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A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni,  
aż do skończenia  
świata.  
(Mt 28,20)
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W NUMERZE

UCIESZYĆ SIĘ  
Z BOŻEGO  
OBDAROWANIA!
Z ks. proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim 
rozmawia ks. Jacek Gomulski
Co się dzieje w parafii od strony gospodarczej?
W tej chwili robimy kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, w której będzie też miejsce na 
relikwie Męczenników Rzymskich. W tym momencie są obsadzane onyksowe elementy ołtarza, 
oraz przygotowywane jest miejsce na tabernakulum. Realizowany jest projekt nowych ławek do 
kaplicy. W maju – będziemy robić ołtarz z kamienia egipskiego. Mam nadzieję że do wizyty ks. 
kardynała w naszej parafii (a przyjedzie on udzielić sakramentu bierzmowania 28 maja) może się 
uda zakończyć pewną część prac. Chciałbym, aby kaplica jak najszybciej zaczęła służyć wiernym. 
Wydaje się, że od Uroczystości Bożego Ciała powinna się tam zacząć codzienna Adoracja.
Oprócz prac związanych z kaplicą trwają prace wykończeniowe związane z nową plebanią. 
Obecnie jest przygotowywana instalacja centralnego ogrzewania, wylewki, a na zewnątrz 
rozpoczniemy niedługo ocieplenie elewacji, oraz tynki wewnątrz. Myślę, że w przyszłym roku 
będą tam mogli zamieszkać księża.
Czy coś się dzieje w samym budynku świątyni, bądź w podziemiach kościoła?
Zakończyliśmy wstawianie okien w kościele, teraz wszystkie siły idą na nową plebanię. Co do 
podziemi… Mam pewne plany z nimi związane, ale najpierw musi się wypowiedzieć na ich temat 
ks. kardynał – zobaczymy.
Czego by ks. proboszcz życzył parafianom na nadchodzące święta?
Przede wszystkim życzę radości ducha. Żebyśmy umieli się ucieszyć z obdarowania, jakie 
przynosi nam Zmartwychwstały – z bliskich, z codziennego życia, z dobra, jakie dzieje się 
w Ojczyźnie i rodzinach. Pragnę życzyć wszystkim jedności w rodzinach i w małżeństwach, 
a także odwagi, aby przekraczać indywidualne trudności. Matka Boża – Ta, która raduje się 
w Bogu Zbawcy – niech wyprosi dla całej parafii radość z wielkich dzieł bożych. Szczęśliwych 
i błogosławionych świat Zmartwychwstania Pańskiego!

W kaplicy 
adoracyjnej 
trwają prace przy 
budowie ściany 
ołtarzowej.
Fot. D. Gajewski

Wszystkie siły 
ukierunkowane są 
na wykończenie 
nowej plebanii.
Fot. D. Gajewski

W SERCU PROBOSZCZA
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Drodzy Czytelnicy!
Zawsze ciekawiło mnie co się działo w Wielką Sobotę 
w Wieczerniku… Jak zachowywali się apostołowie? 
Czy wyrzucali Piotrowi jego tchórzostwo, czy też 
udawali, że nic się nie stało? Myśleli o przyszłości 
z lękiem, czy starali się wymazać z pamięci kilka 
ostatnich lat, jako niechlubny epizod? Zbierali się, aby 
odmówić „Szema Israel” i „Szemone Esre”, czy każdy 
zamknął się w sobie i swoim kącie? Jan opowiadał 
o biciu Jezusowego Serca, czy zapłakany szukał 
obecności Maryi? 
Właśnie, Maryja. 
Szczególnie intrygowała mnie odpowiedź na pytanie: 
W jaki sposób Matka Bolesna, przechowała wiarę 
Kościoła, wobec zwątpienia, czy po prostu słabości 
innych, a także swego bólu. Czy pocieszała uczniów? 
A może tłumaczyła im Pisma, udowadniając, że 
jeszcze wszystko nie skończone, że Pan Bóg nie 
wyczerpał swych obietnic…
Na te Święta Wielkanocne życzę wszystkim, aby to 
właśnie Matka Boża wprowadziła nas w przeżywanie 
świąt paschalnych. A może inaczej - abyśmy pozwolili, 
aby Ona nas poprowadziła ku autentycznemu 
przejściu z ciemności Wielkiego Piątku do blasku 
Wielkanocnego poranka. Po drodze jest otchłań 
Wielkiej Soboty z jej zmęczeniem, zwątpieniem, 
rozbiciem, a często i grzechem. Niech ten mrok 
nas nie przeraża. Obok nas jest Matka, która umie 
poprowadzić dalej. Jak na starych freskach, które 
tworzyli pierwsi chrześcijanie - trzyma ręce otwarte 
w geście oranta i wstawia się za nami do Zwycięzcy, 
Swego Syna, który nic Jej nigdy nie odmówił. 
Pozwólmy poprowadzić się Maryi, nawet jeśli radość 
płynąca ze Zmartwychwstania, wolność, jaką daje 
Pan, czy Jego miłość wyrażająca się w chwalebnych 
ranach stała się dla nas pustym pojęciem. Jako 
Matka Bolesna, lub apokaliptyczna Niewiasta, 
Maryja jest znakiem bożej łaskawości. Naczyniem 
wybranym, w które Ojciec złożył swą moc. Nie bójmy 
się z niego czerpać. Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest zaproszeniem do wieczności, do Domu Ojca, 
w którym „ otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 
już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 
już nie będzie…” (Ap 21,4). Wpierw jednak, zanim 
staniemy w progach Niebiańskiego Jeruzalem 
posłuchajmy naszej Matki, która od stu lat wzywa do 
modlitwy, pokuty i ofiary.
Może właśnie o tym przypominała Maryja 
w Wieczerniku podczas ciemnych, wielkosobotnich 
godzin zatrwożonym uczniom… 
Oni usłuchali.

Ks. Jacek Gomulski
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Nasza okładka: Finałowa scena inscenizacji pasyjnej „Mysterium Doloris”  
- spotkanie Matki Bożej ze Zmartwychwstałym. fot. D. Bronz
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W lutym w naszej parafii gościliśmy s. Reginę i s. Agnieszkę – mniszki Zakonu 
Kaznodziejskiego z krakowskiego klasztoru na Gródku. Od pewnego czasu siostry 
przemierzają Polskę prosząc o wsparcie na rzecz coraz bardziej popadającego 
w ruinę zabytkowego klasztoru. Chcąc przybliżyć czytelnikom naszego pisma swój 
charyzmat i codzienność siostra Agnieszka OP przysłała nam wywiad, jakiego 
udzieliła w zeszłym roku do jednego z pism krakowskich: „Czużyny”.

W  czasie  roku  życia  konsekrowanego 
papież  Franciszek  mówił  o  potrzebie 
wzbudzania  wśród  kobiet  powołań  do 
życia  kontemplacyjnego.  Siostro,  po  co 
to wezwanie Ojca Świętego? Po co są za-
kony klauzurowe?
Klasztory klauzurowe można porównać 
do miasta położonego na górze. Już z dale-
ka widać, że wskazują na Boga, że Bóg jest 
i jest celem, ku któremu wszystko zmierza, 
i że godzien jest chwały i warto oddać życie 
dla Niego, dla Miłości. Ten znak jest szcze-
gólnie ważny w dzisiejszych czasach. Św. 
Faustyna powiedziała: „Biada światu, jeśli 
zabraknie zakonów”.
Na Gródku Dominikanki żyją, modlą się 
i pracują od XVII wieku. Ile Sióstr miesz-
ka w klasztorze i czym się zajmują?
W klasztorze na Gródku mieszka 16 sióstr. 
Wciąż mamy nadzieję, że powiększy się na-
sze grono, gdyż zgłaszają się kandydatki. 
Siostry zajmują się głównie szyciem szat li-
turgicznych, poza zwykłymi pracami zwią-
zanymi z codziennym życiem. 
Co  robi  największe wrażenie  na  postu-
lantce, która przekracza progi klaszto-
ru? Czy pamięta Siostra  swój pierwszy 
dzień w zakonie?
Obecnie kandydatka może przyjść do klasz-
toru na dwa tygodnie, aby się przyjrzeć na-
szemu życiu; jest to tzw. aspirantura. Gdy 
uzna, że to jest jej miejsce, wówczas może 
rozpocząć postulat. Ja należę do tego poko-
lenia, które nie miało tej możliwości (aspi-
rantury), od razu otrzymywało się welonik 

postulantki i rozpoczynał się postulat. Wstępowało się 
z decyzją pozostania w klasztorze już na zawsze. Prze-
kraczając furtę klasztorną, wchodziło się jakby w inny 
świat, w ciszę. Wyczuwało się, że mury przeniknięte 
są wielowiekową modlitwą. Może to brzmi dziwnie, 
ale to się czuje. To pierwsze wrażenie jest bardzo oso-
biste. Czasem potrzeba czasu, aby odnaleźć się w tych 
nowych warunkach, a niekiedy od razu można się czuć 
jak u siebie, serce wypełnia radość, chce się śpiewać. 
Co sprawiło, że stała się Siostra mniszką domini-
kańską, a nie karmelitanką, klaryską czy benedyk-
tynką? Może to jakiś szczególny urok osobisty św. 
Dominika?

Ukryte,
aby lepiej widzieć
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Każde powołanie to wielka tajemnica, ukryta w sercu, 
która objawia się przez różne zewnętrzne znaki. 
Na przykład, jedna z sióstr przeczytała małe ogłosze-
nie umieszczone gdzieś na słupie, czy na drzewie, że 
siostry dominikanki klauzurowe w Krakowie przyjmu-
ją kandydatki. Na kartce był umieszczony obrazek bł. 
Imeldy, dominikanki. Dla tej siostry był to znak. Bez 
wahania podjęła decyzję i jest szczęśliwa. W klasztorze 
przeżyła już blisko 60 lat.
Inna siostra, będąc u babci na wsi, gdzie w latach szkol-
nych jeździła na wakacje, znalazła broszurkę z życio-
rysem św. Dominika. Była w niej mowa również o sio-
strach dominikankach, które żyją w ukryciu, a celem 
ich życia jest modlitwa, pokuta, troska o zbawienie 
dusz. To ją pociągało. Po maturze wstąpiła do klaszto-
ru na Gródku. Powołanie zakonne wzrastało w niej od 
wielu lat i dużo się modliła o łaskę powołania.
Zawsze, kiedy z Siostrą rozmawiam, opowiada Sio-
stra o życiu zakonnym jak o pasjonującej przygo-
dzie. Jak to się ma do monotonii Waszego życia, do 
porannej pobudki o 5 rano i wieczornego spoczyn-
ku każdego dnia o tym samym czasie itd.?
Dążenie do świętości jest pasjonującą przygodą. Każdy 
dzień stawia nowe wezwanie, nowe sytuacje, które wy-
magają niekiedy podjęcia duchowego zmagania, aby 
wzrastać w cnotach. Jest nowe wezwanie do miłości, 
do dawania świadectwa. Codziennie mamy się nawra-
cać, odnawiać duchowo, wymagać od siebie. Wzrasta-
jąc w modlitwie, coraz lepiej rozeznajemy wolę Bożą 
względem siebie i przyjmujemy ją z wiarą. Właśnie 
wiara nadaje sens naszemu życiu, wszystkim naszym 
wysiłkom, nieraz heroicznym, na drodze do świętości. 
Ona wzmaga dynamizm życia dla Jezusa, do czynienia 
wszystkiego z miłością. Pan Jezus uczył św. s. Faustynę, 
że „najdrobniejszy czyn Mojej oblubienicy ma wartość 
nieskończoną, dusza czysta ma moc niepojętą przed 
Bogiem” (Dzienniczek). Ustalony plan dnia bardzo 
sprzyja zachowaniu pokoju i ładu wewnętrznego i ze-

wnętrznego.
Wasze  kontemplacyjne  powołanie  nie 
pozwala, abyście kiedykolwiek opuściły 
klasztor.  Jaki  jest  sens  takiego  ograni-
czenia,  które  dla młodych  ludzi  z  pew-
nością  nie  jest  łatwe?  Co  odpowiedzieć 
złym  językom,  które  twierdzą,  że  klau-
zura to ucieczka od świata i ludzi?
Termin „klauzura” oznacza, cytując nasze 
konstytucje, „duchowe i fizyczne oddalenie 
od świata”. W sensie materialnym ozna-
cza pewną wydzieloną, ograniczoną prze-
strzeń, jako środowisko życia. Nasza klau-
zura jest klauzurą papieską to znaczy taką, 
której przepisy zostały określone przez 
Stolicę Apostolską. Specjalne przepisy po-
dają przypadki, w których możemy wyjść 
z klauzury dla załatwienia koniecznych 
spraw, np. wyjście do lekarza, Wychodzimy 
również na głosowanie. Praktycznie cały 
czas żyjemy we wspólnocie wewnątrz klau-
zury. Klauzura symbolizuje ową „izdebkę” 
ludzkiego serca, w której każdy powinien 
trwać w jedności z Chrystusem. Jest miej-
scem duchowej komunii z Bogiem i z brać-
mi i siostrami. Nic by ta klauzura zewnętrz-
na nie znaczyła, gdybyśmy nie starały się 
żyć nią w naszych sercach, stanowiących 
wyłączne miejsce dla Boga, wiernych Jedy-
nemu, który nas wezwał i powołał, gdyby-
śmy nie żyły wewnętrznym oddaniem Mu 
siebie poprzez pełnienie nie swojej, ale Jego 
woli. Nasze odejście od tego, co „zewnętrz-
ne”, dokonuje się po to, żeby móc jeszcze 
bardziej wziąć w nasze serca ten świat, 
wziąć w serca ludzi i ich ludzkie sprawy 
i tym bardziej, poprzez to odejście być dla 
ludzi i dla świata.
Większość dnia  spędzacie w milczeniu. 
Czy  ta  cisza  nie  stanowi  trudności? 
Przecież  żyjemy  w  świecie  tak  pełnym 
hałasu…
Myślę, że właśnie cisza jest uzdrawiającym 
lekarstwem w tej „kulturze hałasu”, jest 
pewnego rodzaju higieną duchową. Cisza 
i milczenie umożliwia nawiązanie kon-
taktu z Panem Bogiem, sprzyja rozwojowi 
życia wewnętrznego, służy zachowaniu 
pokoju i kontemplacji. Jest bardzo ważnym 
elementem w naszym życiu i wciąż dążymy 
do tego, aby, jak mówią nasze Konstytucje: 
z naszego domu, a przede wszystkim z na-
szego serca uczynić przybytek milczenia. 
Wezwanie do świętości, jakie Pan Jezus 
skierował do wszystkich, może być rozwi-
jane jedynie w milczeniu i adoracji przed 
obliczem Boga. To milczenie jest przenik-
nięte obecnością Boga. Wszyscy musimy 
się uczyć tego milczenia, które pozwoli Bo-

Z Dominikowym współczuciem 
przedstawiamy Panu Bogu zawierzane 

nam ludzkie tragedie, sytuacje po 
ludzku bez wyjścia, cierpienia fizyczne 

i duchowe. Często takie właśnie sytuacje 
graniczne prowadzą ludzi do Boga, 
bo widzą, że sami sobie nie poradzą. 

