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TO JUŻ 2 LATA

Drodzy Czytelnicy!
Druga rocznica wydawania „Uwierzyć”
jest dobrą okazją, aby podziękować
Wam za zainteresowanie naszą gazetą.
Dziękujemy za wszelkie uwagi, opinie i komentarze,
które są dla nas drogowskazem i wytyczną w naszej
pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy współtworzą
„Uwierzyć” – za nadsyłanie materiałów,
za sugerowane tematy, które inspirują nas do
pisania tekstów.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że 2 lata to nie
jest dużo, ale w tym czasie rozwinęliśmy się
i wprowadziliśmy wiele zmian – tak aby służyć
Wam, naszym Czytelnikom, najlepiej jak potrafimy.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Wami
– na to, że nadal będziemy wspólnie pochylali
się nad ważnymi tematami z życia Kościoła
i społeczeństwa oraz przyczyniali się do
przybliżania ważnych i aktualnych problemów.
Wierzymy, że razem z Wami będziemy obchodzili
kolejne rocznice istnienia „Uwierzyć” w coraz
liczniejszym gronie.
Dziękujemy raz jeszcze za Waszą obecność,
zainteresowanie i życzliwość.
Zespół Redakcyjny „Uwierzyć”
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Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Echo wydarzeń paschalnych ciągle
w nas wybrzmiewa, wskazując na rzeczywistość, w której znajdujemy się
obecnie. To czas po Zmartwychwstaniu, kiedy prawdy objawione przez Bożego
Syna należy wprowadzać w życie - przyjąć je jako swoje i nimi się kierować.
Największe z pozostawionych przez Niego przykazań - miłość Boga i bliźniego
- można realizować na wiele różnych sposobów. Każdy z nas jest powołany
do tego, aby odkrywać i pielęgnować w sobie talenty, które Bóg w nim złożył,
i tymi talentami służyć innym.
W minionym miesiącu wiele razy mieliśmy okazję korzystać z uzdolnień i starań
innych, aby się ubogacić, wzrastać, odnajdować po raz kolejny drogę do Boga. Piękna
liturgia Triduum Paschalnego, pełna znaków i symboli, pomogła nam, postrzegającym
świat zmysłami, zbliżyć się i choć trochę zrozumieć to, co dla zmysłów niepojęte,
co wymyka się logicznemu rozumowaniu, co pozostaje ukryte w sferze wiary,
w tajemnicy misterium. Tę tajemnicę przybliżyło nam również wystawione w naszej
parafii Misterium - Czas Owocowania, w którym wzięli udział nasi parafianie. Była
to okazja do niemal namacalnego dotknięcia wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat
- uświadomienia sobie targających ludźmi emocji, dylematów, próby postawienia
siebie na ich miejscu, refleksji nad własnymi postawami i zachowaniem. Te wrażenia
i przemyślenia mają nas zaprowadzić dalej - do wdrażania w życie nauki Tego, który
oddał swoje życie aby nas zbawić.
Na tej drodze nie jesteśmy sami - On sam pozostawił nam wzór
do naśladowania i orędowniczkę we wszystkich naszych potrzebach - swoją
Matkę. W nadchodzącym miesiącu, szczególnie jej poświęconym, będziemy mieli
wiele razy okazję do refleksji nad jej wiarą, zaufaniem, oddaniem i całkowitym
zawierzeniem Bogu i Jego planom.
W tym numerze prezentujemy również osiągnięcia działającej już od trzech lat przy
naszej parafii Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka. Została ona powołana po to,
aby te wartości, którymi powinniśmy żyć w czasie po Zmartwychwstaniu, promować
i wspierać. Aby tak kształtować serca ludzi i pomagać im rozwijać swoje talenty, aby
prowadzić ich do służby Bogu i bliźniemu. Takimi zasadami kierował się w życiu śp. ks.
prof. Ryszarda Rumianek, który fundacji patronuje. Takie zasady powinny być bliskie
każdemu z nas.

2015_20_v5.indd 3

STR. 8

WIgILIA PASCHALNA

STR. 10

OTWARCI NA BOgA

STR. 12

MISTERIUM

STR. 14

CARITAS

STR. 18

MąDROŚĆ ŻYCIOWA MATKI

STR. 20

MOJA UKOCHANA CóRKO!

STR. 22

SACROSONg 2015

STR. 23

FUNDACJA
IM. KS. RYSZARDA RUMIANKA

STR. 26

INTENCJE MSZALNE

STR. 28

REDAGUJE:
Zespół
WYDAWCA:
Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka
02-405 Warszawa, ul. Rybnicka 27;
biuro@fundacjarumianka.pl
Konto fundacji: 70 2490 0005 0000 4520 5696 5889
Nakład: 800 egz.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Foto na okładce: archiwum „Uwierzyć”.
Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają ich autorzy. Redakcja
nie utożsamia się z treściami wszystkich opublikowanych materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane materiały.

2015-04-21 23:54:34

WPROWADZENI
W ŚWIĘTA

MARYJNY

MA J
W

maju zapraszamy na naboże
stwa ku czci Matki Bożej. Litanię
loreta ską śpiewać będziemy
codziennie po mszy świętej wieczornej
a w niedziele o 1 .15. Zadbajmy szczegól
nie teraz o wszystkie kapliczki krzyże i fi
gurki które znajdują się na włochowskich
posesjach zwłaszcza te do których nikt
się już nie przyznaje. Może uda się też
namówić kogoś do modlitwy przy tych
niezwykłych pomnikach wiary.

ot. E. Bielska

31

marca w Szkole Podstawowej nr 66
im. ks. Juliana Chrościckiego w ra
mach przygotowania dzieci do Tri
duum Paschalnego i świąt Wielkiej Nocy od
było się przedstawienie oparte na opowia
daniu Bruno Ferrero „Nauczycielu spraw

abym przejrzał.” W ten sposób zaprezento
wały się dzieci z koła biblijno teatralnego
prowadzonego pod kierunkiem pani Ewy
Czapli skiej. Widownia z zapartym tchem
przyjęła Apel wielkanocny a potem nagro
dziła wykonawców gromkimi brawami.

PIERWSZA KOMUNIA 2015

10

maja kolejna grupa dzieci przy
stąpi do I Komunii Świętej w na
szej para ii. Będą to w związ
ku z re ormą edukacji wczesnoszkolnej
uczniowie jednej klasy trzeciej. To
ostatni rocznik przejściowy. Od przyszłe
go roku wszystkie dzieci niezależnie od
tego czy rozpoczęły edukację jako 6 czy
latki będą przystępowały do I Komunii

św. w trzeciej klasie. Przygotowania do
komunii prowadzone przez ks. Krystiana
obejmowały spotkania z dziećmi i rodzi
cami oraz comiesięczną dodatkową mszę
świętą. Polecamy modlitwie naszych para
ian tę małą trzódkę. Przy okazji przypo
minamy że patronką przystępujących do
I Komunii świętej jest św. Teresa od Dzie
ciątka Jezus patronka naszej para ii.

ot. D. gryżewski

4
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SZKOŁA
PRZYMIERZA
RODZIN WE
WŁOCHACH

Od

września we Włochach
rozpocznie działalność mi
kroszkoła pod egidą Szkoły
Wyższej Przymierza Rodzin. W szkole
będzie uczyć się kilkanaścioro uczniów
klas 0 3 ze środowiska któremu bliskie
jest wychowanie w duchu katolickim.
Edukacja będzie prowadzona nieszablo
nowo dzieci wyjdą z ławek by razem
odkrywać świat. Placówka powstaje
z inicjatywy rodziców i ma charakter
non pro it. Osoby zainteresowane mi
kroszkołą są proszone o wysłanie maila
na adres: mikroszkola gmail.com.

