniec zastanów się, co 
Pan Bóg chciał Ci w ten sposób powiedzieć. To 
ćwiczenie możesz wykonać niekoniecznie sam, 
lecz również w towarzystwie bliskich Ci osób. 
Wówczas każdy czyni to indywidualnie, ale na 
koniec wszyscy dzielą się swoim odczuciem, cy-
tując jednocześnie wybrany przez siebie wers. 
Pamiętajcie tylko, aby uszanować indywidual-
ne odczucia innych – nie komentujcie, nie dys-
kutujcie. Swoje wrażenia zachowajcie dla sie-
bie. Wtedy też macie szansę dojrzeć bogactwo 

Pisma Świętego, bo dla Ciebie ten wers może 
mieć całkiem inne znaczenie.

Papież Franciszek napisał w  Aperuit illis: 
„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspól-
notą wierzących oraz Pismem Świętym jest 
ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. 
Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe 
jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. 
To działa również w drugą stronę: bez Pisma 
Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego 
Kościoła w  świecie są niemożliwe do odczy-
tania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: 
«Nieznajomość Pisma Świętego jest niezna-
jomością Chrystusa»„. Papież napisał także: 
„Przeznaczenie w  sposób szczególny jednej 
niedzieli w  ciągu Roku Liturgicznego Słowu 
Bożemu pozwoli przede wszystkim na odno-
wienie w  Kościele gestu dokonanego przez 
Zmartwychwstałego, który otwiera również dla 
nas skarbiec swojego Słowa, abyśmy mogli być 
w  świecie głosicielami tego niewyczerpanego 
bogactwa.” oraz „konieczne jest, aby nie zabra-
kło w życiu naszego ludu tej decydującej relacji 
ze Słowem żywym, które Pan niestrudzenie kie-
ruje do swojej Oblubienicy, aby mogła wzrastać 
w miłości i w świadectwie wiary”.

Na zakończenie pragnę Was zaprosić nie tyl-
ko na spotkanie z okazji Niedzieli Słowa Boże-
go. Pragnę Was także zaprosić na spotkanie Do-
mowego Kręgu Biblijnego. Można nas spotkać:
 –  w czwartek przed trzecią niedzielą miesiąca 

po Mszy świętej wieczornej (każde spotka-
nie jest sygnalizowane w ogłoszeniach pa-
rafialnych) w kawiarni parafialnej;

 –  w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy 
św. o godz. 9:30, niesiemy dary, głosimy mo-
dlitwę powszechną i rozdajemy cytaty z Pi-
sma Świętego;

 –  można się z  nami skontaktować poprzez 
kancelarię parafialną albo poprzez ks. Ro-
berta Walantyka, naszego opiekuna.

ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NAS. CZEKA-
MY NA CIEBIE! ABYŚMY RAZEM MOGLI 
WZRASTAĆ W  MIŁOŚCI I  W  ŚWIADEC-
TWIE WIARY.

elżbieta sawicka
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W  dniu 30 października 2021 r. w  naszej ka-
wiarni parafialnej odbył się, po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią, dzień skupienia Domo-
wych Kręgów Biblijnych. Było to całodzienne spo-
tkanie członków Kręgów naszej parafii. Uczestni-
czyli w nim ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski, 
ks. Robert Walantyk oraz ks. Jan Kruczyński, który 
przyjechał do nas z Centrum Nowej Ewangelizacji 
w Witkowie k. Stargardu Szczecińskiego w diece-
zji szczecińsko-kamieńskiej. Ks. Jan jest dobrze 
znany naszym parafianom, wielokrotnie gościł 
u nas jako pełen gorliwości rekolekcjonista, pre-
zbiter i  spowiednik. Tym razem, po raz kolejny 
w ponad ośmioletniej historii kręgów w naszej pa-
rafii, przyjechał spotkać się z nami, aby nas umoc-
nić, utwierdzić w  naszych działaniach i  wskazać 
nowe aspekty dalszego spotykania się. Tematem 
tegorocznych rozważań było zagadnienie, czy Do-
mowe Kręgi Biblijne są wspólnotą.