Nadzieją jest dla nich modlitwa i proszą 
nas o nią. Czują, że wspólna modlitwa 

ma moc. Świadomość, że ktoś się za 
nich modli, dodaje im siły do przeżycia 

nieraz bardzo trudnych momentów.
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gu mówić, kiedy i jak chce, a nam pozwoli 
rozumieć Jego słowo.
Jesteście siostrami kaznodziejkami (wła-
ściwa nazwa zgromadzenia  to Mniszki 
Zakonu Kaznodziejskiego, a popularna: 
siostry  dominikanki  klauzurowe).  Jak 
wyjaśnić  to,  że nie głosicie kazań?  Jaki 
jest Wasz charyzmat?
Bracia Kaznodzieje są zakonem apostol-
skim i, tak jak to czynił św. Dominik, wę-
drują po świecie. Ich zadaniem jest być 
w drodze i nauczać tych, którzy potrzebują 
Boga. My, jako mniszki, również jesteśmy 
włączone w to „święte kaznodziejstwo”, ale 
realizujemy je w inny sposób. Pozostaje-
my w miejscu, w ograniczonej przestrzeni 
klauzury. Naszym zadaniem jest „zajmo-
wanie się samym tylko Bogiem”, jak mówią 
nasze Konstytucje. Mówimy Bogu w na-
szych modlitwach o radościach i nadzie-
jach, lękach i cierpieniach ludzi naszych 
czasów. Codziennie napływają do nas, róż-
nym drogami, także przez osobisty kon-
takt, prośby o modlitwę. Z Dominikowym 
współczuciem przedstawiamy Panu Bogu 
zawierzane nam ludzkie tragedie, sytuacje 
po ludzku bez wyjścia, cierpienia fizyczne 
i duchowe. Często takie właśnie sytuacje 
graniczne prowadzą ludzi do Boga, bo wi-
dzą, że sami sobie nie poradzą. Nadzieją 
jest dla nich modlitwa i proszą nas o nią. 
Czują, że wspólna modlitwa ma moc. Świa-
domość, że ktoś się za nich modli, dodaje im 
siły do przeżycia nieraz bardzo trudnych 
momentów.
Wspomnę jeszcze, że wiele jest też próśb 
o dar poczęcia dziecka, za wstawiennic-
twem św. Dominika. Mamy bowiem tzw. 
pasek św. Dominika, o który proszą mał-
żeństwa bezdzietne, które nie mogą mieć 
dzieci. Otrzymujemy wiele świadectw od 
matek, które są przekonane, że dzięki wsta-
wiennictwu św. Dominika Bóg obdarzył je 
cudem poczęcia i urodzenia nieraz przez 
wiele lat oczekiwanego dziecka. 
Elementy, które wyznaczają dominikań-
skie życie zakonne, to: życie wspólne, spra-
wowanie liturgii oraz modlitwa osobista, 
wypełnianie ślubów, nieustanne zgłębianie 
Bożej Prawdy. Wierne wypełnianie tych za-
dań wspomaga klauzura, milczenie, habit 
oraz dzieła pokuty.
Czy  ma  Siostra  jakąś  radę  dla  osoby 
młodej,  ale  na  tyle  dojrzałej,  by mogła 
zadawać sobie pytania dotyczące powo-
łania?
Powołanie jest darem. To sam Pan Bóg po-
wołuje do swojej służby kogo chce, pozwala 
odczytać to wezwanie poprzez różne sytu-

acje i natchnienia, budzi w sercu pragnienie takiego 
właśnie życia. Pragnienie to jest na tyle silne, że oso-
ba taka jest zdolna pokonać wszelkie przeszkody, jakie 
napotyka. Darem Bożym są również odpowiednie pre-
dyspozycje duchowe i fizyczne, niezbędne do realiza-
cji rozpoznanego powołania. Można jedynie zachęcać 
do wielkiej ufności, zaufania Panu Bogu, który prze-
cież pierwszy ufa człowiekowi, że odpowie on na Jego 
dar, na Jego wezwanie do daru z siebie z miłości i dla 
Miłości i nie opuszcza tych, co Go szukają, czyni szczę-
śliwym tego, kto się doń ucieka (Psalm 9 i 34). Trzeba 
mieć też świadomość, że nie jest to droga łatwa i Pan 
Jezus tego nie ukrywa, mówiąc: „Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie”. 
Wciąż aktualna jest prośba Pana Jezusa: „Proście Pa-
na żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo”, bo 
„żniwo wielkie, ale robotników mało”.
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Małżeństwo
to nie bierność
Małżeństwo, to żywy proces trwający przez całe życie, 
a zależny od obojga małżonków. To nie tylko bierne trwanie 
przy sobie, ale aktywny, wzajemny rozwój – radzi psycholog.
Na co powinni zwrócić uwagę przygotowujący się do 
małżeństwa? O czym mogliby porozmawiać ze sobą 
narzeczeni, aby lepiej przygotować się do ślubu?

Kurs dla narzeczonych w Kościele Katolickim jest cza-
sem refleksji  i zamyślenia się nad tym, co oczywiste, 
a jednocześnie mocno wpływające na codzienne życie 
małżeńskie. Spotkania są krótkie, tak jak w szkole ro-
dzenia, mają być formą zagajenia o tym, co ma znacze-
nie  dla  funkcjonowania małżeństwa. Narzeczeni,  za-
inspirowani  różnymi tematami, mogą po spotkaniach 
rozmawiać ze sobą i próbować poznawać swój świat 
wartości,  plany, marzenia – poznawać  siebie nawza-
jem.  Inspiracją do  rozmów mogą być bieżące wyda-
rzenia: jak będziemy w naszej rodzinie obchodzić 
święta,  jak  chcemy  opiekować  się  chorymi 
rodzicami,  gdzie  będziemy  mieszkać, 
z  czego  żyć.  Inspiracją  mogą  być 
wspomnienia  o  tym,  jak  było 

w rodzinach, z których wyszli narzeczeni: w jaki spo-
sób kłócili  się  ich  rodzice,  jak  ich  rodzice  godzili  się, 
w  jaki  sposób  ich  rodzice odpoczywali. Na  szczęście 
nowe  rodziny  nie  muszą  być  kopią  własnych  rodzi-
ców. Do swoich małżeństw warto włączać zwyczaje, 
zachowania, które są serdeczne, ciepłe, a te, które tyl-
ko budują  napięcie  i  gniew,  eliminować. Warto więc 
zwracać uwagę w myśleniu o sobie na to, co kształto-
wało nasze wyobrażenie o małżeństwie, co wpływało 
na naszą kondycję psychiczną, w jaki sposób mierzymy 
się ze stresami, jaka jest nasza emocjonalność, jakich 
dokonujemy wyborów.
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Czy w ogóle można się do małżeństwa przygotować?

W  jakiś  sposób  tak:  poprzez  wzajemne  docenienie 
wartości rozmowy, kontaktu, umiejętności dogadywa-
nia się, szacunku. Kurs dla narzeczonych nie daje jed-
nak wiedzy gwarantującej powodzenie małżeństwa do 
końca życia – wiedzy gwarantującej miłość i wierność, 
wzajemne  rozumienie  się, wspieranie,  towarzyszenie 
sobie w życiu. Małżeństwo, to żywy proces trwający 
przez całe życie, a zależny od obojga małżonków. To 
nie tylko bierne trwanie przy sobie, ale aktywny, wza-
jemny rozwój. Związek kobiety i mężczyzny w małżeń-
stwie ma  się  zmieniać:  od  pragnienia,  żeby  tylko  ze 
sobą być, do tego żeby nie tylko rozumieć, współczuć 
sobie wzajemnie,  do  tego,  by  rzeczywiście  pomagać 
sobie, angażować się. To jest dojrzałość.

W czym wyraża się pewna inność – jeśli się wyraża 
z psychologicznego punktu widzenia – sytuacji narze-
czonych mieszkających ze sobą przed ślubem? 

Nieznane są mi badania psychologiczne, czy socjolo-
giczne,  dotyczące wpływu mieszkania  przed  ślubem 
narzeczonych  na  późniejsze  ich  życie,  w  domyśle 
szczęśliwe, pełne miłości  i wierności. Jak czytam po-
sty  na  portalach  internetowych,  sami  katolicy  dzielą 
się na tych, którzy twierdzą, że mieszkanie przed ślu-
bem razem jest grzeszne i na takich katolików, którzy 
będą mieć wiele argumentów przemawiających za ko-
rzystnym wpływem  na  późniejsze  życie  małżeńskie. 
Oczywiście  wpływ  wspólnego  zamieszkania  przed 
ślubem dostarczy argumentów jednym i drugim, i  jak 
widać  w  dyskusjach,  nie  koniecznie  z  tego  samego 
poziomu porównywania. Będą grzeszyć, bo uprawia-
ją  seks. Mogą  się  lepiej  poznać  zanim  się  zdecydują 
na małżeństwo.  I  tak dalej,  i  tak dalej. Psychologicz-
nie można byłoby rzec, że sytuacja mieszkania razem 
narzeczonych  przed  ślubem,  pomaga we wzajemnej 
komunikacji, w poznawaniu się, tak jak w każdej sytu-
acji integracji osób, grupy. Psychologicznie, to swoisty 
psychiczny casting na zestaw cech i zachowań jak naj-
bardziej pożądanych. 

Jest jednak i rewers tej sytuacji. Najtrudniejszą rzeczą 
jest decyzja o rozstaniu w sytuacji, gdy jedna ze stron 
uzna, że nie do końca chce się dalej angażować. I tu, 
w przypadku kiedy narzeczeni  już mieszkają ze sobą, 
większe znaczenie może mieć upływ czasu (bo tyle już 
razem przeszliśmy…), zobowiązania kredytowe, ocze-
kiwania  rodziny,  namiętny  seks,  który  bardzo  wiąże 
– one nie ułatwiają. Te zobowiązania wydają się cza-
sem być  tak silnie wiążące, że często  jedynie zdrada 

ostatecznie pomaga zerwać, 
w  domniemaniu,  nie 

satysfakcjonujący 
związek. 

Psychologia o małżeństwie mówi, że małżeństwo, ro-
dzina,  to  coś więcej  niż  grupa  jednostek,  dzielących 
pewną przestrzeń fizyczną czy psychologiczną. Osoby 
w małżeństwie są powiązane ze sobą silnymi, trwały-
mi i wzajemnymi więziami uczuciowymi. Małżeństwo, 
rodzina  nie  jest  przedsiębiorstwem,  które  rezygnuje 
z mało wydajnego pracownika. Członkowie rodziny są 
nie do zastąpienia. Nawet jeśli ktoś umrze, nikt z żyją-
cych go dosłownie nie zastąpi.

Czy taki czas dzielenia życia bez ślubu w jakikolwiek 
sposób wpływa na wzajemne funkcjonowanie?

Jedni powiedzą, że wpływa na nich dobrze – regula-
cje granic w takim związku są bardzo zewnętrzne, nie 
wymagają  dużego  wysiłku.  Nie  trzeba  zastanawiać 
się, czy spędzać święta z nielubianymi członkami ro-
dziny partnerki, partnera. Nie trzeba do obcej kobiety 
mówić „mamo”. Argumentów jest sporo. No i ten naj-
ważniejszy – rozstanie nie zawsze wymaga procedur 
sądowych. Inni powiedzą, że nie są w stanie długo żyć 
w  takim  stanie  zawieszenia:  braku  bezpieczeństwa, 
braku długofalowych planów. Trudno planować dzieci. 
Prawnie życie komplikuje się, jeśli podważane jest oj-
costwo. I co wtedy z bliskością, tworzeniem się więzi?

Małżonkowie są od siebie zależni nie tylko ze wzglę-
du  na  pieniądze, wspólny  dom,  jedzenie,  ale  przede 
wszystkim na miłość, uczucia, wzajemne oddanie i to 
wszystko, co niematerialne. 

Renata Komajda-Wójcik
Specjalista psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta.

Od 13 marca trwa w naszej parafii kurs 
dla narzeczonych. Program kursu opie-
ra się na dziesięciu cotygodniowych 
spotkaniach zakończonych dniem sku-
pienia. Każde spotkanie rozpoczyna 
się o godzinie 20.00, trwa do 1,5 godz. 
i składa się z wprowadzenia, kateche-
zy właściwej, świadectwa, elementu 
warsztatowego oraz podsumowania. 
Wszystkie spotkania mają miejsce 
w kawiarence parafialnej. Kurs kończy 
się Dniem Skupienia oraz rozmową 
duszpasterską z parą narzeczonych. 
Przy kursie jest też możliwość rozmów 
w ramach Poradni Rodzinnej.
Daty poszczególnych spotkań: 13 III, 
20 III, 27 III, 3 IV, 10 IV, 24 IV, 8 V, 15 
V, 22 V. Termin skupienia, rozmowy 
duszpasterskiej i spotkania w Porad-
ni Rodzinnej do ustalenia indywidu-
alnego.
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Biel jest symbolem niewinności i czystości. Jest to też kolor 
związany z Najświętszą Maryja Panną. Tę barwę przywdziewają 
dziewczęta chcące w sposób szczególny Ją naśladować.