JAŁMUŻNA NA DOM
POKOJU W JEROZOLIMIE

W

czasie tegorocznych spotka
z dziećmi na Drodze Krzyżo
wej postanowiliśmy w ramach
jałmużny wielkopostnej zebrać o iary na
sierociniec na górze Oliwnej. Dzieci skła
dały swoje o iary odłożone w skarbonkach
wielkopostnych i wsparte o iarami swoich
rodziców i dziadków o iarowały to wszyst
ko na prowadzony przez polskie siostry
elżbietanki dom. Był to nie tylko znak po
mocy bli niemu ale też łączności z Ziemią
Świętą i jej mieszka cami do czego wzy
wały nas w sposób szczególny się święta
paschalne. Zebraliśmy 60 80 PLN które

natychmiast zostały przekazane siostrom
z Jerozolimy. Pod opieką polskich elżbieta
nek na górze Oliwnej przebywa obecnie
22 dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia.
Są to dzieci z arabskich i etiopskich rodzin
będących w trudnej sytuacji społeczno
ekonomicznej. Wszystkie uczęszczają
do katolickich szkół które siostry opłaca
ją z uzbieranych o iar. Otrzymaliśmy od
nich piękny list który został odczytany na
ostatniej Drodze Krzyżowej w tym roku.
Siostry i dzieci z Domu Pokoju na Górze
Oliwnej życzyły nam radosnych świąt i za
pewniały o pamięci w modliwie.

ot. P. Szpunar

TEATR
W PARAFII

W

Niedzielę Palmową Męki Pa
skiej obyła się premiera „Czas
owocowania. Misterium” przy
gotowanego przez młodzież i dorosłych
z naszej parafii pod kierunkiem ks. Jacka.
Szerzej o projekcie na stronach 6 10.

ot. D. Bronz
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ot. Archiwum sióstr elżbietanek

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
POD ZNAKIEM
AFRYKI

W

Niedzielę Miłosierdzia Boże
go gościliśmy w naszej parafii
ks. Lazare Sowah Ako Kossi
kombonianina z Togo który dzielił się
doświadczenie pracy misyjnej w Chinach
i na Filipinach oraz opowiadał o misyj
nej rodzinie kombonia skiej. Ks. Łazarz
gościł w naszej para ii już po raz kolejny.
W Wielkim Poście poprowadził rekolek
cje dla dzieci i młodzieży ze szkół na te
renie parafii.
5

2015-04-21 22:53:30

2015_20_v5.indd 6

2015-04-21 22:53:51

WIELKI

CZWARTEK
fot. D. Bronz
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WIELKI

pIąTEK
fot. D. Bronz
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W

pASC
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WIGILIA

SCHAlNA
fot. D. Bronz
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OTWARCI NA

BOGA

Homilia wygłoszona przez proboszcza naszej parafii ks. kan. Zygmunta Niewęgłowskiego
w czasie Mszy świętej rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

N

areszcie wolność. Nareszcie wiel
ka nadzieja! Umiłowani bracia
i siostry. Minęła noc wieczerzy
i zdrady. Minęło okrucie stwo piątkowe
go tłumu i pustka soboty. Już ucichło wo
łanie Jezusa: Ojcze przebacz im bo nie
wiedzą co czynią.
12
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Szczęśliwa ta noc ta Wielka Noc ta
jedyna która była godna poznać czas i go
dzinę zmartwychwstania Chrystusa. O za
iste tak śpiewaliśmy wczoraj w E ultecie
błogosławiona ta noc w której łączy się
niebo z ziemią sprawy boskie ze spra
wami ludzkimi. Tak nasza świadomość

wzrosła od Wielkiego Czwartku do dzi
siaj Chrystus Pan zaprasza nas dzisiaj do
świadomej wiary. Kim jest dla ciebie zmar
twychwstały Chrystus Pan Dla jednych
jest opowieścią może nawet legendą. Inni
wierzą w Boga ale nie wierzą Bogu. Jesz
cze inni wierzą że Boga nie ma. Niewiara
Uwier z yć
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też jest wiarą. Agnostycy są i za i przeciw
Bogu.
Nasza obecność bracia i siostry
jest świadomym wyrazem naszej wia
ry w zmartwychwstanie Chrystusa Pa
na. Wiara ta jest oparta na historycznym
akcie ale przekraczającym historię aż
w wieczność.
Umiłowani bracia i siostry. Spotkamy
się dzisiaj przy stole by dzielić się tym
co święte i poświęcone a święta jest mi
łość wyrażana sobie w życzeniach świę
ty jest posiłek który spożywamy. Warto
żebyśmy sobie uświadomili jakie skutki
dla naszego życia ma wiara w zmartwych
wstanie Chrystusa. Ona przekłada się na
konkretne zachowania i konkretne posta
wy czego świadkiem jest Maria Magdale
na z dzisiejszej Ewangelii J 20 1 . Ona
pierwszego dnia po szabacie wczesnym
rankiem przyszła do grobu. I zobaczyła
kamie odsunięty od grobu. Maria Mag
dalena otwiera nam drogę do spotkania
z Jezusem Chrystusem zmartwychwsta
łym. To spotkanie wnosi w jej życie bar
dzo poważną zmianę. Ona jest zakochana
w Chrystusie Panu. Z miłością przyszła
namaścić Jego ciało. Okazuje się że Ten
którego kochała a którego straciła żyje.
Jej tęsknota spełnia się. Ona nie pozosta
je w rozpaczy w żałobie w smutku czy
w beznadziei. Idzie głosić apostołom: Pan
żyje!
Każdy z nas bracia i siostry może
być zwiastunem Dobrej Nowiny dla tych
którzy mówią że nie warto bo miłość
umarła bo się wszystko ko czy. Możemy
dziękować dzisiaj każdy i każdemu którzy
uczą nas kochać i ośmielają nas do wyjąt
kowej miłości Boga i bli niego.
Takim był Sługa Boży Ste an kard. Wy
szy ski niezłomny prymas Polski który
uczył nas świadomej wiary nawet w godzi
nie próby. Ta próba bracia i siostry przy
chodzi nie tylko na Kościół. Ta próba wiary
przychodzi na poszczególnych członków
Kościoła.
Kardynał Wyszy ski mówił: Wydaje
się że przyszła godzina oczyszczenia dla
Kościoła że będzie planowo konstytucyj
nie po europejsku zwalczany tym bardziej
musicie mu zau ać tym ważniejszą spra
wą staje się dochowanie wierności Bogu
Chrystusowi krzyżowi Jego Ewangelii
Kościołowi świętemu i jego pasterzom.
Uderza się w pasterzy by rozpierzchły
się owce. Zapewne odpadają ci wszyscy
przestraszeni lękiem o utratę chleba. Tak
mówi Kardynał chluba naszego narodu.
Dzisiaj chlubą narodu są ci bracia i siostry
którzy mają głęboką świadomość chrześ
NR 20/2015
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cija skiej wiary chrześcija skiej godności
i chrześcija skiego trze wego myślenia.
Chrystus Pan wołał na krzyżu o świado
mość: Nie wiedzą co czynią. Piątek to był
tłum i motłoch.
Sługa Boży Ste an kardynał Wyszy
ski mówił też: Ludzie trze wi rozumują
że zobojętnienie narodu na Boga i religię
pociągnie za sobą zobojętnienie na wszyst
kie ideały nawet najszlachetniejsze nawet
na poczynania i inicjatywy gospodarcze.
Taka jest natura człowieka. Obojętnienie
na Boga i na wszystko. Może z dzisiejsze
go spotkania warto te słowa zapamiętać:
kiedy człowiek obojętnieje
n a B o g a, t o o b o j ę t n i e j e n a
w s z y s t k o.
Zmartwychwstały Pan jest wspania
łym znakiem rozwoju człowiecze stwa
w człowieku i wielkiej wartości życia czło
wieka: tego silnego i tego słabego tego
poczętego dorosłego i starego załama
nego i pewnego siebie. To ma konkretny
wpływ. O tym mówią nasze kon esjonały.
O tym świadczy wasza obecność tutaj.
Nie jesteśmy byle kim. Za byle kogo Jezus
by nie umierał. I nie możemy tak myśleć
o sobie ani o żadnym innym człowieku.
Każdy z nas nie jest byle kim i nie można
nami manipulować.
Pan Jezus zmartwychwstał jako zwy
cięzca piekła zła szatana i bylejakości oraz
przeciętności. Nie możemy być przeciętni
ani w naszej wierze ani w pracy ani w my
śleniu ani w naszej świadomości. Dlatego
dzisiaj mamy szczególny powód by dzię
kować braciom i siostrom którzy potra ią
mądrze i wielkodusznie służyć i mądrze
walczyć o życie ludzkie w tym co do
świadczyli: w słabości kiedy życie ludzkie
jest zagrożone tym którzy nie mieli moż
liwości walczyć o swoje życie. Bogu dzię
ki że są tacy ludzie którzy głośno wołają
o ochronę życia poczętego o ochronę ży
cia w każdym jego stadium.
Chciałbym na tym miejscu powiedzieć
jako proboszcz że w naszej para ii nie bra
kuje osób które poprzez gest miłości tę
wiarę umacniają. Jestem świadkiem tego
jak starsza pani rozwozi rowerem paczki
do chorych i ubogich. Jestem tego świad
kiem jak ludzie troszczą się o najsłabszych
jak rodzice wraz z dziećmi angażują się
w jasełka czy Misterium Męki Pa skiej.
Widać jak w takich rodzinach Chrystus
oddycha czuje się dobrze. Widzę jak sza
arze niosą Pana Jezusa do chorych: Pan
Bóg przychodzi do chorych. Otwórzmy
Mu drzwi! Są wolontariusze w Fundacji:
wspierają rodziców w wychowaniu dzie
ci. Budujące jest też to jak ludzie którzy