Spotkanie otworzył ks. proboszcz Zygmunt 
Niewęgłowski witając wszystkich zebranych, 
udzielił nam także swojego błogosławieństwa na 
okoliczność ofiarowania naszego czasu Panu Je-
zusowi. Następnie uwielbialiśmy Pana Boga w ca-
łym jego dziele stworzenia. W  Bogu jest bowiem 
nasze schronienie i  nadzieja. Następnie przeszli-
śmy do modlitwy dziękczynnej. Pan Jezus powie-
dział: „Dziękujcie za wszystko, bo Pan jest dobry, 
a  jego łaska trwa na wieki”. Więc dziękowaliśmy 
za wszystkie otrzymane łaski, za każdy Boży dar. 
Modliliśmy się słowem i  pieśnią. Na zakończenie 
części modlitewnej były wezwania do Ducha Świę-
tego i zawierzenie spotkania Matce Bożej.

Rozważania zaczęliśmy od podzielenia się z ze-
branymi dobrem, które dało nam prowadzenie 
albo uczestniczenie w domowym kręgu biblijnym. 
Chciałabym przytoczyć tu niektóre z wypowiedzi.

Głos 1: „Prowadzę krąg od 5-ciu lat. To wielka 
łaska, radość i  błogosławieństwo dla domu. Pod-
czas kręgu dom staje się małą świątynią. Odkry-
łam na nowo psalmy i modlę się nimi.”

Głos 2: „Wzrastam w czytaniu ewangelii. I łaknę tego 
słowa coraz więcej. Staram się żyć według Słowa. Zmienia 
ono mój stosunek do ludzi i staram się żyć z nimi w zgo-
dzie, aby słońce nie zachodziło nad moim gniewem.”

Głos 3: „Regularne czytanie Słowa Bożego powoduje 
głód tego słowa. Jest ono wciąż nowe, bogate, świeże. Co-
raz lepiej rozumiem, co Pan chce do mnie powiedzieć. Bi-
blia mówi do nas i o nas.”

Głos 4: „Wiara jest niemodna, a świat jest jednym wiel-
kim zgiełkiem. Czytanie Biblii pozwala mi odpocząć od 
świata, przywraca światu właściwe proporcje, a rzeczywi-
stość staje się uporządkowana. Widzę, że Pan Bóg działa 
w naszym życiu i odzyskuje ono sens.”

Głos 5: „Spotkania mnie zmobilizowały, a  otwarcie 
na Słowo dało mi uspokojenie w życiu i oparcie w Bogu 
w trudnych momentach.”

Ks. Jan przypomniał, że każdemu wierzącemu Bóg dał 
funkcję do wykonania. Musimy tylko rozpoznać, co mamy 
wykonać w  Królestwie Bożym. Czas tego rozpoznawania 
jest długi, nieraz musimy czekać do wieku podeszłego. 
Duch Święty powołał nas do Domowych Kręgów Biblijnych. 
Poprzez to, zgodnie z  nauczaniem św. Jana Pawła II wy-
rażonym w adhortacji Christifideles laici, nr 60 / w tłum. 
Wierni chrześcijanie nr. 60/, to dokument o powołaniu i mi-
sji świeckich. Wynika z  tego powołania bezwzględna ko-
nieczność systematycznej katechezy dla dorosłych. Uczest-
niczymy w katechezie czytając Pismo Święte, w  ten sam 
sposób możemy katechizować nasze najbliższe otoczenie: 
rodzinę, sąsiadów i znajomych. Nie jest łatwo zakorzenić 
się ewangelii w domu, gdzie króluje telewizja czy internet. 
Lecz gdy grupa osób głośno czyta Ewangelię, to Słowem 
nasiąkają nawet mury. 

