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W SERCU PROBOSZCZA

Słowo ks. Proboszcza
Zygmunta Niewęgłowskiego
wygłoszone 31 grudnia 2017 roku, w Niedzielę Świętej Rodziny (fragment)

Bracia i siostry!
W dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Hebrajczyków
słyszeliśmy, że dzięki wierze Abraham wyruszył z Ur,
dzięki wierze Sara mimo podeszłego wieku poczęła
i urodziła syna, dzięki wierze Abraham – wystawiony na
próbę – był gotów ofiarować syna. Miniony rok, który
składamy na ołtarzu w trakcie dzisiejszej Mszy Świętej,
również przeżyliśmy dzięki wierze. Bo wszelkie dobro,
które czyniliśmy w tym roku, było możliwe właśnie
dzięki Panu Bogu, choć tak często zdarza się nam myśleć,
że to od nas wszystko zależy. Wiele czynów, za które
będziemy przepraszać w czasie dzisiejszego nabożeństwa
po Mszy Świętej, to z kolei czyny, których dokonaliśmy
sami, kiedy wiary nam zabrakło, kiedy polegaliśmy na
sobie i daliśmy się skusić nieprzyjacielowi, który od wiary
próbuje nas nieustannie odwodzić.
Jak wyglądał ten rok w naszej parafii? Co się wydarzyło?
W minionym roku zainicjowaliśmy nabożeństwo do św.
Michała Archanioła, stanął też pomnik ku jego czci.
Przeżywaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej
Fatimskiej, każdego trzynastego dnia miesiąca szliśmy
z procesją, by błogosławić Boga za Dziewicę Maryję;
pielgrzymowaliśmy do Gietrzwałdu. Rozpoczęliśmy
też całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
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W ubiegłym roku zakończył posługę w naszej parafii
ks. Jacek Gomulski, któremu za te wspólne lata bardzo
dziękuję. Każdy kapłan jest darem dla naszej Parafii.
Warto pamiętać o tym, by wspierać księży, zwłaszcza
przez modlitwę – bardzo jej potrzebujemy.
Ochrzciliśmy 91 dzieci, to o kilkoro dzieci więcej niż
w roku ubiegłym. Niestety słabnie świadomość tego,
czym jest chrzest. Rodzice, którzy o niego proszą
w kancelarii, nie zdają sobie często sprawy, jak wielka
odpowiedzialność na nich ciąży. Ich podstawowe zadanie
to przekazanie wiary dziecku. Jest ono możliwe tylko
wtedy, gdy rodzina jest blisko Boga, kiedy modli się
i korzysta z sakramentów. Chrzest to ogromny skarb,
trzeba pomagać dziecku, by mogło go odkrywać, żyć nim
i się nim coraz bardziej cieszyć, by w swoim życiu mogło
nieustannie spotykać Jezusa Chrystusa. W przeciwnym
wypadku Kościół staje się rodzajem supermarketu,
w którym chcemy zakupić jakiś towar, to jednak
całkowite nieporozumienie.
Zmarło w naszej parafii 59 osób, sześć osób więcej
niż w roku ubiegłym. Tu chciałbym wyrazić swoje
zaniepokojenie tym, że coraz częściej bliscy zmarłego
decydują się na kremację. Kościół dopuszcza wprawdzie
taką formę pochówku, ale w żadnym razie jej nie zaleca.
Dlaczego? Spopielenie zwłok to zwyczaj, którego
chrześcijanie nigdy nie praktykowali, bo zawsze
ogromnym szacunkiem otaczali ciało człowieka, które
– jak wierzymy – jest świątynią Ducha Świętego. Taka
forma pochówku utrudnia też dobre przeżycie żałoby.
Motywem jest często jakiś irracjonalny lęk przed
rozkładem ciała. Bierze się on być może stąd, że brakuje
nam nieraz wiary w zmartwychwstanie, że boimy się
śmierci i wszystkiego, co się z nią wiąże. W pojedynczych
przypadkach kremacja, z różnych powodów, może być
uzasadniona, ale powiedzmy wyraźnie, że normalną
formą pochówku jest pogrzebanie ciała. Następna
sprawa, która mnie jako proboszcza smuci, to fakt, że na
pogrzebach nie ma dzieci. Chcemy im oszczędzić widoku
trumny, gdzie złożone jest ciało babci czy dziadka. Dla
mnie jest to nie do przyjęcia. Miałem około pięciu lat,
kiedy mama wzięła mnie do umierającej kobiety i do dziś
to pamiętam. To jest też przekazywanie wiary dzieciom,
one mają prawo wiedzieć, że jest śmierć i że można
przeżywać ją z Bogiem. W wiosce, z której pochodzę,
był taki zwyczaj, że kiedy ktoś umierał, zapraszało się
rodzinę i sąsiadów, by się przy nim modlili. Nikt nie
umierał sam. Wiele osób dzisiaj umiera w szpitalach,
samotnie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 10
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„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich
grzechach” – pisał św. Paweł w liście do wspólnoty
z Koryntu (1Kor 15,17). Była to jego reakcja na
wątpliwości, które zrodziły się w sercu niektórych
chrześcijan. Po tych słowach z mocą jednak głosi
Zmartwychwstanie jako świadek tego, że Jezus
żyje, przebacza grzechy i otwiera nam drogę do
nieba. Paweł przypieczętował wiarę w Chrystusa
zmartwychwstałego swoją męczeńską śmiercią. Po
nim uczynili to niezliczeni męczennicy, najpierw
ci z Rzymu, po nich zaś całe rzesze tych, którzy
uwierzyli Jezusowi na całym świecie. O jednym
z męczenników, którzy żyli w naszych czasach –
arcybiskupie Joachimie Ruhunie z Burundi możemy
przeczytać w tekście o. Macieja Jaworskiego.
Tajemnice naszej wiary pomaga nam głębiej
pojąć sztuka. Zapraszam zatem do medytacji nad
mozaiką z kościoła św. Klemensa w Rzymie, która
jest jednym wielkim zachwytem nad miłością Boga,
objawioną w Jezusie Chrystusie. Tę miłość, która
jest silniejsza niż śmierć, narysowały też pięknie
i oryginalnie dzieci z IV klasy szkoły podstawowej
przy ul. Promienistej.
Ks. Sławomir Abramowski, proboszcz Parafii
św. Jana Pawła II na Bemowie, który wiele lat
spędził w Ziemi Świętej, opowiada o miejscach,
które stanowią materialne świadectwo dzieła
naszego odkupienia.
Wszystko, co materialne, służy jednak przede
wszystkim spotkaniu z żywym Jezusem, który jest
nieustannie obecny w swoim Kościele. W tym duchu
możemy też patrzeć na różne przedsięwzięcia
w naszej parafii. W numerze można zapoznać się
ze stanem prac w nowej plebanii i szczegółowym
sprawozdaniem finansowym Księdza Proboszcza
za rok ubiegły. Cieszy nas zwłaszcza, już prawie
gotowa, kaplica adoracji, w której możemy
spotykać się co piątek ze Zmartwychwstałym,
obecnym z nami w Najświętszym Sakramencie.
W imieniu Księdza Proboszcza i wszystkich
księży posługujących w naszej parafii życzę
Wam błogosławionych świąt paschalnych.
Obyśmy wszyscy, jak św. Paweł, głęboko
doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym.
Obyśmy Dobrą Nowinę o tym, że śmierć jest
pokonana, nieśli z autentyczną chrześcijańską
radością tym, którzy jeszcze nie uwierzyli, że
grób jest pusty.
Ks. Jacek Grabowski
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25 grudnia 2017

Mszy św. o północy
przewodniczył bp Rafał
Markowski. Po Eucharystii
Ksiądz Biskup poświęcił tablicę
z nowym wezwaniem parafii,
która została umieszczona przy
wejściu do kościoła.

..................
29 grudnia 2017

ksiądz Proboszcz Zygmunt
Niewęgłowski odebrał
w Szczecinie relikwie
Męczenników Rzymskich po
badaniach, które miały miejsce
w Katedrze Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego pod kierunkiem
dra Andrzeja Ossowskiego (na
zdjęciu – wręcza relikwie Ks.
Proboszczowi). Przekazanie
relikwii miało miejsce
w kaplicy biskupiej, modlitwie
przewodniczył abp Andrzej
Dzięga, metropolita szczecińskokamieński.

Homilia bpa Rafała
Markowskiego
wygłoszona podczas
Pasterki A.D. 2017
Bracia i Siostry! Historia, którą przed chwilą
usłyszeliśmy, dokonała się dwa tysiące lat temu. Czy
dzisiaj, przychodząc i stając w tej świątyni, przeżywając
tę Mszę świętą, wspominamy tylko to, co się rzeczywiście
dokonało dwa tysiące lat temu?

..................
31 grudnia 2017

dziękowaliśmy Bogu za rok
Pański 2017. Podczas Mszy św.
o godz. 18.00 Ksiądz Proboszcz
podsumował działalność
duszpasterską parafii, przedstawił
też sprawozdanie finansowe.
Raport o stanie parafii
publikujemy na stronach 6-8.
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Moi drodzy, liturgia Kościoła, którą wspólnie przeżywamy, to nie tylko
wspomnienie. Chrystus na naszych oczach kolejny raz rodzi się i wchodzi w
historię tego świata, w którym żyjemy. Czyni to nieustannie na przestrzeni
tych tysięcy lat. Przychodzi i rodzi się, wkraczając w historię tego świata.
Zmieniały się cywilizacje, zmieniały się ustroje, zmieniał się obraz tego świata. Chrystus nieustannie przychodzi. Do jakiego świata przychodzi dzisiaj
Chrystus, w roku 2017? Jak wygląda ten świat, do którego Chrystus ponownie przychodzi ze swoją Ewangelią?
Świat, w którym żyjemy, jest światem zachowującym swoje piękno – naturalne piękno, ale również i to piękno, które czyni człowiek. Rzeczywiście
żyjemy w świecie, który zachwyca. Zachwyca swoim rozwojem cywilizacyjnym, zachwyca swoim rozwojem technicznym, kulturowym. To jest świat,
który osiąga bardzo dużo, dając nam ogromny komfort życia, wygodę życia,
która jest czymś błogosławionym, bo jest owocem ciężkiej pracy człowieka.
To jest to piękno świata, w którym my dzisiaj żyjemy.
Nie sposób jednak nie dostrzegać problemów świata, w którym przyszło
nam żyć. Mamy ogromne możliwości komunikowania się. Właściwie w każdej
chwili, w każdym miejscu świata możemy rozmawiać. Paradoksalnie jednak
tylu ludzi mówi o poczuciu samotności. Tylu ludzi mówi o tym, że nie ma
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..................
14 stycznia 2018

na scenie sali teatralnej
zostały wystawione jasełka
w wykonaniu dzieci, których
rodzice należą do wspólnot
Drogi Neokatechumenalnej.

wspólnego języka z najbliższymi. Tylu ludzi mówi o tym, że czuje samotność
nawet w swoim domu rodzinnym. Odwiedziłem parę dni temu dom opieki
społecznej. Dyrektor powiedział mi, że właściwie wszyscy pensjonariusze
pozostają tam na całe święta. Jeżeli rodziny w ogóle przyjeżdżają, to z krótkimi odwiedzinami. Tyle niewykorzystanych możliwości…
Żyjemy w świecie, który mówi tak wiele o pokoju, który próbuje gwarantować nam ten pokój, a jednak nie trzeba być aż tak wnikliwym obserwatorem życia toczącego się wokół nas, żeby zobaczyć, że jednak jest to świat
głęboko podzielony. Podzielony politycznie, ekonomicznie, nawet religijnie.
Te podziały zmierzają dalej. Przecież widzimy, jak dzisiaj Polska jest podzielona. Te podziały dotykają również rodzin. Niekiedy słyszę, jak ludzie mówią:
„Już więcej ze sobą rozmawiać nie będziemy”.
Moi drodzy! Ja nie kreślę jakiegoś tragicznego obrazu świata, bo powiadam – w świecie, w którym żyjemy, dokonuje się wiele dobra. Ale jeżeli ktoś
stawia dzisiaj pytanie: Czy ten świat XXI wieku potrzebuje jeszcze Bożego
Narodzenia, czy potrzebuje jeszcze Chrystusa i jego Ewangelii, odpowiadam:
„tak”. Ten świat zawsze potrzebował, potrzebuje i będzie potrzebował Chrystusa i jego Ewangelii, dlatego że ten rodzący się Chrystus przychodzi i uczy
nas prawdziwej miłości. Miłości, która nie oblicza, co zyska, a co straci; miłości, która jest absolutnie bezinteresowna i gotowa poświęcić się aż do końca,
bo tak czynił On. To jest Chrystus, który przychodzi ze swoją Ewangelią i
uczy nas umiejętności przebaczania. Piotr pyta: „Panie, ile razy mam przebaczać, czy siedem razy?” Chrystus mówi: „Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem”. Bo wie o tym, że bez umiejętności przebaczania życie człowieka może
stać się koszmarem. To jest wreszcie ten Chrystus, który przychodzi i daje
nam swój pokój. To jest szczególny pokój, który rodzi się w sercu człowieka
dzięki Jego łasce i dzięki Jego obecności. Takiego pokoju nie zagwarantują
ani najlepsze umowy międzynarodowe, ani żadne konwencje, ani najlepsza
armia świata. To jest ten pokój, który rodzi się w naszych sercach i prowadzi
nas przede wszystkim ku temu, że żyjemy w harmonii z samym sobą, że
akceptujemy samego siebie. Taki wewnętrzny pokój sprawia, że można żyć
w jedności z drugim człowiekiem, że można wprowadzać pokój w swoim domu rodzinnym, że można wprowadzać pokój w naszym społeczeństwie. To
właśnie pokój serca prowadzi do pokoju społecznego i spokoju politycznego.
Dlatego ten pokój Chrystusowy ma tak wielką moc oddziaływania.
Moi drodzy! Radując się tej nocy Bożym Narodzeniem, życzę Wam i sobie, aby Chrystus nieustannie rodził się w naszych sercach, ogarniał nas swoją miłością i swoją łaską. Niech napełnia nasze serca swoim pokojem. Ten
pokój nieśmy światu, a dzięki Chrystusowi i jego Ewangelii czyńmy ten świat
jeszcze lepszym. Amen.