gubią drogę do Kościoła świadomie ją
odnajdują a ci którzy zawrócili z dalekiej
drogi często są żywymi świadkami Boga
w swoim środowisku świadkami Chrystu
sa zmartwychwstałego.
Czasami też dzieje się tak że jako ka
płani stawiamy wymagania. Na początku
ludzie się buntują nie rozumieją mają
własną wizję świata i niską świadomość
tego dokąd Bóg prowadzi. Buntują się na
początku ale potem dziękują. Buntują się
że wysyłamy najpierw na przygotowanie
do małże stwa a pó niej decydujemy
o chrzcie czy sakramencie małże stwa.
Ale pó niej przychodzą zadowoleni. Upa
dający to normalne. Powstający to wiel
ka sprawa i wielkie wydarzenie w życiu
człowieka para ii Kościoła. Nawet w nie
bie święci się cieszą że jeden powrócił.
Święty papież Jan Paweł II wielki Polak
mówił: Jak ludzie zaczną myśleć to znajdą
Boga bo nawet wiedza prowadzi na próg
wiary. Robienie z ludzi motłochu prowadzi
do zabicia Boga i człowiecze stwa w czło
wieku. Prowadzi do bylejakości. I potrzeba
nam wyjść z naszych grobów przyzwy
czaje naszych myśli i trosk z tego co
kontrolujemy wyjść z lęków i obaw. Czło
wiek o wysokiej świadomości będzie do
konywał wyborów jakich sam chce a nie
jakie wmawia mu opinia publiczna. Czło
wiek świadomy będzie zdeterminowany
by głosić radość pięknego życia świado
mego życia.
Uwielbiajmy Chrystusa Pana. Uwiel
biajmy go bo przyszedł zmienić rzeczy
wistość. I zmienia ją. Tylko potrzeba na
szej otwartości naszego zaangażowania
naszego głębokiego i świadomego życia
chrześcija skiego.
Bracia i siostry. Kardynał Wyszy ski
wołał że wszystko będzie wyglądało ina
czej jeżeli człowiek otworzy się na Boga.
Bo tam gdzie nie ma Boga i gospodarka
siada i człowiek jest słaby i rodzina się
rozpada.
Potrzeba nam tej świadomości tej
wiedzy że zmartwychwstanie Jezusa daje
nam przestrze której świat dać nie mo
że. Że zmartwychwstanie Chrystusa Pana
jest tą nową siłą jaką możemy wyzwolić
w naszym życiu osobistym rodzinnym
i para ialnym społecznym narodowym.
Uwielbiajmy Chrystusa Pana.
Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!
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CZAS OWOCOWANIA

MISTERIUM
OBSADA

JEZUS
JUDASZ
SZYMON PIOTR
MARYJA
APOSTOŁ JAN
APOSTOŁ JAKUB
APOSTOŁ MATEUSZ
APOSTOŁ FILIP
APOSTOŁ SZYMON
MARIA MAGDALENA
K AJFASZ
ANNASZ
MALCHUS
K APŁAN
SŁUŻĄCA
PONCJUSZ PIŁAT
KLAUDIA PROKULA
JÓZEF Z ARYMATEI
NIKODEM
CENTURION
ŻOŁNIERZ I
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Wioletta Mor awsk a
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KOSTIUMY
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Kinga Kulon
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Tina Leśniak
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Aleksandr a Krełowsk a
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S

kładam serdeczne podziękowania wszystkim kórzy przyczynili
się do realizacji tego projektu: Księdzu kanonikowi Zygmunto
wi Niewęgłowskiemu za inspirację oraz stworzenie warunków
i zaplecza teatralnego. Pracownikom Fundacji im. ks. pro . Ryszrada
Rumianka oraz para ii p w św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Agniesz
ce Dzięgielewskiej i Tomaszowi Tkaczykowi oraz Iwonie Wilman
za niezbędną pomoc organizacyjną. Dyrekcji Teatru Powszechnego
im. Z. Hubnera w Warszawie i Bożenie Zarembie kierownikowi pra
cowni krawieckiej za pomoc i zgodę na wypożyczenie kostiumów.
Halinie Kępi siej za wszelką pomoc kostiumologiczną. Naszym para
ianom: Wioletcie Morawskiej Krzyszto owi gajewskiemu i Elżbiecie
Michałowskiej za pierwszy pełen entuzjazmu odzew na hasło o stwo
rzeniu Misterium Pasyjnego oraz poświęcenie sił czasu i pełną dys
pozycyjność przy powstawaniu spektaklu od początku do ko ca.
Jadwidze Soba skiej i Teresie Lewandowskiej za pełne poświęcenia
zaangażowanie w powołanie do życia „Pracowni Krawieckiej”. A tak
że Teresie Bożewicz Anecie Piecha i Kindze Kulon za współpracę
przy szyciu kostiumów. Wszystkim para ianom którzy odpowiedzieli
na mój apel i o iarowali na potrzeby sztuki niezbędne materiały. Tinie
Leśniak za stworzenie charakteryzacji roli Chrystusa oraz Oli Kre
łowskiej za podjęcie się niewdzięcznej roli su lera. Michałowi Świtkie
wiczowi za obsługę nagłośnienia i Tomaszowi Kulikowi za odnalezie
nie e ektów d więkowych. Adamowi Królikowskiemu i jego współ
pracownikom a zwłaszcza panu Andrzejowi za rozbudowę sceny
teatralnej oraz wyposażenie sali w niezbędne oświetlenie. Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 Małgorzacie Michalskiej za pomoc w organizacji
s ilmowania przedstawienia. Wszystkim aktorom za chęć i wysiłek
włożony w to wspólne przedsięwzięcie. Wiem że wielu uważało
„Czas owocowania. Misterium.” za projekt zbyt ambitny aby mógł
powstać w tak krótkim czasie. Jak widać było warto zawalczyć!
Teraz czekamy tylko na owoce.

Autor wszystkich zdjęć
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STRONA JUBIlEUSZOWA CARITAS
Trwa rok jubileuszowy Caritas. Zapraszamy do odwiedzenia jubileuszowej
strony internetowej prezentującej działalność Caritas Archidiecezji War
szawskiej 25lat.warszawa.caritas.pl.

WIElKOpOSTNY DAR SERCA

22

marca w niedzielę Wiel
kiego Postu nasi para ia
nie hojnie odpowiedzieli na
apel o włączenie się w zbiórkę darów
na świąteczną pomoc dla najuboż
szych. Zebraliśmy wiele produktów
żywnościowych które rozdzieliliśmy
między potrzebujących. Przy okazji

odbyła się kwesta na rzecz paczek dla
dzieci. Zebraliśmy 4.646 33 zł. Fundusz
zasiliła też sprzedaż świec paschalików
w ramach akcji wielkanocnej Caritas.
Dzięki temu naszą pomocą objęliśmy
ponad 0 osób dorosłych. Paczki tra iły
natomiast do 144 dzieci z włochowskich
szkół i przedszkoli.

Dziękujemy wszystkim
którzy
wsparli nas w Wielkim Poście swoimi
ofiarami i modlitwą. Nie kryjemy że za
każdym razem jest to dla nas porusza
jące świadectwo Waszego otwartego
serca i potwierdzenie zau ania jakim
darzycie pracę naszego zespołu. Bóg za
płać za wszystko!!!

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

„Caritas dla rodziny” pod takim ha
słem przebiegał 1. Tydzie Miłosier
dzia. Przygotowała go Komisja Cha
rytatywna Episkopatu Polski w której
prace włącza się Caritas Polska. Nie
dziela Miłosierdzia jest patronalnym

18
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świętem Caritas. Celem Tygodnia Miło
sierdzia jest przede wszystkim ormacja
budzenie wrażliwości na potrzeby bli
nich: chorych samotnych bezrobotnych
bezdomnych i prześladowanych.
Od 2013 r. Tydzie Miłosierdzia rozpo

czyna się w polskim Kościele w Nie
dzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez
kolejne dni. W naszej para ii za wolon
tariuszy i dobroczy ców Caritas mod
limy się w czasie każdej środowej wie
czornej Mszy świętej.