Słów kilka
o Bielankach…
Dziewczynki z bieli uczestniczą i posługu-
ją podczas niedzielnych Mszy św., czytają 
modlitwę powszechną, uczestniczą w pro-
cesji z darami ołtarza, czy śpiewają psalmy. 
Biorą też czynny udział w nabożeństwach 
różańcowych, drodze krzyżowej i w róż-
nego rodzaju procesjach, między innymi 
sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakra-
mentem, niosąc poduszki z symbolami 
religijnymi. Dziewczęta angażują się rów-
nież w posługę charytatywną np. podczas 
Wigilii Bożego Narodzenia, śpiewają kolę-

dy, podają potrawy, dzielą się opłatkiem 
z ubogimi. Do ich zadań w życiu codzien-
nym należy modlitwa i pomaganie innym. 
Bielanki nie tylko się modlą, ale mają też 
dużo czasu na zabawę. Organizują spotka-
nia opłatkowe, czy zabawy karnawałowe. 
Bielanką może zostać każda dziewczynka, 
wystarczy, aby miała dobre chęci i pra-
gnienie służby Panu Bogu. Do Bieli, jak 
niegdyś mówiono, można należeć już od 
przedszkola, choć grupa przeznaczona jest 
przede wszystkim dla dziewcząt ze szkół 

Dziewczęca Służba 
Maryja ze swoim 

opiekunem, ks. 
Jerzym Królem.
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podstawowych, gimnazjów a nawet i szkół 
średnich. 
Bielanki składają swoje przyrzeczenie na 
uroczystej Mszy św., najczęściej w okoli-
cach święta Niepokalanego poczęcia Mat-
ki Bożej, otrzymują też wtedy medalik 
z wizerunkiem Maryi, swej patronki i zo-
bowiązują się wiernie wypełniać zadania 
Służby Maryjnej. Spotkania bielanek odby-
wają się raz w miesiącu. 
Tym co odróżnia bielanki spośród innych 
dziewczynek to to, że w takiej grupie nie 
można się nudzić. Przez modlitwę, śpiew 
i zabawę razem z Maryją dążą do Pana 
Jezusa. Dziewczynki uczą się w Bożym 
świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć 
i kochać tak jak Najświętsza Maryja Pan-
na. Pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, 
zabawę, śpiew, a także pracę. Dziewczęta 
uczą się współpracy w grupie, starają się 
pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg 
stawia im na drodze. W tych wszystkich 
działaniach oraz powierzonych obowiąz-
kach wspierają ich rodzice biorąc czynny 
udział w życiu społeczności parafialnej 
np. organizując sprzedaż własnoręcznie 
wykonanych pisanek oraz kartek świą-
tecznych, aby uzyskać środki na fundusz 
bielankowy i wyjazdy, jak ten, zbliżający 
się – do Lichenia. 
W tym roku bielanki wraz z rodzicami 
i księdzem Jerzym Królem są odpowie-
dzialni za dekorowanie ciemnicy w na-
szym kościele.
Zapraszamy dziewczynki i rodziców do 
współpracy!

Agnieszka Bąk
Fot. D. Bronz

Rodzice wraz z dziewczynkami poprowadzili specjalny 
kiermasz, z którego dochód zasilił fundusz bielanek.

Na kiermaszu rozprowadzano kartki i ozdoby 
wielkanocne wykonane przez bielanki.
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Droga Krzyżowa z ks. Blachnickim
Jan Paweł II nazwał go 
gwałtownikiem Bożego 
Królestwa. Rządzący 
ówczesną Polską 
traktowali go jak wroga 
numer jeden. Polskiej 
młodzieży dał do ręki 
Pismo Święte. Podczas 
tegorocznej Drogi 
Krzyżowej ulicami naszej 
parafii słuchaliśmy 
rozważań Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego.
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Droga Krzyżowa z ks. Blachnickim
W tym roku Droga Krzyżowa w ostatni 
piątek Wielkiego Postu przeszła ulicami 
Rybnicką – ks. Chrościckiego – Tumską – 
Świetlaną – Szuberta – ks. Chrościckiego 
i ul. Rybnicką powrót do parafii. Inspira-
cją do wyboru autora rozważań poszcze-
gólnych stacji jest 30 rocznica śmierci na 
obczyźnie tego wybitnego duszpasterza, 
która przypada w tym roku. W związku 
z tym obecny parlament przyjął uchwałę, 
będącą wyrazem hołdu ks. Franciszkowi 
Blachnickiemu, „wielkiemu patriocie, żoł-
nierzowi, duchownemu i działaczowi spo-
łecznemu” oraz docenił „jego wkład w roz-
wój moralny wielu pokoleń”.
Ks. prof. Franciszek Blachnicki był ka-
płanem diecezji katowickiej, więźniem 
obydwu zbrodniczych systemów XX w. – 
nazizmu i komunizmu. Stworzył polską 
„teologię wyzwolenia”, jako odpowiedź na 

niszczącą naród plagę alkoholizmu. Jest 
założycielem i pierwszym moderatorem 
Ruchu Światło-Życie, gromadzącego nie-
gdyś na letnich rekolekcjach zwanych oa-
zami miliony młodych, zarówno w kraju, 
jak i za granicą.
Życie ks. Blachnickiego i przykład jego 
konsekwentnej wiary jest znakiem wzy-
wającym do osobistego i wspólnotowe-
go rachunku sumienia: „Czuję, że jest we 
mnie jakaś zapora, jakaś ściana nieprzeby-
ta, która nie pozwala mi stanąć w obliczu 
miłości. Ale kiedyś ta zapora runie – i sta-
nę oko w oko wobec Chrystusowej miłości. 
(…) Kiedyż to będzie o Jezu? Nie wiem, ale 
wiem na pewno, że kiedyś ta chwila przyj-
dzie! Na razie muszę iść drogą ciemną wia-
ry i ufności, aż dokona się oczyszczenie”.

Fot. J. Marconi
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Śpiewanie jest naszą pasją
O radości, jaką daje śpiew z Krzysztofem Golachowskim 
rozmawia ks. Jacek Gomulski
Skąd pomysł chóru? 
Inicjatywa  powstała  pod  koniec  2015  r.  Skrzyknęli-
śmy się w grupie przyjaciół, którzy przed laty śpiewali 
w Warszawskim Chórze Międzyulczelnianym,  działa-
jącym w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele 
św. Anny w Warszawie. Zaangażowaliśmy naszą dyry-
gentkę Barbarę Kucharczyk i rozpoczęliśmy przygoto-
wania do pierwszego śpiewania. Zaczynaliśmy w osiem 
osób, a dziś jest nas już prawie dwadzieścioro! Pierw-
szy  raz można było nas usłyszeć w kościele parafial-
nym św. Teresy od Dz. Jezus w V Niedzielę Wielkiego 
Postu 2016 r. W liturgiczną rocznicę zaprezentowali-
śmy w tym samym miejscu naszą muzyczną opowieść 
o Męce Pańskiej pt. „Eli, Eli, lama sabachtani”. 
Dlaczego nazwa „In Laetitia”? 
Ogłosiliśmy wewnętrzny konkurs, który wygrała pro-
pozycja „Chór Kameralny In Laetitia”, zgłoszona przez 
naszą dyrygentkę Barbarę Kucharczyk. Muzykowanie 
daje nam ogromną radość, którą chcemy dzielić się ze 
słuchaczami. 
Jak udaje znaleźć się czas na próby? 
Śpiewanie w chórze  jest naprawdę naszą pasją,  a na 
to zawsze czas się znajdzie. Spotykamy się raz w tygo-
dniu, w piątki o 19.30 i ćwiczymy do 22.00. Pracujemy 
projektowo, tzn. najpierw planujemy przedsięwzięcia, 
a potem je realizujemy. Koncerty w 2017 r. mamy już 
ustalone i każdy może dostosować swoje plany do har-
monogramu chóru. 
W jaki sposób rodzą się pomysły repertuarowe? 
Ustalanie  repertuaru  jest  pracą  zespołową.  Pomysły 
może składać zarówno dyrygentka, jak i każdy członek 
chóru. Są one później zbierane i omawiane przez ze-

spół programowy. Niezbędny  jest  konsens pomiędzy 
oczekiwaniami, możliwościami i kosztami. Po każdym 
projekcie  omawiamy  jego  realizację  i  zastanawiamy 
się, czy  jesteśmy w stanie zrealizować kolejne pomy-
sły. Np. ostatni nasz projekt jest połączeniem muzyki 
chóralnej z komentarzami oratorskimi. W poprzednim 
(„Uroczyste  kolędowanie”, m.in.  „A Ceremony  of  Ca-
rols”  Benjamina  Brittena)  współpracowaliśmy  z  har-
fistką Elżbietą Szmyt i solistkami: Małgorzatą Romań-
ską i Alicją Krasińska. W kolejny będzie zaangażowany 
Paweł Kucharczyk, nasz parafialny organista. 
W listopadzie ub.r. zawiązaliśmy Stowarzyszenie In La-
etitia,  które  zajmuje  się  organizowaniem prac  chóru. 
Funkcjonowanie zespołu pociąga za sobą koszty. Dzię-
ki  życzliwości  ks.  proboszcza  Zygmunta Niewęgłow-
skiego mamy próby w domu parafialnym. To jednak nie 
wszystko. Drukowanie i zakup nut, honoraria solistów, 
instrumentalistów, dyrygentów, korepetytorów, przy-
gotowanie programów, projektowanie i druk plakatów 
– na to wszystko potrzebne są pieniądze. Członkowie 
chóru płacą składki. Staramy się też,  jako organizacja 
pozarządowa,  o  dotacje  i  inne  finansowanie.  Projekt 
pasyjny był w całości finansowany ze składek chórzy-
stów. Zachęcamy naszych słuchaczy do finansowego 
wpierania działalności chóru. 
Kiedy następne koncerty?
Po  projekcie  pasyjnym  przychodzi  czas  na  „Muzykę 
warszawskich organistów”. 11 czerwca br. w Archika-
tedrze Warszawskiej wykonamy Mszę Polską Jana Ma-
klakiewicza. A po wakacjach od października będziemy 
szykować  nową odsłonę  „Uroczystego  kolędowania”. 
Zapraszamy!
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Odnowiony  
relikwiarz
Relikwiarz to naczynie zawierające albo 
szczątki świętego, albo rzeczy przez niego 
używane.
Znane są różne formy relikwiarzy – skrzynkowe, prze-
znaczone do noszenia w procesjach, czy robione w kształ-
cie głowy, bądź tej części ciała, którą przechowują.
W zakrystii naszej parafii przechowywane są relikwia-
rze w formie monstrancji, zawierające szczątki kilkorga 
świętych, m.in.: św. Teresy od Dz. Jezus, św. Antoniego, 
św. Andrzeja Boboli, czy św. Agnieszki. Dzięki szczodro-
ści anonimowego darczyńcy odnowiono ostatnio jeden 
największy z naszych relikwiarzy, dzięki czemu może on 
cieszyć oczy misterną robotą złotników sprzed ponad stu 
lat. Mniejszy relikwiarz, ze szczątkami św. Stanisława 
Kostki już niedługo także zostanie poddany renowacji, 
również dzięki wspaniałomyślności naszych parafian.
Warto pamiętać, że kult świętych świadczy o żywotności 
wiary w Kościele!

Organizacją prac Chóru Kame-
ralnego In Laetitia zajmuje się 
Stowarzyszenie In Laetitia.
www.facebook.com/InLaetitia/
Chór utrzymywany jest ze składek je-
go członków, darowizn oraz dotacji.
Nr konta: 86 1600 1462 1836 2725 
8000 0001, BGŻ BNP Paribas

Z góry dziękujemy za darowizny prze-
znaczone na cele statutowe stowa-
rzyszenia. Z takich wpłat pokrywane 
są, m.in. koszty przygotowania chóru 
(np. wynagrodzenia dyrygentów, 
akompaniatorów czy korepetytorów 
oraz zakup nut) i organizacji koncer-
tów (np. plakaty, nagrania, wynagro-
dzenia zatrudnianych artystów).
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Ukrzyżowany 
(Tomasz 
Daniluk). 
fot. D. Bronz
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To już trzecia inscenizacja pasyjna w naszej parafii. Tytuł 
„Mysterium Doloris” nawiązuje do tajemnic bolesnych 
Różańca. W roku wielu rocznic maryjnych twórcy chcą 
rozważać Mękę Chrystusa oczami Matki.

Misterium Pasyjne to szczególny rodzaj sztuki 
teatralnej,  niezwykle  trudnej  do  stworzenia. 
Misterium  bowiem  to  nie  tylko  sztuka  –  to 
przeżycie  uczestniczące,  dotykające  zdarzeń 
i  słów  dobrze  znanych.  Jest  zatem  duża  po-
trzeba,  aby  odkrywać  je  na  nowo.  Dlatego 
próba  wystawienia  takiego  widowiska  wiąże 
się  z  dużym  ryzykiem  i  wieloma  trudnościa-
mi, które dotyczą przede wszystkim ukazania 
postaci i scenariusza. Bo każdy z nas zupełnie 
inaczej wyobraża sobie Mękę Pańską opisaną 
na kartach Pisma Świętego.

Początki
Misterium Męki Pańskiej w parafii wy-
stawiane  jest  już  po  raz  trzeci. Ale  tak 
naprawdę  wszystko  zaczęło  się  czte-
ry  lata  temu  od  „Pastorałki” wg  Leona 
Schillera przygotowanej przez ks. Jacka 
Gomulskiego wraz  z  grupą  uczniów  ze 
Szkoły  na  Promienistej.  To wydarzenie 
było niejako gruntem dla  idei  stworze-
nia przedstawienia o tematyce pasyjnej. 
Dzięki stworzeniu zaplecza techniczne-

Mysterium
Doloris

Objaśnienia reżyserskie (ks. Jacek Gomulski, Iwona Nowińska, Paweł Blusiewcz). fot. M. Ustaszewski



Biczowanie (Mikołaj Węcławski, Jacek Ołdak, Konrad Tchórzewski, Maksymilian Polcyn, Robert Daniluk, Marek Dolata). fot. D. Bronz
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go w nieużytkowanej  części  zabudowań parafialnych, 
takie dzieło mogło w ogóle zaistnieć. Ksiądz Proboszcz 
zainicjował  remont  i  przebudowę  pomieszczeń,  któ-
re  niegdyś  służyły wydawnictwu  archidiecezjalnemu. 
Okazało się jednak, że pół wieku temu, zanim powsta-
ła tam drukarnia, sala pełniła funkcję lokalnego teatru 
wystawiającego  dramaty  pasyjne,  bożonarodzeniowe 
jasełka,  czy  przedstawienia  o  świętych.  Dlatego wy-
stawiane  tam misteria  są  powrotem  do  tradycji  tego 
miejsca,  o  czym pamiętają  tylko  najstarsi mieszkańcy 
naszej parafii.

Twórcy
Osoby  tworzące  Misterium  są  mieszkańcami  naszej 
wspólnoty parafialnej. To ludzie, których często widać 
w kościele angażujących się w różne dzieła i akcje. Na-
leżą oni do różnych wspólnot. Grupą parafialną, która 
najbardziej brała udział w przygotowaniu była Służba 
Liturgiczna,  zarówno  męska  (głównie  ze  względu  na 
dużą potrzebę mężczyzn wśród aktorów), jak i żeńska. 
Jednak w przygotowaniu Misterium pomagają również 
ludzie  spoza  naszej Wspólnoty  parafialnej,  którzy  są 
związani z naszym Kościołem poprzez rodzinę, księży, 
znajomych  czy  dawne  miejsce  zamieszkania.  Więk-
szość wykonawców prowadzi czynne życie zawodowe, 
wychowują  dzieci,  niektórzy  studiują,  bądź  uczą  się, 
dlatego największe trudności wiązały się właśnie z lo-
gistyką prób. Zgromadzenie kilkunastu osób w jednym 
miejscu i czasie często stawało się karkołomnym zada-

niem i graniczyło z cudem.

