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potrzeba
miłosiernych
samarytan

WIZYTA DUSZPASTERSKA
LUTY 2014
W lutym wizyta duszpasterska obejmie ciąg dalszy ulic Globusowej, Wałowickiej,
Ciszewskiej i ks. Chrościckiego oraz nowe bloki na ul. Obywatelskiej. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco w czasie niedzielnych ogłoszeń parafialnych, zamieszczane w gablocie i na stronie www.swietateresa.pl.
Jeśli jesteście Państwo nowymi lokatorami bądź z różnych względów nie mogliście
dotychczas przyjąć księdza z wizytą, a pragniecie uczynić to w tym roku, prosimy
o powiadomienie osobiście w zakrystii lub telefonicznie w godzinach pracy kancelarii (tel. 22 535 01 00). Kolęda uzupełniająca przewidziana jest na drugi tydzień
lutego, jeszcze przed feriami zimowymi.
Składamy serdeczne podziękowanie za złożone w czasie kolędy ofiary.
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tyczeń to czas planów i postanowień
na przyszłość. Czas podsumowań
pełnych rozmachu akcji świątecznych
i rozczarowania z powodu powrotu do codzienności. Może jednak warto pokusić się
o spojrzenie na podsumowania roku pod
innym kątem.
W bieżącym numerze przypominamy,
co się działo w parafii w ciągu minionego
roku – miesiąc po miesiącu. Patrząc na
niektóre z wydarzeń można mieć wrażenie, że w sumie nic wielkiego się nie
wydarzyło, same zwyczajne sprawy. Dopiero patrząc na całość można zobaczyć
jak wiele się zmieniło, ile wydarzyło się
dobra i jak bardzo zmieniły się przez ten
czas nasze serca. To jest właśnie w życiu
najważniejsze – nie wielkie, okazjonalne
zrywy, ale codzienna wierność drodze
wiary, głoszenie Ewangelii i troska o ubogich, chorych, samotnych i zaniedbanych.
To w codzienności – w domu, w pracy,
w szkole – sprawdza się w praktyce to, co
deklarujemy w czasie rekolekcji czy spowiedzi. W tym wyraża się nasze chrześcijaństwo. Tylko wtedy będziemy prawdziwymi i wiarygodnymi świadkami Chrystusowej Ewangelii, kiedy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku będziemy
podejmowali trud życia zgodnie z jej naukami. Kiedy uczciwość nie będzie piękną
deklaracją, a zasadą, zgodnie z którą żyjemy na co dzień. Kiedy będziemy potrafili
powiedzieć prawdę czy dotrzymać obiet-
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nicy nawet wtedy, gdy nie będzie to dla
nas korzystne. Kiedy dążenie do jedności
i pokoju – w miejscu pracy czy w domu
– będzie ważniejsze niż dochodzenie za
wszelką cenę swoich racji. Taka postawa
nie jest prosta. Ale w Ewangelii jest wielka
siła, dzięki której możemy sprostać zadaniom, które przed nami stawia.
Opadły już emocje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia, z kościołów i naszych domów zniknęły choinki.
W codzienności nie wolno nam jednak
zapomnieć o tych, których powinniśmy
otaczać opieką – wszystkich tych, którzy
są słabsi lub w jakikolwiek sposób mają się
gorzej od nas. To również zadanie wynikające z Ewangelii. Pamięć o zmarłych, troska
o chorych, przekazywanie wiary dzieciom,
podejmowanie odpowiedzialności za rodzinę – to wielkie zadania, których nie da
się ująć w ramy czasowe. A jednak jeśli
będziemy wiernie trwać na drodze ku dobremu, patrząc za rok na to, co udało się
osiągnąć, z pewnością zauważymy dobre
owoce codziennego, mozolnego wysiłku.
Potrzeba nam miłosiernych samarytan,
którzy z miłością i troską pochylą się nad innymi, którzy dostrzegą ich potrzeby i będą
się starali im zaradzić. Potrzeba nam tych,
którzy zaangażują swoje siły, umiejętności
i środki materialne po to, aby wszystkim
nam żyło się lepiej. Potrzeba tych, którzy
dążenie do świętości czynią swoim celem
i konsekwentnie go realizują.

odeszli w roku pańskim 2013 
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Tu się wszystko zaczęło

fot. D.Bronz

Słowo księdza Stanisława Kicmana wygłoszone na zakończenie Mszy Wigilii Narodzenia Pańskiego.
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wnuki i trzeba było cały czas realizować
swoje życie w tych warunkach, jakie były:
pracować, troszczyć się o rodzinę, a jednocześnie – to mogę śmiało powiedzieć - nigdy od Boga nie odszedłem, zawsze bylem
przy Kościele. 30 lat katechezy, ponad 10
lat katechezy w więzieniu, przez prawie
20 lat przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeńśtwa, przez blisko 20 lat
w parafii św. Wojciecha, w ktorej byłem,
prowadziłem w każdy piątek drogę krzyżową. I nie jest to przypadkiem, że święcenia
kapłańskie otrzymałem we wspomnienie
św. Jana od Krzyża. I nie jest przypadkiem,
że mój kolega z tych pierwszych lat seminarium, dziś już spracowany na Bożej niwie
kapłan, przyniósł na moją mszę prymicyjną
duży krzyż, który przywiózł z likwidowanego klasztoru sióstr klarysek w Niemczech.
I on mi ten krzyż dał w zakrystii. To nie są

T

nej kanonizacji obu Papieży 27 kwietnia
tego roku. Swoje przemówienie Ksiądz
Kardynał zakończył życzeniami błogosławieństwa Bożego, miłości i wzajemnej
czułości. Następnie przedstawiciele dyrekcji szkół i nauczycieli złożyli życzenia
i wręczyli kwiaty Księdzu Kardynałowi.
Na zakończenie części oficjalnej wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali
sobie życzenia. Spotkanie zakończyło
wspólne biesiadowanie i śpiewanie kolęd.

ie chciałbym się za bardzo wruszyć, ale przypomina mi się, jak
Ojciec Święty Jan Paweł Ii w Wadowicach w 1997 roku powiedział: „Tu
się wszystko zaczęło”. Nie porównując
się z tak wielkim błogosławionym muszę
powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło.
W tym mieście się urodziłem i tu narodziłem się dla Kościoła. I moja wdzięczność
Bogu jest olbrzymia. Krótko, tylko tyle
powiem. Jako młody człowiek wstąpiłem
do seminarium pełen nadziei, a potem
stchórzyłem. Pycha, pycha mi powiedziała: Ty wiesz lepiej niż Pan Bóg, ty się nie
nadajesz. I tak byłem przekonany, że się
nie nadaję, że wystąpiłem. Ale Pan Bóg mi
pozwolił zatoczyć duże koło przez życie.
Bo po kilku latach poznałem śpiewając
w chórze kościelnym moją przyszłą żonę.
Później przyszły na świat dzieci, potem

radycją lat ubiegłych w Domu Arcybiskupów Warszawskich na początku stycznia odbyły się spotkania
opłatkowe księdza kardynała z dyrektorami szkół i nauczycielami z naszej diecezji. 7 stycznia na spotkaniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli był obecny również
ks. biskup Tadeusz Pikus oraz mazowiecki Kurator Oświaty – pan Karol Semik.
Kardynał Nycz skierował swoje słowa do
wszystkich zebranych, podkreślając znaczenie pracy nauczyciela w kształceniu
i wychowaniu dzieci i młodzieży. Przypomniał jak cennym drogowskazem jest
nauczanie Jana Pawła II. Prosił, żeby nie
zapomnieć o Janie XXIII i o fakcie wspól4

Na zdj. kardynał Kazimierz Nycz
oraz Dominika Malkus-Jankowska i Mariusz Jankowski,
dyrekcja Integracyjnego Przedszkola i Szkoły
Montessori Elipsoida z terenu naszej parafii.

przypadki. Kiedy ksiądz kardynał Nycz
udzielał mi sakramentu kapłaństwa, dał
mi misję. Powiedział: Ty dobrze znasz
życie, przeszedłeś przez nie, przeorałeś
je i twoją misją są dwie rzeczy najważniejsze: konfesjonał i Eucharystia. I ten
tydzień od święceń to był tydzień przed
świętami i zasmakowałem w konfesjonale. Największe szczęście kapłana to
powiedzieć w konfesjonale człowiekowi,
który przychodzi nieraz bardzo połamany: „Chrystus Cię kocha”. Chrystus Cię
kocha i mówi to do każdego z nas. Tym
chcę zakończyć: Chrystus nas kocha, ten
narodzony. I najważniejsze jest, żeby z radością witać Pana każdego dnia, czy to kapłani, czy świeccy i z radością dziękować
Bogu za to, że On nas kocha. Dziękuję
Wam, że mnie przyjęliście i szczęść Wam
Boże na te Święta i Nowy Rok.

fot. Archiwum „Uwierzyć”

Uwierzyć

PASTORAŁKA WE WŁOCHACH

P

o wielu latach 11 stycznia odżyła
nasza scena parafialna! Młodzież
z Zespołu Szkół im. Zawiszaków
Proporca „Victoria” przy ul. Promienistej wystawiła pod kierunkiem ks. Jacka
Gomulskiego „Pastorałkę” według Leona
Schillera. Ksiądz proboszcz wyraził nadzieję, że reaktywacja naszej sceny włochowskiej jest zapowiedzią odrodzenia
kulturotwórczych tradycji naszej parafii.
W uznaniu ogromnej pracy młodzieży
i wielu osób zaangażowanych w przygotowanie spektaklu widownia zgotowała
artystom owację na stojąco. Przedstawienie towarzyszyło dorocznemu spotkaniu
opłatkowemu dla grup i wspólnot parafialnych. 19 stycznia „Pastorałka” została
wystawiona po raz drugi na naszej scenie, tym razem dla wszystkich zaintere-

sowanych. Ksiądz Jacek zapowiedział już
prace nad kolejnym spektaklem, którego
premiera odbędzie się przed Wielkanocą.
Przyłączamy się do podziękowań dla uczniów gimnazjum oraz liceum w Zespole
Szkół im. Zawiszaków Proporca „Victoria” przy ul. Promienistej. Słowa uznania
należą się młodym aktorom, chórowi,
dźwiękowcom,
charakteryzatorkom,
autorkom kostiumów i rekwizytów oraz
obsłudze technicznej. Dziękujemy pani
Iwonie Dłużniewskiej za przygotowanie chóru oraz scenografię, pani dyrektor Małgorzacie Michalskiej oraz Radzie
Rodziców za wszelką pomoc w realizacji przedstawienia oraz wsparcie, a ks.
proboszczowi za ożywienie idei teatru
religijnego w naszej parafii oraz wsparcie
realizacji przedsięwzięcia.

fot. Archiwum „Uwierzyć”

ŚWIĘTA Z PATRONEM KONCERT

T

egoroczne jasełka w szkole podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
były poświęcone postaci patrona szkoły i naszego pierwszego Proboszcza. Wspominaliśmy pomoc, jakiej pod jego kierownictwem parafianie udzielili sobie wzajemnie
w czasie wojennej Wigilii 1941 roku. Opowiadanie o sile solidarności włochowian poruszyło wszystkich i było wprowadzeniem
do tradycyjnej opowieści o narodzinach Jezusa. Jasełka zostały napisane przez p. Ewę
Czaplińską i Renatę Piątkowską, w przygotowanie scenografii zaangażowała się pani
Ela Bielska oraz inni nauczyciele i rodzice.
Aktorami byli uczniowie klas naszej szkoły,
pieśń o ks. Chrościckim zaśpiewała Marta
Stępniewska, a rolę patrona szkoły odegrał
ks. Krystian Chmielewski.

