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T
o było przeszło tysiąc sześćset lat te-
mu w jerozolimie. Matka najpotężniej-
szego człowieka ówczesnego świata, 

a z pochodzenia zwykła córka karczmarza, 
dzięki swej niezwykłej determinacji, w ru-
mowisku gruzów, o którym miejscowi po-
wiadali, że nazywa się Golgota, odnalazła 
kilka starych drewnianych belek. źródła po-
dają, że działo się to 13 lub 14 września. Za-
równo kościół katolicki jak, i cerkiew pra-
wosławna, wspomina ten dzień, jako święto 
Podwyższenia krzyża.

św. helena dała światu nie tylko wspa-
niałego syna, konstantyna Wielkiego, który 
zrównał w prawach chrześcijan z wyznaw-
cami innych religii, ale także najcenniejsze 
relikwie. odnalazła, albo przyczyniła się do 
odszukania tabliczki, która wisiała nad gło-
wą umierającego jezusa, gwoździ i korony 
cierniowej. do dziś są one przechowywane 
w rzymskiej bazylice Santa croce in Gerusa-
lemme, wybudowanej na ruinach pałacu ce-
sarzowej. relikwie krzyża zaś rozprzestrze-
niły się po całym świecie. co prawda Marcin 
luter (zaciekły wróg kultu relikwii, świętych 
i Maryi) mawiał, że z fragmentów krzyża, ja-
kie podaje się wiernym do uczczenia można 
by zbudować cały las krzyży, ale współczesne 
badania potwierdzają, że starczyłoby ich na 
zaledwie belkę poprzeczną, i to niecałą… 

relikwie krzyża są szczególnym znakiem 
nie tylko jezusowego cierpienia, ale także Mo-
cy, jaka płynie z Golgoty. Według jednej z le-
gend, gdy cesarzowa oraz cały zgromadzony 
dwór zachodzili w głowę, która z odnalezio-
nych belek pochodzi z Prawdziwego krzyża, 
dopiero cud uzdrowienia dokonany poprzez 
dotknięcie relikwii wskazał cel poszukiwań. 
krzyż nie jest bowiem znakiem hańby, ale łaski.

tak się składa, że w Polsce miesiąc, 
w którym helena odnalazła krzyż, jest zna-
kiem szczególnie naznaczonym cierpieniem. 
dwie złowrogie potęgi splotły swe siły, aby  
wymazać granice Polski z mapy świata. dwie 
daty - 1 września i 17 września - są symbo-
lem trwającego przeszło pół wieku spusto-
szenia, jakie dokonało się w duszy naszego 
Narodu. Skutki tego odczuwalne są do dziś 
w każdej sferze życia. Nie chodzi tu jedynie 
o perspektywę ekonomiczną czy polityczną, 
ale o zdeptanie ducha, o pewne trwałe zde-
moralizowanie polskości – polskiej wiary, na-
rodowości i moralności. to, czego nie udało 
się zniszczyć zaborcom, to rozłożyła okupa-
cja hitlerowska, a w większym jeszcze może 
stopniu Prl z ideologią ateistyczną – która, 
dodajmy to, przeobraziła się przez dziesię-
ciolecia z wojującego marksizmu w pseudo-
-kapitalistyczny cynizm.

Można było się spodziewać, że po tak 
wielkich katastrofach: wojny i socjalizmu, 
nie da się na nowo podnieść ducha Pola-
ków. ale krzyż  przeżywany z wiarą jest siłą 
i mocą! Z najciemniejszej nocy stalinowskich 
represji, gdy władze Prl zamykają Pryma-
sa Wyszyńskiego w więzieniu (nazywanym 
eufemistycznie - nawet dzisiaj - odosobnie-
niem), Bóg wyprowadza dobro. Pod koniec 
września minie 60 lat od momentu uwię-
zienia Prymasa. jednak to wydarzenie stało 
się fundamentem Prymasowskich ślubów 
Narodu Polskiego – wielkiego zobowiąza-
nia, które postawiło poprzeczkę dla życia 
społecznego i moralnego Polaków. śluby 
jasnogórskie oraz nieustanne odwoływanie 
się do opieki królowej korony Polskiej, za-
owocowało w  sposób nie tylko duchowy 
– z tego daru serc wyrósł pontyfikat jana Pa-
wła ii, męczeński znak ks. jerzego, przemia-
ny polityczne w kraju, odnowa życia wiary 
milionów osób.

„Przez krzyż - do nieba!” - wołają sio-
stry Franciszkanki Służebnice krzyża. czcząc 
krzyż chrystusa nie skupiamy się jedynie na 
Męce Pana, choć uznajemy zbawczą wartość 
cierpienia, widzimy też bowiem potęgę dla 
nas i dla naszych bliźnich. Moc tkwi w sła-
bości - jak pisze św. Paweł. Nie uciekajmy 
przed krzyżem, ale nauczmy się go przyj-
mować. Pokazujmy też innym, czym jest 
krzyż – to jest bardzo potrzebny wymiar 
naszego świadectwa. Niech przypomina 
nam o tym krzyż Misyjny, jaki mijamy prze-
chodząc obok naszej świątyni – dla jednych 
będzie on wyrzutem sumienia, dla innych zaś 
umocnieniem w codziennych troskach. rok 
temu pod tym krzyżem, podczas zamknię-
cia Misji świętych słyszeliśmy jak ojciec jó-
zef czernecki oMi wołał do nas: „jeżeli nie 
widzimy, że z każdym rokiem nasza wiara 
jest bardziej dojrzała i świadoma, to znaczy 
że stoimy w miejscu. a w pielgrzymce wiary 
nie można się zatrzymać, bo wtedy się co-
famy. a więc jezus pragnie, byśmy kroczyli 
pielgrzymką zaufania – szczególnie w roku 
wiary. i dalej jezus do każdego z nas mówi: 
Pragnę, abyś był wierny postanowieniom mi-
syjnym. Może to jest postanowienie większej 
regularności w życiu sakramentalnym, może 
jest to postanowienie, aby bardziej szanować 
tych, z którymi żyjesz na co dzień. Może jest 
to postanowienie, by bardziej zgłębiać Słowo 
Boże w Piśmie świętym. chrystus pragnie, 
byś był wierny postanowieniom.” co zro-
biliśmy z naszymi postanowieniami sprzed 
roku? Niech krzyż będzie pytaniem, umoc-
nieniem i zaproszeniem do wiary. Podnieśmy 
krzyż w naszym życiu!

PRzEz kRzyż
– do NiEba!



Fragment posadzki z warsztatu cosmatich z Bazyliki Santa Maria Maggiore w rzymie.  Fot. Wikipedia.

PokoRa Posadzki kościElNEj
Wydaje się, że nie ma nic bardziej banalnego niż podłoga, po której się chodzi. Rzadko  
zauważamy nawet ładny dywan  czy też materiał z jakiego wykonana jest podłoga – 
drewno lub kamień. Ciekawe, jakie wiele osób zwróciło uwagę na odnawianą ostatnio 
posadzkę naszej świątyni…

A 
przecież posadzka, jako część 
budynku sakralnego, też ma swo-
ją symbolikę i wagę! ona także, 

choć w pokorny i cichy sposób, uczestni-
czy w liturgii! Może stać się prawdziwym 
dziełem sztuki oraz milczącym ceremo-
niarzem, wyznaczającym poszczegól-
ne miejsca dla ministrantów, lektorów, 
czy innych usługujących. odpowiednio 
położony wzór w wielu świątyniach za-
znacza miejsce do przystanięcia procesji, 
przyklękania, czy gestu prostracji (leżenia 
krzyżem). często też jest dziełem sztuki.

Posadzki Cosmatich
Najsłynniejsze posadzki w sztuce sakralnej 
Zachodu, istne kamieniarskie cuda,  po-
wstały w kręgu oddziaływania rzemieślni-
czej grupy cosmatich. tworzyli ją włoscy 
artyści należący do kilku rodzin (np. Meli-
ni, Vaslleti i oderisi), którzy począwszy od 
Xii wieku działali w rzymie, a następnie 
w całej italii i poza nią. W swoich dziełach 
używali najczęściej takich materiałów jak 
porfir i granit. kamienia dostarczały ruiny 
starożytnych budowli. 

Nazwa grupy pochodzi od często 
używanego pośród nich imienia kosma 
(cosimo), choć niektórzy badacze twier-
dzą, że bierze ona swój początek od gre-
ckiego słowa „kosmos”, które oznacza 
„świat uporządkowany”. takie właśnie są 

podłogi w  słynnych rzymskich bazylikach 
– uporządkowane, pełne geometrycznych 
wzorów. Przez odpowiedni dobór figur 
(najczęściej stanowiły je różne formy ple-
cionek, kół i rombów) posadzki tchną spo-
kojem i wprowadzają wiernych w specyfi-
kę liturgii z jej elementami przeżyciowymi 
– podniosłością, pokojem, a nawet misty-
cyzmem.

W sztuce sakralnej powstawały przez 
wieki posadzki o bogatej symbolice z uży-
ciem figur, roślin, zwierząt oraz – choć 
najrzadziej – postaci ludzkich. Popularny, 
szczególnie w średniowieczu, był motyw 
labiryntu. umieszczany na posadzkach 
średniowiecznych kościołów labirynt 
symbolizował „drogi prowadzące do je-
rozolimy”. Najbardziej znany labirynt te-
go typu znajduje się do dziś w katedrze 
w chartres we Francji.

Symbolika posadzki
W świątyni chrześcijańskiej nie ma (a przy-
najmniej nie powinno być) nic przypadko-
wego. każdy element architektoniczny, 
każdy detal wnętrza winien mieć swoją 
symbolikę i znaczenie. Sam kościół jako 
budynek oznaczał kościół duchowy – okręt 
wiodący chrześcijan, niczym arka Noego, 
przez wzburzone fale pokus i grzechu do 
portu królestwa Niebieskiego. ks. abp 
julian Nowowiejski w swoim monumen-

talnym dziele „Wykład liturgii kościoła 
katolickiego”, pisał: „facjata kościoła to 
przód tego okrętu, absyda - to tył, a nawa 
(od navis- okręt) - to jego głębokość i obję-
tość. Forma krzyżowa kościoła przypomina 
kształty Syna człowieczego, okrągła – opo-
wiadanie wiary po całej kuli ziemskiej.”

Posadzka świątyni – zauważa ks. abp 
Nowowiejski – przypomina o pokorze, 
gdyż, jak czytamy w psalmie 119: „przy-
lgnęła do prochu moja dusza”. tak samo 
„do prochu”, czyli do ziemi i marności, 
lgnie słaby człowiek. jednak stojąc na 
posadzce, na ziemi, chrześcijanin „szuka 
tego, co w górze”. Sklepienie bowiem 
kościelne „podnosi naszą wiarę, rozpala 
nadzieję, zachęca do zwracania ku niebu 
naszych myśli, uczuć i czynów. dach zno-
wu, to miłość okrywająca wielość grze-
chów, pod którym serce człowieka, odno-
wione przez chrzest, znajduje zasłonę na 
swe błędy, nigdy się nierozdzierającą”.

Posadzka Karola Wojtyły
Skoro świątynna podłoga nosi w sobie tak 
wielkie znaczenie, nic więc dziwnego, że 
można o niej czytać nawet w utworach 
poetyckich.  i to nie u byle kogo, ale same-
go karola Wojtyły! jeden z jego utworów, 
będący częścią poematu „kościół”, nosi 
tytuł „Posadzka”.  Przyszły papież pisał go 
jesienią 1962 roku, podczas jednej z sesji 
Soboru Watykańskiego ii. cały poemat 
jest swoistą medytacją na temat kościoła - 
zarówno budynku (tu inspiracją jest Bazyli-
ka św. Piotra), jak i wspólnoty wierzących. 
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  Tablica
Jana Łukasika
W kruchcie naszej świątyni przybyła nowa tablica pamiątkowa. Upamiętnia ona Jana Łukasika, 
jednego z najwybitniejszych architektów i konserwatorów okresu międzywojennego, autora 
pierwszego projektu naszego kościoła.

krzysztofa kamila Baczyńskiego (jego 
69  rocznica śmierci przypadała właś-
nie w  tym dniu) podkreślił wielką rolę 
kultury oraz jej twórców w budowaniu 
ducha narodu polskiego. okres ii Wojny 
światowej – zauważył kaznodzieja – był 
czasem załamania się polskiej kultury na 
długie lata. Wtedy to właśnie został wy-
mordowany kwiat ludzi sztuki, poezji 
czy architektury, jak choćby jan Łukasik, 
który zginął podczas nalotów 20 sierpnia 
1942 r. odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej autora wielu projektów budowli sa-
kralnych w Warszawie i Skierniewicach, 
jest rodzajem pamięci o ludziach kultury 
oraz odpowiedzi na pytanie, jakie stawiał 
Baczyński w zakończeniu wiersza „Poko-
lenie”: „czy nam postawią, z litości cho-
ciaż, / nad grobem krzyż.”

O
dsłonięcia tablicy, poświęconej 
przez ks. Proboszcza, dokonali 
krewni architekta, m. in. jego sio-

stra, przybyła z Wielkiej Brytanii specjal-
nie na tę uroczystość. W homilii ks.  ja-
cek Gomulski wspominając twórczość 

jan Łukasik urodził się w 1899 roku w Skier-
niewicach, tam też ukończył Gimnazjum re-
alne Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1926 r., 
został absolwentem Wydziału architektury 
Politechniki Warszawskiej. Podczas swej 
pracy zawodowej miedzy innymi uczestni-
czył w pracach konserwatorskich na Zamku 
królewskim w Warszawie, opracował pro-
jekt restauracji kościoła św. anny, oraz - już 
w czasie okupacji - przeprowadził gruntow-
ną konserwację Pałacu rady Ministrów przy 
krakowskim Przedmieściu. jego dziełem był 
też projekt odbudowy kościoła św. Michała 
przy ul. Puławskiej.

tablicę odsłonięto 4 sierpnia, na kilkanaście dni przed 
71 rocznicą śmierci architekta. Fot. Archiwum.