..................
29 stycznia

rozpoczęły się katechezy
Drogi Neokatechumenalnej dla
dorosłych i młodzieży. W skład
ekipy głoszącej katechezy weszli
Mariusz i Dorota Baranowie,
Sebastian i Kinga Michalakowie
oraz Grzegorz i Elwira
Zwolińscy, a także ks. Damian
Petk. Katechezy trwały blisko
dwa miesiące. Liturgii Słowa
Bożego, w ramach ostatniej
katechezy, przewodniczył
bp Rafał Markowski. Cykl
katechez zakończył się
w wigilię Uroczystości św.
Józefa konwiwencją, w trakcie
której powstała IV wspólnota
neokatechumenalna. Bogu niech
będą dzięki!

..................
11 lutego

obchodziliśmy kolejny
dzień chorych. Za chorych
i cierpiących modliliśmy się
podczas Mszy św. o godz.
18.00. W trakcie Eucharystii
można było przyjąć sakrament
namaszczenia. Przypominamy,
że o udzielenie tego sakramentu
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może poprosić każdy
ochrzczony, którego zdrowie
znajduje się w poważnym
niebezpieczeństwie. Osobom
chorym, które nie mogą
przychodzić już do kościoła,
Komunię św. przynoszą
w niedzielę nadzwyczajni
szafarze. W każdy pierwszy
piątek miesiąca księża
odwiedzają chorych w ich
domach. Można wtedy poprosić
o spowiedź, sakrament chorych
i Komunię św. Osoby, które
chciałyby skorzystać z takiej
posługi, prosimy o zgłoszenie
w zakrystii lub w kancelarii.

..................
13 lutego

zakończyliśmy wizytę
duszpasterską. W tym roku
zapukaliśmy do 2223 mieszkań,
przyjęto nas w niemal połowie
domów. Jesteśmy wdzięczni
wszystkim, którzy otworzyli
drzwi swoich mieszkań.
Dziękujemy za wszystkie
spotkania i rozmowy, a także za
ofiary złożone przy okazji wizyty
kolędowej.

..................
28 lutego

Ksiądz Proboszcz Zygmunt
Niewęgłowski wziął udział
w obchodach Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Uroczystość ku
czci ofiar komunistycznego
terroru, przetrzymywanych
i torturowanych przez
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE PROBOSZCZA
NA KONIEC ROKU 2017
Chciałbym najpierw poruszyć
temat poszerzenia naszego cmentarza, bo, jak widzimy, kończą się
miejsca. Został uchwalony przestrzenny plan zagospodarowania
naszego cmentarza, w którym jest
przewidziane jego poszerzenie.
Pewne działania zostały już poczynione, żeby miasto – za niewielką
odpłatnością – przekazało naszej
parafii około dziewięćdziesięciu
arów lub też by powstał na tej
działce cmentarz komunalny. To
poszerzenie naszego cmentarza
jest bezkonfliktowe. Tam nie ma
prywatnych działek, które trzeba
by wykupić. Myślę, że to ważne
dla mieszkańców Włoch, by mogli
złożyć doczesne szczątki swoich
bliskich tu, w pobliżu.
Pieniądze pozyskane z opłat cmentarnych są przeznaczane na potrzeby budowlane i remontowe naszej
parafii. Są one niemałe i gdyby nie
cmentarz, nie bylibyśmy w stanie
prowadzić wielu prac. Nie wiem, jakie działania zostaną podjęte, może
będziemy zbierać podpisy? Ważne, żebyśmy zrobili wszystko, by

nasz cmentarz został poszerzony.
I proszę was o to, byście się w to
angażowali.
Przejdźmy teraz do raportu o przychodach i rozchodach parafii. Mówiłem już obszernie o cmentarzu –
w ubiegłym roku przychody z opłat
cmentarnych wzrosły o 15%.
Wzrosły też o ok. 20% przychody
z tacy. Przypomnijmy, że pieniądze zbierane podczas Mszy św. są
w całości przeznaczone na utrzymanie kościoła. Chciałbym w tym
miejscu serdecznie podziękować
Wam wszystkim, którzy włączacie
się ofiarnie w utrzymanie parafii,
traktując ją jako swój dom. Są
parafianie, którzy przekazali na
rzecz parafii darowizny – to nasi
dobroczyńcy, za których się modlimy i którym serdecznie dziękuję.
Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą
hojność. Warto wiedzieć, że ktoś
na przykład ufundował renowację
obrazu Matki Bożej, a także relikwiarz Męczenników Rzymskich.
Wiem że ta osoba jest pośród nas
i bardzo dziękuję! Ktoś ufundował
nową monstrancję, której uży-
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wamy podczas piątkowej adoracji
w kaplicy. Darowizny w tym roku
wzrosły o 29%. Niektórzy wspierają parafię systematycznymi
ofiarami w kwocie 50 złotych czy
100 złotych, wielu przekazuje jednorazowe darowizny. Bardzo za to
wszystkim dziękuję! To jest nasza
wspólna parafia i wszyscy powinniśmy się o nią troszczyć. Muszę
powiedzieć, że jest wielu parafian,
którzy to doskonale rozumieją
i bardzo się z tego cieszę.
Przejdźmy teraz do ubiegłorocznych wydatków. Za energię
elektryczną zapłaciliśmy 99 363
złote; za gaz, ogrzewanie kościoła

i budynków 66 528 złotych; za
wodę 10 804 złote; za usługi związane z cmentarzem i inwestycje
na cmentarzu 23 725 złotych. Za
kwiaty do kościoła zapłaciliśmy
12 951 złotych. Koszty związane z budową nowej plebanii to
178 877 zł. Przy okazji chciałbym
powiedzieć, na jakim etapie jest
budowa nowej plebanii. W 2017
roku przeprowadzono następujące
prace: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach
garażowych; wylanie warstwy dociskowej posadzki w pomieszczeniach garażowych; zamontowanie
opasek pożarowych na przejściach
DOKOŃCZENIE NA STR. 8

funkcjonariuszy Głównego
Zarządu Informacji WP, miała
miejsce przed Willą Jasny Dom
przy ul. Świerszcza 2. Prezes
Fundacji „Willa Jasny Dom”
Marlena Piekarska-Olszówka
została odznaczona medalem
„Pro Patria” za szczególne
zasługi w upamiętnianiu
walk o niepodległość RP. Na
uroczystości na terenie naszej
parafii przybył m.in. biskup
polowy Wojska Polskiego Józef
Guzdek.

..................
3 marca

miał miejsce wyjazd
ministrantów i lektorów do
Niepokalanowa. W pielgrzymce
męskiej służby liturgicznej
wzięli też udział liczni
przedstawiciele rodziców. Tego
samego dnia obchodziliśmy
200. rocznicę podniesienia
diecezji warszawskiej do rangi
archidiecezji. Uczestnicy
pielgrzymki do Niepokalanowa
modlili się, zwłaszcza podczas
Mszy św. sprawowanej
w kaplicy św. Maksymiliana,
za Kościół w Warszawie i za
Kardynała Kazimierza Nycza
w przeddzień jego imienin.

..................
9 marca

zostały ukończone prace
adaptacyjne w kaplicy adoracji.
Wystrój kaplicy wzbogacił
się o dębowe ławki, a także
o wnękę z onyksu, w której
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Kalendarium:
wystawiana jest monstrancja
z Najświętszym Sakramentem.
Wcześniej w kaplicy
zamontowano ołtarz z miejscem
na relikwiarz Męczenników
Rzymskich. Relikwie zostaną
uroczyście wprowadzone do
kaplicy 17 czerwca 2018 roku.
Nad wejściem do kaplicy od
strony ul. Chrościckiego został
też zainstalowany ozdobny szyld
informujący o adoracji.

rur kanalizacyjnych między kondygnacjami; wykonanie sufitu podwieszanego przeciwpożarowego
w garażu; wykonanie tynku w pomieszczeniach; podłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonu i tarasu; pokrycie
elewacji budynku styropianem;
wykonanie tynków ścian i sufitów na pierwszym piętrze; roboty
hydrauliczne; ułożenie instalacji
grzewczej podłogowej; rozprowadzenie instalacji grzewczej do
grzejników ; zainstalowanie rozdzielaczy sterujących; dokończenie
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej; rozprowadzenie instalacji elek-

..................
13 marca

obchodziliśmy 5 rocznicę
wyboru papieża Franciszka
na Stolicę Piotrową. Ksiądz
Proboszcz wziął udział
w uroczystościach, które miały
miejsce w Świątyni Opatrzności
Bożej. Modlitwie przewodniczył
nuncjusz apostolski w Polsce
abp Salvatore Pennacchio,
wzięli w niej udział biskupi
uczestniczący w trwającym
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trycznej, antenowej, telefonicznej;
wykonanie pięciu sztuk fos przy
piwnicznych oknach; podłączenie
do sieci ściekowej. Z innych prac na
terenie parafii – wykonano korektę
studzienek zewnętrznych, rozprowadzono instalację głośników
zewnętrznych, dokonano naprawy
oświetlenia na strychu w kościele
i wykonano ołtarz w kaplicy adoracyjnej. Bardzo ważna była wymiana
okien w kościele. Wymieniliśmy już
wszystkie okna, a jest ich prawie
sto. Warto dodać jeszcze pewien
drobiazg, który bardzo doceniacie
– na ławkach w kościele ułożono
maty izolacyjne, dzięki czemu jest
nam po prostu cieplej.

Bogu dziękuję, że nie mamy zaległości ani kredytów w bankach,
dzięki ludziom dobrej woli jakoś z tego wyszliśmy. Miałem jednak
ciężki czas, kiedy skierowałem list do wszystkich parafian, pamiętacie? Niewielu na niego zareagowało. Wyspowiadam się trochę przed wami: w ubiegłym roku nie robiłem sprawozdania na
koniec roku, bo byłem zły i pomyślałem sobie: „Skoro nie chcecie
wspierać proboszcza, nie wymagajcie od niego sprawozdań”. Ale
dzięki Bogu i ludziom idziemy jednak do przodu.

W PARAFII

Kalendarium:
w tym czasie zebraniu
plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski oraz Korpus
Dyplomatyczny w Polsce.

..................
13-21 marca

REKOLEKCJE
CARITAS

Jak co roku, członkowie Parafialnego
Zespołu Caritas uczestniczyli w rekolekcjach, które odbyły się w dniach 16, 17
i 18 lutego w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Konstancinie. W pięknym otoczeniu i w miłej atmosferze około 250 wolontariuszy wysłuchało m.in.
konferencji poświęconej sytuacji w dotkniętej wojną Syrii. Uczestnicy rekolekcji zgłębiali też nauczanie Ojca Świętego
Franciszka, zwłaszcza na temat stosunku
Kościoła do ludzi ubogich i potrzebujących pomocy. Zwieńczeniem rekolekcji
była Msza święta, której przewodniczył
biskup Piotr Jarecki.

WIELKOPOSTNY
DAR SERCA

18 marca, w piątą niedzielę Wielkiego
Postu, nasi parafianie włączyli się ofiarnie w zbiórkę żywności, którą jako dar
przynieśli do ołtarza w procesji. Zgromadzona żywność została wykorzystana
do przygotowania pięćdziesięciu pięciu
paczek dla osób potrzebujących, w tym
dziewięciu paczek rodzinnych. Pomocą

zostały objęte rodziny, w których wychowuje się łącznie piętnaścioro dzieci.
Przy okazji odbyła się kwesta, podczas
której zebrano tysiąc dziewięćset złotych. Podczas kolejnych niedziel Wielkiego Postu wolontariusze Parafialnego
Zespołu Caritas rozprowadzali świece
na stół wielkanocny. Środki pozyskane
ze sprzedaży blisko trzystu świec zostały
przekazane na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej; część z nich wesprze
parafialny fundusz, przeznaczony na
dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci
z naszej parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w Wielkim Poście swoimi ofiarami
i modlitwą. Zachęcamy do włączania się
w działania naszego zespołu. Nadal poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla posługi miłosierdzia w naszej parafii. Jest wielu ludzi,
którzy czekają na naszą pomoc, nie zawsze materialną. Czasami chodzi o zwyczajną rozmowę lub wsparcie duchowe.
Pan Bóg wynagrodzi każdą chwilę, którą
poświęcimy naszym braciom w potrzebie.

DZIĘKUJEMY
ZA 1%

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wskazali Caritas Archidiecezji
Warszawskiej jako organizację pożytku
publicznego, której przekazali 1% swojego
podatku ze wskazaniem naszej parafii jako
celu szczegółowego. Na konto parafii za
rok 2016 wpłynęło 1800 zł. Dzięki środkom pozyskanym z 1% możemy dofinansować kolonie dla dzieci z naszej parafii.
Aleksandra Niemiro

w naszej parafii głoszone
były rekolekcje wielkopostne.
Rekolekcje dla szkół poprowadził
ks. Jacek Fijałkowski wraz
z panią Justyną Tabędzką ze
Szkoły Nowej Ewangelizacji
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Rekolekcje parafialne oraz
rekolekcje dla gimnazjalistów
wygłosił ks. dr Andrzej
Bosowski, biblista i przewodnik
po Ziemi Świętej.

..................
18 marca

po wieczornej Mszy św. odbył
się koncert Młodzieżowego
Chóru Parafii Chrystusa
Miłosiernego w Białej
Podlaskiej pod batutą dra Piotra
Karwowskiego. Usłyszeliśmy
pieśni wielkopostne,
wśród nich m.in. Ogrodzie
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Kalendarium:

Słowo ks. Proboszcza
Zygmunta Niewęgłowskiego
wygłoszone 31 grudnia 2017 roku, w Niedzielę Świętej Rodziny
DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

Oliwny, Suplikacja (Kamil
Przygrodzki), Domine non
secundum i O crux ave. Pieśni
były przeplatane rozważaniami
na temat Męki Pańskiej.

..................
23 marca

przeszliśmy ulicami naszej
parafii, uczestnicząc
w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej. W tym roku naszej
modlitwie towarzyszyły
rozważania autorstwa abpa
Grzegorza Rysia.