Marketing
W tym roku bardzo mocno zajęliśmy się reklamą nasze-
go Misterium. Oprócz  informacji w ogłoszeniach  i na 
stronie parafialnej, plakatów oraz wiadomości podanej 
do Katolickiej Agencji  Informacyjnej  powstał  specjal-
ny blog misterium.info oraz strona Mysterium Doloris 
na Facebook’u. Były tam umieszczane najświeższe in-
formacje, galerie z poprzednich przedstawień, a także 
z przygotowań do tegorocznego Misterium. Dzięki tym 
środkom  byliśmy w  stanie  dotrzeć  do większej  ilości 
osób, co w widoczny sposób przełożyło się na większe 
zainteresowanie naszym widowiskiem i ilość osób, któ-
re przyszły obejrzeć przedstawienie.

Doświadczenie
Niewątpliwie bagaż doświadczeń dwóch poprzednich 
przedstawień był pomocny podczas prac na kolejnym 
dziełem.  Jednak  ze  względu  na  to,  że  każdego  roku 
powstaje  nowy  scenariusz,  który  jest  ukierunkowany 
na inne aspekty Męki Pańskiej kolejne przedstawienie 
wymagało przynajmniej  tyle  samo pracy co poprzed-
nie. Jest również nauka płynąca z wcześniej popełnio-
nych błędów. Dlatego każde kolejne musi być  lepsze 
i  inne,  aby  ludzie,  szczególnie  ci,  którzy  oglądali  po-
przednie przedstawienia, chcieli po raz kolejny przyjść 
i zobaczyć nasze Misterium. Każdy z aktorów, głównie 
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spośród  tych  grających  pierwszopla-
nowe role, ma też na pewno większe 
doświadczenie i obycie sceniczne, ale 
w  związku  z  tym,  co  roku  poprzecz-
ka się podnosi, więc pracować trzeba. 
A pracy było dużo. Co prawda przy-
gotowania zajęły nam zaledwie 2 ty-
godnie,  ale  była  to  praca  niezwykle 
intensywna,  bo  próby  odbywały  się 
niemal codziennie wieczorami, często 
do późnych godzin nocnych. 

W kulisach
Praca przy Misterium to nie tylko sa-
ma gra aktorska,  ale  znacznie więcej 
elementów, takich jak muzyka, oświe-
tlenie czy scenografia. Osoba ogląda-
jąca sztukę widzi aktora wcielającego 
się w daną  rolę. Co można  zobaczyć 
patrząc  z  kulis?  Mozolną  pracę  pań 
szyjących  kostiumy,  charakteryzację 
(symboliczną  lub  bardzo  skompliko-
waną  i  żmudną  –  jak  w  przypadku 
roli  Jezusa)  czy  wymagającą  ogrom-
nej  kreatywności  od  twórców  sce-
nografię i rekwizyty. Ale oprócz tego 
jest  jeszcze  praca,  która  musi  być 
wykonywana przez cały czas trwania 
przedstawienia,  czyli  obsługa  kurty-
ny, oświetlenia, nagłośnienia,  zmiany 
scenografii  czy  suflerka. W profesjo-
nalnym,  zawodowym  teatrze,  takimi 
zadaniami zajmuje się cały sztab ludzi. 
W  naszym  Misterium  tę  pracę  wy-
konywały cztery osoby. Te wszystkie 
czynności wymagają pełnego skupie-
nia i nieustannego śledzenia przebie-
gu  akcji  oraz  scenariusza.  Niestety 
ta  praca  niesie  też  dużą  odpowie-
dzialność ze względu na to, że każdy 
błąd jest od razu widoczny, zazwyczaj 
bardziej niż pomyłka tekstu przez ak-
tora. Z  tą  różnicą,  że  aktorowi w  ta-
kich chwilach pomaga sufler, a osoby 
techniczne są zdane tylko na siebie...

Inspiracje
Scenariusz  oczywiście  powstał 
w oparciu o teksty ewangeliczne, oraz 
objawienia prywatne mistyków takich 
jak Maria z Agredy, Maria Valtorta czy 
bł. Anna  Katarzyna  Emmerich.  Trud-
no też, opowiadając o Męce Pańskiej 
XXI wieku  do  końca  uciec  od  skoja-
rzeń  z  filmową  „Pasją”  Gibsona,  czy 
Zefirellego.  –  Uważam,  że  opowieść 
o Męce Chrystusa – mówi ks. Jacek, 
reżyser – za każdym razem, kiedy się 

Anioł (Wiktor 
Choroszewski) 
zwiastuje Maryi 
(Julia Marconi). 
fot. D. Bronz

Judasz 
(Mateusz 
Ustaszewski) 
zdradza Jezusa 
(Tomasz 
Daniluk). 
fot. D. Bronz

Maryja (Iwona 
Nowińska) 
i Maria 
Magdalena 
(Sandra 
Leśniak) 
w Ogrodzie 
Oliwnym. 
fot. D. Bronz
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do  niej  podchodzi,  odsłania  coraz  to  nowy 
aspekt  tajemnicy.  Pierwsze  Misterium,  które 
nosiło nazwę „Czas owocowania” opierało się 
na pytaniu o owoce naszych ludzkich decyzji. 
Jego  motywem  przewodnim  był  uschnięty 
bezowocny figowiec, przeklęty przez Chrystu-
sa, co miało skłonić do refleksji nad owocami 
naszego  życia.  Zeszłoroczny  spektakl  „Mię-
dzy  lwami”  pokazywał  szereg  postaci,  które 
są  zmuszone  opowiedzieć  się  za  lub  przeciw 
uosobionemu Miłosierdziu. Większość  z  nich 
przypomina  lwy krążące dookoła  swej  ofiary, 
czyhające na jej życie, a w najlepszym wypad-
ku  raniące  swoją  niewiarą,  zdradą,  czy  tchó-
rzostwem. Pomimo to, wszystko zależy od nas 
samych – „Jeśli nie zamkniecie na nie uszu, to 
choćbyście byli Kajfaszami, Annaszami, czy Pi-
łatami;  choćby  szatan,  jak  lew  ryczący  krążył 
wokół  was  –  moje  słowo  odnowi  wszystko. 
Tylko bądźcie wierni i ufajcie!” (słowa kończą-
ce Misterium „Między lwami”). 

Tajemnica Bolesna
Tegoroczne  widowisko  nieprzypadkowo  do-
tyka bolesnych tajemnic Różańca. Obecny rok 
jest nazywany maryjnym ze względu na zbież-
ność rocznic niezwykle ważnych wydarzeń dla 
Kościoła w Polsce i na świecie – trzechsetlecie 
Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 
140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrz-
wałdzie,  i  chyba  najistotniejsze  z  wydarzeń, 
czyli stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Wszystkie te rocznice przypominają o obecno-
ści Matki Bożej w życiu Kościoła i Jej niezwy-
kłej roli w rozwoju wiary każdego ochrzczone-
go. Maryja uczy ofiary, cierpliwości i modlitwy. 
Wychowuje  do  pełniejszego  zrozumienia  Eu-
charystii  i posłuszeństwa Bogu. – „Nie macie 
nic cenniejszego ponad Krew przelaną za was 
z miłości. Póki żyję będę wam o tym przypo-
minać.” – mówi Maryja do załamanych aposto-
łów w Wieczerniku. 
Poprzez wspólne przeżywanie Pasji Chrystusa 
widzowie towarzyszą Maryi od Zwiastowania 
poprzez mrok Wielkiej Soboty, kiedy  to Mat-
ka Boża przechowała wiarę w Kościele, aż do 
Zmartwychwstania. 

Czy było warto?
Najważniejszy jest efekt końcowy… Nawet je-
śli osoba oglądająca nie jest świadoma wszyst-
kiego,  co  się  na  niego  składa.  Na  premierze 
sala była pełna  i aż do ostatnich chwil na sa-
li  panowała  bijąca w  uszy  cisza.  Świadczy  to 
o tym, że nikt się nie nudził, i wszyscy w napię-
ciu oglądali, a w zasadzie uczestniczyli, w Mi-
sterium. A jeśli chodzi o aktorów, to każdy chce 
być doceniony. Ale uznanie może objawiać się 



Spotkanie 
Zmartwych-
wstałego 
(Tomasz 
Daniluk) 
z Matką (Iwona 
Nowińska). 
fot. D. Bronz

Apostołowie 
(Paweł 
Grabowski, 
Paweł 
Blusiewicz, 
Damian 
Gajewski) 
w Wielką 
Sobotę. 
fot. D. Bronz

„Niech się 
stanie według 
Słowa Twego” 
fot. D. Bronz
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na  wiele  sposobów  –  na  przykład 
w  oklaskach  po  przedstawieniu  lub 
wynagrodzeniu. Tak jednak dzieje się 
w  zawodowym  teatrze.  Tutaj  istotą 
jest  Pasja,  więc  praca  była  wykony-
wana na większą chwałę Bożą i przy-
bliżyć ludziom Mękę Pańską i pomóc 
w duchowy przygotowaniu do Tridu-
um Paschalnego.  Są  to  cele,  których 
nie  da  się w  żaden  sposób  zmierzyć 
i  stwierdzić,  że udało się  je osiągnąć 
lub  nie.  Jednak  pomimo,  że  nie mo-
żemy  zobaczyć  owoców  tego  dzieła, 
warto było podjąć wysiłek stworzenia 
czegoś  naprawdę  wyjątkowego,  co 
może stać się narzędziem dzięki dzia-
łaniu Pana Boga...

Podziękowania
Wyrazy wdzięczności należą się Fun-
dacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka 
oraz naszemu Proboszczowi, bez któ-
rych  pomocy Misterium w ogóle  nie 
mogłoby zaistnieć.
Dziękujemy  Dyrektor  Zespołu  Szkół 
im.  Zawiszaków  Proporca  „Victoria” 
Pani Małgorzacie Michalskiej (na któ-
rej życzliwość zawsze mogliśmy liczyć) 
za wypożyczenie sprzętu dźwiękowe-
go niezbędnego do realizacji nagrań.
Jest  jednak  jeszcze  kilka  osób,  które 
w  sposób  szczególny  zaangażowały 
się w to dzieło, takich jak pani Jadwi-
ga  Sobańska,  która  już  po  raz  trzeci 
podjęła się zorganizowania pracowni 
krawieckiej  i wszystkich  spraw zwią-
zanych  z  kostiumami.  Nie  można 
również  pominąć  Państwa  Wioletty 
Morawskiej  i  Krzysztofa  Gajewskie-
go, którzy jak co roku poświęcili wiele 
godzin na przygotowanie elementów 
scenografii  i  rekwizytów.  Nieocenio-
na  była  również  działalność  naszych 
charakteryzatorek,  czyli Tiny  Leśniak 
(również  3  rok  z  rzędu),  jak  i  po  raz 
pierwszy współpracującej z nami Bo-
gny Makowskiej, bez których żmudnej 
i skomplikowanej pracy nie można by-
ło ukazać w pełni Męki Pana Jezusa. 
Osób,  które  sprawiły,  że  nasze  Mi-
sterium  rzeczywiście  można  nazwać 
sztuką jest o wiele więcej (aż ok. 60!) 
i  nie  sposób  ich  wszystkich  na  tym 
miejscu wymienić, jednak im również 
należą się w tym miejscu gorące po-
dziękowania za pomoc w stworzeniu 
„Mysterium Doloris”.

Wiktor Choroszewski 
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Trzy rekolekcyjne 
SŁOWA
O wezwaniu do wiary, wytrwałości i skruchy mówi 
ks. prof. Józef Naumowicz.
Na samym początku przyjmijmy na nowo Dobrą Nowinę o Jezusie z Nazaretu, naszym 
Zbawcy, którego obchodzi nasz los i życie, nie tylko to doczesne, ale też – a może przede 
wszystkim – to wieczne. 

   W pierwszym czytaniu dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy 
o Izraelitach, którzy będąc w niewoli zrezygnowali z walki 
i wysiłku starania się o powrót do ojczyzny. Wobec ich 

zniechęcenia i rozpaczy, Bóg posyła im proroka, głoszą-
cego przesłanie nadziei. Zapowiada powrót do ziemi obiecanej, a przede 

wszystkim ukazuje Bożą moc, która otwiera groby i daje nowe życie. 

Podobnie sprawa ma się z Łazarzem, o którego śmierci i wskrzeszeniu czytamy dziś 
w Ewangelii. Człowiek sam nie da rady żyć w szczęśliwości wiecznej, bo od momen-
tu utraty Raju nie może o własnych siłach przejść drogi do wieczności. Doświad-
cza w ten sposób przepaści między świętym Bogiem, a sobą – grzesznikiem. Sam 
człowiek nie przejdzie tej przepaści. Może tylko budować swoiste wysepki dobra 
– uczciwym życiem, dobrymi uczynkami, nadziejami, czy pragnieniami, ale nigdy 
nie zbuduje całej drogi do Domu Ojca. Dopiero krzyż Jezusa staje się pomostem 
między nami, a Miłosiernym Bogiem, między grzesznikami, a świętością, między 
tym padołem, na którym żyjemy, a wiecznym rajem – miejscem szczęśliwości. 
Tylko dzięki krzyżowi Jezusa możemy odzyskać życie wieczne. Dlatego w Wielkim 
Poście patrzymy ze szczególną wdzięcznością i ufnością, na Krzyż, Mękę i Zmar-
twychwstanie Chrystusa. 

Jest opowieść żydowska, która mówi, że na końcu czasów Pan wyśle swoich anio-
łów, by obudzili śpiących i wezwali ich do tronu Bożego, do miejsca szczęśliwości. 

Aniołowie obchodzili więc wszystkie groby, ale nie wszyscy umarli usłyszeli ich 
głos. Pyta więc Bóg św. Michała Archanioła: “Dlaczego nie wszyscy przyszli?”. On 

mówi: “Ci, którzy za życia nie słuchali Twego głosu, nie czytali Pisma, także po śmierci 
pozostali niewrażliwi i nie usłyszeli wezwania do szczęścia”. Dlatego obecnie musimy 
rozwijać w sobie tę wiarę i wsłuchiwać się w głos Pana Boga. 