Pierwotny projekt naszego  
kościoła parafialnego. Fot. Archiwum.

Posadzka naszej świątyni.  fot. Archiwum

Wojtyła dotyka ukrytej struktury żywego 
kościoła, która tak mocno wyraziła się 
w obradach soborowych. różnorodność 
kościoła powszechnego jest szczególnym 
doświadczeniem biskupa z krakowa. Pisze 
on: „W tym miejscu nasze stopy spotykają 
się z ziemią, na której powstało tyle ścian 
i kolumnad... jeśli w nich się nie gubisz, 
lecz idziesz odnajdując jedność i sens – to 
dlatego, że cię ona prowadzi”. ona – po-
sadzka świątyni, której dotykają wszyscy. 
Płaszczyzna jedności. ona – to także koś-
ciół Matka, nieustannie rodząca i przyjmu-
jąca nowe latorośle tego winnego krzewu, 
którym jest chrystus.

Posadzka staje się w wierszu Wojtyły 
także symboliczną Skałą, opoką, czy na-
wet wprost – Piotrem: „to ty, Piotrze. 
chcesz byś tutaj Posadzką, by po tobie 
przechodzili…”. kamienna podłoga Bazy-
liki jest Skałą, na której Pan buduje Swą „gi-
gantyczną świątynię”. Ma służyć stopom 
wiernych, „jak skała raciczkom owiec”.

Po czym stąpasz w swojej świątyni?
Pozostaje teraz tylko dokładnie wpatrzeć 
się w kamienną posadzkę naszego kościo-
ła. Warto zadać sobie pytanie: „czy wiem 

po czym stąpam?”. i nie chodzi tu tylko 
o materiał, z jakiego jest ona zrobiona, czy 
kolorystykę albo wzór. Nasza posadzka nie 
jest może dziełem z warsztatu cosmatich 
ani nie tworzy głębokiej symboliki figur czy 
wzorów. jest kamienna, jak ta, o której pi-
sał karol Wojtyła. jest bardzo ziemska w 
swoich barwach – beżu, szarościach czy 
grafitach. Poprzez swoją prostotę oraz 
stonowaną kolorystykę wzywa do pokory 
w myśl zdania: „prochem jesteś i w proch 

się obrócisz”. jednak prowadzi ona – krzy-
żami równoramiennymi w nawach bocz-
nych i stylizowanymi gwiazdami w nawie 
głównej – do chrystusa, który nieustannie 
ów proch, czyli nas, ożywia.

Wchodząc do kościoła popatrzmy 
także pod nogi. Nie tylko teraz, gdy na-
sza posadzka została pięknie odnowiona 
przez jednego z naszych parafian. Zawsze 
popatrz w dół, abyś wiedział co pozosta-
wiasz, dążąc do tego, co w górze.
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budoWać WsPÓlNoTę
Jest Ksiądz w naszej parafii probosz-
czem już cztery lata. Które podjęte dzie-
ła cieszą Księdza najbardziej?
Najbardziej cieszy mnie powstanie w na-
szej parafii kręgów Biblijnych. obecnie 
są cztery i mam nadzieję, że to dzieło bę-
dzie się dalej rozwijać. W czasie forma-
cji całe rodziny spotykają się w domach, 
czytają Pismo święte. to bardzo cenne.

cieszą mnie bardzo zajęcia dla dzieci 
w działającej przy parafii Fundacji im. ks. 
prof. ryszarda rumianka – lato w Fun-
dacji i zajęcia w ciągu roku. Możemy 
dzięki temu stwarzać szanse integracji 
dzieci z  ubogich rodzin, dyskretnie po-
magać w  bieżących potrzebach, wspo-
magać system edukacji. Z oferty Fundacji 

mogą korzystać wszyscy, bez względu na 
status materialny. jest coraz więcej rodzin 
zainteresowanych jej ofertą, ale również 
coraz więcej ludzi, którzy chcą być dar-
czyńcami. Nie do przecenienia jest praca 
wolontariuszy – to wspaniałe, że ludzie 
chcą pomagać, poświęcać się dla dobra 
innych i że robią to profesjonalnie. 

Moją wielką radością było zorganizo-
wanie w naszej parafii Wigilii dla osób sa-
motnych i ubogich oraz śniadań dla dzieci 
uczęszczających na roraty. cieszą działa-
nia oddolne – ludzie, którzy deklarują po-
moc w umyciu kościoła czy w założeniu 
kurtyn w sali teatralnej. coraz więcej ludzi 
troszczy się o konkretne dzieła, konkretne 
sprawy. 

Ważna jest dla mnie również budowa 
plebanii – jest już stan surowy zamknięty 
i mam nadzieję, że niedługo będziemy 
mogli zamieszkać wspólnie z księżmi. 
cieszą też remonty przeprowadzone 
w domu parafialnym, powstanie kawiar-
ni, hostelu i sali teatralnej.

Bardzo Księdzu leży na sercu troska 
o wspólne zamieszkanie księży w naszej 
parafii. Dlaczego to jest takie ważne?
Stan domu parafialnego, obecnego miej-
sca zamieszkania księży, jest fatalny. Po-
trzebny jest kapitalny remont. jednak 
budowa nowej plebanii to nie jest tylko 
kwestia miejsca do zamieszkania – to 
tworzenie wspólnoty modlitwy, wspól-

budoWać WsPÓlNoTę
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noty stołu, jedności kapłańskiej. czym in-
nym jest pójście na posiłek do proboszcza, 
a  czym innym mieszkanie we wspólnym 
domu. Poprawiają się wtedy relacje mię-
dzy kapłanami, są bardziej żywe. to po 
prostu tworzenie prawdziwego domu dla 
kapłanów pracujących w naszej parafii.

Po przeprowadzce księży do nowej ple-
banii zostaną dwie nieruchomości – na 
Chrościckiego i na Rybnickiej. Jakie Ksiądz 
Proboszcz ma plany względem nich?
dom na rybnickiej po remoncie będzie do-
mem parafialnym – będzie w nim więcej sal 
duszpasterskich przeznaczonych na spotka-
nia wspólnot. Będzie tam również poradnia 
rodzinna i biblioteka. Nadal pozostanie tam 
kancelaria parafialna. Budynek w całości bę-
dzie służył potrzebom parafii. Natomiast co 
do drugiej nieruchomości nie mam sprecy-
zowanych planów – czekam na inicjatywy ze 
strony parafian. Myślałem o hospicjum, ale 
nie wiem, czy ten pomysł spotka się z zainte-
resowaniem parafian, czy chcieliby włączyć 
się w to dzieło jako darczyńcy lub wolonta-
riusze. innym pomysłem jest przeznaczenie 
domu na zamieszkanie dla sióstr zakonnych, 
które zechciałyby mieszkać i pomagać przy 
pracy w naszej parafii.

Jakie jest Księdza największe marzenie do-
tyczące duszpasterstwa w naszej parafii?
Moją największą troską jest duszpasterstwo 
małżeństw – formowanie i umacnianie mał-
żeństw, a przez nie całych rodzin. jest to 
działanie wielokierunkowe – przez pomoc 
dzieciom w Fundacji, przez warsztaty dla 
małżeństw, poradnię rodzinną czy kręgi Bi-
blijne dla nich. jestem również otwarty na in-
ne inicjatywy ukierunkowane na umacnianie 
małżeństwa i rodziny.

Bardzo bym chciał, aby w naszej sa-
li teatralnej rozwinął się ośrodek kultury 
chrześcijańskiej – można w niej wystawiać 
sztuki, organizować koncerty – tak, jak to 
było kiedyś.

Zastanawiałem się nad duszpasterstwem 
studentów mieszkających w naszej parafii. 
Gromadzą się oni na adoracjach Najświęt-
szego Sakramentu prowadzonych przez 
księdza jacka. Na razie nie mamy wypraco-
wanego konkretnego schematu działania – z 
pewnością chciałbym, aby studenci włączali 
się w dzieła parafialne, które już istnieją. 
Będzie to dla nich nauką funkcjonowania w 
rzeczywistości kościoła w ich dorosłym ży-
ciu. jeśli będzie potrzeba stworzenia dla nich 
osobnej grupy, jesteśmy na to otwarci. jed-
nak bardziej zachęcałbym każdego studenta 
do tego, aby odnajdował się w dziełach pro-
wadzonych przez parafię – tak, aby po stu-

diach, po opuszczeniu grupy duszpasterstwa 
akademickiego, nie musieli od nowa szukać 
swojego miejsca w parafii, w kościele.

A co najbardziej martwi Księdza Proboszcza?
to dobre pytanie… Myślę, że najbardziej 
mnie martwi przeciętność wiary wielu na-
szych parafian. W niektórych przypadkach 
wiara, kontakt z Bogiem i kościołem, ogra-
nicza się do pójścia na niedzielną eucharystię 
– i więcej nic. Wielu parafian nie interesuje 
się życiem parafii, nawet z ciekawości nie 
zaglądają czy to na spotkania grup parafial-
nych, czy to do kawiarenki, żeby się spotkać 
z ludźmi wyznającymi te same wartości. tym 
samym czynią się bardziej konsumentami 
kultu religijnego, a nie jego uczestnikami. Po-
cieszające jest to, że widać pewne ożywienie 
w tej kwestii.

Boli mnie również niezrozumienie kwe-
stii troski o parafię. dzielenie się tym, co się 
posiada, z innymi, jest pięknym darem wo-
bec innych, wobec Boga, a nawet wobec 
siebie samego. Wszyscy powinniśmy mieć 
w sobie wrażliwość na potrzeby duchowe 
i materialne parafii. każdy dar, to gest wo-
bec wspólnoty parafialnej i Boga. dziękuję 
wszystkim, którzy to doskonale rozumieją.

Martwi mnie małe zainteresowanie 
ofertą dla małżeństw. Małżonkowie najczęś-
ciej szukają pomocy wtedy, kiedy dzieje się 
coś niedobrego z dorastającym synem czy 
córką. Nie chcą jednak wcześniej przyjść 
na spotkanie, aby dowiedzieć się, jak po-
dobnym problemom zapobiegać, jak two-
rzyć rodzinę pełną miłości i zrozumienia, w 
której te problemy nie będą występowały, 
jak tworzyć w rodzinie płaszczyznę dialogu 
i porozumienia. to nie dzieci mają problemy, 
ale rodzice mają problemy z dziećmi. trzeba 
się nauczyć, jak z wiarą kształtować relację 
ze współmałżonkiem i dziećmi.

Dlaczego zdecydował się Ksiądz na 
powołanie nowego chóru, działającego 
przy Fundacji, a nie – jak było dotych-
czas – przy parafii?

chciałem dać wolną rękę nowemu panu 
organiście, panu Pawłowi. Forma organiza-
cyjna chóru jest kwestią wtórną, nieistotną 
z punku widzenia istoty tego dzieła. Funda-
cja została powołana przy parafii, po to aby 
wspomagała działania parafii. Ważne jest to, 
że chór działający przy Fundacji daje większe 
możliwości formalne – mogą do niego do-
łączyć osoby spoza parafii, można starać się 
o pozyskanie środków na wyjazdy czy udział 
w warsztatach. Mam nadzieję, że może 
wśród osób spoza parafii, zainteresowanych 
chórem, znajdą się śpiewający mężczyźni – 
zdecydowanie brakuje ich w naszej parafii.

Od 1 września zmieniają się zasady dzia-
łania Zespołu „Caritas” w naszej parafii. 
Co to oznacza dla osób korzystających 
z jego pomocy?
uważam, że ludzie, którzy zwracali się do 
parafii po pomoc, nie otrzymywali tej pomo-
cy całościowo. Nie wystarczy człowieka po-
trzebującego nakarmić – czasami ludzie bar-
dziejpotrzebują osoby, obecności, niż chle-
ba. tylko rozmawiając z nimi jesteśmy w sta-
nie dotrzeć do ich autentycznych potrzeb. 
czasami trzeba pomóc zrobić pranie czy 
posprzątać, czasem wykupić lekarstwa, cza-
sem zorganizować korepetycje dla dziecka. 
Pomoc „caritas” ma obejmować również te 
potrzeby. Nie możemy się ograniczyć tylko 
do rozdawnictwa darów materialnych. Ma-
my obowiązek zadbać również o godność 
i duchowy rozwój osób potrzebujących.

innym problemem są rodziny, które 
choć potrzebują pomocy, przez wstyd 
czy poczucie bezradności same się o po-
moc nie zwrócą. do nich również chcemy 
dotrzeć, licząc na wrażliwość wszystkich 
parafian – prosimy o przekazywanie nam 
informacji o  osobach, które takiej pomo-
cy potrzebują. Prosimy również o pomoc 
ludzi lepiej sytuowanych, aby podzielili się 
dobrami z tymi, którym – być może chwi-
lowo – gorzej się powodzi. 

Jak Ksiądz ocenia pierwszy Piknik Para-
fialny, który odbył się w czerwcu?

jestem bardzo zadowolony, sądzę, że 
takie integracyjne spotkania są potrzebne. 
Szczególnie cieszy mnie to, że grupy parafial-
ne, we współpracy z Fundacją, zajęły się cał-
kowicie zorganizowaniem tego spotkania, że 
inicjatywa została podjęta z radością i przez 
wszystkich, że już na etapie przygotowania 
było to dzieło wspólne. Potrzebne nam jest 
przebywanie ze sobą, abyśmy potrafili nie 
tylko razem się modlić, ale i razem się cie-
szyć, świętować, porozmawiać. Z pewnoś-
cią będziemy kontynuować to dzieło. już 
dziś zapraszam na drugi Piknik Parafialny, 
połączony ze świętem Fundacji – spotkajmy 
się 15 czerwca 2014 roku, zapraszam!

