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„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni 
aż do skończenia świata”

 (por. Mt 28,20)

UMIŁOWANI MOI PARAFIANIE!

W SERCU PROBOSZCZA

Nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pana 
Jezusa są dla nas powodem do śpiewania: „We-
soły nam dzień dziś nastał, którego z nas 
każdy żądał!”. Obecny trudny czas, gdy tak wie-
le słyszymy o zagrożeniu i śmierci, wzywa nas, 
wierzących, do głośnego wyznania naszej Wiary 
w Chrystusa, który tak powiedział do uczniów: 
„Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie!” 

Damy temu wyraz, gdy zaśpiewamy w rodzi-
nach, a nawet i «na balkonach», że Pan Jezus jest 
zwycięzcą piekła, śmierci i szatana. Żeby było to 
możliwe, musimy się do tego przygotować. 

My, kapłani. pragniemy Wam w tym pomóc.
W poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Ty-

godnia od g. 18.30 do g. 21.00 będziemy czekali na 
Was z posługą Sakramentu Pokuty i Pojednania, 
zaś w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od g. 10.00 
do 17.00 (zasady podczas spowiedzi, takie jak np. 
w kolejce na pocztę).

Ze względów bezpieczeństwa, by była zacho-
wana odległość pomiędzy penitentami, spowiedź 
będzie w Kaplicy Adoracji, Kaplicy Łazarza oraz 
dwaj księża będą spowiadać w kościele. 

Ja będę spowiadał w Kaplicy Adoracji, ks. Ja-
nusz w Kaplicy Łazarza, ks. Marcin i ks. Jerzy – 
w kościele. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę bę-
dzie spowiadał jeden kapłan – w kościele.

Kto z różnych powodów nie będzie mógł sko-
rzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, może 
i powinien to uczynić w ciągu okresu Wielkanoc-
nego. Na spowiedź można się też umówić indy-
widualnie z kapłanem drogą mailową. Adres na 
stronie naszej parafii. 

W Wielki Czwartek, który jest dniem ustano-
wienia Eucharystii i Kapłaństwa, zachęcam do 
Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, a gdy-
by to nie było możliwe, do prywatnego dzięk-
czynienia za Dar Chrystusa Obecnego pod Posta-
cią Chleba i Wina oraz modlitwy za kapłanów, 
szczególnie z naszej parafii. 

W Wielki Piątek zachęcam do zrobienia we 
własnym domu adoracji krzyża: niech każdy 
z Was zrobi w ciszy przed krzyżem rachunek 
sumienia i wzbudzi żal za grzechy, gdyż w tym 
szczególnym czasie, który dał nam Bóg, jesteśmy 
szczególnie wezwani do pokuty i modlitwy wy-
nagradzającej za grzechy. Warto też z domowni-
kami odprawić drogę krzyżową lub uczestniczyć 
w jej transmisji nadawanej w telewizji lub przez 
internet. Nie zapomnijmy, że jest to dzień ścisłego 
Postu. 

Od godziny 20.00 przez noc z Wielkiego Piąt-
ku na Wielką Sobotę oraz przez cały następny 

dzień będzie Adoracja Chrystusa w Grobie, który 
w tym roku będzie w naszej Kaplicy Adoracji. Za-
praszam po dwie osoby na każdą godzinę adora-
cji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. 
Wypełnimy pragnienie Pana Jezusa wypowie-
dziane do uczniów: „Jednej godziny nie mogli-
ście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie”. 

Proszę o zgłaszanie się na «wartę” przy Jezusie 
Eucharystycznym. 

Wielka Sobota jest czasem wyciszenia, modli-
twy i pokuty oraz czekania na Wielką Noc Zmar-
twychwstania.

Skorzystajmy z różnych transmisji Liturgii Tri-
duum Paschalnego. 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński mó-
wił: „Nic tak nie napełnia duszy jak modlitwa 
uwielbienia”. Dlatego uwielbiajmy Boga, mimo 
tak trudnego czasu, który przeżywamy. 

Dziękuję za Waszą pamięć w modlitwie o nas, 
duszpasterzach. My również będziemy modlić się 
za Was, a szczególnie za Chorych w Wielki Piątek 
przez noc i w Wielką Sobotę. 

Proszę Boga, by w naszym kościele powstała 
Wieczysta Adoracja, jako wotum za przeżycie 
epidemii. 

Śp. ksiądz Julian Chrościcki złożył ślub wy-
budowania naszej świątyni, w podzięce za ura-
towanie życia, tak i my, po tej epidemii musimy 
odbudować Żywy Kościół przez modlitwę, żal za 
grzechy i autentyczną oraz świadomą wiarę w 
Zmartwychwstałego Pana Jezusa i Jego Miłość 
Miłosierną.

Na Święta Wielkanocne życzę wszystkim Wam 
pokoju i radości ducha, pięknie przeżywanej li-
turgii domowej, zdrowia, tzn. ciała, zdrowego 
spojrzenia na obecną rzeczywistość, świadomej 
wiary i fascynacji Chrystusem Zmartwychwsta-
łym. Alleluja. Pan Jezus żyje!

Wasz proboszcz Zygmunt i Wasi księża

P.S. Dziękuję za ofiary przekazywane na po-
trzeby kościoła, czy to na konto, czy do skarbony, 
a szczególnie za ofiary składane na konto chary-
tatywne. Proszę, byście zgłaszali osoby potrzebu-
jące oraz zachęcam byście pomagali bezpośred-
nio tym, których znacie. Teraz jest szczególny 
czas na naszą wrażliwość na innych.

Bóg jest największym naszym dobroczyńcą, 
który niech Wam Błogosławi. Alleluja!
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Drodzy Czytelnicy!
Obecny numer „Uwierzyć”, dostępny jest (jak 
narazie) tylko w wersji elektronicznej. Utrudnienia 
druku z racji obecnego stanu epidemiologicznego 
spowodowały, że redakcja podjęła taką decyzję. 
Gdy tylko będzie to możliwe, kwartalnik ukaże się 
w wersji drukowanej.
Każdy z nas przeżywa doświadczenia spowodowane 
pandemią koronawirusa. Jesteśmy poruszeni 
informacjami o śmierci wielu tysięcy osób na 
całym świecie oraz o osobach, które przebywają 
w szpitalach czy są poddani kwarantannie. Nie 
ulega wątpliwości, że jest to czas próby. 
Na naszej okładce pojawia się obraz Pana Jezusa 
Zmartwychwstałego i św. Tomasza, dotykającego 
Jego ran. Scena, która została opisana w Ewangelii 
pozwoliła św. Tomaszowi wyznać wiarę: „Pan 
mój i Bóg mój”. W tym dzisiejszym naszym 
doświadczeniu, kiedy celebrujemy w Chrystusie 
święta nowego życia, jesteśmy na nowo zaproszeni 
do bycia z Nim, z Jego ranami, ale i także w Jego 
zmartwychwstaniu.
Obecny numer poświęcony jest postaci ks. prof. 
Ryszarda Rumianka, patrona fundacji, działającej 
przy naszej parafii. W tym roku obchodzimy dziesiątą 
rocznicę katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem, 
w której zginął także ks. Ryszard Rumianek. 
Zamieszczamy również przemówienie, które zostało 
wygłoszone w naszym kościele 30 grudnia 2019 r. 
podczas pogrzebu żołnierza niezłomnego, majora 
Eugeniusza Madonia. 
W innych artykułach opisujemy ostanie wydarzenia 
z życia parafii, a także zamieszczamy uzupełnioną 
listę pracujących księży i artykuł poświęcony ks. 
Janowi Mężyńskiemu. 

Ks. Marcin A. Różański
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Nasza okładka: Caravaggio – Niewierny Tomasz
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich!

Pan Bóg daje nam trudny czas! Jednak wszystko dzieje się zgodnie z Jego wolą. Widzi-

my to dziś bardzo wyraźnie, jak ważne są Jego słowa: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech 

weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. 

Z powodu przeżywanych wydarzeń, w naszym życiu rodzą się nowe pytania, myśli, 

które weryfikują dotychczasową wiarę. Ale czy w tym czasie, trudnym czasie, chcemy 

być z Chrystusem do końca, do śmierci na krzyżu? On nas zapewnia: „Jestem z wami aż 

do skończenia świata”. 

W Wielką Sobotę, podczas liturgii w naszych kościołach zostaną wyśpiewane słowa 

z Orędzia Paschalnego: „Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszy-

ła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa 

na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca 

i gromadzi w społeczności świętych”.

Drodzy Parafianie! Te słowa mówią o zwycięstwie Pana Jezusa nad mrokami grzechu 

i zepsucia pogańskiego życia, w którym to nasz świat się pogrążył. Dlatego w te święta 

jesteśmy na nowo pobudzeni do wiary w Zmartwychwstałego Pana, tego który pokonuje 

grzech i szatana. Należy trwać przy Chrystusie do końca, przez krzyż aż do Poranka 

Wielkanocnego, kiedy ukaże się jako Zmartwychwstały i należy wołać za siebie i za cały 

świat: „Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie – miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata”. 

Tego Wam wszyscy życzymy, modląc się za Was i prosząc o modlitwę

Ks. Zygmunt Niewęgłowski, proboszcz i księża:  

Zenon Piskorski, Jerzy Król, Janusz Kapusta i ks. Marcin A. Różański
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85-lecie Parafii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus i Męczenników Rzymskich
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23 listopada
– przygotowywanie ozdób 
choinkowych przez bielanki..................
30 listopada
– pielgrzymka do Kałkowa..................
8 grudnia
– 85 rocznica powstania 
parafii: ślubowanie bielanek 
i poświęcenie nowego sztandaru 
ministrantów..................
15 grudnia
– Mikołajowa zawierucha 
– spotkanie dla dzieci 
organizowane przez fundacje ks. 
prof. Rumianka..................
19 grudnia
– Wigilia dla Liturgicznej Służby 
Ołtarza..................
25 grudnia
– pasterka pod 
przewodnictwem ks. bpa 
Wojciecha Osiala..................
30 grudnia
– pogrzeb majora Eugeniusza 
Madonia, żołnierza niezłomnego..................
2 lutego
– Matki Bożej Gromnicznej ..................
16 lutego
– kolejny cykl katechez dla 
młodzieży i dorosłych..................

Kalendarium:

Pielgrzymka 
do Sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie

30 listopada, z samego rana, na czele z Księdzem Jerzym wyruszyli-
śmy do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi 
Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Wśród pielgrzymów nie zabra-
kło również bielanek.

Jedyne, cudowne i urokliwe miejsce w Polsce, które w swoich ogrodach 
ukrywa wiele niespodzianek.

Zaczątkiem Sanktuarium była niewielka kaplica wzniesiona w 1971 roku. 
Dwupoziomowy kościół, usytuowany przy wejściu na teren Sanktuarium 
wybudowany został w latach 1983-88. Umieszczona w nim została kopia 



6 7

W PARAFII W PARAFII

776

cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski z Lichenia.
Idąc drogą Pielgrzyma mijamy wysoką, niemal czarną figurę Chrystusa. 

Kierując się w stronę Golgoty, ku uciesze zwłaszcza dzieci napotykamy 
mini zoo. Monumentalna Golgota wznosi się na wysokość 33 metrów. 

Ten niesamowity budynek to w rzeczywistości zlepek komnat, komór 
i mniejszych lub większych komórek, z których każda przypomina jedno bo-
lesne wydarzenie w dziejach Polski. Najwięcej wystaw poświęconych jest 
z II wojny światowej powiązanych z męczeństwem Polaków na Wschodzie, 
w miejscach takich jak Katyń, Kozielsk czy Ostaszków. Na pięciu piętrach 
mieszczą się kaplice upamiętniające najnowszą historię Polski: kaplica Po-
wstania Warszawskiego, cela śmierci św. Maksymiliana Kolbego, kaplica Ka-
tyńska, kaplice kopalni Wujek i Jastrzębie. Jest oratorium Sługi Bożej Janiny 
Kierocińskiej, założycielki Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, która w cza-
sie II wojny opiekowała się dziećmi żydowskimi, chroniąc je od zagłady. 

W dużym przykościelnym ogrodzie zbudowano z wielkich głazów skal-
nych Grotę Lourdzką – kopię tej z Portugalii, a także 14 stacji Drogi Krzy-
żowej według projektu zakonnicy Haliny Tobiasz.

