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Drodzy Czytelnicy!
Co nam zostało po wakacyjnych miesiącach?
Miejmy nadzieję, że nieco więcej, aniżeli zdjęcia,
czy garść wspomnień.
Odpoczynek jest nam
potrzebny przecież nie
tylko po to, abyśmy
zregenerowali siły nadwątlone pracą i tym
wszystkim, co zniechęca
człowieka do radosnego
działania. Jak widzimy z
zamieszczonych w Biuletynie krótkich relacji o
wakacyjnych wyjazdach
czy to ministrantów, czy
to parafialnego chóru wyrwanie się z codziennych schematów może
otworzyć nas na to, czego nie jesteśmy w stanie
dostrzec na co dzień. W
ten sposób Bóg przebija
się do naszej świadomości z pięknem i potęgą
stworzonej przez Siebie
natury, prawdą o świecie
i drugim człowieku.
Przed nami wyjątkowy
czas - Misje parafialne.
Chciałem napisać, że jest
to zaproszenie do nawrócenia, ale przecież to
coś więcej. Zwłaszcza dla
tych, którzy jakiś kontakt
z Kościołem i sakramentami jednak mają. Dla
tej części mieszkańców
parafii misje to może
przede wszystkim czas
apostolstwa pośród
tych, którzy świątynię
(z rożnych przyczyn)
omijają szerokim łukiem.
Zachęcam więc - przyprowadźcie na któreś
z misyjnych spotkań
przynajmniej trzy osoby!
Porozmawiajcie
z sąsiadami! Zapytajcie
znajomych! Dajcie świa-

dectwo waszej wiary,
nawet jeśli wydaje się
Wam ona zbyt mała, aby
mogła kogoś pociągnąć!
W Biuletynie znajdziecie
plan tygodnia misyjnego
- wybierzcie coś dla siebie, dla rodziny, dla znajomych i przyjdźcie! Któż
z nas, tak naprawdę nie
chce żyć życiem pełnym
i obfitym, a takie może
dać tylko Chrystus! Nasz
kościół będzie otwarty
dzień i noc - przyjdźcie, aby spotkać się z
Bogiem!
Misje mają nas podprowadzić do nawrócenia,
do zmiany życia. Jakie
ono więc ma być? Wypełnione przede wszystkim miłością, której
zewnętrznym znakiem
jest służba i pomoc
innym. Taką służebną rolę wobec parafii spełnia
fundacja ks. Rumianka,
która już na dobre zagościła w duszpasterskim
krajobrazie Włoch. Dwa
minione miesiące ukazały jak wiele można
zrobić dla najmłodszych
- wyjazdy, zabawy, zajęcia plastyczne - i jak
bardzo to ich rozwija.
Przed fundacją jeszcze
wiele zadań i wielu potrzebujących czeka na
pomoc na przeróżnych
płaszczyznach swojego
życia. Na pewno warto
włączyć się w ten rodzaj
posługi, tak jak każdy
chce i może - swoim czasem, siłami, talentami,
pieniędzmi, a przede
wszystkim modlitwą.
Zapraszam do lektury
jesiennego Biuletynu!

Ks. Jacek Gomulski
fot. E. Kordowska, P. Polcyn
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Czas
odnowy

przyzywając św. Krzysztofa
W niedzielę 29 lipca po Mszy Świętej o godzinie 12.30, z racji tradycyjnego wspomnienia św. Krzysztofa,
patrona kierowców, odbyło się poświęcenie pojazdów mechanicznych

b i u l e t y n p a r a f i i ś w. Te r e s y o d D z i e c i ą t k a J e z u s

i innych środków lokomocji przed
kościołem. Ofiary zebrane podczas
poświęcenia pojazdów przeznaczone zostały na zakup samochodów
dla Misjonarzy

witamy!

rocznica
śmierci
W niedzielę, 9 września przypadła
39 rocznica śmierci ks. prałata
Juliana Chrościckiego, pierwszego
proboszcza naszej parafii. Szkoła podstawowa uczciła swego
patrona na Mszy św. o godz. 11.00,
a o godz. 18.00 została odprawiona Eucharystia w intencji śp. ks.
prałata.

krótko
Najbliższy termin
kursu dla narzeczonych przypada na
13 i 20 października. Informacje i
zapisy w kancelarii
parafialnej.

Uroczystość I Komunii św. w naszej
parafii odbędzie się
w niedzielę 12 maja
2013 r.
Poszczególne grupy prosimy o przygotowanie rozważań różańcowych

na październik,
oraz animowanie
modlitwy, czyli włączanie w nią innych
parafian.
poniedziałek - Straż
Honorowa Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi

Panny, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana
Jezusa
wtorek - Bierzmowani
środa - Ruch Rodzin
Nazaretańskich
czwartek - Neoka-

techumenat
piątek - Ruch Światło-Życie i Kościół
Domowy
sobota - Koła Żywego Różańca
niedziela - Akcja
Katolicka

nowa tablica
Punktem kulminacyjnym obchodów
68 rocznicy wywózki ponad 4 tysięcy
mężczyzn z Włoch do Niemiec było
poświęcenie przez ks. proboszcza
nowej tablicy upamiętniającej
tragiczne wydarzenie z 16 września 1944 r. Przez całą niedzielę na
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chętnych czekały rozliczne atrakcje
- okolicznościowe koncerty, udział
w grupie rekonstrukcji historycznej,
czy wystawa o życiu codziennym
okupowanych Włoch. O godz. 18.00
odprawiona została Msza św. w
intencji ofiar i ich rodzin.

Decyzją ks. kard. Kazimierza Nycza
ks. Jarosław Wojcieski został przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych
w Warszawie, a ks. Artur Awdaljan
skierowany na rekonwalescencję z
pobytem w seminarium „Redemptoris Mater”. Dziękując księżom Jarosławowi i Arturowi za posługę w naszej
parafii, życzymy obfitych łask Bożych
na dalszą pracę duszpasterską. Witamy zaś pośród nas księdza Jerzego
Jastrzębskiego - nowego rezydenta.
Ks. Jerzy pochodzi z Terespola. Tytuł
magistra teologii uzyskał na PWT w
Warszawie w 1999 r. z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia kapłańskie
przyjął w roku 2000 z rąk kard. Józefa Glempa, po czym został posłany do
pracy jako wikariusz w Parafii Matki
Bożej Szkaplerznej w Warce (20002007). W tym czasie ukończył studia
z homiletyki na Uniwersytecie Jana
Pawła II w Krakowie, gdzie zdobył
tytuł licencjata teologii. Ponadto
odbył studia z retoryki na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.
Następnie pracował jako wikariusz
w Parafii Wniebowzięcia NMP w
Konstancinie-Jeziornie (2007-2011),
gdzie był kapelanem w szpitalach
STROCER i CKR oraz w Domu Rencisty
PAN. Obecnie pisze doktorat na temat
nauczania Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego w okresie Wielkiej
Nowenny (1957-1966). Od dwóch
lat pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w
Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z
homiletyki i tutoringu (konsultant
naukowy). Ostatnio posługiwał jako
pomoc duszpasterska w Parafii św.
Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach.

fot. S. Basiak, arch. A. Kaczmarek, J. Liman, arch. J. Jastrzębskiego

W dniach od 29 września do 7 października w
naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywali Misje parafialne. Poprowadzą je
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej - duchowi synowie św. Eugeniusza de Mazenoda.

T

o sam Założyciel
Oblatów wyznaczył rodzącemu się
Zgromadzeniu misyjny
charakter.
Misyjność urzeczywistnia
się właściwie poprzez
dwa rodzaje służby w
Kościele: misje ad gentes
oraz misje i rekolekcje
parafialne. Pierwsza z tych
posług realizowana jest
przez Oblatów w krajach
misyjnych, natomiast
druga jest powołaniem
tych, którzy pozostają w
kraju. Zarówno jedna, jak i
druga, zbiegają się w tym,
co Konstytucje Misjonarzy
Oblatów mówią o zasadniczym celu: Całe Zgromadzenie jest misyjne. Jego
naczelną służbą w Kościele
jest ukazywanie Chrystusa
i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym. Oblaci
więc uczynią wszystko,
aby ludzi, do których jesteśmy posłani, pobudzić do
wiary lub ich wiarę ożywić
fot. koden.com.pl

i dopomóc im odkryć kim
jest Chrystus.
Czym są misje parafialne?
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 770
mówi, że: "Proboszczowie
zgodnie z zarządzeniem
biskupa diecezjalnego
powinni w pewnych
okresach organizować to
przepowiadanie, które
nazywa się rekolekcjami i
świętymi misjami, lub inne
formy przepowiadania
dostosowane do miejscowych potrzeb". Okresy te
mają być szczególnym
czasem mobilizacji parafii.
Mają być czasem budzenia
sumień, czasem umacniania w wierze, czasem
ożywiania gorliwości. W
końcu, mają być czasem
szczególnej łaski, czasem
przejścia Boga przez
parafię; czasem głoszenia orędzia misyjnego,
zapraszania do wspólnoty,
jednania i umacniania
więzi braterskich.

Bł. Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich
nazywa misje: „środkiem
okresowej gruntownej
odnowy życia chrześcijańskiego" (47). Nauka
Soboru Watykańskiego II
o Kościele i doświadczenia
współczesne każą nam
wykorzystać ten szczególny czas tak, aby był on
wydarzeniem wybijającym
się ponad inne wydarzenia
parafialne. Misja święta
może mieć wielkie znaczenie dla odnowy
parafii, jeśli będzie
właściwie przeprowadzona i
przeżyta.

Ks. Józef Czarnecki OMI

MODLITWA
PRZED MISJAMI ŚWIĘTYMI
Boże, nasz Ojcze, który
tak umiłowałeś świat,
że zesłałeś mu swego Syna, by odnowił
zerwaną przez grzech
łączność ludzi z Tobą,
dziś tą samą miłością
powodowany, pragniesz
Go nam w szczególny
sposób posłać w słowie
misjonarzy.
Spraw łaskawie, aby
nasz umysł uznał w
Nim najwyższą prawdę,
wolę, jedyną drogę,
a serce najgłębszy sens
i najtrwalszą radość życia. Spraw więc, byśmy
przyjęli całą Jego Osobę
całym swoim jestestwem. Wszak nazwał
się nie tylko Prawdą, ale
Drogą i Życiem,
i przyszedł wypełnić nie
tylko nasz umysł, wolę
i serce, ale całe nasze
życie i wieczność.
Oby w naszej parafii
nie było nikogo, kto
pozostałby głuchy na
Jego Słowo i oporny na
działanie Jego miłości
i łaski.
Oby Misja św. przyniosła każdemu z nas
największy skarb,
którego świat dać nie
może: pokój sumienia,
rodzinom miłość
i zgodę, parafii jedność
i przedsmak Twojego
Królestwa, Kościołowi
nowe błogosławieństwa.
Duchu Święty przez
którego działa Ojciec
i w którym spotyka
się z nami Syn,
odnów nas i oblicze naszej parafii
na pokrzepienie
serc i większą
chwałę Trójcy
Przenajświętszej.
Amen.