O co chciałby ksiądz Proboszcz najbar-
dziej poprosić naszych parafian?
Proszę o duchową jedność parafian mię-
dzy sobą i kapłanami, o modlitwę o łaski  
ducha świętego dla kapłanów oraz od-
ważne zaangażowanie w ożywianie wiary 
naszej parafii.

dziękuję wielu osobom, które to zro-
zumiały i wielkodusznie włączyły się w Bo-
że dzieła w naszej parafii.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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PRzygOTOWAnIE  
dO UROCzySTEgO WyznAWAnIA WIARy

Na zakoŃczENiE Roku WiaRy

uRoczysTość PodWyższENia kRzyża śW. 14 iX 2013 R.

tego wieczora spotkamy się na apelu maryjnym przed krzyżem misyjnym. Na modlitwę 
przyniesiemy ze sobą świece. Na początku naszego przygotowania do odnowienia wyzna-
nia wiary powierzymy się Matce Bożej, która jest pierwszą uczennicą chrystusa – wzorem 
ucznia, który wierzy. Szczególnym znakiem zaufania Bogu jest Maryja stojąca pod krzyżem.

WsPomNiENiE śW. sTaNisłaWa kosTki, PaTRoNa młodziEży 18 iX 2013 R.

korzystając z łaski obecności w naszej parafii relikwii św. Stanisława kostki, będziemy chcie-
li modlić się za młodych przez wstawiennictwo patrona polskiej młodzieży. o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św., a po niej nabożeństwo z uczczeniem relikwii św. Stanisława. 
Zapraszamy na tę modlitwę nie tylko młodzież i studentów, ale wszystkich, którym leży na 
sercu sprawa wychowania nowego pokolenia.

NabożEŃsTWa RÓżaŃcoWE PaŹdziERNik 2013 R.

Nabożeństwo październikowe w dni powszednie o godz. 18.40, a w niedziele o godz. 17.00.
W tym roku podczas rozważań będziemy zastanawiali się nad poszczególnymi tajemnicami 
naszej wiary. W niedziele o godz. 17.00 modlitwa różańcowa połączona będzie z kateche-
zą o filarach wiary (credo, Sakramenty, Modlitwa Pańska, dekalog). katechezy będą głosić 
ks. krystian chmielewski i ks. jacek Gomulski.

Wigilia uRoczysTości WszysTkich śWięTych 30 X 2013 R.

Wieczór przed uroczystością Wszystkich świętych to nie jest „noc duchów” czy pogański 
halloween. jako chrześcijanie wierzący w obcowanie świętych chcemy tego wieczora modlić 
się przez wstawiennictwo tych świętych, których relikwie są w naszej parafii. Po Mszy św. 
o godz. 18.00 zostaną odprawione Nieszpory z możliwością uczczenia relikwii.

NabożEŃsTWo czTERdziEsTogodziNNE 28 – 1 X 2013 R.

od niedzieli do wtorku będzie trwała w naszej parafii nieustanna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W ten sposób, poprzez modlitwę w ciszy, nowennę do św. teresy od dzieciąt-
ka jezus, katechezy i spowiedź przygotujemy się do uroczystości odpustowej. W niedzielę 
i poniedziałek po wieczornej eucharystii zostaną wygłoszone nauki stanowe dla mężczyzn 
i kobiet. Szczegółowy plan zostanie wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.

zakoŃczENiE Roku WiaRy 24 Xi 2013 R.

kulminacja roku Wiary wypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli chrystusa króla. 
tego dnia, podczas każdej Mszy św. oraz specjalnego nabożeństwa, będziemy chcieli uroczy-
ście wyznać naszą wiarę. Zapraszamy do tego w pierwszej kolejności rodziny i małżeństwa.

WsPomNiENiE bł. jaNa PaWła ii 22 X 2013 R.
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C A R I T A S
20 

grudnia 1934 r. powstał od-
dział "caritas'u" na terenie 
Włoch. Grupa dzielnych i zac-

nych ludzi zabrała się do pracy, by nieść 
pomoc tym, którzy zwątpili w lepsze jutro, 
a może i zapomnieli o radości życia. Stwier-
dzić trzeba, że liczba tych ostatnich, bez 
pracy i chleba – ogromna. caritas, jeśli bę-
dzie mógł odpowiedzieć swemu przezna-
czeniu, ujrzy przed sobą setki rodzin, wy-
ciągających ręce o chleb, o pracę czy inne 
wsparcie. Nie chcę przez to powiedzieć, 
żeby przedtem nie było nikogo, ktoby mi-
łosierdziem chrześcijańskiem wzruszony, 
nie spieszył na ratunek nieszczęśliwym! 
owszem, wysiłki gminy Włoch, praca 
charytatywna  pań oraz zawsze ofiarnego 
nauczycielstwa, szczególnie w dożywianiu 
dziatwy, nakazują mi chylić czoło przed 
szlachetnym wysiłkiem łagodzenia nędzy. 
Mam głęboką wiarę w to, że nadal dobro-
czynne dłonie rozdzielać będą chleb i koić 
cierpienia. caritas w tym kierunku chętnie 
współpracować będzie. Sądzę, że będzie 
wspólną naszą radością, jeśli zdołamy ogar-
nąć wszystkich szczerze potrzebujących. 
to największy nakaz chwili, a ponieważ cel 
szlachetny – Bóg nam dopomoże! 

okazywać jednak pomoc bliźniemu 
musimy bardzo ostrożnie, roztropnie, bo 
jest dużo nędzy zawinionej, gdzie jałmużna 
chrześcijańska nieraz mogłaby się przyczynić 
do większej destrukcji moralnej, np. znane 
mi fakty: obdarowani sprzedawali ubranie, 
produkty żywnościowe, żeby za otrzymane 
pieniądze libacje wyprawiać, gdy dzieci ich 
zostawały nadal głodne i odarte.

 caritas, czując odpowiedzialność za 
zaufanie, jakim go społeczeństwo darzyć 
zaczęło oraz licząc się z ofiarowanym 
groszem, kroczy drogą większej ostroż-
ności. W tym celu powołał do życia kilka 
sekcyj: mianowicie wywiadowczą, odzie-
żową, dochodów niestałych oraz sekcję 
natychmiastowej pomocy. dotychczas kil-
kadziesiąt rodzin znajduje się  pod opieką 
caritasu. Niezależnie od tego caritas na-
pawa troską dziatwa szczególnie w wieku 
szkolnym. 

Niech mi wolno będzie z radością oraz 
z uznaniem podkreślić poparcie, jakiego 
doznaje caritas w pierwszych zaraz ty-

godniach jego istnienia... jest to wynikiem 
głębokiego zrozumienia ludzkich potrzeb, 
a także uświadomienia sobie cierpień bliź-
nich. Pragnę, aby to zrozumienie dotarło 
do najszerszych sfer społeczeństwa wło-
chowskiego, wtedy będzie można mówić 
ewangelicznie: „a nie było między niemi 
niedostatecznych, bo majętni spieszy-
li z  pomocą”.  W tym duchu caritas już 
działa, trzeba tylko, żeby przez wszystkich 
był znany. caritas to organizacja, która 
ma jeden kanon swej racji istnienia – Ser-
ce! a  okazać bliźniemu serce to znaczy 
wznieść się na szczytowy wynik chrześ-
cijańskiego życia.  Spieszmy do szeregów 
caritasu – okazujmy serce.

Ks. dr Julian Chrościcki,  
Przegląd Podmiejski, 1935 nr 3, s. 2 (fragmenty)

P
o wakacjach ruszyła nowa odsło-
na Parafialnego Zespołu caritas. 
ksiądz proboszcz podjął się próby 

reorganizacji dotychczasowych form po-
mocy najbardziej potrzebującym w para-
fii. Zgłosiło się wiele osób, które pragną 
włączyć się w to dzieło.  informujemy, że 
powstały trzy podzespoły: podzespół ds. 
bezpośredniej pomocy dla konkretnych 
osób i rodzin, podzespół ds. wydawa-
nia żywności i podzespół ds. pozyskiwa-
nia darów i sponsorów. Koordynatorem 
działań wszystkich podzespołów została 
pani Aleksandra Niemiro, a ks. Krystian 
chmielewski opiekunem duchowym Pa-
rafialnego Zespołu caritas.

Zamierzamy skorzystać z pomocy 
współpracy jaką zaoferowała Fundacja 
im. ks. ryszarda rumianka. Zależy nam 
na tym, aby pomoc nie ograniczała się 
tylko do wydawania żywności, ale obej-
mowała całego człowieka, różne obszary 
jego życia. Pragniemy podjąć program 
edukacji i aktywizacji osób uzależnionych 
i bezrobotnych oraz różne formy doradz-

twa zawodowego. Pojawiły się już kon-
kretne propozycje i osoby gotowe włą-
czyć się w: pomoc w załatwianiu spraw 
administracyjnych, pomoc starszym i nie-
pełnosprawnym w zakupach czy sprzą-
taniu, odwiedzanie chorych i samotnych 
oraz transport osób niepełnosprawnych 
(chorych lub starszych) na spotkania pa-
rafialne. Myślimy też o  zorganizowaniu 
„latającej biblioteki”, prowadzeniu punk-
tu odrabiania lekcji dla dzieci, czy spotkań 
dla mam, które pracują w domu wycho-
wując dzieci. 

Nasze działania okazały się zaskakują-
co zbieżne z inicjatywami podjętymi już w 
pierwszych dniach istnienia naszej parafii 
(79 lat temu) przez śp. ks. juliana chrości-
ckiego, pierwszego proboszcza. Mogliśmy 
się o tym przekonać słuchając tekstu, jaki 
napisał do przedwojennego włochowskie-
go Przeglądu Podmiejskiego. Zamieszcza-
my jego fragmenty, bo może zainspirują 
jeszcze kogoś, by dołączyć do zespołu ca-
ritas w naszej parafii.

X KCh

Zmiany  

w caritaS
Zmiany  

w caritaS
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W 
tym roku szkolnym do i komunii 
świętej, planowanej na 11 maja 
2014 r., przystąpią w drugiej kla-

sie te dzieci, które naukę rozpoczęły jako 
siedmiolatki, a w trzeciej klasie te, które 
zaczynały szkołę w wieku 6 lat. rozwią-

kaniach formacyjnych dla rodziców. Będą 
one slużyły pogłębianiu ich wiary, tak by 
skutecznie mogli przekazywać ją swoim 
dzieciom. rodziców z dziećmi zapraszamy 
na coniedzielną Mszę św. o godz. 11.00. 

x KCh.

uroczystość przyjęcia i komunii świętej w naszej parafii, 12 maja 2013 r. Fot. Paweł Niemiro

PIERWSzA
KOmUnIA
śWięTa

zanie, które przyjęliśmy po konsultacjach 
z rodzicami, katechetami i nauczycielami 
w 2012 r., uznaliśmy za dobre i owocne. 
W tym roku taka decyzja została zalecona 
wszystkim parafiom archidiecezji. Przygo-
towanie skoncentrowane będzie na spot-
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 Fot. Archiwum

Słowo wygłoszone podczas uroczystości upamiętniających 69. rocznicę  
wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy niemieckiej  

w Parku Kombatantów 16 IX 2013 r. 

Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!

Nasze obchody są wyrazem pamięci 
o  tych, którzy oddali życie 69 lat temu; 
o tych, którzy zostali zmuszeni do porzu-
cenia swych domów; jak i o wszystkich, 
którzy mieszkając na tej ziemi ucierpieli 
podczas ii Wojny światowej i w wyniku 
jej następstw.

Symbolem oporu i swoistym znakiem 
jedności (nie tylko w czasie okupacji, ale 
i w następnych latach) dla mieszkańców 
Włoch był ks. prałat julian chrościcki, 
którego 40 rocznicę śmierci niedawno 
obchodziliśmy. dziś jego imię nosi prze-
biegająca tuż obok ulica oraz szkoła pod-
stawowa nr 66 na ulicy Przepiórki. Oby-
śmy, poprzez nasze wybory i decyzje, byli 
godni takiego patrona.

chcę przywołać w tym miejscu postać 
ks. juliana chrościckiego, abyśmy w świet-
le życia i posługi tego człowieka, mogli 
doświadczyć swoistego zrecenzowania na-
szych dzisiejszych działań i zamierzeń.

W wielu świadectwach dotyczących 
życia tego kapłana przewija się wątek wiel-
kiego współodczuwania z włochowianami, 
a szczególnie z ludźmi dotkniętymi biedą, 
nieszczęściem czy rozmaitymi plagami, 
np.  alkoholizmem. jako pasterz, ks. prałat 
julian chrościcki, rzeczywiście był ze swo-
ją owczarnią współdziałając z każdym dla 
dobra ubogich, tracących dach nad głową, 
dla dobra dzieci i młodzieży. takie dziedzi-
ctwo zobowiązuje. Próbujemy obecnie iść 
jego śladami zwłaszcza poprzez działania 
odnowionego parafialnego caritasu oraz 
wielu innych grup i stowarzyszeń, a tak-

człowiek ten swoim życiem dał do-
wody wierności dla kościoła i ojczyzny, 
poprzez – jak powiedział o nim Prymas 
tysiąclecia – cierpienie dwu lat przeby-
wania w więzieniach Pawiaka, Majdanka 
i lublina. to jemu Bóg powierzył misję 
stworzenia na Włochach rodziny para-
fialnej, której w tej chwili i w tym miej-
scu, z woli obecnego ks.  proboszcza 
Zygmunta Niewęgłowskiego, jestem 
przedstawicielem.