Uwier z yć
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MąDROŚĆ
ŻYCIOWA MATKI
Rozważanie papieża Franciszka wygłoszone
w bazylice Matki Boskiej Większej

D

ziękuję wam Bracia i Siostry którzy
przybyliście dzisiaj by modlić się do
Maryi. Modliliśmy się pod Jej macie
rzy skim przewodnictwem by nas prowa
dziła do coraz większego zjednoczenia ze
swoim Synem Jezusem przynieśliśmy Jej
nasze radości i nasze cierpienia nasze na
dzieje i nasze trudności zwracaliśmy się do
Niej prosząc o zdrowie i modląc się za nas
wszystkich. Tak bo Maryja daje nam zdro
wie jest naszym zdrowiem.
Jezus Chrystus przez swoją mękę
śmierć i zmartwychwstanie przynosi nam
zbawienie daje nam łaskę i radość że jeste
śmy dziećmi Bożymi że możemy w praw
dzie zwracać się do Niego słowem Ojciec.
Maryja jest matką jest matką która troszczy
się przede wszystkim o zdrowie dzieci po
tra i dbać o nie z wielką i czułą miłością. Mat
ka Boża strzeże naszego zdrowia. Co to zna
czy że Matka Boża strzeże naszego zdrowia
Myślę przede wszystkim o trzech aspektach:
pomaga nam wzrastać pomaga nam stawiać
czoło życiu pomaga nam być wolnymi.
1. Mama pomaga dzieciom rozwijać się
i chce by wzrastały dlatego wychowuje je
tak by nie ulegały lenistwu
które bierze
się też z pewnego dobrobytu by nie po
przestawały na wygodnym życiu zadowala
jąc się tylko posiadaniem rzeczy. Mama pie
lęgnuje dzieci aby rozwijały się coraz bar
dziej by rosły silne potra iły brać na siebie
odpowiedzialność angażować się w życiu
dążyć do wielkich ideałów. Ewangelia św.
Łukasza mówi że w Rodzinie Nazareta
skiej Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy
napełniając się mądrością a łaska Boża spo
czywała na Nim Łk 2 40 . Matka Boża to
właśnie czyni w stosunku do nas pomaga
nam wzrastać w człowiecze stwie i w wie
rze stawać się silni i nie ulegać pokusie bycia
lud mi i chrześcijanami w sposób powierz
chowny lecz żyć odpowiedzialnie i dążyć do
coraz wyższych celów.
2. Mama myśli też o zdrowiu dzieci ucząc
je stawiania czoła życiowym trudnościom.
Nie wychowuje się nie troszczy się o zdro
wie unikając problemów jak gdyby życie by
NR 20/2015
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ło autostradą bez przeszkód. Mama pomaga
dzieciom patrzeć w sposób realistyczny na
problemy życiowe i nie pogrążać się w nich
lecz odważnie mierzyć się z nimi nie ulegać
słabości potra ić je przezwyciężać zacho
wując zdrową równowagę której matka
ma poczucie między bezpiecze stwem
a ryzykiem. I mama to potra i! Nie prowadzi
dziecka zawsze bezpieczną drogą bo w ten
sposób dziecko nie może wzrastać ale i nie
zostawia go tylko na drodze ryzyka bo to jest
niebezpieczne. Mama potra i wszystko wy
ważyć. Nie istnieje życie bez wyzwa i chło
piec lub dziewczyna którzy nie potra ią sta
wić im czoła podejmując ryzyko to chłopiec
i dziewczyna bez kręgosłupa! Przypomnijmy
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie:
Jezus nie stawia za wzór postępowania ka
płana i lewity którzy nie udzielają pomocy
człowiekowi napadniętemu przez zbójców
lecz Samarytanina który widzi sytuację tego
człowieka i zaradza jej w konkretny sposób
również narażając się. Maryja zaznała wielu
trudnych chwil w swoim życiu od narodzin
Jezusa kiedy nie było dla nich miejsca w go
spodzie Łk 2
aż po Kalwarię por. J 1
25 . I jak dobra matka jest blisko nas abyśmy
nigdy nie tracili odwagi w obliczu życiowych
przeciwności w obliczu naszej słabości
w obliczu naszych grzechów: daje nam siłę
wskazuje nam drogę swojego Syna. Jezus
z krzyża mówi do Maryi wskazując Jana:
Niewiasto oto syn Twój a do Jana: Oto
Matka twoja por. J 1 26 2 . Ten ucze
reprezentuje nas wszystkich: Pan powierza
nas w pełne miłości i czułości ręce Matki
abyśmy czuli Jej wsparcie gdy zmagamy się
z trudnościami pojawiającymi się na drodze
którą idziemy jako ludzie i chrześcijanie
i abyśmy je pokonywali abyśmy nie lękali się
trudności stawiali im czoło z pomocą mamy.
3. I ostatni aspekt: dobra mama nie tylko
towarzyszy rosnącym dzieciom nie unikając
problemów życiowych wyzwa dobra ma
ma pomaga także podejmować ostateczne
decyzje w wolności. To nie jest łatwe ale ma
ma potra i to robić. Co jednak znaczy wol
ność Nie znaczy na pewno robić wszystko

co się chce ulegać namiętnościom przecho
dzić od jednego doświadczenia do drugiego
bez rozeznania iść za obowiązującą modą
wolność nie oznacza że tak się wyrażę
wyrzucania wszystkiego co nam się nie po
doba przez okno. Nie to nie jest wolność!
Wolność jest nam dana abyśmy potra ili do
konywać w życiu dobrych wyborów! Maryja
jako dobra matka wychowuje nas tak byśmy
byli tak jak Ona zdolni do dokonywania
ostatecznych wyborów ostatecznych wy
borów w tej chwili kiedy panuje żeby tak
powiedzieć ilozo ia tymczasowości. Jest tak
trudno zaangażować się w życiu de inityw
nie. A Ona nam pomaga dokonywać osta
tecznych wyborów z ową pełną wolnością
z którą odpowiedziała tak na Boży plan
odnośnie do Jej życia por. Łk 1 38 . Drodzy
bracia i siostry jak trudno jest w naszych
czasach podejmować decyzje ostateczne!
Wszystkich nas pociąga to co tymczasowe.
Padamy o iarą tendencji skłaniającej nas do
prowizoryczności... jakbyśmy chcieli zatrzy
mać się na etapie dojrzewania. Jest to trochę
urok bycia w wieku młodzie czym i to przez
całe życie! Nie bójmy się zobowiąza na całe
życie zobowiąza które angażują i obejmują
całe życie! W ten sposób życie będzie owoc
ne! I to jest wolność: mieć odwagę podejmo
wać te decyzje w sposób wielki.
Cała egzystencja Maryi jest hymnem na
cześć życia hymnem miłości do życia: zro
dziła Jezusa w ciele i towarzyszyła narodzi
nom Kościoła na Kalwarii i w Wieczerniku.
Maryja jest Mamą która daje nam zdrowie
kiedy rośniemy daje nam zdrowie potrzeb
ne by stawiać czoło problemom i je rozwią
zywać daje nam zdrowie ucząc wolności
dokonywania ostatecznych wyborów Ma
mą która uczy jak przynosić owoce otwie
rać się na życie i zawsze przynosić owoce
dobra owoce radości owoce nadziei jak
nie tracić nigdy nadziei o iarowywać życie
innym życie izyczne i duchowe.
O to Cię prosimy Maryjo dla nas
wszystkich: daj nam zdrowie które tylko Ty
możesz nam dać abyśmy byli zawsze znaka
mi i narzędziami życia. Amen.
21
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Moja
Ukochana
Córko!
W maju przypominamy wzruszające chwile z listopadowej peregrynacji
publikując „List Maryi do dziecka” przywoływany w czasie rozważań
o. Bogdana Waliczka OSPPE podczas czuwania przed obrazem
Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii.