Najpierw ja/Ty musisz się nawrócić, by móc nawracać 
innych i uczynić swoje otoczenie silne Bogiem. Tu nawró-
cenie św. Jan Paweł II rozumie w sensie bardzo prostym, 
najpierw kilka osób w parafii było przekonanych do czy-
tania Pisma Świętego. A potem przekonany przekona nie-
przekonanego w tym sensie, że zaprosi go na swój krąg. 
Tak powoli przez „pączkowanie” coraz więcej osób po-
kocha Jezusa w  swoim domu. Gdy go pokocha w domu, 
to otrzyma siłę od Pana i  będzie pytał, gdzie są spotka-

Domowe 
Kręgi
Biblijne 
jako
wspólnota
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nia miesięczne w naszej parafii jako wołanie Papieża Jana 
Pawła II o katechezę dla dorosłych, a z tej katechezy otrzy-
ma siłę i będzie przychodził na Eucharystię, by przeżywać 
jedność z całym Kościołem katolickim w wymiarze parafii. 
W  ten sposób Jezus nas uzdrawia. W ewangelizacji wciąż 
wracamy do źródeł, aby lepiej poznawać i pokochać Jezusa. 
Wówczas będzie niemożliwe, by o nim nie mówić. I by wołać 
do niego innych. Dalej – skąd nasze dzieci maja czerpać do-
bre wzorce, jak nie od dorosłych? Jeżeli dorośli uczestniczą 
w  katechizacji, wówczas dzieci również będą brać udział 
w katechizacji. I  razem z nimi chodzić do kościoła. A gdy 
dorosłym nie chce się pogłębiać swojej wiary, to w efekcie 
dzieci znikają z kościoła. A brak wiary w rodzinie duchowo 
zabija nas i nasze rodziny.

Domowe kręgi biblijne są grupą ludzi powiązanych wię-
zami albo rodzinnymi, albo sąsiedzkimi, a  czasami nawet 
luźną znajomością, która w miarę upływu czasu zacieśnia 
się. Jedna z tych osób zdecydowała się otworzyć swój dom 
na spotkania kręgu i ona staje się przez to naturalnym lide-
rem danego kręgu. Ale każdy z uczestników danego kręgu 
może podjąć taką samą decyzję i utworzyć swój krąg woła-
jąc do niego nowe osoby, nie uczestniczące dotąd w żadnym 
z kręgów. Spotkania danego kręgu odbywają się w czasie 
i z częstotliwością ustaloną przez jego uczestników. W tym 
sensie krąg jest wspólnotą powstającą z odpowiedzialności 
wiernych za Kościół, z oddolnej inicjatywy wierzących. Przy-
nosi im to radość i jest to ich najświętszy obowiązek. W tym 
sensie krąg jest komórką żywą i życiodajną tak, jak Maryja, 
nasz wzór i przykład. Dlatego krąg nie realizuje programu 
narzucanego odgórnie, ale gdy dana osoba w parafii poczuje 
się potrzebna na poziomie kręgu, to niewątpliwie odpowie 
na potrzeby księdza proboszcza w parafii. Istotą działania 
kręgu jest modlitwa, czytanie fragmentu ewangelii i homi-
lia do tego rozdziału uprzednio przygotowana. Ważnym ele-
mentem jest echo słowa. Każdy autonomiczne głosi to, co 
do niego przemówiło i było dla niego najważniejsze w czyta-
nym fragmencie ewangelii. Buduje ono naszą wrażliwość na 
Słowo. Każdy krąg jest specyficznym Kościołem, do którego 
przyprowadził nas Duch Święty. I on nas prowadzi. Mamy 
swoją indywidualność w prowadzeniu kręgu, ale jesteśmy 
jak dzieci, które rosną. Rozwijamy się i wzrastamy, i  cza-