Z dzisiejszej Ewangelii płynie dla nas jeszcze jedna nauka – chrześcijanin to ten, który 
wierzy, modli się i wsłuchuje w głos Boga. Jednocześnie to także ten, który żyje na tym 
świecie w sposób godny swojej wiary. „Jezus zapłakał nad losem Łazarza”. Chrystusowi 
jest bliski nasz los i życie, w Jego oczach łączy się nasze życie doczesne i to jak żyjemy, 
postępujemy i wypełniamy życiowe powołanie. Pan Jezus potrzebuje naszej współpracy 
– «odsuńcie kamień», «rozwiążcie go», wołał do ludzi zgromadzonych przy wskrzesze-
niu. Pan potrzebuje naszej dobrej woli, dobrych czynów, uczciwości, nawracania się, 
poprawiania życia. Bo chrześcijanin to ten, który żyje miłością Boga. Bóg nie wymaga 

od nas jakiejś doskonałości czy perfekcyjności moralnej, chociaż chce żebyśmy byli 
jak najlepsi. On domaga się wierności w modlitwie, w miłości, w dobrych relacjach, 

wierności, w uczęszczaniu na Mszę św. – takiej codziennej wierności. W tym 
możemy naśladować świętych. 

Dzisiaj przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Możemy podziwiać je-
go wielkie czyny, ale przede wszystkim winniśmy naśladować jego codzienną 
wierność. Była też ogromna pracowitość, zaangażowanie i serce, ale przede 
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wszystkim ogromna wytrwałość. W życiu wielu świętych, nawet jeśli było wiele cudów, 
to najważniejsza była wierność. Przykładem może też być o. Pio, który godzinami, a nie-
raz całymi dniami, siedział w konfesjonale spowiadając i prowadząc dusze do nieba. Oczy-
wiście, nie jest to łatwe zadanie, ale to właśnie najbardziej liczy się w oczach Pana Boga. 

W tej parafii w sposób szczególny oddawana jest cześć męczennikom ze względu na 
niedawno odnalezione relikwie m in. św. Symforozy. Kiedy wspominamy takich ludzi pa-
miętajmy, że ich śmierć za wiarę jest ukoronowaniem całego życia, wierności, miłości, 
codziennego przezwyciężania siebie, cichego bohaterstwa, świadczeniu o Panu Bogu. 
Dlatego, w momencie kiedy przychodzi czas próby i dania świadectwa, poprzez wybu-
dowaną uprzednio więź z Panem, odnajdują siłę, żeby o Nim świadczyć aż do końca. 
Kiedy człowiek mający żywy kontakt z Panem Bogiem staje w obliczu wielkiego prze-
śladowania i nienawiści – jak ci męczennicy czy ks. Jerzy Popiełuszko – to nigdy nie 
odpowie nienawiścią, złem na zło. Sam własnymi siłami nie jest zdolny w ten sposób 
postępować, czyni to siłą wiary.

Podczas tych rekolekcji kładę na serca trzy słowa. Pierwszym jest sło-
wo „uwierz”. Wejdź w przestrzeń wiary w jedynego Zbawiciela, jakim jest 
Chrystus.

Drugie słowo to wierność. Mamy być wiernymi Ewangelii i miłości w na-
szym codziennym życiu. Może nie oczekujmy od siebie jakichś wiel-
kich przeżyć – nieraz nawet jest trudno skupić się na Mszy św. – to 
nic. Przychodzić, wytrwać, powracać ciągle na nowo, próbować, 
podejmować wysiłek, to jest ta wierność, do której jesteśmy we-
zwani. 

Wreszcie po trzecie, chrześcijanin to ten który stara się żyć 
w stanie łaski uświęcającej. Dba o czystość swego serca, wie, że 
własnymi siłami nie jest zdolny się oczyścić, ale ma sakrament po-
kuty, ma spowiedź. Łazarz nie mógł sam się ożywić, ale posłuchał 
głosu Jezusa i wstał z martwych – możemy również, przez sakra-
ment pokuty powstawać z martwych i uwalniać się od spętania 
grzechami, które nas zniewalają. 

Wiem, że bywa tak, że nie wszyscy mogą przystąpić do spo-
wiedzi. Są tacy którzy nie mogą dostać rozgrzeszenia, gdyż np. 
trwają w związku niesakramentalnym. Mogą jednak za-
chować wierność Bogu uczęszczając na Msze, mo-
dląc się, trwając w ufności do Boga. Warto zawal-
czyć wtedy o to, by przyjmować Jezusa 
w sposób duchowy, przyjmować Słowo 
Boże. Przyjdzie taki czas, że otrzymamy 
rozgrzeszenie, jeśli zachowamy wierność 
w uczęszczaniu na Msze św., wierność 
modlitwie i wierność w miłości. 

Niech te trzy słowa nam pozosta-
ną z tych rekolekcji. Żeby moc-
niej jeszcze uwierzyć że Jezus 
jest naszym jedynym Zbawicielem 
i bez niego nawet jeżeli będziemy bar-
dzo dobrymi ludźmi, nie możemy 
dojść do szczęścia wiecznego. 
Mamy też być wierni, bo Pan 
w naszej codzienności patrzy 
na nas. Mamy wreszcie szansę 
oczyszczania się przed Bogiem 
w sakramencie pokuty, a jeżeli nie 
możemy z niej skorzystać, to starajmy 
się dać Bogu naszą skruchę, żal i jeszcze 
większa miłość do każdego człowieka.
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Radosnego świętowania!
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Radosnego świętowania!

Po upływie szabatu 
Maria Magdalena, 
Maria, matka Jakuba, 
i Salome nakupiły 
wonności, żeby pójść 
namaścić Jezusa. 
Wczesnym rankiem 
w pierwszy dzień 
tygodnia przyszły do 
grobu, gdy słońce 
wzeszło. A mówiły 
między sobą: «Kto 
nam odsunie kamień 
od wejścia do 
grobu?» Gdy jednak 
spojrzały, zauważyły, 
że kamień był już 
odsunięty, a był 
bardzo duży. Weszły 
więc do grobu 
i ujrzały młodzieńca 
siedzącego po 
prawej stronie, 
ubranego w białą 
szatę; i bardzo się 
przestraszyły. Lecz 
on rzekł do nich: «Nie 
bójcie się! Szukacie 
Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego; 
powstał, nie ma 
Go tu. Oto miejsce, 
gdzie Go złożyli. Lecz 
idźcie, powiedzcie 
Jego uczniom 
i Piotrowi: Idzie przed 
wami do Galilei, tam 
Go ujrzycie, jak wam 
powiedział». One 
wyszły i uciekły od 
grobu; ogarnęło je 
bowiem zdumienie 
i przestrach. Nikomu 
też nic nie oznajmiły, 
bo się bały. 
Mk 16, 1-8

Peter von Cornelius 
(1783–1867) „The 
Three Marys at the 
Tomb”
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Jak  bardzo  różnią  się  nasze  święta 
wielkanocne  od  tych,  które  świętowali 
pierwsi chrześcijanie?
W zasadzie są bardzo podobne. Zacznij-
my od tego, że Wielkanoc jest najstarszym 
świętem rocznym. Jest jeszcze jedno rów-
nie stare święto, obchodzone co tydzień – 
mała Wielkanoc, czyli niedziela. Ze świąt 
rocznych na początku była tylko Wielka-
noc, jako święto centralne, i okres powiel-
kanocny, czyli Zesłanie Ducha Świętego. 
Stopniowo wykształcił się postny okres 
przygotowujący do paschy, czyli Wiel-
ki Post, który z czasem wydłużał się do 
czterdziestu dni, kończących się w Wielki 
Czwartek rano. 
Trzeba pamiętać, że w starożytności Ko-
ścioła chrzczono przeważnie dorosłych. 
Obecnie chrzcimy dzieci przez cały rok, 
wówczas katechumeni, czyli kandydaci do 
chrztu, dość intensywnie przygotowywa-
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li się przez cały Wielki Post, aby przeżyć 
swój chrzest w noc z soboty na niedzielę, 
czyli w Wigilię Paschalną. Okres przygo-
towania katechumenalnego kończył się 
w Wielki Czwartek rano, specjalnym ry-
tuałem kąpieli. Nie był on konstytutyw-
nym elementem liturgii chrzcielnej, tylko 
raczej pewnym zwyczajem, ale nie tylko 
higienicznym. Była w tym akcie wielko-
czwartkowej kąpieli pewna symbolika. 
W Rosji do dziś na ten dzień mówią: “Czy-
sty Czwartek” – wszyscy wtedy idą do bani 
i się kąpią. Rzadko się pamięta, że w Ko-
ściele pierwotnym Wielki Czwartek to nie 
tylko pamiątka ustanowienia Eucharystii 
i Kapłaństwa, ale też wspomnienie chrztu 
apostołów. W Kościele zachodnim cele-
brujemy obrzęd obmycia nóg, czyli man-
datum – na pamiątkę gestu, który uczynił 
Chrystus przed wieczerzą paschalną. Dla 
Jezusa nie był to tylko gest higieniczny, ale 

O tradycji świąt wielkanocnych 
i przygotowaniu paschalnym  
z ks. prof. Józefem Naumowiczem 
rozmawia ks. Jacek Gomulski.

Wielkoczwartkowy 
obrzęd umycia 

nóg to także znak 
„chrztu apostołów”.
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Zwyczaj adoracji 
krzyża narodził się 
w Jerozolimie,  
gdzie czczono 
relikwie 
Prawdziwego 
Krzyża.

związany z pewnego rodzaju oczyszcze-
niem wewnętrznym. 
Przyzwyczailiśmy się, że mandatum to 
symbol ukazania znaczenia służby i po-
kory…
A na Wschodzie to też znak oczyszczenia, 
moment „chrztu Apostołów”. 
A jak przeżywano kolejne dni?
Jako czas bez liturgii – Wielki Piątek, So-
bota – tak było w kościele pierwotnym, tak 
jest i dziś.
Czyli  nie  zbierano  się  razem,  nie  było 
modlitwy?
Wręcz przeciwnie, zbierano się i uczest-
niczono w bardzo rozbudowanej liturgii 
słowa. W Wielki Piątek, tak jak dzisiaj, 
była Komunia święta z wcześniej przy-
gotowanych darów. Ponadto, szczególnie 
w Jerozolimie już w IV w., odwiedza się 
miejsca związane z męką Chrystusa. Rów-
nież na ten okres datuje się początki ado-
racji Krzyża. Odnalezione przez cesarzo-
wą Helenę relikwie Prawdziwego Krzyża 
ukazywano w dzisiejszej Bazylice Grobu 
Pańskiego, czyli katedrze biskupa Jerozo-
limy, nieopodal miejsca, na którym ukrzy-
żowano Jezusa. Wszyscy mieli sposobność, 
aby podejść i oddać cześć Krzyżowi przez 
ucałowanie relikwii. Do dziś pozostał ten 
gest adoracyjny w Wielki Piątek, choć nie 
całuje się relikwii, to jednak każdy może 
oddać cześć Krzyżowi.
Skoro jesteśmy przy Wielkim Piątku, to 
zapytam o nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej, czy ono także pochodzi ze starożyt-
ności?
To dość późna tradycja zachodnia, powsta-
ła w okresie wypraw krzyżowych, kiedy 
bardzo dużo myślało się o Jerozolimie. 
Zaczęły wówczas powstawać w Europie 
kopie miejsc świętych, licznie budowane 
są Groby Pańskie w kościołach – stąd się 
bierze ubieranie Grobów …
Wielkosobotnie  Groby  Pańskie,  to  nie 
tylko nasza polska tradycja?
Spotyka się ją jedynie w Europie środko-
wej – w Austrii, południowych Niemczech, 
Słowacji. W nieco innych formach pojawia 
się np. w Irlandii – tam Grób jest przed-
stawiany pod ołtarzem. W średniowiecz-
nej Galii nie składano do symbolicznego 
Grobu figury Jezusa tylko krzyż, często 
zawinięty w całun. Ten ślad pojawia się 
w znanym nam geście owinięcia welonem 
monstrancji z Najświętszym Sakramen-
tem, wystawianej do adoracji w Grobie 
Pańskim. W tradycji polskiej Groby na-

brały szczególnego znaczenia w okresie 
niewoli, kiedy symbolikę związaną ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem rozważa-
no w aspekcie narodowym. 
Wróćmy  do  Drogi  Krzyżowej.  Czyli  to 
jest  tradycja  średniowieczna…  A  nie 
można doszukiwać się tu wcześniejsze-
go  zwyczaju? Bł. Anna Katarzyna Em-
merich opisuje, że to Matka Boża zapo-
czątkowała  Drogę  Krzyżową,  chodząc 
po śladach Męki swego Syna. Czy jest to 
trop wart uwagi?
Pamiętajmy o tym, że opisy liturgii wiel-
kopostnych, które posiadamy pochodzące 
z IV wieku, ukazują nam praktykę podąża-
nia śladami Jezusa i to nie tylko związany-
mi wprost z Męką – na przykład chodziło 
się w procesji na Górę Oliwną i do Ogrójca. 
W zasadzie można powiedzieć, że była to 
rozbudowana Droga Krzyżowa. Natomiast 
dopiero w średniowieczu pojawia się zwy-
czaj czternastu stacji, a wśród nich scena, 
mająca niebiblijne korzenie, czyli spotka-
nie z Weroniką. Choć nie pochodzi ona 
wprost z Pisma Świętego, to jednak jest 
efektem długiej tradycji obrazu „nie ręką 
uczynionego”, wizerunku Chrystusa odbi-
tego na płótnie. 
Warto jeszcze wspomnieć, że nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej jest znane jedynie 



Powyżej:
 Wielkosobotnia 

święconka jest 
dalekim echem 

wczesno-
chrześcijańskich 

agap, uczt miłości.

