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Jednym z najważniejszych znaków
rozpoznawczych instytucji działających
społecznie czy kulturalnie jest logo.

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka

Tworząc nowe logo dla Fundacji chcieliśmy nawiązać
do postaci jej patrona, ks. Ryszarda Rumianka.
Chcieliśmy również stworzyć nowoczesny, unikalny
znak, który symbolizowałby cele fundacji.
Efektem naszej pracy jest nowe logo, nawiązujące
wyglądem i kształtem do kwiatu rumianka. Składa
się ono z trzech nałożonych na siebie elementów.
Centralną częścią symbolu jest człowiek
– najważniejsza osoba, na którą ukierunkowana
jest działalność Fundacji. Następnym elementem
są płatki, kształtujące wygląd symbolu jako kwiatu.
Ostatnią częścią są dłonie, symbolizujące bliskość
i otaczanie opieką.
Aby móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców,
zmianę przeszła również nasza strona internetowa.
Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń
z życia Fundacji: www.fundacjarumianka.pl
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RUSZA BIBLIJNA AKADEMIA
NAJMŁODSZYCH 2015/2016
Po raz kolejny w naszej parafii we współpracy z SP
nr 66 zaczyna się Biblijna Akademia Najmłodszych.
Jest to konkurs polegający na cotygodniowym
odpowiadaniu na pytania związane z niedzielną
Ewangelią. Wspaniałe
nagrody otrzymają
najwytrwalsi uczestnicy Akademii. Zapraszamy do
udziału w konkursie!

„MAMA TINA” W KINIE
WARTOŚCI W ADZIE
W ramach cyklu Spotkanie z Kinem Wartościowym
ADA wyświetli obraz „Mama Tina” - niezwykłą historię
kobiety, która uratowała życie 70 tysięcy dzieci
w Azji. Dystrybucji filmu w Polsce patronują Katolicka
Agencja Informacyjna i Caritas Polska. Seanse w piątek
9 października o 19.00 i w niedzielę 11 października
o 15.00 i 18.00. Gorąco polecamy!

DZIEŃ PATRONA SP 66
W tym roku w niedzielę 13 września (dokładnie w 42. rocznicę
pogrzebu ks. Juliana Chrościckiego) w ramach obchodów Dnia
Patrona Szkoły Podstawowej nr 66 odbyła się Msza święta w intencji
rodziców, uczniów, nauczycieli i absolwentów. Katecheci przygotowali
oprawę ceremonii, w której uczestniczyły licznie zebrane rodziny,
obecny był poczet sztandarowy i delegacja, która złożyła kwiaty na mieszczącym się w krypcie włochowskiego kościoła - grobie ks. Juliana
Chrościckiego. W homilii ks. Krystian podkreślił wielki wkład patrona
szkoły w integrowanie środowiska włochowskiego i ukazał go jako
przykład życia według honoru. Ks. Chrościcki jest patronem SP 66
od 2009 roku.

Przypominamy, że z sakramentu pokuty i pojednania
można w naszej parafii skorzystać 10 minut przed
każdą Mszą świętą. W tym roku wprowadziliśmy stały,
dodatkowy dyżur w konfesjonale - w każdy piątek
w czasie wieczornej adoracji od 19.00 do 20.00.

W przyszłym roku, w dniach 4-6 marca 2016 r., w naszej parafii obędzie się peregrynacja figury św. Michała
Archanioła.
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TRAGICZNA ROCZNICA
To już 71 lat minęło od tragicznego dla mieszkańców
Włoch 16 września 1944 roku, kiedy to niemieccy
okupanci aresztowali ponad 4 tysiące mężczyzn. Miała
to być kara za pomoc wykrwawiającemu się Powstaniu
w
Warszawie.
Aresztowanych
deportowano,
poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie, do
obozów koncentracyjnych (m.in. Gross-Rosen,
Gablonz, Reichenau, Grulich, Landeshut, GrossKoschen, Buchenwald, Mittelbau, Flossenbürg,
Dachau,
Mauthausen,
Ravensbrück,
BergenBelsen, Sachsenhausen). Zginęła niemalże połowa
deportowanych.
W rocznicę łapanki pod głazem upamiętniającym
tragedię
włochowskich
rodzin
odbyła
się
uroczystość uczczenia pamięci pomordowanych
z udziałem Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała
Wąsowicza, przewodniczących Rady Dzielnicy,
Radnych, reprezentantów środowisk kombatanckich,

przedstawicieli harcerstwa, oraz licznie zgromadzonej
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
z pocztami sztandarowymi. Przemawiający w imieniu
parafii ks. Jacek Gomulski podkreślił znaczenie pamięci
o historii dla budowania tożsamości współczesnego
Polaka żyjącego w konkretnym miejscu. Przypomniał,
że deportacje były wynikiem pomocy powstańcom.
„Pamięć o tamtych wydarzeniach zobowiązuje do
solidarności społecznej w chrześcijańskim duchu oraz
do odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy
państwa, dzielnicy i parafii.” - stwierdził kapłan.
Po złożeniu kwiatów w Artystycznym Domu Animacji
ADA odbył się pokaz filmu „Powstanie Warszawskie”
Jana Komasy. Ostatnim punktem obchodów była
Msza św. odprawiona w naszej świątyni za poległych,
pomordowanych i zmarłych Ofiar deportacji
i Powstania Warszawskiego.

INTENCJE PAPIESKIE
Ojciec Święty Franciszek prosi o modlitwę w następujących intencjach:

RÓŻANIEC Z DZIEĆMI O ŚWIĘTYCH

PAŹDZIERNIK
ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

W tym roku zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków
na różaniec od 1 października codziennie od
poniedziałku do piątku o 16.30. W czasie rozważań
poznawać będziemy historie świętych dzieci
i opowiadania z dzieciństwa świętych. Spróbujemy
wskazać najmłodszych jako tych, których wiara może
być najbardziej szczera i pozbawiona wątpliwości.
Zechcemy wspólnie zgłębić tajemnicę bezgranicznej
ufności Bogu oraz pełniej odebrać słowa Jezusa:
„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt 18,3).
Będziemy modlić się za dzieci i rodziców, za wszystkie
rodziny w naszej parafii.

misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię
tym, którzy jeszcze na nią czekają.

LISTOPAD
ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy
mają inne niż my przekonania.
misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać
ich nadzieję.

GRUDZIEŃ
ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
misyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak
niezawodnej nadziei.
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ZMIANY W PRZYGOTOWANIU
DO SAKRAMENTÓW INICJACJI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W roku bezpośrednio poprzedzającym 1050. rocznicę chrztu Polski chcemy
pomoć dzieciom, młodzieży i rodzicom dobrze przygotować się do sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie).  W naszej parafii, zgodnie
z postanowieniami IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej (statut 185), katechezą objęci
są także rodzice dzieci przygotowujących się do tych sakramentów.