B

ardzo pragnęłam powiedzieć Ci te
słowa o mojej miłości do Ciebie!
Bardzo pragnę przytulić Cię i po
łożyć Twoją głowę na moim Niepokala
nym Sercu.
Wiem dobrze jak bardzo pragniesz
być nie tyle kochaną co bardzo kochaną!
Bardzo kochaną cenioną szanowaną!
Na świecie nie ma takiej Matki która
by tak to czuła i rozumiała jak Ja! Jedynie
we Mnie możesz się spodziewać nigdy nie
ko czącej się pomocy. To Ja jedynie chcę
Cię obdarzyć moim wsparciem i pomocą
i radą. Wiem wszystko o Tobie i wiem jak
bardzo potrzebujesz oparcia. Nie opieraj
się mojej miłości lecz opieraj się na niej!!!!
Nie lękaj się mojej miłości! Ja umiem
Cię tak kochać że Ty nie będziesz mnie
umiała już zranić albo odepchnąć ponie
waż Ja nigdy się nie zniechęcam! Kiedy
stałam pod krzyżem mojego Syna i Na
szego Zbawcy w moim Sercu czułam taki
ból jak gdyby ktoś siedmioma mieczami je
ranił a przecież nie przestawałam kochać
tych którzy zadali mi ten ból.
Wiem że zawsze pragnęłaś mieć ko
goś kto by się nieustannie troszczył o Cie
bie....wiem że tę potrzebę ukryłaś nawet
przed sobą starając się być silna i niezależ
na. Ja chcę być tą osoba która się troszczy
o Ciebie. Pozwól mi na to proszę Cię!
Poznałam Twoją niepewność przy
22
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gnębienie i pochyliłam się nad każdą mi
nutą w której byłaś nieszczęśliwa. Nie
chciałaś być dla kogokolwiek ciężarem
i ukryłaś swoją słabość i lęk. Przede Mną
nie musisz. Zbierałam Twoje łzy i są one
zawsze w moim Sercu jak w skarbcu!
Zapewne nie jeden raz przyglądałaś
się mojej ikonie z Jasnej góry pamiętasz
co jest ozdobą mojej szaty Lilia!Ty jesteś
jedną z nich! Jesteś klejnotem i kwiatem
mojej miłości! Nigdy Cię nie opuszczę
i nawet gdy nie będziesz tego odczuwa
ła zawsze będę przy Tobie!
Wiem że boisz się abym się nie znie
chęciła Twoimi słabościami i niewiernoś
ciami otóż zapewniam Cię Moja Có
reczko że tak nie będzie! Ja się nigdy
nie zniechęcam bo jestem Niepokala
na a zniechęcenie jest zasadzką szatana
i oznaką grzechu. Zapewniam Cię że
w moich dłoniach nawet najbardziej zła
mane i skalane serce staje się po jakimś
czasie czyste i silne. Silne nawet tak bar
dzo by nie bać się być słabym!
Bóg Ojciec który mnie stworzył dał
mi dłonie tak przepełnione świetlistą mi
łością że kogokolwiek uda mi się nimi
przytulić nabiera on blasku i wypełnia
się on moją miłością. W złotym naczyniu
nawet zwykła woda lśni!
Widzę Twoją duszę i wiem dobrze
Moja Ukochana Córko że zwątpiłaś w to

że ktoś może Cię naprawdę pokochać dla
Ciebie samej a nie dlatego że coś masz
albo do czegoś się nadajesz albo dlatego
że jesteś w jakiś sposób atrakcyjna. Wąt
piłaś w miłość w moją nie wątp! Ten list
ostatnie Twoje modlitwy te osoby które
nieustannie do Ciebie wysyłam ta wspól
nota w której jesteś twoja misja życiowa
są darami mojego Syna. Chcę od Niego
jeszcze więcej Ci przynieść takich darów
jeszcze wspanialszych i jeszcze piękniej
szych. Chcę być autorką każdej Twojej ra
dości. Czy pozwolisz mi na to Ja uczynię
wszystko byś miała Matkę mnie! Jesteś
bardzo czuła i dobra czy uważasz że Ja
mam mniej czułości Zapewniam Cię że
potra ię jeszcze być bardziej opieku cza
niż Ty dla swoich sióstr! Moje słowa są
dowodami mojej natchnionej miłości do
Ciebie proszę nie odrzucaj mnie ! Patrz!
Moje serce płonie przyja nie do Ciebie
z miłości i czułości. Chcę dać Ci światło
i ciepło moja miłość Cię zaspokoi! Nawet
sam Bóg pragnął mojego Serca!
Twoja u ność w którą Ja wierzę to ra
miona które otwierasz na Mnie na całą sze
rokość swoich potrzeb. Pozwól mi Ciebie
kochać! Nie obawiaj się mnie! Moja miłość
nie uzależnia lecz uwalnia od uzależnie .
W moich ramionach Twoja bezsilność i bez
radność staną się cnotami wiary i miłości.
Umiem kochać i błogosławię Ciebie!
Uwier z yć
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SacroSong
W dniu 19 kwietnia 2015 r. spotkaliśmy się na kolejnym, siódmym już finale Festiwalu
Piosenki Religijnej Sacro Song imienia ks. Juliana Chrościckiego, organizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 66 im. ks. Chrościckiego i Fundację im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka, podczas którego nadszedł czas na oficjalne ogłoszenie wyników.

J

ury w składzie p. Agnieszka Wąsala
p. Aleksandra Chaci ska p. Agniesz
ka Dzięgielewska oraz ks. Krystian
Chmielewski w kategorii przedszkola
i klasy zerowe przyznało trzy wyróżnienia, które otrzymali:
JEREMI CHRIST ze szkoły podstawowej
nr 66. za piosenkę Rysuję krzyż z kropel
ką krwi . Jeremi wystąpił z Tatą który był
jego akompaniatorem.
ANTONINA CHARABAŁOWSKA ze
szkoły podstawowej Społecznego Towa
rzystwa Oświatowego za piosenkę Ab
ba Ojcze
pIOTR pACZKOWSKI z gminnego
Przedszkola w Michałowicach za piosenkę
A gu gu .
III miejsce w kategorii przedszkola i klasy 0 zdobył JULIAN LENARD z Gmin
nego Przedszkola w Michałowicach. Julek
zaśpiewał nam piosenkę Rozpędzony
z najnowszej płyty Arki Noego.
II miejsce w tej kategorii zdobyła JAGODA RYBICKA z gminnego Przedszkola
w Michałowicach. Jagoda zaprezentowała
się w piosence „Nie cykali się” z repertua
ru Arki Noego.
I miejsce zdobył KRZYSZTOf KWAŚNY reprezentujący Dom Animacji Arty
stycznej ilię we Włochach wykonujący
piosenkę „Rozpędzony
również z re
pertuaru Arki Noego.
NR 20/2015
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W kategorii klasy 1-3 szkoły podstawowej jury przyznało trzy nagrody.
III miejsce zajęła ZOSIA GEREJ ze szko
ły podstawowej nr 4 im. Marszałka Józe a
Piłsudskiego która zaśpiewała piosenkę
„Alleluja z repertuaru Leonarda Cohena.
II miejsce w tej kategorii nie zostało przy
znane.
I miejsce w kategorii szkoła podstawowa
klasy 1 3 zdobyli e ae uo LEON DYBEK-MARTINEZ ze szkoły podstawo
wej nr 66 za piosenkę Jestem dzieckiem
Boga oraz MACIEJ ZDZICHOWSKI
ze szkoły podstawowej nr 66 za miks pio
senek Tyś jak skała i „Jak mi dobrze przy
Tobie być Panie”. Maćkowi towarzyszył
Tata jako akompaniator.
W kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowej jury przyznało jedno wyróżnienie
i trzy nagrody.
Wyróżnienie zdobyła ANNA MICHAlEC
ze szkoły podstawowej nr 4 za piosenkę
Rozpędzony z repertuaru Arki Noego.
III miejsce przypadło MAGDALENIE
DUDEK ze szkoły podstawowej nr 66
która wykonała piosenkę Anioł Stróż
z repertuaru Arki Noego.
II miejsce zdobyła ALEKSANDRA
KUpTEl ze szkoły podstawowej nr 66 za
piosenkę Zwiastowanie .
I miejsce w kategorii szkoła podstawo
wa klasy 4 6 zajęła ANTONINA Wą-
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SOWICZ ze szkoły podstawowej nr 4
im. marszałka Józe a Piłsudskiego. Antosi
śpiewającej piosenkę „Chciej mnie zro
zumieć akompaniował p. Andrzej Ka
niewski.
W kategorii gimnazjum i liceum jury
przyznało dwie nagrody.
II miejsce w kategorii gimnazjum i liceum
zdobyła MARCELINA MRAZEK repre
zentująca Dom Animacji Artystycznej ilia
Włochy. Marcelina zaśpiewała piosenkę
Modlitwa dziecka .
I miejsce w kategorii gimnazjum i liceum
zajęła ZOfIA CZAplIŃSKA z Zespołu
Szkół Katolickich im. Piotra Skargi która
zaśpiewała pieś Zdumienie .
Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzy
mali dyplomy i nagrody które wręczali
pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66
Marzena Pili ska pana wiceprezesa Fun
dacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka Ty
moteusza Pruchnika i pana radny Dzielni
cy Włochy Damian Pietrzyk.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy
wszystkim którzy przybyli na koncert
w tym roku i już dziś zapraszamy na kon
cert inałowy ko czący przyszłoroczną
edycję konkursu. Nasi laureaci będą mo
gli również wystąpić na rodzinnym pikni
ku para ialnym 31 maja. Zapraszamy i do
zobaczenia!
23
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NASZE pROJEKTY
F

undacja im. ks. pro . Ryszarda Rumianka działa przy na
szej para ii już od trzech lat. Przypominamy w jakie dzieła
i projekty się zaangażowaliśmy. Zachęcamy do uczestni
czenia w naszych spotkaniach.