sami potrzebujemy wsparcia. Tu dochodzimy do 
drugiego aspektu naszego istnienia na poziomie 
wszystkich kręgów naszej parafii. Jesteśmy wspól-
notą parafialną i włączamy się w przedsięwzięcia 
parafialne takie jak: procesja Bożego Ciała, Droga 
Krzyżowa w Wielkim Poście, różaniec w paździer-
niku etc. Zostaliśmy powołani do istnienia z inicja-
tywy księdza proboszcza. Mamy swojego opiekuna 
w osobie ks. Roberta Walantyka. Jesteśmy z nimi 
w jedności i szanujemy ich charyzmat. Miłość i sza-
cunek do naszych pasterzy daje nam wzrost jako 
wspólnocie. Potrzebujemy ich autorytetu i  kom-
petentnego wsparcia. Cenna jest ich obecność na 
naszych comiesięcznych spotkaniach. Mają one 
nieco inną formułę niż te domowe. Spotykamy się 
wszyscy razem w czwartek przed 3-cią niedzielą 
miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Rozważamy 
czytania z nadchodzącej niedzieli i te rozważania 
moderuje i sumuje w homilii obecny na nich prezbi-
ter. Pomaga nam zrozumieć to Słowo. Dzięki temu 
możemy wychodzić z pewnymi inicjatywami na fo-
rum parafii. Od pewnego czasu rozdajemy parafia-
nom cytaty z Pisma Świętego, chcąc w ten sposób 
zachęcić do jego czytania. Zapraszamy na nasze 
comiesięczne spotkania. Zachęcamy do uczestni-
czenia w Domowym Kręgu Biblijnym. W styczniu 
pragniemy zorganizować spotkanie z okazji Papie-
skiej Niedzieli Biblijnej, która będzie obchodzona 
po raz trzeci. Raz w miesiącu modlimy się na Mszy 
świętej w  3-cią niedzielę miesiąca, odprawianej 
w intencji Domowych Kręgów Biblijnych. Tam mo-
żesz nas spotkać i dołączyć do jednego z naszych 
domowych kręgów, albo uzyskać informację, jak 
samemu utworzyć krąg w  swoim domu. DŁUŻEJ 
NIE CZEKAJ, OTWÓRZ DRZWI CHRYSTUSOWI!

elżbieta sawicka

Pragnę serdecznie podziękować ks. Janowi Kru-
czyńskiemu za jego inspirujące uwagi i  wkład 
w korektę niniejszego artykułu. ES



24
17
10
3
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Janinę Zając w 7. 

rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Andrzeja 

Niemiatowskiego w 28. rocznicę 
śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę 

Niewęgłowską
18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego 

w 9. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

2
9
16

4
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię Niedziela, o łaskę 

życia wiecznego

Najświętszego Imienia Jezus
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę i Henryka 

Dimskich
18.00 – za śp. Genowefę Warzec o 

zbawianie wieczne, z okazji imienin
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25
18
11
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Bojar w 6. 

rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny 
i dusze czyśćcowe

Święto nawrócenia 
św. Pawła Apostoła

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię Fidecką

Niedziela WtorekPoniedziałek

23

II niedziela po Narodzeniu Pańskim
7.30 – za śp. Marię Domańską o łaskę życia 

wiecznego
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Filipa z okazji 14. rocznicy urodzin
11.00 – za śp. Stanisława Fabisiewicza w 10. 

rocznicę śmierci
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – dziękczynna, z okazji urodzin Aleksandry, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Matki Bożej

Niedziela Chrztu Pańskiego
7.30 – za śp. Marie, Stanisława, Barbarę i Zygmunta 

Cupriaków
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Franka z okazji 8. rocznicy urodzin
11.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Agaty z okazji 18. rocznicy urodzin 
oraz dla Kuby w 21. rocznicę urodzin

12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

18.00 – za śp. Irenę i Czesława Dybał, o łaskę życia 
wiecznego

II niedziela zwykła
7.30 – za zmarłych z rodziny Kalskich
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Cecylię Kobus w 15. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Krystynę Osińską w 19. rocznicę 

śmierci i Wiktorię Danielecką w 18. rocznicę 
śmierci

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
Staszewskich

III niedziela zwykła
7.30 – za śp. Artura Kot
9.30 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego z okazji 

imienin
11.00 – za śp. Kazimierza Kozaka w 4. rocznicę 

śmierci
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Kazimierę i Bronisława