CHRZEST
Przygotowanie do chrztu świętego odbywać się
będzie w bloku piątkowo-sobotnim kilka razy w roku,
począwszy od Adwentu. W piątek wieczorem rodzice
i chrzestni usłyszą katechezę o wierze, małżeństwie
i życiu rodzinnym, a w sobotę rano zaprosimy ich
na spotkanie ze specjalistą ds. życia rodzinnego,
a później odbędzie się katecheza mistagogiczna
w oparciu o liturgię sakramentu chrztu (element
praktycznego przygotowania do obrzędu). Pierwsze
spotkanie przedchrzcielne w nowej formule dla
osób chcących ochrzcić swoje dzieci w okresie
świąteczno-noworocznym (aż do Wielkiego Postu,
Środa Popielcowa przypada 10 II 2016 r.) odbędzie
się w piątek 18 grudnia o godz. 19.30 i w sobotę 19
grudnia o godz. 10.00. Będzie to jedyna i obowiązkowa
forma przygotowania przedchrzcielnego w naszej
parafii. Kolejne spotkanie odbędzie się w Wielkim
Poście - przed chrztami w okresie wielkanocnym.
Na spotkania mogą przyjść także osoby, które już
spodziewają się dziecka.
Przy okazji przypominamy, że chrzty udzielane są
w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca
(poza okresem Wielkiego Postu). Rodzice zgłaszający
dziecko do chrztu powinni dostarczyć akt urodzenia
dziecka z USC i świadectwo sakramentu małżeństwa.
Zgodnie z prawem obowiązującym w naszej
Archidiecezji parafia zamieszkania jest właściwa
dla sprawowania sakramentu chrztu, na chrzest
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poza parafią, w innym terminie lub chrzest dzieci ze
związków niesakramentalnych potrzebna jest zgoda
księdza proboszcza.
By
uniknąć
niepotrzebnych
nieporozumień
przypominamy też, by chrzestnych wybierać spośród
małżeństw i osób, których przynależność do Kościoła
i życie według prawa Bożego nie budzi wątpliwości.
Każdorazowo
chrzestni
zobowiązani
są
do
przedstawienia zaświadczenia z parafii zamieszkania,
że są zdolni do podjęcia tego obowiązku (są wierzący
i praktykujący, otrzymali sakrament bierzmowania
i prowadzą życie sakramentalne).
Zachęcamy też, by zgodnie z tradycją Kościoła
wybierać dziecku imię chrześcijańskie, tak by mogło
później poznać historię swojego patrona i orędownika.
Informacje w sprawach szczegółowych (daty,
dokumenty etc.) można uzyskać w kancelarii parafialnej
i u duszpasterzy naszej parafii. Na bieżąco będą też
zamieszczane w specjalnej zakładce na naszej stronie
internetowej (www.swietateresa.pl/chrzest).

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Przygotowanie dzieci do spowiedzi i I Komunii Świętej
w naszej parafii obejmuje zgodnie z zaleceniami
Kościoła nie tylko katechezę szkolną, ale i parafialną.
W naszej parafii za przygotowanie dzieci odpowiada
ks. Krystian Chmielewski, katecheta ze SP nr 66 im.
ks. Juliana Chrościckiego.
Tegoroczne przygotowanie zbiega się z przeżywaniem
1050. rocznicy chrztu Polski. Przekaz wiary to nie
tylko obowiązek wynikający z deklaracji złożonej przy
chrzcie świętym dziecka, ale i przywilej wprowadzania
nowych pokoleń w relację z Synem Bożym, który daje
nam życie wieczne. To także okazja do odnowienia
wiary w całej rodzinie.
Dlatego też całe rodziny zaproszone są do udziału
w coniedzielnej Mszy świętej o godz. 11.00, oprócz
niedziel, w które sprawowana jest Msza święta
w ramach inicjacji chrześcijańskiej (specjalna Msza św.

fot. Dariusz Bronz

fot. P. Szpunar

dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin) o godz.
16.00.
Spotkania formacyjne rodziców i dzieci odbywać się
będą po Mszy świętej (w wybrane niedziele). W tym
roku oprócz katechezy sakramentalno-rodzinnej
obejmą one spotkania ze specjalistą na temat relacji
rodzice-dziecko na obecnym etapie rozwojowym
dzieci. Planowany termin I Komunii św. to 8 maja 2016
r. Komunia rocznicowa odbędzie się dwa tygodnie
później, 22 maja 2016.
Na stronie parafii (www.swietateresa.pl) w zakładce
Pierwsza Komunia Święta zamieszczony jest
harmonogram przygotowań w roku 2015/2016.

fot. Dariusz Bronz

BIERZMOWANIE
Od tego roku inną formułę będzie też miało dwuletnie
przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Na kurs
przygotowujący kandydatów z III kl. gimnazjalnych
zgłaszają rodzice. Spotkania dla młodzieży i rodziców
odbywać się będą w każdy pierwszy piątek miesiąca
na specjalnej Mszy św. o godz. 19.00. I rok po liturgii
spotka się z ks. proboszczem, a II rok z ks. Jackiem
Gomulskim. Rodzice odbydwu roczników będą mieli
natomiast spotkanie z p. Renatą Komadą Wójcik,

specjalistą psychologiem życia rodzinnego. Zmiany
mają na celu ożywienie pobożności eucharystycznej
związanej z pierwszymi piątkami miesiąca, oraz pomoc
rodzicom w problemach, jeki niesie ze sobą codzienność
wychowania nastolatków.
Bieżące informacje będą się pojawiały na stronie
internetowej parafii:
http://www.swietateresa.pl/bierzmowanie.
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W lipcu 2015 r. gościliśmy grupę pielgrzymów z Meksyku, którzy wystawili
sztukę „Tylko miłość tworzy” o św. Maksymilianie Kolbe. Mogliśmy ją zobaczyć na
deskach sali teatralnej w naszej parafii. Przedstawiamy reportaż z pobytu naszych
gości  i zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia, którą przygotowała
Telewizja Polska i filmu, który stworzyli sami Meksykanie na podsumowanie
swojego pobytu w Polsce. Linki do filmów znaleźć można na naszej stronie
internetowej w zakładce TYLKO MIŁOŚĆ TWORZY (http://www.swietateresa.pl/
tylko-milosc-tworzy).
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PRZEJRZEĆ SIĘ W MAŁŻEŃSTWIE
ŚWIĘTYCH
Przed
kanonizacją
rodziców
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
przypominamy homilię kardynała Jose
Saraiva Martins wygłoszoną podczas Mszy
św. beatyfikacyjnej Zelii i Ludwika Martin
w Lisieux 19 października 2008 r.

ŚWIĘCI NIE POMIMO A DZIĘKI MAŁŻEŃSTWU
Pośród
wielorakich
powołań,
którymi
obdarowuje człowieka opatrzność Boża, małżeństwo
jest jednym z najbardziej nobliwych i wzniosłych.
Ludwik i Zelia zrozumieli, że mogli się uświęcić nie tyle
pomimo swego małżeństwa ale na drodze małżeństwa,
w małżeństwie i dzięki niemu i że ich zaślubiny powinny
stać się wspólnym punktem wyjścia we wspólnej
drodze do świętości.
Dzisiaj Kościół nie podziwia tylko świętości tych
synów normandzkiej ziemi jako daru dla wszystkich,
ale przegląda się w tym małżeństwie Błogosławionych,
które uczestniczy w tym, by uczynić ślubną suknię
Kościoła piękniejszą i wspanialszą. Kościół dziś nie
podziwia tylko świętości ich życia, ale rozpoznaje w
tym małżeństwie wzniosłą świętość instytucji miłości
małżeńskiej, takiej jaką powołał sam Stwórca.
Miłość małżeńska Ludwika i Zelii jest czystym

odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła, jest też
czystym odbiciem miłości jaką Kościół kocha swego
Oblubieńca, Chrystusa. Chrystus nas wybrał przed
stworzeniem świata, abyśmy byli święci i bez zarzutu
pod jego wejrzeniem miłości.
Ludwik i Zelia zaświadczyli swoim życiem
o radykalności ewangelicznego zaangażowania w ich
powołanie małżeńskie, aż do stopnia heroiczności.
Nie bali się zadać sobie gwałtu, cierpienia, by zdobyć
Królestwo niebieskie i w ten sposób stali się światłem
świata, które dzisiaj Kościół stawia na korcu, aby
oświecało wszystkich, którzy są w domu - Kościele.
Świecą przed innymi, abyśmy zobaczyli ich dobre czyny
i chwalili Ojca, który jest w niebie. Przykład ich życia
chrześcijańskiego to jak miasto położone na górze,
które nie może być ukryte (Mt 5, 13-16).