pROJEKT „ZIMA W FUNDACJI”
I „lATO W FUNDACJI”
zajęcia dla dzieci odbywały się dwa razy w tygodniu. W czasie
erii we wtorki i czwartki były to 4 godzinne spotkania poświę
cone na twórcze zabawy. W czasie wakacji w latach 2012 2014
we wtorki były to 4 godzinne zajęcia plastyczno techniczne gry
i zabawy. W czwartki organizowaliśmy wycieczki. Z wakacyjnej
o erty Fundacji skorzystało 83 dzieci w wieku 4 13 lat. W czasie
każdego spotkania dzieci otrzymywały drugie śniadanie w czasie
dłuższych wycieczek również drugi posiłek. W roku 2015 planu
jemy w lecie zrobić trzy tygodnie zajęć.

pROJEKT „KlUB MŁODEgO ODKRYWCY”
w czasie trwania roku szkolnego zajęcia edukacyjne dla dzieci
prowadzone w oparciu o scenariusze Centrum Nauki Kopernik
i scenariusze autorskie osób prowadzących w roku szkolnym
w roku szkolnym 2013 14 przez p. Anitę Andrasiak i p. Agnieszkę
Worobiec w roku szkolnym 2014 15 przez p. Agnieszkę Woro
biec p. Agnieszkę Dzięgielewską i p. Katarzynę Łupienko przy
pomocy wolontariuszy. Klub został o icjalnie zgłoszony w CNK
jako jeden z sieci klubów działających pod kuratelą CNK. Spot
kania odbywają się we wtorki w czasie trwania zajęć szkolnych
jedno spotkanie trwa dwie godziny. Z zajęć korzysta ok. 25 dzieci
w wieku 3 8 lat z czego kilkanaście w sposób ciągły. Na zako
czenie zajęć w roku szkolnym organizowana jest wycieczka.
26
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pROJEKT „SOBOTA W FUNDACJI”
zajęcia warsztatowe dla dorosłych lub dla rodzin odbywające
się średnio raz na miesiąc. Spotkanie trwa 4 5 godzin. Zaprasza
my szczególnie całe rodziny choć z reguły korzysta z zajęć jeden
rodzic z dzieckiem dziećmi lub rodze stwa. W czasie spotkania
rodziny uczą się twórczo spędzać razem czas.

UROCZYSTA ROCZNICA INAUgURACJA
DZIAŁAlNOŚCI fUNDACJI pOŁąCZONA
Z II PARAFIALNYM PIKNIKIEM RODZINNYM
odbyła się 15.06.2014 r. Jej celem była integracja środowisk zwią
zanych z działalnością Fundacji lub osobą ks. Ryszarda Rumianka
ze środowiskami para ialnymi. Włączyliśmy się w zorganizowanie
atrakcji dla dzieci były gry malowanie buziek konkurs rysun
kowy zabawa przy puszczaniu wielkich mydlanych baniek i wie
le innych atrakcji. Kolejną III rocznicę będziemy świętować 26
kwietnia 2015 r.
WYDAWANIE pARAfIAlNEJ gAZETY
„UWIERZYĆ” (ISSN 2300-2670)
28 marca ukazał się pierwszy kwietniowy numer gazety
„Uwierzyć” która jest kontynuacją para ialnego biuletynu. Wy
dawanie „Uwierzyć” jest działaniem Fundacji na rzecz para ii
i para ian. Od numeru 2 czasopismo ma numer ISSN czyli Mię
dzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego
co znaczy że nasze czasopismo jest rejestrowane w ośrod
kach in ormacji bibliotecznej.
Uwier z yć
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SpOTKANIA INTEgRACYJNE DlA DOROSŁYCH,
DZIECI I CAŁYCH RODZIN:
regularnie organizujemy bal karnawałowy dla dzieci na którym
ostatnio bawiło się ponad 35 dzieci. Zorganizowaliśmy już dwa
Bale Wszystkich Świętych i bale mikołajkowe dla dzieci. Spotkania
te będą kontynuowane. 31 grudnia 2014 r. miała miejsce zabawa
sylwestrowa na którym bawiło się 30 osób para ian i sponso
rów Fundacji.

WSpóŁpRACA Z pARAfIAlNYM ZESpOŁEM CARITAS
w zakresie akcji charytatywnych Już od dwóch lat włączamy się or
ganizacyjnie i inansowo w zorganizowanie kiermaszu adwentowego
prowadzimy stoisko z ozdobami świątecznymi wykonanymi na war
sztatach lub przygotowanymi wcześniej przez naszych wolontariu
szy i współpracowników oraz kącik kawiarniany zrobienie paczek
wielkanocnych i bożonarodzeniowych dla dzieci z ubogich rodzin
zorganizowanie wigilijnego spotkania dla osób samotnych wyprawek
szkolnych oraz umożliwienie dzieciom wyjazdu na kolonie letnie.
WSpóŁpRACA Z pARAfIą W ZAKRESIE
WYSTAWIANIA SZTUK O TEMATYCE RElIgIJNEJ
w styczniu 2014 r. na sali teatralnej została wystawiona Pastorał
ka wg Leona Schillera reżyserowana przez ks. Jacka gomulskie
go. W kwietniu 2015 r. wystawiono „Misterium Męki Pa skiej”
również w reżyserii ks. gomulskiego.

DZIEŃ WOlONTARIUSZA
obchodzimy co roku 5 grudnia wspólnie z wolontariuszami zaan
gażowanymi w prace parafii i Para ialnego Zespołu Caritas. Spot
kanie rozpoczyna się Mszą św. w intencji wolontariuszy o godzinie
18.00 potem spotykamy się w kawiarni na słodkim poczęstunku.
Spotkania są okazją do integracji wspólnej radości i podzielenia
się re leksjami dotyczącymi pomagania innym.
ROZWóJ CHóRU ANTHEMIS
DZIAŁAJąCEgO pRZY fUNDACJI
w 2014 roku chór brał udział w oprawie Mszy św. radiowej w Ba
zylice Św. Krzyża występował na II Pikniku Rodzinnym w naszej
parafii i w czasie spotkania wigilijnego dla osób samotnych brał
udział w oprawie muzycznej Mszy św. w czasie ważnych uroczy
stości w naszej parafii.
WSpóŁpRACA ZE SZKOŁą pODSTAWOWą NR 66
przy zorganizowaniu konkursu piosenki religijnej Sacro Song 1
kwietnia 2015 r. w sali teatralnej miał miejsce koncert inałowy
II edycji organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 66 wraz
z naszą Fundacją konkursu Sacro Song im. ks. Julia na Chrości
ckiego. Patronem konkursu jest pierwszy proboszcz para ii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus i budowniczy kościoła. Wszyscy inali
ści otrzymali dyplomy oraz nagrody u undowane przez Fundację.

pOMOC CHARYTATYWNA DlA DZIECI
od listopada 2012 r. Fundacja objęła opieką 5 miesięcznego Stasia
który urodził się bez rączek. Prowadzimy zbiórkę twardego plasti
ku korków udostępniliśmy również subkonto dla wpłat darowizn
dla chłopca. Obecnie najbardziej potrzebne są undusze na sprzęt
rehabilitacyjny oraz zajęcia rehabilitacyjne które rodzice będą mu
szą sami inansować od lipca sierpnia 2014 roku. Od listopada 2014
r. Fundacja objęła opieką Beatkę z Zespołem Downa i Kamila z Ze
społem Aspergera i ADHD. Pomoc polega na zorganizowaniu spe
cjalistycznej rehabilitacji dla dzieci koordynowaniu jej inansowania
przez sponsorów oraz obsłudze kadrowo płacowej.
WSpóŁpRACA Z pARAfIą pRZY SYSTEMIE
EWIDENCJI CMENTARZA gROBONET
Fundacja zaangażowała się w pomoc para ii przy przeprowadze
niu ewidencji cmentarza. W lipcu 2012 rozpoczęliśmy wdrażanie
systemu grobonet który umożliwia uporządkowanie numeracji
grobów skorygowanie błędów w dokumentach uporządkowanie
stanu prawnego grobów oraz wygenerowanie ksiąg cmentarnych.
Program zawiera również szczegółową mapę geodezyjną cmentarza
oraz wyszukiwarkę grobów dostępną w internecie dla wszystkich za
interesowanych. W grudniu 2012 r. rozpoczęliśmy kolejny etap prac
polegający na nadawaniu grobom nowych numerów oraz ustalaniu
ich sytuacji prawnej i inansowej. Prace zaplanowane są na kilka lat.
WYNAJEM KAWIARNI I SAlI TEATRAlNEJ NA
UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ WYNAJEM
MIEJSC NOClEgOWYCH
wynajem cieszy się coraz większą popularnością zyskujemy stałych
klientów konkretne osoby lub instytucje z nami współpracujące np.
irmy szkoleniowe klinikę dentystyczną czy klinikę terapii jąkania .
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INTENCJE MSZAlNE M
01 MAJA 2015 R. (pIąTEK)