12 maja jesełka zostały zaprezentowane w odnowionej sali teatralnej parafii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Nasi młodzi
artyści zadebiutowali na prawdziwej scenie. Spektakl przyjęli z uznaniem zaproszeni nań mieszkańcy Włoch i parafianie
św. Teresy. Obecny na przedstawieniu ks.
proboszcz Zygmunt Niewęgłowski podziękował środowisku szkoły za współpracę i troskę o pamięć o ks. Chrościckim.
Życzył też, aby wspomnienie dobra, które
się tutaj działo, stale poruszało nasze serca do otwartości na potrzeby bliźnich i do
współpracy. Szczególne słowa wdzięczności skierował do rodziców, którzy wsparli
przygotowanie „Jasełek z patronem” i do
naszych uczniów, życząc im dalszych sukcesów na scenie.

kONCERT „DREWUTNI”

W

uroczystość Objawienia Pańskiego cały dzień gościliśmy
w naszej parafii lubelski zespół
„Drewutnia”, który po każdej Mszy świętej grał pastorałki i kolędy polskie, ukraińskie i łemkowskie. Wielu zachwyciły melodie mało dziś znanych ludowych instrumentów i wspaniały śpiew niewidomych
muzykantów i ich przyjaciół. Szczególnie
wdzięcznie prezentowały się małe aniołki: Kalinka, Jaśminka i Dobrusia, które poruszyły serca wszystkich śpiewem kolędy
„Gdy śliczna Panna”.
nr 11/2014

fot. Archiwum „Uwierzyć”

CHÓRU

12

stycznia chór działający w naszej
parafii pod patronatem Fundacji im. ks. Rumianka wystąpił
z koncertem kolęd. Repertuar obejmował kolędy dobrze znane, jak i dawne
teksty, np. Nuż my dziś, krześcijani.
Nasz chór – przygotowywany przez
Barbarę Kucharczyk i Pawła Kucharczyka, naszego organistę, miał też pierwszy
występ poza parafią – 2 lutego zapewnił
oprawę muzyczną na tzw. Mszy św. radiowej (transmitowanej przez I Program
Polskiego Radia i Radio Maryja) w kościele św. Krzyża w Warszawie.

Intencje
papieskie
luty 2014
Ojciec Święty Franciszek prosi nas
w tym miesiącu o modlitwę, aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie oraz w intencji misyjnej - aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.
5
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Po wielu latach formacji na Drodze
Neokatechumenalnej
pierwsza
wspólnota z naszej parafii odbyła
pielgrzymkę do grobów Apostołów
Piotra i Pawła oraz sanktuarium
maryjnego w Loreto. Wizyta zbiegła się z zakończeniem Roku Wiary w Kościele i Mszą sprawowaną
na placu św. Piotra przez papieża
Franciszka. Poniżej zamieszczamy
świadectwo dwóch uczestników
pielgrzymki.
Dodajmy, że 1 lutego ze wspólnotami neokatechumenalnymi z całego
świata spotkał się w Rzymie Ojciec
Święty Franciszek. W czasie tej
celebracji papież dokonał rozesłania kolejnych rodzin i prezbiterów
na misje. W naszej parafii pracowało wielu księży wywodzących
się z Drogi Neokatechumenalnej,
m.in. ks. Robert Skrzypczak, ks.
Piotr Kozłowski, ks. Artur Awdalian.
Ks. Krystian Chmielewski jest we
wspólnocie w kościele ojców paulinów na Długiej od 2001 roku.
Droga Neokatechumenalna istnieje w naszej parafii od dawna. Jest
uznaną przez Kościół modelową
formą inicjacji chrześcijańskiej prowadzącą do dojrzałej wiary i odbywającą się w małej wspólnocie. Już
9 lutego rozpoczną się w naszej
parafii katechezy dla młodzieży
i dorosłych, na które serdecznie zapraszamy.

BOŻE PROWAD
W

łochy, Loreto, Rzym, Miasto
Święte… Zaproszenie na tę
pielgrzymkę otrzymaliśmy jako
wspólnota neokatechumenalna wiosną.
Od razu chciałam pojechać, żeby odpocząć od pracy, od trudów i kłopotów
codzienności, zobaczyć jeszcze raz miejsca, które krótko widziałam w roku 2000
w czasie spotkania Młodych z Papieżem
Janem Pawłem II… Przed wyjazdem spore zawirowania w pracy, przetarg na miliony, a ja na urlop? Ale wiedziałam, że im
trudniej wyruszyć, tym lepiej będzie…
Nie znałam programu pielgrzymki,
nie miała dla mnie większego znaczenia,
chciałam po prostu wyjechać. Pierwsze dni w Rzymie: nocowanie w pobliżu
wzgórza Trzech Fontann (miejsce ścięcia
świętego Pawła, w tradycji przekazanej, to w miejscu upadku jego głowy po
ścięciu i trzykrotnym odbiciu się od ziemi, wytrysnęły trzy źródła), Katakumby,
gdzie chowano ciała pierwszych męczenników chrześcijan, Grób Świętego
Piotra, który zginął męczeńsko – nie były
dla mnie łatwe: przecież ja nie mam zamiaru być męczennicą. Mnie się wreszcie
też coś od życia należy: szacunek męża,
odpoczynek, spokój z dziećmi… Ale Pan
Bóg działa. I, jak zawsze, kiedy się choć

trochę przestaję zapierać, prowadzi. Kiedy stanęłam z braćmi ze wspólnot przed
zamkniętymi drzwiami głównymi Bazyliki
Świętego Piotra, a one się nie otwierały… Przestraszyłam się, zatęskniłam, tak
bardzo chciałam, żeby się otworzyły dla
mnie i dla moich bliskich, byśmy mogli
wejść – jakby do Nieba już tu na ziemi.
Przy grobie Jana Pawła II wróciła pamięć,
bo jakże często zapominam o pamiątkach
życia w szczęśliwości; o narzeczeństwie
i początkach małżeństwa, o radości macierzyństwa, o spotkaniach z Ojcem
Świętym, o poczuciu jedności i spełnienia jako żona i matka, o tym, że Pan Bóg
przebaczył mi moje odejście od Kościoła
i ciągle są mi przebaczane moje odejścia
od tego, co On mówi, to, że nie zawsze
codziennie okazuje się, że umiem kochać
do oddania życia, do oddania swoich
sił, czasu, świętego spokoju dla rodziny,
dzieci. Ten czas oczekiwania na otwarcie
Świętych Drzwi Bazyliki, pozwolił mi zatęsknić do tego. Bo mam doświadczenie,
że Pan Bóg jest Bogiem wiernym, i, tak
jak obiecał mi przed laty, będąc w Kościele, będę szczęśliwa. Choć dzisiaj mam
czas prób trudnych, jestem wdzięczna za
przywrócenie mi tej pamięci, tych pamiątek, że Pan Bóg zawsze słowa dotrzymy-

fot. J.Liman
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DZENIE
wał i że wlewa mi w serce nadzieję, że ze
wszystkiego może wyprowadzić dobro.
„Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych”.
W czasie tej pielgrzymki na nowo odkryłam różaniec. Matka Boża podarowała mi tę modlitwę w listopadzie, po to,
bym w grudniu i teraz mogła tą modlitwą
prosić ją o wstawiennictwo u Jej Syna za
moje córki, za mnie, by pomagała mi, bo
mnie rozumie, jako Matka, jak cierpię patrząc na trudy moich dzieci.
Byliśmy jeszcze w wielu miejscach:
na Górze Anioła w Bazylice Świętego
Michała Archanioła, u Ojca Pio, przed
Obliczem Zmartwychwstałego Chrystusa w Manopello. Patrzyłam na ponad
osiemdziesięcioletnie siostry ze wspólnoty, które cieszyły się, że są i mogły
jeszcze oglądać te miejsca, patrzyłam na
młode małżeństwa, które zostawiły małe dzieci w domu i modliły się za opiekunów, patrzyłam na osoby samotne,
które znajdowały radość – każdy z nas
w innych miejscach i w innych faktach.
Bo jesteśmy różni i Pan Bóg do każdego
trafia drogą, którą zna. A my, choć różni,
szliśmy czy jechaliśmy razem i cieszyliśmy się, że jesteśmy razem, że jesteśmy
Wspólnotą.

ŁASKA PO ŁASCE

E

wangelia przypomina najważniejsze
wydarzenie. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem
było Słowo”. I słowo dla mnie na dzisiaj:
„Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce”. Zastanawiam się nad
otrzymanymi łaskami, tymi darowanymi
przez rok: „łaska po łasce”, aż ku tej, dla
mnie najważniejszej, otrzymanej na zakończenie Roku Wiary – łasce pielgrzymki.
Otrzymałam ją we wspólnocie Kościoła,
w mojej wspólnocie neokatechumenalnej,
z którą idę Drogą ku pełni wiary.
Rzym wita nas… ulewnym deszczem
i przenikliwym zimnem. Sprawujemy liturgię
pokutną w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, w bocznej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej! Jest 23 listopada. W niedzielę
jesteśmy na Placu przed Bazyliką Świętego
Piotra. Eucharystia na zakończenie Roku
Wiary sprawowana przez papieża Franciszka. Kolejna radosna łaska. Deszcz nie pada,
mamy bardzo dobre miejsca blisko ołtarza,
uczestniczymy w wydarzeniu potężnym:
Eucharystii sprawowanej przez papieża,
który właśnie przyniósł w swoich dłoniach
na ołtarz (po raz pierwszy w historii wynosząc go z podziemi) relikwiarz ze szczątkami świętego Piotra. I my, nieważni, maleńcy,
żyjący w bojaźni, modlimy się na tej Eucharystii z naszymi przewodnikami.
W poniedziałek uroczyście kroczymy
przez Bazylikę, by w potężnym śpiewie wyznać wiarę w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa
i Ducha Świętego. Patrzę na siebie, stojącą
tam, w tym Świętym Miejscu i pytam: czy
zdajesz sobie sprawę z łaski, którą otrzymałaś? Turyści usłyszawszy nasz śpiew zaczęli
gromadzić się przy nas, stali patrząc, wielu
fotografowało nas, niektórzy filmowali liturgię. Co myśleli ci przypadkowi ludzie, czy
w sercu któregoś z nich obudziło się pragnienie, by pójść tą Drogą, szukać Chrystusa,
znaleźć miłość, światło, radość, pokój?

Jedziemy do Loreto. Tu spotykamy
się z Matką… Matką Jezusa, Matką Boga
i Matką naszą. Spotykamy się z nią w jej
Domku. Bazylika kryje w środku tajemnicę: przeniesioną wiele wieków temu
z Nazaretu kamienną część domu Maryi.
A więc tu, Matko, przyprowadziłaś mnie
i moją Wspólnotę, aby mi opowiedzieć
o swojej matczynej miłości, o tym jak mnie
prowadziłaś, nie odstępowałaś ani na krok
nawet wtedy, gdy błądziłam daleko i cierpiałam z powodu grzechów. Dotykam
ręką kamieni Domku, przytulam do nich
policzek, po którym płyną łzy i widzę ten
poranek sprzed ponad dwudziestu lat, kiedy rodziłam w domu we Włochach moją
córkę. Był piękny lipcowy poranek, dla
mnie mógł to być ostatni poranek życia.
Trudny, niebezpieczny poród po wcześniejszych cesarskich cięciach trwał już trzy
dni. Zupełnie opadłam z sił i akcja porodowa się zatrzymała. Lekarz, który był obecny zdecydował, że trzeba natychmiast
pojechać do szpitala: „ona nie da rady”.
Poprosiłam o modlitwę. Modliliśmy się
słowami Archanioła, który pierwszy raz
wypowiedział je w progu tego Domku:
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą…
i wtedy akcja porodowa nagle ruszyła, niezbyt gwałtownie, ale na tyle skutecznie, że
po godzinie, może mniej, na świat przybyła moja córeczka. Dziś w domku Maryi
widzę to wydarzenie znowu. Byłaś wtedy
przy mnie Matko i przeprowadziłaś mnie
i moje dziecko przez śmierć ku życiu.
Kolejne dni naszego pielgrzymowania zaniosły nas do San Giovanni Rotondo
i przed Oblicze Chrystusa Zmartwychwstałego w Manopello. Byliśmy tam wieczorem
zupełnie sami. Mogliśmy kontemplować tę
ukochaną Twarz tyle czasu, ile chcieliśmy.
Być z Chrystusem twarzą w twarz. Patrzyłam w Jego oczy i błagałam Go, aby nigdy
ode mnie ich nie odrywał.

fot. J.Liman
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fot. Archiwum „Uwierzyć”