Na środku: 
Nie ma Liturgii 

Wielkiej Soboty.  
Jest czuwanie 

Wigilii Paschalnej 
 w noc 

Zmartwychwstania.
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w Kościele Zachodnim. Na Wschodzie 
tradycja kładzie nacisk bardziej na Zmar-
twychwstanie, aniżeli na Mękę. Nawet je-
śli przedstawia się Ukrzyżowanie to nie 
podkreśla cierpień Jezusa, czy Jego ran, 
ale ukazuje się na krzyżu Chrystusa Uwiel-
bionego z oczami otwartymi, jako żywego. 
Nieraz Ukrzyżowany ma na sobie szaty ka-
płańskie, bo to jest Ten, który ofiarowuje 
siebie za nas – zarazem kapłan i ofiara.
Co się działo w Wielki Piątek?
Tradycja podaje, że Jezus został ukrzyżo-
wany i umarł na krzyżu wtedy, kiedy za-
bijano w świątyni baranki na wieczerzę 
paschalną. Wieczorem zaczynała się Pas-
cha i jednocześnie i Szabat, czyli czas od-
poczynku, kiedy nie wolno nic robić. Jezus 
został złożony do grobu jeszcze w piątek, 
przed zachodem słońca, czyli był to pierw-
szy dzień, później jest Szabat – drugi dzień. 
A po zachodzie w sobotę mamy Zmar-
twychwstanie – to jest trzeci dzień. 
Mamy obecnie pewien kłopot w obcho-
dach dni Paschalnych. W kościele pierwot-
nym w Wielką Sobotę nie ma żadnej litur-
gii – poza tym, że może być jutrznia, ale nie 
ma Eucharystii. Natomiast to, co my skró-
towo nazywamy błędnie Liturgią Wielkiej 
Soboty, to jest tak naprawdę Liturgia Wi-
gilii Paschalnej. W starożytności Wigilia 

Paschalna obejmowała czuwanie całonoc-
ne. Zaczynało się ono tak jak dzisiaj, przez 
poświęcenie ognia, wody i Paschału. Litur-
gia Słowa trwała całą noc, czytano kilka-
naście bardzo długich fragmentów Pisma 
Świętego. Potem był chrzest. Dopiero po 
północy, czy nawet nad ranem ogłaszano 
Zmartwychwstanie. Ponieważ tradycja 
czuwania całonocnego upadła, więc ta jed-
na Liturgia rozdzieliła się na dwie. Jedna 
jest obchodzona w Wielką Sobotę wieczo-
rem. (Pamiętajmy, że w tradycji biblijnej 
jest to już niedziela, nie jest to więc litur-
gia sobotnia.) Druga powstaje w Europie 
Środkowej – ogłoszenie zmartwychwsta-
nia Jezusa w procesji Rezurekcyjnej przed 
Mszą św. rano. Z tym zwyczajem porannej 
rezurekcji nie trzeba walczyć… 
Znakiem  świętowania  dla  nas  obecnie 
jest  poranny  posiłek  –  śniadanie Wiel-
kanocne. Z tym wiąże się tradycja świę-
cenia  pokarmów.  Czy  to  jest  ślad  cze-
goś, co było wcześniej?
To jest pozostałość bardzo wczesnej trady-
cji. Po każdej uroczystej niedzielnej Mszy 
św. – jeżeli na Mszę przynoszono dary 
żywnościowe – odprawiano Agapę – ucztę. 
Bogatsi przynosili więcej, żeby się podzie-
lić z uboższymi. To spotkanie braterskie 
mogło być bardzo proste, ale szczególnie 
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w wielkie święta obchodzono je uroczy-
ście. Wielka Sobota była w kościele pier-
wotnym dniem ścisłego postu, podczas 
którego najczęściej nic nie spożywano – do 
dzisiaj tak jest w kościołach wschodnich. 
Jeżeli więc po dniu postnym następowało 
długie, nocne czuwanie, to nad ranem, po 
ogłoszeniu Zmartwychwstania, musiało 
być miejsce na uroczysty posiłek! Oczy-
wiście, nie służył on tylko zaspokojeniu 
głodu, ale i wyrażeniu radości ze Zmar-
twychwstania i przeżyciu jej we wspólno-
cie. Nasze śniadanie wielkanocne jest tego 
pozostałością.
Kiedyś taki posiłek jadła cała wspólnota 
gdzieś przy świątyni – po Mszy św. poran-
nej, wspólnie spożywano to, co wspólno-
ta przyniosła. Jest to zwyczaj nie znany 
w ogóle w innych krajach, podobnie jak 
nie znany jest gest dzielenia się opłatkiem. 
Pamiętam, jak przeżywałem Wielkanoc 
w Paryżu i spowiadałem w Wielką Sobo-
tę kościele polskim. (Oczywiście nigdzie 
indziej nie było tego zwyczaju.) Wtedy 
dopiero się okazało ilu jest Polaków na 
emigracji! Przyjeżdżali gdzieś z daleka, 
także i ci, którzy w ogóle nie chodzili, do 
kościoła. Tamta świątynia pękała wprost 
w szwach! Przy okazji ludzie się spowia-
dali – nas było 10 księży i naprawdę mie-
liśmy co robić. Bardzo dobrze, że jest ten 

zwyczaj chodzenia ze święconką!
Z  naszej  rozmowy wynika,  że  najważ-
niejsze  dni  to Wielki  Czwartek,  Piątek 
i  noc  z  Soboty  na  Niedzielę.  A  środek 
ciężkości  naszego  świętowania  to  Nie-
dziela Wielkanocna i świąteczny Ponie-
działek.
Poniedziałek wielkanocny nie ma żad-
nych konotacji wczesnochrześcijańskich. 
Natomiast pamiętajmy, że niegdyś, aby 
podkreślić wagę świętowania, czy jakiejś 
uroczystości, poświęcano na to dużo cza-
su. Kiedyś wesela był dłuższe, trwające 
kilka dni! Boże Narodzenie w niektórych 
krajach trwa trzy dni! Chodzi o to, by pod-
kreślić ważność święta. Podobnie Wielka-
noc posiada drugi dzień tylko po to, aby 
zaznaczyć, że to jest najważniejsze święto, 
że jeden dzień to za mało, aby świętować. 
Czego można życzyć księdzu profesoro-
wi na nadchodzące święta Wielkanocy? 
Bardziej  odpoczynku,  spokoju,  czy  ra-
dości?
Radości przede wszystkim!
To życzę wiele radości z  tego, że Chry-
stus  Zmartwychwstał!  Błogosławionej 
Paschy!
Dziękuje i również życzę wszystkim Para-
fianom radosnego świętowania!

Procesja 
Rezurekcyjna 
ogłasza światu 
zwycięstwo 
Chrystusa nad 
śmiercią.
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W 
ielokrotnie  możemy  usłyszeć 
stwierdzenie,  że  Matka  Boża 
przechowała  wiarę  Kościoła 

przez mrok Wielkiej Soboty. Co to zna-
czy? 
Nie mamy świadectw biblijnych o tym, jak 
i co się dokładnie działo w Wielką Sobotę. 
Mamy tylko świadectwa pośrednie. Kiedy 
czytamy o niewiastach, które idą nama-
ścić ciało Pana Jezusa, zauważamy, że nie 
ma wśród nich Matki Bożej. Nie znajdzie-
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Maryjne serce 
Wielkiej Soboty
O wierze Matki Bożej, Jej życiu  
ukrytym i Niepokalanym Sercu  
z O. prof. Grzegorzem Bartosikiem OFM Conv. 
rozmawia ks. Jacek Gomulski.

my też wyrażonej wprost prawdy, że tylko 
Maryja nie zwątpiła. Śmiało możemy to 
jednak wywnioskować, z opisanych wy-
darzeń, choćby z tej wyprawy niewiast do 
grobu Pana. 
Oto najbliższe Jezusowi kobiety, zgodnie 
ze zwyczajem, poszły namaścić Jego ciało 
w pierwszy dzień tygodnia, skoro świt. Nie 
ma wśród nich Maryi. Możemy się domy-
ślać, że gdyby nie ufała w Jego Zmartwych-
wstanie, to pewnie by też tam z nimi była. 
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Dość wczesna tradycja Kościoła przeka-
zuje, że Maryja jako jedyna nie zwątpiła 
wobec dramatu Kalwarii. Popatrzmy – św. 
Jan Ewangelista, umiłowany uczeń, choć 
też wytrwał pod krzyżem tak jak Maryja, 
to jednak sam zaświadcza, że uwierzył do-
piero, gdy zobaczył pusty grób:
„Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierw-

szy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże 

nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnę-
trza także i ów drugi uczeń, któ-
ry przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, któ-
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Wiemy, ze w momencie 
śmierci Jezusa na krzyżu 
ciemność spowiła ziemię. 

To symboliczny znak utraty 
nadziei. Jedynie Matka 

Boża podtrzymała płomień 
wiary apostołów. Na 

pamiątkę tego wydarzenia 
każda sobota jest dniem 

maryjnym. 
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re mówi, że On ma powstać z martwych”. 
(J 20,4-9)
Stąd wniosek że każdy z uczniów, nie wyłą-
czając Jana, uległ zwątpieniu. Jedynie Mat-
ka Boża jawi się, jako ta, która nie idzie do 
grobu, nie musi „ujrzeć, by uwierzyć”. Rze-
czywiście, kiedy patrzymy na wiarę Maryi 
– co Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał 
– widzimy Jej pielgrzymowanie w wierze. 
Od chwili Zwiastowania, kiedy poznajemy 
Niepokalaną, wiemy, że Jej wiara jest wy-
jątkowa. Ufa słowu Archanioła, że stanie 
się matką, bez udziału mężczyzny, za spra-
wą Ducha Świętego. O ile łatwiej powinno 
być uwierzyć Zachariaszowi! Znano prze-
cież starotestamentalne historie starszych 
ludzi, którzy poczynali dziecko, chociażby 
Abraham i Sara. Zachariasz, stary kapłan, 
jednak nie uwierzył, a stało się tak w przy-
padku młodej dziewczyny z Nazaretu. Od 
tego pierwszego aktu wiary widzimy jak 
Maryja postępuje naprzód w ufności i za-
wierzeniu Bogu. Dla mnie osobiście naj-
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większy krok tej wiary to jest ukryte życie 
Maryi. 

Dlaczego akurat to? 
Kiedy czytamy opis jak Matka Boża i św. 
Józef znaleźli Pana Jezusa w świątyni, 
Chrystus mówi, że powinien być w spra-
wach swego Ojca. Ewangelista zaznacza: 
„nie zrozumieli tego, co im powiedział” 
(Łk 2,50). Kiedy jednak następny raz spo-
tykamy Matkę Bożą na kartach Ewange-
lii, dzieje się to podczas wesela w Kanie 
Galilejskiej. Maryja, widząc zakłopotanie 
gospodarzy brakiem wina, prosi Syna o in-
terwencję. W ten sposób ukazuje, że wie-
rzy w Jego mesjańską moc. 
Można więc powiedzieć, że największy 
krok w tej matczynej pielgrzymce wia-
ry dokonał się w trakcie ukrytego życia 
w Nazarecie między dwunastym rokiem 
życia Jezusa, a cudem w Kanie Galilej-
skiej. Widzę w tym światło dla nas – wia-
ra dojrzewa, nie tyle w świetle jupiterów 
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czy w spektakularnych wydarzeniach, co 
w codziennym wypełnianiu obowiązków 
i trwaniu przy Panu.
Czy  jeszcze  można  jakoś  zrozumieć 
brak  spotkania  Zmartwychwstałego 
z Matką Bożą? Czemu nie mamy opisu 
jakiejś pociechy po trudach Drogi Krzy-
żowej,  i  całej  Pasji?  Jak  rozumieć mil-
czenie Ewangelii w tym kontekście?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, cho-
ciaż tradycja Kościoła – na którą powołał 
się Jan Paweł II w jednej z katechez maryj-
nych – wierzyła, że Chrystus jako pierwszy 
ukazał się właśnie swojej Matce. Być może, 
tak jak św. Ludwik Maria Grignon de Mon-
fort pisze w swoim „Traktacie o doskona-
łym nabożeństwie…”, sama Maryja chciała 
być ukryta prze całe swoje życie – nawet 
w tym najważniejszym wydarzeniu.
Dość znany był w tradycji pobożnościo-
wej kult Matki Bożej Bolesnej. Uczy nas 
ona wytrwałości, ofiary, ufności w cier-
pieniu. A co z Maryją w świetle tajemni-
cy Zmartwychwstania? Czego uczy nas 
Maryja w poranek Wielkiej Niedzieli?
Nacisk położyłbym jednak na lekcję Wiel-

kiej Soboty. To właśnie dzień po-
przedzający Zmartwychwstanie 

jest szczytem wiary Maryi. Jej 
ufność jest światłem rozświe-

tlającym mrok zwątpienia. 
Wiemy, że w momencie 
śmierci Jezusa na krzyżu 
ciemność spowiła ziemię. 
To symboliczny znak 
utraty nadziei. Jedynie 
Matka Boża podtrzyma-
ła płomień wiary aposto-
łów. Na pamiątkę tego 
wydarzenia każda sobo-
ta jest dniem maryjnym. 
Zwyczaj mszy wotywnej 
o Matce Bożej w sobotę 

pochodzi z czasów Ka-
rola Wielkiego, wówczas 

gdy był ujednolicony mszał 
w cesarstwie. Mnich Alkuin, 

sekretarz cesarza, zapropo-
nował, żeby w piątki odpra-

wiano Mszę wotywną o Krzy-
żu świętym, a w soboty o Matce 

Bożej. Teologowie – oczywiście już 
później – zastanawiali się nad mo-

tywami takiej praktyki. Między innymi 
stwierdzono, że tak, jak sobota przygoto-
wuje do niedzieli, tak Maryja prowadzi do 
Jezusa. Najbardziej prawdopodobne i naj-
głębsze teologicznie wydaje się jednak wy-
jaśnienie, że sobota to dzień wiary Maryi, 
którą Ona właśnie – gdy wszyscy zwątpili 
– zachowała w swym niepokalanym Sercu.

Rozmawiamy w roku, na który przypa-
da  setna  rocznica objawień w Fatimie 
oraz  sto  czterdziesta  objawień  w  Gie-
trzwałdzie.  Skoro  Maryja  tak  bardzo 
jest ukryta w Piśmie Świętym to jak ro-
zumieć ten wysyp Jej objawień w ostat-
nich dwóch wiekach? Czy to jakiś szcze-
gólny znak?