W strefie sakralnej znajdują się również liczne kapliczki i pomniki: przy 
bramie głównej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz św. Michała Archa-
nioła, kapliczka Piety, postument ku czci 80 żołnierzy Armii Krajowej, roz-
strzelanych przez niemieckich żołnierzy w 1943 r., postument poświęcony 
pamięci 104 Polaków zamordowanych przez nazistów. W pobliżu Golgoty 
stoi figura św. Floriana oraz pomnik ordynariusza diecezji radomskiej – 
księdza biskupa Jana Chrapka.

W budynku Misterium Męki Pańskiej została umieszczona Panorama 
Męki i Śmierci Chrystusa, która, oprócz części z obrazami i mechanizma-
mi, posiada ozdobioną gontami salę widowiskową, przypominającą w stylu 
greckie teatry. Nieopodal Domu Pielgrzyma postawiono figurę karmelitan-
ki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus – tak spotkaliśmy „naszą Tereskę”. To nie-
samowite miejsce natchnęło wielu z nas nostalgią.

W drodze powrotnej ksiądz Jerzy oprócz śpiewnika pielgrzyma i patrio-
tycznego przygotował dla nas niespodziankę – pieśń na roraty „Matko Boża 
przyjdź z nieba”.
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Kalendarium:
26 lutego
– Środa popielcowa, rozpoczęcie 
Wielkiego Postu..................
9-11 marca 
– szkolne rekolekcje ..................
5 kwietnia 
– Niedziela Palmowa..................
9 kwietnia 
– Wielki Czwartek..................
10 kwietnia 
– Wielki Piątek..................
11 kwietnia 
– Wielka Sobota..................
12 kwietnia 
– Zmartwychwstanie..................
31 maja 
– Zesłanie Ducha Świętego..................
7 czerwca 
– Beatyfikacja ks. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego

..................
11 czerwca 
– Boże Ciało
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23 listopada salę teatralną zdominowały cekiny, 
wstążki, wstążeczki i styropianowe bombki.

Wraz z rodzicami zabraliśmy się do tworzenia 
kolorowych arcydzieł. Każda z bielanek przygoto-
wała piękne ozdoby choinkowe. Była to również 
próba generalna przed reprezentowaniem stoiska 
bielanek na zbliżającej się imprezie organizowanej 
w naszej parafii.

Ale o tym w następnej części artykułu...
Z okazji 85-lecia powstania naszej Parafii, 8 

grudnia, bielanki odnowiły przyrzeczenia przyna-
leżności do Dziewczęcej Służby Maryjnej.

Cztery dziewczynki po raz pierwszy złożyły 
swoje przyrzeczenia i otrzymały błękitne peleryn-
ki z monogramem Maryi oraz cudowne medaliki.

Tego dnia również Męska Służba Liturgiczna 
miała swoje święto, a mianowicie poświęcenie 
sztandaru ministrantów.

Po zakończeniu Mszy Św. bielanki i ministranci 
wraz z rodzinami spotkali się w kawiarence, aby 
przy słodkim poczęstunku świętować to piękne 
wydarzenie.

15 grudnia bielanki włączyły się w Mikołajko-
wą Zawieruchę organizowaną przez Fundację im. 
ks. prof. R. Rumianka.

Nasze stoisko z bombkami i kolorowymi cekina-

mi do samodzielnego tworzenia było bardzo oble-
gane przez uczestników imprezy.

19 grudnia miało miejsce spotkanie wigilij-
ne dla Służby Liturgicznej. Rozpoczęliśmy je od 
wspólnego uczestnictwa w Mszy Świętej, po czym 
– lektorzy, ministranci i bielanki wraz z rodzinami 
udaliśmy się do kawiarenki.

Na początku odczytaliśmy fragment o narodze-
niu Jezusa z Ewangelii św. Łukasza, oraz złączyli-
śmy się we wspólnej modlitwie. Nie zabrakło czasu 
na dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń 
i śpiewanie kolęd. Oczywiście odwiedził nas rów-
nież Święty Mikołaj :) Uściskom, życzeniom i rado-
ści nie było końca.

Cieszymy się, że jako wspólnota możemy razem 
modlić się i świętować. 

Był bal Wszystkich Świętych, więc nie mogło za-
braknąć balu karnawałowego.

6 lutego w kawiarence pojawili się niespodzie-
wani goście: kotki, królewny, księżniczki, Spider-
-man i inni.

Tańce i hulanki trwały prawie do świtu. Oczy-
wiście nie zabrakło słodkich przekąsek i smacz-
nych kanapeczek.

Przed nami wiosna i nowe wyzwania…
Monika Woźniak

Bielanki zimą
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Mikołaj

NIESZPORY
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WIGILIA
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pasterka
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GROMNICZNA

popielec
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rekolekcje
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paczki caritas

parking
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Mowa Pogrzebowa majora Eugeniusza Madonia, wygłoszono 
podczas pogrzebu w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

i Rzymskich Męczenników 30 XII 2019 r. 
Czcigodni Księża, Dostojni Goście, pogrążona w żałobie Rodzino śp. Zmarłego!
Przyszedł czas, gdy ostatni polscy bohaterowie, żołnie-

rze Armii Krajowej, odchodzą na wieczną wartę. Ludzie, dla 
których Bóg, Ojczyzna, honor, godność, złożona przysięga 
wojskowa były ważniejsze niż poczucie bezpieczeństwa i wła-
sne życie. Jednym z nich był śp. Eugeniusz Madoń – Żołnierz 
pochodzący z Ziemi Ułęskiej na Lubelszczyźnie, walczący 
w strukturach ryckich i puławskich AK-WiN. 

Świętej Pamięci Eugeniusz Madoń 15 stycznia 1943 roku 
w wieku 18 lat wstąpił pod pseudonimem „Rower” do Armii 
Krajowej w swojej rodzinnej wsi Podlodówka. Był jednym 
z ponad trzydziestu żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” z tej niewielkiej wsi na pograniczu 
Obwodów Puławskiego i Łukowskiego AK-WiN. 

Oprócz niego żołnierzami tego prawdziwego Wojska Pol-
skiego z Podlodówki byli między innymi:
•	 Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny” – organiza-

tor i dowódca AK w Podlodówce i okolicznych wsiach
•	 Bolesław Jazurek „Liść”
•	 Wacław Jazurek „Belka”
•	 Kazimierz Kopacz „Szmuklerz”
•	 Jan Kowalczyk „Bocian”
•	 Stanisław Lemieszek „Jodła”
•	 Ryszard Madoń „Łoś”
•	 Stanisław Madoń „Kaczeniec”
•	 Stefan Madoń „Dąb”
•	 Wacław Madoń „Jęczmień”
•	 Jan Mączka „Twardy”
•	 Stefan Mączka „Mały”
•	 Stanisław Mich „Orka”
•	 Adolf Osiński „Sęp”
•	 Bolesław Osiński „Marek”
•	 Eugeniusz Osiński „Szał”
•	 Wacław Osiński „Topol”-„Obrót”
•	 Albin Sęk „Żaba”
•	 Jan Sieletycki „Wiewiórka”

Od lipca 1943 roku do marca 1944 roku był elewem kon-
spiracyjnej szkoły podoficerskiej na Placówce 44 Sobieszyn 

Armii Krajowej. Jednym z jego kolegów w tej szkole był Józef 
Lemieszek „Lutnia”, pod okupacją sowiecką komendant pla-
cówki WiN w Blizocinie, zamordowany przez miejscowych 
bechowców w styczniu 1946 roku. W trakcie szkoły podofi-
cerskiej wraz z „Lutnią” i innymi elewami został przydzielony 
przez komendanta Placówki 44 Józefa Grzechnika „Ułana” do 
drużyny dywersyjnej znajdującej się w dyspozycji dowódców 
oddziałów partyzanckich – Mariana Bernaciaka „Orlika” i Je-
rzego Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”.

Jako żołnierz dywersji Placówki 44 Sobieszyn, a jedno-
cześnie podkomendny wyżej wymienionych dowódców, brał 
udział w wielu akcjach bojowych przeciwko Niemcom i ban-
dom komunistycznym. Uczestniczył także w gromadzeniu 
broni z pół bitewnych pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gu-
łowską, w zwalczaniu pospolitego bandytyzmu, zwalczaniu 
kolaboracji z Niemcami oraz w działaniach wywiadowczych, 
szczególnie w stosunku do lotnisk niemieckich w Podlodowie 
i Ułężu. Także w podejmowaniu zrzutów broni na terenie Ob-
wodu Puławskiego AK. W roku 1943 uczestniczył w wysa-
dzeniu pociągu wojskowego na linii Dęblin-Łuków. Brał udział 
w likwidacji ośrodka Hitler Jugend na Brzozowej koło Sobie-
szyna przez Oddział Partyzancki „Orlika” w maju 1944 roku.

Jako żołnierz 1 plutonu Placówki 44 Sobieszyn pod do-
wództwem Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-
-„Polnego” w składzie Oddziału Partyzanckiego „Orlika” 
uczestniczył na początku lipca 1944 roku w pierwszej części 
wyprawy oddziałów AK Obwodu Puławskiego celem likwi-
dacji bandy komunistycznej „Cienia”, która w maju 1944 roku 
dokonała w Owczarni masowego mordu na żołnierzach Od-
działu Partyzanckiego AK „Hektora”.

Wraz z całym plutonem pod dowództwem Wacława Mi-
cha uczestniczył w koncentracji oddziałów Podobwodu Dę-
blin-Ryki AK w lesie pod Nowodworem oraz w Oszczywilku 
w ramach akcji „Burza” oraz w działaniach bojowych oddzia-
łów pod dowództwem „Orlika” w rejonie Ryk, Staw i Dęblina.

Pod okupacją sowiecką, w przeciwieństwie do wielu 
żołnierzy i oficerów Placówki 44 Sobieszyn, zdołał uniknąć 
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aresztowania przez NKWD lub pojmania przez 
następujące raz za razem obławy sowieckie 
i ubeckie na terenie Placówki 44 Sobieszyn.

Rozkazem personalnym nr 2 Piotra Igna-
caka „Justa”, komendanta Inspektoratu Pu-
ławskiego AK, podanym do wiadomości do-
piero 24 sierpnia 1945 roku on, „Lutnia” i kilku 
innych absolwentów szkoły podoficerskiej 
w Sobieszynie, zostali mianowani kapralami 
ze starszeństwem od 11 listopada 1944 roku. 
Rozkaz ten zachował się wraz z wieloma inny-
mi w archiwum zdobytym przez UB podczas 
aresztowania w Garbowie Henryka Piątkow-
skiego „Kotliny”, komendanta Obwodu Puław-
skiego WiN. 

Jesienią 1945 roku został komendantem 
placówki WiN w Podlodówce. Pomimo ob-
ław i prób aresztowania przez UB wytrwał na 
tym stanowisku do ujawnienia w marcu 1947 
roku w PUBP w Łukowie. W oświadczeniu 
ujawnieniowym przyznał się tylko do jednej 
akcji zbrojnej przeciwko funkcjonariuszom UB 
z Garwolina, którzy pewnej nocy ponownie 
próbowali pojmać go w domu w Podlodówce. 

Po ujawnieniu wyjechał do Warszawy, 
gdzie ukończył studia techniczne w trakcie 
których podjął pracę zawodową. W tym czasie 
założył też rodzinę. W latach 1951-1955 pra-
cował jako konstruktor w Centralnym Biurze 
Konstruktorskim Ciągników i Silników Wyso-
koprężnych w Warszawie. Był w tym okresie, 
a szczególnie w roku 1954, rozpracowywany 
przez funkcjonariuszy Departamentu IX MBP, 
między innymi przez funkcjonariusza o nazwi-
sku Hubert Iwulski, przy pomocy grupy tajnych 
informatorów o kryptonimach „Anatol”, „Las”, 
„Olszewski”. Było to dla niego tym bardziej nie-
bezpieczne, że jego nazwisko w latach 1953-
1954 uporczywie pojawiało się w ubeckich 
rozpracowaniach innych Żołnierzy Wyklętych 
z terenu Placówki 44 Sobieszyn, a szczególnie 
w trakcie rozpracowania Wacława Micha „Ty-
grysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego”.