że współpracę z wszystkimi instytucjami 
i osobami prywatnymi, którym naprawdę 
zależy na dobru mieszkających na Wło-
chach rodzin i młodego pokolenia.

troska o człowieka to rys charaktery-
styczny posługi ks. chrościckiego. troska 
szczera, nie urzędnicza czy tylko instytucjo-
nalna. Prawdziwa solidarność z potrzebują-
cym, taka, jakiej uczył chrystus. czy tacy 
jesteśmy dzisiaj? czy dostrzegamy człowie-
ka, w całej prawdzie o nim? to pytanie kie-

dziś wieczorem, po Mszy św., jaką 
odprawię, aby prosić Boga za tymi z Wło-
chowian, którzy oddali swe życie w czasie 
hekatomby wojennej, a na której – jak są-
dzę – wszyscy się spotkamy, może warto 
zejść na chwile do kościelnej krypty i przy 
grobie człowieka, który ukochał to miej-
sce i tych ludzi, poddać swoje życie, pub-
liczną służbę  i działalność zawodową jego 
ocenie.

Ks. Jacek Gomulski

ruję dziś do wszystkich – od najwyższych 
władz dzielnicy począwszy, przez rad-
nych, kierowników i urzędników różnych 
szczebli, dyrektorów szkół, przedszkoli 
oraz placówek oświatowych i kulturalnych, 
na nas, duchownych, kończąc. czy – pa-
trząc na ten głaz, będący symbolem istnień 
ludzkich zniszczonych przez ideologiczną 
nienawiść niemieckiego nazizmu, pamięta-
jąc też o innych zbrodniczych ideologiach – 
chcemy jeszcze troszczyć się o człowieka? 
a może utopiliśmy ludzką godność, prawo 
do życia, do bezpieczeństwa, do równo-
ści wobec prawa, do wychowania dzieci 
w zgodzie z własnymi wartościami, czy do 
opieki socjalnej i zdrowotnej w morzu biu-
rokratycznych przepisów, dokumentów, 
zaświadczeń lub interesów takich lub in-
nych grup, partii czy ideologicznych lobby?
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 Wychowywać  
 do wartości

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego  
Biskupi Polscy wystosowali do nas list pasterski  

poświęcony wychowaniu dzieci i młodzieży. 

B
iskupi zaczynają swe przesłanie od 
przypomnienia o trwającym właś-
nie roku Wiary. cytując słowa pa-

pieża Franciszka, zamieszczone w jego 
encyklice „lumen fidei”, podkreślają, 
że wiara nadaje sens wszystkim naszym 
wysiłkom: „Pomaga odkrywać prawdzi-
we dobro, ustala prawidłową hierarchię 
wartości, przenika całe życie człowie-
ka”. Ponieważ współczesna hierarchia 
wartości jest często zachwiana, a droga 
do jej ustalenia trudna, dlatego Biskupi 
zwracają uwagę na konieczność wycho-
wania do wartości – poprzez rodzinę, ale 
także szkołę i budowanie odpowiednich 
środowisk wzrostu. „Nie chodzi jednak 
o jakiekolwiek wartości, ale o te, które 
są istotne dla rozwoju człowieka, dla je-
go życia w duchu chrześcijańskim i życia 
zgodnego z wiarą” – piszą Biskupi. Po-
śród znaków współczesności, które pro-
wadzą do zaniku przejrzystej hierarchii 
wartości, Pasterze kościoła wymieniają 
przede wszystkim upadek autorytetów, 
których życie weryfikowałoby wyzna-
wane wartości. rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy powinni też pamiętać, że 
młodzi ludzie noszą w sobie autentyczny 
głód wartości. Nie można przejść obo-
jętnie obok pytań, które młodzież (mimo 
wielkiego zamętu jaki wywołuje w duszy 
i wrażliwości współczesna anty-kultura) 
nosi w  sobie: „jak mamy żyć w  społe-
czeństwie, w którym tak wiele jest nie-
sprawiedliwości i  cierpienia, w  którym 
nie liczy się prawość i uczciwość? jak 
reagować na egoizm i przemoc, które 
czasem zdają się dominować? jak nadać 
swojemu życiu prawdziwy sens? to są 
właśnie pytania o wartości, czyli o to, co 
w życiu najważniejsze” – konkludują Bi-
skupi w swym liście.  Fot. Archiwum
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Cnota pokory
Nasi Pasterze zwracają uwagę na pokorę, 
jako jedną z najistotniejszych cnót, jaką 
należy kształtować w młodym człowieku. 
„Pokora bowiem to umiejętność patrzenia 
na siebie w prawdzie. człowiek pokorny 
nie wywyższa się nad innych, a zwłaszcza 
nie uznaje siebie za centrum świata. Poko-
ra jest przeciwieństwem pychy, czyli prze-
sadnego skupienia na sobie.”

„drogę pokory otworzył sam Bóg, 
który w jezusie chrystusie wszedł w hi-
storię zbawienia jako zwyczajny człowiek. 
W tym mamy być podobni do jezusa, który 
zwracając się do swoich uczniów, mówił: 
„uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i  pokorny sercem” (Mt 11,29). tą drogą 
podążali później także święci, a wśród nich 
św. Stanisław kostka, patron polskiej mło-
dzieży. Pokora nie oznacza, że człowiek ma 
się czuć osobą mniej wartościową. Prze-
ciwnie – może i powinien on być świado-
my swoich możliwości oraz otrzymanych 
od Boga talentów. Zauważmy, że właśnie 
pokora jest podstawą budowania bezinte-
resownych i pozytywnych relacji z drugim 
człowiekiem, nacechowanych szacunkiem 
i odpowiedzialnością. Natomiast pycha 
i koncentrowanie się na sobie nie pozwa-
lają na budowanie takich relacji. jeśli takie 
postawy są akceptowane w wychowaniu, 
to zarówno wychowankowie, jak i wycho-
wawcy skupiają się tylko na swoim sukcesie 
i nie zauważają wokół siebie innych.”

Jakie wartości?
o jakie jednak wartości może chodzić – 
nasuwa się w trakcie lektury tego pisma? 
o jakie wartości może nam chodzić, a ja-
kie są wpajane dzieciom w szkołach, czy 
placówkach wychowawczych? Biskupi 
odpowiadają: „Życie pokazuje, że obec-
nie wychowanie skierowane jest przede 
wszystkim na wartości praktyczne, mate-
rialne i sprawiające przyjemność.” i zaraz, 
dość realistycznie dodają: „Wydaje się, że 
problemem jest również brak zgodności 
między wartościami deklarowanymi i rze-
czywiście przekazywanymi, co wywołuje 
dezorientację wśród dzieci i  młodzieży. 
Sytuacja taka prowadzi z kolei do wzro-
stu nieufności, poczucia uczestnictwa w 
grze pozorów, a w rezultacie do cyni-
zmu i agresji wobec wszelkich przeka-
zów związanych z wartościami. dotyczy 
to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, 
wobec których oczekiwania są przecież 
największe, a rozczarowania najbardziej 
bolesne.” 

Mimo, że żyjemy w epoce, która od-
rzuciła do klasyczny system wychowa-

nia do cnót i postaw, Biskupi wymieniają 
szereg cech niezbędnych do ukształtowa-
nia dojrzałego człowieczeństwa: „Wśród 
wartości niezbędnych w życiu chrześcija-
nina trzeba wskazać – obok pokory – na 
związane z nią: łagodność, dobroć, cierpli-
wość, gotowość do wybaczania, wierność, 
uprzejmość, opanowanie (por. Ga 5,22-24 
i kol 3,12-14). Są one dziś szczególnie za-
grożone wszechobecną agresją, brutalnoś-
cią słów i zachowań, a także bezwzględną 
walką o własne korzyści, obojętnością na 
sytuację słabszych, powszechną nieufnoś-
cią, a nawet wzajemną nienawiścią. taka 
sytuacja wymaga od wszystkich środowisk 
wychowawczych ogromnego wysiłku wy-
chowywania do wartości i postaw chro-
niących relacje międzyludzkie.” 

W domu i szkole
„Wychowanie do wartości rozpoczyna się 
w rodzinie” – stwierdzają Biskupi i wzy-
wają do przełożenia tej prawdy na język 
codzienności: „ceńmy zatem czas wspól-
nych rodzinnych spotkań, rozmów, posił-
ku, wspólnego wypoczywania. codzienne 
bycie razem uczy bowiem wzajemnego 
zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości 
i  prawdziwej przyjaźni. Wspólne przeby-
wanie kształtuje ponadto postawę służby 
i dobroci gotowej na dzielenie się radoś-
cią, a jednocześnie odpornej na trudne 
problemy i emocje. W rodzinie powinni-
śmy uczyć się zwracania do siebie z miłoś-
cią, szacunkiem i serdecznością.” 

jednak, wskutek braku czasu, nie-
ustannego zabiegania oraz zasad systemu 
społecznego, w jakim żyjemy, lwią część 
czasu dzieci spędzają w szkole. Biskupi 
podkreślają: „ogromne pole do działania 
w zakresie wychowania do wartości ma 
szkoła, która powinna wspierać rodzi-
ców w wychowywaniu dzieci. Niezwykle 
ważne jest, aby szkoła budowała swój 
program wychowawczy w ścisłym poro-
zumieniu z rodzicami. W programie tym 
powinny być wyraźnie nazwane i wyjaś-
nione wartości, na których oparty jest 
system wychowawczy.”

„Wobec coraz odważniejszych prób 
wprowadzania do polskich szkół eduka-
cji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańską 
wizją człowieka, apelujemy do rodziców: 
czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje 
waszym dzieciom!” – wzywają Pasterze 
kościoła w Polsce.  „Przypominamy, że 
bez zgody rodziców szkoła nie może re-
alizować programu wychowawczego ani 
pozwalać na nauczanie przedmiotów, któ-
rych treści są sprzeczne z ich przekona-
niami lub wprost demoralizujące. Prawo 

oświatowe mówi wyraźnie o konieczno-
ści respektowania przez szkołę publiczną 
chrześcijańskiego systemu wartości (por. 
ustawa o systemie oświaty – preambuła). 
Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice 
nie powinni zgodzić się na edukację, któ-
ra byłaby sprzeczna z ich przekonaniami 
i wyznawanymi wartościami.” 

Nie ma klasycznego wychowania bez 
układu: nauczyciel-wychowanek. jest ona 
dalekim echem relacji, jaka wiązała się 
między mistrzem a jego uczniami. Biskupi 
przypominają: „jak zawsze w wychowy-
waniu do wartości rolę nie do przece-
nienia pełnią sami wychowawcy. Będąc 
przykładem i wzorem dla swoich uczniów, 
muszą być świadomi, że własnym życiem 
prezentują określony świat wartości. Na-
uczyciel i wychowawca nie może być neu-
tralny. Nie powinien więc zagubić właści-
wej hierarchii wartości zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Musi być 
świadkiem wartości, które wyznaje.”

Najważniejszą wartością jest wiara
kończąc swój list polscy Biskupi raz jesz-
cze podkreślają wagę wychowania do wia-
ry. „Wiara jest łaską, a więc niezasłużonym 
darem Bożym. domaga się jednak świa-
domej i wolnej odpowiedzi człowieka. 
ten związek wiary z wychowaniem uświa-
damiamy sobie wyraźnie w trwającym ro-
ku Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się 
w odważnym i mężnym stawaniu w obro-
nie wartości z niej wypływających. chodzi 
o obronę wartości chrześcijańskich, coraz 
częściej eliminowanych z życia publiczne-
go, a zwłaszcza chrześcijańskiej wizji miło-
ści, małżeństwa i rodziny.”

to wiara właśnie potrzebuje pokory 
prowadzącej do przekonania, że „na Bo-
gu, jako fundamencie, mamy budować 
nasze życie. Niech zatem pokora będzie 
podstawą wychowania do wartości.”

„Pokora jest dlatego tak ważna” – za-
znaczają Biskupi w końcówce swego listu: 
„że Bóg gotów jest dać wszystko człowie-
kowi, który jest świadomy własnej nie-
wystarczalności i słabości. Wiara i ufność 
pokładana w Bogu, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych, niech więc przeni-
kają nasze życie oparte na chrześcijańskich 
wartościach.”

Polecając wszystkich nauczycieli i wy-
chowawców opiece Maryi, księża Biskupi 
proszą: „Niech pokorna Służebnica Pańska, 
uczy nas wiary i pokory w poszukiwaniu te-
go, co najważniejsze; niech uczy mądrości 
i pomaga otwierać się na „wielkie rzeczy”, 
jakie Bóg czyni dla nas i przez nas.”

Ks. Jacek Gomulski
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Naucz nas modlić się!
Homilia ks. Proboszcza  

Zygmunta Niewęgłowskiego  
do czytań XVII Niedzieli Zwykłej  

(Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13)

Modlitwa, a szczególnie liturgiczna, zapala w nas światło bożej łaski, które podtrzymujemy wypełniając bożą wolę w codzienności. fot. D. Bronz
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O 
ileż bardziej ojciec z nieba da du-
cha świętego tym, którzy Go pro-
szą. Naucz nas modlić się.