ODESZLI W ROKU PAŃSKIM 2013

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Witold Bartosiewicz
Jakub Basiak
Jan Białek
Henryk Borkowski
Karol Buczak
Mieczysław Byliniak
Stanisław Cieślik
Mariusz Dajcz
Stefan Dębała
Alicja Dębska
Danuta Duchińska
Włodzimierz Dziuba
Waldemar Gołębiewski
Jadwiga Gonciarz
Mirosław Grochowski
Rozalia Jadwiszczak – Sadurska
Bogdan Karwowski
Jan Kępiński
Emilia Końska
Teresa Kowalczyk
Andrzej Kowalski
Józefa Kukulska
Krystyna Kulesza
Stanisław Kwapisz
Barbara Lechowicz
Halina Lubańska
Andrzej Łuczak
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Wanda Machowska
Konrad Małuszyński
Zofia Michalik
Aleksander Miedwiediew
Stefan Moryc
Zenobia Nowacka
Henryka Otta
Marianna Piórkowska
Bogusław Pokusa
Andrzej Polniak
Halina Popowska
Bohdan Prusinowski
Joanna Rybicka
Andrzej Sobkowicz
Marek Stankiewicz
Marian Stefaniak
Krystyna Stępień
Tadeusz Śliwecki
Stanisława Truś
Irena Widlicka
Andrzej Wieczorek
Wanda Włodarczyk
Zofia Wojciechowska
Aniela Wojdalska
Wojciech Zaborowski
Marian Zarzycki
Romuald Zientalak
Uwierzyć

podsumowanie

roku

„Przyszło Słowo do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim
tym jednak, którzy je przyjęli dało
moc, aby się stali Dziećmi Bożymi.”
Umiłowani bracia i siostry. Ostatni
dzień roku skłania nas do tego, byśmy umieli pochylić się nad rzeczywistością, którą przeżyliśmy wspólnie
przez ostatni rok. Ten ostatni rok
skłania nas do refleksji, tym bardziej, że przed nami nowa rzeczywistość, nowy rok, nowe zachowania
i polityków, i wszystkich wokół nas,
i firm, każdy patrzy jak to będzie.
Otóż pierwsza rzecz, która nam się
nasuwa to jest, że jesteśmy Dziećmi
Bożymi, że Bóg daje nam moc, którą
my chrześcijanie może nie do końca
potrafimy wykorzystać, bo nie jesteśmy do końca świadomi, że z Boga
żeśmy się narodzili. Ale jesteśmy dzisiaj dlatego, że jesteśmy tymi, którym Bóg objawił siebie, i że jesteśmy
tu tymi, którzy przyjmujemy Słowo
Boże. I chcemy Boga prosić, abyśmy
jeszcze bardziej tę Bożą moc w życie
wprowadzali jak św. Jan Chrzciciel,
który przyszedł, aby zaświadczyć
STYCZEŃ 2013
12 stycznia – opłatek wspólnot
i grup parafialnych – prezentacja dorobku
i podsumowanie rocznej działalności.
20 stycznia – młodzież przygotowująca się do wyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży w Rio de Janeiro zaprezentowała w naszej parafii Jasełka.
W kwietniu młodzież zaprezentowała
u nas Pasję. Była to warszawska premiera przedstawienia.
23 stycznia – dźwięk dzwonów
parafialnych obwieścił śmierć ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski
Seniora, emerytowanego Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego. Mszę
za zmarłego celebrowaliśmy 3 lutego,
w pierwszą niedzielę po po pogrzebie,
który odbył się 28 stycznia. Ciało księdza Prymasa spoczęło w krypcie warszawskiej katedry.
nr 11/2014

o Światłości, aby wszyscy uwierzyli
przez niego. Można by powiedzieć
że i ty możesz być tym Janem Chrzcicielem, żeby wszyscy uwierzyli przez
ciebie, bo masz Bożą moc, Bożą siłę,
możesz prowadzić Boże dzieła. Święty Jan Apostoł natomiast w dzisiejszej Liturgii Słowa wprowadza nas
w tajemnicę tej ostatniej godziny.
Żyjemy bliżej Chrystusa w sensie eschatologicznym, ale w tym sensie, że
kiedy czym Kościół, czy poszczególne osoby są im bliżej Chrystusa, tym
bardziej Antychryst nadchodzi. Pojawia się wielu antychrystów i po tym
poznajemy, że nadchodzi ostatnia
godzina. Papież Franciszek mówi,
że pojawiło się wiele ideologii, które
są totalnymi antychrystami dzisiaj,
które walczą z człowieczeństwem,
z człowiekiem, z ludzką godnością.
Nie jesteśmy po to, żeby tym się
przerażać, żeby ktoś ciągle mówił, że
nas prześladują, ale jesteśmy po to,
by ocenić rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że wielu wyszło z nas,
wielu wyszło z uniwersytetów katolickich i dzisiaj stali się tymi, którzy
zwalczają Krzyż, Chrystusa, Ewange-

lię, Kościół. Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego, że jesteśmy wyrazem sprzeciwu. Dlatego, że przeżyliśmy Rok
Wiary. Przeżyliśmy to wszystko, aby
wyszło na jaw, kto nie jest z naszego
ducha, żeby rozróżniać duchy, kto nie
jest z naszego ducha. O gdyby ludzie
umieli rozróżniać duchy i zobaczyć
kto nie jest z naszego ducha, to nie
wiem, może parlament mielibyśmy
dziesięcioosobowy. Przyszliśmy tu
dzisiaj nie po to, aby być przeciwko
komuś, ale potrzeba dzisiaj zobaczyć, że ci, którzy są z naszego ducha, nie boją się mówić o Bogu, nie
boją się mówić o rzeczywistości, która się dzieje i nie mogą nie mówić, że
w Bogu jedyna nadzieja i moc. Tego
dzisiaj się wymaga od każdego – od
księdza, od każdego parafianina, od
każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej. Wy natomiast, mówi święty
Jan Apostoł, macie namaszczenie
od Świętego, bo wszyscy jesteście
napełnieni wiedzą. Wiedzą, która pochodzi z Ewangelii.
fragmenty słów ks. Proboszcza pochodzą z homilii wygłoszonej w czasie Mszy
św. dziękczynnej za Rok Pański 2013

25 stycznia – 2 lutego – wyjazd na ferie do Zdiaru – Zmieniliśmy
styl wyjazdu, proponując go małżeństwom
z dziećmi, bo myślę, że dzisiaj trzeba umacniać całą rodzinę. Na tym wyjeździe zawsze
są warsztaty – osobne dla małżeństw, osobne dla młodzieży oraz zajęcia dla dzieci –
powiedział ks. proboszcz.
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LUTY 2013
11 lutego – papież Benedykt XVI ogłosił decyzję o rezygnacji z urzędu z dniem
28 lutego. Modliliśmy się za Ojca Świętego,
a później w czasie konklawe o mądry wybór obradującyh kardynałów. Po wyborze
papieża Franciszka 13 marca odprawiliśmy
nieszpory w intencji nowego papieża
22-24 LUTEGO – rekolekcje wielkopostne w parafii i Zespole Szkół na Promienistej (głosili: ks. Jan Kruczyński, Zuzanna Zuzelska, Henryk Krzosek). Ks.
Jan Kruczyński spotykał się w tym roku
kilkakrtonie z kręgami biblijnymi.

24-27 LUTEGO – rekolekcje dla dzieci ze
SP 66 im ks. Juliana Chrościckiego i Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori
ELIPSOIDA we Włochach prowadzone
przez Koinoię św. Pawła w Kielcach.
MARZEC 2013
1 marca – posiedzenie Rady Duszpasterskiej nowej kadencji, na której miało
miejsce zaprzysiężenie nowych członków.
Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być pogłębianie religijnej świadomości parafian, dbałość o wychowanie chrześcijańskie i rozwijanie inicjatyw apostolskich.
8 marca – posiedzenie Rady Duszpasterskiej nowej kadencji, na której miało
miejsce zaprzysiężenie nowych członków. Rada jest organem doradczym ks.
proboszcza, zajmuje się sprawami finansów i inwestycji w parafii.

10 marca – młodzież przygotowująca
się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro zaprezentowała
w naszej parafii „Pasję”. Była to warszawska premiera przedstawienia.

22 marca – odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Włoch: Rybnicką, Dekarską,
Kraszewskiego i ks. Chrościckiego, po
niej trwała Noc Konfesjonałów.
28 marca – ukazał się pierwszy
(kwietniowy) numer gazety „Uwierzyć”
– dotychczasowy Biuletyn parafialny został zastapiony przez magazyn parafialny
wydawany przez Fundację ks. Rumianka.
Pracami zespołu do wakacji kierował ks.
Jacek Gomulski, a od września obowiązki
te przejął ks. Krystian Chmielewski.

U WIERZYĆ
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr 1. KWIECIEŃ 2013 r.

gogicznymi ks. Jacka Gomulskiego i ks.
Krystiana Chmielewskiego (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa
– 25-27 marca).

KWIECIEŃ 2013
3 kwietnia – wizyta hiszpańskiego
chóru z Navarry. Hiszpanie przybyli do
Polski nie tylko po to, aby zaśpiewać na
dwóch koncertach – w naszej parafii
oraz w parafii Miłosierdzia Bożego przy
ul. Żytniej. Poznając kraj bł. Jana Pawła
II jednocześnie umacniali się w wierze.
4 kwietnia – oficjalnie ruszył program Grobonet, który umożliwia uporządkowanie numeracji grobów, skorygowanie błędów w dokumentach, uporządkowanie stanu prawnego grobów
oraz wygenerowanie ksiąg cmentarnych.
Program zawiera również szczegółową
mapę geodezyjną cmentarza oraz wyszukiwarkę grobów dostępną w internecie dla wszystkich zainteresowanych.
http://swietateresa.pl/cmentarz
8 kwietnia w przeniesioną na ten
dzień Uroczystość Zwiatowania Pańskiego kilkadziesiąt osób podjęlo się dzieła
duchowej adopcji dziecka poczętego. Do
tego aktu przygotowywał nas o. Dariusz
Laskowski, paulin z warszawskiego klasztoru na ul. Długiej.

HABEMUS PAPAM
WĘDROWAĆ Z KRZYŻEM PANA – STR. 7

HOMILIA OJCA ŚW. FRANCISZKA – STR. 15

28-31 marca – Święte Triduum Paschalne poprzedzone katechezami mista12

Uwierzyć

MAJ 2013
1 maja – pracę w naszej parafii rozpoczął nowy organista, pan Paweł Kucharczyk.
5 maja – abp Stanisław Gądecki odprawił uroczystą Mszę świętą w rocznicę inauguracji Fundacji ks. Rumianka.
11 maja – w sali teatralnej odbył sie
koncert finałowy V edycji konkursu piosenki religijnej Sacro Song, organizowanego w tym roku wspólnie przez SP nr
66 im. ks. Juliana Chrościckiego oraz
Fundację im. ks. prof. Ryszarda Rumianka działającą przy naszej parafii.
12 maja – miała miejsce uroczystość
I Komunii Świętej dzieci z naszej parafii.

13 maja – ks. Jerzy Jastrzębski, rezydent naszej parafii i opiekun Akcji
Katolickiej, obronił na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie pracę doktorską
poświęconą koncepcji miłości i sprawiedliwości społecznej w nauczaniu
Prymasa Tysiąclecia.
19 maja – świętowaliśmy rocznicę
I Komunii Świętej dzieci z naszej parafii.
23 maja – pierwszy raz obchodziliśmy
nowe święto – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Od maja w piątki po wieczornej Mszy
świętej organizowana jest adoracja dla
młodzieży
CZERWIEC 2013
15 czerwca – odbyła się parafialna
pielgrzymka do do słynnego sanktuarium
Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia i Patronki Jedności. Duchową opiekę
w czasie pielgrzymki sprawował ks. Krystian Chmielewski.
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17 czerwca – na rok przed zapowiadaną wizytacją biskupa dziekan ursuski
dokonał przeglądu ksiąg i dokumentacji
prowadzonej w parafii. Wizytacja księdza biskupa Józefa Górzyńskiego planowana jest na grudzień 2014 roku i będzie
połączona z obchodami 80-lecia naszej
parafii.
23 czerwca – wspominając rocznicę
konsekracji naszego kościoła spotkaliśmy
się na festynie parafialnym, który w tym
roku miał charakter pikniku rodzinnego
i był połączony z promocją Uniwersytetu
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościliśmy ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW.

LIPIEC 2013 i SIERPIEŃ 2013
ZMIANY PERSONALNE: odchodzi
ks. Jerzy Jastrzębski, a do naszej parafii
przychodzi ks. Jan Różycki, w wakacje
posługiwał wśród nas neoprezbiter, ks.
Dariusz Grzywa.
4 sierpnia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej pierwszego architekta naszego kościoła, śp. Jana Łukasika
29 sierpnia – reorganizacja Parafialnego Zespołu Caritas. Powstały trzy
podzespoły: podzespół ds. bezpośredniej pomocy dla konkretnych osób i rodzin, podzespół ds. wydawania żywności i podzespół ds. pozyskiwania darów
i sponsorów. Koordynatorem działań
wszystkich podzespołów została pani Aleksandra Niemiro, a ks. Krystian
Chmielewski opiekunem duchowym Parafialnego Zespołu Caritas
Figura Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona na placu św. Piotra przez Benedykta XVI, peregrynuje po naszej parafii
od października 2011 roku. Zachęcamy
mieszkańców naszej parafii do aktywnego włączenia się w tę niezwykłą pielgrzymkę Maryi po naszych domach. Na
każdej ulicy zawsze jest potrzeba jednej
rodziny, która zechciałaby poświecić trochę czasu i zorientować się w osobach,
które zechcą otworzyć swoje drzwi na
Maryjne nawiedzenie.