Pokłon Trzech Króli św. Jan Bosco św. Antoni Wielki



1

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (1)

8.00 – wolna intencja
18.00 – o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem bł. Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii

7.00 – za śp. Olgierda Paszkiewicza w 
18. rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (2)

18.00 – za śp. Wincentego 
Chludzińskiego w 13. rocznicę 
śmierci

5

19
12
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

łaskę wiary dla Artura;

27
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra, 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława, Helenę, 
Mieczysława, Janinę, Stanisława i 
Zygmunta

8
7.00 – o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Mikołaja z 
okazji jutrzejszych 6. urodzin

8.00 – za śp. Blandynę Grzybowską, 
o łaskę życia wiecznego

18.00 – za śp. Stanisława, Leokadię, 
Janusza i Dariusza Szwajewskich

26

7.00 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Szczepanowskich i Bożek
18.00 – za dusze czyśćcowe; o 

błogosławieństwo Boże i łaskę 
wiary dla Artura;

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

łaskę wiary dla Artura;
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

Urocz. Objawienia Pańskiego
7.30 – za śp. Mariannę i Piotra Jastrzębskich, 

Annę i Bolesława Małuszyńskich
9.30 – za śp. Józefa Wojtkowskiego w 12. 

rocz. śm., zmarłych z rodziny Wojtkowskich, 
śp. Michała Dygę w 13. rocz. śm. oraz 
zmarłych z rodziny Dygów i Pietraków

11.00 – o Boże błogosław. i potrzebne łaski 
dla Wojciecha z okazji urodzin

12.30 – za śp. Wojciecha Lipowskiego w 4. 
rocznicę śmierci

18.00 – o liczne, święte i charyzmatyczne 
powołania kapł., zakonne i misyjne z naszej 
parafii, o Boże błogosł. dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz w intencji 
żywych i zmarłych członków Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i jej rozwój

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Lachota, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stefana 

Maliszewskiego w 44. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Michała Charłamowa w 
5. rocznicę śmierci

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Annę Oksznajczyk w 
2. rocznicę śmierci oraz Marcjannę i 
Jana Ambroziaków

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana Górniaka w 1. 

rocznicę śmierci oraz śp. Halinę 
Górniak i zmarłych z rodziny 
Górniak i Jeżewskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 

19. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Stanisława Draszkę w 
11. rocznicę śmierci

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie dla Agnieszki z okazji 
imienin

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie dla Agnieszki w dniu 
imienin

7.00 – za śp. Janinę Sokołowską 
w 17. rocznicę śmierci i Jerzego 
Sokołowskiego w 37. rocznicę 
śmierci o miłosierdzie Boże i łaskę 
życia wiecznego oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące

8.00 – za śp. Antoniego 
Niewęgłowskiego

18.00 – za śp. Marię, Tadeusza 
Jarczewskich oraz zmarłych z 
rodziny Jarczewskich i Weimanów

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

28

Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi, Światowy 

Dzień Modlitw o Pokój
7.30 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

9.30 – za śp. Władysławę i Jana Wagnerów, 
Annę i Jana Szabelskich, Henrykę i Leona 
Kozłowskich, Witolda i Adama Szabelskich

11.00 – za śp. Lucjana Cholewińskiego i 
Wiesława Jaskólskiego – o łaskę życia 
wiecznego

12.30 – za śp. Jolantę Szymańską w 1. 
rocznicę śmierci

18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Krystyny z okazji urodzin

29

św. Franciszek Salezy św. Agnieszka św. Tomasz z Akwinu
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27 28
VIII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Apolonię Chludzińską w 11. rocznicę 
śmierci

9.30 – za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich z 
okazji imienin

11.00 – za śp. Stanisławę Pawelczyk w rocznicę 
śmierci

12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

18.00 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza 
Sołtysiaków

7.00 – wolna intencja
8.00 – o szczęśliwe rozwiązanie i 

zdrowie dla Ani i jej córki
18.00 – o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem bł. Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (4)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zuzannę Głębocką w 