Autor artykułu, ks.
Józef Czarnecki,
należy do Zgromadzenia Oblatów
Najświętszej
Maryi Panny
i będzie prowadził
w naszej parafii
Misje, które rozpoczną się już 30
września. Ks. Józef
mieszka w Kodniu.
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Misje
29IX -7X

Święte

parafia św. Teresy od Dzieciątk a Jezus
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Godziny Adoracji Najświętszego Sakramentu dla poszczególnych ulic
parafii w nocy z 4 na 5 października
22.00 - 23.00

Potrzebna, Wałowicka, Parowcowa, Rejonowa, Gęślarska,
Plastyczna
Wraz z mieszkańcami
powyższych ulic czuwają także
przedstawiciele Ruchu Światło-Życie.

23.00 - 24.00

Ciszewska, Galaktyki, Atlasowa, Nastrojowa, Zodiakalna,
Trzcinowa
Wraz z mieszkańcami
powyższych ulic czuwa Służba
Liturgiczna.

24.00 - 1.00

Nike, Globusowa, Redaktorska, Dźwigowa, Globusowa,

Uśmiech
Wraz z mieszkańcami
powyższych ulic czuwa Straż
Honorowa Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny, oraz
Straż Honorowa Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

1.00 - 2.00

Cienista, Notecka, Tumska,
Urszuli, Latarnika, Głubczycka
Wraz z mieszkańcami
powyższych ulic czuwa Kościół
Domowy.

2.00 - 3.00

Promienista, Szuberta, Fraszki,
Dymna, Zdobnicza, Rybnicka
Wraz z mieszkańcami powyższych ulic czuwa Ruch Rodzin

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
adoracja, okazja do spowiedzi
17.30 – różaniec misyjny
18.00 – Eucharystia z nauką
Uroczystość uwielbienia Jezusa w
Eucharystii
21.00 – Apel Misyjny w kościele
Noc konfesjonałów i Adoracji

PIĄTEK – 5 X
SOBOTA – 29 IX

18.00 – Eucharystia z nauką wstępną
Intronizacja Księgi Pisma Świętego

NIEDZIELA – 30 IX

Uroczystość rozpoczęcia Misji
7.30 – Eucharystia z nauką
9.30 – Eucharystia z nauką
11.00 - Eucharystia z nauką (dzieci)
Intronizacja Księgi Pisma Świętego
12.30 - Eucharystia z nauką
17.00 – różaniec w intencji Misji (grupy
parafialne)
18.00 – Eucharystia z nauką (młodzież)
Po Eucharystii nauka stanowa dla młodzieży
21.00 – Apel Misyjny w kościele

PONIEDZIAŁEK – 1 X

Ogłoszenie Praw Synaju
8.30 – różaniec misyjny
9.00 – Eucharystia z nauką
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11.00 – Misyjka dla dzieci (klasy 0-III)
17.30 – różaniec misyjny
18.00 – Odpustowa Msza św. z nauką
misyjną
19.30 – nauka stanowa dla kobiet
21.00 – Apel Misyjny w kościele

WTOREK – 2 X

W Domu Ojca jest mieszkań wiele
8.30 – różaniec misyjny
9.00 – Eucharystia z nauką
11.00 – Misyjka dla dzieci (klasy 0-III)
17.30 – różaniec misyjny
18.00 – Eucharystia z nauką
19.30 – nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Apel Misyjny na cmentarzu

ŚRODA – 3 X

Prosimy Was, pojednajcie się z Bogiem
8.30 – różaniec misyjny
9.00 – Eucharystia z nauką

11.00 – Misyjka dla dzieci (klasy IV-VI)
17.30 – różaniec misyjny
18.00 – Eucharystia z nauką
19.30 – nauka dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, rocznicowych, bierzmowanych
w tym czasie wolontariusze Fundacji im. ks.
Rumianka będą opiekowali się w kawiarence
dziećmi, aby ich rodzice mogli wysłuchać
nauk
21.00 – Apel Misyjny w kościele

CZWARTEK – 4 X

Misyjny Dzień Pojednania, wdzięczni
Bogu za Eucharystię i Kapłaństwo
8.00 – okazja do spowiedzi
8.30 – różaniec misyjny
9.00 – Eucharystia z nauką i nabożeństwo
o powołania
11.00 – spowiedź dzieci (klasy IV-VI)
11.30 – Eucharystia dla dzieci

W Krzyżu miłości nauka
8.30 – różaniec misyjny
9.00 – Eucharystia z nauką
17.30 – różaniec misyjny
18.00 – Eucharystia z nauką
Uroczystość Przebłagania Chrystusa Ukrzyżowanego
21.00 – Apel Misyjny w kościele

SOBOTA – 6 X

Tobie Matko powierzamy nasze
rodziny
8.30 – różaniec misyjny (część radosna)
9.00 – Eucharystia z nauką
11.00 – spotkanie misyjne dla dzieci i
małżeństw oczekujących narodzin dziecka
12.00 – Anioł Pański, różaniec (tajemnice
światła)
15.00 – różaniec (część bolesna), spowiedź
15.30 – Eucharystia dla osób w podeszłym
wieku, chorych z sakramentem namaszczenia chorych i błogosławieństwem
lourdzkim

Nazaretańskich.

3.00 - 4.00

Przednia, Wszemirowska,
Przednia, Pianistów, Jagny,
Kraszewskiego
Wraz z mieszkańcami powyższych ulic czuwają Wspólnoty
Neokatechumenalne.

5.00 - 6.00

Łuczek, Zaranie, Piątkowska,
Obrońców Pokoju, Świetlana,
Przepiórki, Łuki Wielkie
Wraz z mieszkańcami powyższych ulic czuwają Koła Żywego
Różańca.

6.00 - 7.00

Koziorożca, Flagowa, Chrościckiego, Potażowa, Świerszcza,
Michałowskiego, Zincz, Dekarska, Żeleńskiego, Paganiniego, Przyłęcka
Wraz z mieszkańcami powyżŁuki Małe
szych ulic czuwa Wspólnota
Wraz z mieszkańcami powyższych
ulic czuwa Akcja Krwi Chrystusa.
Katolicka.

4.00 - 5.00

17.30 – różaniec
misyjny (część
chwalebna)
18.00 – Eucharystia z nauką,
Akt zawierzenia parafii
Matce Bożej
21.00 – Apel
Misyjny w
kościele

NIEDZIELA – 7 X
Uroczystość
zakończenia
Misji
Eucharystie
według
po-
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duszpasterstwo!

Dwudziestego dziewiątego czerwca rozpoczął
Ksiądz Proboszcz czwarty rok posługi w naszej
parafii. Jak Ksiądz ocenia minione trzy lata?
Minione trzy lata to czas poznawania parafian.
Nabrałem przekonania - o czym już mówiłem - że
warto kontynuować proces tworzenia wspólnoty parafialnej. Przez lata stworzono w tym miejscu dobre
warunki do modlitwy i spotkania. Teren parafii jest
miejscem pięknym i przyjaznym. Tu szybko można
poczuć się u siebie. Parafianie traktują kościół jako
swój, biorą odpowiedzialność za to, co dzieje się w
parafii, potrafią docenić, potrafią także mówić o sprawach trudnych i przykrych. To dobre podstawy do tego, byśmy znali się i byli dla siebie życzliwi zarówno w
czasie mszy św., jak i po.
Uważam, że przez te trzy lata udało się zbudować
dobre warunki do bycia razem. Mam na myśli zespół
duszpasterzy, osoby bezpośrednio zaangażowane w
działalność parafialną, fundację, remont obiektów
parafialnych. Żałuje, że trochę zabrakło jasnej komunikacji. Mam nadzieję, że uda nam się zbliżyć także w
tym wymiarze. Liczę na spokojne spotkania w czasie
wizyty duszpasterskiej, codzienne spotkania, a także
na nasz "Biuletyn".

Jak więc Ksiądz widzi kolejne trzy lata?
Duszpasterstwo, duszpasterstwo i raz jeszcze
duszpasterstwo. Są odpowiednie struktury, jest bardzo dobra baza materialna i przede wszystkim są dobrzy i dobrze przygotowani ludzie.

Rozmowa z ks. Proboszczem
Zygmuntem Niewęgłowskim

Jakie plany na najbliższy czas?
Pierwszą rzeczą jest wypracowanie dobrego stylu
pracy nowego zespołu duszpasterzy.
Ks. Jacek Gomulski jest wikariuszem, który już
zdążył poznać parafię. Troska o liturgię, praca z młodzieżą, przygotowanie sakramentu bierzmowania,
organizacja wakacyjnych wyjazdów dla młodzieży,
redagowanie Biuletynu, to tylko część dobra, które
wnosi.
Drugim wikariuszem został ks. Krystian Chmielewski. Mieliśmy okazję poznać go w czasie praktyk
duszpasterskich. Będzie pracował w szkole podstawowej, zajmie się przygotowaniem dzieci do I komunii i - mam nadzieję - nadal będzie mu z nami dobrze,
a nam z nim.
Największe doświadczenie z nas wszystkich ma
ks. Zenon Piskorski, który jest w naszej parafii rezydentem. Kancelaria, konfesjonał, odwiedziny chorych, to posługi, z których znamy go najbardziej.
Drugim rezydentem będzie od tego roku ks. Jerzy Jastrzębski. Ks. Jerzy jest wykładowcą retoryki w
Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji.
Będzie nas wspierał w codziennej pracy duszpasterskiej, będzie także proponował nowe inicjatywy.
Z takim zespołem duszpasterzy wchodzimy, jako
parafia, w ostatni etap przygotowań do misji. Liczę na
to, że zainicjują one rok duchowej odnowy w parafii.
Patrzę na ten czas z nadzieją, że każdy z nas osobiście zbliży się do Boga. Ufam też, że przez osobiste
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zwrócenie się ku Bogu staniemy się bardziej misyjni w
odniesieniu do ludzi, wśród których żyjemy.
W pździerniku będziemy gościć w naszej parafii ks.
Jana Kruczyńskiego, który jest szefem Centrum Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Szczecińskiej. Zaprosiłem go, aby przedstawił propozycję rodzinnych
kręgów biblijnych. Są one pomocą we własnej formacji małżeństw oraz w chrześcijańskim wychowaniu
dzieci.
Rekolekcje Adwentowe będą miały w tym roku
nietypowy przebieg. Będą trwały przez trzy kolejne
niedziele a ich treści związene są z rodziną - jej problemami i troskami. Wygłosi je znany nam już ks.
Wiesław Błaszczak SAC wraz z grupą małżeństw.
Planujemy również możliwość osobnego spotkania z
prowadzącymi dla zainteresowanych, zwłaszcza dla
małżonków.
fot. D. Bronz

Chciałbym również, aby wizyta duszpasterska była
w tym roku nieco dłuższa niż zazwyczaj. Dobrze by było, abyśmy mieli naprawdę czas na dłuższą rozmowę w
każdym domu. Chcemy przygotować program takiego
spotkania i przedstawić go wcześniej osobom, do których przyjdziemy.
Prowadzone w parafii kursy przedmałżeńskie cieszą się popularnością i uznaniem. Kończymy organizowanie poradni rodzinnej, w której będzie prowadzone poradnictwo rodzinne i psychoterapia. Nawiązaliśmy współpracę z adresowanym dla małżonków
ogólnopolskim kwartalnikiem „Zbliżenia”. Liczę na
to, że adwentowe spotkania dla małżonków będą dobrym początkiem regularnych spotkań małżeńskich w
naszej parafii.
Rozmawiał ks. Jacek Gomulski
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Chór
w Klebargu
W dniach 24-26 sierpnia gościliśmy w Klebargu Wielkim na
ziemi warmińsko-mazurskiej
w parafii pw. Znalezienia Krzyża i Narodzenia Najświętszej
Marii Panny, której proboszczem jest ksiądz prałat Henryk
Błaszczyk.