WRZESIEŃ 2013
1 września – odprawiliśmy Nieszpory za poległych w czasie wojny.
4 września – dekanalne spotkanie Caritas. Na zaproszenie księdza proboszcza
gościliśmy dyrektora Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, ks. Zbigniewa Zembrzuskiego i przedstawicieli Parafialnych Zespolów Caritas z dekanatu ursuskiego.
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7 września – w odpowiedzi na apel
papieża Franciszka modliliśmy się o pokój w Syrii.
8 września – Msza św. w 40 rocznicę
śmierci ks. prałata Juliana Chrościckiego,
pierwszego proboszcza naszej parafii
i budowniczego kościoła.

14 września – Apel Maryjny pod
Krzyżem Misyjnym.
16 września – uroczystości upamiętniające 69. rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch.
18 września – pierwsze warsztaty dla
bezrobotnych prowadzone przez Caritas.
22 września – Ksiądz proboszcz
udał się z grupą małżeństw z naszego
dekanatu na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymką Rodzin na Jasną Górę. W parafii
podczas każdej Mszy św. miało miejsce
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
25 września – zgodnie z wolą
ks. Kardynała Kazimierza Nycza we
wszystkich parafiach Archidiecezji
warszawskiej rozpoczęła się Nowenna przed peregrynacją Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Każdego 28
dnia miesiąca (dzień śmierci wielkiego
Czciciela Matki Bożej Częstochowskiej,
Stefana Kardynała Wyszyńskiego), spotykamy się na wspólnej modlitwie, by
przygotować się duchowo do peregrynacji, która w naszej parafii odbędzie
się 24-25 listopada 2014 r.
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PAŹDZIERNIK 2013
1 października – Podczas parafialnego odpustu 38 osób przyjęło z rąk Kardynała Kazimierza Nycza sakrament bierzmowania. W czasie sumy odpustowej zaingurował swą działalność nowy chór.
16 października – w 35 rocznicę
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, dzięki Radzie i Zarządowi
Dzielnicy Włochy odbył się w naszym
kościele parafialnym koncert pt. W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II
w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Dwa miesiące później zespół spiewał
w czasie Pasterki na Watykanie.

19 października – Msza święta
w 75-lecie szkoły na Promienistej zgromadziła wielu uczniów, pracowników
i absolwentów szkoły. Homilię wygłosił
ks. prałat Aleksander Seniuk (absolwent
Szkoły – matura rocznik 1968). Z okazji
jubileuszu ks. Kardynał Kazimierz Nycz
wystosował do zebranych specjalny list.
20 października – w Światowy
Dzień Misyjny gościliśmy w naszej parafii
o. Kazimierza Kwiatkowskiego OMI, duszpasterza akademickiego z Madagaskaru.
Tego dnia odbyło się też liczenie wiernych.
W 2011 w. kaplica uniwersytecka na Madagaskarze wzbogaciła się o przywiezioną
przez włochowskich parafian i ks. proboszcza z Fatimy figurę Matki Bożej.
31 października – po Mszy św.
wieczornej odprawione zostały Nieszpory Uroczystości Wszystkich Świętych. Po
raz pierwszy od dawna zostały wystawione do ucałowania i adoracji wszystkie relikwie, jakie znajdują się w naszej parafii.

Przez cztery niedziele października
ks. Krystian Chmielewski i ks. Jacek Gomulski głosili katechezy na temat wyznania wiary, sakramentów, dekalogu
i modlitwy. Zapis tych katechez ukazał się
w grudniowym numerze „Uwierzyć”.
LISTOPAD 2013
1 listopada – na cmentarzu parafialnym ks. proboszcz odprawił Mszę św.
w intencji zmarłych. Homilię wygłosił ks.
Bartłomiej Pergoł, notariusz Kurii Metropolitalnej i nasz parafianin.

2-8 listopada – w czasie wieczornych Mszy świętych modliliśmy się za
naszych zmarłych śpiewając Nieszpory.
23-30 listopada – pierwsza wspólnota Drogi Neokatechumenalnej z naszej
parafii pielgrzymowała wraz z księdzem
proboszczem do Rzymu i sanktuarium
maryjnego w Loreto. Nawiedzili również
sanktuarium w Manopello. Szersza relacja w tym numerze „Uwierzyć”.
24 listopada – w Uroczystość Chrystusa Króla na zakończenie Roku Wiary
parafianie złożyli swoje podpisy w księdze pamiątkowej z tekstem Credo.

Uwierzyć

GRUDZIEŃ 2013
Rekolekcje adwentowe – rekolekcje prowadził patrolog, ks. prof. Jerzy
Pałucki z KUL. Trwały one trzy kolejne
niedziele Adwentu i towarzyszyły im tradycyjne nauki stanowe.
2-24 grudnia – w czasie tegorocznych Rorat poznawaliśmy skarbiec modlitw Kościoła. Po Mszy świętej dzieci
w dni nauki szkolnej spotykały się w kawiarence na śniadaniu.

5 grudnia – w Światowy Dzień
Wolontariatu modliliśmy się w intencji
wszystkich wolontariuszy związanych
z parafią, Caritas i Fundacją ks. Rumianka. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie
w kawiarence.
7 grudnia – konsekracja nowych
biskupów pomocniczych warszawskich
– Ojciec Święty Franciszek mianował
dwóch księży z prezbiterium Archidiecezji biskupami pomocniczymi: ks. Józefa
Górzyńskiego i ks. Rafała Markowskiego.
Obydwaj kapłani w minionym roku gościli w naszej parafii.

W piątkowie wieczory w ramach adoracji
ks. Jacek Gomulski prowadził cykl katechez adwentowych „Anioł na pustyni”.
8 i 15 grudnia – Kiermasz Adwentowy w naszej parafii. Dochód został
przeznaczony na paczki świąteczne dla
dzieci i zorganizowanie wigilii dla osób
samotnych.

8 grudnia – w 79. rocznicę powstania naszej parafii spotkaliśmy się w kawiarence, by obejrzeć zdjęcia dokumentujące historię naszej wspólnoty parafialnej.
22 grudnia – po raz drugi przy
współpracy wszystkich wspólnot i grup
parafialnych zorganizowana została Wigilia dla osób samotnych.

24/25 grudnia – W Wigilię Bożego
Narodzenia Mszę św. o północy celebrował neoprezbiter, ks. Stanisław Kicman,
ochrzczony 77 lat temu w naszej parafii, wyświęcony przez księdza kardynała
Kazimierza Nycza 14 grudnia 2013 roku.
Mszę świętą poprzedziła wspólna Godzina Czytań z Liturgii Godzin.
31 grudnia – Na wieczornym nabożeństwie dziękowaliśmy Bogu za miniony rok. Ksiądz proboszcz przedstawił
podsumowanie działań duszpasterskich
w parafii. Wieczorem w sali teatralnej
odbył się Bal Sylwestrowy.
„Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy
je przyjęli dało moc, aby się stali
Dziećmi Bożymi.”
Na zakończenie pragnę Wam złożyć życzenia, bracia i siostry, aby
to Słowo, które stało się ciałem,
Jezus Chrystus, było przyjęte przez
Was wszystkich, przez Wasze rodziny, przez Wasze dzieci, przez
Wasze wnuki, i żeby przez to przyjęcie wykorzystali moc, którą daje
Bóg do życia. I Wy żebyście wykorzystali tę moc przejścia przez
różne trudności, które może przyniesie następny rok. Życzę Wam
wiele radości i satysfakcji z wiary,
z życia rodzinnego, małżeńskiego.
Życzę Wam, abyście patrzyli dalej
niż ekran telewizyjny, abyście zobaczyli dokąd Bóg prowadzi i niech
Bóg napełni Was łaską swojego
pokoju. Amen.
fotografie: Archiwum "Uwierzyć

rok 2013
na stronie www parafii
W minionym roku na naszej witrynie internetowej zamieszczono 214 artykułów. Stronę www.swietateresa.pl odwiedzano ponad 30 tysięcy razy. Najczęściej
czytane informacje dotyczyły bieżących wydarzeń parafii (ogłoszenia, plan wizyty duszpasterskiej, zmiany personalne w parafii, relacja z koncertu „Mazowsza”),
prac Caritas oraz tematów związanych z papieżem Franciszkiem (orędzia, film animowany dla dzieci). Parafianie sięgali również po materiały kręgu biblijnego i homilie świąteczne księdza proboszcza. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej
strony i przypominamy również nasz adres e-mail: kancelaria@swietateresa.pl.
Za czuwanie nad stroną www parafii dziękujemy panu Wiesławowi Sawickiemu.
nr 11/2014
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inęło już kilka miesięcy od reorganizacji Parafialnego Zespołu Caritas. Chcielibyśmy podsumować
ten czas i podziękować za ogromne zaufanie, jakim obdarzyliście nasz zespół.
Zaczęliśmy od gromadzenia informacji
na temat osób potrzebujących w naszej
parafii, zmieniliśmy sposób ich zgłaszania
i postaraliśmy się o możliwie najszersze
rozpowszechnienie danych o działaniach
Caritas w wymiarze parafialnym, jak i diecezjalnym. Temu służyły artykuły publikowane od września w „Uwierzyć”, plakaty
wywieszane w kościele, a także stworzona
zakładka na stronie internetowej naszej parafii (www.swietateresa.pl/caritas).
Włączyliśmy się w akcje ogólnopolskie
Caritas, takie jak zbiórka na pomoc dzieciom i uchodźcom syryjskim (2569,04 zł)
i poszkodowanym w wyniku tajfunu na Filipinach (4489,79 zł). W ramach programu
żywościowego UE dla osób najuboższych
(PEAD) co miesiąc rozdysponowaliśmy kil16

ka ton żywnosci. W okresie świątecznym
pomoc z tego programu trafiła do ponad
70 rodzin.
Największą akcją pod patronatem Caritas były inicjatywy adwentowo-świąteczne
przedstawiane już na tych łamach. Z wielkim wruszeniem przyjęliśmy naprawdę
zdumiewająco hojny odzew naszych parafian, którzy wsparli nas swoją modlitwą,
działaniem i ofiarami. Co miesiąc do puszki św. Antoniego trafia ponad 1000 złotych. Kwesta w dzień zakończenia Roku
Wiary zaowocowała zbiórką 3202,85 zł.
W trzecią niedzielę Adwentu („Gaudete”)
przy okazji zbiórki darów parafianie znów
wsparli przygotowanie paczek świątecznych kwotą 1919 zł. Niewątpliwie jest
to znak serc otwartych na zrozumienie
ogromnych potrzeb i ubóstwa ludzi żyjących pośród nas. Do Caritasu zgłaszają się
też anonimowi ofiarodawcy, którzy chcą
sfinansować konkretne dzieła. Za wsparcie
materialne naszych podopiecznych i zaufa-

nie do Parafialnego Zespołu Caritas serdecznie wszystkim dziękujemy.
Dzięki Waszej pomocy udało się w tym
roku przygotować paczki dla 144 dzieci
z terenu naszej parafii. Dziękujemy pani
Weronice Krzysztofińskiej i wolontariuszom Fundacji ks. Rumianka za wspaniałą
współpracę. W tym roku udało się przygotować paczki różnicując je według wieku
dzieci. Dziękujemy też szkołom za pomoc
w dotarciu do najbardziej potrzebujących.
Dodatkowe paczki zostały przygotowane
dla osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Nie byłoby to możliwe bez
Waszego wsparcia!
Szczególnie serdecznie chcemy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nas
w czasie kiermaszu adwentowego, z którego dochód przeznaczony był na dzieła Caritas. Dziękujemy wszystkim wspólnotom
parafialnym za ogromny wkład w przygotowanie kiermaszu, za zaangażowanie i prawdziwie serdeczną atmosferę. Do kiermaszu
pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas włączyły się - podejmująca na siebie
zadanie koordynacji całości - Akcja Katolicka, a także Droga Neokatechumenalna,
Wspólnota Krwi Chrystusa, Kręgi Biblijne
oraz wolontariusze Fundacji ks. Rumianka. Całkowity dochód z kącika kawowego i sprzedaży książek, upominków, świec
Caritas, bombek z wizerunkiem parafii wyniósł 2612,30 zł.
W tym roku Caritas patronowała też
adwentowej akcji „Śniadanko w kawiarence”. Po roratach w dni nauki szkolnej
na dzieci czekały herbata, kakao i słodkie
bułeczki. Dziękujemy wszystkim, którzy
zgłosili się jako wolontariusze do przygotowania i obsługi śniadań. Doceniamy również zaangażowanie włochowskiej cukierni
państwa Trześniewskich, którzy codziennie
rano dostarczali nam świeże, często gorące
jeszcze smakowitości. Na ostatnich Roratach wręczyliśmy im nasze podziękowania,
a dzieci oklaskami wyraziły swoje uznanie.
Ostatnim akordem działań Caritas
przed świętami była wigilia dla osób samotnych. Zgromadziło się na niej prawie 60
osób. W jej przygotowanie zaangażowane
były różne wspólnoty i grupy parafialne
oraz Fundacja ks. Rumianka. Wigilię wsparły
też osoby i firmy spoza naszej parafii. Akcję
koordynowąła pani Aldona Polcyn. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, która
poprowadził ks. proboszcz. Obecni byli też
wszyscy księża wikariusze pracujący w naszej parafii. Wysłuchaliśmy słów Ewangelii,
przełamaliśmy się opłatkiem, zaśpiewaliśmy „Wśród nocnej ciszy” i rozpoczęło się
Uwierzyć