Teresa pisała w Dziejach duszy: „wybacz mi
Jezu, jeśli mówię od rzeczy, chcąc wypowiedzieć ci moje
pragnienia, moje nadzieje, które sięgają nieskończoności;
wybacz mi i uzdrów moją duszę dając jej to czego
pragnie”. Jezus nieustannie wysłuchiwał pragnień Teresy.
Ukazywał jej się hojnym nawet przed jej urodzeniem,
ponieważ, tak jak pisała do ojca Belliere, a co wielu
z nas zna już na pamięć: „dobry Bóg dał mi ojca i matkę
bardziej godnych nieba niż ziemi”.
Właśnie dopełniłem Rytu beatyfikacyjnego,
poprzez który Ojciec Święty wpisał dwóch małżonków
do księgi błogosławionych. To wielka rzecz, dzisiejsza
beatyfikacja Ludwika Martin i Zeli Guerin, których Teresa
nazywała: „niezrównani rodzice; godni nieba; ziemia
święta; przesiąknięci wonią dziewictwa”. Moje serce
dziękuje dziś Bogu za to świadectwo wzorcowej miłości
małżeńskiej, wrażliwej na podsycanie w ogniskach
rodzinnych praktyki cnót chrześcijańskich, tak jak miłość
ta podsycała u Teresy pragnienie świętości.
Podczas gdy odczytywałem List apostolski
Ojca świętego, myślałem o moim tacie i mojej mamie,
i chciałbym, żebyście i wy w tym momencie pomyśleli
o ojcu i matce i żebyśmy mogli wspólnie podziękować
Bogu, że nas stworzył i dzięki miłości małżeńskiej
naszych rodziców, uczynił nas chrześcijanami. Otrzymać
życie to coś cudownego, ale jeszcze cudowniejszym jest,
że nasi rodzice przyprowadzili nas do Kościoła, który jest
zdolny uczynić nas chrześcijanami. Nikt sam siebie nie
może uczynić chrześcijaninem - to niemożliwe.
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TAJEMNICA SUKCESU - BÓG NA PIERWSZYM MIEJSCU W RODZINIE
Gdzie leży sekret sukcesu ich życia chrześcijańskiego?
„Powiedziano ci człowieku co jest dobre, co Bóg
od ciebie oczekuje: nic innego jak praktykowanie
sprawiedliwości, kochanie miłosierdzia i pokorne
kroczenie wraz z twoim Bogiem” (Mi 6,8). Ludwik
i Zelia pokornie kroczyli wraz z Bogiem, poszukując
słowa Pana. Panie, Mistrzu, powiedz nam swoje słowo,
co Ty o tym sądzisz? Oni szukali słowa mistrza, Jego
woli, Jego opinii w danych sprawach, byli spragnieni
tego słowa. Kochali tę wolę Pana. Dostosowywali
się do tego zdania, do woli Mistrza bez uskarżania
się. By być pewnym prawdziwej woli Bożej, zwracali
się do Kościoła, eksperta od dobra człowieka,
podporządkowując wszystkie aspekty swego życia
nauczaniu Kościoła.
Dla małżonków Martin, to co należy do Cezara i to co
należy do Boga było bardzo jasne. Joanna d’Arc mawiała:
„Wielmożny Bóg, pierwszy któremu należy służyć.” To
zdanie było jakby mottem życia rodzinnego Państwa

Martin, u nich Bóg miał zawsze pierwsze miejsce. Pani
Martin mawiała często: „Bóg jest Panem, Mistrzem,
więc czyni co chce.” Pan Martin zaś jakby w echu,
często mawiał: „Bóg, pierwszy któremu służę.” Kiedy
próby dotykają ich rodzinę, pierwszą spontaniczną
reakcją będzie akceptacja woli Bożej. Służyli też Bogu
w ubogich, nie przez prosty poryw hojności, ani przez
sprawiedliwość społeczną, ale po prostu dlatego, że
ubogim jest Jezus. Służyć ubogiemu to służyć Jezusowi.
To oddać Bogu to, co należy do Boga: każdym razem
„to co uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście
uczynili” (Mt 25, 34-40).
Za kilka chwil odmówimy wyznanie wiary, które Ludwik
i Zelia tak często powtarzali podczas Mszy świętej
i którego uczyli swoje dzieci. Po wyznaniu wiary
w święty katolicki Kościół, symbol apostolski dodaje
„obcowanie świętych”. Teresa mawiała: „wierzyłam,
czułam, że jest niebo pełne dusz, które mnie kochają,
które na mnie patrzą jak na ich dziecko”.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM
BŁ. ZELII I LUDWIKA MARTIN
Miłosierny Boże, za wstawiennictwem
błogosławionych Zelii i Ludwika Martin,
prosimy, naucz małżonków miłości,
która uzdalnia do dźwigania życiowych
ciężarów i ograniczeń własnej natury;
każdemu dziecku daj dom, w którym
może rosnąć, by stawać się wolnym
i silnym; a wszystkich cierpiących
i przerażonych utwierdź w nadziei.
Prowadź nas ku szczęściu, dla którego
zostaliśmy stworzeni, byśmy mogli
wielbić Ciebie radosnym sercem.

Wciąż mam nadzieję na szczęście.
NOWENNA PRZED KANONIZACJĄ
RODZICÓW ŚWIĘTEJ TERESY
Już niebawem, 18 października 2015 r., papież Franciszek dokona uroczystego aktu kanonizacji rodziców
patronki naszej parafii, błogosławionych Zelii i Ludwika Martin. Zapraszamy do włączenia się w duchowe
przygotowania do tego święta przez udział w nowennie przed kanonizacją. Codziennie od 9 października
podczas wieczornej Mszy świętej (a w niedzielę 11 października na każdej Mszy świętej) będziemy za
ich wstawiennictwem modlić się za rodziny z naszej parafii. To modlitewne wołanie będzie też modlitwą
o Ducha Świętego dla biskupów zgromadzonych na Synodzie na temat Rodziny w Rzymie. W ten sposób
odpowiemy na prośby papieża Franciszka i naszego księdza kardynała o modlitwę za Synod i sprawę
rodziny w Kościele.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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„SYNOWIE LUDZCY, WRACAJCIE…”
PS. 90
W mediach wciąż żywy jest temat uchodźców, przybywających do Europy z krajów
ogarniętych wojną. Jaka winna być postawa chrześcijańska wobec tego zagadnienia
biorąc pod uwagę wszelkie zagrożenia, jakie budzi tak wielka fala wyznawców islamu
pojawiająca się na ulicach miast europejskich? Co może z tego wyniknąć?

Problem zaczyna się jednak nie w wydarzeniach
ostatnich miesięcy. Jest głębszy i każe zadawać
pytania, które rzadko usłyszymy w debacie publicznej.
Dotyka bowiem choroby, która zabija znany nam od
stuleci duchowy organizm Europy. Paradoksalnie,
szum, jaki wywołała wypowiedź papieża Franciszka
o otwarciu instytucji podległych Kościołowi na pomoc
rodzinom uchodźców, pokazuje przyczyny swoistego
Alzheimera, jaki dotknął narody niegdyś chrześcijańskie
i ich przedstawicieli. W jakimś stopniu również i my
ulegamy tej pladze.