W

parafii tej
istnieje Sanktuarium Krzyża
Św., którego
skarbem są relikwie Krzyża
- dar bł. Jana Pawła II dla
Archidiecezji Warmińskiej.
Opiekę nad Sanktuarium
sprawuje Polski Związek
Kawalerów Maltańskich.
Niestety byliśmy tam dość
krótko i nie mieliśmy czasu
przyjrzeć się ich codziennej
działalności. Może jeszcze
tam wrócimy i w następnej relacji opowiem Wam
więcej na ten temat.

10

Po drodze do Klebarga
odwiedziliśmy Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św., powierzając Maryi nasze troski,
rodziny i całą parafię. W
pierwotnych planach na
kolejne dni oprócz zajęć
warsztatowych mieliśmy
wyjazd do oddalonego o
70 km od Klebarga Sanktuarium Matki Bożej w
Świętej Lipce. Jednak dzięki
księdzu Henrykowi, który
w piątkowy wieczór znalazł
dla nas czas, nakreśliliśmy

nowy plan sobotniej wędrówki po warmińsko-mazurskiej ziemi i odwiedziliśmy więcej zakątków tego
regionu.
Rozpoczęliśmy od wizyty w
jeszcze uśpionym Miasteczku Country w Mrągowie.
Dalej skierowaliśmy się
Świętej Lipki, gdzie - po
Eucharystii - wysłuchaliśmy
koncertu organowego w
wykonaniu pana Rafała
Sulimy i opowieści księdza
kustosza o historii tego
miejsca. Następnie udafot. E. Kordowska
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liśmy się do Reszla, aby
zwiedzić zamek, którego
historia sięga połowy XIII w.
i gotycki kościół z drugiej
połowy XIV w. Kolejnym
punktem na mapie naszej
wędrówki był Stoczek
Klasztorny - miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Tam, 8 grudnia 1953 r.,
Kardynał Wyszyński złożył
Akt Osobistego Oddania się
Matce Bożej, który później
rozszerzył na cały naród w
postaci Ślubów Jasnogórskich. Obecnie w klasztorze
mieści się m.in. izba pamięci ku czci Prymasa i jego
cela więzienna. Ze Stoczka
w drodze powrotnej do
Klebarga odwiedziliśmy go-

12

tycką kolegiatę w Dobrym
Mieście. Mimo zmęczenia
po tak wyczerpującym dniu
humory nam dopisywały.
Znaleźliśmy jeszcze siłę na
przygotowanie nowych
pieśni do niedzielnej liturgii.
Bardzo dziękujemy księdzu
proboszczowi naszej parafii
za pomoc, naszemu organiście panu Krzysztofowi
za cierpliwość, a księdzu
Henrykowi z Klebarga za
staropolską gościnność.
Aldona Polcyn

fot. E. Kordowska
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Semper
Fidelis
W tym roku
po raz pierwszy od wielu lat
zorganizowany został
letni obóz ministrantów.

Pomimo iż inicjatywa
pojawiła się na dość krótki
okres przed wakacjami,
udało się uzbierać odpowiednią liczbę chętnych,
aby wyjazd był możliwy.
Ekipa składająca się z 12
podopiecznych oraz pięcioosobowej kadry wyruszyła 29 czerwca w Pieniny.
Po wyczerpującej, ponad
8 godzinnej, podróży
pociągiem dotarliśmy do
Nowego Targu, z którego
autokarem dostaliśmy się
do naszego miejsca zakwaterowania w Ochotnicy
Dolnej.
Tematyka obozu nawiązywała do wartości związanych z rycerstwem, ale
przede wszystkim ukazywała jak ważną rolę w
historii Polski odgrywa wiara chrześcijańska. Oprócz
Mszy św. codziennym
punktem programu były
spotkania modlitewne w
zaaranżowanym przez nas
oratorium (czyli miejscu
modlitwy) oraz konferencje przedstawiające ważne
fakty i postaci z dziejów
naszego kraju.
Symbolami towarzyszącymi nam i przypominającymi o ważnych wartościach
były miecz i tarcza z łacińskim napisem „Quis ut
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Deus”, czyli „Któż jak Bóg”.
Te same słowa oznacza
hebrajskie imię Mika’el, a
noszący to imię archanioł
Michał jest opiekunem
rycerzy. My również każdego dnia wzywaliśmy jego
pomocy słowami starej
modlitwy: „Święty Michale
Archaniele wspomagaj nas
w walce, a przeciw zasadzkom niegodziwości złego
ducha bądź naszą obroną.
Niechaj go Bóg pogromić
raczy, pokornie o to prosimy. A Ty wodzu Niebieskich
Zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą bożą strąć
do piekła. Amen.”
Czas na obozie wypełniały
nam przeróżne aktywności:
szkółka śpiewu, zajęcia
liturgiczne, gry i zabawy
terenowe oraz zajęcia
sportowe. Prócz codziennych spacerów po górach
do kaplicy (znajdowała się
ona w pewnym oddaleniu
od naszego miejsca zakwaterowania) odbyły się dwie
poważniejsze wyprawy. Ze
swoimi słabościami zmagaliśmy się w wąwozie Homole oraz przy zdobywaniu
Trzech Koron (ostatecznie
zdobyte zostały dwie z
trzech...). Wędrówki po

górach choć momentami
ciężkie i trudne pozwoliły
nam zbliżyć się do Stwórcy
oraz odkryć nieco bardziej
samych siebie. Wyprawa
do wąwozu nauczyła nas
także szacunku do wody, a
niektórym ukazała różnicę
pomiędzy zaspokojeniem
pragnienia, a zaspokojeniem smaku.
W czasie naszego obozu w
tej samej miejscowości odbywał się także obóz ministrantów z parafii Dobrego
Pasterza (dawnej parafii ks.
Jacka), dlatego też część
zajęć odbywała się wspólnie. Jednym z większych
wspólnych przedsięwzięć
była olimpiada sportowa, w
której brały udział wszystkie grupy. Nasza parafia
została zwycięzcą w dyscyplinie „Dwa Ognie”, natomiast piłka nożna okazała
się domeną parafii Dorego
Pasterza.
Ostatniego dnia, w drodze
powrotnej do Warszawy,
odwiedziliśmy dawną
stolicę Polski - królewskie
miasto Kraków. Na wawelskim wzgórzu, miał miejsce
finał obozowych zajęć wręczenie dyplomów oraz
pamiątkowych koszulek
z hasłem „Polonia semper
fidelis”, co po łacinie oznafot. A. Pakuła, P. Polcyn
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cza „Polska zawsze wierna
(Bogu)”. Wieczornym pociągiem powróciliśmy do
Warszawy.
Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni z udanego
wyjazdu, a wielu z nich
wróciło także w pewien
sposób odmienionych i
dojrzalszych duchowo.
Dlatego liczymy na kolejną
edycję obozu ministrantów
w następnym roku i już z
góry prosimy o modlitwę,
aby przyniosła ona jeszcze
większy plon i owoce łaski.
Adam Pakuła

16

fot. A. Pakuła, P. Polcyn
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W Centrum Nauki
Kopernik mogliśmy poznawać
prawa rządzące
otaczającym nas
światem oraz rozwiązywać ciekawe
zadania. Było to
wyzwanie zarówno dla dużych, jak
i dla małych zwiedzających.

W każdy wtorek i czwartek wakacji wszystkie zainteresowane dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Fundację im. ks. Rumianka. W sumie z oferty
skorzystało 43 dzieci - niektóre przyszły kilka razy, a
rekordziści - kilkanaście. We wtorki odbywały się zajęcia
plastyczne - niektóre ich efekty można było podziwiać w
kawiarni. W czwartki jeździliśmy na wycieczki. Już niedługo (w dniach 23.09-07.10) w kawiarni będzie można
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fot. A. Worobiec, E. Baraniuk
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Każdy mógł się
pochwalić swoją
pracą i opowiedzieć o niej
innym. Dzięki
temu mogliśmy
lepiej poznać
swoje zainteresowania.

Przy pracy
świetnie się
bawiliśmy, a
efektami naszej
pracy często obdarowywaliśmy
najbliższych.

obejrzeć album ze zdjęciami dokumentującymi nasze
zajęcia - w sumie ponad 300 zdjęć. Rodzice dzieci, które
brały udział w akcji, będą mogli zamowić odbitki z wybranych zdjęć. A dzieci na następne zajęcia nie będą musiały czekać do przyszłych wakacji - od 10 października
zapraszamy chętne dzieci na spotkania Klubu Młodego
Odkrywcy we wszystkie środy w godzinach 16.00-18.00.

Z chętnymi dziećmi będziemy się również spotykać raz w
miesiącu w sobotę. Więcej informacji już wkrótce. Pierwsze spotkanie planowane jest na 27 października.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że nasze wakacyjne spotkania były takie atrakcyjne. W szczególności dziękujemy paniom Halinie Rowickiej, Jadwidze Sobańskiej,
Anicie Andrasiak, Ewie Baraniuk oraz państwu Jolancie i

Adamowi Góreckim, którzy opiekowali się nami w czasie
zajęć. Dziękujemy panu Ireneuszowi, który udostępnił
nam autokar na dalsze wyjazdy; panu Grzegorzowi, który
oprowadzał nas po zoo; panu Mateuszowi, który opowiedział nam o ciekawych roślinach i zwierzętach żyjących
w Puszczy Kampinoskiej. Dziękujemy również panu Tomaszowi, pani Ewie, państwu Annie i Piotrowi oraz panu

Dziękuję - w imieniu swoim własnym i podopiecznych
Fundacji.
Agnieszka Dzięgielewska

W każdy
wtorek mieliśmy okazję
wykonywać
różne prace
plastyczne roboty z puszek, potworki
z woreczków,
kolaże, piaskowe obrazki...