..................
25 marca

Niedzielą Palmową
rozpoczęliśmy obchody
Wielkiego Tygodnia. Podczas
Mszy świętych Mękę
Pańską śpiewali wokaliści
z Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska
Polskiego. Msza św. o 12.30
rozpoczęła się uroczystą
procesją z palmami.
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Chciałbym też poruszyć temat sakramentu chorych. Naszym wielkim problemem
jest to, że nie potrafimy rozmawiać w rodzinach o cierpieniu i śmierci, nie
potrafimy też szczerze rozmawiać z ludźmi poważnie chorymi i umierającymi.
Lekarz słyszy od pacjenta: „Tylko niech pan doktor nie mówi rodzinie, że jestem
śmiertelnie chory”, a od rodziny: „Tylko niech pan nie mówi naszej mamie, że jest
śmiertelnie chora”. W ten sposób wszyscy żyją w iluzji, a Pan Bóg chce, żebyśmy
żyli w prawdzie. Jest wielką szkodą duchową, kiedy chory człowiek nie przyjmuje
sakramentów, bo nikt mu tego nie zaproponował. Ciągle pokutuje niemądry
przesąd, że wizyta księdza pogorszy stan chorego, podczas gdy jest właśnie
odwrotnie! Spowiedź, sakrament namaszczenia i Komunia św. przynoszą choremu
ogromne duchowe pokrzepienie, którego przecież tak bardzo potrzebuje. W takich
chwilach nie ma nic ważniejszego. Cieszy mnie, że wielu naszych parafian z takiej
posługi korzysta. Do dyspozycji są księża, którzy odwiedzają chorych w pierwsze
piątki miesiąca i zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. W niedzielę Komunię św.
zanoszą chorym szafarze. Takich wyjść odnotowaliśmy w ubiegłym roku w księdze
chorych 411. Moim zdaniem jest to wciąż mało. Znacie przecież sąsiadów i wiecie
nieraz, że miesiącami nie chodzą do kościoła. Dlaczego ich nie odwiedzić i nie
porozmawiać o możliwości przyjęcia sakramentów. Trzeba jednak powiedzieć, że
największa odpowiedzialność spoczywa tu oczywiście na rodzinie i bliskich chorego.
Mieliśmy 101 dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Warto stawiać
sobie zawsze pytanie: Co jest w tym wydarzeniu najważniejsze – wystawna
impreza i prezenty czy Pan Jezus? Czasami ten klimat wokół Pierwszej Komunii
Świętej jest trudny. Trzeba się za dzieci i ich rodziców modlić, bo często w tych
rodzinach jest wiele cierpienia.
Skoro mowa o dzieciach, to jeszcze kilka słów na temat szkoły. Ważne, by
w radach rodziców, które mają wpływ na wiele rzeczy, byli obecni ludzie wierzący.
Bracia i siostry, ruszcie się z miejsca, z tych kanap, żeby szkoła była wasza, by
były w niej obecne wartości chrześcijańskie, wiara, Bóg. Mamy wychowywać, to
nasze wspólne zadanie – rodziny, Kościoła, państwa, szkoły. Od tego zależy nasza
przyszłość. Nie pozwólmy na to, żeby narzucano nam fałszywy pogląd, jakoby
w przestrzeni publicznej nie było miejsca dla Boga i religii.
Sakrament bierzmowania przyjęły w ubiegłym roku 22 osoby, 10 osób mniej niż
rok wcześniej. Tu znowu pytanie: Czy wychowujemy do wiary? Niektórzy mówią,
że dwa lata przygotowania to za dużo. Całe życie trzeba się przecież wychowywać
do wiary. Warto rozmawiać z młodzieżą o sprawach duchowych, za rzadko to
robimy. Ci młodzi są naprawdę wrażliwi, poszukują. Bogu dzięki, jeśli zostało w ich
sercach zasiane ziarno Bożej miłości, bo będą mieli do czego wrócić, nawet jeśli na
jakiś czas się pogubią. Bóg naprawdę wkracza w ich życie i przygotowuje ich do
tego, by byli pełni Ducha Świętego i by nieśli wiarę innym.
Cieszy mnie, że sakrament pokuty jest traktowany coraz bardziej poważnie, coraz
więcej osób przystępuje do spowiedzi systematycznie, co miesiąc, dwa, a czasami
częściej. Przypominam o dyżurze w konfesjonale w każdy piątek od 19 do 20.
Cieszy mnie również, kiedy to dorośli proszą o Chrzest. Zdarza się to rzadko, ale
w ubiegłym roku mieliśmy jedną taką osobę. Zachęcam też bardzo do modlitwy
za wszystkich naszych parafian, którzy jeszcze nie otworzyli się na łaskę wiary,
to nasz obowiązek! Jeśli znamy takich ludzi, mówmy o nich Panu Boga i prośmy
o Ducha Świętego, by natchnął nas, jak pomóc im zbliżyć się do Boga i Kościoła.
Pamiętajmy o tym, że najbardziej wiarygodnym sposobem głoszenia Ewangelii jest
świadectwo własnego życia. Prośmy o to, byśmy w tym rozpoczynającym się roku
byli dla wszystkich świadkami wiary, nadziei i miłości. Módlmy się zwłaszcza za
nasze rodziny, by w świecie pełnym kłótni, wojen i nienawiści były sanktuariami
Bożej miłości. Amen.

W PARAFII

Ministranci w Niepokalanowie

W sobotę 3 marca ministranci i lektorzy z naszej parafii wraz z rodzinami i opiekunem
męskiej służby liturgicznej ks. Jackiem Grabowskim udali się na pielgrzymkę do pobliskiego Niepokalanowa, miejsca ofiarowanego Maryi przez św. Maksymiliana Kolbego.
Była to pierwsza sobota miesiąca, dzień w sposób szczególny poświęcony Niepokalanej.
Cała grupa, licząca ponad trzydzieści osób,
spotkała się jeszcze przed godziną ósmą rano
na stacji PKP Ursus Północny, aby udać się we
wspólną podróż pociągiem do Niepokalanowa. Wydawać by się mogło, że wczesna pora
i ujemna temperatura powietrza uprzykrzą pielgrzymkę, lecz od samego początku na twarzach
uczestników wyjazdu widniały szerokie uśmiechy
i wszystkim dopisywał humor. Półgodzinna podróż, zwłaszcza dla najmłodszych ministrantów,
okazała się dużą atrakcją.
Bezpośrednio po przyjeździe do Niepokalanowa udaliśmy się do Bazyliki. Po krótkim zwiedzaniu i modlitwie rozpoczęliśmy przygotowania
do Mszy świętej w zabytkowej kaplicy świętego
Maksymiliana, znajdującej się kilkadziesiąt metrów od głównej świątyni. Liturgia, poprzedzona słowem wstępnym, przybliżającym historię
Niepokalanowa, a także samego świętego Maksymiliana, miała szczególny charakter. Msza św.
w małej, zabytkowej, drewnianej kaplicy, w której
uczestniczyła duża część męskiej służby liturgicznej naszej parafii, dała nam poczucie wspólnoty
i wielu osobom zapadła w pamięć.
Zaraz po Mszy św. przystąpiliśmy do intensywnego etapu zwiedzania. Brat Maksymilian
oprowadził nas po izbie pamięci swojego imiennika. Mogliśmy zobaczyć oryginalne przedmioty,
których używał św. Maksymilian, a także dokumenty i zdjęcia. Mieliśmy też zaszczyt być w celi
o. Maksymiliana, która była ostatnim miejscem jego pobytu na wolności. To z tej celi zakonnik udał
się w swoją ostatnią drogę do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Z historią życia ojca Kolbego, począwszy od
jego urodzin, przez czasy seminarium, wyjazdy

na misje, aż do męczeńskiej śmierci w Auschwitz,
a także z historią samego Niepokalanowa zapoznaliśmy się szczegółowo w niewielkim muzeum
klasztornym. Kolejnym punktem programu było
misterium Męki Pańskiej, wystawiane przy użyciu ruchomych figur przedstawiających biblijne
postaci. Zaraz po obejrzeniu misterium, w samo
południe, odmówiliśmy wspólnie Anioł Pański.
Po tym czasie wszyscy potrzebowaliśmy
chwili odpoczynku i dlatego jako kolejny punkt
programu zaplanowany został wspólny obiad.
Był to bardzo wesoły czas, zwłaszcza że podczas
posiłku ksiądz Jacek zdradził przygotowaną dla
nas niespodziankę, którą była wizyta we franciszkańskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.
Niespodzianka okazała się strzałem w dziesiątkę. Zarówno młodsi, jak i starsi z wielką uwagą
przysłuchiwali się opowiadaniu brata Janusza,
oprowadzającego nas po remizie. Ministrantom
tak bardzo podobało się zwiedzanie straży, że nie
starczyło nam już czasu na obejrzenie Muzeum
Papieskiego. Bezpośrednio z jednostki OSP szybkim krokiem udaliśmy się na peron i wróciliśmy do
Włoch.
Cała pielgrzymka okazała się inicjatywą bardzo udaną i budującą wspólnotę ministrancką.
Mimo że charakter wyjazdu nie był ściśle pokutny, to na pewno posłużył nam jako dzień skupienia w czasie Wielkiego Postu i pozwolił zacieśnić
więzi między nami, a przez to przybliżyć się do
Jezusa. Szczególnie cieszy liczny udział oraz zaangażowanie całych rodzin. Niektórzy już w drodze
powrotnej dopytywali się o termin i miejsce kolejnego takiego wyjazdu oraz deklarowali pomoc
w jego organizacji.
Jan Golachowski
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„MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE”

JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

„Nasz miłosierny Pan, jak kochający Ojciec, w obliczu
najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać
mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową”.

CYRENEJCZYK POMAGA JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

„Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał
i mnie, bym Go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej
ktoś cierpi – nie doznając pocieszenia – tym lepiej rozumie ból
dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej – nie mając
pociechy – i w tym cierpieniu odnajdywać całą swoją radość”.

JEZUS UPADA TRZECI RAZ POD KRZYŻEM

„Nie zapominajcie, że w cierpieniu chcę być sam, tylko sam,
jedynie sam. Boję się, by nie odejść stąd bez Jezusa. Wyrzucałbym
sobie, gdybym choć na chwilę pozostał bez krzyża lub – co gorsze –
gdyby inni mi krzyż odebrali”.

JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
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„Dobrze wiem, że krzyż jest znakiem miłości, zadatkiem
odkupienia, a miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może
być prawdziwa. Pragnę cierpieć z miłości do Jezusa”.

JEZUS OBARCZONY KRZYŻEM

„Wcale nie pragnę, by krzyż stał się lżejszy, bo cierpienie
z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję krzyż
na ramionach Jezusa, czuję się silniejszy, a moje serce
przepełnia święta radość”.

ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSA

„Jeśli wiem, że jakaś osoba jest udręczona na duszy i ciele, czegóż nie
zrobiłbym dla niej u Chrystusa, aby zobaczyć ją wolną od strapienia.
Gdyby Pan zezwolił mi, wziąłbym chętnie na siebie wszystkie jej
cierpienia i wysłużone zasługi dla jej dobra po to, żeby zobaczyć ją
znowu zdrową”.

JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

„Doświadczając miłości, wiem, że tym, kto mnie kocha, jest Chrystus,
Kiedy natomiast spotyka mnie cierpienie, wówczas ja jestem tym,
który kocha. Chcąc mnie przekonać o swojej miłości, pozwala mi
zakosztować ran, cierpienia, uczestniczyć w Swojej męce...”.

JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

„Nie pragnę niczego innego – albo umrzeć, albo kochać Boga.
Albo śmierć, albo miłość – bo życie bez miłości Boga
jest gorsze niż śmierć”.

W PARAFII

– PRACE DZIECI Z PROMIENISTEJ

JEZUS UPADA PIERWSZY RAZ

„Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego.
Skoro więc Syn Boży, z czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie
mam najmniejszej wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu krzyż,
staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną”.

JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

„Tak! Kocham krzyż, tylko krzyż, bo zawsze widzę go na ramionach
Jezusa. A Jezus wie, że oddaję Mu całe swoje życie i całe serce
poświęcam Jemu i Jego cierpieniom”.

JEZUS UKRZYŻOWANY

„Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienie, kiedy staję wobec
bolesnej sceny Kalwarii. Jednocześnie jest rzeczą niepojętą, jak
wielką ulgę przynosi Jezusowi współcierpienie z Nim, zwłaszcza
gdy znajdzie się ktoś, kto z miłości do Chrystusa – nie oczekując
pocieszenia – jest gotów uczestniczyć w Jego bólu”.

JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

„Dziewico bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy
coraz głębiej wnikali w tajemnicę Krzyża i razem z Tobą
jednoczyli się z cierpieniami Jezusa...”.

JEZUS POCIESZA POBOŻNE NIEWIASTY

„Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi...
Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż
zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd
przechodzi się na inną górę, zwaną Tabor”.

JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

„O jakże słodkie jest imię krzyża. W ramionach Chrystusowego
krzyża dusze przyoblekają się w światło, zapalają się miłością,
stają się uskrzydlone, by wznosić się coraz wyżej. Niech więc
i dla nas krzyż Chrystusa będzie miejscem wytchnienia, szkołą
doskonałości, ukochanym dziedzictwem...”.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Autorem rozważań jest o. Pio. W roku 2018 obchodzimy 50. rocznicę jego śmierci i 100. rocznicę otrzymania stygmatów.
Miejsca związane z życiem o. Pio odwiedził w marcu papież Franciszek.
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Tradycja
to przekazywanie
Rozmowa z ks. Sławomirem Abramowskim,
proboszczem Parafii Św. Jana Pawła II na Bemowie
Spędził Ksiądz wiele lat w Ziemi Świętej. Pamięta Ksiądz
swój pierwszy pobyt?
Pierwszy raz pojechałem do Ziemi Świętej rok po moich święceniach, w roku 1999. Wszystko było wtedy dla
mnie nowe i dziwne. Razem z innymi księżmi mieszkaliśmy w hotelu i pamiętam, że nocą wymykaliśmy się,
żeby… się modlić. To było bardzo piękne doświadczenie.
To było wiosną, było przepięknie, rozgwieżdżone niebo,
w nocy tam wszystko żyje. Wtedy zrozumiałem, że Jezus
– kiedy wychodził nocą na modlitwę – był nie tyle ascetą,
co estetą. Podczas pobytu w Jerozolimie też się wymknęliśmy. Kompletnie nie znaliśmy miasta. Dotarliśmy na
Stare Miasto, błąkaliśmy się i w pewnym momencie zobaczyliśmy na ścianie napis „Via Dolorosa”, czyli „Droga
Krzyżowa”, co nas bardzo poruszyło.
Potem wracał Ksiądz do Jerozolimy bardzo często. Które
miejsce jest dla Księdza najważniejsze?
Grób Pański jest oczywiście wyjątkowy, bo nie ma drugiego takiego pustego grobu na świecie… Lubiłem się
modlić w Getsemani – w grotach albo w bazylice. Ale
najwięcej łask otrzymałem w domku Świętej Rodziny
w Nazarecie i w Wieczerniku.
Czy to tam rzeczywiście Jezus spędził ostatnie chwile
przed swoją męką?
Tak, choć oczywiście to miejsce zostało później przebudowane. Wygląda na to, że kawałek ściany i fragment
jednego rogu są oryginalne. Tu chciałbym od razu powiedzieć coś, co jest istotne. Kiedy oprowadzałem pielgrzymki po Ziemi Świętej, mówiłem zawsze, że są trzy
rodzaje miejsc świętych. Jedne to są te autentyczne, czyli
potwierdzone przez tradycję i archeologię. Drugie są takie półautentyczne, tzn. potwierdza je jedynie tradycja.
Trzecie to miejsca, które upamiętniają momenty z życia
Jezusa, ale z całą pewnością nie są autentyczne. Przykładem takiego miejsca w naszych realiach jest Kalwaria
Zebrzydowska. Choć jest to miejsce uświęcone modlitwą
wielu pokoleń, z historyczną osobą Jezusa nie ma nic
wspólnego. Takie miejsca są również w Jerozolimie, co
wcale nie umniejsza ich znaczenia.
Które miejsca związane z męką Jezusa są autentyczne,
czyli potwierdzone przez tradycję i archeologię?
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Z całą pewnością Golgota i Grób Pański, to
nie ulega najmniejszych wątpliwości. Bardzo prawdopodobne jest miejsce uwięzienia
Jezusa, czyli pałac Kajfasza. W tym pałacu
odbyło się jedno z przesłuchań Jezusa.
Współcześnie wybudowano w tym miejscu
kościół, który nosi nazwę in Gallicantu, na
pamiątkę piania koguta, które rozległo się po
tym, kiedy Piotr zaparł się Jezusa.
Tak, właśnie. W podziemiach tego kościoła
można zobaczyć starożytne piwnice, w których w czasach Jezusa przetrzymywano
więźniów. Jest bardzo prawdopodobne, że
właśnie w tym miejscu Jezus spędził ostatnią
noc przed śmiercią. W pobliżu tej świątyni
archeolodzy odkryli kilkadziesiąt schodów,
które pochodzą z czasów Jezusa. Po tych
schodach mógł być rzeczywiście prowadzony Jezus z Ogrodu Oliwnego do pałacu Kajfasza.
Wspomniał Ksiądz o Getsemani. Mówi się, że
drzewa oliwne, które tam rosną, pamiętają
czasy Jezusa. Inni twierdzą, że to niemożliwe, bo Rzymianie wycięli wszystkie drzewa,
kiedy burzyli Jerozolimę w roku 70.
Drzewo oliwne nie rośnie tyle czasu. Najstar-
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Kaplica w miejscu ukrzyżowania Jezusa (Golgota)

sze oliwki, które tam rosną, mają pewnie jakieś osiemset, dziewięćset lat. Drzewo oliwne ma jednak bardzo mocne i grube korzenie. Nawet jeśli wytnie się drzewo, z tego korzenia mogą wypuścić nowe odrośle. W tym
sensie tak, ten ogród pamięta czasy Jezusa.
Getsemani kojarzy się nam oczywiście z modlitwą Jezusa przed męką i Jego aresztowaniem. Jezus bywał tam jednak i wcześniej.
Lubił, zdaje się, to miejsce?
Ogród oliwny był wtedy na pewno dużo
piękniejszy niż dzisiaj. Trzeba pamiętać, że
poziom wód gruntowych się bardzo obniżył
i nie ma potoku Cedron. W tamtych czasach
płynęła tam pewnie woda. W Talmudzie
czytamy o procesji, która w Sukkot, czyli
w Święto Namiotów szła do doliny Cedronu.
Jest tam mowa o nadrzecznych wierzbach,
których gałęzie miały po kilka metrów. Ten
obszar był więc wtedy dużo bardziej zadrzewiony, a więc i piękny. I tam były groty. Jezus
przebywał tam często ze swymi uczniami,
jak mówi Ewangelia. Mieli stamtąd piękny
widok na Świątynię. Groty służyły za schronienie przed letnim skwarem, bo cień, który
dawały drzewa mógł być niewystarczający.
Kościół w Getsemani jest współczesny, wybudowano go w 1924 roku, ale jego wnętrze
kryje skałę, na której miał się modlić Jezus
przed męką. Skąd wiadomo, że było to właśnie tam?
Jest to bardzo dawna tradycja, na pewno musiało być to gdzieś w pobliżu. Kiedy budowano obecny kościół, natrafiono na ruiny starożytnej świątyni, która została wzniesiona pod

koniec IV wieku. I już wtedy centralne miejsce zajmowała skała, którą możemy oglądać dzisiaj, to potwierdzają
badania archeologiczne. Informację o tym, gdzie modlił
się Jezus, przekazywano więc sobie pewnie z pokolenia
na pokolenie. To tak jak w rodzinie. Pokazuje się przecież
dzieciom czy wnukom różne ważne miejsca, w których
dokonało się coś, co powinno zostać zapamiętane. Słowo
„tradycja” oznacza zresztą właśnie „przekazywanie”.
Czy Droga Krzyżowa, którą w Jerozolimie codziennie
przemierzają pielgrzymi, ma wyłącznie charakter symboliczny?
Nie wszystko jest historycznie potwierdzone. Nie wiemy
dokładnie, gdzie dokonał się proces Jezusa, gdzie Go ubiczowano. Przyjmuje się, że miało to miejsce w twierdzy
Antonia, inni jednak wskazują na pałac Heroda. Niektóre stacje mają jednak uzasadnienie historyczne. Tak jest
oczywiście z ostatnimi stacjami, które mieszczą się we
wnętrzu bazyliki Grobu Pańskiego, ale nie tylko. Bardzo
silna jest tradycja związana ze stacją czwartą. Wszystko
wskazuje na to, że miejsce spotkania Jezusa z Matką jest
autentyczne.
Golgotę wyobrażamy sobie na ogół jako dość wysokie
wzniesienie. Tymczasem był to raczej niewielki pagórek
tuż za murami miasta, fragment nieczynnego kamieniołomu…
Tak, rzeczywiście. Pagórek nie był wysoki, i nie miał
taki być. Rzymianie nie krzyżowali ludzi na jakichś wysokich odległych wzniesieniach, ale w miejscach, które
były dobrze widoczne. Skazańców krzyżowano na przykład wzdłuż dróg, albo na miejscach, które były widoczne dla przechodzących.
Chrześcijanie nie od razu mogli upamiętnić to miejsce,
ale o nim nie zapomnieli…
Bez wątpienia chrześcijanie przekazywali sobie z poko-
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konywali takich prób, twierdzili, że w tym
miejscu przestają działać prawa fizyki. Hipotezy zweryfikowano więc dopiero po zdjęciu
płyty.
Jakich odkryć dokonano?

Grób Pański

lenia na pokolenie wszystko, co dotyczyło męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Golgota była miejscem
dobrze znanym, pod Golgotą się chrześcijanie modlili.
Paradoksalnie do utrwalenia tej tradycji przyczynił się
cesarz Hadrian, który w roku 135 nakazał zasypanie
kamieniołomu i wzniesienie na tym miejscu świątyni
kapitolińskiej oraz świątyni ku czci Afrodyty. Odnalezienie Golgoty i Grobu Pańskiego oraz upamiętnienie
tych miejsc polecił cesarz Konstantyn. Nakazał zatem
zburzenie świątyń Hadriana, które według tradycji jerozolimskiej miały zostać wzniesione dokładnie w miejscu
męki i zmartwychwstania Jezusa.
Prześladowani chrześcijanie przekazywali też sobie informacje o cysternie, w której przechowywano resztki
krzyża Jezusa.
Kiedy do Ziemi Świętej przybyła św. Helena, matka cesarza Konstantyna, pokazano jej to miejsce. Można zresztą zobaczyć tę cysternę, dziś to kaplica usytuowana
w podziemiach bazyliki Grobu Pańskiego. Tam św. Helena miała odnaleźć relikwie Krzyża, tam zatem wzięło
początek obchodzone po dziś dzień 14 września Święto
Podwyższenia Krzyża.

Potwierdzono, że bez wątpienia tam był
grób i że był to grób elegancki. Świadczy
o tym wspomniana półka. Przeciętne groby
wyglądały w ten sposób, że wchodziło się do
przedsionka, to było niewielkie pomieszczenie, w którym można się było wyprostować.
Z przedsionka był dostęp do kilku komór
grobowych, które były niewielkie, nie można było do nich wejść, wsuwano tam jedynie ciało. Taką komorę się zamurowywało.
Tak wyglądały groby przeciętne. Natomiast
w grobach ekskluzywnych była większa
grota i ciało było kładzione na takiej półce.
Wygląda na to, że grób Jezusa był właśnie
taki. Pamiętajmy, że Jezus został pochowany
w grobie należącym do Józefa z Arymatei,
członka Sanhedrynu, który był człowiekiem
zamożnym. To on udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
Każdego dnia przed Grobem Pańskim ustawiają się długie kolejki pielgrzymów, którzy
chcą choć przez moment pomodlić się w tym
szczególnym miejscu. Gospodarzami są
chrześcijanie różnych wyznań i obrządków
– katolicy, prawosławni, Ormianie, ale także
Koptowie i chrześcijanie etiopscy. Ta wielokulturowość jest z jednej strony piękna, ale
bywa też powodem nieporozumień. Z czego
one wynikają?
Dla nas katolików są to oczywiście miejsca
bardzo ważne, bo związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. U nas
jednak ten punkt ciężkości jest chyba położony gdzie indziej – nie tyle na miejscach świętych, ile na obecności żywego zmartwych-

Komuś, kto nie był w Jerozolimie, trudno sobie wyobrazić, że Golgota i Grób Pański są usytuowane tak blisko
siebie. Dziś można te miejsca oglądać w jednej świątyni, która zresztą była wielokrotnie przebudowywana ze
względu na różne zawirowania historyczne. Ostatnio
renowacji poddano kaplicę Grobu Pańskiego, było to
ważne przedsięwzięcie…
Tak, remont był konieczny. W związku z trzęsieniami
ziemi, kaplicy groziło zawalenie. W latach 30. XX wieku zabezpieczono ją specjalnym metalowym rusztowaniem. To rozwiązanie było jednak tymczasowe, podjęto
w końcu decyzję o gruntownej renowacji, którą niedawno ukończono. Metalowe klamry zostały usunięte,
wszystko zostało pieczołowicie zakonserwowane. Przy
tej okazji zdjęto płytę z grobu. Było sporym zaskoczeniem, że pod spodem odnaleziono coś na kształt półki,
na której mogło leżeć ciało Jezusa. Próbowano to oczywiście ocenić wcześniej, bez otwierania, ale z jakichś
powodów było to niemożliwe. Naukowcy, którzy do-
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Kościół Getsemani – miejsce modlitwy Jezusa

wojskowe. Jest taka praktyka w Izraelu, że rekruci w ramach służby wojskowej obwożeni są raz w miesiącu po
różnych ważnych miejscach historycznych. Zwiedzają
oczywiście również i to miejsce.
A muzułmanie?

Wieczernik

wstałego Chrystusa, z którym spotykamy się
realnie, kiedy słuchamy Jego Słowa i kiedy
przyjmujemy sakramenty, czyli w tajemnicy
Kościoła. I ta obecność Jezusa jest tak samo
żywa i prawdziwa wszędzie na świecie. Dla
prawosławnych i dla Ormian najważniejsze
są tamte konkretne fizyczne miejsca. Dla nas
te miejsca są oczywiście święte, są celem
pielgrzymek, ale nie jest to w naszej wierze
najistotniejsze. Różna jest z pewnością intensywność przeżywania adoracji miejsc materialnych. Czasami wystarczy więc, że ktoś
posprząta pół metra za daleko, i od razu robi
się awantura, no bo jeśli ktoś posprzątał pół
metra dalej, to znaczy, że uważa, że to jego
teren. I z tego rodzą się kłótnie, które nieraz
się kończą rzeczywiście dość nieprzyjemnie.
Żydzi odwiedzają to miejsce?
Żydów nie widuje się raczej w bazylice Grobu Pańskiego. Wyjątek stanowią wycieczki