EUROPEJSKA ŚLEPOTA
„To prawda, że Europa popełniła błąd. Kiedy miała
wyrazić swą tożsamość, nie chciała uznać, że w jej
największej głębi są chrześcijańskie korzenie”. To zdanie
powiedziane przez papieża Franciszka w niedawnej
rozmowie z portugalską rozgłośnią katolicką jest
kluczem do zrozumienia obecnej sytuacji. „Jest jeszcze
czas, by powrócić do swej tożsamości” – podkreślił
Ojciec Święty, dając wyraz swemu optymizmowi
i nadziei na odmianę w umysłach i sercach decydentów.
Zlaicyzowane narody, aby powrócić do chrześcijańskiej
postawy, musiałyby odpowiedzieć sobie na zasadnicze
pytania: Czym jest i jak ma wyglądać czynna miłość
bliźniego
we
współczesnym
kapitalistycznym
i
pluralistycznym
społeczeństwie,
przeżartym
konsumpcjonizmem? Czy wartości chrześcijańskie mogę
mieć jeszcze miejsce w wielkiej polityce? Czy państwa
stające przed perspektywą wpuszczenia w swe granice
uchodźców lub imigrantów mają skuteczne narzędzia
pomocy rzeczywiście potrzebującym i rozpoznania
zagrożeń związany z terroryzmem islamskim?
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GOŚCINA DLA RODZIN UCHODŹCÓW
Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański papież
Franciszek skierował apel, który odbił się szerokim
echem. Co ciekawe, szczególnie papieskie słowa
przypadły do gustu komentatorom znanym ze swego,
delikatnie mówiąc, chłodnego stosunku do Kościoła
i jego praw. „W obliczu tragedii kilkudziesięciu tysięcy
uchodźców, którzy uciekają przed śmiercią na wojnie
czy z głodu, i kierują się ku nadziei życia, Ewangelia
wzywa nas, abyśmy okazali bliskość najmniejszym
i opuszczonym, abyśmy dali im konkretną nadzieję,
byśmy nie mówili tylko: „odwagi, bądźcie cierpliwi!”

Dlatego w perspektywie Jubileuszu Miłosierdzia
apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów
i sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne
świadectwo Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie
uchodźców” - powiedział Ojciec Święty.

zawrócić do kraju pochodzenia, jeśli groziłoby mu tam
niebezpieczeństwo prześladowania. Istnieją tu dwa
wyjątki - jeśli osoba zagraża bezpieczeństwu państwa
przyjmującego lub jest prawomocnie skazanym
zbrodniarzem wojennym.

Warto dokładnie przeczytać apel Franciszka. Mówi on
o „uchodźcach”, a więc ludziach którzy doświadczeni
przez bestialstwo wojny szukają szansy na przeżycie.
Mówi o „rodzinach” a nie o masach mężczyzn w wieku
poborowym, mówi wreszcie o
„najmniejszych
i opuszczonych”. W zasadzie papież nie mówi
nic nowego, czego nie powinien był powiedzieć
chrześcijanin. Miłość bliźniego domaga się pomocy
najmniejszych, bezbronnym, czy pozbawionym
środków do życia. Apel ten, choć wprost tyczy się
aktualnej sytuacji, przypomina o innych opuszczonych
i doświadczonych biedą i bezdomnością - tych, których
mamy wokół siebie. Warto byłoby się zastanowić
w jaki sposób nasze państwo zdaje egzamin z pomocy
polakom żyjącym na marginesie społeczeństwa.

Kim zaś jest imigrant? Internetowy Słonik Języka
Polskiego stwierdza krótko, że jest to osoba,
która przybyła zza granicy do innego kraju w celu
osiedlenia się. Nie musi więc spełniać warunku
bycia prześladowanym w swojej ojczyźnie. Może
wyjechać z karju pochodzenia w celu zarobkowym lub
jakimkolwiek innym.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Papież
wspomina jedynie o uchodźcach, nie mówiąc nic
o imigrantach. Czy to jedynie przypadek? Kim
jest uchodźca? Termin ten funkcjonuje w prawie
międzynarodowym (Konwencja Genewska a 1951 r.
i Protokół Nowojorski z 1967 r.) i określa osobę, która
przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada
uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym
kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy
polityczne lub przynależność do określonej grupy
społecznej. Taka osoba może uzyskać status uchodźcy,
którego podstawą jest zasada non-refoulement,
art. 33 Konwencji, w myśl której uchodźcy nie wolno

W masach ludności przybywających na kontynent
europejski z Syrii, Libii, Afganistanu, Sudanu, Kosowa,
czy Albanii są obecni zarówno imigranci, jak i uchodźcy.
Dlatego też bez skutecznego działania specjalnych
służb państwowych i rozpoznania kto jest kim, trudno
byłoby mówić o spokojnym wpuszczeniu wszystkich
i zezwoleniu na zamieszkanie na danym terytorium.
Możliwe jest też, że uchodźcy stanowią jedynie
niewielką część przemieszczających się obecnie grup
islamskich.

PRZYBYSZE, PRZECHODNIE I NOWI
MIESZKAŃCY.
Jak odnieść się tej kwestii po chrześcijańsku, pamiętając
o papieskim wezwaniu i przykazaniu miłości bliźniego?
Z pomocą przychodzi na św. Tomasz z Akwinu, który
w swej Sumie Teologicznej w zagadnieniu sto piątym
w artykule trzecim próbuje wyprowadzić zasady
postępowania z Pisma św. Starego testamentu.
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Podstawową zasada ładu państwowego brzmi wg św.
Tomasza: „Każdy według sił powinien przedkładać
dobro wspólne nad dobro prywatne”. Państwo więc ma
obowiązek użyczać gościny tym jedynie, którzy chcą
współtworzyć dobro wspólne. Akwinata odwołuje się
do historii narodu wybranego: „Żydom nadarzała się
trojaka sposobność, żeby obcowali z obcymi pokojowo:
pierwsza, gdy obcy przechodzili przez ich kraj jako
przechodnie; druga, gdy przychodzili do ich kraju,
aby w nim zamieszkać jako przybysze. Co do jednych
i drugich prawo nadało przykazania nacechowane
życzliwością. Księga Wyjścia powiada: „Przybysza nie
będziesz gnębił” oraz „Przechodniów nie będziesz
uciskał”. Trzecia zaś, gdy jacyś cudzoziemcy chcieli,
żeby ich przyjąć do narodu i do religii”. „Co do tego
trzymano się jednak jakiegoś porządku” - zaznacza
Doktor Anielski i kontynuuje: „Gdyby od razu przyjęto
jako obywateli obcych przybyszy i dopuszczono do
obrad nad sprawami narodu, mogłyby z tego powstać
wielkie niebezpieczeństwa. Obcy bowiem, nie mając
jeszcze silnego przywiązania do dobra publicznego
(kraju, który ich przyjął) mogliby pokusić się o działanie
przeciw narodowi”.
Prawo Izraela stanowiło, że do narodu mogli
przynależeć jedynie przybysze dopiero w trzecim
pokoleniu, posiadający jednak pewne powinowactwo,
np. Egipcjanie i Idumejczycy. „Niektórych wcale nie
dopuszczono do grona narodu. Chodziło o Ammonitów
i Moabitów, ponieważ ich stosunek do Żydów był wrogi.
Amalekitów uznano nawet za wiecznych wrogów”
- zaznacza św. Tomasz. Warunkiem więc osiedlenia
się na ziemi żydowskiej była chęć przyjęcia kultury
a nawet religii Izraela. Nie działo się to natychmiast ale
było długotrwałym procesem, często rozłożonym na
pokolenia. Tak stało się na ziemiach polskich z Tatarami,
którzy od 600 lat wtopili się w polską kulturę i tradycję.
Ciekawe, ze współzałożyciel Związku Tatarów
Rzeczypospolitej i były imam gminy muzułmańskiej
prof. Selim Chazbijewicz (w niedawnym wywiadzie
dla interia.pl) podtrzymuje oficjalne stanowisko
Muzułmańskiego Związku Religijnego: „nie popieramy
przyjmowania uchodźców. Uważamy, że nie ma na to
środków i warunków”.
Niestety, zarówno przybywający nie będą chcieli
zintegrować się z tradycją danego narodu, jak
i narody europejskie są zbyt zapatrzone w ideał
multikulturowości, aby
zachęcić przybywających
do przyjęcia nowej tożsamości. Zresztą, pamiętajmy,
że w zalewie lewicowych ideologii jesteśmy jednym
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z niewielu państw, pielęgnującym jeszcze świadomie
własną tożsamość.
CZY BĘDZIEMY MNIEJSZOŚCIĄ
CHRZEŚCIJAŃSKĄ?
Może się okazać, że zapomniawszy chrześcijaństwa,
nie posiadając narzędzi mogących sprawdzić kim są
przybywający uchodźcy czy imigranci, a wreszcie
odrzucając Tomaszową zasadę o integracji przybyszów
z kulturą danego narodu, zostaniemy bezbronni wobec
zagrożeń związanych z przybywającymi. Tam, gdzie uda
się rozpoznać prawdziwie potrzebujących - udzielimy
im pomocy w porozumieniu z kompetentnymi władzami
państwowymi. „Sam Kościół i przynależące do niego
instytucje nie są w stanie stawić czoła wszystkim
problemom związanym z napływem uchodźców
z terenów objętych konfliktem wojennym, a także
z falą imigrantów szukających polepszenia jakości
życia” - napisał w specjalnym oświadczeniu rzecznik
Archidiecezji warszawskiej. „Szukając odpowiedzi na
pytanie, jak to zrobić” - czytam dalej w oświadczeniu
- „potrzeba wiele roztropności, dalekowzroczności
i skoordynowanych działań licznych środowisk. Należy
też liczyć się ze słusznymi obawami i pytaniami,
czasem lękami, jakie pojawiają się ze strony opinii
społecznej. Dlatego liczymy na wiodącą rolę państwa
i na współpracę z samorządami”.
Z jednej więc strony chcemy być wierni Ewangelii,
z drugiej, mamy świadomość, ze owa wierność
może nas doprowadzić, w niedającej się przewidzieć
przyszłości, do stania się prawdziwie „małą trzódką”,
mniejszości w islamskiej Europie. Zauważył to Abp
Henryk Hoser w wywiadzie dla radia RMF: „Uważam,
że Europa dzisiaj znajduje się w okresie analogicznym
do wczesnego średniowiecza, kiedy tu napływały ludy
wędrowne z Azji. A teraz jak będzie? Prawdopodobnie
Europa będzie muzułmańska, to nie ulega wątpliwości”.
A papież Franciszek, być może proroczo, powiedział
7 września podczas Mszy św. w Domu Św. Marty:
„Niech Pan da nam dziś odczuć w ciele Kościoła miłość
do naszych męczenników, a także nasze powołanie
do męczeństwa. My nie wiemy, co się tu stanie. Tego
nie wiemy. Ale niech Pan da nam łaskę, abyśmy, jeśli
pewnego dnia nastaną prześladowania, mieli odwagę
i dali świadectwo, tak jak wszyscy ci męczennicy
chrześcijańscy.”

PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚDM
W NASZEJ ARCHIDIECEZJI
Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa szczególne
znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych
Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te
nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie,
gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych
każdego dnia. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te
Ojciec Święty Franciszek przekazał w Rzymie polskiej młodzieży
i rozpoczęłą się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich
diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej. Do naszej
archidiecezji trafią 18 października. Oznacza to coraz bardziej
zaawansowane przygotowania do ŚDM. Krzyż i ikona Maryi Salus
Populi Romani zawitają też do naszego dekanatu: w nocy z 26 na 27
października będzie miało miejsce czuwanie nocne w parafii Matki
Bożej Fatimskiej, a następnego dnia młodzież ze wszystkich parafii
będzie nawiedzać miejsce peregrynacji symboli (ul. Zagłoby 37).

MŁODZIEŻ ŚDM 2016 W NASZEJ PARAFII
Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. W związku z trwającymi przygotowaniami cały czas
zachęcamy, by wyrazić chęć przyjęcia młodych w czasie ich pobytu w Warszawie w ramach „Dni w diecezji”
przez bezpośrednim rozpoczęciem wydarzeń w Krakowie. W naszej parafii gościć będziemy najprawdopodobniej
m.in. Hiszpanów z Leon. Niektórzy będą też zapewne potrzebowali naszej pomocy już po ŚDM, jako że część
grup będzie jeszcze w Polsce kilka dni czekając na swój lot. Prosimy o wypełnienie zamieszczonego na stronie
internetowej formularza (dostępny jest również w kościele i w kancelarii) i zwrócenie go do kancelarii, zakrystii
lub przekazanie osobiście któremuś z duszpasterzy naszej parafii. Dziękujemy tym, którzy już odpowiedzieli na
nasz apel.

PARAFIA MŁODYCH
Już wkrótce ogłosimy szczegółowe
informacje na temat pobytu młodych
w naszej parafii. Zamieszczamy wstępny
rozkład ich pobytu w Warszawie,
uwzględniający wydarzenia diecezjalne
w ramach projektu „Góra Moria”. Chętnych
do wyjazdu na ŚDM w Krakowie prosimy
o zgłaszanie się do duszpasterzy.
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ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ
MISYJNY 2015 R.
Drodzy Bracia i Siostry!
Światowy Dzień Misyjny 2015 r. obchodzony
jest w kontekście Roku Życia Konsekrowanego
i z niego czerpie inspirację do modlitwy i refleksji.
Jeśli bowiem każdy ochrzczony jest powołany do
dawania świadectwa o Panu Jezusie przez głoszenie
wiary otrzymanej w darze, odnosi się to w sposób
szczególny do osoby konsekrowanej, ponieważ życie
konsekrowane i misja są ze sobą silnie powiązane.
Naśladowanie Jezusa, w wyniku którego zrodziło się
życie konsekrowane w Kościele, jest odpowiedzią na
wezwanie, by wziąć krzyż i iść za Nim, brać przykład
z Jego oddania Ojcu i Jego gestów posługi i miłości,
stracić życie, by je odzyskać. A zważywszy na fakt,
że cała egzystencja Chrystusa ma charakter misyjny,
mężczyźni i kobiety, którzy naśladują Go bardziej
z bliska, w pełni przyjmują ten właśnie charakter.
Wymiar misyjny, należący do samej natury Kościoła, jest
wpisany także w każdą formę życia konsekrowanego,
a kiedy jest zaniedbywany, pozostawia pustkę, która
zniekształca charyzmat. Misja nie jest prozelityzmem
lub zwykłą strategią; misja należy do «gramatyki»
wiary, jest czymś niezbywalnym dla osoby słuchającej
głosu Ducha, który szepcze «chodź» i «idź». Ten, kto
naśladuje Chrystusa, musi stać się misjonarzem, i wie,
że Jezus «kroczy z nim, rozmawia z nim, oddycha
z nim (...). Dostrzega Jezusa żywego towarzyszącego
mu pośród całego zaangażowania misyjnego» (adhort.
apost. Evangelii gaudium, 266).
Misja jest gorącą miłością do Jezusa Chrystusa
i jednocześnie jest gorącą miłością do ludzi. Kiedy
modlimy się przed Jezusem ukrzyżowanym, uznajemy
wielkość Jego miłości, która daje nam godność
i nas wspiera; a jednocześnie czujemy, że ta miłość,
wypływająca z Jego przebitego serca, obejmuje cały
lud Boży i całą ludzkość; tym samym czujemy również,
że On chce się nami posłużyć, by coraz bardziej zbliżać
się do swego umiłowanego ludu (por. tamże, 268) i do
wszystkich tych, którzy Go szukają szczerym sercem.
W poleceniu Jezusa «idźcie» obecne są wciąż nowe
okoliczności i wyzwania będącej zadaniem Kościoła
misji ewangelizacji. W nim wszyscy są powołani do
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głoszenia Ewangelii świadectwem życia; a w sposób
szczególny od osób konsekrowanych wymaga się, by
wsłuchiwały się w głos Ducha, który je wzywa, by
szły na wielkie peryferie misyjne, pomiędzy ludzi, do
których nie dotarła jeszcze Ewangelia.
Pięćdziesiąta rocznica soborowego dekretu Ad gentes
jest dla nas zachętą do ponownego odczytania
i przemyślenia tego dokumentu, który wzbudził wielki
zapał misyjny w instytutach życia konsekrowanego.
We wspólnotach kontemplacyjnych znów zajaśniała
i stała się wymowna postać św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, patronki misji, jako inspiratorki ścisłej więzi
między życiem kontemplacyjnym i misją. Dla wielu
zgromadzeń zakonnych życia czynnego pragnienie
misji, jakie wzbudził Sobór Watykański II, wyraziło
się w nadzwyczajnym otwarciu na misję ad gentes,
której często towarzyszyło przyjmowanie braci
i sióstr pochodzących z ziem i kultur napotkanych
podczas działalności ewangelizacyjnej, toteż dziś
można mówić o rozpowszechnionej wielokulturowości
życia konsekrowanego. Właśnie dlatego trzeba pilne
ukazywać na nowo ideał misji z jej centrum – Jezusem
Chrystusem, i z jej wymogiem – całkowitym oddaniem
się głoszeniu Ewangelii. Niemożliwe są tu kompromisy:
ten, kto mocą łaski Bożej przyjmuje misję, wezwany jest
do życia misją. Dla tych osób głoszenie Chrystusa na
różnorodnych peryferiach świata staje się sposobem
naśladowania Go w życiu, i wynagrodzeniem wielu
trudów i wyrzeczeń. Wszelkie próby uchylenia się
od tego powołania, nawet jeśli towarzyszą temu
szlachetne motywacje związane z licznymi potrzebami
duszpasterskimi, eklezjalnymi lub humanitarnymi, są
niezgodne z indywidualnym powołaniem przez Pana
do służby Ewangelii. W zgromadzeniach misyjnych
formatorzy wezwani są zarówno do wyraźnego
i uczciwego wskazywania tej perspektywy życia
i działania, jak i do rozeznawania w autorytatywny
sposób autentycznych powołań misyjnych. Zwracam
się przede wszystkim do ludzi młodych, którzy potrafią
jeszcze dawać odważne świadectwa i decydować
się na wielkoduszne, a niekiedy niepopularne
przedsięwzięcia: nie dajcie sobie ukraść marzeń
o prawdziwej misji, o naśladowaniu Jezusa, z którym
wiąże się całkowity dar z siebie. W skrytości waszego