11 MAJA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)

.00

.00

8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa
wolna intencja

02 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
UROCZYSTOŚĆ NMp KRólOWEJ pOlSKI)
.00
8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
w intencji ks. Zygmunta w dniu imienin o Boże błogosławie stwo i potrzebne łaski

03 MAJA 2015 R. (V NIEDZIElA WIElKANOCY)
.30
.30

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Bolesława Stanisławę i Stanisława oraz zmarłych z rodziny

11.00

za śp. Stanisławę Lucynę i Henryka Lubiejewskich

12.30

w intencji Kół Żywego Róża ca ze zmianą tajemnic

18.00

za śp. Michalinę Rębecką w 14. rocznicę śmierci o miłosierdzie Boże i łaskę życia
wiecznego

8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Ste ana w . rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Widy skich i Orli skich

12 MAJA 2015 R. (WTOREK)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

w dniu urodzin Pawła z prośbą o Boże błogosławie stwo i opiekę MB

13 MAJA 2015 R. (ŚRODA, NMp fATIMSKIEJ)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Jadwigę Okurowską w 35. rocznicę śmierci i jej męża Tadeusza

18.00

wolne intencje

14 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Ryszarda Rokickiego w 33. rocznicę śmierci

04 MAJA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK,

15 MAJA 2015 R. (pIąTEK)

.00

.00

8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Apolonię Ciechoci ską Apolonię Lecha ską i Honoratę Mądry

8.00

2 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
1 za śp. Zo ię Niedziela w dniu imienin

18.00

2 za śp. Antoniego Mariana Zo ię Jana i Ryszardę Prokopczyk oraz Jana i Annę
Sztandur
za śp. Zo ię Kami ską i jej rodziców

05 MAJA 2015 R. (WTOREK)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

1 za śp. Stanisławę Jurczewską
2 za śp. Waldemara Szustaka w 18. rocznicę śmierci

06 MAJA 2015 R. (ŚRODA)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Halinę Duszczyk

07 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
.00
8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja
o liczne i święte powołania kapła skie oraz błogosławie stwo Boże dla kapłanów
pracujących w naszej para ii intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa

08 MAJA 2015 R. (pIąTEK, UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,
BISKUpA I MĘCZENNIKA)

1 za śp. Zo ię Stanisława Jadwigę Teresę Bronisława i Janinę Wysockich

16 MAJA 2015 R. (SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOlI)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. grzegorza Janinę i Franciszka Sołtysiaków

17 MAJA 2015 R. (NIEDZIElA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTąpIENIA pAŃSKIEgO)
.30
.30

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Jerzego Mielcarz w 3. rocznicę śmierci oraz Saturninę i Helenę Mielcarz

11.00

Rocznica I Komunii Świętej

12.30

za Parafian

18.00

za śp. Jana Sytę w 25. rocznicę śmierci oraz śp. Mariannę Syta w 3. rocznicę śmierci

18 MAJA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)

8.00

8.00

2 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Stanisława Marię i Zygmunta Cupriak

1 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
2 w dniu imienin Aleksandry z prośbą o Boże błogosławie stwo i opiekę Matki
Bożej
za śp. Henryka Szczech w . rocznicę śmierci

18.00

za śp. Adama Czesława Dziedzic i Jadwigę Dziedzic

18.00

za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

19 MAJA 2015 R. (WTOREK)

.00

.00

1 za śp. Stanisława Brzozowskiego

8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Marię Bicz w 11. rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego

8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Krystynę Kulesza w 2. rocznicę śmierci

18.00

za śp. Kazimierę Cieślak w . rocznicę śmierci o życie wieczne

18.00

za śp. Stanisława i Barbarę Łasicę

20 MAJA 2015 R. (ŚRODA)

09 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
.00

10 MAJA 2015 R. (VI NIEDZIElA WIElKANOCY)

.00

.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

wolne intencje

.30

1 za śp. Jadwigę Zo ię Stanisława Kopciów Lucynę i Stanisława Majewskich

.30
11.00

2 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Józe a Stanisławę Tadeusza Władysława i Stanisława Śliweckich oraz
Mariannę głowala
I Komunia Święta

12.30

za Para ian dzieci ochrzczone i ich rodziców chrzty

8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Jadwigę Wojcieską w 1 . rocznicę śmierci

18.00

o Boże błogosławie stwo dla Tomasza i Karoliny w 10. rocznicę ślubu
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21 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
.00
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E MAJ 2015
22 MAJA 2015 R. (pIąTEK)
.00
8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Ewę Świerzy ską w 3. rocznicę śmierci
za śp. Mariannę Dąbrowską w 10. rocznicę śmierci Zbigniewa i Feliksa
Dąbrowskich Halinę Malarczyk Lucynę Osytek Henryka Anielę i Romana Biela

23 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

wolna intencja

24 MAJA 2015 R.
(NIEDZIElA, UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEgO)
.30
.30

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
w intencji Iwony z okazji imienin

11.00

o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Joanny w dniu imienin

12.30

za Para ian dzieci ochrzczone i ich rodziców chrzty

18.00

za śp. Danutę Czerwonka w 10. rocznicę śmierci i Jana Miękus

25 MAJA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00

1 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
2 w 1 . rocznicę święce kapła skich ks. Adama

8.00

wolna intencja

18.00

za śp. Andrzeja Baranowskiego

26 MAJA 2015 R. (WTOREK)
.00
8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
za śp. Lucjana Przybyła w 12. rocznicę śmierci oraz Władysława Ste anię Tadeusza i
Andrzeja Kuczmarskich
dziękczynno błagalna z okazji pierwszej rocznicy urodzin Szymona

27 MAJA 2015 R. (ŚRODA)
.00

8.00
18.00

1 za śp. Antoniego
2 za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja
o Boże błogosławie stwo i potrzebne łaski dla Anny za śp. Reginę w rocznicę
śmierci Ludwika Zo ię i Stanisława za śp. Helenę i Bronisława gugnackich

28 MAJA 2015 R. (CZWARTEK, ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA,
NAJWYŻSZEgO I WIECZNEgO KApŁANA)
.00
8.00
18.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja
w intencji Sługi Bożego Ste ana kardynała Wyszy skiego o dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej para ii

29 MAJA 2015 R. (pIąTEK)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Zo ię Bie kowską oraz Bolesława Bie kowskiego

30 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
.00
8.00

za śp. Bolesława i Mariannę Reginę Halinę Kazimierę Mieczysława Kazimierza i
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich Papli skich i Siennickich
wolna intencja

18.00

za śp. Bolesława grześkiewicza w 20. rocznicę śmierci

31 MAJA 2015 R.
(NIEDZIElA, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRóJCY)
.30

za śp. Ste ana w 55. rocznicę śmierci i Marię Brzozowskich

.30

za śp. Leszka Tomaszewskiego z okazji imienin

11.00

1 rezerwacja

12.30

2 dziękczynno błagalna w 4 . rocznicę ślubu Anny i Józe a Kaczmarek z
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o opiekę Matki Bożej dla nich i całej
rodziny
za Parafian

18.00

za śp. Marię i Stanisława Dudra oraz Małgorzatę Sa inc
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SŁUŻBA
BOŻA

MSZE ŚW. W NIEDZIElE I ŚWIĘTA
.30

.30 11.00 12.30 i 18.00

MSZE ŚW. W DNI pOWSZEDNIE I W SOBOTY
.00 8.00 i 18.00

SAKRAMENT pOJEDNANIA
10 min. przed Mszą św.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEgO SAKRAMENTU
w pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEgO SAKRAMENTU
I SpOTKANIE DlA MŁODZIEŻY I STUDENTóW
piątki godz. 1 .00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

w dni powszednie po Mszy św. wieczornej
w niedziele o 1 .15

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

NABOŻEŃSTWO pIERWSZYCH SOBóT
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

WYpOMINKI ZA ZMARŁYCH
drugi piątek miesiąca o 1 .15.