Dla muzułmanów to miejsce nie ma wielkiego znaczenia. Jest natomiast jedna ciekawostka historyczna. Są
dwie rodziny muzułmańskie, które są odpowiedzialne
za klucze do bazyliki. Ponieważ były te różne scysje między chrześcijanami, którzy często nie mogli się między
sobą porozumieć, w którymś momencie ówczesny zarząd Jerozolimy uznał, że trzeba to jakoś uporządkować.
W połowie XIX wieku zebrano więc prawosławnych,
katolickich i ormiańskich przełożonych, żeby ustalić, co
jest czyje, kiedy są jakie liturgie etc. Spisano dokument,
w którym zawarto wszystkie regulacje i nazwano go Status quo. Dokument ten obowiązuje zresztą po dziś dzień.
Jedno z ustaleń dotyczy kluczy do bazyliki. Żeby uniknąć
nieporozumień, powierzono je muzułmanom.
Co dał Księdzu kilkunastoletni pobyt w Ziemi Świętej?
Poznanie miejsc świętych było z pewnością ważnym doświadczeniem, ale dużo ważniejsze było to, że nauczyłem się tam dość dobrze języka hebrajskiego. Mogę więc
czytać Pismo Święte po hebrajsku. Dzięki temu odkryłem wiele rzeczy związanych z Ewangelią, całą tę kulturę czasów Jezusa. Dużo łatwiej odkrywać to, będąc na
miejscu. Dzięki poznaniu kultury żydowskiej zacząłem
czytać Talmud. Te różne tradycje znał doskonale Jezus
i one są niesamowite, jeżeli chodzi o interpretację Ewangelii, w której wiele rzeczy jest napisanych między wierszami. Za jednym zdaniem, że Jezus udał się na Święto
Namiotów do Jerozolimy stoi cała masa informacji, które nie są zapisane w Ewangelii, można to znaleźć w Talmudzie albo w dziełach historycznych Flawiusza, gdzie
jest dokładnie opisane, jak się to wszystko przeżywało.
Rozmawiał: ks. Jacek Grabowski
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DRZEWO
Gilbert Chesterton napisał w latach 30. ubiegłego wieku: „Tylko człowiek niespełna rozumu, stojąc
przed tą mozaiką, może powiedzieć, że nasza wiara
jest pozbawiona życia albo że jest apoteozą śmierci.
U góry widać obłok, z którego wysuwa się ręka Boga
– zdaje się chwytać krzyż jakby za rękojeść. Wbija go
w ziemię niczym miecz. W rzeczywistości jednak to
coś zupełnie innego niż miecz, bo kontakt z krzyżem
nie przynosi śmierci, ale życie. To życie uwalnia się niejako i rozprzestrzenia, tak aby świat miał życie, i miał
je w obfitości.” (por. J 10,10) Chesterton pisze w ten
sposób o mozaice z XII wieku, której fragment znalazł
się na okładce „Uwierzyć”. Znajduje się ona w kościele
św. Klemensa w Rzymie i jest jednym z największych
dzieł sztuki mozaikowej tamtych czasów.
Symbolika mozaiki z kościoła św. Klemensa jest niezwykle bogata, przyjrzymy się tu tylko niektórym jej elementom. W centrum
mozaiki znajduje się ogromny krzyż, obok którego stoją Maryja
i Jan Ewangelista. Krzyż nie jest tu przedstawiony jako narzędzie
zbrodni, ale jako tron, na którym Zbawiciel króluje i przyciąga
wszystkich do siebie (por. J 12,32). Uwagę zwraca też ogromna roślina u stóp krzyża – to akant, który bujnie wyrasta z ziemi użyźnionej
krwią Chrystusa. To odwołanie do obrazu winnego krzewu i latorośli z Ewangelii św. Jana (J 15). W tym samym rozdziale Ewangelista
przytacza słowa Jezusa o owocach, które mają przynosić chrześcijanie. Gałęzie wyrastające z życiodajnego korzenia wypełniają całą
przestrzeń absydy. W wielu miejscach przedstawiono też kosze pełne owoców – są symbolem dobrych czynów, które wierzący pełnią
dzięki łasce Boga.
Człowiek zakorzeniony w Chrystusie jest jak wiecznie zielone
drzewo. Mówi o tym psalmista: „Szczęśliwy człowiek, który (…)
ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem
i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które
wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, co uczyni,
pomyślnie wypada” (Ps 1,1-3). U dołu mozaiki widać tę płynącą
wodę, cztery potoki nawiązują do czterech rzek biblijnego raju. Jest
to zapowiedź wód Chrztu świętego, który daje człowiekowi życie
wieczne. Ludzi symbolizują jelenie, pijące ze źródła wody żywej. To
nawiązanie do kolejnego psalmu: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!” (Ps 42,1).
U dołu mozaiki widoczne są sceny z życia codziennego: kobieta karmiąca kury, pasterze pasący stado owiec, a także myśliwi,
wybierający się właśnie na polowanie. To zwyczajni chrześcijanie tamtych czasów, którzy wykonują swoją normalną pracę. Żyją
jednak i pracują pod znakiem chwalebnego krzyża, ich życie jest
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ŻYCIA
zatem odkupione. Człowiek, który spotkał w swym życiu Chrystusa, który doświadczył przebaczenia grzechów i otworzył się na
moc płynącą z sakramentów, już nie boi się śmierci. Żyje swoim
normalnym życiem, ale w głębi serca wie, że „nic nie zdoła go już
odłączyć od miłości Boga” (por. Rz 8,35). Wiarę w zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy symbolizują przechadzające się wśród
ludzi pawie.
Uwagę zwraca dwanaście gołębi na krzyżu. Symbolizują dwunastu apostołów, którzy mają zanieść światu Dobrą Nowinę o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa. Apostołowie w obliczu męki i śmierci
swojego Mistrza byli pełni lęku. Po Zmartwychwstaniu i doświadczeniu Pięćdziesiątnicy otworzyli się jednak na działanie Ducha
Świętego. Dzięki temu przestali się bać i byli gotowi oddać życie
za Chrystusa. Na mozaice powyżej absydy przedstawiono czterech
wielkich Męczenników Rzymskich. Po lewej stronie widzimy zatem św. Pawła. Obok niego siedzi św. Wawrzyniec, który trzyma
krzyż. Pod jego stopami znajduje się ruszt jako symbol męczeńskiej
śmierci, którą poniósł. Paweł zachęca Wawrzyńca, by nie bał się
iść za Chrystusem, bo to On właśnie odniesie triumf nad diabłem
i śmiercią. Zapowiedział to prorok Izajasz w słowach: „Widziałem
Pana siedzącego na tronie” (por. Iz 6,1). Słowa te są widoczne na
zwoju, który trzyma prorok.
Spójrzmy teraz na prawą stronę. Św. Piotr wskazuje Chrystusa
św. Klemensowi. Pod spodem widoczny jest napis: „Patrz na Chrystusa, którego ci obiecałem”. Św. Klemens trzyma w ręku kotwicę,
poniżej widoczna jest łódź i ryby. To wyraźne nawiązanie do jego
męczeńskiej śmierci, miał zginąć przywiązany do kotwicy i wrzucony do Morza Czarnego. Poniżej widzimy proroka Jeremiasza,
który trzyma w ręku zwój swojego sekretarza Barucha ze słowami: „To jest nasz Bóg i żaden inny nie może się z Nim równać” (Ba
3,36).
Średniowieczna mozaika z kościoła św. Klemensa to ułożony
z niewielkich kamyków traktat teologiczny, który wysławia miłość Boga do człowieka. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne” – mówi Jezus w rozmowie z Nikodemem
(J 3,16). To serce Ewangelii, największa tajemnica naszej wiary.
W czasie Wielkiego Postu, Świętego Triduum Paschalnego i całego okresu wielkanocnego Bóg pragnie nas w tę tajemnicę wprowadzać. To dla nas zastawia stół, by nas karmić swoim Ciałem
i Krwią. To dla nas zostaje umęczony, ukrzyżowany i złożony do
grobu. Dla nas zstępuje do otchłani i dla nas zmartwychwstaje.
Istotą tych dni, istotą świąt paschalnych, istotą naszej wiary i samego Boga jest właśnie Miłość, którą nas Bóg obdarzył. To Miłość
Boga objawiona w Jezusie Chrystusie sprawia, że życie człowieka
rozkwita i staje się pełną życia wiosną.
Ks. Jacek Grabowski
Podczas pisania artykułu korzystałem ze strony internetowej: www.gliscritti.it.
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Dzięki życzliwości o. Macieja Jaworskiego OCD kontynuujemy rozpoczęty jesienią cykl artykułów jego autorstwa, poświęconych ludziom,
którzy w obliczu niewyobrażalnego wręcz cierpienia zostawili poruszające świadectwo wiary.

Ubogi saper
Był rok 1994. W Burundi po zamordowaniu pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta, Melchiora Ndadaye, wybuchła kolejna wojna, tym razem trwająca
ponad 10 lat. Arcybiskup Joachim Ruhuna
spędzał wieczór w Bużumburze, w Ognisku Miłości (Foyer de Charité) Marty Robin. Zagadnięty przy kolacji o sytuację
i perspektywy dla kraju i regionu, zamyślił się i powiedział: „Potrzebujemy ludzi,
którzy zgodzą się ofiarować swoje życie,
męczenników”. Odłożył sztućce i ze swoim
znanym uśmiechem zwrócił się do jednej
z zaprzyjaźnionych sióstr: „Concessa, nie
chciałabyś być pierwsza?” Młoda i energiczna członkini ruchu, założonego przez
francuską mistyczkę, odparowała z całym
spokojem: „Ależ Ekscelencjo, nie śmiałabym odebrać ci honoru bycia pierwszym,
jako dobry pasterz powinieneś dać przykład”. Dwa lata później razem oddali życie. Concessa skonała kilka minut po Arcybiskupie.
U ŹRÓDEŁ PASTERZOWANIA
Katoliccy misjonarze do Burundi próbowali dostać się kilkakrotnie. Pierwsze
misje kończyły się tragicznie. Z kolejną
próbą odczekali więc do 16 lipca 1896
roku – dnia Matki Bożej Szkaplerznej, wierząc, że to Ona wspomoże ich w głoszeniu
Dobrej Nowiny. Nie pomylili się. Założyli
pierwszą parafię w miejscowości Muyaga,
nazwa ta oznacza wiatr. I rzeczywiście powiał wicher Ducha. Misjonarze utworzyli
pierwszą ekipę świeckich katechistów,
którzy mieli wyruszyć w teren i w miejscowym języku mówić o Chrystusie. W trasę
wyruszył wraz z rodziną Jean Ruhuna, katechista z pierwszej parafii. Huragan nawróceń i rozkwitu nowej wiary przypisywano między innymi św. Teresie z Lisieux
– nowej świętej i patronce misji, dlatego
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nie przez przypadek jedna z córek Jeana
otrzymała imię Teresa.
Jednym z kilkorga dzieci małżeństwa
katechistów był Joachim. Chłopiec wzrastał w atmosferze na wskroś chrześcijańskiej. Dom katechisty Jeana stał przy
drodze do Mugery, gdzie znajdowało się
pierwsze seminarium duchowne w kraju.
Często więc maszerujący tam księża i klerycy zatrzymywali się u rodziny katechisty. Mały Joachim wnikliwie obserwował
kleryków, zaczął ich naśladować, bawił
się często w odprawianie mszy świętej.
Niecałe trzydzieści lat później miał zostać
pierwszym biskupem powstającej nowej
diecezji, gdzie jego ojciec uczył się katechizmu i skąd został posłany, by głosić Ewangelię. Ojciec wyruszył w drogę jako katechista, syn wraca jako pasterz.
PASTERZ, NIE ADMINISTRATOR
Diecezja Ruyigi otrzymała skarb: niezmiernie oddanego swojemu Kościołowi gorliwego pasterza. Młody biskup
utworzył pierwsze struktury diecezji, ale
przede wszystkim ruszył w teren, by spotykać się ze swoimi wiernymi. Cały czas
w drodze, powoływał nowe parafie, mając
w centrum zainteresowania rozwój duszpasterstwa powołaniowego. Był przekonany, że Kościół musi być zbudowany na
miejscowym duchowieństwie, że nie można bez końca liczyć na zagranicznych misjonarzy. Przeczucie to okazało się prorocze, gdy z początkiem lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, w czasach reżimu prezydenta Bagaza, wszyscy misjonarze zostali
usunięci siłą z Burundi i biskup Ruhuna
w swojej nowej diecezji stracił trzydziestu księży. Wprowadził do liturgii krótką
modlitwę po Komunii świętej i prosił, by
wszyscy wierni odmawiali ją w pozycji
stojącej: „Panie daj nam kapłanów, Panie
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daj nam świętych kapłanów, Panie daj
nam wielu świętych kapłanów”.
W pierwszym roku swej misji sprowadził polskie karmelitanki Dzieciątka Jezus
do posługi charytatywnej i duszpasterskiej, jednocześnie rozpoczynając starania
o ufundowanie w diecezji klasztoru kontemplacyjnego. Dziś nasi karmelitańscy
misjonarze z początków misji z lat siedemdziesiątych wspominają, jak biskup jeździł
po parafiach, szukając terenu dla polskich
karmelitanek bosych. Po kilku latach intensywnej pracy został mianowany arcybiskupem Gitegi, centrum katolicyzmu
w Burundi.
Pochłaniały go wyzwania duszpasterskie – powołania, troska ot to, by kapłani byli blisko wiernych, cementowanie
wspólnoty wierzących ponad podziałami
etnicznymi, budowa niezliczonych przestrzeni: do kultu (z katedrą włącznie),
edukacji i opieki zdrowotnej. Wobec kryzysu braku kapłanów, kiedy z kraju zostali wyrzuceni wszyscy misjonarze, biskup
Ruhuna założył zgromadzenie zakonne.

1 października 1989 roku, w dniu wspomnienia św. Teresy z Lisieux, powołał do
życia instytut zakonny Dobrego Pasterza.
Akcent położył na formowaniu miejscowych powołań do świętości kapłańskiej.
Marzył, by w jubileuszowym roku 2000
burundyjski Kościół mógł już posyłać misjonarzy do innych krajów Afryki, myślał
o Czadzie i Kamerunie. Osobiście znalazł
tereny do ufundowania Karmelu męskiego i żeńskiego w swojej nowej diecezji. Realizację marzeń opóźniła jednak wojna.
PASTERZ WSZYSTKICH
W roku 1993 wybuchły po raz kolejny
bratobójcze rzezie. Pierwszą troską biskupa stało się zabieganie o pokój i pojednanie. Musiał skonfrontować się z realnym
podziałem etnicznym, samemu należąc
przecież biologicznie i kulturowo do jednej ze stron.
Gdy dowiedział się, że młodzież szkolna
z jego miasta zorganizowała bariery przy
wejściu do jednej ze szkół, by móc rozpo-
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Katedra w Gitedze, Burundi