Pojechaliśmy
również na
Farmę Iluzji. W
pochyłym domu
trudno było
zachować równowagę...
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Adamowi za pomoc w dofinansowaniu zakupu biletów i
materiałów do prac plastycznych.

fot. D. Bronz

Centrum Nauki
Kopernik to
miejsce, w którym można się
świetnie bawić.
A wiedza wchodzi do głowy
mimochodem.

fot. A. Worobiec, E. Baraniuk
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IKONOGRAFICZNY
ALFABET
czyli
Jak interpretować
malarstwo sakralne?
Chrześcijaństwo, dzięki centralnej
prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego,
otwiera przed artystą szczególnie bogaty
skarbiec motywów inspiracji.
O ile uboższa byłyby sztuka, gdyby
oddaliła się od niewyczerpanego źródła
Ewangelii!
Jan Paweł II, List do artystów, 1999
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Artysta widzi Słowo – Słowo Starego i Nowego
Testamentu, nadaje temu Słowu kształt obrazu. Znajomość podstaw ikonografii spowoduje, że będziemy
potrafili odczytać treść i znaczenie tych obrazów.

Od średniowiecza
Najciekawszą ikonografię mają dzieła średniowieczne, kryzys treści sztuki religijnej zaczął się w XIX
wieku i trwa do dnia dzisiejszego. Wynika to z tego,
że artyści zainteresowani byli poszukiwaniem coraz
to nowych, formalnych rozwiązań, a nie przekazywaniem treści religijnych. Sztuka miała szokować, budzić skrajne emocje, a nie zbliżać do Boga, tworzyć
dialog ze świętością.
Kiedy poznamy podstawowy alfabet ikonogra-

Kiedy poznamy podstawowy alfabet
ikonograficzny, zobaczymy, że większość
dzieł sztuki stworzonych do XIX wieku
posługuje się tym samym językiem, a
każdy motyw i detal na swoje źródło w
Biblii. Nic nie jest przypadkowe, nic nie
jest fanaberią artysty.
ficzny, zobaczymy, że ogromna większość dzieł sztuki
stworzonych do XIX wieku posługuje się tym samym
językiem, zobaczymy, że każdy motyw, każdy detal na
swoje źródło w Biblii. Nic nie jest przypadkowe, nic
nie jest fanaberią artysty.

obraz paruzji
„Sąd Ostateczny” był przez wieki niebywałą inspiracją, poruszającą wyobraźnię artystów. Ponowne
przyjście Chrystusa – paruzja, Chrystusa Sędziego,
jako perspektywa zbawienia lub potępienia, budziło
zarówno lęk, niepokój, jak i ciekawość.
Mamy to wielkie szczęście i możliwość obejrzenia
w Polsce w Muzeum Narodowym w Gdańsku jednego z najwybitniejszych dzieł obrazujących scenę Sądu
Ostatecznego, autorstwa Hansa Memlinga.

A

lfabet ikonograficzny – to nie badanie bizantyjskich ikon, to pewien kod pomagający nam
w rozpoznawaniu, opisie, klasyfikacji stałych
tematów i motywów. Dotyczy on głównie symboli, alegorii, personifikacji. Znajomość tego kodu ma
ogromne znaczenie dla sztuki chrześcijańskiej. Ikono-
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grafia to język uniwersalny, łączący symbolikę wywodzącą się ze staro- i nowotestamentowej tradycji, pism
hagiograficznych poświęconych żywotom świętych, czasami z mitologii. Znajomość choćby podstaw ikonografii spowoduje, że „sztuka patrzenia” na dzieło nabierze
głębszego wymiaru, gdy zobaczymy, że każdy symbol,

każdy detal ma znaczenie. Dziełem sztuki można się
zachwycać nawet wtedy, gdy nie umiemy odczytać jego
ukrytych znaczeń, ale znajomość podstaw ikonografii
można porównać do znajomości znaków drogowych,
pewnych uniwersalnych symboli, które pomagają nam
dotrzeć bezpiecznie do celu podróży.

Źródłem literackim jest Ewangelia św. Mateusza,
mówiąca o ponownym przyjściu Syna Człowieczego,
przybywającego w chwale, aby wymierzyć ostateczną
sprawiedliwość, a potem przyjąć zbawionych do Królestwa Niebieskiego, potępionych natomiast wtrącić
w ogień wieczny.
Scena środkowa tryptyku (dzieła składającego się
z trzech części) przedstawia Dzień Sądu Bożego. Widzimy wyraźny podział na dwa pola – dwie rzeczywistości - niebiańską (sacrum) i ziemską (profanum). W
górze, w centrum kompozycji króluje Chrystus Sędzia,
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majestatycznie siedzący
na złotej kuli. Kula jest
symbolem świata, tutaj oznacza panowanie
nad światem. Chrystus
zasiada na łuku tęczy, z
jego ust wychodzą lilia z
prawej strony (lewej od
strony widza), ognisty
miecz z lewej (z prawej
od strony widza) – takie
wyobrażenie nawiązuje
do Apokalipsy św. Jana:
tęcza podkreśla wielkość i chwałę Tego, który przyszedł, aby sądzić
ludzi (Ap 4,3), jest także
symbolem przymierza
Boga i człowieka danym po potopie – łącząc
państwo Boże (civitas Dei) z
państwem ziemskim (civitas terrena). Lilia z prawej
strony (w ikonografii chrześcijańskiej prawa strona
jest zawsze lepszą stroną, oznacza łaskę, natomiast
miecz ognisty z lewej strony, potępienie.
Na ciele Chrystusa widać ślady męki, czerwona
szata oznacza (oprócz królewskiej godności) ofiarę
zbawienia. Jezusa – Sędziego otaczają apostołowie,
którzy zgodnie z zapowiedzią Ewangelii Mateusza
(19,28) w dniach ostatecznych będą współsędziami,
zaś Maria i św. Jan Chrzciciel tradycyjnie pełnią rolę
orędowników – motyw Deesis. Aniołowie powyżej
Chrystusa trzymają narzędzia Męki Pańskiej (arma
Christi), a poniżej dmą w trąby budząc umarłych.

Archanioł Michał
W sferze ziemskiej centralną postacią jest Archanioł
Michał, ubrany w zbroję, po jego prawej stronie (lewej dla widza) rozgrywają się walki o dusze miedzy
aniołem a diabłem – psychomachia. Archanioł Michał przedstawiony jest w scenie psychostasis – czyli
ważenie dusz. Szala ze zbawionym (dobre uczynki)
opada w dół – jest cięższa, natomiast z potępionym lżejsza. Źródłem i kluczem do interpretacji tego faktu jest Księga Daniela oraz strofa psalmu „synowie
ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów kłamliwi, na wadze w górze się wznoszą: wszyscy razem są
lżejsi niż tchnienie” (Ps 62,10).
Archanioł Michał trzyma wagę lewą ręka, w prawej natomiast dzierży pastorał zwieńczony krzyżem,
jest to odniesienie do krzyża sprawiedliwości.

Po prawej i lewej stronie
Prawdziwy dramat rozgrywa się po lewej stronie Michała Archanioła (prawa strona widza), kłębowisko
potępionych spychane jest przez diabłów w stronę
skalistego piekła, ogień pochłania nagie ciała grzeszników. Anioł grający na trąbie ponad otchłanią sym-
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bolizuje nieodwracalność Bożego wyroku.
Raj
przedstawia
prawe skrzydło tryptyku (lewe od strony
widza). Memling przedstawia korowód sprawiedliwych wstępujących do nieba, zbawionych wita św. Piotr ze
swoim charakterystycznym atrybutem - kluczami. Wejście do nieba
ma kształt gotyckiego
portalu, co symbolizuje,
że droga do zbawienia
wiedzie przez Kościół.
W portalu gotyckiej
świątyni przedstawiona
została scena stworzenia
Ewy (to Ewa zamknęła bramy raju, które ponownie
otworzyła Maria) oraz prorocy Starego Testamentu. Aniołowie odziewają wybrańców w szaty, panuje
hierarchia, na czele postępują duchowni, następnie
wierni świeccy. Dla podkreślenia ponadnarodowego
charakteru Kościoła, malarz na końcu orszaku umieścił czarnoskórego człowieka.
Przy kryształowych schodach malarz umieścił
kwiaty i oczywiście także to nie jest przypadek: lilia
symbolizuje czystość, fiołek – pokorę, stokrotka –
skromność.
Aniołowie na bramach niebiańskiego Jeruzalem
grają, zgodnie z wersetami psalmu: na trąbach, na
lutni, na harfie, na bębnie i na piszczałkach.
Ten uniwersalny język ikonograficzny będzie się
powtarzał w większości dzieł, symbolika prawej i
lewej strony (zbawiony łotr będzie wisiał po prawej
stronie Chrystusa, głowa Chrystusa będzie skierowana w prawą stronę), podobnie lilia w ikonografii
chrześcijańskiej, najbardziej charakterystyczny symbol maryjny, zawsze oznacza: czystość, niewinność,
miłosierdzie. Znajomość symboliki kolorów, liczb,
atrybutów w ikonografii, pozwoli nam poprawnie
odczytywać malarstwo sakralne.
Cały ołtarz Hansa Memlinga jest summą teologiczną: streszcza dzieje zbawienia i doktrynę Kościoła.
Sztuka, szczególnie ta sprzed kilkuset lat, przekazuje i utrwala zasadnicze wartości, wbrew temu,
że wielu odnosi się do niej pogardliwie twierdząc, że
zajmowanie się sztuką jest zajęciem mało utylitarnym, że nie przynosi korzyści społecznych. Czerpiąc
inspirację i mądrość od ludzi minionych epok (szczególnie średniowiecza) doskonalimy samych siebie,
zatrzymujemy się w pędzie wizualnej sztuki XXI wieku.
Monika Mazurek-Rylska

fot. Wikipedia
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NASI ŚWIĘCI
PATRONI
Wrzesień

Na
ilustracjach:

Imię to słowo, które słyszymy w swoim
życiu najczęściej. Każde niesie przesłanie, błogosławieństwo, rodzaj opieki,
pomocy i wstawiennictwa.

N

adanie imienia
było aktem oddania dziecka
pod opiekę konkretnej postaci biblijnej
lub świętego, wiąże się
z ważnymi obrzędami
religijnymi jakimi jest
chrzest i bierzmowanie.
Pamiętajmy o tym, że
imię pozostaje integralną
częścią nas, jest naszą
wizytówką.
Raz do roku obchodzimy
imieniny, czyli święto
patrona, które mają wymiar zarówno świecki
ale przede wszystkim
duchowy. Jest to oddanie
patronowi czci, podziękowanie za opiekę i prośba
o dalsze wstawiennictwo.
Nadając dziecku imię
pamiętajmy o tym, żeby
miało swojego anioła
stróża, swojego opiekuna.

Mateusz
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Święto liturgiczne:
obchodzone jest 21
września, hebr. imię
– Mattanja – oznacza

dar Jahwe, dany przez
Boga. Zgodnie z Nowym
Testamentem Mateusz
pochodził z Kafarnaum,
Jezus powołał go do
grona Apostołów kiedy
sprawował urząd celnika. Najstarsza tradycja
przypisuje mu autorstwo
pierwszej Ewangelii. W
ikonografii św. Mateusz
przedstawiany jest jako
brodata postać, najczęściej w pozycji siedzącej,
pisząca – czasami stoi za
nim anioł. Atrybutami
św. Mateusza są: księga, pióro, zwój, sakwa
z pieniędzmi u stóp.
Symbolem św. Mateusza
jest uskrzydlona postać
młodzieńca, ponieważ
Ewangelia przez niego
napisana rozpoczyna
się od obszernego opisu
narodzenia Jezusa i jego
rodowodu.
Patron: celników, straży
granicznej, księgowych

Gabriel
Święto liturgiczne: 29
września.