13. rocznicę śmierci
 

13
20

7.00 – 1) za śp. Annę, Jana i Ryszarda 
Wysota

 2) za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (26)

8.00 – za śp. Elżbietę Śliwecką w 
4. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Śliweckich

18.00 – za śp. Józefa Godlewskiego 
w 1. rocznicę śmierci

6

21
14
7

1
7.00 – o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Justyny 
i jej rodziców

8.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (5)

18.00 – o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Agaty z okazji imienin

V niedziela zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna z okazji 8. Rocznicy 

urodzin Kacpra, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej

9.30 – za śp. Mirosława Golisza w 5. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 

Krzysztofa, Jerzego Marcinkowskich, Gabrielę 
Wojciechowską – w rocznicę śmierci

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – za śp. Mariana i Hannę Piotrowskich (10)

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (11)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Lachota, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

VI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich, 

Helenę i Józefa Paśnickich
9.30 – za śp. Sławomira Wilman w 28. rocznicę 

śmierci
11.00 – za śp. Mariana i Hannę Piotrowskich (17)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – 1) o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski dla Cezarego Sobieraj z okazji 
urodzin

 2) za śp. Barbarę i Tadeusza Kordel w 10. rocznicę 
śmierci

VII niedziela zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna, z okazji 36. 

rocznicy urodzin Macieja, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Alicję Jaskólską – Kosim w 1. rocznicę 

śmierci i śp. Ireneusza Jaskólskiego w 10. rocznicę 
śmierci oraz zmarłych z rodziny Jaskólskich

12.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej dla Pauliny Sas z okazji urodzin

18.00 – za śp. Mariana i Hannę Piotrowskich (24)

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (18)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (25)
18.00 – za śp. Irenę, Jerzego, 

Leokadię i Jana Mazgajskich

22
15
8
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (12)
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (19)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Danutę Więckowską w 

3. rocznicę śmierci
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IV niedziela zwykła

7.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i dar męstwa dla Krystiana z okazji 
urodzin

9.30 – za śp. Mariana i Hannę Piotrowskich (3)
11.00 – za śp. Barbarę i Henryka Domżał o 

łaskę życia wiecznego
12.30 – dziękczynna, za 50. lat małżeństwa 

Jerzego i Elżbiety Zwolińskich, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo dla nich, ich dzieci, 
wnuków i całej rodziny

18.00 – za śp. Henryka Walo
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św. Błażej



2524
7.00 – za śp. Stanisława 

Cholewińskiego o łaskę życia 
wiecznego

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mariana i Hennę 

Piotrowskich (28)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (29)
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra, 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława, Helenę, 
Mieczysława, Janinę, Stanisława i 
Zygmunta

19
12
5
7.00 – o Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla Kamila Sobieraj z 
okazji urodzin

8.00 – 1) w intencji żyjących 
i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (9)

18.00 – za śp. Wiesława 
Szymańskiego, o życie wieczne

7.00 – za śp. Hannę i Pawła 
Sokołowskich o miłosierdzie Boże i 
łaskę życia wiecznego oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące

8.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (16)

18.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Marczaków o łaskę życia wiecznego

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (23)

8.00 – za śp. Jadwigę Dziedzic w 
rocznicę śmierci oraz śp. Adama – 
Czesława Dziedzic

18.00 – za śp. Jadwigę i Józefa 
Ciołkowskich w rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (27)
18.00 – wolne intencje

23
17 18
10 11
3 4

16
9
2

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (7)
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (14)
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (21)
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza 

w 23. rocznicę śmierci i Edwarda 
Ryszkowskiego w 15. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (8)

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Konrada 
Małuszyńskiego

NMP z Lourdes, Światowy 
Dzień Chorego

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
9.30 – w intencji chorych i 

cierpiących (z namaszczeniem 
chorych)

18.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (15)

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (22)