znać i wyeliminować kolegów z przeciwnego plemienia, pojechał tam natychmiast.
Stając twarzą w twarz z wściekłością nastolatków, ledwo uszedł z życiem, niezrozumiany, wręcz wprost odrzucony ze swoim ideałem chrześcijańskiego braterstwa.
Wyznaczył sobie jedną z najtrudniejszych misji w czasie wojny: rozbrajać
w terenie ludność, uzbrojoną w nienawiść
i chęć zemsty. Jeździł w najgorętsze miejsca, by namawiać do pokoju i pojednania
dwie strony narastającego konfliktu. Świadomie odmawiał korzystania z przysługującej mu ochrony, proponowanej przez armię i policję. „Nie chcę, by ludzie widzieli
przy mnie mundury czy broń” – usprawiedliwiał się przed zaniepokojonymi o jego
życie. „Nie chcę przyjeżdżać i perswadować siłą, pomnażając już i tak głęboki ich
lęk. Moją siłą ma być nauczanie Chrystusa”. Nie ustając, cierpliwie tłumaczył ideał chrześcijańskiej miłości. Pewnego dnia
miał wraz z nowym szefem regionu udać
się do wioski Itaba. Wojewoda, który panicznie bał się stanąć przed tłumem rozgoryczonych i rozwścieczonych ludzi, postawił warunek: „Jeśli rzeczywiście mamy
się tam udać, to jedynie helikopterem, by
uniknąć zasadzki w lesie, i to z uzbrojoną
obstawą. Nie jestem szaleńcem jak Wasza
Ekscelencja” – dodał złośliwie. Arcybiskup
uległ, polecieli z obstawą. Wraz ze stałą
grupą ludzi świeckich, zaangażowanych
w pokojowy proces pojednania, zaczął nauczać jeszcze przed wejściem do świątyni.
Rozwścieczony tłum wepchnął swojego
biskupa w błoto na przykościelnym placu,
zrzucając mu piuskę i pokrzykując z ma-
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czetami w rękach: „Ty też jesteś Tutsi, jak
oni”. Biskup błagał jedynie, by ochrona nie
użyła broni. Pokornie wstał z kolan, oczyścił białą sutannę, odszukał zabłoconą piuskę i kontynuował misję ewangelicznego
rozbrajania kraju.
W wojnie domowej bywa tak, że ci, którzy jednego dnia są ofiarami, nazajutrz
zmieniają się w oprawców. W burundyjskiej wojnie również ścigani stawali się ścigającymi, a ofiary – katami. Biskup Ruhuna wychodził do wszystkich – do ofiar i katów, by przedstawiać ewangeliczny ideał.
Nigdy nie dzielił braci na swoich i obcych.
Kulminacją niezrozumiałej dla wielu mentalności ewangelicznej była pomoc w uratowaniu ponad tysiąca osób, którym ofiarował schronienie w siedzibie biskupstwa.
Ciekawe, że tłum Hutu, którzy wcześniej
gardzili biskupem z plemienia Tutsi, szukał schronienia właśnie u niego. Ścigani
wiedzieli, że biskup Gitegi jest pasterzem
wszystkich, że nie żąda dokumentów,
by wiedzieć, z kim rozmawia, a patrząc
w twarz, nie wypatruje rysów zdradzających plemienną przynależność, ale szuka
oblicza brata. Chrześcijańska gościnność
biskupa nie została pozytywnie przyjęta przez elitę etnicznych pobratymców.
Wojsko Tutsi przyszło pod solidną zieloną
bramę arcybiskupstwa, żądając wydania
wszystkich Hutu. Arcybiskup wyszedł osobiście do uzbrojonych wojskowych; nie
posłał ani kanclerza, ani rzecznika prasowego, ani nawet ekonoma, by przekupić
wojsko – stanął w bramie i zadeklarował
dramatycznie: „Nikogo stąd nie zabierzecie! By się do nich dostać, musicie wpierw
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zabić mnie”. Żołnierze, obezwładnieni
jego stanowczością, próbowali podejść
biskupa od najczulszej strony: „Ukrywasz
morderców całej twojej rodziny”. „Jeśli
ktoś z ukrywających się u mnie dopuścił
się morderstw, poczekajmy aż sytuacja się
uspokoi, by winni mogli zostać sprawiedliwie osądzeni i ukarani. Teraz to niemożliwe, przecież sami wiecie, czym skończy
się ich wypuszczenie” – odparł. Wszyscy
wiedzieli o odbywających się wszędzie samosądach, akceptowanych przez wojsko
i policję. Po tym wydarzeniu biskup został
uznany przez swoich za zdrajcę i stracił
wielu przyjaciół.
Niekończący się konflikt wykrwawiał
społeczeństwo, Biskup, z natury łagodny
jak baranek, w swoich przemówieniach
zaczął piętnować morderców, widząc agonię swoich wiernych. Krzyczał jak prorok
na pustyni, mówił jak do głuchych, wołał
do jednej i drugiej strony konfliktu o opamiętanie. W kwietniu 1996 roku cały kraj
obiegło orędzie arcybiskupa: „Mówię do
tych, którzy zabijają, i do ich mocodawców; do tych, którzy grabią i gwałcą: jeśli się nie nawrócicie jak najszybciej, nie
spodziewajcie się zbawienia. Zobaczcie,
jaka czeka was przyszłość, jak mizerna
przyszłość. Zło, które czynicie, krew, którą przelewacie, oskarża was. Bóg również
was oskarża, ponieważ gwałcąc najświętsze jego przykazanie – świętości życia
ludzkiego, obrażacie Boga samego. I kraj
wasz was oskarża, bo nim gardzicie i przynosicie mu wstyd i hańbę. Zaprzestańcie
wojny, ona nic nie buduje, tylko niszczy
wszystko”…

Błagania pasterza zostały jednak zlekceważone. Na terenie diecezji arcybiskupa Ruhuny 22 lipca 1996 roku dokonano
jednej z najohydniejszych masakr w ciągu
piętnastu lat konfliktu. Około trzystu dzieci, wdów i starców w obozie dla przesiedleńców w Bugandanie zostało brutalnie
wymordowanych i spalonych. Obóz przestał istnieć w jedną noc. Pogrzeb stał się
okazją dla wszystkich polityków, by się pokazać jako zatroskani o pokój słudzy narodu i wykorzystać tragedię dla swoich politycznych interesów. Z Bużumbury przyleciała cała wierchuszka. Jednak wobec dezaprobaty tłumu pierwszy z uroczystości

Wizyta bp. Ruhuny w Polsce (1974). Pierwszy z prawej
o. Leonard Kowalówka fundator karmelitańskiej misji
w Burundi
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Miejsce pamięci poświęcone abpowi Ruhunie

uciekł prezydent republiki, a za nim duża
część herosów z politycznych biur stolicy.
Napięcie sięgało zenitu. Spokojny głos
Ruhuny, celebrującego Eucharystię, niektórych uspokajał, na innych jednak
działał jak płachta na byka. Oczekiwano
plemiennego rozrachunku, a biskup na
liturgię słowa przygotował tekst Błogosławieństw, by głosić Ewangelię Chrystusa,
w porę i nie w porę. Jeden z kapłanów nie
wytrzymał i próbował przerwać czytanie Kazania na Górze z piątego rozdziału
Ewangelii św. Mateusza, uważając że ten
fragment jest nie na miejscu w tych okolicznościach. Jednak w homilii arcybiskup
nie schlebiał nikomu. Przed każdą stroną
konfliktu postawił chrześcijańskie wyzwanie. Morderców wezwał do nawrócenia:
„Są jak zagubione dzieci, błąkające się po
świecie, przeklęci, wyrzuceni ze swej rodziny. Czy oni mogą jeszcze zasnąć, czy
sumienie ich jeszcze cokolwiek porusza?
Czy ta przelana krew będzie ich jeszcze
dręczyć? Wszędzie będzie ich ścigać głos
Pana: «Gdzie jest twój brat, co z nim zrobiłeś?» Piekło będziecie przeżywać już tu
na ziemi. Wasze postępowanie jest hańbą
dla całej ludzkości. Błagam was, odłóżcie
broń. Jeśli się nawrócicie, Kościół obiecuje zbawienie, Bóg otwiera swoje pokłady
miłosierdzia, ale musicie się nawrócić”.
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Bliskim ofiar zakazał zemsty: „Przestańcie
myśleć o zemście, łudząc się, że ona coś
rozwiąże. Nie przywrócisz życia twoim
bliskim, zabijając innych; staniesz się również katem i Pan cię przeklnie”. Wszystkich
wiernych wezwał do tego, by nie kolaborować z mordercami: „Ktokolwiek pomoże
mordercy w mordowaniu, kto zgadza się
z mordercą – grzeszy. Nie jest już godny
nazywania się chrześcijaninem, sam się
z tej rodziny wyklucza, staje się jak Kain,
zagubionym włóczęgą. Niech każdy teraz
wróci do siebie i zada sobie pytanie: czy
przypadkiem nie uczestniczę w tym szaleństwie?” O zamordowanych powiedział:
„Panie, niech krew twoich ukochanych
stanie się źródłem zbawienia dla naszego
kraju, byśmy mogli wyjść z tego piekła.
Spraw, by ta śmierć nie była bezsensowna.
Pomiędzy nimi są prawdziwi męczennicy,
niech przygotują nam miejsce”…
Od tego dnia szukano już tylko okazji,
by wyeliminować donośny i nieznośny
zarazem głos arcybiskupa, głos rozsądku
i Ewangelii. Okazji nie brakowało, gdyż
arcybiskup-saper kontynuował misję rozbrajania ludzi z nienawiści. Kilkukrotnie
cudem uniknął zasadzki, by ostatecznie 9
września zakończyć swą pielgrzymkę ofiarą z własnego życia.
PASTERSKA OFIARA
W narodowym sanktuarium maryjnym
w Mugerze podczas głównej mszy odpustowej niezłomny pasterz wyznał otwarcie: „Jestem gotów oddać życie, ofiarować
je za pokój w Burundi”. Deklaracja ta wypełniła się zaledwie trzy tygodnie później. Mój rozmówca abbé Avit, wieloletni
przyjaciel i współpracownik arcybiskupa,
wspomina ostatnie spotkanie, które miało miejsce w przeddzień jego męczeńskiej
śmierci. Zapamiętał dobrze rozmowę,
która odbyła się po tym, jak biskup, wracając z poświęcenia kościoła, pobłogosławił dzieci i spotkał się z ich niecodzienną
reakcją: „Wiesz, dzisiaj dzieci mówiły mi,
że jakoś dziwnie wyglądam. Też tak myślisz?” – zapytał przyjaciela biskup. „Jesteś bardzo zmęczony” – odpowiedział
Avit. Biskup uśmiechnął się jeszcze głębiej
i pojechał do nowicjatu założonego przez
siebie zgromadzenia, gdzie spędził ostatni
wieczór swojego intensywnego życia. „Nie
chciałem mu wtedy powiedzieć, że jego
twarz promieniała” – wspomina abbé Avit.
Rankiem biskup Ruhuna pojechał do
splądrowanego seminarium w Burasirze,
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Nagrobek Arcybiskupa

by dopilnować osobiście postępujących
prac przed rozpoczęciem nowego roku
akademickiego i umocnić kapłanów żyjących w strachu przed kolejnym atakiem.
Po zakończeniu spotkania jeden z księży
przestrzegał biskupa przed powrotem niebezpieczną drogą do Gitegi. Ten wyznał
mu: „Wiesz, ja już nie boję się śmierci. To,
co mnie przeraża, to móc sobie wyobrazić
życie bez Boga”. Unikając po wielokroć
śmierci we wcześniejszych zasadzkach,
wiedział, że to dzień wybrany przez Boga
będzie najlepszym, by umrzeć. Wracając,
zatrzymał się w jednej z parafii, by odwiedzić ludzi w obozie dla uchodźców, i zaoferował podwiezienie samochodem trzem
siostrom i trzem innym kobietom. Przy
mostku nad niewielką rzeką Mubarazi
samochód został nagle otoczony przez oddział pięćdziesięciu uzbrojonych po zęby
partyzantów, krzyczących: „Stać!” Biskup
kazał jechać dalej i w tym momencie samochód został ostrzelany. Zginęli biskup,
siostra Bene-Tereziya i Concessa – członkini Foyer de Charité. Kierowca i przypadkowi pasażerowie, zabrani do lasu przez
partyzantów, przeżyli. Ciało arcybiskupa
zostało ukryte i zakopane w oddalonym
o kilkaset metrów polu manioku. Ceremonia pogrzebowa w katedrze pod przewodnictwem kardynała Tomko z Watykanu,
odbyła się przy pustej trumnie. Ciało odnaleziono dzień po oficjalnych uroczystościach.
Dziś nikt nie ma wątpliwości, że w końcu osiągnięty pokój to po części owoc wysiłków i ofiary życia świętego biskupa. Dzieło
i dorobek Joachima Ruhuny wspomina się
co roku 9 września, w rocznicę jego śmierci. Kwitnąca dziś diecezja posyła misjonarzy do różnych krajów Europy. Założone
przez biskupa zgromadzenie rozwija się
stopniowo, ostatnio posłało misjonarzy do
Czadu, o czym marzył fundator. Z budujących się kaplic męskiego i żeńskiego klasztoru słychać dzwony katedry, w której

Nagrobek Arcybiskupa w Katedrze

pochowany został tak wierny przyjaciel
karmelitów.
ZAKOŃCZENIE
Dwa dni po zamordowaniu prezydenta
Ndadaye, 23 października 1993 roku, na
początku konfliktu, arcybiskup Ruhuna,
energiczny i w pełni sił, spisał testament,
spodziewając się, że tego kryzysu raczej
już nie przeżyje. Żyjąca do dziś siostra biskupa Joachima mówi otwarcie: „Mój brat
był prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym kapłanem, kapłanem wiernym.
Kochał swoją diecezję jak ojciec swoją rodzinę. Jesteśmy mu wdzięczni za naukę
prostoty, którą nam ofiarował. Kiedy został biskupem, jako rodzina nic na tym nie
skorzystaliśmy. Rodzinny dom pomógł wyremontować, gdy był jeszcze księdzem na
studiach w Rzymie”. Po uroczystościach
zakończenia żałoby rodzina zebrała się, by
odczytać testament biskupa. „Kazał nam
zająć się sierotami w rodzinie. Nie posiadał nic na własność, nie otrzymaliśmy nawet widelca”.
o. Maciej Jaworski
Tekst ukazał się wcześniej w kwartalniku „Pastores”,
a także w książce o. Macieja Jaworskiego „Wierzyć
w nurcie Nilu”, Kraków 2015.
Zdjęcia abpa Joachima Ruhuny publikujemy dzięki
życzliwości o. Jana Ewangelisty Krawczyka OCD.
Fotografie nagrobka i pomnika biskupa wykonał
w Gitedze specjalnie dla „Uwierzyć” o. Paweł
Porwit OCD. Dziękujemy!
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Od zimy do lata,
od lata do zimy
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży to jeden z celów działalności Fundacji im. ks.
prof. Ryszarda Rumianka. Oprócz propagowania
i krzewienia postaw prospołecznych w duchu wartości chrześcijańskich nasza praca skupia się również
na wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzimy zajęcia przyrodnicze, biologiczne oraz chemiczne
w ramach Klubu Młodego Odkrywcy pod patronatem
Centrum Nauki Kopernik. Współorganizujemy też
Konkurs Piosenki Religijnej Sacrosong, który w kwiet-
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niu bieżącego roku będzie miał swoją jubileuszową, dziesiątą już edycję. Jednak
największego nakładu pracy, przygotowań
oraz planowania wymaga organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.
Każdego roku, zarówno w czasie letnich wakacji, jak i zimowych ferii nasza
Fundacja organizuje tygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu dziel-
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nicy Włochy. Każde wydarzenia traktujemy jako oddzielny, konceptualny projekt.
Przygotowywany program oraz zaplanowane wycieczki krążą wokół tematu przewodniego. Tegorocznej zimy postawiliśmy
sobie za cel pokazać swoim podopiecznym, że istnieją możliwości, miejsca oraz
przestrzeń na organizowanie własnego
wolnego czasu bez stałego podłączenia do
Internetu oraz multimediów. Półkolonie
nosiły nazwę „Offline – Poza siecią”.
W ramach półkolonii zabraliśmy dzieci
w różne miejsca o wartości edukacyjnej,
rekreacyjnej i krajoznawczej, gdzie dzieci
mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Podczas wycieczek do Łódzkiego
Muzeum Kinematografii oraz Muzeum
Animacji „Semafor” dzieci miały możliwość stworzenia własnych, w pełni autorskich animacji poklatkowych oraz poznać
historię polskiej kinematografii. Po powrocie do Warszawy przeprowadziliśmy również warsztaty fotograficzne, nawiązujące
do odbytej wcześniej wycieczki. Mamy
nadzieję, że dzięki tym działaniom udało
się zaszczepić w części uczestników pasję kreatywnego patrzenia i opowiadania
o świecie.
Inną okazją do rozwijania zainteresowań była wycieczka do Mazowieckiego
Zaścianka. Dzieci miały okazję zapoznać
się z dawnymi i współczesnymi technika-