Jego imię oznacza tyle,
co „mąż Boży” lub „wojownik Boży”. Jako jedyni Gabriel, Michał i Rafał
są nazwani w Starym
Testamencie z imienia.
W Nowym Testamencie
św. Gabriel spełnia doniosłą misję: zwiastuje
w imieniu Boga Zachariaszowi narodzenie
syna, Jana Chrzciciela,
oraz Najświętszej Maryi Pannie narodzenie
Jezusa Chrystusa (Łk
1,11-38). Być może to on
oznajmił Józefowi o zamiarze Heroda i nakazał
mu uciekać do Egiptu,
może on oznajmił o
śmierci Heroda i nakazał
powrót do Nazaretu. W
ikonografii przedstawiany jako młodzieniec,
przeważnie uskrzydlony
i z nimbem. Odziany w
tunikę i paliusz, czasami
nosi szaty liturgiczne. Na
włosach ma przepaskę
lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich
piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest
przedstawiany w ciągu

Michelangelo
Merisi da Caravaggio, Św. Mateusz i
anioł, olej na płótnie, ok. 1602 r.
Archanioł Michał
depczący diabła,
rzeźba drewniana
w szczycie barokowego drewnianego kościoła w
Szalowej, Małopolska
Francesco Botticini, Archanioł
Michał, Rafał i
Gabriel, 1470 r.
Fra Zngelico, Zwiastowanie, tempera, ok. 1426 r.

wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje
Maryi jako herold Boży
zapieczętowany list lub
zwój. Za atrybut służy mu
berło, lilia, gałązka palmy
lub oliwki.
Patron: pocztowców,
dyplomatów, zawodów
związanych z łącznością.

Michał
Święto liturgiczne: 29
września. Imię oznacza
„Któż jak Bóg”. W Nowym Testamencie stoi na
czele hufca niebieskiego, walcząc z szatanem
(Jud 9, Ap. 12,7), jest
ognistym wojownikiem,
wzywany jest przeciw siłom zła, przywoływany w
egzorcyzmach.
W ikonografii przedstawiany jako strażnik
Królestwa Niebieskiego,
w scenach Sądu Ostatecznego zajmuje się ważeniem dusz, jego atrybutem jest szatan u stóp,
tarcza z napisem „Quis ut
Deus” oraz waga. W sztuce jest najczęściej przed-

stawianym aniołem.
Patron: policji, żołnierzy, dobrej śmierci.

Rafał
Święto liturgiczne: 29
września.
fot. Wikipedia

Rafał oznacza „Bóg
uzdrawia”, należy do grona aniołów stworzonych
przez Boga w pierwszym
dniu tworzenia, w Piśmie
Świętym w Ks. Tobiasza przedstawił się, że
jest jednym z siedmiu

aniołów, którzy stoją w
pogotowiu i wchodzą
przed majestat pański.
W ikonografii zazwyczaj
trzyma berło i glob,
najczęściej przedstawiany wraz Archaniołem
Michałem i Gabrielem,

jego atrybutem jest laska
pielgrzymia.
Patron: podróżnych,
pielgrzymów, wędrowców.
Monika Mazurek-Rylska
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Dlaczego nudzimy się

na mszy świętej?
Przez Tajemnicę
Eucharystyczną Ofiara Krzyża
dokonana raz na zawsze
na Kalwarii w podziwu godny
sposób się uobecnia…
Sobór Watykański II

Autor poniższego
obrazu Ostatniej
Wieczerzy, Philippe de Champaigne, świadomie
nawiązał do liturgii mszalnej, ukazując Chrystusa
błogosławiącego
chleb. Stól nakryty
białym obusem,
bardziej przypomina ołtarz,
aniżeli miejsce
spożywania paschalnego posiłku.
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fot. Archiwum parafialne
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życie parafii

D

laczego czasami nudzimy się na Mszy św.?
Dlaczego patrzymy na zegarek, by zorientować się kiedy będzie koniec. Jeśli kazanie
jest według nas za długie denerwujemy się,
że ksiądz przedłuża. A z jaką radością wychodzimy z
kościoła po słowach „Idźcie ofiara spełniona…” Uff,
koniec, teraz dopiero będzie to co najlepsze, obiad,
kawa ze znajomymi, wypad za miasto lub jakieś miłe
spotkanie, po prostu relaks.

Czekam na Spotkanie
To wszystko jest rzeczywiście miłe i potrzebne do
naszego codziennego życia. Jednak każda niedzielna
Msza św. nie powinna być dla nas ciężarem, ale radosnym oczekiwaniem na spotkanie z Jezusem. Budząc
się w niedzielny poranek w moim sercu winna się zrodzić radość. To nareszcie ten dzień - niedziela, dzień,
w którym spotkam się z moim Panem, wszystko Mu
opowiem, wiem, ze On mnie pocieszy, wysłucha, pomoże zrozumieć jakieś trudne wydarzenia mojego życia, powie mi jak mam postąpić, wzmocni moją wiarę
i sprawi, że pokocham Go jeszcze mocniej.
Gdybyśmy się dowiedzieli, że w naszej Warszawie, w dzielnicy X, pojawi się Pan Jezus tak samo jak
za dawnych dni w Palestynie, rzucilibyśmy wszystko
i pobiegli Go zobaczyć. Po drodze rozmawialibyśmy z
biegnącymi osobami pytając się wzajemnie: ciekawe

Św. Jan Vianney zapytał raz
„…dlaczego nie zmieniamy się na
lepsze, choć tylu Mszy wysłuchaliśmy?”
I odpowiada: ”…bo w kościele obecni
jesteśmy tylko ciałem, a duch błąka się
gdzie indziej. Ileż razy źle wysłuchaliśmy Mszy i wskutek tego nowymi grzechami obarczyliśmy swe sumienie?”
jak On wygląda, co będzie mówił, czy spojrzy na mnie,
czy nas zrozumie, może uczyni jakiś cud. Nie ma co,
to byłoby najważniejsze wydarzenie tego dnia.
Tymczasem nie trzeba o tym marzyć, bo to dzieje
się naprawdę. Jezus przychodzi, uobecnia się całe Jego życie, w tym męka, śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Kiedy? Podczas Mszy św. To właśnie
wtedy na ołtarzu oczami naszej wiary widzimy Golgotę i cierpiącego Jezusa, a potem zwycięskiego, Zmartwychwstałego. Inaczej mówiąc, gdybyśmy zamknęli
na chwilę oczy, zobaczymy samego Jezusa. Jest On
obecny w Hostii i dlatego nie widać Go oczami ciała,
ale to nic nie zmienia. Jego obecność podczas Mszy
św. jest autentyczna, żywa i prawdziwa. Wymaga to
odrobiny wiary, wysiłku umysłu. Trzeba się po prostu
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trochę „wysilić”, nastawić swój umysł i serce, i w tym
nastawieniu trwać przez czas Mszy św., która nie trwa
zazwyczaj dłużej niż ok. godzinę. Warto - bowiem to
najważniejsze wydarzenie dnia!

Pod Krzyżem Pana
Jest jeszcze coś. Jeżeli raz i drugi podejmiemy taki
wysiłek, wysiłek skupienia na Mszy św. i uświadomienia sobie, że stoimy naprawdę pod krzyżem Pana
Jezusa, Bóg wynagrodzi nam ten trud, On nigdy nie
da się prześcignąć w swej hojności i powoli będzie nas
coraz głębiej wprowadzał w tę tajemnicę. Da nam zakosztować jak dobry jest i jak nieskończoną wartość
posiada każda Msza św.
Wchodząc głębiej w nasze rozważanie, przypomnijmy sobie, co czyni Jezus obecny w Hostii w każdej Mszy św. Jak zapewne wszyscy wiemy Mszę św.
Chrystus ustanowił w Wielki Czwartek. Uobecnia się
w niej to samo, co stało się 2000 lat temu na Golgocie.
Naprawdę stoimy pod krzyżem Chrystusa. Wystarczy
tu nasza żywa wiara i możemy tak jak Maryja, jak św.
Jan stojący na Kalwarii i na wzór pobożnych niewiast
patrzeć na Chrystusa Umierającego. Towarzyszyć Mu
w Jego cierpieniu. Trwać przy Nim, współczuć Mu,
oglądać Jego rany i w ten sposób lepiej poznawać Jego miłość. To bardzo ważne. W ten sposób okazujemy Mu naszą wdzięczność. On tak bardzo pragnie w
tej trudnej chwili ludzkiego serca. Cieszy się z naszej
obecności. Powinniśmy współczuć Panu Jezusowi,
ale także mieć tę wspaniałą świadomość, że na Mszy
św. spotykamy się także z Chrystusem Zmartwychwstałym, bowiem z chwilą śmierci Chrystus natychmiast zmartwychwstał. I tylko dlatego nasze trwanie
pod krzyżem Chrystusa ma sens. To spotkanie z cierpiącym, ale zwycięskim Panem!!!
Gdybyśmy tak „patrzyli” na Mszę św. to być może,
że ktoś z nas idąc na Mszę św. miałby tę świadomość,
że zbliża się do Golgoty, że stanie za chwilę obok Pana
Jezusa przybitego do krzyża. Możemy poczuć wtedy
Jego wdzięczność. Jezus jakby mówił do Mnie, do
Ciebie: „Cieszę, że przyszedłeś, że przyszłaś do Mnie…
pod mój krzyż, bądź ze mną w tej trudnej dla Mnie
chwili”.

Gdzie ciało, a gdzie duch?
Wiemy z przeżyć wielu misjonarzy, jak wiele kilometrów muszą nieraz pokonywać wierni w krajach misyjnych, ale móc uczestniczyć w Mszy św. Nie wszyscy
mają tak blisko kościoły jak my w Polsce. W niektórych miejscowościach, np. na kontynencie Afryki czy
Azji, mimo wysiłków misjonarzy nie ma możliwości
uczestniczenia we Mszy św. nawet raz tygodniu. To z
powodu nie tylko braku misjonarzy, ale i odległości,
braku należytej komunikacji, ubóstwa. Dlatego tym
bardziej trzeba cenić sobie każdą Mszę św., w której
mamy możliwość uczestniczyć.
Św. Jan Vianney zapytał raz „…dlaczego nie zmieniamy się na lepsze, choć tylu Mszy św. wysłuchaliśmy?” I odpowiada: ”…bo w kościele obecni jesteśmy
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tylko ciałem, a duch błąka się gdzie indziej. Ileż razy źle
wysłuchaliśmy Mszy św. i wskutek tego nowymi grzechami obarczyliśmy swe sumienie?” Natomiast sam
Pan Jezus tak powiedział do św. Mechtyldy: "Wiedz,
moja córko, że w godzinę śmierci Święci przyjdą na pomoc tym, którzy słuchają pobożnie Mszy św., obronią
ich przed napaściami złego ducha i zaprowadzą ich dusze na łono Boże" (pisma św. Mechtyldy 10).