1. Na modlitwie człowiek prosi o wiele 
rzeczy. ciągle też podczas modlitwy ma 
jakieś kłopoty - roztargnienia, ucieczki 
myśli, poczucie straty czasu. to pokazuje 
jak człowiek jest narażony na nieobecność 
Boga przez różne sytuacje, które pro-
ponuje dzisiejszy świat. jak w Sodomie, 
o którą abraham targował się z Bogiem - 
jej mieszkańcy nie usłyszeli wezwania do 
modlitwy i nawrócenia, więc nie znalazło 
się tych kilku sprawiedliwych, którzy mo-
gliby nauczyć ich zwracania sie do Boga. 
By mogli ich odwrócić od tego, co ziem-
skie: od ziemskich pocieszeń.

człowiek potrzebuje obecności Boga. 
dobrze jest, gdy ktoś przepracowany, za-
pędzony, mówi Panie, naucz nas się mod-
lić. człowiek wpatrzony w kogoś, kto się 
modli, już uczy się modlić i jest w stanie 
powiedzieć Panie, naucz nas się modlić. 
dzieci wpatrzone w ojca i w matkę jak się 
modlą i zachwycene ich postawą modli-
twy będą się modlić, bo widzą, że Bóg jest 
obecny pośród modlących się małżonków.

jeżeli dzieci, młodzież, dorośli, będą 
widzieć w kościele obecność Boga, będą 
mówić Panie, naucz nas modlić się. dobrze 
jest, gdy człowiek rozkołatany przekona 
się o mocy, jaką ma każda prośba, każda 
modlitwa, każde poszukiwanie.

2. chrystus Pan w dzisiejszej ewan-
gelii mówi o wytrwałości. jeśli ktoś prosi 
przyjaciela o chleb wytrwale, to chociaż 
ze względu na przyjaźń mógłby mu nie dać 
i nic by się nie stało, nikt by się nie obraził; 
to ze względu na natręctwo ten przyjaciel 
wstanie i mu da.

Mówi chrystus Pan o kołataniu. ale 
dzisiaj człowiek żyje w takim świecie, że 
chce mieć wszystko już, i Boga traktuje 
jak supermarket - nawet na modlitwie, bo 
chce mieć już, teraz, w tym momencie. 
i choć może nasze nie wszystkie modlitwy 
są spełnione w tym momencie, w którym 
je wypowiadamy, ale kiedy popatrzymy na 
cały pejzaż naszego życia doświadczymy, że 
Bóg nam wtedy czegoś nie dał, ale tak po-
głębił nasze życie wewnętrzne, tak obsypał 
nas obfitością swoich darów, że jesteśmy 
zdumieni. 

3. Naucz nas. Mamy prawo wymagać od 
Boga, od kościoła, od rodziców, od bliskich, 
by nas nauczyli modlić się. Bo człowiek ma 
tendencję do patrzenia na czubek własnego 
nosa - nawet na modlitwie. dopiero kiedy 
jesteśmy wpatrzeni w oblicze Boże, dopóki 
nie zachwycimy się obecnością Boga w tym 
momencie, nie ruszymy z modlitwą.

Pamiętamy tę sytuację, jak bł. jan Pa-
weł ii był w Polsce, i wszyscy byli zasko-
czeni, bo wszedł do świątyni, otworzył 
brewiarz i zaczął się modlić. Media nie 
wiedziały co zrobić. Brak akcji. Nic się 
nie dzieje. Głupio jest komentować. ale 
wszyscy pomyśleli: jak on nas uczy mod-
lić się! kiedy był w kościele Wszystkich 
świętych w Warszawie wróciliśmy wszy-
scy do zakrystii, biskupi i kardynałowie 
zaczęli się rozbierać z szat i rozmawiać, 
a jan Paweł ii na końcu procesji wszedł 
do zakrystii, uklęknął na gołym betonie 
i zaczął się modlić. uczył nas modlić się: 
biskupów, kapłanów, kleryków.

Potrzeba nam tej prośby ciągłej, nie-
ustannej Panie, naucz nas modlić się.

4. Bóg jest w twojej duszy, w two-
im sercu. jest blisko ciebie. jest na two-
ich ustach, w twoich myślach. jest bliżej 
ciebie niż sam sobie wyobrażasz. i tylko 
wtedy można doświadczać skuteczno-
ści modlitwy i Bożego prowadzenia gdy 
sobie to zaczniesz uświadamiać. Bo Bóg 
jest bardzo słaby wobec modlitwy. Bóg 
pragnie naszego dobra. Bóg chce wypeł-
nić całe nasze życie. Nasz ojciec, który 
jest w niebie staje się wtedy bardzo ludz-
ki, bardzo przyjacielski. Gdy człowiek 
nie mający nic zapragnie od kochającego 
Boga darów, to je otrzyma: jeżeli pragnie 
jajka, Bóg nie poda mu skorpiona.

ksiądz darek mówił mi, że w Ziemi 
świętej jest taki rodzaj skorpiona, który 
pod wpływem strachu zwija się, przypo-
minając jajko. jajko jest symbolem życia, 
skorpion zaś jest symbolem śmierci. Bóg 
jest dawcą życia, chce więc dawać nam 
to, co dobre; to, co do życia prowadzi. 
Potrzeba, abyśmy o takie właśnie rzeczy 
- dobre, prowadzące do życia - prosili na-
szego ojca. 

Powstaje pytanie jak się modlić. jeden 
ze świętych powiedział: jak się modlisz 
do Boga, to mów do Niego jak do czło-
wieka: wprost i bezpośrednio. tak jak 
rozmawiasz z zaangażowaniem z sąsia-
dem czy sąsiadką, tak może trzeba z za-
angażowaniem modlić się: tu w kościele, 
w rodzinie. Wtedy ta modlitwa będzie 
autentyczna.

5. Żeby wejść głębiej w modlitwę to 
potrzeba umieć przebaczać. Nienawiść 
potrafi zająć całe serce człowieka. Nie-
chęć do drugiego człowieka potrafi nam 
spędzać sen z oczu. Bez przebaczenia nie 
wejdziemy w głębię modlitwy, bez tego 
człowiek nie będzie umiał się modlić. 
dopiero gdy odrzuci to, co mu oczy za-
słania, co mu mózg zaciemni, co mu ser-
ce zamknie, dopiero wtedy będzie mógł 

prosić o ducha świętego. Bo tylko jego 
będzie pragnął.

jesteśmy na eucharystii. to ona jest 
źródłem i szczytem życia chrześcijańskie-
go. eucharystia jest źródłem modlitwy: 
ona nas przenika do szpiku kości, jako naj-
doskonalszy wzór modlitwy.

jeżeli wierzysz w realną obecność je-
zusa w eucharystii, to będziesz się modlić. 
jeżeli wierzysz w obecność jezusa w sercu 
to będziesz się modlić i będziesz słuchać 
głosu Boga, który daje ci pokój – będziesz 
człowiekiem modlitwy.

Gdy wychodząc z kościoła poczujesz, 
że Bóg cię wysłuchał, i że ty wysłuchałeś 
głosu Boga, to wtedy twoje życie w ty-
godniu będzie przez Boga prowadzone. 
a jeżeli spełniasz tylko przykazania to wyj-
dziesz i będzie tak samo jak było.

obecność Boga domaga się obecności 
człowieka, rozmowa wysłuchania.

Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia. Wszystko możesz w tym, który 
cię umacnia. Możesz sam w imię jezusa 
chrystusa dokonywać uzdrowień, wyrzu-
cać złe duchy; możesz uwierzyć w moc 
modlitwy.

6. Niedawno na Stadionie (Narodo-
wym przyp. red.) sześćdziesiąt kilka tysięcy 
ludzi modliło się jednocześnie. Siedziały 
przede mną dwie kobiety: jedna z nich po-
prosiła żebym się modlił nad nimi. Podczas 
modlitwy położyłem jedną rękę na ra-
mieniu jednej, a drugą na ramieniu drugiej 
kobiety. Pod lewą ręką odczuwałem jakąś 
miękkość, jakąś współpracę z modlitwą. 
a drugie ramię było jak kamień. Później, 
w czasie wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu, okazało się, że ta druga – jak 
kamień – była opętana. Potrzeba było eg-
zorcyzmów. Szatan krzyczał nie oddam cię. 
tego media nie pokażą, bo i po co...

Moc modlitwy, moc ducha świętego 
jest większa od wszelkiego zła, jest więk-
sza od nas wszystkich razem wziętych. Bo 
duch święty przychodzi z pomocą naszej 
słabości. duch święty wstawia się za na-
mi, kiedy nie możemy się modlić, w bła-
ganiach, których nie da się wyrazić słowa-
mi - tak uczy Pismo święte. duch święty 
przyczynia się za nami i ta świadomość już 
jest wejściem w głębię modlitwy, chociaż 
sami jesteśmy nieporadni.

Mocą ducha Bóg wskrzesza nas z mar-
twoty naszej wiary, z martwoty naszego 
życia i wprowadza nas w tajemnicę męki, 
śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. 
Bo on jest Bogiem życia, Bogiem modli-
twy, Bogiem wysłuchanych modlitw!

Amen.
Ks. Zygmunt Niewęgłowski
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P
ozwólcie, dzieci Boże rodziny pa-
rafialnej pod wezwaniem św. teresy 
od dzieciątka jezus, że zacznę sło-

wami z liturgii Mszy świętej na jej święto 
i zakończę modlitwą, którą kościół zano-
si przez przyczynę św. teresy, aby ofiara 
była skuteczna. oto słowa wstępne: „to 
mówi Pan: oto ja wyleję jakby rzekę po-
koju i jakby strumień opływający chwałę 
pogan, którą pić będziecie, przy piersiach 
będziecie noszeni, a na kolanach pieścić 
was będę. Podobnie jak matka pieści, tak 
ja was będę pocieszał i w jeruzalem do-
znacie pociechy. ujrzycie i radować się 
będzie serce wasze, a kości wasze niby 
trawa się odmłodzą i rozpoznają rękę Pa-
na słudzy jego.” (iz. 66, 12-14).

Życie sługi Bożego i waszego dusz-
pasterza od tylu lat jest wam Najmilsi, 
dobrze znane. Nie chciałbym więc w tej 
chwili przypominać ponownie danych bio-
graficznych z życia śp. księdza juliana, ale 
pragnę dotknąć niejako najbardziej wraż-
liwej struny tego życia, brzmiącej żywą, 
heroiczną wiarą, wiarą popartej czynami, 
wyznaną przed Bogiem, uznaną przez Bo-
ga i nagrodzoną przez Boga.

Lata trudne, lata obozu koncentracyj-
nego. ksiądz julian jest więźniem. Schnie 
jak trawa wraz ze swoimi współbraćmi, 
których dziesiątki tysięcy mrą na Majdan-
ku, a dymy spalonych ciał snują się nad 
miastem lublin i wyciskają łzy z oczu ko-
biet. Pamiętam te chwile, gdy krążyłem 
po mieście lublinie. Wydawało się, że 
można spalić naród; że te miliony, których 
już nie da się spalić w piecach krematoryj-
nych, mogą spłonąć na stosach ofiarnych, 
na kórych układano drzewo przekładane 
ciałami i w ten sposób płonęły pod go-
łym niebem na oczach Boga żywego, te 
hekatomby naszych braci. Patrzyły na to 
oczy więźnia obozowego księdza juliana 
chrościckiego.

i w takiej chwili, zapewne mając przed 
oczyma straszliwą mękę narodu i swo-
ich współwięźniów, ksiądz julian ożywia 
w sobie heroiczną wiarę i woła w niebo, 
do ojca Niebieskiego za tych pobitych, 
których ciała płoną na stosach, woła przez 
przyczynę  św. teresy od dzieciątka jezus. 
a mówi tak: jeżeli, ojcze Niebieski oka-

żesz swą moc, jeżeli taka jest twoja wola, 
jeżeli wyprowadzisz naród z niewoli, jeżeli 
ocalisz nas, jeżeli ja wyjdę żywy stąd, ślu-
buję, jak w tej chwili wołam przez przy-
czynę św. teresy od dzieciątka jezus, że 
wybuduję ku jej czci świątynię. ten czło-
wiek zeschnięty jak trawa patrząc na to 
pogorzelisko ciał, na to straszne pole eze-
chielowe, gdy miał spłonąć Naród polski, 
ten człowiek wierzy.

Wierzył, że Bóg jest mocniejszy od 
wroga Narodu, wierzył, że dobro mu-
si zwyciężać na złem, że nienawiść musi 
umrzeć, że skuteczna modlitwa może zba-
wić świat. Modlił się więc. święta teresa od 
dzieciątka jezus znała te szepty duszy, te 
uczucia, które się wyrwały z zeschniętych 
warg. i to ona przedstawiła ojcu wszelkie-
go życia, ojcu ludów i narodów tę pokorną 
prośbę polskiego kapłana, który wraz ze 
swoimi rodakami był ofiarą. kapłan-ofiarnik 
powołany do złożenia ofiary.

W tym heroizmie żywej wiary rozpo-
znajemy teraz ogrom i piękno jego duszy. 
Mógł był wołać do Wiecznego kapłana 
jezusa chrystusa, mógł był wołać do jego 
Matki, mógł był wołać do ojca Niebieskie-
go – a on pokornie prosił Małą świętą. i tu 
widzimy skuteczność przyczyny świętych 
i  owocność żywej, heroicznej, bohater-
skiej wiary. tak było przed laty. a dziś 
znajdujecie potwierdzenie skuteczności 
tej pokornej modlitwy i czynionych ślu-
bów. Bóg wysłuchał. Bóg wyzwolił naród. 
Bóg wyzwolił księdza juliana. Bóg pozwo-
lił mu wypełnić ślub. Powstała ślubowana 
świątynia pod wezwaniem św. teresy od 
dzieciątka jezus, i jest żywym obrazem, 
i pozostanie żywym obrazem heroicznej 
wiary jak echo wspaniałe, które zwycięża 
dymy ofiarne, unoszące się nad lublinem, 
nad Majdankiem, nad Polską.