8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynna, w 7. rocznicę 

chrztu Macieja, 10. rocznicę 
chrztu Alicji oraz 4. rocznicę 
urodzin Piotra. Z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla tych dzieci i 
ich rodzin

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

Święto Ofiarowania 
Pańskiego

7.00 – 1) za śp. Mariannę i Czesława 
Zacharskich, zmarłych z rodziny 
Zacharskich, Nadzaków i 
Przybyszów

2) za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (6)

8.00 – za śp. Zuzannę Główka w 
15. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Główków

18.00 – za śp. Henryka Bicz w 18. 
rocznicę śmierci;

7.00 – za śp. Jadwigę i Franciszka 
Szydlik oraz Ewę i Janusza Prus

8.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (13)

18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Mariana i Hannę 
Piotrowskich (20)

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje
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26
7.00 – z okazji urodzin Magdaleny – o 

nawrócenie
8.00 – 1) za śp. Mariana i Hannę 

Piotrowskich (30)
 2) o Boże błogosławieństwo i pomoc 

w nadchodzących egzaminach dla 
Krzysztofa Zwolińskiego

18.00 – za śp. Annę, Edwarda, 
Mariana i Kazimierza Mizerskich

św. Cyryl i św. Metody św. Polikarp św. ScholastykaNMP z Lourdes



29
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.29)
18.00 – za śp. Andrzeja Polniaka w 9. 

rocznicę śmierci oraz jego rodziców

7
13
20
27 28

21
14

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Renatę Woś (gr.7)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.14)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.21)
18.00 – za śp. Grażynę Domżał w 

16. rocznicę śmierci o łaskę życia 
wiecznego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.28)
18.00 – o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem bł. Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.8)
18.00 – za śp. Lucynę Niedziela w 

11. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.15)
18.00 – za śp. Elżbietę i Henryka 

Dimskich, Kazimierza, Bronisławę 
Tomaszewskich

7.00 – za śp. Renatę Woś (gr.22)
8.00 – za śp. Czesławę Kozicką w 5. 

rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Józefę Michałowską w 

75. rocznicę śmierci

Niedziela WtorekPoniedziałek

1
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.1)
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Jerzego z okazji urodzin

6
I niedziela Wielkiego Postu

7.30 – za śp. Kazimierza Skup z okazji imienin 
oraz śp. Stanisława Skup i zmarłych z rodziny 
Przychodzeń

9.30 – 1) za śp. Eugeniusza Kurzawę w 5. rocznicę 
śmierci

 2) za śp. Renatę Woś (gr.6)
11.00 – dziękczynna, w 4. rocznicę urodzin 

Wojciecha, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – za śp. Helenę, Antoniego, Józefa i Annę 
Obłuskich

II niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Renatę Woś (gr.13)
9.30 – za śp. Mariana Fura w 5. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Helenę, Józefa, Tadeusza i 

Mieczysława Szaniawskich
12.30 – za Parafian
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Krystyny z okazji imienin

III niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Renatę Woś (gr.20)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Edwarda Dudka o spokój duszy i łaskę 

życia wiecznego
12.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Amelii z okazji 15. 
rocznicy urodzin

18.00 – za śp. Kazimierza Mizerskiego w 3. rocznicę 
śmierci oraz Adama Słowińskiego w 7. rocznicę 
śmierci

IV niedziela Wielkiego Postu
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Marię Grad w 8. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Renatę Woś (gr.27)
12.30 – za śp. Annę Dmowską w 1. rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Mariana z okazji 59. rocznicy urodzin

św. Kazimierz Królewiczśw. św. Perpetua i Felicyta



30 31
23
7.00 – w dniu urodzin Tomasza, o 

nawrócenie
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.30-ost.)
18.00 – wolne intencje

16
12
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.12)
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Lachota, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

543
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.9)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Renatę Woś (gr.16)
8.00 – za śp. Lidię Uniewicz w 3. 

rocznicę śmierci
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.23)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Renatę Woś (gr.5)
8.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) w intencji Zuzi w 7. rocznicę 
urodzin oraz w 1. rocznicę urodzin 
Ignasia, o opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa dla całej rodziny