świętowanie. Dania przygotowane przez
naszych parafian cieszyły się wielkim uznaniem. Zaproszeni na wigilię otrzymali prezenty, które wręczały bielanki z naszej parafii. Wszystkim udzielił się radosny nastrój
świąteczny i ze łzami w oczach śpiewaliśmy
kolędy. Za oprawę muzyczną dziękujemy
pani Annie Racięckiej i panu Krzysztofowi
Majerowiczowi, którzy przyjechali do nas
z Michałowic oraz pani Annie Marii Barów
z chóru Fundacji, która rozśpiewała całą sa-
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lę swoim profesjonalnym wykonaniem kolęd. Słowa wdzięczności kierujemy też do
pana Janusza Kęski, właściciela firmy Inter
Line, która bezpłatnie zaoferowała nam zastawę i obrusy do przygotowania świątecznej wigilii.
W intencji wszystkich ofiarodawców
(znanych i tych anonimowych), wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas oraz
wspierających naszą pracę osób z różnych
wspólnot naszej parafii oraz Fundacji ks.

Rumianka została odprawiona Msza święta
22 stycznia o godz. 18.00.
Niech Chrystus rozpoznany w ubogich
będzie sam Waszą nagrodą i niech Was przygarnie swoją miłością według słów Ewangelii: „Zbliżcie się, błogosławieni Ojca mojego.
Weźcie w posiadanie królestwo przygotwane
dla was od początku świata. Bo byłem głodny,
a daliście mi jeść (...). Wszystko, co zrobiliście
dla jednego z tych najmniejszych moich braci,
zrobiliście dla Mnie” (Mt 25,34-35.40).
ks. Krystian Chmielewski

fot. Archiwum „Caritas”
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Światło zapowiadające Paschę

W

dniu 2 lutego w Kościele obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane również świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Już sama nazwa
święta wskazuje na jego podwójną wymowę
– czas, w którym spoglądamy na Chrystusa
i na Jego Matkę.
Nazwa tego święta wywodzi się od
dwóch terminów greckich: Hypapante oraz
Heorte tou Katharismou, co oznacza święto
spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego
Testamentu. Początkowo święto nie miało
charakteru maryjnego, a jego wymowa koncentrowała się wokół przybycia Chrystusa do
świątyni jerozolimskiej. Obchodzono je w Jerozolimie już w IV wieku, a w VI wieku było
już znane w całym świecie chrześcijańskim.
W miesiąc po narodzeniu Jezus został
przyniesiony do świątyni – wymagało tego
prawo. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych
synów Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn narodzony w rodzinie
żydowskiej był uważany za własność Boga.
Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało go zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć w ręce kapłana, a następnie
poświęcić na służbę Panu lub wykupić za
symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się
to zarobkowi wypracowywanemu w ciągu
20 dni. W pamiątce tego obrzędu objawia
się istota święta obchodzonego przez nas 2
lutego – uwidacznia się prawda, że Jezus nie
został przyniesiony do domu Bożego, aby zostać wykupionym, ale został przedstawiony
Panu, czyli poświęcony Mu na służbę.
Obrzędowi ofiarowania i wykupu dziecka
towarzyszył obrzęd oczyszczenia jego matki –
zgodnie z Prawem Mojżeszowym każda kobieta izraelska po urodzeniu syna pozostawała

nieczysta przez 40 dni. Kobieta w tym czasie
nie mogła wchodzić do świątyni ani dotykać
rzeczy poświęconych i dopiero po okresie
rytualnego odosobnienia udawała się do świątyni. Podczas obrzędu oczyszczenia składała
w ofierze jednorocznego baranka oraz gołąbka lub synogarlicę, a jeśli nie było jej na to
stać, to tylko dwa gołąbki. Stąd w obchodach
pojawił się aspekt maryjny, który w niektórych
środowiskach zdominował obchody i zaciemnił właściwą wymowę święta.
Ewangelia opisuje spotkanie Świętej Rodziny z Symeonem, pobożnym człowiekiem,
który oczekiwał przyjścia Mesjasza i otrzymał od Pana obietnicę, że nie umrze, dopóki
nie zobaczy Tego, który miał zbawić ludzkość. W czasie spotkania Symeon nazywa Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela”. Dlatego symbolika światła
ma w obchodach święta mocną wymowę
– liturgię rozpoczyna obrzęd błogosławienia
świec i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby „wszyscy,
którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask
chwały Chrystusa”.
Od średniowiecza powszechny stał się
zwyczaj poświęcenia w dniu 2 lutego świec,
zwanych w Polsce gromnicami. Światło
gromnicy towarzyszyło człowiekowi we
wszystkich ważniejszych chwilach życia, a od
średniowiecza upowszechnił się w całej Europie zwyczaj wkładania gromnicy do ręki
człowiekowi konającemu. Odlana z wosku
pszczelego, ozdabiana wstążkami, kwiatkami, lnem i mirtem, swoją nazwę zawdzięcza
wierze ludu, że jej blask uchroni dom przed
żywiołami, a ludzi przed gromami z nieba.
Pięknym zwyczajem jest używanie w czasie

liturgii w święto Ofiarowania Pańskiego przechowywanej w domu świecy chrzcielnej, aż
do zapalenia jej przy konającym – tak, aby
jej światło przypominało przez całe życie
o prawdach wiary, którą wyznajemy.
Sam opis przyniesienia Jezusa do świątyni zawiera w sobie zewnętrzne podobieństwo gestu przyniesienia dziecka do kościoła
z racji sakramentu chrztu. Przypomina nam
to o tym, że dziecko nie jest własnością rodziców, ale należy do Boga i że Boży plan
dotyczący życia dziecka jest ważniejszy niż
wszelkie prawa rodzicielskie. Postawa Maryi
i Józefa ma przypominać, że najważniejszym
zadaniem chrześcijańskich rodziców jest nauczenie dziecka jak odkrywać i realizować
Boży plan na jego życie, a potem wsparcie go
na tej drodze – nawet jeśli wiąże się to z wyrzeczeniem i cierpieniem.
Droga całkowitego poświęcenia się na
służbę Bogu nie jest łatwa – ani dla tego, kto
ją podejmuje, ani dla jego najbliższych, dla
których często wiąże się to z rozłąką i tęsknotą. W tym dniu, patrząc na postawę Maryi i Józefa, myślimy również o tych, którzy
współcześnie zdecydowali się na oddanie
całego swojego życia dla Boga. W 1997 r. papież Jan Paweł II właśnie w tym dniu ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
stwarzając okazję do głębszej refleksji całego
Kościoła nad darem życia poświęconego Panu
oraz do modlitwy za osoby realizujące swoje
powołanie w zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Składają oni ofiarę
z samych siebie, w miłości do Chrystusa.
„Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną
całkowitego oddania własnego życia dla tych,
którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne
«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, nr 1) - przypomina papież.
Ale święto to jest radosnym świętem dla
nas wszystkich – jest zwiastunem wydarzeń
paschalnych. Prorocze słowa starca Symeona były rozumiane przez pierwszych chrześcijan jako zapowiedź Męki Chrystusa, a sam
obrzęd wykupu pierworodnego przypominał cudowne wybawienie Izraela w Noc
Wyjścia i mówił o zbawczym działaniu Boga
w Izraelu, które zrealizowało się w Chrystusie – Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. On stał się „światłem na oświecenie pogan” po to, abyśmy mogli ujrzeć zbawienie
i stać się jego uczestnikami.
Agnieszka Dzięgielewska
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SAKRAMENT
UZDROWIENIA

fot. Chrystus uzdrawiajacy paralityka przy sadzawce
Betesda, Bartolome Esteban Murillo, XVII wiek,
National Gallery, Londyn

W

śród sakramentów Kościoła
dwa są zwane sakramentami
uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych. O ile ten pierwszy jest
raczej dobrze znany i często przyjmowany, o tyle wokół namaszczenia chorych
panuje dużo niedomówień i nieporozumień. Wśród wielu ludzi pokutuje dawne
przeświadczenie, że jest to sakrament
niejako przedśmiertny, przyjmowany już
w ostatnim etapie życia człowieka (mylony bywa zatem z wiatykiem – Eucharystią,
którą umierający przyjmuje jako pokarm
na drogę ku wieczności). Wiele osób krępuje się poprosić kapłana o posługę przed
operacją, w podeszłym wieku czy ciężkiej
chorobie. W czasie wizyty duszpasterskiej spotykamy osoby, które odwlekają
przyjęcie tego sakramentu, aż się poczują
naprawdę fatalnie, lub ich wola przyjęcia
spowiedzi, namaszczenia chorych i komunii jest skutecznie torpedowana przez
pozostałych członków rodziny czy opiekunów. Są oczywiście także rodziny, które szczerze zabiegają o to, by ich chorzy
bliscy otrzymali opiekę sakramentalną –
wykazując się przy tym właściwym rozeznaniem i chrześcijańską miłością. Niestety, takich rodzin jest mało. Zwykle kapłani
muszą tłumaczyć i przekonywać, zachęcać, a czasem – w sytuacji gdy widać, że to
już ostatnie chwile - wręcz mówić o trudnej pośmiertnej sytuacji człowieka, który
umiera nie opatrzony świętymi sakramennr 11/2014

tami, nie pojednany z Bogiem i ludźmi.
Warto przełamywać strach i prosić o ten
sakrament, zwłaszcza że w sytuacji, gdy
ktoś nie jest w stanie wypowiedzieć swoich grzechów i przystąpic do spowiedzi sakramentalnej, namaszczenie chorych ma
moc gładzenia grzechów. Pełny obrzęd
sakramentalnej posługi względem chorych obejmuje spowiedź, namaszczenie
i komunię swiętą. W naszej parafii chorych
odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca.
W kancelarii można zgłaszać osoby, które potrzebują takiej posługi, a w sytuacji
nagłego zagrożenia życia zawsze można
(i trzeba!) poprosić kapłana o natychmiastowe udzielenie sakramentu. Taka prośba
nigdy nie spotyka się z odmową.
Dobrze jeśli kapłan przychodząc do
domu chorego ma okazję spotkać jego
rodzinę. Udzielenie sakramentu nie jest
bowiem tylko sprawą osoby proszącej
o sakrament, ale szansą na wspólną modlitwę całej rodziny. W miarę możliwości
powinien być przygotowany nakryty stół,
krzyż i świece. Po wspólnej modlitwie,
jeśli następuje spowiedź, domownicy wychodzą. Potem kapłan zaprasza ich ponownie do wspólnej modlitwy. Jest czytane Słowo Boże, odmawiana modlitwa za
chorych przebywających w domu i tych,
którzy się nimi opiekują, następuje obrzęd
nałożenia rąk, a potem modlitwa błogosławieństwa nad olejem świętym. Jest to olej
pobłogosławiony przez biskupa w trakcie
liturgii Mszy Krzyżma w katedrze. Odnowiona po Soborze formuła namaszczenia
obejmuje czoło i ręce. Póżniej następuje
Modlitwa Pańska (i – jeśli jest przewidziana – komunia święta). Obrzęd kończy się
błogosławieństwem chorego i wszystkich
obecnych. Sakrament namaszczenia jest
umocnieniem osoby chorej, ale także
przyjściem Chrystusa do tych, których życie czasem aż nadto naznaczone jest przez
chorobę jednego z domowników. Z tego
względu przyjęcie tego sakramentu umacnia nie tylko chorego, ale i cały jego dom,
rodzinę, dodając odwagi i męstwa w zmaganiu z cierpieniem. Nie trzeba zatem bać
się prosić o ten sakrament, bo przez niego
Bóg hojnie rozlewa swą uzdrowicielską łaskę na zranione ciało Chrystusa, czyli cierpiące dzieci Kościoła.
ks. Krystian Chmielewski

POTRZEBA
MIŁOSIERNYCH
SAMARYTAN
Z orędzia papieża Franciszka na
Światowy Dzień Chorego 2014.