Mieszkanie Boga
We Mszy św. Pan Jezus uobecnia ofiarę ze swego życia i dzięki tej ofierze karmi nas swoim Ciałem. Moment Komunii św. też czasem umyka naszej uwadze.
Podchodzimy do niej z przyzwyczajenia, rozglądamy
się po kościele. Tymczasem podchodząc do stołu Pańskiego należy uświadomić sobie do kogo przychodzimy, kto stanie się za chwilę naszym pokarmem, kto
nas zaprosił? To nie koleżanka, nie ktoś z rodziny,
nawet nie przyjaciele, ale zaprasza mnie do tego stołu
sam Bóg - Jezus. Daje na pokarm swoje Ciało i Krew.
Spożywam ją naprawdę. Komunia św. sprawia, że Jezus jest we mnie, mieszka w mojej duszy, w moim sercu. Mogę w ciągu dnia zaglądać „oczami wyobraźni”
do mojej duszy i przypominać sobie, że w moim sercu
jest „mieszkanie”, w którym mieszka Jezus. Dlatego
Kościół zaleca tzw. akty strzeliste; to znaczy krótkie
zdania modlitewne, które nie wymagają wiele czasu. I tak np. wezwanie „Jezu kocham Cię i cieszę się,
że mieszkasz we mnie” nie jest długie, zajmuje 5 sekund, a jakże jest miłe Jezusowi. Tak modlili się święci. Mając liczne obowiązki nie zawsze mieli czas na
długie różańce czy litanie, ale często „wołali”, choćby
idąc drogą z jednego obowiązku w drugi: „Jezu cichy
i pokornego serca, uczyń serce moje według serca
swego”, albo po prostu „Jezu ratuj”. Spowiednik św.
Faustyny, bł. Ks. Michał Sopocko tak wołał: „Uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu”. Tym zawołaniem
rozpoczynał także swoje listy, wskazując jak niewiele
sekund potrzeba, by oddać chwałę Bogu.
W każdej Mszy św. mamy liturgię Słowa i liturgię Eucharystyczną. W pierwszej części Pan Jezus
karmi nas swoim Słowem poprzez czytania z Pisma
św., a w drugiej swoim Ciałem i Krwią. W czasie tego rozważania skupiliśmy się na ofierze Pana Jezusa,
której owocem jest przyjęcie komunii św., pokarmu
naszej duszy.
W następnym rozważaniu naszego biuletynu skupimy uwagę na pokarmie naszej duszy, jaki otrzymujemy podczas Mszy św. w liturgii Słowa. Pokarmem
tym jest Słowo Boże, które jest żywe i odpowiednio
przyjmowane przez nas podczas Mszy św. ma ogromy
wpływ na nasze codzienne życie.
To dobrze, że wypełniamy III przykazanie Boże:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, to dobrze, że
niektórzy wierni uczestniczą także w dni powszednie
we Mszy św., bo jest ona niepowtarzalnym doświadczeniem, poprzez które Bóg jednoczy się z człowiekiem coraz ściślej.
s. Irena Radzymińska IMB
fot. D. Bronz
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Terapia psychomotoryczna

szansą dla dziecka?

Ramowy program zajęć:

1. Przywitanie
2. Przebieranie się
i składanie ubrań
3. Toaleta
4. Masaż
5. Ćwiczenia indukcyjne (dzieci
młodsze)
6. Ćwiczenia dużej
motoryki (5 w grupie młodszej, 10 w
grupie starszej)
7. Ćwiczenia
schematu ciała
8. Aplikacje (zadania z zakresu nauki
przedszkolnej
i szkolnej – dostosowane do potrzeb
rozwojowych
dziecka)
9. Ubieranie się
10. Pożegnanie.
Rozpoczęcie zajęć
z psychomotoryki
planowane jest
na październik.
Terapia odbywać
się będzie w sali
przy kawiarni na
Rybnickiej 27.
Osoby zainteresowane zapraszam
na spotkanie w
środę 26.09.2012r.
do kawiarni o
godzinie 19.00.

Psychomotoryka jest rodzajem
terapii. Zainteresowałam się tą
terapią, ponieważ szukałam czegoś,
co pomaga dzieciom i ma podstawy
medyczne. Model belgijski jest
prowadzony na założeniach
M. Procus i M. Block z lat 60-tych XX
wieku. Wypracowany został
z inicjatywy lekarza neuropediatry
specjalizującej się w rehabilitacji
neurologicznej dzieci - dr Zofii
Kułakowskiej.

Celem psychomotoryki jest BUDZENIE POTENCJAŁU DZIECKA, co
oznacza pracę nad kontynuacją
i aktywizacją sieci neuronalnych,
które odpowiadają za mózgowe
procesy integracyjne (innymi
słowy: sprawić, aby dziecko samo
podjęło trud rozwoju). Podczas
zajęć korzysta się z szerokiego
wachlarza środków – sprzyja to
polepszeniu nie tylko mowy, ale
ogólnie poprawia sprawność psychofizyczną.

Stała aktywność
Zajęcia z terapii psychomotorycznej trwają 1,5h. Odbywają
się 2 razy w tygodniu w stałe dni
i godziny, bez udziału rodziców.
Schemat zajęć również jest stały.
Uświadamia to dzieciom granice,
obniża lęk, uspokaja, pozwala
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kontrolować emocje, zmniejsza
napięcie związane z koniecznością
dokonywania wyborów. Terapia
obejmuje 30-35 zajęć. Dziecko
jest cały czas aktywne. Sprzyja to
kształtowaniu się jego poczucia
tożsamości fizycznej i psychicznej
oraz uświadamia pojęcia przestrzeni i czasu wokół dziecka. Bardzo dużą rolę w terapii odgrywa
mowa. Każde ćwiczenie opatrzone
jest instrukcją słowną. Werbalizacja następuje również podczas
wykonywania ćwiczenia. Ruch i
mowa wzajemnie się przenikają i
stymulują.

W grupie
Terapia psychomotoryczna odbywa się w małej grupie: od 3 do
5 osób, w dwóch grupach wiekowych. Młodsza grupa 3-5 lat,

starsza 6-10 lat. Do 10 roku życia
mózg dziecka jest najbardziej podatny na działania terapeutyczne.
Kontakt z innymi dziećmi sprzyja
porównywaniu się z innymi, naśladowaniu oraz współdziałaniu.
Grupa stymuluje do podjęcia
wysiłku – dziecko pracuje w grupie, choć indywidualnie nie chce
wykonać ćwiczenia. Terapia grupowa sprzyja funkcjonowaniu w
społeczeństwie. Stopień trudności
zadań dostosowany jest do możliwości, wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka. Każde ćwiczenie łączy
doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe, emocjonalne i
jest jednocześnie werbalizowane.
Terapia psychomotoryczna prowadzona jest przez 2 terapeutów.

Dla Kogo?
Terapia psychomotoryczna przeznaczona jest dla dzieci:
- z trudnościami w wykonywaniu czynności
ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba
koordynacja ruchowa, problemy
z koncentracją, występowanie
współruchów)
- z opóźnionym rozwojem mowy i
trudnościami w porozumiewaniu
się
- z brakiem zaufania do siebie i
trudnościami w nawiązywaniu
prawidłowych relacji z otoczeniem
- z trudnościami w uczeniu się i
problemami szkolnymi (mylenie
kolorów i kształtów, trudności i

niechęć do rysowania, trudności w
opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia)
- z wyraźnym opóźnieniem zna-

- z zaburzeniami wrażliwości czuciowo-dotykowej
- z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość ruchowa i emocjo-

Celem psychomotoryki jest budzenie potencjału dziecka.

fot. Wikipedia

jomości schematu własnego ciała
(np. nieprawidłowe nazywanie
części ciała)
- z brakiem orientacji w czasie i
przestrzeni (mylenie pojęć czasowych: „dziś, jutro, wczoraj”, „nad,
pod, obok”, mylenie prawej i lewej
strony, trudności w opanowaniu
posługiwania się zegarem i kalendarzem),
- z zaburzeniami lateralizacji (brak
wyraźnej dominacji jednej ze
stron, mylenie prawej i lewej ręki)

nalna, zaburzenia procesu uwagi,
nieadekwatna samoocena – dzieci
nadwrażliwe, płaczliwe, impulsywne, lękliwe, agresywne itp.).
Agnieszka Worobiec
pedagog specjalny, logopeda
Rozpoczęcie zajęć z psychomotoryki
planowane jest na październik.
Terapia odbywać się będzie w sali
przy kawiarni na Rybnickiej 27.
Osoby zainteresowane zapraszam
na spotkanie w środę 26.09.2012r.
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b i u l e t y n p a r a f i i ś w. Te r e s y o d D z i e c i ą t k a J e z u s

Ksiądz Jan
Kruczyński
świadectwo
Każdy zaś z nas otrzymał jakąś szczególną łaskę, jako dar
udzielony mu przez Chrystusa.
(Ef 4,7)

U

rodziłem się tuż po zakończeniu II Wojny
Światowej w Żywcu, małym polskim miasteczku w pobliżu Krakowa. Miałem całkiem
zwyczajne dzieciństwo. W tym okresie czasy
były trudne i moja rodzina często musiała znosić biedę. Mam jednak wiele miłych wspomnień z tamtych
dni. Dobrze pamiętam z tego okresu dwa rodzaje życia. Jedno domowe, którego centrum stanowił robiący buty Ojciec i dbająca o pięcioro rodzeństwa Mama.
Jak prawie we wszystkich rodzinach, tak i w mojej,
otrzymaliśmy w domu dobre, religijne wychowanie i
chodziliśmy do pobliskiego, parafialnego kościoła.
Drugi rodzaj życia, kontrastujący z tym pierwszym, to „ulica”, spokojna, nie znająca ruchu samochodowego. Znana natomiast z wałęsających się po
niej, dużo starszych niż ja, kolegów. Pamiętali oni dobrze brutalny okres II Wojny Światowej i o dziwo, w
swoich wolnych chwilach, nawiązywali do niej, organizując dosyć niebezpieczne zabawy. Nie zdawaliśmy
sobie sprawy, czym się mogło skończyć obrzucanie
kamieniami „wrogiej” grupy z innej dzielnicy. Szczytem atrakcji było znajdowanie niewypałów i rzucanie
nimi w ukrytego za wzgórzem „wroga”. Jeden raz, z
siedmiu dwukilowych bomb, które zostały po takiej
„walce”, zrobiliśmy z kuzynem-rówieśnikiem ładną
paczkę i zadźwigaliśmy ją na rękach do domu brata
mojego ojca, by się nic nie zmarnowało.
W tym klimacie było jakieś pocieszenie. Był nim
filialny kościółek św. Krzyża, gdzie w wieku 10 lat za-
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cząłem z tym samym kuzynem, Antonim, służbę przy
Mszy św. Kiedy miałem dwanaście lat, podczas mojej
ministrantury, po raz pierwszy w życiu zobaczyłem
Jezusa. Powiedział do mnie: "Jan, chcę żebyś był moim kapłanem".
Po chwili odpowiedziałem: "Panie mój, będę księdzem, ale tylko jeśli spełnisz trzy warunki: Pomożesz
mi zostać Świętym kapłanem; Moje kazania będą tak
dobre, jak tego kapłana u którego teraz służę; Chcę
spotykać najlepszych, niezwykłych ludzi, którzy będą mnie wspierać i pomogą mi stać się tak dobrym
księdzem". Wtedy Jezus powiedział: "Zgadzam się.
Ponadto, mam zamiar dać Ci czwarty dar: Będziesz
mieć moc przełamywania barier, które utrudniają ludziom osiągnięcie Królestwa Bożego ".
W wieku 14 lat stanąłem przed pierwszym zasadniczym wyborem w moim życiu: wyborem szkoły
średniej. Nie byłem pewien, czy udać się do lokalnej
szkoły w moim mieście, czy do innej szkoły w innej
miejscowości. Kiedy się modliłem, usłyszałem Jezusa
ponownie.
Powiedział: "Wiem, że wolisz szkołę w swoim
mieście, ale chcę abyś się udał do tej drugiej i nauczył
się znosić wszystkie nieprzyjemne słowa, które tamtejsze dzieci mówią o twoim regionie. Chcę, abyś się
nauczył przebaczania im i przełamywał bariery, które
są między tymi miejscami.”
Więc robiłem to z radością przez 5 lat. W tym cza-