Wasz duszpasterz i dzieło, którego 
dokonał, jest echem jakiejś straszliwej, ale 
szczęśliwej winy, którą moc Boża prze-
mieniła w owoce bohaterskiego życia 
i  bohaterskiej wiary. Bóg wziął do siebie 
upracowanego swojego sługę. Wziął go po 
to, ażeby spełnić nad nim przedziwne, peł-
nej Bożej dobroci słowa z księgi izajasza: 
„Przy piersiach będziesz noszony, na kola-
nach pieścić cię będę. Podobnie jak matka 

pieści, tak ja będę pocieszał cię, i w jeru-
zalem doznacie pociechy”. a my wszyscy 
ujrzymy, i radować się będzie serce nasze, 
bo kości zeschnięte w obozie, zmęczone 
życiem, trudem budowniczym, jako trawa 
się odmłodzą i rozpoznają rękę Pana słu-
dzy jego. to już się stało.

Przecenna jest śmierć świętych w ob-
liczu Boga. Bo taką wiarę i taką skutecz-
ność modlitwy mogą mieć tylko ludzie 
święci. Bo takie śłuby złożone, spełnione 
i sprawdzone są nagrodą Boga żywego, 
który przyjął pośredniczą modlitwę świę-
tego dziewczęcia z lisieux. odszedł wasz 
sługa. ale w rodzinie parafialnej pod we-
zwaniem  św. teresy od dzieciątka jezus, 
pozostanie świątynia jako znak jego żywej 
wiary. ona sprawdzianem, że Bóg jest 
wierny w obietnicach swoich, że można 
mu ufać, można doń wołać. on wypro-
wadził z najstraszliwszej   męki, z najwięk-
szego udręczenia, bo wiara góry przenosi. 
on sam, Bóg, „ubogiego z gnoju wypro-
wadzi i z książętami na ławie posadzi” 
- jak pięknie śpiewała Matka Wiecznego 
kapłana, Maryja Bogurodzica. hymn ten 
był miłym także patronce waszej świątyni, 
patronce misji katolickich. 

jakże skuteczna jest jej przyczyna 
w  oczach Bożych. Przez tę przyczynę 
zostały poszarpane druty kolczaste, a ten 
uschnięty człowiek do dziś dnia żył, praco-
wał, poświęcał się i pracowicie wypełniał 
ślub uczyniony na Majdanku. Pomagała mu 
Mała święta z lisieux. Boży święci słyszą 
nasze wołania wszędzie i zewsząd trafią 
do Boga, ażeby przyczyniać się za tymi, 
którzy im ufają. ta trumna kryje wielką ta-
jemnicę człowieka, który miał bliski zwią-
zek z Bogiem i jego świętymi. i Bóg był mu 
„posłuszny” i jego święci byli na posługę 
waszego duszpasterza, a wśród nich pa-
tronka waszej świątyni parafialnej, wasze-
go mieszkania Boga z ludźmi.

Prawdziwie, Pan przyszedł i wszyscy 
święci z Nim. i jest radość wielka i światło 
wielkie. i to światło nie zgaśnie, chociaż 
świece się wypalą. Bo będzie świeciła 
przed oczyma waszymi żywa pochodnia 
świątyni, która powstała z męki, z cierpie-
nia, z boleści, z trudu, z żywej wiary, tak 
owocnej, że aż cudownej.

stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski  

z przemówienia podczas pogrzebu 
księdza Prałata chrościckiego

Włochy, 13 września 1973 r.

17nr 6-7/2013

duszpasterstwo



TERESA z PUSTELnI
O

d dzieciństwa należę do parafii 
św. teresy od dzieciątka jezus. 
teresę wybrałam także na moją 

patronkę od bierzmowania. jednak do-
piero nie tak dawno nasza znajomość 
zaczęła się żywiej rozwijać. i nie zaczęło 
się to we Włochach, ani w lisieux, ale na 
pewnej polanie w Beskidzie Niskim.

trafiłam tam „Bożym przypadkiem”, 
zaproszona przez koleżankę. Wiedziałam 
tylko, że jedziemy na rekolekcje w góry, 
w niewielkiej grupie i bez przeładowanego 
programu. jak dla mnie – idealnie. Po przy-
jeździe okazało się, że jesteśmy w Pustelni 
pod wezwaniem św. teresy od dzieciątka 
jezus, a w każdym pokoiku oprócz łóżka 
i krzesła głównym wyposażeniem jest Bi-
blia i „dzieje duszy” (które nota bene za-
częłam czytać miesiąc wcześniej). od razu 
poczułam się swojsko.

Pustelnia zaczęła powstawać 
w  1996  r. z inicjatywy krakowskiego 
księdza andrzeja Muszali (choć marze-
nia o niej datuje się znacznie wcześniej). 
odbywają się tam głównie rekolekcje dla 
studentów i dorosłych, weekendy i ma-
jówki. Pustelnia stoi na szczycie zwanym 
Potrójną, jej centralnymi założeniami są 
trzy filary życia duchowego – modlitwa 
w ciszy, zawierzenie i zapomnienie o so-
bie, a głównymi przewodnikami na tych 
niełatwych ścieżkach wiary święci – na-
sza teresa z lisieux, teresa z avila, jan 
od krzyża i inni. Życie w Pustelni cechuje 
wielka prostota – jest sporo ciszy (co naj-
mniej 3 godziny dziennie, a czasem całe 
dnie), zwięzłe konferencje, codzienna 
Msza święta, ale też dużo pracy fizycznej 
(sami gotujemy, sprzątamy, pomagamy 
w pracach wykończeniowych i ogrodni-
czych). iście benedyktyńska równowaga 
– ora et labora. a to wszystko w oderwa-
niu od rozpędzonej cywilizacji, w drew-
nianym domku ukrytym wśród gór.

Największym i najpiękniejszym doświad-
czeniem, które dotyka człowieka w Pustelni 
jest cisza. cisza przepełniona obecnością 
Boga, cisza którą nosi się w sobie także pod-
czas pracy i zwykłych czynności, za którą 
się tęskni w świecie krzyczącym bodźcami, 
której później poszukuje się w codziennym 
życiu po powrocie do domu. jest to cisza 
modlitwy i jedności z Bogiem, którą odkry-
wa się w sobie, która okazuje się być natural-
na i niezbędna jak oddychanie. 

Poza wyjazdami na rekolekcje oso-
by związane z Pustelnią mają możliwość 
uczestniczyć w ściślejszej formacji w ciągu 
roku – w kilku miastach Polski odbywają 
się comiesięczne spotkania, czytamy lek-
tury, dyskutujemy, wspólnie modlimy się. 
rozpoczęliśmy także wydawanie czaso-
pisma „teresa z lisieux”, w którym chce-
my przybliżać tą świętą, jej głęboką du-

chowość i życie w ufności i zawierzeniu, 
które wcale nie było tak słodkie i naiwne 
jak można by z pozoru sądzić. teresa do 
końca toczyła dramatyczną duchową wal-
kę, jej droga ku Bogu była bardzo prosta, 
ale naprawdę niełatwa. W miarę jak po-
woli poznaję teresę widzę, jak jest wielka 
w swojej słynnej małości, jaka odważna 
i jak bardzo współczesna.

to wielki dar Bożej opatrzności ist-
nienie takiego miejsca jak Pustelnia na 
Potrójnej. każde spotkanie z ludźmi z nią 
związanymi - współczesnymi pustelnika-
mi, Bożymi szaleńcami, żyjącymi bardzo 
zwyczajnie w dzisiejszym świecie – jest 
umocnieniem i żywym świadectwem pro-
stej świętości dostępnej dla każdego.

Więcej informacji o Pustelni na stronie: 
www. pustelnia.pl

Kinga Kulon

W październiku przypominamy postać patronki naszej parafii – św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.  
Jej związek z naszą parafią podkreślamy zawsze w poniedziałki, kiedy po Mszy świętej wieczornej modlimy się za jej przyczyną 
i możemy uczcić jej relikwie. W tym roku dzieci pierwszokomunijne otrzymały różańce z jej wizerunkiem. Warto bowiem pamiętać,  
że Tereska jest patronką dzieci przygotowujących się do pierwszego spotkania z Jezusem w Eucharystii.  
Wydaje sie, że mimo wszystko nasza święta jest nieco zapomniana. Dlatego w tym numerze chcemy ją wydobyć „z szafy”.  
Pokazujemy, że ważna jest w życiu papieża Franciszka, który od lat jest jej wiernym czcicielem. A nasza parafianka, Kinga Kulon, 
przedstawia Pustelnię na Potrójnej pod wezwaniem św. Teresy. Prawdziwi święci nie przestają zachwycać!  xKCh

 fot. Krzysztof Kliche
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PaPiEż  
Od TERESKI
W 

czasie konferencji prasowej 
podczas lotu powrotnego ze 
światowych dni Młodzieży 

dziennikarze zapytali papieża Franciszka 
o zawartośc bagażu podręcznego – tecz-
ki, którą miał ze sobą na pokładzie samo-
lotu do rio de janeiro. „Nie było w niej 
klucza do bomby atomowej! ha! Niosłem 
ją, bo zawsze tak robię: podczas podróży, 
zawsze ją noszę. a co jest w środku? Są 
przybory do golenia, brewiarz, kalendarz 
oraz książka do czytania. Wziąłem jedną o 
św. teresie od dzieciątka jezus, której je-
stem czcicielem.” tak oto po raz pierwszy 
świat usłyszał o duchowej więzi łączącej 
Franciszka z Małą tereską i poznał jedno 
ze źródeł, z których czerpie inspirację do 
kroczenia drogą prostych gestów przez 
całe życie. ci, którzy go znają, potwier-
dzają, że jorge Bergoglio miał zwyczaj 
dołączać do każdej korespondencji trzy 
obrazki: Matki Bożej, św. józefa i właśnie 

świętej z lisieux. Szerzył jej kult w Buenos 
aires, zwłaszcza wśród ubogich z villas 
miseras. obraz tereski witał wszystkich 
wchodzących w progi jego domu. to jej 
powierzał swoje sprawy i zachęcał do 
tego innych: „Nie bójcie się zawierzyć 
całkowicie czułości Boga, jak to uczyniła 
teresa z lisieux i dlatego stała się umiło-
wanym dzieckiem Maryi i wielką misjo-
narką. kiedy mam problem, powierzam 
go jej. Nie proszę, by go rozwiązała, ale 
by trzymała tę sprawę w swoich dłoniach 
i mnie wspierała. Prawie zawsze jako znak 
wysłuchania modlitwy otrzymuję różę”. 
kiedy słuchająca tego dziennikarka wy-
znała mu przy następnym spotkaniu, że 
w jej przypadku to chyba nie działa, bo 
nie otrzymała żadnej róży, Papież chwilę 
pomilczał i odrzekł z powagą: „chciała ci 
przez to powiedzieć, że otrzymasz jesz-
cze większą łaskę niż prosiłaś”...

xKCh

PAPIESKA 
REfLEKSjA  
o śWięTEj 
TERESCE 
P

rostota jest darem, który posia-
dała św. teresa i uważała go za 
najważniejszy dla jej duchowej 

drogi. chodzi o bycie niezauważo-
nym, czynienie się małym w oczach in-
nych, nie pyszniąc się sobą i nie chcąc 
za wszelką cenę przykuwać uwagi 
innych. Proste dusze nie muszą uży-
wać skomplikowanych dróg w swo-
im życiu. Pokazują się takimi, jakie są.  
to ich urok i cnota. Prosta dusza ma je-
den cel – spodobać się Bogu. Bóg jest 
najważniejszy w życiu prostej duszy. jak 
inaczej to wygląda, gdy to my szukamy 
Boga, bo to my znajdujemy się w trud-
nościach, a potem o nim szybko zapo-
minamy. Prosta dusza jest jak dziecko 
w rękach Boga.

teresa łączy prostotę z miłością. 
czynić z miłości i dla miłości drobne 
rzeczy, wykonywać  je z czułością. czu-
łośc to cnota, o której wszyscy  łatwo 
zapomnieliśmy! teresa pisze: „Miłość 
dała mi klucz do mego powołania. jeśli 
kościół ma ciało, to musi też mieć  naj-
ważniejszy organ -  serce. i to serce bije 
z miłością.” Miłość to przybliżanie się 
do innych, słuchanie innych, odkrywanie 
obecności Boga w innych. to współczu-
cie i  szczere uczucia do innych.

teresa robiła to przez całe swoje ży-
cie bez zwracania na siebie szczególnej 
uwagi. dlatego mogła rzec z zachwy-
tem: „jezu, miłosci moja, odnalazłam 
wreszcie moje powołanie! Moim po-
wołaniem jest miłość!” jakie to piękne! 
Prosta dusza, której powołaniem jest 
miłość. W tym świecie, który ofiaruje 
nam tyle możliwości, żeby pompować 
siebie, by stawać się ważnymi, mamy 
w  naszych rękach sposób, aby stawać 
się pokornymi, ukazywać się jako ci, 
którzy potrzebują pomocy ze strony 
Boga i złożyć nasze sprawy w jego ręce. 
tak jak święta teresa. i to czyni nas lep-
szymi braćmi i siostrami dla innych.

Wypowiedź kardynała Bergoglio dla amerykańskiej telewizji 

EWTN. (tłum. xKCh)

mÓj bożE 
  kocham cię!
T

eresa umiera wieczorem 30 września 
1897 r., wypowiadając proste słowa: 
„Mój Boże! kocham cię!”, patrząc na 

jezusa przybitego do krzyża, który trzyma-
ła w rękach. Proste słowa: „jezu, kocham 
cię”, są w centrum wszystkich jej pism. 