mi wypiekania chleba. Mogły też samodzielnie wyrabiać ciasto i uformować chleb, który następnie został
wypieczony i zabrany do domów. Dzieci miały okazję
zobaczyć i - co ważniejsze - poczuć, jak wiele satysfakcji daje stworzenie czegoś samemu.
Nie zabrakło również okazji do rozwoju fizycznego
oraz poznawania świata. Zabraliśmy dzieci na lekcje
pływania, gry w kręgle oraz seans w Planetarium przy
Centrum Nauki Kopernik i na Międzynarodową Wystawę Klocków Lego na Stadionie Narodowym.
Nasza Fundacja już po raz drugi uzyskała zgodę
od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na samodzielne
prowadzenie i organizację kursów na wychowawcę wypoczynku (dawniej wychowawcę kolonijnego).
Dzięki temu możemy nie tylko sami organizować pożyteczny wypoczynek dla innych, ale również dzielić
się swoim doświadczeniem i szkolić nowe pokolenie
wychowawców.
Przed nami kolejne wyzwanie, jakim będą letnie
półkolonie. Tym razem chcemy postawić na rozwijanie samodzielności uczestników. O szczegółach letniego wypoczynku będziemy informować przed samymi
wakacjami.
Gorąco zapraszamy na naszą fundacyjną stronę,
na której można znaleźć szczegóły dotyczące organizowanych przez nas kursów na wychowawców wypoczynku. Z kolei na facebooku można obejrzeć relację
z organizowanych przez nas letnich i zimowych półkolonii, do czego gorąco zapraszamy.
Tomasz Barlak
Fundacja ks. prof. Ryszarda Rumianka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji Kursu
na Wychowawcę Wypoczynku (dawniej Kurs na Wychowawcę Kolonijnego),
organizowanego przez naszą Fundację.
Fundacja posiada zgodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty na prowadzenie
kursu i wydawanie oficjalnych certyfikatów. Zajęcia odbędą się w terminie
8-10 czerwca 2018 w siedzibie Fundacji. Więcej informacji:

tomasz.barlak@fundacjarumianka.pl
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Kto nie był – niech przyjdzie!
Chyba każdy słyszał już o warsztacie „Męska Szopa”. Kto słyszał a nie był, niech koniecznie nas odwiedzi. Warsztat prowadzi Fundacja
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, a zespół tworzą
ludzie – pasjonaci, których działania są ogromnym wkładem w sukces idei szopy.
Do czego, oprócz samego majsterkowania,
służy to miejsce? Podczas uroczystości otwarcia
Szopy dwa lata temu nasz Proboszcz powiedział:
„To niesamowite, że w takiej małej piwniczce
dzieją się takie rzeczy”. Jak dziś działa Szopa?
Przeczytajcie!
Kiedy we wrześniu 2016 roku otwieraliśmy
Szopę, byliśmy pewni, że to miejsce będzie służyło seniorom, tak by wypełnić im czas i umożliwić realizację hobby. Dziś wiemy, że miejsca
tego potrzebowali też ludzie młodzi – zarówno

mężczyźni, jak i kobiety. To, co dzieje się w warsztacie i jakie
dzieła tu powstają, bardzo nas cieszy. Szopa to bowiem nie
tylko majsterkowanie, ale i miejsce rodzinnej integracji, gdzie
zwłaszcza ojcowie mogą po prostu pobyć ze swoimi dziećmi
i razem zrobić coś fajnego. Szopa to miejsce, w którym można
zrealizować własny projekt dla domu albo zrobić coś wspólnie, udzielając wsparcia drugiej osobie. Kto nas odwiedził, ten
wie, że atmosfera jest zawsze ciepła, bo tacy są ludzie, którzy
tu przychodzą. Zrealizowano tu już pomysł stworzenia instrumentu muzycznego, stworzono replikę starej broni, podnóżek
do gry na fortepianie dla ukochanej córki, a nawet akcesoria
potrzebne do tresury psów. Jesteśmy pewni, że prace, które wyszły spod rąk naszych szopowiczów ucieszyły niejedną
osobę.
Przypominamy więc, że jest takie miejsce na ulicy Rybnickiej 27 w Fundacji im.ks.prof. Ryszarda Rumianka, w którym
dzieją się fantastyczne rzeczy! Zapraszamy.

„Szopa z klasą” – autorski projekt Fundacji
z myślą o włochowskich uczniach
Odpowiadając na potrzeby dzisiejszych czasów w działaniach wychowawczo – edukacyjnych dzieci i młodzieży,
stworzyliśmy projekt „Szopa z klasą”. Projekt wystartował
w konkursie, „Fundusz Naturalnej Energii”, ogłoszonym przez
Gaz-System na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.
Nasza Fundacja została laureatem VIII edycji konkursu w województwie mazowieckim i otrzymała grant na realizację projektu. To kolejne wyróżnienie – dwa lata temu, dzięki środkom
pozyskanym z Funduszu, udało nam się zrealizować autorski
projekt „Rumiankowa Aleja Kasztanowa”.
Na pewno część z Państwa pamięta tzw. lekcje ZPT
w szkole podstawowej. Zajęć praktycznych bardzo w systemie szkolnej edukacji brakuje. Nasz projekt ma pomóc w uzupełnieniu tej luki. W szopie odbywać się będą lekcje praktyczne, podczas których uczniowie wykonają meble z materiałów
z odzysku, które doposażą szkolny ogródek. Z niepotrzebnych
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banerów uszyjemy z dziećmi poduchy, które
dodadzą komfortu podczas lekcji w szkolnym
ogródku. Odbędą się również warsztaty z budowania domków dla owadów, które umieścimy
wraz z dziećmi w naszej dzielnicy. Zasadzimy też
miododajne rośliny, a dzięki domkom umożliwimy dzieciom obserwację przyrody. Doposażymy też szkolną bibliotekę w książki o tematyce
przyrodniczej i DIY (z ang. do it yourself – zrób
to sam).
Cieszymy się ogromnie, że już za kilka dni będziemy u nas gościć uczniów i nauczycieli.
Obserwujcie Państwo nasze działania zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu społecznościowym.
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SACROSONG 2018 – zgłoś się!
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
jest aktywnym partnerem dla innym organizacji i instytucji dzielnicy Włochy. W tym roku –
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 66 przy ulicy
Przepiórki – po raz dziesiąty odbędzie się Konkurs Piosenki Religijnej Sacrosong im. ks. Juliana
Chrościckiego, patrona Szkoły Podstawowej nr
66 i pierwszego Proboszcza oraz budowniczego
kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Konkurs kierowany jest do uczniów włochowskich przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także wspólnot parafialnych dekanatu ursuskiego. Do udziału w konkursie mogą zgłosić się
również dzieci będące mieszkańcami dzielnicy
Włochy, ale uczące się w innych dzielnicach
Warszawy.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego
talentu muzycznego, pobudzenie i rozwijanie
zdolności wokalnych, prezentacja i popularyzacja dziecięcych i młodzieżowych pieśni religijnych na forum społeczności lokalnej.
Każda kolejna edycja Konkursu pozwala zaznać wielu pozytywnych emocji. Mamy okazję
podziwiać nie tylko szczerą, dziecięcą radość
i spontaniczność, ale także – zwłaszcza wśród
starszych uczestników – zaangażowanie oraz
emocje towarzyszące ich wykonaniom. Wszystko odbywa się w pozytywnej atmosferze, a poruszana w utworach tematyka sprzyja zadumie,
refleksji, a nawet modlitwie. W końcu sam św.
Augustyn mawiał, że „Kto dobrze śpiewa, dwa
razy się modli”.
Tegoroczny, jubileuszowy Konkurs to też kilka niespodzianek. Poza klasycznymi już przesłuchaniami, które
do tej pory odbywały się w Szkole Podstawowej nr 66, w tym roku uruchomiliśmy drugi dzień przesłuchań
dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w Konkursie, ale z różnych powodów nie mogliby wziąć udziału w przesłuchaniach szkolnych w ciągu dnia. Otwarte przesłuchania (bez względu na wiek uczestników) odbędą się
w siedzibie Fundacji przy ul. Rybnickiej 27 w czwartek 19.04. od godziny 16.00.
Kolejną nowością jest również skład jurorski. Poza nauczycielami, przedstawicielami Fundacji oraz nauczycielami muzyki udało nam się również pozyskać zawodowego producenta muzycznego, związanego między
innymi ze studiem nagrań STUDIA NAGRYWARKA przy ulicy Chełmskiej w Warszawie.

Terminarz Konkursowych Przesłuchań wygląda następująco:

1. Wtorek 17.04. w Szkole Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego od godziny 12.00
2. Czwartek 19.04. w Sali Teatralnej Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka od godziny 16.00.

Szczegóły dotyczące Konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na
stronie naszej Fundacji: www.fundacjarumianka.pl.
Gorąco zapraszamy do udziału w Gali Finałowej Konkursu, podczas której wystąpią jego laureaci. Koncert odbędzie się 22.04.2018 w Sali Teatralnej Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Rybnicka 27
o godzinie 12.00, zaraz po Mszy Św. dla dzieci.
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Niedziela
Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego

1
8
15
22
29

KWIECIEŃ 2018

6.00 – REZUREKCJA
9.30 – za śp. Marię i Ryszarda Wiadernych oraz
Helenę i Wacława Wiadernych
11.00 – za śp. Teodozję Halinę Sokołowską w 2.
rocznicę śmierci, Ryszarda Sokołowskiego w 34.
rocznicę śmierci oraz Waldemara Dębskiego i
zmarłych z rodziny Sokołowskich, Ziendalskich i
Wiśniewskich
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (chrzty)
18.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz w 13.
rocznicę śmierci

Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.30 – dziękczynno-błagalna, w 36. rocznicę urodzin
Anny
9.30 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego w 25.
rocznicę śmierci
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. Romana Sydoń w 3. rocznicę śmierci

III Niedziela Wielkanocna

7.30 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Sławomira z okazji 51. rocznicy urodzin i jego
rodziny
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynno-błagalna, w 16. rocznicę
urodzin Dominika Hajduka
12.30 – 1) za śp. Honoratę, Zofię, Stanisława
Badurów i Józefa Lenarczyka
2) za śp. Helenę Nogalską w 59. rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski w małżeństwie

IV Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń w 10. rocznicę
śmierci oraz zmarłych z rodziny Przychodzeń i
Skup
9.30 – za śp. Jadwigę, Zofię i Edwarda
Zawistowskich
11.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 16. rocznicę
śmierci
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 1. rocznicę ślubu
Anny i Kamila, o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny

V Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Henryka Domżał w 12. rocznicę
śmierci, o łaskę życia wiecznego
9.30 – dziękczynna, w 22. rocznicę ślubu Zuzanny i
Piotra, o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej
11.00 – dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę ślubu
Doroty i Pawła, o opiekę matki Bożej dla nich i ich
dzieci – Marcina, Anny i Macieja
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 60. rocznicę ślubu
Janiny i Stanisława Kordowskich, z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosł.
18.00 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich
i zmarłych z rodziny Kamińskich oraz Helenę i
Józefa i zmarłych z rodziny Paśnickich
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Poniedziałek

Wtorek

Poniedziałek Wielkanocny

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja i Katarzynę
Stańczak
18.00 – 1) za śp. Tadeusza
Kolasińskiego w 1. rocznicę śmierci
2) o nawrócenie, uwolnienie od
depresji, leków i uzależnień
oraz opiekę Matki Bożej dla Ady
Agnieszki w dniu urodzin

7.30 – w intencji Haliny i Hanny
z okazji urodzin, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
9.30 – za śp. Jadwigę i Tadeusza
Okurowskich i zmarłych z ich rodzin
oraz śp. Leokadię Szymańską
11.00 – za śp. Tadeusza, Stanisławę
i Stanisława Orlińskich i Stefana
Widyńskiego
12.30 – za Parafian, dzieci
ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

2 3
9 10
16 17
23 24
30
Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Irenę i Izydora
Dąbrowskich oraz śp. Mariannę i
Wiktora Wojtaszek

Uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika,
patrona Polski

7.15 – w intencji Jerzego i Jarosława
z okazji imienin, o Boże błogosł. i
opiekę Matki Bożej
8.00 – za śp. Jerzego i Czesława
Brzozowskich
18.00 – 1) w intencji ks. Jerzego,
z okazji imienin, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
2) za śp. Jerzego Witkowskiego w
dniu imienin

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za śp. Marzenę Grudzińską
w 2. rocznicę śmierci
2) za śp. Henryka Binerta w 4.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – rezerwacja
18.00 – za śp. Leokadię, Stanisława,
Dariusza i Janusza Szwajewskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława, Zofię,
Kazimierę i Bolesława
18.00 – 1) za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego
2) za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i
Jana Mazgajskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Marka Kucharskiego
w 3. rocznicę śmierci i Halinę
Kucharską
18.00 – za śp. Jerzego Bińka z okazji
imienin oraz jego rodziców Jadwigę
i Czesława

św. Wojciech

W MODLITWIE

Środa
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

4
11
18
25

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Agnieszki, Pauliny i Gabrieli
w rocznicę chrztu; za śp.
Janusza Kępczyńskiego, Marię i
Mieczysława Byliniak;

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Kingę, Walerię, Annę i
zmarłe siostry z zakonu Szarytek;

7.15 – dziękczynno-błagalna, w
intencji Ireny i Ryszarda w rocznicę
ślubu
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

św. Katarzyna Tekakwitha

Czwartek
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

5
12
19
26

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zygmunta, Ryszarda i
Waldemara Gołębiewskich

7.15 – dziękczynna, w dniu urodzin
Anny, o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
8.00 – 1) dziękczynna, w 1. rocznicę
urodzin Jasia, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla niego i jego
rodziny
2) za śp. Halinę Polcyn w 2. rocznicę
śmierci
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 2.
rocznicę urodzin Ignasia, o opiekę
Matki Bożej dla niego, jego siostry i
brata oraz rodziców
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Janusza Mętraka w 40.
rocznicę śmierci oraz Stanisława,
Józefę, Mariana, Stanisława, Józefa
i Helenę Mętraków
18.00 – o łaskę życia wiecznego dla
śp. Zygmunta Wani w 14. rocznicę
śmierci