CHóR
poniedziałki i czwartki godz. 1 .00 salka w Domu Para alnym

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
wtorek 1 .00 salka w Domu Para alnym

WSpólNOTA KRWI CHRYSTUSA
czwartki oprócz pierwszego godz. 1 .15
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

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

KANCElARIA pARAfIAlNA:
poniedziałek: .00 11.00 oraz 18.00 1 .30
wtorek środa piątek: .00 11.00 oraz 16.00 18.00
czwartek: 18.00 1 .30.
Pierwszy piątek miesiąca tylko .00 11.00.
tel. 22 535 01 00
www.swietateresa.pl
konto para i: 05 24 0 0005 0000 4520 86 5 1006
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INTENCJE MSZAlNE
01 CZERWCA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.1
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Irenę Biba ską w 6. rocznicę śmierci i Stanisława
Biba skiego
02 CZERWCA 2015 R. (WTOREK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.2
8.00 wolna intencja
18.00 rezerwacja
03 CZERWCA 2015 R. (ŚRODA)
.00 1 za śp. Leszka Warszawskiego i zmarłych z rodziny
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.3
8.00 1 rezerwacja
2 za śp. Mariannę i Ste ana Brdo
18.00 za śp. Jadwigę i Jana o spokój duszy
04 CZERWCA 2015 R. (CZWARTEK, UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEgO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA)
.30 za śp. Kazimierza Skup w 1 . rocznicę śmierci i Ste ana
Przychodze
.30 za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich oraz Leokadię
Szyma ską
11.00 1 za Para ian
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.4
18.00 o liczne i święte powołania kapła skie oraz błogosławie stwo
Boże dla kapłanów pracujących w naszej para ii intencja
Wspólnoty Krwi Chrystusa
05 CZERWCA 2015 R. (pIąTEK)
.00 w intencji Bogdana w dniu urodzin
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.5
06 CZERWCA 2015 R. (SOBOTA)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.6
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 za śp. Wiesławę Wolny z okazji imienin oraz Zbigniewa Wolny
07 CZERWCA 2015 R. (X NIEDZIElA ZWYKŁA)
.30 rezerwacja
.30 dziękczynno błagalna w intencji Iwony i Adama w 1 . rocznicę
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże
błogosławie stwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich córek
11.00 za śp. Jolantę Zieli ską w 13. rocznicę śmierci
12.30 1 w intencji Kółek Żywego Róża ca ze zmianą tajemnic
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.
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18.00 za śp. Jadwigę Witolda Andrzeja Bogumiła Sławomira
Henryka Daniela z rodziny Filipek
08 CZERWCA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.8
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja
09 CZERWCA 2015 R. (WTOREK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.
8.00 wolna intencja
18.00 w intencji sponsorów i dobrodziejów Fundacji im. Ks. Ryszarda
Rumianka
10 CZERWCA 2015 R. (ŚRODA)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.10
8.00 za śp. Janinę gilert
18.00 wolne intencje
11 CZERWCA 2015 R. (CZWARTEK)
.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.11
12 CZERWCA 2015 R. (pIąTEK, UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEgO SERCA pANA JEZUSA)
.00 za śp. Michała Karwata
8.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.12
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
13 CZERWCA 2015 R. (SOBOTA, WSpOMNIENIE
NIEpOKAlANEgO SERCA NMp)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.13
8.00 wolna intencja
18.00 w intencji Zosi gerej w dniu urodzin
14 CZERWCA 2015 R. (XI NIEDZIElA ZWYKŁA)
.30 za śp. Wacławę Bolesława i Zygmunta Krakowskich
.30 w dniu imienin Jolanty z prośbą o Boże błogosławie stwo i
potrzebne łaski
11.00 za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich i Stanisława Smyla
12.30 za Para ian Domowe Kręgi Biblijne z naszej para ii dzieci
ochrzczone i ich rodziców chrzty
18.00 1 za śp. Mieczysława Andrychowicza Zo ię i Szymona
Markiewiczów Irenę i Jana Urów
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.14
15 CZERWCA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.15
16 CZERWCA 2015 R. (WTOREK)

Uwier z yć
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NE CZERWIEC
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.16
8.00 wolna intencja
18.00 w 20. rocznicę ślubu Iwony i Wojciecha oraz za śp. Alinę
Rosiak Niedzielę z okazji imienin
17 CZERWCA 2015 R. (ŚRODA)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.1
8.00 za śp. Adol a Mianowskiego
18.00 za śp. Adol a Mianowskiego
18 CZERWCA 2015 R. (CZWARTEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.18
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Sabinę Iwa ską w 5. rocznicę śmierci
19 CZERWCA 2015 R. (pIąTEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.1
8.00 za śp. genowe ę Kropiewnicką w 21. rocznicę śmierci oraz
Anielę Eugeniusza i Sylwestra oraz zmarłych z rodziny
Kropiewnickich gronckich i Dąbrowskich
18.00 za śp. Adama Wacławek w 5. rocznicę śmierci oraz za jego ojca
Ryszarda i dziadków: Janinę i Antoniego
20 CZERWCA 2015 R. (SOBOTA)
.00 1 za śp. Jana Niedzielę w 11. rocznicę śmierci
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.20
8.00 rezerwacja
18.00 1 za śp. Józe a Rosła ca w 6. rocznicę śmierci
2 za śp. Stanisława Radzika zmarłych z rodziny Radzików
Fuksów i Lewandowskich oraz Maję Łubiankę
21 CZERWCA 2015 R. (XII NIEDZIElA ZWYKŁA)
.30 za śp. Jana i Teodorę Ziemkiewicz
.30 za śp. Aleksandrę Kobyłecką w 43. rocznicę śmierci oraz
Kazimierza Kobyłeckiego
11.00 1 za śp. Marię Ja czyk w 8. rocznicę śmierci oraz zmarłych z
rodziny Ja czyków i Łabędzkich
2 za śp. Bernarda Daniluka i zmarłych z rodziny Kozłowskich
12.30 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.21
18.00 BIERZMOWANIE
22 CZERWCA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.22
8.00 wolna intencja
18.00 rezerwacja
23 CZERWCA 2015 R. (WTOREK)
.00 za śp. Piotra i śp. Antoniego
8.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.23
18.00 1 za śp. Bonawenturę Sikora
2 za śp. Wandę Witkowską
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24 CZERWCA 2015 R. (ŚRODA, UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIElA)
.00 za śp. Ryszarda Władysława i Honoratę gromadka Mariannę i
Piotra Przygodów
8.00 1 za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.24
18.00 w intencji ks. Jana w dniu imienin
25 CZERWCA 2015 R. (CZWARTEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.25
8.00 o Boże błogosławie stwo dla Jasia w 2. rocznicę urodzin
18.00 za śp. Barbarę i Kazimierza Baran
26 CZERWCA 2015 R. (pIąTEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.26
8.00 msza na zako czenie roku szkolnego
18.00 1 za śp. Władysława Stępnia w 11. rocznicę śmierci
2 w 50. rocznicę ślubu Jadwigi i Macieja Wojdy skich o Boże
błogosławie stwo i potrzebne łaski dla Jubilatów ich dzieci i
wnuków
27 CZERWCA 2015 R. (SOBOTA)
.00 o Boże błogosławie stwo i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa
8.00 1 za śp. Walentynę i Władysława Kądziołowskich
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.2
18.00 za śp. Władysława Śliweckiego w 2. rocznicę śmierci i śp.
Tadeusza Śliweckiego
28 CZERWCA 2015 R. (XIII NIEDZIElA ZWYKŁA)
.30 za śp. Władysławę i Wacława gzochów Wiktorię Henryka
Radzisława Mieczysława Jerzego i Lecha Bardadyn
.30 za śp. Pawła Sobkowicza
11.00 o Boże błogosławie stwo i potrzebne łaski dla Piotra i Pawła
12.30 za Para ian ochrzczone dzieci i ich rodziców chrzty
18.00 1 w intencji Sługi Bożego Ste ana kardynała Wyszy skiego
o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza
Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej para ii
2 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.28
29 CZERWCA 2015 R. (pONIEDZIAŁEK)
.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.2
8.00 1 za śp. Stanisława Brzozowskiego
2 w dniu imienin Pawła z prośbą o Boże błogosławie stwo i
opiekę Matki Bożej
18.00 rezerwacja
30 CZERWCA 2015 R. (WTOREK)
.00 wolna intencja
8.00 za śp. Jakuba Iwi skiego gr.30 ost.
18.00 za śp. Władysławę Krzemie

31

2015-04-21 22:57:10

Zapraszamy naszych paraﬁan
i wszystkich miłych gości na

Piknik
Rodzinny
paraﬁi św. Teresy od Dzieciątka Jezus
który odbędzie się

31 maja 2015 r.
w godz. 13.30-21.00
W programie:
koncerty, pokazy,
konkursy z nagrodami i inne atrakcje.
Dla dzieci już od godziny 12.00
zostanie zorganizowane Miasteczko Dzieci,
gdzie nasze pociechy będą mogły
bawić się pod opieką wolontariuszy.
W części gastronomicznej
będzie można skosztować domowej grochówki,
zjeść kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem
i ogórkiem lub spróbować domowych
ciast pieczonych przez nasze paraﬁanki.
Informujemy, że wszelkie zyski z pikniku,
po pokryciu kosztów organizacyjnych,
zostaną przeznaczone na zajęcia z dziećmi
organizowane w czasie wakacji
oraz na zakup wyprawek szkolnych.
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