My również razem ze św. teresą od 
dzieciątka jezus powinniśmy móc co-
dziennie powtarzać Panu, że chcemy żyć 
miłością do Niego i do innych, uczyć się 
w  szkole świętych kochać w sposób au-
tentyczny i całkowity. 

W swoim ostatnim liście, na obrazku, 
ukazującym dzieciątko jezus w konsekro-

wanej hostii, święta pisze proste słowa: 
„jak mogłabym obawiać się Boga, który 
dla mnie stał się tak mały!... kocham Go!..”.

W ewangelii teresa odkrywa przede 
wszystkim miłosierdzie jezusa: „czuję, 
że choćby sumienie moje było obciążone 
wszystkimi możliwymi grzechami, poszła-
bym z sercem złamanym żalem rzucić się 
w ramiona jezusa, ponieważ wiem, jak on 
kocha marnotrawne dziecko, które po-
wraca do Niego”.

Benedykt XVI o św. Teresie z Lisieux, Audiencja generalna 

6 kwietnia 2011, L´Osservatore Romano (6/2011) .

19nr 6-7/2013

duszpasterstwo



W 
rio de janeiro świat zobaczył 
piękno i entuzjazm kościoła 
młodych. ojciec święty za-

chęcał do tego, by odważnie pójść za 
chrystusem. Mówił o tym, że spotka-
nie z krzyżem jezusa zmienia wszystko. 
Zapraszał, by odważnie wejść na drogę 
wiary i nowej ewangelizacji. Na spotka-
niu z biskupami, w oparciu o  ewange-
lię spotkania uczniów zdążających do 
emaus, zarysował obraz misji, przed 
którą staje kościół. 

Zgodnie z obietnicą złożoną dobro-
czyńcom, młodzi zabrali ich intencje do 
rio. Pamiętali o nich cały czas. W czasie 
nocnego czuwania na plaży copacaba-
na odmówili Nieszpory i różaniec w in-
tencji wszystkich, dzięki którym mogli 
spotakać się z Papieżem. Wśród kartek 
z intencjami były i te złożone w czasie 
kwestowania w naszej parafii.światowe 
dni Młodzieży zakończyły się szczegól-
nie radośnie dla wszystkich Polaków. 
ojciec święty Franciszek ogłosił datę 
i miejsce następnego spotkania: kraków 
2016 rok! Przed nami ogromne wy-
zwanie – przygotować się na przyjęcie 
milionów pielgrzymów z całego świa-
ta. Będzie to prawdziwe święto wiary 
i – jak już zapowiedział kard. kazimierz 
Nycz – obejmie także Warszawę! 
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katecheza na lotnisku w Paryżu. eucharystia w Santa cruz.

argentyna - redukcje jezuickie.
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Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam 
uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem 
Świętym w Rio de Janeiro. Nasza piel-
grzymka była bardzo piękna, Pan Bóg 
każdego dnia dawał nam odczuć swo-
ją miłość do nas przez Eucharystię, 
sakrament pojednania, a także przez 

J
est to trudna tajemnica ludzi opusz-
czających kościół. osób, które dały się 
omamić innymi propozycjami i  twier-

dzą, że kościół – ich jerozolima – nie mo-
że im już dać nic znaczącego i ważnego. 
a więc idą drogą samotnie, ze swoim roz-
czarowaniem. Być może kościół wydał 
się zbyt słaby, zbyt daleki od ich potrzeb, 
może zbyt ubogi, by odpowiedzieć na ich 
niepokoje, może zbyt zimny w stosunku 
do nich, może zbyt skoncentrowany na 
samym sobie, może jako więzień swojego 
zbyt surowego języka, może świat, jak się 
zdaje, uczynił kościół reliktem przeszłości, 
niezdolnym do odpowiadania na nowe py-
tania. Być może kościół miał odpowiedzi 
na czas dzieciństwa człowieka, ale nie na 
okres jego dorosłości. Faktem jest, że dzi-
siaj wielu ludzi przypomina tych  dwóch 
uczniów z emaus. Nie tylko ci, którzy 
szukają odpowiedzi w nowych i rozpo-

wszechnionych grupach religijnych, ale 
także ci, którzy zdają się być już bez Boga, 
czy to w teorii, czy w praktyce. Potrzeb-
ny jest kościół, który nie lękałby się wejść 
w ich noc. Potrzeba  kościoła zdolnego ich 
spotkać na ich drodze. Potrzeba kościoła, 
który potrafi włączyć się w ich rozmowę. 
Potrzeba kościoła, który potrafi prowa-
dzić dialog z tymi uczniami, którzy ucieka-
jąc z jerozolimy, błąkają się bez celu, sami 
ze swoim zawodem, rozczarowaniem 
chrześcijaństwem, uważanym już za zie-
mię jałową, bezowocną, niezdolną do da-
nia sensu. W obliczu tej sytuacji potrzebny 
jest kościół, który byłby w stanie towa-
rzyszyć, wyjść poza zwyczajne  słuchanie; 
kościół, który towarzyszy w drodze, idąc 
razem z ludźmi; kościół zdolny dostrzec 
„noc”, jaka kryje się w ucieczce tak wielu 
braci i sióstr z jerozolimy; kościół, zdają-
cy sobie sprawę, że powody, dla których 

ludzie się oddalają, zawierają już w sobie 
motywy możliwego powrotu, ale trzeba 
umieć całość odważnie odczytać. 

dzisiejszego człowieka pociąga po-
szukiwanie tego, co jest coraz szybsze: 
szybki internet, szybkie samochody, szyb-
kie samoloty, szybkie relacje... A jednak 
odczuwamy rozpaczliwą potrzebę spo-
koju, powiedziałbym, powolności. czy 
kościół potrafi być jeszcze powolny: w za-
kresie czasu – aby słuchać, w cierpliwo-
ści – aby scalać i uporządkować? czy też 
może  również kościół uległ już gorączce 
skuteczności? drodzy bracia, odzyskaj-
my spokój, abyśmy  umieli dostosować 
krok do możliwości pielgrzymów, do ich 
tempa marszu; umiejętność bycia zawsze 
blisko, aby im umożliwić otwarcie furtki 
w rozczarowaniu, jakie jest w ich sercach, 
abyśmy mogli do nich dotrzeć. oni chcą 
zapomnieć jerozolimę, w której znaj-
dują się ich źródła, ale wówczas odczują 
pragnienie. Potrzebny jest kościół, który 
będzie jeszcze zdolny towarzyszyć w po-
wrocie do jerozolimy! kościół potrafiący 
na nowo ukazać rzeczy wspaniałe i rados-
ne, o których mówi się w odniesieniu do 
jerozolimy, uzmysłowić, że jest on moją 
Matką, naszą Matką, i że nie jesteśmy sie-
rotami! W nim się urodziliśmy. Gdzie jest 
nasza jerozolima, gdzie się urodziliśmy? 
W chrzcie, w pierwszym spotkaniu miło-
ści, w wezwaniu, w powołaniu!

Potrzebny jest kościół, który znów bę-
dzie rozgrzewał, rozpalał serca. Potrzebny 
jest kościół, który potrafi jeszcze przy-
wrócić obywatelstwo wielu swoim dzie-
ciom, które podążają jakby w exodusie.

Źródło: www.vatican.va

ludzi, których stawiał na naszej drodze, 
a którzy przyjmowali nas z wzruszającą 
gościnnością. Zapamiętałam szczególnie 
doświadczenie wspólnoty w naszej gru-
pie – razem modliliśmy się, czytaliśmy 
dużo Słowa Bożego i mówiliśmy bardzo 
szczerze o swoim życiu - oraz słowa Pa-

pieża Franciszka – „Idźcie, bez stra-
chu, aby służyć”!

dominika Mądry, reżyser charyta-
tywnych jasełek i Pasji wystawia-
nych w  naszej parafii przez mło-
dzież kwestującą na wyjazd do rio.

Papież wśród pielgrzymów na copacabanie.

radość pielgrzymów po ogłoszeniu, że kolejne śdM odbędą się w krakowie.
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zAPRASzAmy 
Na zajęcia  

dO fUndACjI
Wakacje, a wraz z nimi akcja „Lato w Fundacji” 

już za nami – bardzo się cieszymy,  
że z naszych zajęć skorzystało w sumie 68 dzieci.  
Teraz czas na spotkania w ciągu roku szkolnego  

– wszystkie odbywają się w kawiarni  
przy ul. Rybnickiej 27.

P
o wakacyjnej przerwie zaprasza-
my na zajęcia klubu Młodego od-
krywcy – w tym roku będziemy 

się spotykać w dwóch grupach –  grupa 
dzieci młodszych, w wieku 5-9 lat (wtor-
ki, godz. 16.00-18.00, od 8 października) 
i grupa dzieci starszych w wieku 10-12 lat 
(czwartki, godz. 16.00-18.00, od 10 paź-
dziernika). informacje będą również 
w ogłoszeniach parafialnych i na plakatach 
z informacjami w kruchcie kościoła.

klub Młodego odkrywcy to zajęcia 
edukacyjne dla dzieci, które odbywają się 
w czasie roku szkolnego. Prowadzone są 
w oparciu o scenariusze Centrum Nauki 
Kopernik oraz scenariusze autorskie.  fot. A. Worobiec

 fot. A. Worobiec

 fot. A. Worobiec
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Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach realizowanych przez Fundację zapraszamy - można się z nami 
kontaktować telefonicznie (tel. (22) 535 01 15, 605 149 159) lub drogą mailową (biuro@fundacjarumianka.pl). Zapraszamy 

również wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć naszą pracę - finansowo, materialnie (materiały na warsztaty, zabawki, 
materiały plastyczne itp.) lub jako wolontariusze. Zapraszamy do kontaktu z nami, za każdą pomoc będziemy niezmiernie 

wdzięczni. Bez Waszej pomocy nie będziemy w stanie kontynuować zadań, jakie przed sobą postawiliśmy.

O
twarte spotkania z grami plan-
szowymi odbywają się raz w mie-
siącu, z reguły w ostatni piątek 

miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. ich 
celem jest integracja oraz nauka wspólne-
go spędzania czasu. Spotkania cieszą się 
sporą popularnością, przyciągają do Fun-
dacji nawet osoby spoza Włoch. Najbliż-
sze spotkania odbędą się 27 września 
i 25 października.

W
szystkie młode mamy już teraz 
zapraszamy na spotkania, które 
zaczną się w listopadzie – pierw-

sze spotkania z cyklu spotkania młodych 
mam odbędą się 7 i 21 listopada w  go-
dzinach 10-12.00. jeśli będą się cieszyły 
zainteresowaniem, będą kontynuowane. 
Zapraszamy na nie Młode Mamy, które 
chcą wybrać się do kawiarni, porozmawiać, 
spotkać się, wymienić się doświadczeniami, 
ubrankami – które szukają miejsca, gdzie 
maluchy będą mile widziane. oddajemy 
do Waszej dyspozycji kącik zabaw dla dzie-
ci, umożliwimy podgrzanie jedzenia i miłe 
spotkanie w jesienne przedpołudnia.

15 
października centrum Na-
uki kopernik zaprasza dzieci 
biorące udział w zajęciach klubu 

Młodego odkrywcy na pokaz w teatrze 
Wysokich Napięć.  

Bliższe informacje można znaleźć na 
stronie Centrum - http://www.koper-
nik.org.pl/wystawy/teatr-wysokich-
-napiec/. W pokazie może uczestniczyć  
14 dzieci z  naszego klubu – dlate-
go obowiązują zapisy (drogą mailową, 
a.dziegielewska@fundacjarumian-
ka.pl). aby zapewnić bezpieczeństwo 
naszym podopiecznym, w czasie poka-
zu jeden opiekun będzie towarzyszył 
2-3  dzieci. Ponieważ w czasie pokazu 
wsytępują silne pola elektromagnetyczne, 
hałas i efekty świetlne, zapraszamy dzieci 
w wieku minimum 8 lat.  

Wyruszamy z kawiarni o 15.20, planu-
jemy powrót na 19.00.

S
obotnie spotkania w fundacji 
to zajęcia warsztatowe dla wszyst-
kich, którzy lubią twórczo spędzać 

czas. Szczególnie serdecznie zapraszamy 
całe rodziny – to doskonała alternatywa 
dla spędzania czasu przed telewizorem, 
a wspólne majsterkowanie i praca twór-
cza dają dużo satysfakcji. W tym roku 
chcemy zmienić trochę formułę ubiegło-
rocznych Sobót w Fundacji – warsztaty 
będą się odbywały od godziny 10.00, 
a program każdego spotkania będzie 
z  wyprzedzeniem umieszczany na na-
szej stronie internetowej i na plakatach 
w kruchcie kościoła. jednego dnia będzie 
kilka różnych warsztatów – tak, aby każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. uczestni-

ków naszych spotkań będziemy często-
wać świeżo pieczonym ciastem, czasem 
będą to własnoręczne wyroby uczestni-
ków. Planujemy warsztaty decoupage’u, 
malowania na szkle, tworzenia ozdób, 
wykonywania biżuterii, makijażu, mode-
larstwa, pieczenie pierników, muffinek, 
ręczne wykonywanie czekoladowych 
pralin – a to jeszcze nie wszystkie nie-
spodzianki. Pierwsze sobotnie spotkanie 
odbędzie się już 12 października – infor-
macja o programie niebawem pojawi się 
na plakatach. kolejne spotkania planowa-
ne są na 7 grudnia, 25 stycznia, 15 lute-
go, 22 marca i 26 kwietnia. Natomiast 
21  czerwca zamierzamy zorganizować 
całodzienny rodzinny wyjazd.