sie przekonałem się, że wszystkie uprzedzenia ludzi z
mojego rodzinnego miasta w stosunku do tego drugiego regionu nie są prawdą, i że ludzie tam mają równie dobre serca - to oni pomogli mi ukończyć szkołę
średnią przygotowując mnie do mojego przyszłego
życia.
Następnie stanąłem przed kolejnym problemem,
tym razem musiałem wybrać odpowiednie seminarium. Były dwie możliwości: studiować w pobliżu domu w Krakowie lub w odległym o 300 km Wrocławiu.
I znowu, podczas modlitwy, Jezus powiedział do
mnie: "Wiem, że wolisz Kraków, ale będziesz się uczył
we Wrocławiu, gdzie będziesz znosił plotki o Tobie
i Twojej decyzji. Chcę, żebyś nauczył się przebaczać
tym wszystkim ludziom i budować dobre relacje z nimi, przełamując bariery między Krakowem a Wrocławiem".
Robiłem to przez ponad 19 lat.
Chociaż wiedziałem, że moje życie w Krakowie
byłoby prostsze, byłem wdzięczny Panu Jezusowi, bo
doświadczałem dużo większego błogosławieństwa,
mając do czynienia z niekiedy trudnymi warunkami
we Wrocławiu.
Po pewnym czasie zacząłem się czuć na tyle komfortowo we Wrocławiu, że nie było dla mnie zaskoczeniem, iż pewnego dnia Jezus powiedział do mnie:
"Choć mam świadomość, że kochasz swoją pracę tutaj, we Wrocławiu, chcę, żebyś na dobre opuścił swoją
fot. centrum.nowej.ewangelizacji.pl

diecezję i przeniósł się na drugą stronę Polski, gdzie
rozpoczniesz pracę w ruchu pod nazwą 'Światło-Życie'. Będziesz przełamywał bariery między polskimi
diecezjami. Zrobisz to dla mojej chwały ".
I znowu byłem posłuszny Jego słowom - przyłączyłem się do tego ruchu i uczestniczyłem w nim
przez 11 lat.
Ponieważ moje zaangażowanie w ruchu "Światło-Życie" wiązało się z intensywnym podróżowaniem
po całym kraju, poznałem wszystkie polskie diecezje i
bardzo wspierałem założyciela ruchu, ks. Franciszka
Blachnickiego. Brałem z nim udział w tworzeniu wizji
zjednoczonej Polski.
Ale pewnego dnia Jezus powiedział do mnie:
"Wiem, że kochasz swoją pracę w Polsce, ale chcę,
żebyś opuścił kraj i rozpoczął pracę we wspólnocie
'Koinonia Giovanni Battista', w ten sposób złamiesz
czwartą barierę: tę między różnymi narodami świata."

Ks. Jan przybędzie
do naszej parafii
21 października,
aby głosić Słowo Boże przez
całą niedzielę i
dzielić się swoim
doswiadczeniem
apostolskim.
Taksty artykułu
pochodzi ze strony kapłana: jankruczyński.pl.

I zacząłem to czynić od 1994 roku. Dzięki tej
wspólnocie miałem okazję mieszkać i pracować nie
tylko Polsce, ale również w Słowacji, Niemczech,
Włoszech, Anglii a ostatnio również w RPA.
Przekonałem się, że każdy naród jest błogosławiony przez Boga w sposób niepowtarzalny i ma swoją
własną misję w świecie.
Ks. Jan Kruczyński
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intencje mszalne

WRZESIEŃ 2012
9 IX (XXIII niedziela
zwykła)
7.30 – dziękczynno-błagalna, o zdrowie i
Boże błogosławieństwo
z okazji urodzin Agaty
i Pawła
9.30 – dziękczynno-błagalna, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Agnieszki i Tomka w 21.
r. ślubu
11.00 – 1) za śp. Tadeusza Tomaszewskiego
w 9. r. śm. ; 2) o Boże
błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Krystyny i Zdzisława w 56.
r. ślubu oraz łaski Ducha
Św. dla dzieci i wnucząt
12.30 – za śp. Mariannę
i Józefa Witkowskich w
15. r. śmierci (chrzty)
18.00 – 1) za śp. Ks.
Proboszcza Juliana
Chrościckiego w 39. r.
śmierci; 2) za śp. Bolesława Więckowskiego
10 IX (poniedziałek)
7.00 – (dantis)
8.00 – za śp. Bolesława
Więckowskiego
18.00 – za śp. Feliksę
Woźniak i wszystkich
zmarłych z rodziny, o
miłosierdzie Boże i łaskę
życia wiecznego
11 IX (wtorek)
7.00 – za śp. Bolesława
Więckowskiego
8.00 – 1) za śp. Jadwigę
Zając w 2. r. śmierci; 2) za
śp. Józefa Ziejewskiego
w 7. r. śmierci
18.00 – za śp. Andrzeja
Nowosielskiego w 2. r.
śm.
12 IX (środa)
7.00 – w intencji Anny,
w r. ur.
8.00 – 1) za śp. Michała
Karwata w 8. r. śmierci;
2) za śp. Bolesława Więckowskiego
18.00 – o zdrowie i
wszelkie łaski Ducha Św.
dla Jarosława
13 IX (czwartek)
7.00 – za śp. Bolesława
Więckowskiego
8.00 – za śp. Marię w 1. r.
śm., za śp. Antoninę w 2.
r. śm. i śp. Stanisława w 4.
r. śm.
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Kuby
14 IX (Podw. Krzyża Św.)
7.00 – za śp. Bolesława
Więckowskiego
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8.00 – za śp. Tadeusza Tomaszewskiego
18.00 – 1) za zmarłych z naszych
rodzin polecanych w wypominkach;
2) o Boże błogosławieństwo dla Julii
w 20. r. urodzin
15 IX (sobota)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 – 1) za śp. Marię Ziemkiewicz; 2)
za śp. Zbigniewa w 7. r. śmierci, śp.
Józefę w 5. r. śmierci i śp. Ryszarda w
2. r. śmierci
18.00 – za śp. Władysława Woźniaka
w 20. r. śmierci
16 IX (XXIV niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń i
Kazimierza Skup
9.30 – za śp. Stanisława i Czesława
Brzozowskich
11.00 – błagalna, o kanonizację bł.
Jana Pawła II i beatyfikację Sł. Boż.
kard. S. Wyszyńskiego, z prośbą o
potrzebne łaski dla parafii za ich
wstawiennictwem oraz w intencji
dziękczynnej za wszelkie dobro oraz
dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej dla ks. proboszcza
12.30 – 1) za śp. Zdzisława Janiaka
w 3. r. śmierci; 2) za śp. Bolesława
Więckowskiego
18.00 – za zmarłych i pomordowanych mężczyzn wywiezionych z
Włoch
17 IX (poniedziałek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 – o Boże błogosławieństwo, łaski i
dar pokoju dla Mieczysława w 50. rocznicę ur. oraz potrzebne łaski dla Jacka
18.00 – za śp. Zdzisława Iliaszewicza
w 10. r. śmierci oraz Władysława i
Stanisławę Salamonik
18 IX (wtorek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 –
18.00 – o zdrowie, dary Ducha Św. i
Boże błogosławieństwo dla Katarzyny
i Grzegorza
19 IX (środa)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 –
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Wacława
Krajewskiego w 12. r. śm. i śp. Łucję
Krajewską; za śp. Władysławę Nowak
w 6. r. śm. i śp. Henryka Nowaka w 1.
r. śm.; za śp. Edwarda Stawińskiego w
30. dzień po śm.
20 IX (czwartek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 –
18.00 – za śp. Weronikę i Antoniego
Uścińskich oraz ich synów i wnuki
21 IX (piątek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 – za śp. Józefę i Mateusza Zwolińskich
18.00 – 1) za śp. Janinę Gilert; 2) za
śp. Natalię i Józefa Wasilczuk
22 IX (sobota)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 – o zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski Boże dla Mateusza i Tomasza
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18.00 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty Biela w 102. r. urodzin
23 IX (XXV niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Jana Jaworskiego w 15.
rocznicę śmierci oraz za Andrzeja,
Juliannę i Franciszka Płońskich
9.30 – dziękczynno-błagalna, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Henryka w 60.
r. urodzin
11.00 – za śp. Mariannę, Jana, Teodora Przyjankowskich, Konstancję,
Piotra, Walentego Ambroziaków oraz
Leszka Ambroziaka w 9. r. śm.
12.30 – dziękczynno-błagalna w 14. r.
urodzin Grzegorza
18.00 – 1) za śp. Ludwikę i Zygmunta Bogusz, Jolantę Kisielewicz oraz
Aleksandra i Olgę Maruk; 2) za śp.
Bolesława Więckowskiego
24 IX (poniedziałek)
7.00 – za Parafian
8.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
18.00 – za śp. Tadeusza w 12. r. śmierci i Jadwigę Okurowskich
25 IX (wtorek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 – za śp. Ludwika w 64. r. śmierci i
Jadwigę Borowskich
18.00 – za śp. Stanisława Fabisiewicza
26 IX (środa)
7.00 - za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 –
18.00 – za śp. Jerzego Awenckiego;
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św.
dla Jarosława;
27 IX (czwartek)
7.00 – za śp. Bolesława Więckowskiego
8.00 –
18.00 – za śp. Lesława Szozdę w 7. r. śm.
28 IX (piątek)
7.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Mariusza
8.00 – w 10. r. pracy organisty o Boże
błogosławieństwo dla Marka
18.00 – 1) za śp. Izabelę i Jana Oleszkiewicz; 2) za śp. Bolesława Więckowskiego
29 IX (sobota)
7.00 – za Parafian
8.00 – 1) za śp. Michała Karwata w
dniu imienin; 2) za śp. Michała Woźniaka, Stefanię i Wiktora Kozłowskich
18.00 – 1) za śp. Michalinę Rębecką
w dniu imienin; 2) za śp. Bolesława
Więckowskiego
30 IX (XXVI niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Irenę i Antoniego
Markowskich, Mariana i Henrykę
Matysiaków
9.30 – 1) za śp. Wacława Saniewskiego; 2) za śp. Bolesława Więckowskiego
11.00 – dziękczynno-błagalna, o
zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny
12.30 – dziękczynno-błagalna, z
prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Julii w 14.
rocznicę urodzin
18.00 – dziękczynno-błagalna, w