Z

okazji XXII Światowego Dnia Chorego zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi
w was, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje:
obok, a w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia, jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia
jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż,
zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób stajemy przed
tajemnicą miłości Boga względem nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą.
Syn Boży, który stał się człowiekiem nie
usunął z ludzkiego doświadczenia choroby
i cierpienia, ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił im właściwy wymiar. Właściwy wymiar, ponieważ nie mają
już one ostatniego słowa, którym od tej pory jest nowe życie w pełni; przekształcił, bo
w jedności z Chrystusem z negatywnych
mogą stać się pozytywnymi. Jezus jest drogą i wspierani Jego Duchem możemy Go
naśladować.
Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani, by upodabniać się do
Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina
wszystkich cierpiących. Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących
leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech
Boga w przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to tworzymy
przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy
nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz
wkład do przyjścia Królestwa Bożego.
Wszystkim chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
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UCZYĆ SIĘ

OJCOSTWA
W ramach cyklu o przekazie wiary w rodzinie zamieszczamy zapis nagrania nauki stanowej dla mężczyzn wygłoszonej w naszej parafii w czasie rekolekcji adwentowych przez ks. prof. Jerzego Pałuckiego.

K

ażdy z nas, i nasi ojcowie, i nasi
dziadkowie przyłożyli się mniej lub
więcej do tego, że autorytet ojca
w rodzinie został poderwany. Pamiętam,
że całowałem jeszcze mojego ojca w rękę i całowała go w rękę moja siostra. To
było rzeczą naturalną dwadzieścia parę lat temu. Na ulicy, w towarzystwie,
gdziekolwiek żeśmy spotkali tatę, było
całowanie w rękę i w sumie nie dlatego
że był lepszy niż inni, że nie miał wad, że
nie miał słabości. Był ojcem i to jest ważne. Dzisiaj są pewne siły, którym bardzo
zależy na tym, żeby zniszczyć autorytet
ojca, później matki, nauczyciela, księdza,
biskupa, prezydenta, wszystkich w koło.
Stało się wiele rzeczy niepotrzebnych,
ale nie możemy się poddać, nie możemy podnieść rąk i powiedzieć: „Koniec”.
Dlatego chciałbym dziś zwrócić uwagę na
to, co możemy zrobić.
„Ojcze nasz”. Zwróćmy uwagę tylko
na to pierwsze słowo – „Ojcze”. W Starym Testamencie ten termin był znany,
ale Żydzi nie odważali się nazywać Boga
„Ojcem” – bali się, z takim wielkim szacunkiem. I dlatego gdy Jezus Chrystus
przyszedł i mówi „Bóg jest moim Ojcem”,
i gdy nauczył nas modlitwy „Ojcze Nasz”,
to dla Żydów było to powodem wielkiego
zgorszenia, wielkiego skandalu – „Jak on
śmie do Boga zwracać się Ojcze”. A tymczasem On naprawdę jest naszym Ojcem.
Jest Ojcem Syna Wszechmogącego i naszym Ojcem. Jest nauczycielem tego jak
być ojcem. Wszyscy powinniśmy przejść
szkołę ojcostwa – aby odzyskać to, co
zostało zaprzepaszczone. Dla nas chrześcijan, ludzi nadziei, nic nie jest niemożliwe,
wszystko może zostać uratowane, tylko
musimy bardzo tego chcieć i zwrócić się
do Boga. Cały dramat upadku autorytetów, wszystkich autorytetów, poczynając
od autorytetu ojca, rozpoczął się od nas
mężczyzn i od nas musi się rozpocząć
odnawianie tego autorytetu. „Ojcze”,
jak wiele to słowo znaczy. Co znaczy dla
Ciebie? Kim był, kim jest dla Ciebie Twój
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ojciec? Czy go pamiętasz? Jakim go pamiętasz? A jakim chcesz, żeby Cię zapamiętał
Twój syn i Twoja córka? Tu możemy zrobić
bardzo dużo.
Ojciec przekazuje swojemu dziecku
całe swoje bogactwo, wszystkie swoje talenty i całą swoją nędzę. Mężczyzna może
być ojcem wielu dzieci, ale każdy z nas
ma tylko jednego ojca, który mi przekazał
w kodzie genetycznym moją tożsamość
raz na zawsze i tego nikt nie zmieni. Nawet gdyby ojciec odszedł bardzo wcześnie, gdyby nas zostawił czy umarł, on zostanie ojcem do końca.
Mój tato zmarł przed kilku laty. Pochowaliśmy go w grobowcu rodzinnym obok
dziadka. Za jakiś czas spoczną tam moje
prochy, i ktoś po dziesięciu, dwudziestu,
dwustu latach może sprawdzić: to jest
dziadek, to jest jego syn, a to jest wnuk,
to jest następne pokolenie. Nigdy to się
już nie zmieni. Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ojcostwo? Raz
dane z małżonką życie dziecku, do końca
życia tego dziecka jest zapisane w sposób
bardzo naturalny i sprawdzalny. W naszą
genealogię ludzką jest wpisane także Boże Ojcostwo, bo Bóg jest naszym Ojcem,
a jest to w nas zaszczepione przez łaskę
uświęcającą. Jesteśmy dziećmi Bożymi
i dzięki temu możemy przezwyciężyć tak
wiele różnych słabości. Ojciec przekazuje
to, co ma najpiękniejszego.
Mój tato zawsze mnie chronił. Jestem
leworęczny i nie potrafię wiele zrobić fizycznie. Mój ojciec zawsze mówił: „Zostaw!”, bo jak gwóźdź wbijałem, to najczęściej trzy razy w palec, raz w gwóźdź.
Tato mówił: „Zostaw, idź się uczyć”. Do
dziś dnia, jak idę na jego grób, mówię: „Tato nauczyłeś mnie wielu rzeczy, ale gwoździa do dziś dnia nie wbijam”.
Ważne jest mieć świadomość, jak
wiele dajesz swojemu dziecku, a też jak
bardzo możesz je skrzywdzić. Dziecko
bardzo często idealizuje obraz ojca. Matce trudniej wybaczą niż ojcu. Jeżeli ojciec
zniknie wcześniej, umarł, zostawił ro-

dzinę, uciekł, coś się stało, to im wcześniej zniknął ten ojciec z rodziny – to jest
sprawdzone – tym piękniejszy obraz tego
ojca zostaje w sercu dziecka, bo dziecko
pragnie mieć wspaniałego ojca. I teraz od
nas zależy, czy to będzie prawdziwy obraz
czy tylko wymarzony. Ale jeżeli nawet byłby to wymarzony obraz, wyidealizowany
– a syn przekaże dalej ten obraz, będzie
chciał być takim dla swoich dzieci, dla następnego pokolenia, to już jesteśmy uratowani. Ojciec, wraz małżonką, powołuje
do życia tak, jak Bóg powołał do życia nas.
I tu znowu wielka szkoła z modlitwy „Ojcze nasz”. Bóg zanim zesłał swojego Syna,
który stał się człowiekiem, narodził się
w Betlejem w żłóbku, najpierw ten świat
przygotowywał przez tysiące lat. Wysyłał
proroków, żeby ten Syn został przyjęty.
Ojciec, z całą odpowiedzialnością, gdy
przekazuje życie, to czeka na pojawienie
się tego życia na świecie, przygotowuje
się do bycia ojcem. Przygotowuje to, co
możliwe z ludzkiego punktu widzenia,
żeby to dziecko rzeczywiście narodziło
się w najlepszych warunkach. I oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Przykładem jest Syn Boży, który leżał w żłóbku.
Ojciec zawsze był blisko Syna, gdy był
w nędzy żłóbka, gdy Herod mu zagrażał,
gdy trzeba był uciekać z Egiptu i później
wrócić. Był zawsze z Nim. I pamiętamy
z Ewangelii, że gdy miało wydarzyć się
coś ważnego, gdy Syn Boży miał uczynić
jakiś cud, gdy rozpoczynał naukę i publiczne działanie, to zawsze oddalał się od
wszystkich i szedł na rozmowę z Ojcem,
na modlitwę. Czy Twój syn, Twoja córka
mają odwagę przyjść do Ciebie? Ty dałeś
im życie, sprowadziłeś ich z małżonką na
ten świat, ale czy teraz czuwasz nad nimi,
w sposób bardzo delikatny nie narzucając
niczego, ale ucząc? Syn rozmawiał z Ojcem we wszystkich ważnych momentach.
Gdy przyszedł ten kluczowy moment, gdy
trzeba było podjąć decyzję – „Tak, podejmę krzyż i śmierć na krzyżu” – też była
rozmowa w Ogrójcu i „Ojcze oddal ode
Uwierzyć

mnie ten kielich”, ale za chwilę „Nie moja,
Twoja wola niech się dzieje”. Ale znowu
Ojciec zostawia decyzję Synowi.
Nieraz dziwimy się, że młodzi uciekają
z domów, że nas nie słuchają, że nie proszą o radę. Czy my potrafimy z młodym
pokoleniem, z własnymi dziećmi rozmawiać, a przede wszystkim ich słuchać? To
jest o wiele trudniejsze, bo łatwo nakazać,
powiedzieć „Nie, bo nie”, ale trudniej
przygotować ich do podjęcia poważnego
zadania. Jak wspominałem, wychowywałem trójkę dzieci mojej siostry i szwagra
i wiem jakie to jest trudne, jak trudno jest
rozmawiać z ojcem i przyznać się że się
pali, że się coś zbroiło, że może dziewczyna w ciąży. A jak musiało być trudno,
gdy siostrzeniec musiał przyjść do wuja
księdza i się przyznać do tego, czy tamtego. Ale ja zawsze mówiłem: „Słuchajcie,
cokolwiek by się stało, nawet gdybyście
świat podpalili i cały świat by was gonił, to
uciekajcie do domu. Nie z domu, ale do
domu! Będziemy próbowali razem naprawić to wszystko”. Bo dopóki jesteśmy razem, możemy wszystko razem naprawić.
Czy my próbujemy chociaż trochę uczyć
się od Boga Ojca w tej szkole bycia ojcem?
Dałeś życie, pięknie. Trzeba przygotować
świat dla tego dziecka, ale też trzeba je
nauczyć podejmowania decyzji. Nieraz to
są bardzo drobne rzeczy, ale jakże niezwykle ważne – już od małego uczyć je, żeby
umiało podjąć decyzję. „Nie wszystkie
zabawki w sklepie, jedna. Nie wszystko,
co potrzebujesz”. Pewnie że dalibyśmy
najchętniej wszystko. Ale nawet gdyby nas
było na to stać, to trzeba uczyć wybierać,
podejmować decyzję: albo to, albo tamto; albo zabawka, albo pójdziemy do Mc
Donalds’a; tylko jedno, wybierz. Od małego. Im mniejsze dziecko zacznie decydować, wybierać, to co mu wolno, to będzie
mu łatwiej gdy przyjdzie później podjęcie ważnej decyzji, gdy przyjdzie i powie
„Mamo, tato, to jest ta dziewczyna, którą
kocham i pragnę, aby była matką moich
dzieci”, czy „To jest mój chłopiec, mamo,
i pragnę, żeby był on ojcem moich dzieci”. Zanim dojdzie do takiego świadomego wyboru, ile trzeba ćwiczeń? I tego też
nas uczy Bóg Wszechmogący. Problemy
jakie są dzisiaj zaczęły sie od poderwania
autorytetu ojca, mężczyzny. Te wszystkie
ruchy feministyczne i walka rozpoczęły
się od tego momentu, kiedy upadł nasz
autorytet, kiedy daliśmy po prostu zielone światło – „Upiję się”, „Nie przyjdę na
czas”, „Ucieknę od rodziny”.
David Cameron, premier Wielkiej
Brytanii, w tamtym roku na Dzień Ojca
nr 11/2014

wygłaszając bardzo długie przemówienie
powiedział, że mają jak i u nas ogromny
problem rozwodów, pozostawienia dzieci przez rodziców, przez ojców. Musimy
po imieniu powiedzieć, że najgorszy mężczyzna to ten, który świadomie krzywdzi
swoje dziecko i zostawia je odchodząc
z domu. W Stanach Zjednoczonych 40%
ojców żyje z dala od swoich dzieci nigdy
ich nie widując, drugie 40% widuje je od
czasu do czasu i wysyła pieniądze. Zaledwie 20% żyje ze swoimi dziećmi, a to zostawia niesamowity ślad na świadomości
dziecka, na jego psychice. I dlatego niech
te rekolekcje będą także taką powtórką ze
szkoły ojcostwa, niech będą powtórką jak
być mężczyzną, który potrafi się przyznać
do błędu. Każdemu z nas wszystko się
może zdarzyć, może się zdarzyć najgorszy upadek. Mówią, że niektóre grzechy,
na przykład pokusy dotyczące cielesności,
umierają 5 minut po śmierci, więc trzeba
być czujnym zawsze. Problem wierności
małżeńskiej, uczciwości, tego, by umieć
przeprosić, wrócić do domu. To są rze-

czy niezwykle ważne. To są rzeczy, które decydują nie tylko o Twoim szczęściu,
o szczęściu Twojej żony, ale o przyszłości
Twoich dzieci i wnuków bo całym sobą
przekazujesz im wszystko, całe swoje bogactwo i swoją nędzę.
Módlmy się więc, abyśmy potrafili
przekazać to, co najpiękniejsze, abyśmy
rzeczywiście uczyli się od Boga Ojca jak
być ojcem, jak prowadzić rodzinę, jak ją
chronić przed złem, jak wspierać małżonkę, jak wspierać się nawzajem, aby przezwyciężyć wszystkie trudności. I z całego
serca życzę Wam, abyście byli wspaniałymi ojcami i dziadkami, abyście zawsze byli
dumni ze swoich dzieci i wdzięczni swoim
ojcom. Mogło się w naszym życiu zdarzyć
wiele, trzeba umieć zapomnieć, podnieść
się i iść razem z naszym nauczycielem, nauczycielem ojcostwa - Bogiem Ojcem.
I gdy będziesz dziś odmawiał wieczorem
„Ojcze nasz”, to pomyśl o tym wszystkim,
bo tam każde słowo jest pełne treści. Ta
modlitwa jest pełna nauczania Bożego na
temat ojcostwa.