Już św. Ludwik de Monfort zapowiadał 
szczególny kult maryjny w czasach osta-
tecznych. Osobiście bardziej bym to wią-
zał z faktem macierzyństwa Maryi wobec 
nas, które zostało ogłoszone gdy Chrystus 
z wysokości krzyża dał Ją nam za Matkę 
w osobie umiłowanego ucznia. Jest matką 
wszystkich umiłowanych uczniów Jezusa 
i troszczy się o nich gdy schodzą na złą 
drogę. Przez ostatnie dwa, trzy stulecia, 
zwłaszcza po powstaniu masonerii i re-
wolucji francuskiej, duża część ludzkości 
odwraca się od Boga. W tym miejscu warto 
podkreślić, że objawienia maryjne spełnia-
ją misję prorocką – podobnie jak prorocy 
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O. prof. dr hab. 
Grzegorz Bartosik 
OFM Conv. 
jest kierownikiem katedry 
Mariologii na Wydziale 
Teologicznym UKSW, 
kieruje Centrum Studiów 
Mariologicznych „Kolbianum” 
w Niepokalanowie.

w Starym Testamencie, których Bóg posy-
łał, by przypominali o przymierzu, upomi-
nali naród wybrany i zapowiadali, że jeśli 
Izraelici się nawrócą, otrzymają Boże bło-
gosławieństwo, jeśli zaś nie – doświadczą 
kary. Taką samą misje pełni Matka Boża – 
przychodzi wzywać do nawrócenia. W Lo-
urdes woła „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”. Tak 
samo w Fatimie – wzywa do pokuty, do 
tego, by ludzkość przestała obrażać Pana 
Boga, wzywa do modlitwy o nawrócenie 
grzeszników. Podobnie też jak prorocy za-
powiada: jeśli się nie nawrócicie będzie 
kara – i to się spełniło, chociażby II wojną 
światową – a jeżeli się nawrócicie, będzie 
błogosławieństwo – i tutaj takim najbar-
dziej widocznym znakiem był akt oddania 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez 
Jana Pawła II, który automatycznie potem 
zaowocował rozpadem Związku Radziec-
kiego i upadkiem komunizmu.
A co jest sednem oddania Sercu Maryi? 
I dlaczego Sercu Maryi, a nie Sercu Pa-
na Jezusa?
(uśmiech) To jest tajemnica Pana Boga, 
dlaczego tak chce, natomiast wiemy, że 
najpierw w XVII w. Pan Jezus obawiając 
się św. Małgorzacie Marii prosił o poświę-
cenie Francji swemu Sercu. Ówczesny król, 
Ludwik XIV, nie wypełnił tego, gdy Francja 
była u szczytu potęgi. Sto lat później jego 
wnuk chciał tego dokonać, ale już było za 
późno, był uwięziony w Bastylii i czekał na 
śmierć z wyroku Rewolucji. 
Wszyscy jesteśmy poświęceni Panu Bogu; 
Chrystus nabył nas przez Swoją krew, my 
już należymy do Chrystusa. To szczególne 

poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi można rozumieć jako wezwanie do po-
kory. Bóg pragnie, byśmy wpatrywali się 
w Serce Maryi, ucząc się od Niej, co znaczy 
być pokornym uczniem Chrystusa. Prze-
cież Pan Bóg zwycięża szatana przez poko-
rę i posłuszeństwo swoich sług! Myślę, że 
ten fakt jest jeszcze bardziej upokarzający 
dla diabła i jego sług. 
Serce jest symbolem miłości, czcząc serce 
Pana Jezusa nie czcimy tylko tego orga-
nu biologicznego, tylko czcimy Chrystusa 
w Jego tajemnicy miłosiernej miłości do 
ludzi. Widzimy bezinteresowność tej miło-
ści i jej dotknięcie naszymi grzechami, dla-
tego Serce to jawi nam się jako zranione. 
Tak samo jest w przypadku Matki Bożej. 
Po pierwsze czcząc Serce Maryi chcemy 
wpatrywać się w Jej miłość i uczyć się jak 
być uczniami Chrystusa. Z drugiej strony 
chcemy dziękować za tę miłość, która jest 
raniona. Przypomina nam o tym symbol 
obecny na tak wielu obrazach – serce oto-
czone cierniami, czyli naszymi grzechami. 
Czy Pismo Święte mówi nam coś o tym 
Sercu, na które Bóg kieruje naszą uwa-
gę?
Czytania mszalne na wspomnienie Nie-
pokalanego Serca Maryi, przypominają, 
że Maryja po odnalezieniu Pana Jezusa 
w świątyni „zachowywała wszystkie te 
sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
W ten sposób Serce Matki Bożej jest sym-
bolem przyjmowania Słowa Bożego, od-
krywania Bożych tajemnic, czyli głębokie-
go życia Bogiem.
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Silny jak...
wolontariusz!
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) 
to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na 
rzecz innych lub całego społeczeństwa.

Czym byłaby działalność Fundacji bez zaangażowania wolontariuszy? To ich zaangażowa-
nie i chęć dzielenia się wiedzą i czasem jest ogromną siłą napędową organizacji. Czas jest 
największym darem jaki możemy dać drugiej osobie. Na przestrzeni lat działania Fundacji 
to właśnie oni – wolontariusze byli i są nierozerwalną częścią każdego sukcesu jakim mo-
żemy się pochwalić.
Pani Marta Walczak prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Jest uwielbiana przez dzieci 
a jak twierdzą sami rodzice, dzięki jej zaangażowaniu i wielkiemu darowi przekazywania 
wiedzy ich dzieci robią spore postępy w nauce angielskiego. Mimo, że jest mamą małego 
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Mateusza i pracuje zawodowo znajduje czas by profesjonalnie przygotować zajęcia i po-
prowadzić je w nietuzinkowy sposób. Cieszymy się, że jest częścią zespołu Fundacji.
Pan Wiesław Sawicki, człowiek mający wspaniały kontakt z młodzieżą potrafi udowodnić, 
że królowa nauk nie jest straszna. Prowadzi trening matematyczny dla dzieci starszych 
w każdy czwartek. Poświęcając swój czas dba zawsze o to, aby nikt nie wyszedł z zajęć 
z niedosytem wiedzy matematycznej. 
Piotr Walczak, małżonek Pani Marty i wspaniały ojciec Mateusza zaangażował się w dzia-
łania Męskiej Szopy, czyli warsztatu dla majsterkowiczów. Tworząc sam zabawki dla swo-
jego synka służy fachową pomocą i radą wszystkim chętnym, którzy odwiedzają szopę 
w czwartkowe wieczory. Czuwa nad bezpieczeństwem i jest ogromnym wsparciem mery-
torycznym w koordynowaniu projektu. Można zawsze na niego liczyć! Z Piotrem można 
skontaktować się pod numerem telefonu: 576 261 530.
Pan Grzegorz Szwalski – człowiek o niesamowitej sile spokoju prowadzi w Fundacji kore-
petycje z matematyki. Rodzice bardzo cenią pracę Pana Grzegorza, widząc postępy w na-
uce swoich pociech. Darzą go zaufaniem a dzieci ogromną sympatią.
Pani Katarzyna Kryk – psycholog kliniczny, postanowiła podzielić się swoimi kompetencja-
mi i czasem ze wszystkimi potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Jest ciepłą osobą, 
która otwarta jest na potrzeby osób przeżywających kryzysy życiowe, rodzinne i szukają-
cych ukojenia. W poniedziałki można spotkać Panią Kasię w Fundacji po wcześniejszym 
zarezerwowaniu wizyty (numer telefonu: 795 888 332).
Drodzy Wolontariusze! Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, a wszystkich Para-
fian, którzy chcą podzielić się swoim czasem i wiedzą z innymi zachęcamy do wolontaria-
tu w Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka (kontakt: biuro@fundacjarumianka.pl lub 
telefonicznie: 797 866 554).

fot. Piotr Walczak, facebook.com/meskaszopa/

Silny jak...



Oprócz zarządu, fundacja to również zespół ludzi. 

Kim jesteśmy?
Karolina Burns – kierownik fundacji. Od 20 lat związana z organiza-
cjami pozarządowymi, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
instruktor harcerski.
Julia Borowiecka-Czyż – kierownik Klubu Młodego Odkrywcy, absol-
wentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog kreatywności.
Tomasz Barlak – w fundacji odpowiedzialny za koordynacje projektów 
i promocję. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej i Zarządzania 

Oświatą, instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.
Krzysztof Rogulski – koordynuje bieżącą działalnością hostelu i wynaj-
mem pomieszczeń, „złota rączka”, absolwent SGGW.

Czym się zajmujemy?
Miniony rok był w fundacji aktywny. Zespół wsparty nieocenionym ze-
społem wolontariuszy realizował zadania statutowe fundacji. Dzięki te-
mu udaje się systematycznie wspierać rodziców poprzez pomoc w nauce 
ich dzieci. Najmłodsi uczestniczą w zajęciach z matematyki, treningu roz-
wijającym matematyczne myślenie, lekcjach języka angielskiego. Osoby 
potrzebujące wsparcia psychologa mogą je otrzymać dzięki wolontariac-

kiemu zaangażowaniu specjalisty – psychologa klinicznego.

Dla Stasia
Na pewno wielu z Państwa pamięta wspaniały koncert cha-
rytatywny, który odbył się w Okęckiej Sali Widowiskowej, 
z którego dochód przeznaczony był na potrzeby rehabilita-
cyjne podopiecznego fundacji – Stasia Salacha. Koncert ten 
odbył się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Młodzieżo-
wej Rady Pożytku Społecznego Dzielnicy Włochy oraz Do-
mu Kultury i przy wsparciu naszej fundacji.
Prowadzimy również działalność filantropijną. Dzięki dar-
czyńcom wspieramy rehabilitację Stasia Salacha. Gorąco 

Fundacja 
to ludzie
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka 
powstała 22 kwietnia 2012. Jej celem jest 
kształtowanie pięknej, mądrej, dobrze 

wykształconej i gotowej do w pełni świadomego 
i odpowiedzialnego dorosłego życia młodzieży, 
pomoc osobom narażonym na marginalizację 

i kształtowanie silnej i zdrowej rodziny.
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zachęcamy Państwa do darowizn na rzecz Stasia na konto, 
dedykowane właśnie temu celowi: 
BOŚ BANK 70 1540 1157 2115 8272 5685 0003 z tytułem daro-
wizna dla Stasia Salacha.

Męska Szopa
Zapewniliśmy najmłodszym zarówno letni jak i zimowy wy-
poczynek. W sumie z naszej propozycji skorzystało około 60 
dzieci. 
Projekt Męska Szopa, czyli warsztatu dla majsterkowiczów zo-
stał przyjęty z entuzjazmem. Dziś mamy już stałych bywalców 
(i bywalczynie), majsterkują seniorzy, osoby młode, ojcowie 
z synami i córkami. Szczególnie bliskie fundacji są takie działa-
nia, które wzmocnią więzi międzypokoleniowe. Pomyślcie Pań-
stwo czy ktoś z Waszych sąsiadów, być może samotny i oddalony 
od ludzi odnalazłby radość dołączając do majsterkowiczów. Za-
chęcajcie Państwo również takie osoby, które potrzebują wyciągnięcia 
dłoni by wyjść z samotności. Postarajcie się znajdować czas dla swoich 
najbliższych, realizujcie swoje pomysły związane z majsterkowaniem 
wraz ze swoimi dziećmi, wnukami.

Stypendyści
W tym roku do grona stypendystów fundacji dołączyła utalentowana, 
młoda pływaczka – Aleksandra Juc, mieszkanka Dzielnicy Włochy. Ola 
odnosi ogromne sukcesy. Podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu 16-lat-
ków, które odbyły się w dniach 10-12.03.2017 r. w Gliwicach, zdobyła 2 
złote medale (na 50 i 100 m stylem grzbietowym) oraz brązowy na dy-
stansie 200 stylem grzbietowym dziewcząt. Za jej sukcesem stoi ogrom-
na praca jej samej i wsparcie jej mamy. Aby dziewczyna mogła rozwijać 
swój talent potrzebne jest wsparcie finansowe. Zachęcamy do wspie-
rania darowiznami rozwoju tej utalentowanej nastolatki, której ciężka 
praca może być przykładem dla wielu młodych osób.
BOŚ BANK 97 1540 1157 2115 8272 5685 0002 z tytułem: darowizna na 
rzecz Aleksandy Juc.
Kursy i nowe projekty
W grudniu zeszłego roku fundacja wystąpiła do Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizowanie kur-
sów na wychowawcę wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej. Wobec otrzymania zgody, od początku roku nasz 
zespół prowadzi kursy, na których przekazuje wiedzę niezbędną dla 
każdego, kto podczas obozów czy kolonii planuje zajmować się dziećmi 
i młodzieżą. Współpracujemy z instytucjami w Warszawie, szkoląc po-
tencjalną kadrę takich wyjazdów.
Dbamy o to, aby zdobywać wiedzę i umiejętności. 
Ciągle uczymy się nowych rzeczy, by móc rozwi-
jać swoje działania. Uczestniczymy w szkoleniach 
i warsztatach zewnętrznych. Szefowa Klubu Mło-
dego Odkrywcy uczestniczy w forach wymiany 
doświadczeń organizowanym przez patrona klu-
bu jakim jest Centrum Nauki Kopernik.
Niebawem ruszamy z naszym autorskim pro-
jektem dla młodzieży „Rzemiosło to jest to!”, 
a już wkrótce na naszej stronie www.fundacja-
rumianka.pl pojawią się informacje, dotyczące 
tegorocznego konkursu piosenki religijnej dla 
dzieci i młodzieży SACROSONG. 
Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się swo-
imi  przemyśleniami na  temat naszych dzia-
łań, serdecznie do tego zachęcamy. Piszcie na 
biuro@fundacjarumianka.pl
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – rezurekcja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynno-błagalna, w 15. rocznicę 
urodzin Dominika Hajduka

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

18.00 – za śp. Jerzego Nowińskiego

Poniedziałek Wielkanocny
7.30 – dziękczynno-błagalna w int. 
Anny z okazji urodzin oraz jej męża 
Macieja i synów Dominika i Kacpra

9.30 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich oraz Leokadię 
Szymańską

11.00 – za śp. Stefanię i Wiesławę 
Piaseckie

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

18.00 – za śp. Irenę i Izydora 
Dąbrowskich, Mariannę i Wiktora 
Wojtaszek

Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.30 – w dniu imienin Jerzego, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

9.30 – w intencji ks. Jerzego, z okazji imienin, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 
Jerzego Marcinkowskiego, Pawła Kossakowskiego 
i Tadeusza Grodzkiego

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

18.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 15. rocznicę 
śmierci 24 25
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Niedziela WtorekPoniedziałek

V niedziela Wielkiego Postu
7.30 – dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Haliny
9.30 – 1) za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława 
Orlińskich i Stefana Widyńskiego 2) za śp. ks. 
Henryka Miastowskiego w 24. rocznicę śmierci

11.00 – za śp. Mariannę i Piotra Jastrzębskich oraz 
Annę i Bolesława Małuszyńskich

12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic), 2) za śp. Mariana Furę (gr.21)

18.00 – za śp. Annę Sakowską i Stanisława 
Sakowskiego

6.30 – za śp. Mariana Furę (gr.22)
7.15 – za śp. Andrzeja i Katarzynę 
Stańczak

8.00 – za śp. Ryszarda 
Kwiatkowskiego w dniu imienin, 
o miłosierdzie Boże i łaskę życia 
wiecznego

18.00 – 1) za śp. Ryszarda i Marię 
Wiadrenych oraz Helenę i Wacława 
Wiadernych 2) o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
Ady z okazji 20. rocznicy urodzin

6.30 – za śp. Magdalenę, Józefa, 
Marię Ring i Sławomira Stępniaka

7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.23)
8.00 – 1) za śp. Tadeusza Marczaka 
2) o Boże łaski dla Genowefy 
Niewęgłowskiej

18.00 – za śp. Romana 
Sydoń w 2. rocznicę śmierci 
i zmarłych z rodziny Sydoniów 
i Marcinkiewiczów

Wielki Poniedziałek
6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.29)
8.00 – za śp. Danutę Borkowską
18.00 – za śp. Marzenę Grudzińską 
w 1. rocznicę śmierci