Z tego ciemnego czasu osaczania przez 
funkcjonariuszy okupacji sowieckiej zacho-
wały się w warszawskim IPN dokumenty, 
z których dowiadujemy się między innymi 
o negatywnej postawie Eugeniusza Madonia 
„Rowera” – Żołnierza Wyklętego z Podlodów-
ki wobec reżimu komunistycznego, ale także 
o represjach w stosunku do jego ojca za odmo-
wę wydania zboża na kontyngent.

Po odzyskaniu niepodległości przez naszą 
Ojczyznę uczestniczył w działalności Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Pozostawił po sobie piękną pamiątkę z tych 
ostatnich lat swego dobrego życia w postaci 
osobistego wspomnienia o księdzu Aleksan-
drze Zalskim „Macieju”, kapelanie Placówki 
44 Sobieszyn, znajdującego się na kartach 
wydanej w roku 2008 okolicznościowej publi-

kacji o tym wybitnym kapłanie sobieszyńskim 
w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci. Chcę 
przywołać kilka pierwszych zdań z tego wspo-
mnienia o ks. Zalskim: Placówka 44 Armii Krajo-
wej w Sobieszynie według organizacji wojskowej 
stanowiła pierwszą kompanię, pierwszego bata-
lionu 15 PP „Wilków” Armii Krajowej. W skład 
placówki 44 wchodziły trzy plutony. Pierwszy 
pluton z Podlodówki i okolic. Drugi z Sobieszyna 
i okolic. Trzeci z Nowodworu. Z tych trzech pluto-
nów wybrani żołnierze tworzyli drużynę Kedywu. 
Placówka 44 w Sobieszynie miała swojego ka-
pelana. Ks. Aleksander Zalski jako zaprzysiężony 
członek Armii Krajowej o pseudonimie „Maciej” 
pełnił funkcję kapelana wojskowego. Ksiądz ka-
pelan współpracował z dowódcą placówki kpt. 
Józefem Grzechnikiem ps. „Ułan” jak i z dowód-
cami plutonów. Często w intencji drużyn lub 
sekcji udających się na niebezpieczną akcję ks. 
Kapelan organizował w kościele modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem o szczęśliwy powrót 
uczestników z akcji. 

W tym samym roku 2008 Świętej Pamię-
ci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński w 69 rocznicę napaści niemieckiej 
i sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku 
odznaczył majora w stanie spoczynku Euge-
niusza Madonia Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski w uznaniu jego zasług 
w walce o niepodległość Ojczyzny z okupan-
tem niemieckim i sowieckim. Tym samym 
aktem odznaczeniowym Prezydent Rzeczy-
pospolitej Lech Kaczyński nadał pośmiertnie 
Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski 
także Zenonowi Owczarskiemu „Gzymsowi” 
z Ryk, jednemu z najdzielniejszych żołnierzy 
oddziałów „Orlika” oraz Stanisławowi Warow-
nemu „Mścicielowi” i jego bratu Władysła-
wowi Warownemu „Dębowi” z Dąbi Nowej, 
zamordowanym w roku 1947 przez komuni-
stycznych oprawców z ówczesnych „sądów”, 
UB i MO.

Żegnamy Cię majorze w stanie spoczyn-
ku Eugeniuszu Madoniu – Żołnierzu Wyklęty 
i Niezłomny z Podlodówki, który nigdy nie stra-
ciłeś wiary, że doczekasz Polski takiej, o jaką 
walczyłeś z najeźdźcą niemieckim i sowieckim 
– Polski niepodległej i chrześcijańskiej.

Żegna Cię Koło Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Rykach. Żegna Cię 
Podlodówka i społeczność Gminy Ułęż. Wyra-
zy szacunku i pożegnania kierują również wła-
dze samorządowe Miasta Dęblin.
Dziękujemy za Twoją służbę Ojczyźnie.
Cześć Twojej Pamięci!

Mariusz Pawlak, 
Prezes Koła ŚZŻAK 

im. Majora Mariana Bernaciaka «Orlika»
w Rykach
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Jego Magnificencja 

Rysio
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Ks. Sułek, wraz ze swoją siostrą i mamą 
(nota bene siostrą ks. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego) mieli mieszkać w klasztorze, 
a my na wspomnianej łączce w namiotach. 
W wyprawie tej brała również udział sio-
stra Ryszarda, Basia Rumianek, obecnie Ci-
chocka. Ks. Sułek nie miał doświadczenia 
w organizowaniu takich wypraw, nie posia-
daliśmy też sprzętu, jak namioty czy śpiwo-
ry. Natomiast Ryszard, który od wczesnej 
młodości jeździł na obozy wędrowne i miał 
doświadczenie w organizowaniu wypraw 
górskich, został wtedy poproszony o pomoc 
w zorganizowaniu obozu. Wiedział też skąd 
można wypożyczyć niezbędny sprzęt. Dopie-
ro później dowiedzieliśmy się, że był człon-
kiem drużyny harcerskiej zorganizowanej 
na zasadach skautowskich i przedwojennym 
prawie harcerskim, którą prowadził o. Fran-
ciszek Nowicki, jezuita i harcerz. Właśnie od 
drużyny o. Nowickiego mieliśmy wypoży-
czone namioty i śpiwory. W organizowaniu 
tego letniego obozu brał też udział Andrzej 
Walendziak, przyjaciel Ryszarda, który po-
prosił go, jak sam potem opowiadał, jako 
‘przyzwoitkę’, aby nie być jedynym chłopa-
kiem wśród samych dziewczyn. Rok później 
brałyśmy już udział w prawdziwym obozie 
wędrownym na trasie Rytro – Zakopane pro-
wadzonym przez o. Franciszka Nowickiego 
i nie wiedziałyśmy jeszcze, że zostaniemy 
wszystkie włączone do niezależnej drużyny 
harcerskiej.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich 
w czerwcu 1972 roku został skierowany na 
swoją pierwszą parafię do podwarszawskie-
go Konstancina/Jeziorny, gdzie pracował 2 
lata. Tam też, pewnego wieczora wczesną je-
sienią 1971 składałyśmy przyrzeczenie har-
cerskie i otrzymałyśmy krzyże.

Część jego pracy duszpasterskiej to or-
ganizowanie wspólnot akademickich. Naj-
pierw w Konstancinie/Jeziornie, zorgani-
zował grupę akademicką składającą się 
z maturzystów i studentów mieszkających 
na terenie parafii. Później, już po jego po-
wrocie ze studiów w Rzymie i Jerozolimie, 

podobna grupa powstała w Tarchominie przy filii 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego, gdzie w latach 1979–1982 był prefektem 
alumnów. ‘Nowe’ grupy integrowały się z naszą 
‘starą’ grupą. W taki sposób wyłoniła się grupa 
przyjaciół, która spotykała się co miesiąc. Były to 
spotkania towarzysko-biblijne, na których czytali-
śmy krótkie fragmenty pisma świętego, a następnie 
próbowaliśmy je interpretować. Czasem wyobraź-
nia próbowała zaprowadzić nas zbyt daleko w tej 
interpretacji, ale od tego mieliśmy Ryszarda, bibli-
stę, który zawsze potrafił skierować nasze rozwa-
żania na właściwe tory, czy wręcz przerwać dysku-
sję i podać właściwą interpretację tekstu.

Pomimo, że miał bardzo dużo obowiązków, na-
wet jako rektor nigdy nie odmawiał uczestniczenia 
w ważnych uroczystościach, jakie obchodziliśmy 
w naszych rodzinach. Błogosławił parom małżeń-
skim, udzielał chrztów, towarzyszył naszym bliskim 

Moje pierwsze spotkanie z Ryszardem Rumiankiem (Ryś-
kiem), wtedy klerykiem Wyższego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie, to lipiec 1970 roku. Ks. Wło-
dzimierz Sułek z parafii św. Franciszka z Asyżu na Okęciu 
postanowił zorganizować wyjazd wakacyjny dla kilku ‘bie-
lanek’. Wyjazd ten miał być w formie stacjonarnego obozu 
w Komańczy, pobliżu klasztoru Sióstr Nazaretanek, a właści-
wie na malowniczo położonej łączce należącej do klasztoru. 

..............
Od momentu, kiedy 
poznałam Ryszarda, 
zawsze zwracałam się do 
Niego „Rysiu”. Dopiero 
niedawno, kilka miesięcy 
przed Jego tragiczną 
śmiercią, powiedział, 
że bardzo lubi, gdy ktoś 
zwraca się do Niego tym 
zdrobnionym imieniem. 
Dlatego dla mnie będzie 
zawsze Rysiem.
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w ich ostatnich podróżach, gdy odchodzili na za-
wsze. Dla mnie i mojej rodziny ważnym momentem 
był jubileusz 50-lecia sakramentu małżeństwa mo-
ich rodziców, i że w tym dniu Ryszard mógł uczest-
niczyć w koncelebrowaniu Mszy św. oraz udzielić 
im specjalnego błogosławieństwa.

Gdy w 2002 roku Ryszard został prorektorem 
UKSW, opowiadał nam dużo o Uniwersytecie, o jego 
strukturze i planach rozwoju, ale także o proble-
mach, z jakimi boryka się młoda uczelnia w pierw-
szych latach po przekształceniu ATK w UKSW. Za-
wsze był dumny z uczelni i jej osiągnięć, ale bolały 
go wszystkie porażki i niedociągnięcia, zwłaszcza 
w okresie, gdy już był jej rektorem. Należy tu zazna-
czyć, że nigdy nie wykroczył poza dozwolone ramy 
i nie zdradził ani personaliów osób, ani szczegółów 
dotyczących wydziałów czy działów administracji, 
których te problemy dotyczyły. Nie zapomnę jego 
radości, gdy Uniwersytet zaczął budować tzw. łącz-
nik na Bielanach, który poprawił warunki pracy 
osób zatrudnionych na tym kampusie, gdy powsta-
wał pierwszy budynek Audytorium Maximum na 
kampusie Bielany, czy z wybudowania kościołka 
rektorskiego na tym samym kampusie. Z ogromną 
wdzięcznością wyrażał się zawsze o hojności osób 
prywatnych i instytucji, zarówno kościelnych, jak 
i świeckich, dzięki którym możliwe było zgroma-

dzenie odpowiednich środków i wybudowa-
nie kościoła.

W 2007 roku, kiedy uzyskałam stopień 
naukowy doktora habilitowanego, moje 
prywatne do tej pory kontakty z Ryszardem 
zaczęły zmieniać charakter, a właściwie do 
płaszczyzny prywatnej w naszych relacjach 
doszła płaszczyzna służbowa. Zaproponował 
mi, abym od kolejnego roku akademickiego 
podjęła pracę na Wydziale Matematyczno-
-Przyrodniczym SNS w katedrze chemii. Nie-
stety, w tamtym czasie, ze względów od żad-
nego z nas niezależnych, to zatrudnienie nie 
doszło do skutku.

Dążeniem Ryszarda, jako rektora, był 
rozwój Uniwersytetu nie tylko w dziedzinie 
nauk humanistycznych, ale także w dziedzi-
nie nauk ścisłych i przyrodniczych. Ogromną 
wagę przykładał do kontaktów służbowych 
i prywatnych z naukowcami z instytutów 
Polskiej

Akademii Nauk, którzy byli (i są dalej) za-
trudnieni na Uniwersytecie w wyniku przy-
łączenia w 2001 roku Szkoły Nauk Ścisłych, 
niepaństwowej wyższej uczelni pod auspi-
cjami instytutów PAN. Uważał, że świeccy 
naukowcy są ważną grupą pracowników na-
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ukowo-dydaktycznych, którzy mogą wnieść 
do Uniwersytetu wyrosłemu na bazie kato-
lickiej ATK nowy intelektualny pierwiastek 
ubogacający środowisko i wypełniający lukę 
pomiędzy uczelnią o charakterze humani-
stycznym a uczelnią o charakterze ogólnym. 
Wyrazem tego były podjęte przez niego dwa 
działania. Pierwsze, to powierzenie funkcji 
prorektorów dwóm osobom świeckim – dr 
hab. Tadeuszowi Klimskiemu (filozof) i prof. 
dr hab. Zbigniewowi Cieślakowi (prawnik), 
którego (po powołaniu go do Trybunału Kon-
stytucyjnego) zastąpił dr hab. Marek Kowal-
ski (matematyk). Tak więc w kolegium rek-
torskim po raz pierwszy było tyle samo osób 
duchownych, co świeckich. Ogromną rewo-
lucją było mianowanie pod koniec pierwszej 
kadencji czwartego prorektora, którym zo-
stała dr hab. Dorota Kielak. Po raz pierwszy 
w najwyższych władzach uczelni zasiadła 
kobieta!