sumienia zapytajcie się, z jakiego powodu wybraliście
życie w zakonie misyjnym, i oceńcie swoją gotowość
do zaakceptowania go takiego, jakim jest: jako daru
miłości w służbie głoszenia Ewangelii, pamiętając,
że zanim stanie się potrzebą dla tych, którzy jej nie
znają, głoszenie Ewangelii jest koniecznością dla osoby
kochającej Mistrza.
Dziś misja staje w obliczu wyzwania, jakim jest
szanowanie potrzeby wszystkich ludów sięgania do
własnych korzeni i chronienia wartości swoich kultur.
Chodzi o to, by poznawać i szanować inne tradycje
i systemy filozoficzne oraz uznawać prawo każdego
ludu i kultury do posiłkowania się własną tradycją
w rozumieniu tajemnicy Boga i w przyjmowaniu
Ewangelii Jezusa, która jest światłem dla kultur i siłą
ich przemiany.
W kontekście tej złożonej dynamiki zadajemy sobie
pytanie: «Kim są uprzywilejowani odbiorcy orędzia
Ewangelii?». Odpowiedź jest jasna i znajdujemy ją
w samej Ewangelii: są to ubodzy, mali i ułomni, ci,
którzy często są pogardzani i zapominani, ci, którzy
nie mają czym ci się odwdzięczyć (por. Łk 14, 13-14).
Ewangelizacja skierowana przede wszystkim do nich
jest znakiem królestwa, które przyniósł Jezus: «Istnieje
nierozerwalna więź między naszą wiarą a ubogimi.
Nie pozostawmy ich nigdy samych» (adhort. Apost.
Evangelii gaudium, 48). Musi to być szczególnie jasne
w przypadku osób, które wybierają życie konsekrowane
w zgromadzeniu misyjnym: poprzez ślub ubóstwa
osoba decyduje się naśladować Chrystusa w tej
właśnie Jego preferencji, nie w sposób ideologiczny,
lecz przez utożsamianie się tak jak On z ubogimi, życie
tak jak oni w niepewności codziennej egzystencji
i rezygnację z wszelkiej władzy, by stać się braćmi
i siostrami ostatnich, dając im świadectwo radości,
która płynie z Ewangelii, i wyraz miłości Bożej.
Aby dawać w życiu świadectwo chrześcijańskie i być
znakami miłości Ojca wśród małych i ubogich, osoby
konsekrowane są powołane do tego, by promować
w posłudze misji obecność wiernych świeckich.
Już Sobór Watykański II powiedział: «Świeccy niech
współpracują w kościelnym dziele ewangelizacji
i uczestniczą w jego zbawczej misji jako świadkowie,
a zarazem żywe narzędzia» (Ad gentes, 41). Konieczne
jest, by konsekrowani misjonarze coraz odważniej
otwierali się na tych, którzy są gotowi z nimi
współpracować, nawet w ograniczonym czasie,
w konkretnej rzeczywistości. Są to bracia i siostry,
którzy pragną dzielić powołanie misyjne wpisane

w chrzest. Domy i struktury misyjne są naturalnymi
miejscami, by ich przyjmować i wspierać w sensie
ludzkim, duchowym i apostolskim.
Instytucje i dzieła misyjne Kościoła są całkowicie
oddane służbie tym, którzy nie znają Ewangelii
Jezusa. By skutecznie realizować ten cel, potrzebują
one charyzmatów i zaangażowania misyjnego osób
konsekrowanych, ale i osobom konsekrowanym
potrzebna jest struktura służebna, będąca wyrazem
troski Biskupa Rzymu o zapewnienie koinonia, tak
aby współpraca i współdziałanie były integralną
częścią świadectwa misyjnego. Jezus przedstawił
jedność uczniów jako warunek, aby świat uwierzył
(por. J 17, 21). Ta zbieżność nie jest równoznaczna
z prawno- organizacyjnym podporządkowaniem
strukturom instytucjonalnym lub ograniczaniem
wyobraźni Ducha, który wzbudza różnorodność, lecz
oznacza nadanie większej skuteczności przesłaniu
ewangelicznemu i promowanie jedności celów, która
też jest owocem Ducha Świętego.
Dzieło misyjne Następcy Piotra ma powszechny
horyzont apostolski. Dlatego potrzebuje również
licznych charyzmatów życia konsekrowanego, aby
ogarniać rozległy horyzont ewangelizacji i być w stanie
zapewnić odpowiednią obecność na pograniczach
i obszarach, do których dociera.
Drodzy bracia i siostry, pasją misjonarza jest Ewangelia.
Św. Paweł mógł powiedzieć: «Biada mi (…), gdybym nie
głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). Ewangelia jest źródłem
radości, wyzwolenia i zbawienia dla każdego człowieka.
Kościół jest świadomy tego daru, dlatego niestrudzenie
i nieustannie głosi wszystkim, «co było od początku,
cośmy usłyszeli (...), co ujrzeliśmy własnymi oczami»
(1 J 1, 1). Misją sług Słowa – biskupów, kapłanów,
zakonników i wiernych świeckich – jest umożliwienie
wszystkim bez wyjątku osobistej relacji z Chrystusem.
Na ogromnym obszarze działalności misyjnej Kościoła
każdy ochrzczony jest wezwany do tego, by jak
najlepiej wypełniał swoje zadanie, zgodnie ze swoją
indywidualną sytuacją. Wielkoduszną odpowiedź na
to powszechne powołanie mogą dać konsekrowani
mężczyźni i kobiety poprzez intensywne życie modlitwy
i jedności z Panem i Jego odkupieńczą ofiarą.
Zawierzając Maryi, Matce Kościoła i wzorowi
misyjności, wszystkich, którzy w każdym stanie życia
współpracują w głoszeniu Ewangeliiad gentes lub na
własnym terytorium, z serca przekazuję każdemu
Błogosławieństwo Apostolskie.