25. rocznicę ślubu Małgorzaty i
Mariusza, z prośbą o dalsze łaski i
błogosławieństwo Boże na następne
lata życia

PAŹDZIERNIK 2012
1 X (poniedziałek, św. Teresy od
Dz. Jezus – odpust parafialny)
7.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
9.00 – 1) za śp. Marylę Ziemkiewicz;
2) za śp. Leokadię Przybysz w 10.
rocznicę śm. oraz śp. Andrzeja, Józefę
i Aleksandra Przybysz
18.00 – 1) za Parafian – SUMA
ODPUSTOWA; 2) za śp. Władysławę i
Edmunda Przyborowskich; 3) za śp.
Stanisława i Genowefę Kowalczyk
oraz w intencji dziękczynno-błagalnej za Anię, Maćka i Dominikę
2 X(wtorek)
7.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
9.00 – 1) za śp. Wiktorię w 16. rocznicę
śmierci; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – dziękczynna, za dar chrztu św.
Urszuli oraz o błogosławieństwo Boże
dla Tereski z okazji imienin
3 X (środa)
7.00 – za śp. Marylę Ziemkiewicz
9.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp. Stefana Markiewicza w 30. dzień po śmierci;
4 X (czwartek)
7.00 – za śp. Marylę Ziemkiewicz
9.00 - za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o
błogosławieństwo Boże dla kapłanów
pracujących w naszej parafii (intencja
Wspólnoty Krwi Chrystusa)
5 X (piątek)
7.00 – za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego
w 1. rocznicę śmierci
9.00 – 1) w intencji żywych i zmarłych
członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa; 2) za śp.
Stanisławę Śliwecką; 3) za śp. Helenę
Niewęgłowską
18.00 – 1) dziękczynno-błagalna w
10. rocznicę ślubu Iwony i Rafała, z
podziękowaniem za otrzymane łaski i
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej; 2) za śp. Marylę
Ziemkiewicz
6 X (sobota)
7.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
9.00 – 1) w intencji żywych i zmarłych
członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi; 2) za śp. Marylę
Ziemkiewicz
18.00 – 1) za śp. Kazimierza Kobyłeckiego w 11. rocznicę śmierci oraz za śp.
Aleksandrę Kobyłecką; 2) o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Najświętszej dla Krzysia i
jego najbliższej rodziny
7 X (XXVII niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Natalię i Franciszka
Damnickich, Irenę i Stanisława
Gorąckich
9.30 – o zdrowie i wszystkie potrzeb-
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ne łaski Boże dla rodziny Nowakowskich
11.00 –1) za śp. Mieczysława Walczaka w 3. rocznicę śmierci; 2) za śp.
Marylę Ziemkiewicz
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego
Różańca; 2) za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Mariana Cicheckiego w
1. rocznicę śmierci
8 X (poniedziałek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską;
2) za śp. Elżbietę Gonciarz w 8. rocznicę
śmierci
18.00 – za śp. Dominika, Jana, Czesława
i Bogdana
9 X (wtorek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską;
2) za śp. Bernarda Brzozowskiego w 20.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Helenę w 7. rocznicę
śmierci i Franciszka Kalemba w 30.
rocznicę śmierci
10 X (środa)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską;
2) za śp. Edwarda Kabatę, śp. Mariannę
Kabatę oraz śp. Feliksa Kabatę i śp.
Aleksandra Kabatę
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp. Gabriela Maciszewskiego w 1. rocznicę śmierci; za śp.
Tadeusza Kozłowskiego w 30. dzień po
śmierci
11 X (czwartek)
7.00 – w 26. rocznicę ślubu Krystyny i
Mariana z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską; 2)
za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – za śp. Józefę Mętrak w 5. rocznicę śmierci
12 X (piątek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – 1) za śp. Maksymiliana Woźniak i
wszystkich zmarłych z rodziny, o miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego; 2)
za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin,
polecanych w wypominkach
13 X (sobota)
7.00 - za śp. Helenę Niewęgłowską
8.00 – 1) za śp. Edwarda, jego rodziców, brata i teściów; 2) za śp. Marylę
Ziemkiewicz; 3) za śp. Stefana i Jadwigę
Woźniak
18.00 – 1) dziękczynno-błagalna, o
Boże błogosławieństwo dla Mateusza
w dniu 16. urodzin; 2) za śp. Ludwikę i
Zygmunta Bogusz, Jolantę Kisielewicz
oraz Aleksandra i Olgę Maruk
14 X (XXVIII niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Jadwigę, Franciszka i
Józefa
9.30 – za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza Szaniawskich
11.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
12.30 – 1) za śp. Antoniego Wawryków w 6. rocznicę śmierci, Janinę,
Wacława, Jerzego i Zygmunta Kufir-

skich; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
(chrzty)
18.00 – w intencji Moniki i Zbigniewa
w 1. rocznicę ślubu
15 X (poniedziałek)
7.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
8.00 – 1) za śp. Jadwigę Kaczorek; 2) za
śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich w
dniu imienin
18.00 – 1) za śp. Jadwigę Kaczorek; 2) za
śp. Marylę Ziemkiewicz
16 X (wtorek)
7.00 - za śp. Helenę Niewęgłowską
8.00 – 1) za śp. Mariana Maliszewskiego
w 12. rocznicę śmierci; 2) za śp. Marylę
Ziemkiewicz
18.00 – błagalna, o kanonizację bł. Jana
Pawła II i beatyfikację sługi Bożego
kardynała Stefana Wyszyńskiego, z
prośbą o potrzebne łaski dla parafii za
ich wstawiennictwem oraz w intencji
dziękczynnej, za wszelkie dobro oraz
dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej
dla ks. Proboszcza
17 X (środa)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp. Jerzego Araszkiewicza w 40. rocznicę śmierci oraz
sp. Marię Araszkiewicz w 31. rocznicę
śmierci; za śp. Zdzisława Mazurkiewicza w 30. dzień po śmierci; za śp. Lidię
Buczyńską w 30. dzień po śmierci
18 X (czwartek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Teresę Gdak
19 X (piątek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Leszka Tomaszewskiego
w 11. rocznicę śmierci
20 X (sobota)
7.00 - za śp. Helenę Niewęgłowską
8.00 – 1) za śp. Irenę Łabędzką w dniu
imienin; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i
Jana Mazgajskich
21 X (XXIX niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Irenę i Mieczysława Grygorcewicz, Elżbietę i Piotra Farbotko
9.30 – dziękczynno-błagalna z okazji
18. rocznicy urodzin Mateusza
11.00 – dziękczynno-błagalna, o
zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli
12.30 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – w 29. rocznicę urodzin
Macieja, z prośbą o nawrócenie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
22 X (poniedziałek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską;
2) za śp. Eugeniusza Wiąckiewicza w 7.
rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Wiąckiewiczów i Kucharskich
18.00 – za śp. Irenę Gajewską
23 X (wtorek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz

8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego w
14. rocznicę śmierci
24 X (środa)
7.00 – za śp. Marylę Fidecką, o łaskę
życia wiecznego
8.00 – 1) za śp. Helenę Niewęgłowską; 2)
za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp. Irenę Paul w
30. rocznicę śmierci i Romana Paul w
33. rocznicę śmierci; w intencji Teresy,
z okazji 60. rocznicy urodzin; za śp.
Tadeusza Stypika;
25 X (czwartek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Józefę i Franciszka oraz
Antoniego i zmarłych z rodziny Kochanowiczów
26 X (piątek)
7.00 - za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – 1) za śp. Tadeusza Widlickiego;
2) za śp. Tadeusza
27 X (sobota)
7.00 - za śp. Helenę Niewęgłowską
8.00 – 1) za śp. Sabinę i Mariana Krysteckich; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
18.00 – za śp. Adolfa Pilitowskiego w 6.
rocznicę śmierci
28 X (XXX niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Tadeusza i Marię Jarczewskich oraz zmarłych z rodziny
Wajmanów i Jarczewskich
9.30 – 1) za śp. Tadeusza, Stanisławę,
Stanisława Orlińskich i Stefana Widyńskiego; 2) za śp. Marylę Ziemkiewicz
11.00 – za śp. Tadeusza Okurowskiego w dniu imienin i jego żonę śp.
Jadwigę Okurowską
12.30 – 1) za śp. Zofię i Szymona
Markiewiczów, Annę, Leokadię, Mieczysława i Adama Andrychowiczów,
Irenę i Jana Urów; 2) za śp. Helenę
Niewęgłowską
18.00 – za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana i Sławka Kmiecińskich, śp.
Janusza, jego rodziców Janinę i Jana
Kozłowskich oraz wszystkich zmarłych z tych rodzin
29 X (poniedziałek)
7.00 – za śp. Marylę Ziemkiewicz
8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – dziękczynno-błagalna, o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Tadeusza
30 X (wtorek)
7.00 8.00 – za śp. Helenę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Marylę Ziemkiewicz
31 X (środa)
7.00 – za śp. Janinę, Jana, Szczepana,
Władysława, Stanisława i Marię
8.00 – za śp. Ryszarda Falkowskiego w 3.
rocznicę śmierci
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha
św. dla Jarosława;

służba
boża
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z
udziałem dzieci),
12.30 i 18.00 (z
udziałem młodzieży i studentów)
Msze św. w dni
powszednie:
7.00, 8.00 i 18.00
Nieszpory Eucharystczne odprawiane są w każdą
pierwszą niedzielę
miesiąca o godz.
17.15.
Sakrament pojednania 20 min. przed
Mszą św.
W każdy czwartek
po Mszy św. wieczornej Adoracja
Najświętszego
Sakramentu.
W pierwsze piątki
miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania
do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W pierwsze soboty
miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00
Litania Loretańska, a następnie
Nabożeństwo
Pierwszych Sobót
Miesiąca.
Schola dziecięca
spotyka się w piątki
o godz. 16.45 na sali teatralnej, a chór
parafialny we środy
o godz. 19.00, także
na sali teatralnej.
Nabożeństwo październikowe w dni
powszednie o godz.
18.40, a w niedziele
o godz. 17.15.
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