Drugim działaniem, które miało integrować 
świat nauk humanistycznych i nauk ścisłych były 
spotkania w grupie dyskusyjnej złożonej z przed-
stawicieli obu tych dziedzin, ale o tym pewnie znaj-
dzie czytelnik dokładny opis u innych współauto-
rów niniejszego opracowania.

Zmartwieniem Ryszarda jako rektora UKSW 
był fakt, że w Uniwersytecie nie są reprezentowa-
ne nauki przyrodnicze i dążył do utworzenia Wy-
działu Biologii. Pamiętam, że pierwsze wzmianki 
o planach utworzenia Wydziału Biologii zaczęły 
się w roku 2003, a więc tuż po objęciu przez nie-
go funkcji rektora. Być może, że już wcześniej były 
takie plany, ale ja o nich nie wiedziałam. Niestety, 
plany te nie zostały wówczas zrealizowane. Później 
było jeszcze kilka prób powrotu do tego pomysłu, aż 
w końcu w czerwcu 2009 roku Senat podjął uchwa-
łę o utworzeniu na UKSW Wydziału Biologii i Nauk 
o Środowisku. Kilka tygodni wcześniej wróciła spra-
wa mojego zatrudnienia na Uniwersytecie, ale teraz 
jako pełnomocnika Rektora ds. organizacji nowego 
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Wydziału i przyszłego pierwszego dziekana tego 
Wydziału. Przyjęcie takiej propozycji nie było dla 
mnie łatwą decyzją, chociażby z tego powodu, że 
nigdy wcześniej nie pracowałam na żadnej uczelni 
i nie miałam najmniejszego pojęcia jak działa taka 
instytucja. W podjęciu decyzji miały swój udział 
dwie osoby – profesor Janusz Lipkowski z Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego SNS i jednocześnie 
kierownik zakładu naukowego w Instytucie Chemii 
Fizycznej PAN, w którym byłam i nadal jestem za-
trudniona, oraz Ryszard. Pierwszy z nich pomógł mi 
nawiązać kontakty ze znanymi biologami z wiodą-
cych instytutów warszawskich, drugi obiecał wszel-
ką pomoc, w tym merytoryczną, przy organizacji 
Wydziału. I tak zaczęła się moja przygoda z Wy-
działem Biologii i Nauk o Środowisku na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ryszard był nie tylko profesorem uniwersytec-

kim i rektorem, ale także dyplomowanym 
przewodnikiem po Ziemi Świętej i raz do 
roku, czasem dwa razy w roku, podejmował 
się poprowadzenia grupy pielgrzymkowej 
do miejsc biblijnych. Robił to tylko i wyłącz-
nie z potrzeby serca. Od czasów studiów 
biblijnych w Ziemi Świętej miał ogromny 
sentyment do tego kraju i jego historii. Był 
przewodnikiem bo chciał, a nie musiał, i to 
podobno odczuwało się w czasie podróżowa-
nia z nim po kraju Jezusa z Nazaretu. Piszę 
‘podobno’, bo do tej pory nie udało mi się 
z Nim na taką pielgrzymkę pojechać, chociaż 
większość moich przyjaciół z grupy uczest-
niczyła w tych pielgrzymkach, niektórzy 
nawet kilka razy. Jedną z ‘ofiar’, jakie mu-
siałam ponieść w związku z podjęciem się 
organizacji Wydziału, była rezygnacja z wy-
jazdu w 2009 roku. Jednak Ryszard obiecał, 
że za rok na pewno mi nie odmówi, zaś teraz 
muszę się zająć organizowaniem Wydziału 
i taki wyjazd nie byłby wskazany. Niestety, 
jego wyjazd 10 kwietnia 2010 z delegacją 
prezydencką do Katynia i tragiczna katastro-
fa samolotu spowodowały, że nie dotrzymał 
obietnicy…

Rektorowi Ryszardowi Rumiankowi za-
wsze zależało na dobru Uniwersytetu. Już 
po rozpoczęciu drugiej kadencji jako rektor, 
myślał o tym, kto powinien zająć jego miej-
sce i zostać kolejnym rektorem, który bę-
dzie kontynuować dzieło rozpoczęte w mo-
mencie przekształcenia ATK w państwowy 
Uniwersytet. Do tej roli przygotowywał ks. 
prof. dr hab. Henryka Skorowskiego. Ale 
pamiętam, jak kiedyś, krótko przed swoją 
tragiczną śmiercią powiedział: ‘Następnym 
rektorem UKSW będzie jeszcze ksiądz, ale 
po nim już świecki i to może nawet będzie 
kobieta’. Te słowa świadczą, moim zdaniem, 
o niezwykłej przenikliwości Ryszarda, z jaką 
przewidywał przyszły rozwój Uniwersyte-
tu oraz konieczność ‘upaństwiawiania’ tej 
uczelni również poprzez osobę rektora. Nie 
znaczy to bynajmniej, aby uczelnia miała za-
pomnieć o swoich katolickich korzeniach, ale 
żeby była postrzegana przez opinię publicz-
ną, jako pełnoprawna uczelnia państwowa, 
o czym niestety wiele osób wydaje się zapo-
minać lub nie zdaje sobie z tego sprawy.

Jeszcze jedno, od momentu, kiedy pozna-
łam Ryszarda, zawsze zwracałam się do Nie-
go „Rysiu”. Dopiero niedawno, kilka miesię-
cy przed Jego tragiczną śmiercią, powiedział, 
że bardzo lubi, gdy ktoś zwraca się do Nie-
go tym zdrobnionym imieniem. Dlatego dla 
mnie będzie zawsze Rysiem.

prof. dr hab. Kinga Suwińska
profesor nauk chemicznych

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
(obecnie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

UKSW)
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Najpierw bądź człowiekiem, 
a potem księdzem
Rozmowa Wiesława Sawickiego z ks. proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim 
o ks. prof. Ryszardzie Rumianku

Czy pamięta ks. proboszcz swoje pierwsze spo-
tkanie z ks. Rumiankiem?
Moje pierwsze z nim spotkania miały miejsce 
w seminarium duchownym. On był naszym wy-
chowawcą, prorektorem. Często się z nim wów-
czas spotykałem. Nasza znajomość zmieniła swój 
charakter w okresie późniejszym, gdy po skoń-
czeniu przeze mnie seminarium zaproponował 
mi funkcję ekonoma, czyli osoby odpowiedzial-
nej za sprawy gospodarcze, a w szczególności za 
gospodarstwo rolne będące jego zapleczem semi-
narium. Od tego czasu datuje się nasza przyjaźń. 

Jak zapadł on w pamięci ks. proboszcza? Prze-
ważnie w pamięci pozostaje to co najważniej-
sze.

Był to niezwykły człowiek. Najbardziej chyba 
pamiętam jego podejście do nas, kleryków w se-
minarium, kiedy był tam wicerektorem. Nie pod-
chodził do nas jak do „studencików”, ale mówił 
„Macie wolność, ale to od was zależy jak ją wy-
korzystacie. Szybciej wpadniecie mając wolność 
niż jakiś ostry regulamin”. Zawsze stawiał na 
wolność człowieka, na rozmowę z nim – konkret-
ną rozmowę. Bardzo nie lubił, jeśli ktoś naciągał 
rzeczywistość, przeinaczał. Jeśli był problem, to 
wytłumaczył. Był człowiekiem prawdy, czy się to 
komuś podobało, czy też nie. Swoim przeciwni-
kom, nawet ks. prymasowi potrafił wyłożyć rze-
czywistość taką, jaka ona jest, ponieważ każdy 
widział ją inaczej. 
W licznych wspomnieniach podkreślano jego 



24

W KOŚCIELE

gospodarność. Odniosłem wrażenie, że podzi-
wiano jego skuteczność. A jak ks. proboszcz 
odniesie się do tej jego cechy?
Był stanowczy w swojej postawie. Umiał powie-
dzieć „nie” i uargumentować to. Jako przełożo-
ny umiał egzekwować poczynione ustalenia. Do 
dziś pamiętam reprymendę, jaką otrzymałem za 
niewywiązanie się ze zobowiązania. Później czy-
niłem wszystko, aby taka sytuacja się nie powtó-
rzyła. Ale też umiał zrozumieć, że ktoś czegoś nie 
zrobił. Umiał wybaczyć w sposób nie robiący ła-
ski, ale afirmujący człowieka. Był wymagający, ale 
zawsze z uśmiechem. Przy tym był bardzo wraż-
liwy na to, że ktoś mógł nie mieć czegoś jemu po-
trzebnego. Np. nigdy nie prosiłem go o żadne pie-
niądze, ale w sytuacji gdy byłem w potrzebie, on 
któregoś dnia przywiózł mi je przywiózł mówiąc 
„masz na przynajmniej na jedno koło do twojego 
samochodu”. A samochód był mi wówczas bar-
dzo potrzebny. Tak samo bardzo pomagał innym 
ludziom. Ale umiał też prosić o pieniądze, to była 
jego umiejętność. 

Ks. Rumianek był znanym biblistą. Prowadził 
pielgrzymki do Ziemi Świętej. Czy znał go ks. 
proboszcz od tej strony?
Z ks. Rumiankiem byłem w Ziemi Świętej, pierw-
szy raz w życiu. Zrobiło to na mnie wielkie wra-
żenie. Szczególnie, że zdawał sobie sprawę z jej 
mocy i mocy Słowa Bożego. Nie głosił kazań od-
noszących się do miejsc, w których byliśmy, ale 
czytał Biblię. W tym miejscu wydarzyło się to czy 
to. Czasami dodał zdanie, dwa komentarza. To 
absolutnie wystarczyło. Nie zagadywał Słowa Bo-
żego i Ziemi Świętej, ale dawał im działać. 

A jak odebrał ks. proboszcz jego tragiczną 
śmierć?
Najpierw, to wielki szok i wielki żal, że już go 
więcej nie spotkam. Mieliśmy razem lecieć do 
Stanów, ale otrzymał zaproszenie od Prezydenta 
wzięcia udziału w oficjalnej delegacji. Uznał, że 
nie może odmówić. Bał się latać samolotami, na-
wet do Ziemi Świętej. Chyba coś przeczuwał, bo 
swój testament zostawił na biurku. Wielka szko-
da.

A skąd pomysł na ustanowienie go patronem 
naszej fundacji?
Dla mnie było to naturalne. To za jego namową 
rozważałem powołanie fundacji, będącej zaple-
czem gospodarczym parafii. On wskazał na ko-
rzyści z takiego rozwiązania. Korzystałem z jego 
doświadczenia. Brakuje mi jego rad, ukierunko-
wania. 

W maju 2013 r. miała miejsce w naszej parafii 
wystawa poświęcona ks. Rumiankowi. Pokazy-
wano różne rzeczy i fotografie związane z jego 
osobą, np. sutannę, którą miał w chwili kata-
strofy (obecnie znajduje się ona na Jasnej Gó-
rze). Czy zamierza ks. proboszcz ją powtórzyć 
albo w inny sposób go upamiętnić?
Ks. bp. Rafał Markowski będzie odprawiał uro-
czystą mszę św. 26 kwietnia, po której będą inne 
punkty artystyczne. Ale nie chcę ich zdradzać, 
ponieważ są one jeszcze w trakcie ustaleń. Co do 
wystawy, to żałuję, ale na razie nie będzie można 
jej powtórzyć. Może w przyszłości, w innej for-
mie?



Respice finem

W ramach corocznych bezpłatnych zajęć 
realizowanych w Klubie Młodego Odkrywcy 
dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych z dzielnicy 
Warszawa Włochy mogą rozwijać swoje pasje 
oraz zdobywać nowinki ze świata przyrodni-
czego, chemicznego oraz naukowego. Zajęcia 
są prowadzone w formie gier, zabaw i ekspery-
mentów, co stanowi atrakcyjną formę spędza-
nia czasu dla dzieci. 