Wielki Wtorek
6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.30-ost.)
8.00 – za śp. Bronisławę i Tomasza 
Gawin

18.00 – za śp. Zygmunta, Ryszarda 
i Waldemara Gołębiewskich

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Jadwigę Renz
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucynę, Feliksa 
i Teresę oraz ich rodziców

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Jerzego Witkowskiego 
z okazji imienin

8.00 – za śp. Stanisława, Zofię, 
Bolesława i Kazimierę

18.00 – w 19. rocznicę urodzin 
Michała, o obfite dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej

6.30 – dziękczynno-błagalna 
w intencji Ireny i Ryszarda

7.15 – za śp. Piotra Jaworskiego w 1. 
rocznicę śmierci

8.00 – w dniu imienin Jarosława, 
o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski

18.00 – za śp. Zygmunta Wanię w 13. 
rocznicę śmierci

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 – w 50. rocznicę urodzin Sławomira, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

9.30 – 1) za śp. Mariana Furę (gr.28)
 2) za śp. Mariana Furę w 30. dzień po śmierci
11.00 – za śp. Józefa i Stefanię Lenkiewicz oraz 
Antoniego i Mariannę

12.30 – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Św. dla Michała z okazji 18. rocznicy urodzin i 1. 
rocznicy przyjęcia sakramentu bierzmowania

18.00 – 1) za śp. Pawła Sobkowicza 2) za śp. ks. prof. 
Ryszarda Rumianka i ofiary katastrofy smoleńskiej

Niedziela Palmowa św. Izydor św. Dionizy
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6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marka Kucharskiego 
oraz Danutę i Stefana Zielińskich

18.00 – dziękczynno-błagalna w 22. 
rocznicę ślubu Zuzanny i Piotra
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CzwartekŚroda SobotaPiątek
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6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.20)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Henryka Binerta w 3. 
rocznicę śmierci

6.30 – za śp. Annę Komosa w 7. dzień 
po śmierci

7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.24)
8.00 – za śp. Eugeniusza Kurzawę 
w 30. dzień po śmierci o łaskę życia 
wiecznego

18.00 – za śp. Jerzego Wierzbickiego 
w 25. rocznicę śmierci; za śp. 
Ryszarda Reszkę z okazji imienin; za 
śp. stryja Wacława;

6.30 – za śp. Stryja Wacława w 30. 
dzień po śmierci

7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.25)
8.00 – za śp. Helenę i Ludwika 
Cendrowskich, Danutę, Henryka 
i Zygmunta Stawickich

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

Wielka Środa
6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Władysława i Genowefę 
Kowalczyk

18.00 – za śp. Zofię, Feliksa 
i Włodzimierza Pakuła; za śp. 
Adama Zymmera w 11. rocznicę 
śmierci; za śp. Euzebiusza 
Szczepańskiego w 30. dzień po 
śmierci;

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy 
Pańskiej

6.30 – wolna intencja
7.15 – w dniu urodzin Anny, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

8.00 – za śp. Stefana Przychodzeń 
w 9. rocznicę śmierci, śp. Kazimierza 
i Stanisława Skup oraz zmarłych 
z rodziny Skup i Przychodzeń

18.00 – za śp. Janinę Pytel w 30. 
dzień po śmierci;

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Renatę Foltyn
8.00 – za śp. Jerzego i Czesława 
Brzozowskich

18.00 – dziękczynno-błagalna w 16. 
rocznicę urodzin Urszuli, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla niej i jej najbliższych

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzenę Grudzińską 
w dniu imienin

8.00 – za śp. Andrzeja 
Nowosielskiego

18.00 – za śp. Tadeusza Wałeckiego 
w 30. dzień po śmierci; za śp. 
Eugeniusza Górskiego w 30. 
dzień po śmierci; za śp. Wiesławę 
Piasecką w 30. dzień po śmierci;

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna 
w 35. rocznicę ślubu Joanny 
i Zdzisława, z podziękowaniem 
z otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata 
wspólnego życia

6.30 – za śp. Mariana Furę (gr.26)
7.15 – w intencji Antoniego, 
w 1. rocznicę urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego

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

18.00 – dziękczynno-błagalna 
w intencji Ignasia w 1. rocznicę 
urodzin, z prośbą o dalszą opiekę 
Matki Bożej dla niego, jego siostry 
Marysi, brata Dominika oraz 
rodziców

6.30 – dziękczynna, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla 
Karoliny i Mateusza w 1. rocznicę 
ślubu

7.15 – za śp. Mariana Furę (gr.27)
8.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz 
w 12. rocznicę śmierci

18.00 – 1) za śp. Ewę Tkaczyk w 2. 
rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego 2) za śp. Wojciecha 
Hasiak w 30. dzień po śmierci

Wielki Piątek

Liturgia Męki 
Pańskiej

Wielka Sobota

20.00 – Wigilia 
Paschalna

1) o zdrowie i miłosierdzie Boże dla 
Janusza Marczaka

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Stanisławę, Józefę, 
Mariana, Janusza, Józefę, Helenę 
i Stanisława Mętraków

8.00 – 1) w 1. rocznicę urodzin 
Hanny, o Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny
 2) za śp. Danutę i Teofila 
Broszkowskich, Józefa, Wacławę, 
Adama Dudkiewicz, Zofię 
Krzemińską i Leszka Czupryńskiego

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

6.30 – dziękczynno-błagalna, 
z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Magdaleny i Grzegorza 

7.15 – za śp. Jerzego
8.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię 
i Jana Mazgajskich

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jana Kaczorka w 30. 
dzień po śmierci

18.00 – 1) w intencji beatyfikacji 
Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów 
z naszej parafii 2) dziękczynno-
błagalna w intencji Kingi z okazji 18. 
rocznicy urodzin

św. Bernadeta Soubirous św. Wojciech św. Katarzyna Sieneńska
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III Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Henryka Domżała w 11. 
rocznicę śmierci

9.30 – dziękczynno-błagalna w 50. rocznicę 
ślubu Barbary i Tadeusza Szlęzak, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże błogosławieństwo na 
kolejne lata wspólnego życia

11.00 – za śp. Romana Węgier w 2. rocznicę 
śmierci

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Marka Ostrowskiego w 10. 
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6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bolesława 
Grześkiewicza w 22. rocznicę 
śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Zygmunta i Józefę 
Klonowskich

18.00 – w intencji księdza 
Zygmunta, w dniu imienin, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

6.30 – o zdanie matury i dary Ducha 
Świętego dla Ady 

7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Juliannę Józwiak w 1. 
rocznicę śmierci

IV Niedziela Wielkanocna
7.30 – 1) za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopeć 
oraz Lucynę i Stanisława Majewskich 2) za 
zmarłych z rodziny Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

9.30 – za śp. Franciszkę i Jana Porzezińskich oraz 
zmarłych z rodziny

11.00 – za śp. Wacławę Głuchowską w 2. rocznicę 
śmierci i Piotra Głuchowskiego

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

18.00 – za śp. Stanisława Łasicę

V Niedziela Wielkanocna
7.30 – 1) za śp. Zofię, Stanisława, Janinę i Bronisława 
Wysockich 2) za zmarłych z rodziny Święckich, 
Zadrożnych, Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, Janickich, 
Siennickich oraz Józefa i Stanisławę Gawryś

9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego w 9. rocznicę 
śmierci oraz zmarłych z rodziny Widyńskich 
i Orlińskich

11.00 – I Komunia Święta 
12.45 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

18.00 – za śp. Marię i Stanisława Dudrę oraz ich 
córkę Małgorzatę

VI Niedziela Wielkanocna
7.30 – za zmarłych z rodziny Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – rocznica I Komunii Świętej
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

18.00 – za śp. Grzegorza, Janinę i Franciszka 
Sołtysiaków

VII Niedziela Wielkanocna, Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego

7.30 – w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza 
proboszcza i kapłanów z naszej parafii

9.30 – za zmarłych z rodziny Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

11.00 – za śp. Wiesławę i Zbigniewa Wolny
12.30 – BIERZMOWANIE
18.00 – dziękczynno-błagalna, w rocznicę urodzin 
Mateusza
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Uroczystość Św. Stanisława 
biskupa i męczennika

6.30 – za śp. Stanisława Draszkę
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, Moczulskich, 
Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich 
oraz Józefa i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Michalinę Rębecką w 16. 
rocznicę śmierci, o miłosierdzie Boże 
i łaskę życia wiecznego

18.00 – za śp. Teresę Kraszewską, 
Juliana Ziejewskiego oraz Zofię, Janinę, 
Stanisława i Tadeusza Jędrzejewiczów

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Stanisława 
Brzozowskiego

18.00 – za śp. Pelagię Wiśniewską 
w 16. rocznicę śmierci

6.30 – za śp. Zofię Tober
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Zofię Niedziela
18.00 – 1) za śp. Zofię Kamińską i jej 
rodziców 2) za śp. Zofię

Święto Św. Andrzeja Boboli
6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Stanisławę Jurczewską
18.00 – w intencji Zofii, o dalszą 
opiekę Matki Bożej dla niej i jej 
rodziny

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Barbarę i Władysława 
Szulc oraz Marię Jamroz

18.00 – dziękczynno-błagalna w 7. 
rocznicę ślubu Julity i Krzysztofa, 
z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej dla nich oraz ich dzieci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Ewę Świerzyńską w 5. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak 
w 24. rocznicę śmierci i Jana 
Ambroziaka oraz rodziców z obojga 
stron

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ryszarda 
Szajkowskiego w 2. rocznicę śmierci
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Uroczystość NMP Królowej Polski
7.30 – za zm. z rodziny Święckich, 
Zadrożnych, Moczulskich, 
Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich 
oraz Józefa i Stanisławę Gawryś

9.30 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Haliny

11.00 – za śp. Karolinę i Ryszarda 
Grabowskich

12.30 – za Parafian
18.00 – dziękczynno-błagalna w 17. 
rocznicę ślubu Doroty i Pawła, o opiekę 
Matki Bożej i obfite łaski dla nich i ich 
dzieci – Marcina, Ani, Maćka i Marysi

31
24 25 26 27
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Nawiedzenie NMP
6.30 – wolna intencja
7.15 – wola intencja
8.00 – za śp. Stefana w 56. rocznicę 
śmierci i Marię Brzozowskich

18.00 – wolne intencje

6.30 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, Moczulskich, 
Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, 
Murawskich, Janickich, Siennickich 
oraz Józefa i Stanisławę Gawryś

7.15 – za śp. Józefa, Stanisławę, Tadeusza, 
Władysława i Stanisława Śliweckich

8.00 – za śp. Stanisława Skup z okazji 
imienin, Kazimierza Skup, Stefana 
Przychodzeń oraz zmarłych z rodziny 
Skup i Przychodzeń

18.00 – za śp. Krystynę Kulesza 
w 4. rocznicę śmierci, o łaskę 
życia wiecznego; za śp. Stanisławę 
Witkowską

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Janinę i Stanisława 
Szewczak, Zofię i Jana Szymańczak 
i Leokadię Przybysz

18.00 – za śp. Zofię i Romana 
Kowalskich oraz Bronisławę 
i Juliana Basiak;

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – o zdrowie dla Macieja; za śp. 
Walerię i Andrzeja oraz ich dzieci;

Święto Św. Apostołów Filipa 
i Jakuba

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

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

18.00 – za śp. Jana i Halinę Duszczyk

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Bolesława, Stanisławę, 
Stanisława, Kazimierę i Edwarda

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

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

18.00 – za śp. Annę Ciechocińską, 
Apolonię Lechańską i Honoratę 
Mądry

W MODLITWIE W MODLITWIE

42 43

Matka Boża Fatimska

CzwartekŚroda SobotaPiątek

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Stanisława, Józefę 
i Aleksandra Ziębów oraz Andrzeja 
Maciejewskiego

18.00 – za śp. Jadwigę, Barbarę 
i Czesława Wojcieskich oraz 
zmarłych z rodziny Wojcieskich

6.30 – za śp. Henryka Szczech w 11. 
rocznicę śmierci

7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – o dary Ducha Świętego dla 
Aleksandry w dniu imienin

18.00 – za śp. Marię Dąbrowską 
w 11. rocznicę śmierci oraz 
Halinę Malarczyk i Zbigniewa 
Dąbrowskiego

6.30 – rezerwacja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Irenę Bibańską w 8. 
rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Pawła w dniu 
urodzin

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

MB Fatimskiej
6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Jadwigę Okurowską 
w 37. rocznicę śmierci i jej męża 
Tadeusza

18.00 – za śp. Adama Czesława 
Dziedzic w rocznicę śmierci i śp. 
Jadwigę Dziedzic

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Marię Bicz w 9. rocznicę 
śmierci

18.00 – za śp. Marię Karwowską, 
Danutę i Bernarda Brzozowskich

6.30 – wolna intencja
7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Romualda Hryszko 
i Mariannę Dygas

6.30 – za śp. Teodozję Halinę 
Sokołowską z okazji Dnia Matki

7.15 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

8.00 – za śp. Lucjana Przybyłę 
w 14. rocznicę śmierci, Stefanię 
i Władysława Kuczmarskich oraz 
Tadeusza i Andrzeja Kuczmarskich

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Szymona w 3. rocznicę urodzin

6.30 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Dąbrowskich, 
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, 
Janickich, Siennickich oraz Józefa 
i Stanisławę Gawryś

7.15 – za śp. Zofię Śliwiak w 8. 
rocznicę śmierci

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla ks. Jacka z okazji 25. rocznicy 
święceń kapłańskich

18.00 – za śp. Bronisława i Helenę 
Gugnackich

św. Andrzej Bobola św. Stanisław



SŁUŻBA BOŻA
Msze 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:
6.30 (poza okresem wakacyjnym), 7.15, 

8.00 (poza okresem wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
6.30, 7.15, 8.00, 18.00 (liturgia niedziel-
na) i 19.00 (liturgia niedzielna z udziałem 

wspólnot Drogi Neokatechumenalnej 
w kaplicy św. Łazarza)

Sakrament Pokuty i Pojednania
10 min. przed każdą Mszą św. oraz 
w każdy piątek od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

z udziałem młodzieży i studentów 
w każdy piątek (oprócz Wielkiego Postu) 

od 18.30 do 20.15, oraz w pierwsze 
czwartki miesiąca po Mszy św. 

wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
w II i IV niedzielę miesiąca (poza 

okresem Adwentu i Wielkiego Postu) 
podczas Mszy św. o godz. 12.30

Nabożeństwo  
pierwszych piątków

w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. 
o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa

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
dla dorosłych: w niedziele o 17.15, 

a w dni powszednie o 18.45 dla dzieci: 
w dni powszednie o godz. 16.30

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed Mszą św. o 7.30

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 piątki miesiąca o 17.15