18.00 – za śp. Helenę Tchórzewską z 
okazji imienin

7.00 – za śp. Renatę Woś (gr.3)
8.00 – za śp. Andrzeja Chwalińskiego 

w 2. rocznicę śmierci
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Renatę Woś (gr.4)
8.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Najświętszego 

 Serca Pana Jezusa
 2) za śp. Mirosława Grochowskiego 

w 9. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha w 

20. rocznicę śmierci
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.10)
18.00 – za śp. Stanisława 

Górnickiego w 54. rocznicę śmierci 
oraz Jana i Julię

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Józefa i Eugenię 

Bieleckich
18.00 – za śp. Renatę Woś (gr.17)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.24)
18.00 – za śp. Józefa Łabędzkiego w 

rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Renatę Woś (gr.11)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.18)
18.00 – za śp. Jana Ambroziaka w 

6. rocznicę śmierci, Marcjannę 
Ambroziak i Annę Oksznajczyk

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP

7.00 – za śp. Ryszarda, Jana i Annę 
Wysota

8.00 – 1) za śp. Mirosława Ciepielę w 
4. rocznicę śmierci

 2) za śp. Renatę Woś (gr.19)
18.00 – za śp. Bronisława i Leonarda 

Rowickich

Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.25)
18.00 – z okazji urodzin Agaty, o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo 
dla niej i jej najbliższych

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.26)
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra, 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława, Helenę, 
Mieczysława, Janinę, Stanisława i 
Zygmunta

2
Popielec

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Woś (gr.2)
18.00 – za śp. Helenę i Władysława 

Kołodziejczyk, zmarłych z rodziny 
Kołodziejczyków, Koprowiczów, 
Aniołkowskich i Nowickich

19.30 – za śp. Edwarda Fideckiego w 
21. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię 

i Jana Mazgajskich
18.00 – za śp. Weronikę

św. Jan Boży św. Patryk



SŁUŻBA BOŻAMsze św. w niedziele 
i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem 
rodzin i dzieci), 12.30 i 18.00 

(z udziałem młodzieży 
i studentów)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 8.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia 

niedzielna) 19.00 lub 
19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej 
w kaplicy św. Łazarza)

Msza św. za 
prześladowanych 

chrześcijan:
III piątek miesiąca, godz. 
20.00 w kaplicy adoracji

Sakrament Pojednania 
 – Spowiedź

kilka minut przed każdą
Mszą św. (z wyjątkiem Mszy 
św. o 7.00 w dni powszednie) 

w każdy piątek od 19.00 
do 20.00 (poza okresem 

wakacyjnym) przy kaplicy 
Adoracji / Męczenników 

Rzymskich
Ks. kanonik

Zygmunt Niewęgłowski
I piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk
w II i V piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga
III piątek miesiąca

Ks. Janusz Kapusta
IV piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 8.30 do 18.00

w piątki od 8.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

I czwartek miesiąca do 20.00 
w kościele

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca 
o 12.30 i w IV niedzielę 
miesiąca o 9.30 (poza 

okresem Adwentu  
i Wielkiego Postu)

Nabożeństwo  
do św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.  

o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

Nabożeństwo 
pierwszych piątków

w pierwsze piątki miesiąca po 
Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 

Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przed 

Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo 
pierwszych sobót

w pierwsze soboty miesiąca 
po Mszy św. o godz. 8.00

Nabożeństwo 
do św. Michała 

Archanioła
w pierwsze wtorki miesiąca 
po Mszy św. o godz. 18.00

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie 

o godz. 18.45

Nabożeństwa 
październikowe

w niedziele o 17.15, 
a w dni powszednie o 18.45, 

różaniec dla dzieci 
w środy i czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed 
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu 

o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży: 
w piątki Wielkiego Postu 
po Mszy św. wieczornej 

dla dzieci: w piątki Wielkiego 
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30

Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00

Czwartek
18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00