Letnie oraz zimowe wycieczki to już niemal 
tradycja dla Fundacji. Już na stałe wpisały się 
we włochowską rzeczywistość ferie dla dzieci 
wraz z autorskim projektem Fundacji pn. „Urze-
czeni”, gdzie nauka łączona jest z zabawą. Pra-
cownicy Fundacji z pasją przygotowują ciekawe 
tematy spotkań, jednodniowe wycieczki w za-
skakujące miejsca, spotkania z interesującymi 
osobami. Dzięki organizowanym feriom Funda-
cja zapewnia wielu dzieciom atrakcje i aktyw-
nie spędzony czas podczas przerw szkolnych, 
często w sytuacji, w której rodziny bez wsparcia 
Fundacji byłyby zmuszone, ze względów finan-
sowych, pozostawić swoje pociechy w domu 
przez cały okres ferii letnich i zimowych.

Już od kilku lat Fundacja przy współpracy 
Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chro-
ścickiego organizuje konkurs piosenki religijnej 
Sacrosong. Festiwal kierowany jest do uczniów 
włochowskich przedszkoli, szkół podstawo-
wych, ponadpodstawowych oraz wspólnot pa-
rafialnych Dekanatu Ursuskiego. Do udziału 
mogą zgłosić się również dzieci będące miesz-
kańcami Dzielnicy Włochy, ale uczące się w in-
nych dzielnicach Warszawy. Konkurs cieszy się 
corocznie dużym zainteresowaniem nie tylko 
dzieci i młodzieży, chcącej zaprezentować swój 
talent, ale również mieszkańców gromadzących 
się podczas finałowych występów. Fundacja sta-

ra się wspierać młode talenty, dlatego ufundo-
wała nagrodę dla laureatów konkursu w posta-
ci nagrania piosenki w profesjonalnym studio 
nagraniowym.

Fundacja wraz z Rodzicami, aktywnie dzia-
łającymi na rzecz Parafii, w minionym roku 
zorganizowała Bal Wszystkich Świętych. Jest to 
okazja do przybliżenia postaci świętych Kościo-
ła Katolickiego w niecodzienny sposób, a także 
do rodzinnego spędzenia wspólnego czasu. Fun-
dacja stara się w ten sposób włączyć w kształto-
wanie silnej rodziny w duchu wartości chrześci-
jańskich. 

We współpracy z licznymi organizacjami 
samorządowymi, organizacjami pozarządowy-
mi (tj.: Fundacja Kuchnia, Związek Harcerstwa 
Polskiego – Hufiec ZHP Warszawa Włochy, Fun-
dacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka (Męska 
Szopa Warszawa Włochy), Ognisko Okęcie, 
Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, Fundacja 
Willa Jasny Dom, Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Włochy, Biblioteka Publiczna Dziel-
nicy Warszawa Włochy, Dom Kultury Włochy, 
Artystyczny Dom Animacji, Parafia Św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzym-
skich, Stowarzyszenie Na Całe Życie, Klinika 
Leczenia Jąkania, Urząd Dzielnicy Włochy), 
aktywnymi mieszkańcami i ludźmi dobrej woli 
Fundacja już od kilku lat organizuje duże wy-
darzenie w okresie świątecznym, zwane Miko-
łajkową Zawieruchą, czyli otulmy się sąsiedzkim 
ciepłem. To świąteczne wydarzenie dla sąsia-
dów – mieszkańców dzielnicy Włochy odbywa 
się w sali teatralnej Fundacji przy ul. Rybnickiej 
27 oraz na placu przed kościołem. Wydarzenie 
jest otwarte, adresowane do wszystkich miesz-
kańców Dzielnicy Włochy. Wydarzenie to łączy 
ludzi w duchu świąt Bożego Narodzenia, gdzie 
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Respice finem („Bacz końca”). To słowa, które towarzyszyły ks. prof. 
Ryszardowi Rumiankowi w trakcie życia a następnie stały się dewizą 
działalności Fundacji Jego imienia. W myśl tych słów Fundacja im. ks. 
prof. Ryszarda Rumianka już od 10 lat stara się kształtować mądrą, 
dobrze wykształconą i gotową do świadomego i odpowiedzialnego do-
rosłego życia młodzież oraz budować w mieszkańcach obywatelską 
postawę, opartą na chrześcijańskich wartościach. Fundacja wspiera 
osoby chore, niepełnosprawne, starsze, ale przede wszystkim włącza 
się w kształtowanie silnej i zdrowej rodziny poprzez liczne działania.
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każda organizacja oraz instytucja przygotowuje 
stoisko z warsztatami dla uczestników np. cho-
inki z filcu, bombki ze styropianu, malowane 
lampiony ze słoików, żywe stroiki świąteczne, 
ozdoby z makaronu, ozdoby świąteczne, bran-
soletki z zawieszkami, drewniane upominki. 
Scenę teatru wypełnia młodzież z Domu Kultu-
ry Włochy oraz wokalistki – laureatki dzielnico-
wych festiwali. Mieszkańcy mają również oka-
zję wykonać stylizowane świątecznie fotografie 
w udostępnianej fotobudce. W ubiegłym roku 
odbyło się również atrakcyjne plenerowe spo-
tkanie z zawodnikami Polskiego Związku Spor-
tu Psich Zaprzęgów, którzy przygotowali pokaz 
pt. „Psy Północy Św. Mikołaja”. Nie zapominając 
o osobach ubogich, bezdomnych zawsze dla 
wszystkich uczestników jest dostępny ciepły, 
świąteczny posiłek. Mikołajkowa Zawierucha 
jest również miejscem działań charytatywnych 
mieszkańców. Co roku przygotowywane jest sta-
nowisko, na którym mieszkańcy przygotowują 
własnoręcznie rzeczy użytkowe dla innych typu 
czapki dla bezdomnych lub chusteczki dla dzieci 
po leczeniu chemioterapią. Na zakończenie wy-
darzenia odbywa się wspólne składanie życzeń 
z mieszkańcami oraz dzielenie Betlejemskim 
Światłem Pokoju, symbolem wzajemnego zro-
zumienia i pojednania między narodami, niosą-
cym radosną nowiną i krzewiącym największe 
uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Podczas przygotowań oraz w trakcie trwa-
nia wydarzenia Mikołajkowej Zawieruchy Fun-
dacja nie tylko udostępnia Salę Teatralną, dba 
o zaplecze wydarzenia, ale przede wszystkim 
dzieli się ze współtwórcami oraz mieszkańcami 
tym co najważniejsze: swoimi umiejętnościami, 
chrześcijańskimi wartościami, uczy jedności 
i wspólnotowości. Pomysł zorganizowania da-
nego wydarzenia oraz determinacja pracow-
ników Fundacji przyczyniły się do integracji 
środowiska wielu podmiotów działających na 
rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy oraz bu-

dowania dobrej współpracy międzyludzkiej. 
Ale przede wszystkim pozwala integrować całe 
rodziny, uczy wspólnie spędzać czas i budować 
silne relacje rodzinne. 

Wielkim sukcesem Fundacji jest otwarcie 
i prowadzenie pierwszej w Polsce Męskiej Szo-
py. Męska Szopa Warszawa Włochy powstała 
we wrześniu 2016 r. Przy współpracy Fundacji 
Nasza Ziemia oraz sieci sklepów Jula Poland 
Sp. z o. o. Męska Szopa to warsztat wyposażony 
w liczny sprzęt do wspólnego majsterkowania 
oraz akcesoria ochronne, które umożliwiają za-
interesowanym bezpieczną pracę. Męska Szopa 
to miejsce dedykowane nie tylko mężczyznom, 
to wspaniała warsztatownia, wyposażona we 
wszystko co uszczęśliwi każdego kto chce na-
prawić swój ulubiony mebel lub stworzyć coś 
nowego. Można tu pomajsterkować, a jeśli ktoś 
nie jest „złotą rączką” szybko nauczy się wielu 
rzeczy od sąsiadów. Miejsce to na stałe wpisało 
się we Włochowską rzeczywistość i stanowi fan-
tastyczne miejsce nie tylko do majsterkowania 
ale też spędzenia wspólnie czasu z synem, wnu-
kiem i sąsiadem. 

Działalność Fundacji na stałe zakotwiczy-
ła się w rzeczywistości Dzielnicy Włochy m.st. 
Warszawy i stała się częścią życia mieszkańców 
Dzielnicy. Fundacja na przestrzeni lat podjęła 
współpracę z licznymi instytucjami samorzą-
dowymi na terenie Dzielnicy Włochy oraz m.st. 
Warszawy, organizacjami pozarządowymi, 
wspólnotami parafialnymi, Caritasem, uczel-
niami wyższymi oraz mieszkańcami chętnymi 
do wspólnego tworzenia nowych rzeczy. Dzięki 
tej współpracy oraz zaangażowaniu pracowni-
ków Fundacji powstały liczne dzieła, w których 
wielu mieszkańców Dzielnicy odnalazło miej-
sce dla siebie, swoich dzieci a także bliskich, zaś 
pamięć i dorobek Patrona Fundacji ks. Prof. Ry-
szarda Rumianka są zachowane, rozpowszech-
niane i pożytecznie wykorzystywane. 

Sylwia Rowicka
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Wykaz kapłanów pracujących 
w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

i Rzymskich Męczenników

Księża pochodzący z parafii
Ks. Andrzej Buczel, Ks. Jacek Brociek, Ks. Jerzy Dziurzyński, Ks. Edward Engelbrecht, 
Ks. Jacek Kijewski, Ks. Krzysztof Liman, Ks. Marian Mirecki, Ks. Zdzisław Nowak,  
Ks. Andrzej Pawlak, Ks. Robert Pawlak, Ks. Bartłomiej Pergoł, Ks. Waldemar Rybicki, 
Ks. Aleksander Seniuk

1934 – 1937 – ks. Bronisław Piórkowski 
1937 – 1940 – ks. Marian Przybyłko 
1937 – 1938 – ks. Ryszard Szklarski 
1938 – 1939 – ks. Józef Kołodziejski 
1939 – 1945 – ks. Antoni Kurczak 
1940 – 1945 – ks. Mieczysław Grabowski 
1940 – 1945 – ks. Kazimierz Kaik 
1943 – 1944 – ks. Andrzej Marczak 
1944 – 1945 – ks. Bolesław Perka 
1945 – 1946 – ks. Kazimierz Dankowski 
1945 – 1946 – ks. Jan Sapota 
1945 – 1947 – ks. Konstanty Kruk 
1946 – 1947 – ks. Stanisław Lewarski 
1947  – ks. Józef Oberbek 
1947 – 1948 – ks. Lucjan Szymański 
1947 – 1948 – ks. Wojciech Dąbkowski 
1948 – 1952 – ks. Franciszek Gwóźdź 
1948 – 1959 – ks. Bronisław Krassowski 
1948 – 1950 – ks. Jan Bartosiewicz 
1948 – 1958 – ks. Władysław Baran 
1950 – 1958 – ks. Władysław Wypych 
1950 – 1952 – ks. Stanisław Łach 
1952 – 1954 – ks. Antoni Karasiński 
1954 – 1957 – ks. Stanisław Wygonik 
1954 – 1955 – ks. Andrzej Poradowski 
1954 – 1958 – ks. Stefan Mycak 
1955 – 1960 – ks. Jan Żukowski 
1958 – 1962 – ks. Jan Durka 
1960 – 1966 – ks. Kazimierz Ciszewski 
1960 – 1966 – ks. Kazimierz Olszewski 
1961 – 1967 – ks. Ryszard Bieńkowski
1963 – 1964 – ks. Marian Panek 
1964 – 1967 – ks. Ludwik Wnukowicz 
1966 – 1971 – ks. Henryk Sobiecki 
1966 – 1969 – ks. Jan Hawryn 
1967 – 1971 – ks. Ignacy Tomczyk
1969 – 1973 – ks. Ryszard Skrzypek 
1971 – 1972 – ks. Zbigniew Skiełczyński
1972 – 1975 – ks. Stanisław Wyszyński
1972 – 1982 – ks. Bolesław Stokłosa
1975 – 1978 – ks. Jan Gorgoń