Franciszek
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CARITAS
STAŁY DYŻUR CARITAS
Oprócz comiesięcznego dyżuru w czasie wydawania darów żywnościowych
wprowadzamy stały dyżur piątkowy (godz. 17.00-18.00), w czasie którego
będzie można przyjść, porozmawiac, zgłosić osoby potrzebujące pomocy
lub zadeklarować chęć włączenia się w prace naszego Parafialnego Zespołu.
Zapraszamy!

WYPRAWKI SZKOLNE
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą
prośbę o wsparcie dzieci potrzebujących pomocy przy
skompletowaniu wyprawek szkolnych. Jak zawsze
odzew naszych parafian był znakomity. Dzięki ofiarom
złożonym do puszki przy ołtarzu św. Antoniego
mogliśmy pomóc bezpośrednio dziesięciorgu dzieciom
godnie rozpocząć nowy rok szkolny. Dziękujemy
z całego serca!

1 % NA KOLONIE
Dzięki wspaniałemu odzewowi
naszych parafian udało się nam za
pieniądze pozyskane w ramach 1 %
wesprzeć 21 dzieci z naszej parafii,
które w wakacje wypoczywały
w górach i nad morzem. Uśmiech
na twarzach dzieci i szczera
modlitwa za ofiarodawców niech
będą najlepszym wyrazem ich
wdzięczności.
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ŚWIĘTO PATRONALNE CARITAS
Patronem Caritas Archidiecezji w Warszawskiej
jest bł. Honorat Koźmiński, którego wspomnienie
obchodzimy 13 października. Tego dnia przypada
święto patronalne Caritas. Przypominamy, że Caritas
Archidiecezji Warszawskiej niesie pomoc materialną
wielu potrzebującym. Zapraszamy do włączenia się
w dzieło miłosierdzia przez duchowe i materialne
wsparcie naszych działań. Zachęcamy też do modlitwy
w następujących intencjach: za ciężko chorych pacjentów
placówek Caritas AW, o wszelkie potrzebne łaski dla
pracowników i wolontariuszy Caritas AW, o pomyślność
i Boże błogosławieństwo dla darczyńców Caritas AW.
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INTENCJE MSZALNE PAŹDZIERNIK 2015 r.
01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK, WSPOMNIENIE
ŚW. TERESY OD DZ. JEZUS – ODPUST PARAFIALNY)
7.00
8.00
18.00

Wolna intencja
1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 		
dla Teresy w dniu imienin
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.1)
za Parafian – suma odpustowa

07 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (ŚRODA)
7.00
8.00
18.00

Wolna intencja
1) za zmarłych z rodziny Uszyńskich i Żurawskich
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.7)
Za śp. Dominika, Jana i Czesława; za śp. Jakuba
Iwińskiego z okazji urodzin; za śp. Elżbietę 		
Gonciarz w 1. rocznicę śmierci;

02 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK)

08 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00
8.00

7.00
8.00
18.00

18.00

Wolna intencja
1) w intencji żyjących i zmarłych członków 		
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 		
Jezusa
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.2)
Dziękczynno-błagalna, w 26. rocznicę ślubu 		
Jana i Marzeny, 23. rocznicę ślubu Piotra
i Anny, w 8. rocznicę ślubu Krzysztofa i Magdy
oraz w 3. rocznicę ślubu Adama i Małgorzaty

09 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

03 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00

W intencji Anny i Pawła, w 2. rocznicę ślubu, 		
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
1) w intencji żyjących i zmarłych członków 		
Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.3)
O odzyskanie utraconej wiary dla syna Dariusza

Wolna intencja
Za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.8)
Za śp. Mariana Mizerskiego w 17. rocznicę 		
śmierci

Wolna intencja
Za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.9)
Za zmarłych z naszych rodzin polecanych w 		
wypominkach

05 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

Wolna intencja
1) za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego w 4. rocznicę
śmierci o miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.5)
za śp. Stanisławę, Józefa, Tadeusza, Stanisława i
Władysława Śliweckich oraz Mariannę Głowala

06 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00
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Wolna intencja
1) w intencji Wiktora i Artura z okazji imienin, o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.6)
Dziękczynno-błagalna, w 8. rocznicę ślubu 		
Katarzyny i Sławomira, z prośbą o Boże 		
błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia

8.00
18.00

za śp. Jadwigę, Franciszka Szydlik, Teresę Kasprzak
i Józefa Zabłockiego
1) za śp. Jadwigę Okurowską z okazji imienin oraz jej
męża Tadeusza Okurowskiego
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.15)
za śp. Jadwigę Kaczorek, Helenę i Stanisława 		
Kaczorek

16 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.16)
za śp. Mariana Maliszewskiego w 15. rocznicę 		
śmierci

17 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.17)
za śp. Jadwigę Radziszewską oraz zmarłych
z
rodziny
Radzieszewskich,
Czarkowskich
i Niemyjskich

7.30
9.30

wolna intencja
Za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.10)
1) za śp. Kazimierza Kobyłeckiego w 14. rocznicę
śmierci i Aleksandrę Kobyłecką
2) za śp. Dianę Śliwerską w 1. rocznicę śmierci

7.30

18.00

7.00

7.00
8.00
18.00

11 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA)

12.30

15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK)

10 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (SOBOTA)

7.30
9.30

11.00

w intencji nauczycieli

18 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA)

04 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA)
Za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.4)
Dziękczynno-błagalna, w 5. rocznicę ślubu
Anny i Macieja, z prośbą o Boże			
błogosławieństwo dla nich i ich synów, 		
Dominika i Kacpra
1) za śp. Aleksandra i Anastazję Pindor,
Bernarda i Danutę Brzozowskich oraz Marię 		
Karwowską
2) za śp. Anielę i Jana Wojdalskich
W intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą 		
tajemnic)
za śp. Ewę Tkaczyk o łaskę życia wiecznego

18.00

9.30
11.00
12.30
18.00

1) za śp. Franciszka i Natalię Dymnickich
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.11)
za śp. Józefę Mętrak w 8. rocznicę śmierci oraz
Janusza, Stanisława, Józefa, Helenę i Mariana 		
Mętraków
za śp. Antoniego Wawryków, Janinę, Wacława,
Jerzego, Zygmunta i Jarosława Kufirskich oraz Irenę
Wichert
za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców oraz
Domowe Kręgi Biblijne (chrzty)
za śp. Teresę Gdak

12 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.12)
w 29. rocznicę ślubu Krystyny i Mariana, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na 		
dalsze lata wspólnego życia

13 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.13)
1) za śp. Elizę Wolską w 1. rocznicę śmierci
2) o Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji
18. rocznicy urodzin

14 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (ŚRODA)
7.00
8.00

11.00
12.30
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.18)
za śp. Józefę i Łukasza Szczepaniak oraz Władysława
Supeł
za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich
za Parafian
za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza Szaniawskich

19 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.19)
w dniu urodzin Jarosława, z prośbą o Boże 		
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
za śp. Irenę Gajewską

20 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.20)
1) za śp. Irenę Łabędzką w dniu imienin
2) za śp. Irenę Dąbrowską, Izydora Dąbrowskiego
oraz Wiktora i Mariannę Wojtaszek
za śp. Leszka Tomaszewskiego w 14. rocznicę 		
śmierci

21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (ŚRODA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.21)
wolne intencje

22 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK, WSPOMNIENIE
ŚW. JANA PAWŁA II)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.22)
za śp. Eugeniusza Wiąckiewicza w 10. rocznicę
śmierci, za śp. Katarzynę, Michała i Józefa 		
Wiąckiewiczów
za śp. Jana Kalisiaka w 1. rocznicę śmierci oraz Jana
i Julię Tomaszewskich

23 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.23)
za śp. Józefa i Stefanię Cyrul

24 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.24)
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza
z okazji imienin

25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (XXX NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.25)
za śp. Krystynę Stępień w 2. rocznicę śmierci
o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Urszuli
za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
wolna intencja

26 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) za śp. Tadeusza Kącę
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.26)
za śp. Genowefę i Zbigniewa Kujawskich oraz Janinę
i Lecha Sianowskich