fot. Jose de Ribera, Jozef i Jezus, Muzeum Prado, Madryt
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FUNDACJA

Rok 2013 w
STYCZEŃ 2013
12 stycznia – zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla dzieci, na
którym bawiło się ponad 25 dzieci przebranych w różnorodne, kolorowe stroje. Podczas trwania zabawy dzieci mogły rywalizować
w konkursach. Bal zakończył się słodkim poczęstunkiem. Wspólna
zabawa przysporzyła wiele radości naszym podopiecznym.
25 stycznia – odbył się Wieczór Gier Planszowych. Otwarte spotkania z grami planszowymi odbywały się w ciągu roku
szkolnego 2012/13 raz w miesiącu, z reguły w ostatni piątek
miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Ich celem była integracja
oraz nauka wspólnego spędzania czasu. Spotkania cieszyły się
sporą popularnością, przyciągały nawet osoby spoza Włoch.

MARZEC 2013
2-24 marca – w cztery weekendy marca odbyły się spotkania Turnieju Gier Planszowych, na których można było odprężyć
się przy dobrych grach, delektując się kawą, herbatą i pysznym
ciastem. Ogromnym powodzeniem cieszyły się gry wymagające
szybkich reakcji, logicznego myślenia i zwinności. Można było po
prostu pograć, można też było zawalczyć o nagrody.
28 marca – ukazał się pierwszy (kwietniowy) numer gazety „Uwierzyć”, która jest kontynuacją naszego parafialnego
biuletynu. „Cieszy mnie powstanie naszej parafialnej gazety „Uwierzyć”, bardzo się
U WIERZYĆ
cieszę, że to systematyczna
gazeta, którą wysyłamy do bibliotek – powstaje w ten sposób historia naszej parafii” –
powiedział ksiądz proboszcz
Zygmunt
Niewęgłowski
w czasie Pasterki w kazaniu
podsumowującym miniony
rok. Wydawanie „Uwierzyć”
jest działaniem Fundacji na
rzecz parafii i parafian. Od
HABEMUS PAPAM
numeru 2 czasopismo ma
numer ISSN, czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – co
znaczy, że nasze czasopismo jest rejestrowane w ośrodkach informacji bibliotecznej.
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WĘDROWAĆ Z KRZYŻEM PANA – STR. 7

26 stycznia – zorganizowaliśmy warsztaty w ramach cyklu
„Sobota w Fundacji” (podobne spotkania odbyły się również
23 lutego, 23 marca i 25 maja).
28 stycznia – rozpoczęła się akcja „Zima w Fundacji”.
W czasie ferii zimowych dzieci spotykały się u nas na zajęciach
dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Akcja trwała do
końca ferii, do 8 lutego.
LUTY 2013
2 lutego – odbył się pierwszy bal charytatywny, na którym
bawiło się 60 osób – parafian i sponsorów Fundacji.
11 lutego – rozpoczął się II semestr zajęć szkolnych, a tym
samym warsztaty w ramach spotkań Klubu Młodego Odkrywcy.
Są to zajęcia edukacyjne dla dzieci, które odbywają się w czasie
roku szkolnego. Prowadzone są w oparciu o starannie przez nas
wybrane scenariusze Centrum Nauki Kopernik oraz scenariusze
autorskie – w roku szkolnym 2012/13 były to scenariusze państwa Agnieszki i Pawła Bartmańskich, którym w prowadzeniu
zajęć pomagali wolontariusze.
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KWIECIEŃ 2013
6-7 kwietnia – zorganizowaliśmy kurs wychowawców kolonijnych dla wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć nas w pracy
z dziećmi, dla wszystkich zainteresowanych parafian i osób prowadzących zajęcia z dziećmi w innych parafiach.
27 kwietnia – w ramach projektu „Soboty w fundacji” odbyły się warsztaty wyrobu biżuterii techniką sutaszu, czyli misternego haftu kolorowymi sznurkami i koralikami. Czas warsztatów jest nie tylko czasem twórczej pracy, ale i radości, integracji
i wspólnej zabawy.

Uwierzyć
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w Fundacji
MAJ 2013
3-7 maja – gościła w naszej parafii wystawa poświęcona pamięci ks. prof. Ryszarda Rumianka. Obrazowała ona przekrój
jego całego życia. Były to fotografie pokazujące ks. Ryszarda
w czasie wykonywania posługi kapłańskiej w bardzo wielu miejscach i angażującego wielu słuchaczy, którym głosił rekolekcje
i tłumaczył słowo Boże. Wystawa pozostała z nami na dłużej –
jest eksponowana na tyłach prezbiterium naszego kościoła.
5 maja – odbyły się w naszym kościele uroczystości obchodów
pierwszej rocznicy powstania Fundacji im. ks. Ryszarda Rumianka oraz 3. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr
hab. Ryszard Rumianek. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki. Po Mszy św.
odbył się krótki koncert Antoniny Krzysztoń.
7 maja – spotkaliśmy się na warsztatach filcowania na mokro.
Tym razem dołączyło do nas dwóch panów. Tworzyliśmy filcowe
kolorowe kwiaty z czesankowej wełny.
11 maja – w sali teatralnej miał miejsce koncert finałowy
V edycji organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 66 im.
ks. Juliana Chrościckiego wraz z naszą Fundacją konkursu Sacro
Song. Patronem konkursu jest pierwszy proboszcz parafii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus i budowniczy kościoła, ks. prałat
Julian Chrościcki. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody. Koncert finałowy poprowadził pan Paweł Kucharczyk –
nowy organista naszej parafii. Nagrodę Grand Prix dla Zuzanny
Bomze wręczyli wspólnie Pani dyrektor Marzena Pilińska i prezes Fundacji ks. Zygmunt Niewęgłowski.

21 czerwca – bawił u nas kabaret „Lubię to!”. Na spektakl
przyszło wielu parafian i gości.
22 czerwca – z okazji zakończenia zajęć Klubu Młodego
Odkrywcy i rozpoczęcia wakacyjnej serii spotkań „Lato w Fundacji” pojechaliśmy na wycieczkę do Kołacinka, gdzie w dinoparku spotkaliśmy się z dinozaurami.
23 czerwca – w czasie pierwszego parafialnego pikniku rodzinnego włączyliśmy się w zorganizowanie atrakcji dla dzieci
– były gry, malowanie buziek, konkurs rysunkowy, zabawa przy
puszczaniu wielkich mydlanych baniek i wiele innych atrakcji.
25 czerwca – spotkaliśmy się na warsztatach tworzenia biżuterii z koralików.

CZERWIEC 2013
1 czerwca – zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia
Dziecka. Dzieci wraz z rodzicami przybyły licznie na wspólną
zabawę. W programie było wiele atrakcji, m. in. malowanie
buzi, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe w rozmiarze XXL,
kalambury i wiele innych. Najciekawsze były pokazy z użyciem
ciekłego azotu, włącznie ze wspólnym robieniem pysznych,
domowych lodów.

LIPIEC i SIERPIEŃ 2013
W ramach „Lata w Fundacji” zaprosiliśmy dzieci i młodzież
na spotkania dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki. We
wtorki spotykaliśmy się w kawiarni na zajęciach plastyczno-technicznych oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu.
W czwartki jeździliśmy na wycieczki – do Muzeum Etnogra-
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ficznego, Muzeum Chopina, Muzeum Papiernictwa w Konstancinie-Jeziornej, ogrodu botanicznego w Powsinie, ogrodu
zoologicznego, do zamku w Czersku. Wybraliśmy się również
na baśniowy spacer po warszawskiej Starówce oraz do miasteczka kowbojskiego. Z wakacyjnej oferty Fundacji skorzystało niemal 70 dzieci.

26 listopada – zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy zgromadziły ponad czterdzieścioro dzieci, które przygotowywały w kawiarence piękne lampiony roratnie i świetnie się przy tym bawiły. Odwiedziły nas również grupy dzieci ze szkoły podstawowej
nr 66 i ze szkoły Elipsoida.

WRZESIEŃ 2013
5-12 września – odbyły się przesłuchania do nowego, założonego przy Fundacji chóru. Chór zainaugurował swoją działalność 1 października, śpiewając na Mszy świętej odpustowej
w naszym kościele.
PAŹDZIERNIK 2013
8 października – rozpoczął się I semestr zajęć
w ramach spotkań Klubu
Młodego Odkrywcy. W tym
roku zajęcia prowadzi p. Anita Andrasiak wraz z pomocnikami. Członkowie Klubu
Młodego Odkrywcy co tydzień uczą się czegoś nowego. Ale taka nauka to sama
przyjemność!
10 października – odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
„Sobota w Fundacji” poświęcone zdobieniu przedmiotów techniką decoupage.
31 października – spotkaliśmy się na pierwszym Balu
Wszystkich Świętych – każdy uczestnik balu musiał obowiązkowo przebrać się za wybranego świętego lub błogosławionego.
Było dużo atrakcji, konkursy i niespodzianki, a także słodycze.
LISTOPAD 2013
7 listopada – odbyło się pierwsze spotkanie młodych mam
– zaprosiliśmy na nie panie, które niedawno zostały mamami,
a które mają ochotę wybrać się do kawiarni, porozmawiać,
spotkać się, wymienić się doświadczeniami czy ubrankami – które szukają miejsca, gdzie maluchy będą mile widziane.
17 listopada – miał miejsce pierwszy pokaz starych zdjęć
naszej parafii, odnalezionych w parafialnych archiwach. Była to
okazja do przywołania wspomnień, rozpoznania osób i wydarzeń z historii naszej parafii, utrwalonych na zdjęciach. Kolejne
spotkanie miało miejsce 8 grudnia.
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GRUDZIEŃ 2013
5 grudnia – wspólnie z wolontariuszami zaangażowanymi
w prace parafii, Parafialnego Zespołu Caritas i naszej Fundacji
obchodziliśmy Dzień Wolontariusza. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą św. w intencji wolontariuszy o godzinie 18.00, potem
przeszliśmy do kawiarni na słodki poczęstunek. Spotkanie było
okazją do integracji, wspólnej radości i podzielenia się refleksjami dotyczącymi pomagania innym.
5 grudnia – w przeddzień wspomnienia św. Mikołaja dzieci spotkały się na mikołajkowej zabawie w kawiarence. Poznały
historię biskupa Mikołaja, który obdarowywał potrzebujące rodziny prezentami. Same również przygotowały prezent dla Mikołaja – piękne serca, na których wypisały swoje dobre uczynki.
Radości ze spotkania było sporo, każdy wyszedł z prezentem.
Wszyscy też chcieli sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem!