1977 – 1978 – ks. Jan Zieliński
1978 – 1979 – ks. Jan Pikulski
1978 – 1980 – ks. Ryszard Szurgociński
1978 – 1980 – Ks. Zygmunt Żelaźnicki
1978 – 1993 – ks. Mieczysław Bombik 
1980 – 1983 – ks. Michał Tewiaszew
1982 – 1983 – ks. Eugeniusz Jankowski
1983 – 1988 – ks. Władysław Michalczyk 
1983 – 1984 – ks. Zygmunt Rudzik
1984 – 2011 – ks. Henryk Rokicki 
1987 – 1990 – ks. Krzyztof Kłosiewicz 
1988 – 1991 – ks. Roman Borkowski
1990 – 1995 – ks. Włodzimierz Czerwiński 
1991 – 1996 – ks. Marian Rowicki
1991 – 1995 – ks. Janusz Stańczuk
1995 – 1999 – ks. Paweł Rosa
1996 – 1998 – ks. Arkadiusz Wójtowicz
1998 – 1999 – ks. Robert Skrzypczak 
1999 – 2000 – ks. Ryszard Rabijewski
1999 – 2011 – ks. Andrzej Pawlak
2000 – 2008 – ks. Adam Petakiewicz 
2000 – 2008 – ks. Piotr Kozłowski
2007   – ks. Michał Płoszajski
2008 – 2012 – ks. Jarosław Wojcieski
2008 – 2009 – ks. Robert Ogrodnik
2009 – 2010 – ks. Dariusz Olejniczak 
2009 – 2011 – ks. Lucjan Musielak
2010 – 2011 – ks. Andrzej Grochowski 
2011 – 2017 – ks. Jacek Gomulski 
2011  – ks. Artur Avdalyan 
Od 2011 – ks. Zenan Piskorski 
2012 – 2016 – ks. Krystian Chmielewski 
2012 – 2013 – ks. Jerzy Jastrzębski 
2013 – 2016 – ks. Jan Różycki 
2016 – 2017 – ks. Damian Petk 
Od 2016 – ks. Jerzy Król 
2017 – 2019 – ks. Jacek Grabowski 
Od 2018 – ks. Janusz Kapusta 
Od 2019 – ks. Marcin A. Różański

1934 – 1973 – ks. Julian Chrościcki – proboszcz
1973 – 1993 – ks. Henryk Miastowski – proboszcz
1993 – 2009 – ks. Jan Mężyński – proboszcz
Od 2009 – ks. Zygmunt Niewęgłowski – proboszcz

HISTORIA PARAFII
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W KOŚCIELE
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Kanoniczne objęcie parafii przez nowego probosz-
cza nastąpiło 27.06.1993 roku. Funkcję tę pełnił do 
czerwca 2009 roku, kiedy został przeniesiony, również 
na stanowisko proboszcza, do Milanówka, do parafii 
Matki Bożej Bolesnej.

Jaki był proboszcz naszej parafii? Co było charakte-
rystyczne dla jego 17-letniej posługi kapłańskiej w No-
wych Włochach?

Ks. kanonik Jan Mężyński urodził się w Miedniewi-
cach, urokliwej miejscowości, w powiecie żyrardow-
skim, słynącej z Sanktuarium Matki Bożej Świętoro-
dzinnej. 13 lat wcześniej, 16 grudnia 1938 roku również 
w Miedniewicach przyszedł na świat sławny kardiochi-
rurg, Zbigniew Religa.

Święcenia kapłańskie ks. Jan Władysław Mężyński 
otrzymał 15.06.1975 roku w bazylice archikatedralnej 
Św. Jana Chrzciciela, z rąk kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął jako 
wikariusz w parafii w Klembowie, potem 
pracował w Sulejówku, następnie w Warsza-
wie, w parafii Św. Michała Archanioła, póź-
niej w Słomczynie – już jako proboszcz, a od 
1993 roku we Włochach.

Parafianie zapamiętali go jako bardzo 
dobrego gospodarza, skromnego, powścią-
gliwego człowieka. Prawie każdego dnia, 
przed godz. 6 rano ks. proboszcz otwierał 
kościół, a wieczorem można go było spotkać 
sprawdzającego, czy wszystko na terenie 
parafii jest w porządku. O podejmowanych 
inwestycjach jakie podejmował opowie pan 
Pyrak. 

Od 1987 roku ks. Jan Mężyński był mode-
ratorem archidiecezjalnym Ruchu „Światło-
-Życie”. W tym czasie w naszej parafii pręż-
nie działała Oaza oraz Kościół Domowy.

Każdego roku, na Triduum Paschalne 
przyjeżdżała do nas duża grupa młodzieży 
oazowej, która tu, u Świętej Tereski we Wło-
chach przeżywała te Święte Dni. Ci młodzi 
ludzie spali w naszych domach, wnosząc 
do włochowskich rodzin świadectwo wiary. 
Włochowianie, dzięki księdzu proboszczo-
wi gościli okazjonalnie także rekolekcjoni-

Ks. Jan Mężyński
– trzeci proboszcz
Po śmierci ks. prałata Henryka Miastowskiego, ks. kardynał Józef Glemp mia-
nował nowym proboszczem parafii ks. Jana Mężyńskiego, dotychczasowego 
proboszcza parafii Słomczyn k. Konstancina. 

Parafianie 
zapamiętali go jako 
bardzo dobrego 
gospodarza, 
skromnego, 
powściągliwego 
człowieka. 

Ks. Jan Mężyński

HISTORIA PARAFII
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i gzymsów kościoła na wykonane z blachy miedzianej, 
wraz z wykonaniem powierzchniowego zabezpiecze-
nia gzymsu żelbetowego w poziomie dachu na nawami 
bocznymi i kaplicami.

Wykonawcą robót remontowych był Stanisław Paw-
łowicz. Ocenę stanu technicznego dachów przed re-
montem, technologię wykonania robót i rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe opracował i konsultował 
w czasie realizacji parafianin Stefan Pyrak. Roboczą 
opiekę i kontrolę realizacji sprawował parafianin Do-
minik Kochanowicz. Parafianie wykonywali swoje za-
dania bezinteresownie. 

W roku 1998, dzięki inicjatywie ks. Jana Mężyńskie-
go – przy Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Warszawie Włochach został powołany Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej. Funkcję prezesa pełnili kolej-
no: Stefan Pyrak, Tadeusz Kolasiński, Zbigniew Mrotek, 
a obecnie pełni ją Paweł Polcyn. 

Zuzanna Ustaszewska
Stefan Pyrak

stów oraz organizatorów i wykonawców 
koncertu w rocznicę śmierci Papieża Św. 
Jana Pawła II.

W czasie, gdy proboszczem był ks. Mężyń-
ski duża grupa dzieci i młodzieży wyjeżdżała 
co roku na rekolekcje oazowe. Parafianie cie-
pło wspominają ks. Jana Mężyńskiego.

Ks. Jan Mężyński w okresie sprawowania 
funkcji proboszcza podjął się dużych inwe-
stycji przy naszym kościele. Są to m.in.: wy-
konanie nad nawą główną kościoła nowego 
pokrycia dachu blachą miedzianą grubości 
0,6 mm na nowym deskowaniu grubości 
32 mm. Rozebranie istniejącego dachu nad 
nawami bocznymi kościoła i jego ponowne 
wykonanie według poprawionego rozwią-
zania konstrukcyjno-materiałowego oraz 
wymiana i zmodernizowanie pokryć kopuł 
dachu nad kaplicami: Chrzcielną i Matki Bo-
żej. wymiana obróbek blacharskich dachów 

Ks. Jan Mężyński i katechetka Danuta Jaguś z dziećmi pierwszokomunijnymi

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII
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W WIERZE

Viva la Madre!
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W WIERZEW WIERZE

Wizerunek Madonny znany jest od grud-
nia 1531 roku. Wtedy to, Matka Boża obja-
wiła się pewnemu Indianinowi. Juan Diego, 
bo tak się on nazywał, w sobotni poranek  
9 grudnia szedł na katechezę, był niedawno 
ochrzczonym katolikiem. Przechodząc obok 
wzgórza Tepeyac usłyszał piękny śpiew, 
a wspiąwszy się na szczyt zobaczył kobietę, 
od której bił wielki blask. Kroniki podają, że 
zachwycił się jej doskonałym pięknem. Ko-
bieta powiedziała, że jest Matką Prawdziwe-
go i Jedynego Boga. Maryja poprosiła, żeby 
udał się do lokalnego biskupa i przekazał, 
że pragnie, aby wybudowano Jej świątynię 
u podnóża tej góry. Madonna zapewniła, że 
będzie w tym miejscu okazywać pomoc pro-
szącym. Posłuszy Juan Diego, zrobił to, o co 
prosiła. Biskup był podejrzliwy. Zawiedziony 
Juan Diego wrócił na wzgórze, prosząc Ma-
ryję, żeby do tego zadania wyznaczyła ko-
goś ważniejszego, wiedział przecież, że jest 
prostym człowiekiem. Ona jednak poleciła 
mu, żeby następnego dnia ponownie poszedł 
do biskupa. Posłuszy Juan Diego 10 grudnia 
spotkał biskupa, który tym razem zażądał 
dowodu na prawdziwość jego relacji. Po raz 
trzeci Juan Diego spotkał się z Matką Bożą, 
opowiedział Jej o rozmowie z biskupem, 
a Ona kazała mu przyjść do siebie następ-
nego dnia. Niestety tego właśnie dnia, Juan 
Diego szukał lekarza dla swojego wuja, któ-
ry umierał. 12 grudnia idąc po księdza dla 
wuja, żeby nie natknąć się na Madonnę – 
w końcu nie przyszedł, kiedy prosiła – posta-

nowił obejść wzgórze z innej strony. Matka 
Boża zeszła z góry, Indianin wyjawił powód 
swojej nieobecności, a Ona pocieszyła go mó-
wiąc, że jego wuj został uzdrowiony. Poleciła 
mu, żeby wszedł na górę Tepeyac, zerwał ro-
snące tam kwiaty i Jej przyniósł. Juan Diego, 
zerwawszy je, owinął w swój płaszcz zwany 
tilmą i przyniósł Maryi. Ona dotknęła kwia-
ty i poprosiła, żeby zaniósł je jako dowód bi-
skupowi. I kiedy Juan Diego rozwinął przed 
biskupem swój płaszcz, wysypały się z niego 
kwiaty, a na tilmie widniał obraz Matki Bo-
żej. Wszyscy, z biskupem na czele, upadli na 
kolana. 13 grudnia Juan Diego wskazał bi-
skupowi miejsce, gdzie Matka Boża chciała, 
żeby wybudowano świątynię. Właśnie tam 
modliliśmy się za parafię Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i Męczenników Rzymskich.

Na płótnie Maryja zostawiła pewien ko-
munikat. Jego odczytanie sprawi, że w ciągu 
8 lat nawróci się na chrześcijaństwo 8 milio-
nów Indian. Więcej o rozszyfrowaniu kodu 
można przeczytać w książce Grzegorza Gór-
nego i Janusza Rosikonia „Sekrety Guadalu-
pe. Rozszyfrowanie ukrytego kodu”. 

Katarzyna Cichosz

Dopisek: 
Wszystkich, którzy chcieliby uczcić Mat-
kę Bożą, zapraszamy na nabożeństwa 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we 
środy po Mszy Św. wieczornej oraz w so-
boty na Adorację Najświętszego Sakra-
mentu w naszej kaplicy.

Dziewięć osób z naszej parafii dołączyło do grupy organizowanej przez ks. 
Krzysztofa Limana i wyjechaliśmy do Meksyku. Najważniejszym punktem 
programu było nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Jest ono 
najczęściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym na świecie. Mówi się, że 
każdego roku przybywa tu 20 milionów ludzi. 
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W dniu 30 września 2019 roku, w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – au-
tora słów: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, pa-
pież Franciszek ogłosił list apostolski Aperuit illis, w którym ustanowił Trzecią 
Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku kościelnego Niedzielą Słowa Bożego. 
W  liście  tym Ojciec Święty podkreśla wielką wartość  i  istotę Słowa Bożego, 
jako daru Chrystusa Zmartwychwstałego dla nas, wierzących. Zachęca tak-
że duchownych do podkreślenia w  liturgii  czci,  jaką oddaje się Słowu Boże-
mu oraz do głoszeniu specjalnych homilii podkreślających wartość i znaczenie 
Słowa Bożego w życiu Kościoła, jako wspólnoty wiernych. Jednocześnie kła-
dzie nacisk na zachęcanie wszystkich wiernych do codziennej  lektury Pisma 
Świętego i szukania w nim skarbów, które tam ukrył Pan Bóg, gdyż mają one 
wielkie znaczenie dla naszego życia. Pan Bóg ma dla każdego z nas osobiste 
przesłanie i przekazuje je nam właśnie poprzez Słowo Boże.