27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.27)
1) za śp. Józefę, Antoniego i Franciszka Kochanowiczów
2) za śp. Sabinę i Mariana Krysteckich
za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława Orlińskich
i Stefana Widyńskiego

28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (ŚRODA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) za śp. Tadeusza Okurowskiego z okazji imienin
oraz Jadwigę Okurowską
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.28)
w intencji Sługi Bożego Stefana kardynała 		
Wyszyńskiego, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących
w naszej parafii

29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.29)
za śp. Tadeusza Badach i zmarłych z rodziny Badach

30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
a śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.30-ost.)
wolna intencja

31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Ryszarda, Mariusza, Wiesława, Jana i Rozalię
Falkowskich oraz Mariannę Dobrzeniecką
za śp. Alinę Chojnacką

wolna intencja
za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.14)
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INTENCJE MSZALNE LISTOPAD 2015 r.
01 LISTOPADA 2015 R. (NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH)
7.30

9.30
12.00
18.00

za śp. Mariannę, Bolesława, Reginę, Halinę, Kazimierę,
Mieczysława, Stanisława, Kazimierza Gawrysiów
oraz zmarłych z rodziny Bocianów, Dąbrowskich,
Paplińskich, Murawskich oraz Adolfa, Stanisława
i Marka
1) za śp. Ewę Tkaczyk o łaskę życia wiecznego
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.1)
za wszystkich wiernych zmarłych
(odprawiana na cmentarzu)
za śp. Barbarę i Zdzisława Janiak

02 LISTOPADA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH)
7.00
8.00
18.00

za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.2)
za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich i wszystkich
zmarłych z ich rodzin oraz śp. Leokadię Szymańską
za wszystkich wiernych zmarłych, za zmarłych
z naszych rodzin polecanych w wypominkach

03 LISTOPADA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Tomasza Woźniak z okazji urodzin oraz dla całej
rodziny
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.3)
za śp. Stanisława Fabisiewicza z okazji urodzin

04 LISTOPADA 2015 R. (ŚRODA)
7.00
8.00
18.00

1) w 75. rocznicę urodzin Karola, o łaskę zdrowia
I opiekę Matki Bożej
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.4)
1) za śp. Józefa Krzepinę
2) za śp. Hieronima Skibińskiego w 12. rocznicę
śmierci
wolne intencje

16 LISTOPADA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)

25 LISTOPADA 2015 R. (ŚRODA)

08 LISTOPADA 2015 R. (XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.00
8.00
18.00

7.00
8.00
18.00

7.30
9.30

17 LISTOPADA 2015 R. (WTOREK)

11.00
12.30
18.00

09 LISTOPADA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

8.00
18.00

za śp. Elżbietę Godek oraz zmarłych z rodziny 		
Nalewajków, Godków, Paciaków i Mireckich
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.5)
o liczne i święte powołania kapłańskie oraz 		
błogosławieństwo Boże dla księży pracujących
w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

06 LISTOPADA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.6)
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
za śp. Stanisława Więckowskiego w 10. rocznicę
śmierci

07 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00
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za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.7)
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
za śp. Zofię i Zygmunta Matusiak		

Wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.9)
za śp. Stanisławę i Zygmunta Pawłowskich

10 LISTOPADA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.10)
za śp. Helenę Kałuskę w 1. rocznicę śmierci
za śp. Helenę i Stanisława Roweckich

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.17)
za śp. Lecha Sianowskiego

18 LISTOPADA 2015 R. ( ŚRODA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.18)
za śp. Marię Lendzion w 15. rocznicę śmierci oraz
śp. Stanisława Lendziona

18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.20)
dziękczynno-błagalna w 80. rocznicę urodzin,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Janiny i całej rodziny

12 LISTOPADA 2015 R. (CZWARTEK)

21 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)

7.00
8.00
18.00

7.00
8.00
18.00

13 LISTOPADA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.13)
za śp. Helenę i Ludwika w 30. rocznicę śmierci
Cendrowskich, śp. Henryka, Mirosława, Marcina,
Rozalię i Michała Zęgota oraz rodziców – Rozalię
i Franciszka Kisiel i dusze w czyśćcu cierpiące

14 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
1) msza wotywna ku czci św. Alberta Wielkiego
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.14)
za śp. Arkadiusza, Anielę i Stanisława Głowackich oraz
Józefa, Irenę i Józefa Stellwag i Jana Frelika

15 LISTOPADA 2015 R. (XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

w intencji Alicji w 4. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
za zmarłych z rodziny Sytów, Siwków i Siwickich
w intencji Kai w 9. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej
i jej rodziny
1) za Parafian
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.15)
za śp. Henryka Orskiego

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.26)
za śp. Bohdana Prusinowskiego w 2. rocznicę śmierci
oraz jego rodziców Feliksę i Władysława oraz teściów
Zofię i Władysława

27 LISTOPADA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.27)
za śp. Gabrielę i Waleriana Jesiona

7.00
8.00

za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.19)
za śp. Konstantego Mańkowskiego w 2. rocznicę
śmierci
za śp. Wiesławę Rosołek w 1. rocznicę śmierci

7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.12)
wolna intencja

7.00
8.00
18.00

7.00
8.00

7.00
8.00
18.00

26 LISTOPADA 2015 R. (CZWARTEK)

28 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)

20 LISTOPADA 2015 R. (PIĄTEK)

wolna intencja
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Marzeny Kaczorek w dniu 50. urodzin
1) za Ojczyznę
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.11)

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.24)
wolne intencje

19 LISTOPADA 2015 R. (CZWARTEK)

11 LISTOPADA 2015 R. (ŚRODA, ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI)

05 LISTOPADA 2015 R. (CZWARTEK)
7.00

za śp. Jana i Teodorę Ziemkiewicz
za śp. Annę, Leokadię i Adama Andrychowiczów, Zofię
i Szymona Markiewiczów oraz Irenę i Jana Urów
za śp. Zbigniewa Kujawskiego
za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny
oraz Domowe Kręgi Biblijne (chrzty)
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.8)

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.16)
za śp. Helenę Liman w 24. rocznicę śmierci oraz
Wirgiliusza Gawora w 4. rocznicę śmierci

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.21)
za śp. Zofię i Jana Stępniaków oraz Stefanię i Bolesława
Sobańskich

22 LISTOPADA 2015 R. (NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Mieczysława Bardadyna w 9. rocznicę śmierci
oraz zmarłych rodziców i braci
za śp. Cecylię Kobus w dniu imienin
1) za śp. Martę Rogulską w 15. rocznicę śmierci
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.22)
za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana i Sławka Kmiecińskich,
Janusza i jego rodziców - Janinę i Jana Kozłowskich
oraz zmarłych z rodziny Kmiecińskich i Kozłowskich

18.00

wolna intencja
za śp. Zbigniewa Cholewskiego w 10. rocznicę śmierci,
śp. Józefę Cholewską w 8. rocznicę śmierci
i śp. Ryszarda Cholewskiego w 5. rocznicę śmierci
1) w intencji Sługi Bożego Stefana kardynała
Wyszyńskiego, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących
w naszej parafii
2) za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.28)

29 LISTOPADA 2015 R. (I NIEDZIELA ADWENTU)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

wolna intencja
za śp. Krystynę i Henryka Zadrogów
o dary Ducha Św., zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Barbary i Krzysztofa
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.29)
za śp. Izabelę, Jana Lewandowskich i Stanisława Smyla

30 LISTOPADA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
6.30
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.30-ost.)
za śp. Andrzeja Nowosielskiego

23 LISTOPADA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.23)
za śp. Henryka Rzącę w 34. rocznicę śmierci oraz
Katarzynę i Aleksandra Ciechocińskich

24 LISTOPADA 2015 R. (WTOREK)
7.00
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Wacławę i Antoniego Bartkowskich (gr.24)
wolna intencja
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