7 grudnia – w ramach cyklu „Sobota w Fundacji” odbyły się
warsztaty ozdób bożonarodzeniowych. Zaprosiliśmy całe rodziny do wspólnej zabawy. Wykonane prace można było zabrać do
domu lub pozostawić na charytatywny kiermasz adwentowy –
cieszyły się tam dużym powodzeniem!
8 i 15 grudnia – włączyliśmy się w organizowany pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas Kiermasz Adwentowy –
prowadziliśmy stoisko z ozdobami świątecznymi (wykonanymi
na warsztatach lub przygotowanymi wcześniej przez naszych
wolontariuszy i współpracowników) oraz kącik kawiarniany.
20 i 22 grudnia – nasi pracownicy i wolontariusze pomagali
przy wydawaniu świątecznych paczek dziecięcych i rodzinnych
oraz przy organizacji Wigilii dla samotnych.
fotografie: Archiwum "Uwierzyć"
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szystkie słowa o współpracy i jedności nic nie znaczą, jeśli nie idą za nimi czyny. Największą radością minionego czasu była dla mnie wspólna zgodna
praca wszystkich osób zaangażowanych w organizację akcji
świątecznej, nad którą patronat sprawował Parafialny Zespół
Caritas. Pracowaliśmy wspólnie i nie było ważne, kto jest
z Fundacji, kto z parafii, kto z Włoch, a kto nie. Liczyło się dla
nas dobro tych, którym chcieliśmy nieść pomoc. Jestem przekonana, że wielu z nas ma poczucie, że otrzymaliśmy nieporównywalnie więcej, niż sami z siebie daliśmy – w zamian za
zaangażowanie i okazane serce doświadczyliśmy siły wspólnotowego działania, wielu małych i wielkich cudów, ciepła i radości płynącej z dawania. Chciałabym serdecznie, z głębi serca,
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w te działania – wolontariuszom naszej Fundacji, za zaangażowanie i ciężką pracę (zwłaszcza pani Małgosi i pani Agnieszce, które dzielnie stały całymi dniami na kiermaszu adwentowym); sponsorom, którzy sfinansowali zakup zabawek i słodyczy do paczek
świątecznych dla dzieci; pozostałym osobom zaangażowanym
w tę akcję, za piękne świadectwo troski o ubogich, samotnych,
opuszczonych; oraz wszystkim parafianom – za życzliwe przyjęcie naszego włączenia się w akcję. Fundacja została powołana
przy parafii i dla parafii – we wspólnej pracy jest to szczególnie
widoczne i może się w pełni rozwinąć i urzeczywistnić.
Kończy się pierwszy semestr nauki szkolnej, a wraz z nim
pierwszy cykl prowadzonych przez Fundację zajęć. Niektóre
z nich były kontynuacją tych z ubiegłego roku, inne były całkiem nowe. Niektóre spotkały się z zainteresowaniem, inne
nie. Z miesiąca na miesiąc uczymy się, jakie potrzeby są najpilniejsze, które spotykają się z życzliwym odzewem. Staramy
się bardzo odpowiadać na zgłaszane nam pomysły, wsłuchiwać się w marzenia naszych podopiecznych – zwłaszcza dzieci. A są to marzenia różne – czasem to wycieczka, czasem
nowy piórnik, a czasem po prostu prośba o poświęcenie im
czasu, uwagi, wspólne pobawienie się. Realizacja tych marzeń
nie byłaby możliwa bez zaangażowania naszych pracowników, wolontariuszy i środków uzyskanych od sponsorów.
Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym na buziach naszych dzieci pojawia się uśmiech – to najpiękniejsza nagroda
za włożony wysiłek i trud.
Przed nami przygotowania do zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych. To również czas planowania działań Fundacji na
czas II semestru zajęć szkolnych. Te plany są powodem naszej
radości, ale również troski – czy wszystko uda się zorganizować, czy będzie wystarczająco dużo rąk do pracy, czy wystarczy nam sił i środków. Ufam jednak, że te działania, które
są najważniejsze, uda się zrealizować. I że zostanie jeszcze
trochę czasu i sił na spełnianie marzeń. W nadchodzącym roku chciałabym dzielić się z czytelnikami „Uwierzyć” naszymi
radościami i troskami, każdym spełnionym marzeniem i doświadczeniem dobra. Mam nadzieję, że spotka się to z Państwa życzliwym przyjęciem.
Agnieszka Dzięgielewska, kierownik Fundacji
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Zapraszamy!
4 lutego
godz. 16.00-18.00
kolejne zajęcia
Klubu Młodego Odkrywcy
tym razem wspólnie będziemy odkrywać
tajemnice Krakowa

11 lutego
godz. 16.00-18.00
podsumowanie zajęć
KMO w I semestrze

W czasie ferii
szkolnych
we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-14.00
będą się odbywały spotkania
z cyklu „Zima w Fundacji”

1 marca
godz. 10.00-14.00
warsztaty z cyklu
„Sobota w Fundacji”
tworzenie biżuterii z koralików

od 3 marca
rozpoczniemy
nowy semestr zajęć
szczegóły w kolejnym numerze „Uwierzyć”
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INTENCJE MSZALNE	II
01 luty 2014 r. (sobota)

09 lutego 2014 r. (V niedziela zwykła)

7.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.1)

8.00

w intencji żywych i zmarłych członków
Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

18.00

za śp. Tadeusza i Władysława Śliweckich
za śp. Mariusza Ostrowskiego w 1. rocznicę śmierci

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.9)
z okazji imienin Agaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
za śp. Witolda Milewskiego w 6. rocznicę śmierci
za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
za śp. Pawła Sobkowicza w 15. rocznicę śmierci
i Edwarda Ryszkowskiego w 7. rocznicę śmierci

02 luty 2014 r.
(niedziela, święto Ofiarowania Pańskiego)

10 lutego 2014 r. (poniedziałek)

7.30

za śp. Janinę w 9. rocznicę śmierci, śp. Jerzego
w 29. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

9.30

za sp. Marię i Tadeusza Jarczewskich i zmarłych
z rodziny Jarczewskich, Weimanów i Bodyłów.
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.2)

11.00

za śp. Mariannę, Juliannę i Antoniego Dębowskich

12.30

w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
w intencji Elżbiety i Jerzego, w 42. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośba o dalszą opiekę Matki Bożej

18.00

za śp. Jerzego Marcinkowskiego w 11. rocznicę śmierci, Gabrielę
Marcinkowską-Wojciechowską w 6. rocznicę śmierci i Alinę
Leśniewską w 3. rocznicę śmierci

03 lutego 2014 r. (poniedziałek)

8.00
18.00

za śp. Elżbietę Godek, zmarłych z rodziny Godek,
Czubaków, Mareckich i Paciaków
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.6)
za śp. Edwarda, Waldemara i Janinę Pastewka

11 lutego 2014 r. (wtorek, dzień chorego,
wspomnienie NMP z Lourdes)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.11)
wolna intencja
w intencji wszystkich chorych i cierpiących

12 lutego 2014 r. (środa)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.12)
wolna intencja

7.00

za sp. Henryka Bicza w 10. rocznicę śmierci

8.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.3)

13 lutego 2014 r. (czwartek)

za śp. Ilonę Szczerbińską w 9. rocznicę śmierci

7.00
8.00
18.00

18.00

04 lutego 2014 r. (wtorek)
7.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.4)

8.00

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justunki i jej rodziców
za śp. Zbigniewa Janiaka w 1. rocznicę śmierci,
Edmunda Janiaka i zmarłych z rodziny

18.00

dziękczynno-błagalna, w 88. rocznicę urodzin Heleny Skibińskiej,
z prośbą o Boże błogosławieństwo

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.13)
rezerwacja
za śp. Barbarę i Tadeusza Kordel w 2. rocznicę śmierci

14 lutego 2014 r.
(piątek, święto św. Cyryla i Metodego)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.14)
za śp. Jadwigę w 44. rocznicę śmierci i Ludwika Borowskich
za zmarłych z naszych rodzin, polecanych w wypominkach

05 lutego 2014 r. (środa)

15 lutego 2014 r. (sobota)

7.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.5)

8.00

wolna intencja

7.00
8.00
18.00

18.00

za śp. Konrada Małuszyńskiego w 1. rocznicę śmierci;

06 lutego 2014 r. (czwartek)
7.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.6)

8.00

rezerwacja

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.15)
za śp. Andrzeja Kiedrowskiego
za śp. ks. Juliana Chrościckiego, pierwszego proboszcza naszej
parafii – w dniu imienin

16 lutego 2014 r. (VI niedziela zwykła)
za śp. Apolonię Chludzińską w 3. rocznicę śmierci
rezerwacja
za śp. Sławomira Wilman, w 20. rocznicę śmierci
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.16)
za śp. Zofię Bednarską

07 lutego 2014 r. (piątek)

7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

7.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.7)

17 lutego 2014 r. (poniedziałek)

8.00

w intencji żywych i zmarłych członków
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00
8.00
18.00

18.00

18.00

o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo Boże
dla kapłanów pracujących w naszej parafii
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

z okazji urodzin Bartosza Woźniak

wolna intencja
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.17)
za śp. Stefana Woźniaka w 10. rocznicę śmierci

08 lutego 2014 r. (sobota)

18 lutego 2014 r. (wtorek)

7.00

za śp. Jadwigę, Franciszka Szydlików, Józefa Zabłockiego

8.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.8)

7.00
8.00
18.00

18.00

26

za śp. Tadeusza Wolskiego w 25. rocznicę śmierci

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.18)
wolna intencja
wolna intencja
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19 lutego 2014 r. (środa)

7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.19)
o Boże błogosławieństwo dla Alicji w 2. rocznicę chrztu
za śp. Zofię Pakuła w 20. rocznicę śmierci;

20 lutego 2014 r. (czwartek)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.20)
wolna intencja
za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich

21 lutego 2014 r. (piątek)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.21)
wolna intencja
za śp. Sabinę w 18. rocznicę śmierci i Wiesława Toporskich oraz
zmarłych z rodziny Toporskich i Perznów

22 luty 2014 r.
(sobota, święto Katedry św. Piotra Ap.)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.22)
wolna intencja
za śp. Zofię Michalik w 1. rocznicę śmierci

23 luty 2014 r. (VII niedziela zwykła)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Józefa i Władysława Baranowskich
rezerwacja
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.23)
za śp. Stanisławę Pawelczyk
za śp. Alicję Dębska w 1. rocznicę śmierci
za Parafian oraz ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
za śp. Antoniego Wegnera w rocznicę śmierci

24 luty 2014 r. (poniedziałek)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.24)
wolna intencja
za śp. Andrzeja Nowosielskiego

25 luty 2014 r. (wtorek)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.25)
wolna intencja

26 luty 2014 r. (środa)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.26)
wolna intencja
wolna intencja

27 luty 2014 r. (czwartek)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.27)
wolna intencja
za śp. Edwarda, Annę i Mariana Mizerskich

28 luty 2014 r. (piątek)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jadwigę Bukowicką (gr.28)
wolna intencja
w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego i o dobre przygotowanie parafian do peregrynacji obrazu MB
Częstochowskiej

nr 11/2014

Służba
Boża

Msze św. w niedziele i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)
i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

Msze św. w dni powszednie:
7.00, 8.00 i 18.00

Msze św. w soboty:

7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele) i 19.00
(liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

Nieszpory Eucharystyczne:

odprawiane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.15.

Sakrament pojednania
10 min. przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
i spotkanie dla młodzieży i studentów
piątki, godz. 19.00 w kaplicy Matki Bożej

Nabożeństwo Pierwszych Piątków

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

Nabożeństwo Pierwszych Sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

Nowenna
przed peregrynacją Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
28 stycznia, po Mszy św. o godz. 18.00

Schola dziecięca

soboty, godz. 9.30, salka w Domu Parafialnym

Chór

poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

Ruch Światło-Życie

piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka Domu Parafialnego

Ruch Rodzin Nazaretańskich
wtorek 19.00, salka Domu Parafialnego

Wspólnota Krwi Chrystusa
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

Krąg Biblijny

w rodzinach, osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

Kancelaria Parafialna:

poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 18.00-19.30;
wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00;
czwartek: 18.00-19.30.
tel. (22) 535 01 00
www.swietateresa.pl
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006
27

.
Jak
co
roku
moz
esz sprawić
.
ze 1 % Twojego podatku dochodowego
trafi nie do wspólnego worka podatkowego
a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy!!!
Aby przekazać na rzecz Caritas naszej parafii
kwotę jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:
• z naleźć w formularzu PIT część zatytułowaną:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego”
•w
 pisać pod odpowiednią pozycją numer KRS
Caritas AW – 0000225750
•w
 pisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
• J eśli chcesz przeznaczyć 1% na Caritas w naszej
parafii należy w następnej części zeznania
zatytułowanej „Informacje uzupełniające” pod
odpowiednią pozycją wpisać: działalność Parafialnego Zespołu Caritas w parafii św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Warszawie Włochach
•P
 od następną pozycją przez postawienie krzyżyka
wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska,
adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi przekazanie środków do Caritas w naszej parafii

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