Niedziela
Słowa Bożego

Nieco refleksji zebranych od uczestników 
Domowych Kręgów Biblijnych
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W liście tym papież Franciszek napisał, że nie 
możemy traktować Pisma Świętego, tak jak każ-
dej innej książki ze względu na jego bezpośrednią 
więź z naszą wiarą. Jest ona szczególna. ”Ponieważ 
wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skon-
centrowane na słowie Chrystusa (patrz Rz 10, 17). 
Zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje się 
pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć 
czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działa-
niu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji oso-
bistej” (Aperuit illis 7). Słuchanie Pisma Świętego 
zrównane jest z jego czytaniem, co w istotny spo-
sób jest podkreślane na spotkaniach Domowych 
Kręgów Biblijnych (dalej DKB), gdzie dany rozdział 
Ewangelii czytamy wszyscy jednocześnie, tak że 
każdy z nas jest zarówno tym, który czyta, jak 
i tym który słucha.

W tym roku Niedziela Słowa Bożego przypa-
dła na dzień 26 stycznia. Decyzją księdza pro-
boszcza w parafii zrezygnowano z celebracji za-
lecanej przez władze diecezjalne, gdyż miały to 
być specjalne rekolekcje zakończone założeniem 
kręgów biblijnych – a te istnieją i działają w naszej 
parafii od ponad 6-ciu lat (dla zainteresowanych: 
spotykamy się w czwartki przed trzecią niedzie-
lą miesiąca po Mszy św. wieczornej i można nas 
spotkać w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. 
o 9:30 w intencji Domowych Kręgów Biblijnych). 
DKB jednak włączyły się w obchody tego dnia 
w inny sposób. Mianowicie, od ponad roku po 
każdej mszy świętej w naszej intencji członkowie 
Domowych Kręgów Biblijnych rozdają karteczki 
– paski z cytatami Pisma Świętego. Postanowili-
śmy to przedsięwzięcie rozszerzyć na wszystkie 
niedzielne msze święte uwzględniając także te, 
odbywające się w sobotę o godzinie 18:00 oraz 
dla wspólnot drogi neokatechumenalnej. Ponad-
to zostało zorganizowane spotkanie w niedzielę 
o godz. 19:00 w częściowej formule spotkań DKB. 
Podsumowanie tych działań jest trudne. Jednak 
nie tracimy nadziei. 

Po każdej mszy św. cytaty rozdawała inna eki-
pa. Potem na naszym spotkaniu podsumowaliśmy 
wyniki i wrażenia. I tak:
- po niedzielnej mszy św. o 9:30 ( w intencji 

DKB) oraz po mszach dla wspólnot drogi neo-
katechumenalnej paski z cytatami wzięli pra-
wie wszyscy obecni na mszy, a niektórzy po-
brali nie tylko dla siebie, także dla nieobecnych 
domowników i sąsiadów;

- po niedzielnych mszach św. o 11:00 oraz 
o 12:30 paski pobrało nieco ponad połowę 
osób obecnych na mszy św.;

- najgorzej ta statystyka wypadła na sobotniej 
mszy św. o 18:00 oraz na niedzielnych mszach 
porannej o 7:30 oraz wieczornej mszy św. 
o 18:00, tutaj paski brali nieliczni.
Usłyszeliśmy sporo nieprzychylnych komen-

tarzy. Najczęściej słyszeliśmy uprzejme „Dziękuję 
bardzo” zarówno od tych, którzy wzięli z koszycz-
ka pasek z cytatem ewangelicznym, jak i od tych, 

co nie wzięli i starali się nas wyminąć. Ale również 
usłyszeliśmy: „Nie chcę”, „Nie potrzebuję”, „A na 
co to mi potrzebne?”, „Co to, jehowi tutaj?”. Mnie 
osobiście dobiło zdanie: „Do niczego w życiu nie 
jest mi potrzebne!” w odpowiedzi na zaproszenie 
do wzięcia cytatu ze Słowem Bożym. 

Spotkanie w niedzielę wieczorem również nie 
okazało się sukcesem pod względem frekwencji. 
Udział w nim wzięli głównie uczestnicy DKB, spo-
za kręgów biblijnych było tylko kilka osób. Czyta-
liśmy i rozważaliśmy na nim Przypowieść o siewcy 
z rozdziału 4-tego Ewangelii św. Marka. Wybrany 
tekst jest bardzo znamienny, gdyż mówi właśnie 
o Słowie Bożym oraz o tych, którzy je słyszą. Spo-
tkanie uświetnili swoją obecnością nasz organista, 
pan Paweł Kucharczyk, który nam akompaniował 
i poprowadził śpiew pieśni oraz ksiądz proboszcz 
Zygmunt Niewęgłowski, który był naszym mode-
ratorem. Pozytywnym efektem jest fakt, że jedna 
osoba z obecnych na spotkaniu już dołączyła do 
uczestników DKB, a kolejna wciąż się nad tym za-
stanawia. Skąpy to owoc, ale jednak jest.

Na zakończenie pragnę podzielić się pewnym 
świadectwem ze Słowem Bożym w roli głównej. 
Jest to historia, którą opowiedziała mi jedna ze 
znajomych mieszkanek naszej parafii nie będąca 
uczestnikiem DKB. Otóż jej teściowa miała iść na 
operację, której się bardzo bała. Postanowiła ona 
wylosować dla niej pasek z cytatem z Ewangelii 
i zanieść do odczytania. I cóż wylosowała? „O co-
kolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to speł-
nię” (J 14,14). Ten cytat uspokoił wszystkie lęki. 
Operacja się udała, a rekonwalescencja przebiegła 
pomyślnie. 

Wróćmy do papieskiego listu. Papież Fran-
ciszek napisał w Aperuit illis: „Relacja pomiędzy 
Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz 
Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla 
naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowa-
dza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma 
Świętego. To działa również w drugą stronę: bez 
Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz 
Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczy-
tania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nie-
znajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa»”. Papież napisał także: „Przeznacze-
nie w sposób szczególny jednej niedzieli w ciągu 
roku liturgicznego Słowu Bożemu pozwoli przede 
wszystkim na odnowienie w Kościele gestu doko-
nanego przez Zmartwychwstałego, który otwiera 
również dla nas skarbiec swojego Słowa, abyśmy 
mogli być w świecie głosicielami tego niewyczer-
panego bogactwa.” oraz „konieczne jest, aby nie 
zabrakło w życiu naszego ludu tej decydującej re-
lacji ze Słowem żywym, które Pan niestrudzenie 
kieruje do swojej Oblubienicy, aby mogła wzrastać 
w miłości i w świadectwie wiary”. 

Za rok, w styczniu, w III Niedzielę Okresu 
Zwykłego ponownie będziemy obchodzić Nie-
dzielę Słowa Bożego.

Elżbieta Sawicka
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Pierwszy dzień był prawdziwym re-
laksem po szkolnych zmaganiach. Relaks 
w termach w Uniejowie, godziny spędzone 
w ciepłych źródłach to była dawka radości 
w sam raz na początek ferii. 

Drugi dzień, był dniem z największą ilo-
ścią atrakcji i wymagał od wszystkich dobrej 
organizacji. Z samego rana wyruszyliśmy do 
Sandomierza. W drodze do tego pięknego 
miasta zatrzymaliśmy się, by zwiedzić nie-
zwykle okazały Zamek Krzyżtopór w Ujeź-
dzie. Wspaniała Pani przewodnik wpro-
wadziła nas w historię zamku jak i w jego 
legendy. Mimo, iż pogoda nas nie rozpiesz-
czała, każdy był zachwycony. 

Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęliśmy 
od Podziemnej Trasy Turystycznej, czyli ze-
społu dawnych miejskich piwnic i składów. 
Podczas zwiedzania Przewodniczka przy-
wołała historie, związane z miastem, m.in. 
najsłynniejszą o Halinie Krępiance i ocale-
niu grodu przed Tatarami w XIII wieku. 

Nie sposób było odmówić dzieciakom 
odwiedzin u najsłynniejszego Ojca – Ojca 
Mateusza. Dzieciaki i nasz zespół podziwiał 
świetnie odwzorowane figury woskowe 
bohaterów serialu „Ojciec Mateusz”. Sando-
mierz zachwycił nas i obiecaliśmy sobie, że 
latem musimy tu powrócić!

Kolejny dzień to niebywała przygoda. 
Mało kto miał przecież okazję odwiedzić 
jeden zakładów Orlenu, czyli polskiego 
koncernu paliwowo-energetycznego. Dla 
naszego zespołu nie ma rzeczy niemożli-
wych! Zwiedzanie rafinerii z pracownikiem 
Orlenu to długa przejażdżka pomiędzy ki-
lometrami rurociągów, kominów, cystern. 
Pan Michał w przystępny dla dzieci sposób 
opowiedział o cyklu produkcyjnym, zasa-
dach bezpieczeństwa i wielu ciekawostkach, 
związanych zakładem. Odpowiedział także 
na pytania naszych podopiecznych z cyklu 
a co by było gdyby… sami możecie się Pań-
stwo domyśleć.

Od cieplutkich 
term po Willę 

E. Wedla 
– zimowa przygoda 

z fundacją
Nasz zespół z wielką ekscytacją 

planuje zarówno letnie, jak i zimowe 
wydarzenia dla dzieci. Tego roku 

nie mogło być inaczej. Cieszy 
nas zaufanie rodziców i radość 

dzieciaków, które od lat uczestniczą 
w naszych aktywnościach. To wielka 

przyjemność patrzeć jak rosną 
i z roku na rok stają się starsi, 

i wciąż chętni do przygód letnich 
i zimowych z naszą fundacją. Dzięki 

wsparciu finansowym rodziców 
oraz dofinansowaniu ze środków 

własnych fundacji mogliśmy po raz 
kolejny zaprosić dzieci na zimowe 

wycieczki.
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Płock jest miastem pięknym i niedocenia-
nym. Po zwiedzaniu fabryki mimo bardzo 
złej pogody i silnego wiatru, udaliśmy się na 
piękne molo płockie, monumentalnie wcho-
dzące w Wisłę.

Dzień kolejny wyznaczył nam kierunek – 
Konstancin, miasto uzdrowiskowe, niegdyś 
mieszkał tu Stefan Żeromski. Poprosiliśmy 
o to, by ciekawe zakątki miasta pokazała 
nam Pani Przewodniczka. Wszyscy lubimy 
czekoladę, a więc nie mogliśmy pominąć 
słynnej Willi, należącej do Rodziny Wedel. 
Zajadając wedlowskie słodkości słuchaliśmy 
o losie pięknej, ale nadgryzionej zębem 
czasu posiadłości. Po obejrzeniu słynnych, 
konstancińskich domów odwiedziliśmy Mu-
zeum Stefana Żeromskiego a później Tężnie 
borowinowe. 

Ostatni dzień, to czas zabaw w naszej 
dzielnicy i skorzystania z tego, co gościnnie 
oferuje nam nasze miejsce zamieszkania. 
Seans w Kinie Artystycznego Domu Anima-
cji jest nieodłączną częścią naszych wycie-
czek, za co serdecznie dziękujemy „ADZIE”. 
Miejsce Aktywności Lokalnej Dzielnicy 
Włochy dało nam możliwość w pięknych 
i gościnnych wnętrzach zorganizować 
warsztaty ze zdobienia drewna. Dzieci 
wykonały drewniane serca ozdabiając je 
techniką decupage, odbyły kurs z pierwszej 
pomocy oraz zagrały w gry zespołowe i in-
teraktywne. Na koniec zjedliśmy gigantycz-
ną pizzę!

Po co to wszystko? Nasze wycieczki to 
nie tylko sposób na spędzenie w sposób 
atrakcyjny czasu ferii, to czas na naukę 
przez zabawę, to czas na docenienie czym 
jest bycie razem, nawiązanie przyjaźni i cie-
płych relacji rówieśniczych – dla nas, jako 
dla zespołu, kolejny etap naszego rozwoju, 
dążenia do tego, by być jeszcze lepszym i da-
wać z siebie coraz więcej. Lato tuż, tuż.