św. Pius V

Piątek

Sobota

7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Mateusza, Mariannę
i Annę Bonieckich oraz Helenę i
Bolesława Jastrzębskich

7.15 – dziękczynna, w 2. rocznicę
urodzin Antoniego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Ewę w 3. rocznicę
śmierci i Ryszarda Tkaczyk, o łaskę
życia wiecznego

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel
oraz Teresę Godlewską

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Władysława i Genowefę
Kowalczyk
18.00 – za śp. Zofię, Feliksa i
Włodzimierza Pakułów

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Foltyn z okazji
urodzin
18.00 – dziękczynno-błagalna w
17. rocznicę urodzin Uli, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla niej i całej
rodziny

7.15 – za śp. Marcina Węgrzynowicza
8.00 – za śp. Józefa Sochę w 15.
rocznicę śmierci, śp. Genowefę
Socha w 1. rocznicę śmierci i ich
rodziców
18.00 – za śp. Jerzego

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Juliana Ziejewskiego,
Teresę Kraszewską i zmarłych z
rodziny Jędrzejewiczów

7.15 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii
8.00 – dziękczynno-błagalna w
dniu urodzin Marianny, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej
18.00 – za śp. Stefanię i Wiesławę
Piaseckie

6 7
13 14
20 21
27 28
św. Bernadetta Soubirous

św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort
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W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Zygmunta i Józefę
Klonowskich

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

MAJ 2018

św. Józef

06 maja 2018 r. (VI Niedziela
Wielkanocna

7.30 – 1) za śp. Stanisława Skup w dniu imienin oraz
zmarłych z rodziny Przychodzeń i Skup
2) za śp. Balbinę i zmarłych z rodziny... (intencja jak
we wtorek 1 maja o godz. 8.00)
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego w 10. rocznicę
śmierci oraz zmarłych z rodziny Widyńskich i
Orlińskich
11.00 – za śp. Zofię i Stanisława Jarosz
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Stanisława i Barbarę Łasiców

Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego

7.30 – za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopeć,
Lucynę i Stanisława Majewskich
9.30 – za śp. Jadwigę Okurowską w 38. rocznicę
śmierci i jej męża Tadeusza
11.00 – I Komunia Święta (II tura)
1) w intencji dzieci i ich rodzin
2) w 10. rocznicę urodzin Wiktorii Witkowskiej
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z rodziny... (intencja
jak we wtorek 1 maja o godz. 8.00)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.30 – 1) za zmarłych z rodziny Hummel i Gadów
2) za śp. Balbinę i zmarłych z rodziny Święckich,
Zadrożnych, Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich, Janickich,
Siennickich, Lipskich, Krawczewskich,
Romanowskich, Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – Rocznica I Komunii Świętej
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Grzegorza, Janinę i Franciszka
Sołtysiaków

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7.30 – za śp. Zofię Śliwiak w 9. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Wacławę Głuchowską w rocznicę
śmierci i śp. Piotra Głuchowskiego
11.00 – w intencji Dariusza, Magdy, Amelki i Ani, o
zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych, Moczulskich,
Dąbrowskich, Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich, Krawczewskich,
Romanowskich, Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
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św. Andrzej Bobola

7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
8.00 – za śp. Stanisława
Brzozowskiego
18.00 – za śp. Janusza
Kępczyńskiego oraz Władysława i
Irenę Kępczyńskich

Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika

7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
8.00 – za śp. Stanisławę Jurczewską
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 80.
rocznicę urodzin

7.15 – za śp. ks. kan. Bolesława
Stokłosę w 2. rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.15 – za śp. Zofię Niedziela, o łaskę
życia wiecznego
8.00 – 1) za śp. Zofię, Stanisława,
Bronisława i Janinę Wysockich
2) za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Zofię Koc

Święto NMP Matki Kościoła

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak
w 25. rocznicę śmierci Jana
Ambroziaka

7.15 – o Boże błogosławieństwo
dla księdza Jacka, w 26. rocznicę
święceń kapłańskich
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
18.00 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Bolesława
Grześkiewicza w 23. rocznicę
śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – 1) za śp. Wiesławę Wolny i
Mariana Pietruchę
2) za śp. Ewę Świerzyńską w 6.
rocznicę śmierci

W MODLITWIE

Środa
7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
8.00 – za śp. Walerię, Ludwika,
Kingę, Annę, Reginę i Piotra oraz
zmarłych z rodziny
18.00 – w intencji księdza
Zygmunta, w dniu imienin, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski

Czwartek

Piątek

Sobota

Uroczystość NMP Królowej Polski

7.15 – 1) za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
2) o dary Ducha Świętego i
potrzebne łaski dla Julii na czas
matury
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – wolna intencja

7.15 – rezerwacja
8.00 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
2) za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
18.00 – za śp. Krystynę Kulesza w 5.
rocznicę śmierci

7.30 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
9.30 – o Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego i potrzebne
łaski dla Pauli na czas matury
11.00 – za sp. Annę Ciechocińską,
Apolonię Lechańską i Honoratę Mądry
12.30 – za Parafian
18.00 – o liczne i święte powołania
kapł., zakonne i misyjne oraz błogosł.
Boże dla kapłanów pr. w naszej
parafii (intencja Wsp. Krwi Chrystusa)

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
7.15 – za śp. Stanisława Ziębę
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Halinę i Jana Duszczyk,
Bronisława i Helenę Gugnackich;

7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
8.00 – za śp. Józefa, Stanisławę,
Tadeusza, Władysława i Stanisława
Śliweckich
18.00 – za śp. Zofię

Święto św. Andrzeja Boboli

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Zofię Kamińską i jej
rodziców

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – wolne intencje

Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego
Kapłana

7.15 – za śp. Zofię, Jana i Jerzego
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Stefanię, Teodora,
Andrzeja, Teresę i zmarłych z
rodziny; za śp. Irenę Bibańską w 9.
rocznicę śmierci

7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
8.00 – za śp. Stefana w 57. rocznicę
śmierci i Marię Brzozowskich
18.00 – za śp. Reginę, Ludwika, Zofię,
Stanisława, Piotra i zmarłych z
rodziny;

7.15 – za śp. Lucjana Przybyłę w
15. rocznicę śmierci, Stefanię i
Władysława Kuczmarskich oraz
Tadeusza i Andrzeja Kuczmarskich
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
18.00 – za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego

Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Jerzego Mielcarza w 6.
rocznicę śmierci, Helenę i Saturninę
i zmarłych z rodziny Bednarczyków
11.00 – 1) za Parafian (procesja)
2) dziękczynno-błagalna w 12.
rocznicę urodzin Mateusza, z prośbą
o potrzebne łaski i dary Ducha Św.
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 4.
rocznicę urodzin Szymona, o Boże
błogosł. i opiekę Matki Bożej

4
11
18
25

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Adama Czesława
Dziedzic w rocznicę śmierci i śp.
Jadwigę Dziedzic

7.15 – w intencji Aleksandry z okazji
imienin, o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
8.00 – 1) za śp. Henryka Szczech w
12. rocznicę śmierci
2) za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
18.00 – za śp. Ryszarda Cypryjanik w
12. rocznicę śmierci

7.15 – rezerwacja
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
18.00 – za śp. Jana Szymańczaka
w 30. rocznicę śmierci, Zofię
Szymańczak, Janinę i Stanisława
Szewczak

św. Filip Nereusz

5
12
19
26

7.15 – w 40. rocznicę urodzin Pawła,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
8.00 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
11.00 – I Komunia Święta (I tura)
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Zofii
Radzikowskiej i jej rodziny

7.15 – 1) za śp. Marię Bicz w 9.
rocznicę śmierci
2) za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny... (intencja jak we wtorek 1
maja o godz. 8.00)
8.00 – dziękczynno-błagalna w dniu
urodzin Iwony, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
18.00 – rezerwacja

7.15 – za śp. Balbinę i zmarłych z
rodziny Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Dąbrowskich,
Paplińskich, Jurglów, Murawskich,
Janickich, Siennickich, Lipskich,
Krawczewskich, Romanowskich,
Domańskich, Sadowskich oraz
Józefa i Stanisławę Gawryś
8.00 – 1) za śp. Janinę Sokołowską z
okazji dnia matki, o radość Nieba u
oglądanie Boga twarzą w twarz
2) za śp. Wandę Witkowską
18.00 – rezerwacja

św. Joanna d'Arc
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CZERWIEC 2018

W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

św. św. Karol Lwanga i Towarzysze

św. Antoni Padewski

św. Brat Albert Chmielowski

IX niedziela zwykła

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego
i zmarłych z rodziny

7.30 – za śp. Leszka Tomaszewskiego z okazji imienin
9.30 – dziękczynno-błagalna, w 20. rocznicę ślubu
Iwony i Adama, z podziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze
lata
11.00 – za śp. Jadwigę i Jana
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) za śp. Jerzego Kostewicza w 5. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Jadwigę, Witalisa, Andrzeja,
Bogumiłę, Sławomira, Henryka, Daniela Filipek
oraz zmarłych z rodziny Bardadyn

3
10
17
24

X niedziela zwykła

7.30 – dziękczynno-błagalna, z okazji imienin
Antoniego, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
opiekę Matki Bożej
9.30 – dziękczynno-błagalna, w 60. rocznicę urodzin
Jerzego
11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich oraz
Stanisława Smyla
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej dla wnuków –
Huberta i Seweryna, w rocznicę ich urodzin

XI niedziela zwykła

7.30 – za śp. Kazimierza Skup w 22. rocznicę śmierci
oraz zmarłych z rodziny Przychodzeń i Skup
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – 1) za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich
2) za śp. Adolfa Janowskiego
12.30 – za śp. Aleksandrę w 46. rocznicę śmierci i
Kazimierza Kobyłeckich
18.00 – za Parafian, ODPUST PARAFIALNY,
BIERZMOWANIE

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

7.30 – za śp. Władysławę i Wacława Gzochów oraz
Radzisława, Jerzego, Lecha, Mieczysława, Wiktorię
i Henryka Bardadyn
9.30 – za śp. Władysławę i Edmunda
Przyborowskich, Genowefę, Stanisława i Lucjana
Kowalczyk oraz Mariannę Kielan
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Jasia w 5.
rocznicę urodzin
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców oraz
Jana Grzesiuka
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4
11
18
25

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za śp. Adama Wacławek
w 8. rocznicę śmierci, jego ojca
Ryszarda i dziadków – Janinę i
Antoniego
2) dziękczynno-błagalna, w 30.
rocznicę ślubu Ewy i Waldemara
Olszewskich, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla jubilatów

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za śp. Natalię w 8. rocznicę
śmierci i zmarłych z rodziny
2) za śp. Łucję Krajewską w 14.
rocznicę śmierci i Wacława
Krajewskiego

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariannę i Stefana
Brdoń
18.00 – za śp. Stanisławę i Henryka
Tworek

5
12
19
26

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Józefa Rosińskiego w
1. rocznicę śmierci oraz zmarłych z
rodziny Rosińskich i Rydzewskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Sabinę Iwańską w 8.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza
Baran

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Jana Pielaszka w 24.
rocznicę śmierci

7.15 – rezerwacja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Helenę, Krystynę,
Lesława, Bronisława Szozdów i
Miłosza Węcławskiego

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Najświętsza Maryja Panna
Nieustającej Pomocy

św. Alojzy Gonzaga

Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jolantę Zielińską w 18.
rocznicę śmierci;

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz Boże błogosławieństwo dla
kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 43.
rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa, z
podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego dla całej
rodziny

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Alinę Rosiak z
okazji imienin i w intencji Iwony i
Wojciecha Pych w rocznicę ślubu

7.15 – za śp. Jana Niedziela w 14.
rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego
8.00 – za śp. Józefa Rosłańca w 9.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Piotra i Antoniego oraz
zmarłych z obu rodzin;

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię Jańczyk w 11.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 14.
rocznicę ślubu Anny i Michała, z
podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla całej rodziny

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Władysława
Śliweckiego w 5. rocznicę śmierci
oraz Stanisławę, Józefa, Tadeusza i
Stanisława Śliweckich
18.00 – za śp. Wandę Witkowską z
okazji imienin;

7.15 – dziękczynno-błagalna, w 28.
rocznicę urodzin Artura
8.00 – rezerwacja
18.00 – w intencji beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisława
Brzozowskiego
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

2
9
16
23
30

Wspomnienie Niepokalanego
Serca NMP

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Piotra Mazurka w 1.
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Aliny
Szczech i jej rodziny

7.15 – za śp. Janinę, Jana, Szczepana,
Stanisława i Władysława
8.00 – 1) za śp. Zbigniewa
Wilczyńskiego
2) za śp. Marię Walo w 2. rocznicę
śmierci
18.00 – za śp. Jana i Marcjannę
Ambroziaków

7.15 – wolna intencja
8.00 – o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła
z okazji imienin
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 18.
rocznicę urodzin Janka, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
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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:
7.15, 8.00 (poza okresem
wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.15, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna)
19.00 lub 19.30 (liturgia niedzielna
z udziałem wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej
w kaplicy św. Łazarza)

Sakrament Pokuty i Pojednania
kilka minut przed każdą Mszą
św. z wyjątkiem Mszy św. w dni
powszednie o 7.15, w każdy piątek
od 19.00 do 20.00 (poza okresem
wakacyjnym)

Adoracja Najświętszego
Sakramentu:

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

Nabożeństwa majowe
i czerwcowe
w niedziele o godz. 17.15, a w dni
powszednie o godz. 18.45

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

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
w każdą niedzielę przed pierwszą
Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

Droga Krzyżowa

w każdy piątek od 8.30 do 20.00,
w pierwsze czwartki miesiąca po
Mszy św. wieczornej do 20.00

dla dorosłych i młodzieży:
w piątki Wielkiego Postu
po Mszy św. wieczornej
dla dzieci: w piątki Wielkiego
Postu o 17.00

Sakrament Chrztu Św.

Wypominki za zmarłych

w II i IV niedzielę miesiąca (poza
okresem Adwentu i Wielkiego Postu)
podczas Mszy św. o godz. 12.30

w drugie poniedziałki miesiąca
o 17.15

Nabożeństwo
pierwszych piątków

KANCELARIA PARAFIALNA
CZYNNA
Poniedziałek

w pierwsze piątki miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00 i 18.00 Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przed Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo
pierwszych sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00

9.00-11.00 i 18.00-19.30

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

Czwartek

18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00