N
ową inicjatywą są dni herba-
ty – kawiarnia będzie otwarta w 
godzinach 10.30-18, każdy taki 

dzień będzie miał swój własny charak-
ter. tego dnia będziemy mieli w ofercie 
ciekawe gatunki herbat i kaw, domowe 
ciasto i  dodatkowe atrakcje dla odwie-
dzających. Szczegółowe informacje będą 
na naszej stronie internetowej i na plaka-
tach. Pierwszy dzień herbaty odbędzie 
się 20 października, czytelnicy „uwie-
rzyć”, którzy przyjdą tego dnia z bieżą-
cym egzemplarzem gazety, otrzymają 
5% rabat na produkty naszej kawiarni.

31 
października zapraszamy wszyst-
kie dzieci na godzinę 16.30 na  
bal Wszystkich świętych. świę-

to Zmarłych w polskiej tradycji to czas 
zadumy i refleksji nad śmiercią, przemija-
niem i  życiem wiecznym. Nie chcemy by 
naszym podopiecznym temat wieczności 
i śmierci kojarzył się ze świecącą dynią, 
zombie i wampirami? Wybieramy więc to, 
co lepsze - chrześcijańską alternatywę wo-
bec obcego naszej tradycji halloween jest 
Bal Wszystkich świętych. to propozycja 
zabawy, ale z pięknym przesłaniem. chce-
my pokazać prawdę o życiu w perspekty-
wie nadziei na życie wieczne z kochającym 
ojcem i niebem pełne przyjaciół - świę-
tych, którzy pokazali jak pięknie jest żyć 
wartościami. każdy uczestnik balu musi 
obowiązkowo przebrać się za wybranego 
świętego lub błogosławionego. Będzie du-
żo atrakcji, konkursy i niespodzianki. Będą 
także słodycze.

 fot. A. Worobiec
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iNTENcjE mszalNE X 2013
01 PaŹdziERNika 2013 R. (WToREk, WsPomNiENiE śW. 
TEREsy od dziEciąTka jEzus, odPusT PaRafialNy)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za Parafian – suma odpustowa, bierzmowanie

02 PaŹdziERNika 2013 R. (śRoda)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski ducha św. dla jarosława;

03 PaŹdziERNika 2013 R. (czWaRTEk)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
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)

04 PaŹdziERNika 2013 R. (PiąTEk)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za żyjących i zmarłych członków Straży honorowej Najświęt-

szego Serca Pana jezusa
2) wolna intencja

18.00 za śp. Franciszka Godlewskiego w dniu imienin
05 PaŹdziERNika 2013 R. (soboTa)

7.00 za śp. ryszarda kwiatkowskiego w 2. rocznicę śmierci,  
o miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego

8.00 1) za żyjących i zmarłych członków Straży honorowej  
Niepokalanego Serca Maryi
2) o Boże błogosławieństwo dla Pawła lemańskiego  
w 21. rocznicę urodzin, z prośbą o wysłuchanie jego modlitw

18.00 za śp. Stanisławę, józefa i Stanisława śliweckich  
oraz tadeusza śliweckiego

06 PaŹdziERNika 2013 R. (XXVii NiEdziEla zWykła)
7.30 za śp. janinę i Stanisława Stępień, józefę i józefa Łasisz
9.30 za śp. jana jaworskiego w 16. rocznicę śmierci oraz juliannę, 

andrzeja i Franciszka Płońskich
11.00 za śp. Mieczysława Walczaka w 4. rocznicę śmierci
12.30 1) w intencji kółek Żywego różańca

2) dziękczynno-błagalna, w 25. rocznicę ślubu haliny i jacka z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla nich oraz w 18. rocznicę urodzin syna 
Grzegorza i Natalii, z prośbą o obfitość łask Bożych

18.00 za śp. Mariana Mizerskiego w 15. rocznicę śmierci
07 PaŹdziERNika 2013 R. (PoNiEdziałEk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mariana cicheckiego w 2. rocznicę śmierci,  

Genowefę cichecką i tadeusza śliweckiego
2) w intencji Marcina, w 30. rocznicę urodzin

18.00 za śp. dominika rychłowskiego, jana, czesława i Bogdana
08 PaŹdziERNika 2013 R. (WToREk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. reginę święcką

2) wolna intencja
18.00 za śp. Michała różańskiego

09 PaŹdziERNika 2013 R. (śRoda)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski ducha św. dla jarosława;  

za śp. Wacława, leokadię i czesława Binika;
10 PaŹdziERNika 2013 R. (czWaRTEk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja

18.00 w 27. rocznicę ślubu krystyny i Mariana, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski

11 PaŹdziERNika 2013 R. (PiąTEk)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. józefę Mętrak w 6. rocznicę śmierci oraz Stanisława, 

janusza i Mariana Mętraków
2) wolna intencja

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
12 PaŹdziERNika 2013 R. (soboTa)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. edwarda w dniu imienin oraz za jego rodziców i teściów

13 PaŹdziERNika 2013 R. (XXViii NiEdziEla zWykła)
7.30 wolna intencja
9.30 za śp. Natalię i Franciszka damnickich

11.00 za śp. helenę, józefa i tadeusza Szaniawskich
12.30 dziękczynno-błagalna w 17. rocznicę urodzin Mateusza, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej (chrzty)
18.00 za śp. kazimierza kobyłeckiego w 12. rocznicę śmierci  

i aleksandrę kobyłecką
14 PaŹdziERNika 2013 R. (PoNiEdziałEk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. jadwigę, edwarda, edwarda juniora i karen Łysakowskich

2) wolna intencja
18.00 1) za nauczycieli i ich rodziny

2) rez. za śp. jadwigę kaczorek
15 PaŹdziERNika 2013 R. (WToREk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. jadwigę i Franciszka Szydlików oraz józefa Zawłackiego

2) za śp. Wincentego, Marię, teresę i antoniego
18.00 za śp. jadwigę okurowską w dniu imienin i jej męża tadeusza

16 PaŹdziERNika 2013 R. (śRoda)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mariana Maliszewskiego w 13. rocznicę śmierci

2) wolna intencja
18.00 dziękczynno-błagalna, o kanonizację błogosławionego jana Pawła ii 

i beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, z prośbą 
o potrzebne łaski dla parafii za ich wstawiennictwem; dziękczynna za 
wszelkie dobra, z prośbą o dary ducha świętego i opiekę MB Fatimskiej 
dla ks. Proboszcza i wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii

17 PaŹdziERNika 2013 R. (czWaRTEk)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. teresę Gdak

18 PaŹdziERNika 2013 R. (PiąTEk, śWięTo śW. łukasza EW.)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. jadwigę kaczorek oraz helenę i Stanisława kaczorek

19 PaŹdziERNika 2013 R. (soboTa)
7.00 wolna intencja
8.00 1) w dniu urodzin jarosława, z prośbą o dary ducha św.  

i opiekę Matki Bożej
2) wolna intencja

18.00 za śp. jadwigę, edwarda i Zofię Zawistowskich
20 PaŹdziERNika 2013 R. (XXiX NiEdziEla zWykła)

7.30 za śp. józefę i Łukasza Szczepaniak
9.30 za śp. Mariannę i jakuba Piaseckich

11.00 za śp. irenę Łabędzką w dniu imienin
12.30 1) za śp. antoniego Wawryków w 7. rocznicę śmierci oraz janinę, 

Wacława, Zygmunta i jerzego kufirskich
2) za śp. irenę, jerzego, leokadię i jana Mazgajskich

18.00 za śp. leszka tomaszewskiego w 12. rocznicę śmierci

26 Uwierzyć
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służba  
boża

mszE śW. W NiEdziElE i śWięTa: 
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)  

i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

mszE śW. W dNi PoWszEdNiE: 
7.00, 8.00 i 18.00

mszE śW. W soboTy: 
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna)  

i 19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

SAKRAmEnT POjEdnAnIA  
20 min. przed Mszą św.

NabożEŃsTWa PaŹdziERNikoWE 
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00,  

a w niedziele o godz. 17.00 połączone z katechezą na temat wiary.

adoRacja NajśWięTszEgo sakRamENTu.  
W pierwszy czwartek miesiąca  

po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00.  
adoracja dla młodzieży i studentów  
w każdy piątek od 19.00 do 20.15.

WysTaWiENiE NajśWięTszEgo  
SAKRAmEnTU I LITAnIA  

do NajśWięTszEgo sERca PaNa jEzusa.  
W pierwsze piątki miesiąca po Mszy św.  

o godz. 8.00 i 18.00

NabożEŃsTWo  
PiERWszych sobÓT miEsiąca.  

W pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

schola dziEcięca  
 sobota 9.30, doM ParaFialNy 

CHÓR PARAfIALny  
środa, godz. 19.00, Sala teatralNa

Ruch śWiaTło-życiE  
piątek, godz. 19.00, Salka Na dole doMu ParaFialNeGo

Ruch RodziN NazaRETaŃskich 
wtorek 19.00, Salka Na dole doMu ParaFialNeGo

WSPÓLnOTA KRWI CHRySTUSA 
czwartki (oprócz pierwszego), 17.15,  
kaplica Matki Bożej częstochowskiej

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

kaNcElaRia PaRafialNa:  
poniedziałek 9.00-11.00 i 18.00-19.30, wtorek, środa,  

piątek 9.00-11.00 i 16.00-18.00, czwartek 18.00-19.30.  
W pierwsze piątki miesiąca 9.00-11.00. 

tel. (22) 535 01 00

iNTENcjE mszalNE X 2013
21 PaŹdziERNika 2013 R. (PoNiEdziałEk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. Stanisławę i henryka tworek

22 PaŹdziERNika 2013 R.  
(WToREk, WsPomNiENiE bł. jaNa PaWła ii)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. hannę dąbrowską

2) wolna intencja
18.00 za śp. janinę Wojciechowską w 20. rocznicę śmierci

23 PaŹdziERNika 2013 R. (śRoda)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski ducha św. dla jarosława;  

o zdrowie duszy i ciała dla Beaty;
24 PaŹdziERNika 2013 R. (czWaRTEk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. irenę Gajewską

25 PaŹdziERNika 2013 R. (PiąTEk)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 za śp. alinę chojnacką

26 PaŹdziERNika 2013 R. (soboTa)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Mieczysława, Wiesława, Stefana, eugenię i Stanisława

2) za śp. Mariana i Sabinę krysteckich oraz Marię krystecką-Nowakowską
18.00 1) za ojczyznę

2) za śp. tadeusza kąca
27 PaŹdziERNika 2013 R. (XXX NiEdziEla zWykła)

7.30 za śp. tadeusza i irenę Widlickich
9.30 za śp. tadeusza, Stanisławę i Stanisława orlińskich  

oraz Stefana Widyńskiego
11.00 za śp. tadeusza tomaszewskiego
12.30 za śp. Franciszka, józefę i antoniego kochanowicz
18.00 w dniu urodzin Macieja, z prośbą o nawrócenie,  

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
28 PaŹdziERNika 2013 R. (PoNiEdziałEk, śWięTo 
śW. aP. szymoNa i judy TadEusza)

7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. tadeusza i Marię jarczewskich oraz zmarłych  

z rodziny jarczewskich i Weimanów
2) za śp. tadeusza śliweckiego w dniu imienin

18.00 za śp. tadeusza okurowskiego w dniu imienin i jego żonę jadwigę
29 PaŹdziERNika 2013 R. (WToREk)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 dziękczynna, w 30. rocznicę ślubu elżbiety i jerzego,  

z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
30 PaŹdziERNika 2013 R. (śRoda)

7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja

2) wolna intencja
18.00 o zdrowie i wszelkie łaski ducha św. dla jarosława;

31 PaŹdziERNika 2013 R. (czWaRTEk)
7.00 za śp. janinę, jana, Szczepana, Władysława, Stanisława i Marię
8.00 1) za śp. ryszarda Falkowskiego w 4. rocznicę śmierci,  

Mariusza Falkowskiego i tadeusza śliweckiego
2) wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna, o Boże błogosławieństwo dla tadeusza
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Oferta wynajmu sali i noclegów

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową i telefoniczną:

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa 

http://www.fundacjarumianka.pl; mail: biuro@fundacjarumianka.pl

Tel.: 605 149 159, (22) 535 01 15

Sala kawiarniana/ konferencyjna

Dysponujemy atrakcyjnie i przytulnie urządzoną salą kawiarnianą na 60 osób.  

To doskonałe miejsce, na organizowanie przyjęć rodzinnych, a także np. na uczczenie 

I Komunii Świętej dziecka w gronie najbliższej rodziny. W razie potrzeby sala po-

siada nowoczesny sprzęt multimedialny oraz nagłaśniający. Wynajęcie tej sali jest 

w korzystnej cenie i wynosi 50 zł/h. Dodatkowo proponujemy państwu usługę 

cateringową, którą zapewnia nam zaufana i sprawdzona firma. W przypadku 

liczniejszych gości możemy również zaproponować salę, w której może pomieścić 

się 150 osób. Atutem tej sali również jest cena, która wynosi jedynie 100zł/h. 

Pokoje gościnne

Jeśli pojawi się potrzeba przenocowania większej liczby gości do Państwa usług 

są nasze pokoje. Dysponujemy 38 miejscami noclegowymi (od 50 zł/os). Nasze 

przestronne, odpowiednio wyposażone wnętrza zapewnią Państwu komfort na właściwym 

poziomie. Tak jak w salach, w każdym pokoju znajduje się bezprzewodowy internet.

Korzystając z naszej gościny zyskują Państwo dostęp do:

• Przestronnej kaplicy (Kaplica św. Łazarza)  

• Sali gier ruchowych (bilard, ping-pong, piłkarzyki)  

• Internetu bezprzewodowego (na terenie całego obiektu)