Karolina Burns
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 – REZUREKCJA
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Milenki w 1. rocznicę urodzin, Anny w 
38. rocznicę urodzin i dla ich rodziny

11.00 – za śp. Leokadię, Stanisława, Dariusza i 
Janusza Szwajewskich

12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
(chrzty)

18.00 – za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego w 
27. rocznicę śmierci

19
26

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bogdana 

Świerzyńskiego w 2. rocznicę 
śmierci

7.00 – dziękcz.-błagalna, w 70. rocznicę 
urodzin Marianny, o Boże bł. i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata życia

8.00 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, Moczulskich, 
Sytów, Zawistowskich, Bocianów, 
Murawskich, Paplińskich, Dąbrowskich 
– Aleksandra i Jadwigę, Balbinę, Alinę, 
Adolfa, Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – intencji bł. owoców 
beatyfikacji Czcigodnego Sł. Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
oraz o dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla księdza proboszcza i 
kapłanów z naszej parafii

5

III Niedziela Wielkanocna
7.30 – za śp. Janusza Mętraka w 42. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny Mętraków
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 18. rocznicę 

śmierci
12.30 – za śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka – święto 

fundacji
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 59. rocznicę 

ślubu Barbary i Zdzisława, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata wspólnego życia

Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń w 12. rocznicę 

śmierci, Kazimierza i Stanisława Skup oraz 
zmarłych z rodziny Skup i Przychodzeń

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Stefanię i Wiesława Piaseckich
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Teresę Sierota w 2. rocznicę śmierci 20 21

13 14
6 7

Wielki Wtorek
7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 

Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – za śp. Romana Sydonia w 5. 
rocznicę śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Marcinkiewiczów i 
Sydoniów

18.00 – za śp. Marzenę Grudzińską 
w 4. rocznicę śmierci oraz Irenę i 
Piotra Grudzińskich

Poniedziałek Wielkanocny
7.30 – za śp. Mariannę i Annę 

Bonieckie oraz Helenę i Bolesława 
Jastrzębskich

9.30 – dziękczynno-błagalna, w 18. 
rocznicę urodzin Dominika (m), 
o Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego

11.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich oraz zmarłych z ich 
rodzin i śp. Leokadię Szymańską

12.30 – za Parafian, dzieci 
ochrzczone i ich rodziców (chrzty)

18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

7.00 – za śp. Jadwigę Żuchowską 
w 1. rocznicę śmierci i Romana 
Rucińskiego

8.00 – za śp. Adama Zymmera w 14. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Zygmunta, Ryszarda i 
Waldemara Gołębiewskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – błagalna, o wstawiennictwo 

Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Danutę Paszkiewicz w 
11. rocznicę śmierci

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bronisławę i Tomasza 

Gawin
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Niedziela WtorekPoniedziałek

Wielki Poniedziałek
7.00 – za śp. mieszkańców poległych 

w czasie II wojny światowej z 
kamienicy przy 

 ul. Płockiej 27a oraz za śp. właścicieli 
tej kamienicy

8.00 – za śp. Stanisławę w 2. rocznicę 
śmierci i Wacława Paziewskich

18.00 – w 4. rocznicę urodzin Ignasia, 
z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej dla niego, jego siostry, braci i 
rodziców

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 – dziękczynna, w 4. rocznicę urodzin 

Antoniego, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Matki Bożej
9.30 – za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego w 

rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława, 

Jadwigę, Edwarda Orlińskich i śp. Stefana 
Widyńskiego

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (za 
zmianą tajemnic)

18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 
zdrowie dla Sławomira w 53. rocznicę urodzin

Niedziela Palmowa św. Izydor św. Dionizy
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7.00 – wolna intencja
8.00 – błagalna, o wstawiennictwo 

Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

18.00 – wolne intencje

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Juliana Ziejewskiego, 

Teresę Kraszewską i zmarłych z 
rodziny Jędrzejewiczów

4
7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 

Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – 1) w intencji żyjących 
i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) za śp. Ryszarda Reszkę oraz 
Jerzego i Zbigniewa

18.00 – za śp. Tadeusza 
Kolasińskiego3

22 23 24 25
15 16 17 18
8 9 10 11
1 2

Wielka Środa
7.00 – za śp. Jana w 2. rocznicę 

śmierci
8.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz
18.00 – wolne intencje

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej

7.00 – za śp. Władysława i Genowefę 
Kowalczyk i zmarłych z ich rodzin

8.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

18.00 – za śp. Zofię, Feliksa i 
Włodzimierza Pakułów

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel 

oraz Zofię i Teresę

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jerzego i Czesława 

Brzozowskich
18.00 – za śp. Jerzego Pełkę i 

zmarłych z rodziny

Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

1) za Parafian
2) za śp. Krystynę i Stefana 

Szmyt, Hannę Zawadzką, Jana 
Kaczyńskiego

3) za sp. Jana i Helenę Ambroziaków i 
Stanisława Ambroziaka

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – za śp. Kazimierza 
Karwowskiego

18.00 – za śp. Jerzego
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – dziękczynna, z okazji urodzin 
Haliny, Hanny i Anny, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

18.00 – za śp. Alinę i Zdzisława 
Leśniewskich, Jerzego 
Marcinkowskiego, Pawła 
Kossakowskiego i Tadeusza 
Grodzkiego

7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 
Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – za śp. Danutę Przybek w 5. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Leokadię, Jana, Irenę i 
Jerzego Mazgajskich

7.00 – dziękczynno-błagalna, dla 
Ireny i Ryszarda

8.00 – 1) w intencji Jerzego, 
Wojciecha i Jarosława z okazji 
imienin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

 2) błagalna, o wstawiennictwo Matki 
Bożej za cierpiącymi i pokój Boży w 
sercach ludzi

18.00 – za śp. Reginę Pyrak w 1. 
rocznicę śmierci
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CzwartekŚroda SobotaPiątek
7.00 – błagalna, o wstawiennictwo 

Matki Bożej za cierpiącymi i pokój 
Boży w sercach ludzi

8.00 – za śp. Ryszarda Kucy
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne, misyjne 
z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii 
(intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Andrzeja i Katarzynę 
Stańczaków

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Ady z okazji urodzin

św. Wojciech św. Katarzyna Sieneńska
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V Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Józefa, Stanisławę, Tadeusza, 
Stanisława, Władysława i Elżbietę Śliweckich

9.30 – w intencji Pawła z okazji urodzin oraz 
Wojciecha w 2. rocznicę chrztu, z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11.00 – I Komunia Święta
12.30 – za Parafia, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopeć, 

Lucynę, Stanisława Majewskich

17
24

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Adama 
z okazji 24. rocznicy święceń 
kapłańskich

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ryszarda w 5. rocznicę 

śmierci

7.00 – za śp. Lucjana Przybyłę 
w 17. rocznicę śmierci oraz śp. 
Władysława, Stefanię, Tadeusza i 
Andrzeja Kuczmarskich

8.00 – za śp. Wandę Witkowską z 
okazji Dnia Matki

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Mateusza z okazji 
urodzin

3

VII Niedziela Wielkanocna, uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego

7.30 – za zmarłych z rodziny Hummel i Gadów
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Pawła z okazji 

45. rocznicy urodzin
12.30 – w 10. rocznicę ślubu Piotra i Mai
18.00 – za śp. Antosia w 3. rocznicę śmierci

VI Niedziela Wielkanocna
7.30 – za śp. Zofię Tworożyńską z okazji imienin
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – rocznica I Komunii Świętej
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Zofię Koc

18 19
11 12
4 5

7.00 – wolna intencja
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Katarzyny, 
Grzegorza i ich dzieci

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Ady

7.00 – za śp. mieszkańców poległych 
w czasie II wojny światowej z 
kamienicy przy 

 ul. Płockiej 27a oraz za śp. właścicieli 
tej kamienicy

8.00 – za śp. Krystynę Flis
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Jadwigę Okurowską 
w 40. rocznicę śmierci i jej męża 
Tadeusza

7.00 – za śp. Henryka Szczecha w 
14. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

8.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z 
okazji imienin

18.00 – za śp. Wacława Giersz w 
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Zofię, Stanisława, 
Henryka, Bronisława, Janinę i 
Wandę Wysockich

8.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Grzegorza, Janinę i 
Franciszka Sołtysiaków
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7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Stanisławy Stępień w 100. rocznicę 
urodzin

IV Niedziela Wielkanocna, 
Święto Konstytucji 3 Maja

7.30 – za śp. Stanisława Skupa z okazji imienin, 
Stefana Przychodzeń, Kazimierza Skup oraz 
zmarłych z parafii Skup i Przychodzeń

9.30 – za śp. Apolonię Lechańską
11.00 – za śp. Stefana Widyńskiego w 12. rocznicę 

śmierci i zmarłych z rodziny Widyńskich i 
Orlińskich

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – w intencji prezydenta Andrzeja Dudy i jego 
małżonki Agaty

31
Niedziela, uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego
7.30 – za śp. Jadwigę, Witalisa, Andrzeja, Bogumiłę, 

Sławomira, Henryka i Danielę Filipek
9.30 – za śp. Janinę Sokołowską o radość nieba i 

życie wieczne – z okazji Dnia Matki
11.00 – za śp. Wacławę i Piotra Głuchowskich
12.30 – za Parafian
18.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla s. Dobrawy Borowskiej z okazji urodzin i 60. 
rocznicy ślubów zakonnych

św. Andrzej Bobola św. Stanisław
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Zofię Śliwiak w 11. 

rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – intencji błogosławionych 
owoców beatyfikacji Czcigodnego 
Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii

7.00 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

2
Uroczystość 

NMP Królowej Polski
7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

9.30 – za Parafian
18.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla księdza proboszcza z 
okazji imienin1

20 21 22 23
13 14 15 16
6 7 8 9
7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – wolne intencje

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne, misyjne 
z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii 
(intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

NMP Fatimskiej
7.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – i zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Barbary z 
okazji 94. rocznicy urodzin

18.00 – wolna intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Adama Czesława 
Dziedzic w rocznicę śmierci oraz 
Jadwigę Dziedzic

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię Bicz w 12. 

rocznicę śmierci; za śp. Irenę 
Bibańską w 11. rocznicę śmierci;

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Janusza z okazji urodzin

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię Komornicką w 1. 

rocznicę śmierci

Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
7.00 – za śp. Stanisława, 

Władysławę, Wacława Gzochów, 
Radzisława, Mieczysława, Jerzego, 
Lecha, Wiktorię, Henryka Bardadyn

8.00 – za śp. Stanisława 
Brzozowskiego

18.00 – za śp. Stanisława 
Wańtuchowicza z okazji imienin

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Barbarę i Stanisława 
Łasiców

18.00 – za śp. Halinę i Ryszarda 
Sokołowskich oraz zmarłych z 
rodziny Wiśniewskich i za śp. 
Waldemara Dębskiego oraz Lecha 
Car

7.00 – za śp. Zofię Tober z okazji 
imienin

8.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji 
imienin

18.00 – za śp. Zofię Ochwat i śp. 
Zofię Kamińską i ich rodziców

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

Święto św. Andrzeja Boboli, 
patrona Polski)

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Zofię Pełkę i zmarłych 
z rodziny

18.00 – za śp. Zofię Niedziela o łaskę 
życia wiecznego

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za śp. Czesławę Strzelecką 

w rocznicę śmierci i Wiesława 
Strzeleckiego

 2) za śp. Helenę Brandt oraz Dorotę i 
Piotra Chojnackich

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Henrykę i Stanisława 
Derlackich

18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak 
w 27. rocznicę śmierci i Jana 
Ambroziaka
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7.00 – za śp. Stefana w 59. rocznicę 

śmierci i Marię Brzozowskich
8.00 – za śp. Bolesława 

Grześkiewicza w 25. rocznicę 
śmierci

18.00 – za śp. Stanisława, Stanisławę, 
Franciszka Pałys, Helenę i Jana 
Skrobisz

Św. Józefa, rzemieślnika
7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Anny, Michała i 
ich dzieci

św. Filip Nereusz św. Joanna d'Arc



21
28

7 8
14

29
22
15

9
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
7.30 – za śp. Wacławę, Bolesława, Zygmunta 

Krakowskich
9.30 – w intencji Antoniego z okazji imienin i Piotra z 

okazji 2. rocznicy chrztu, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej

11.00 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich 
oraz Helenę i Józefa Paśnickich

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – za śp. Natalię w 10. rocznicę śmierci i 
zmarłych z rodziny

7.00 – za śp. Zbigniewa 
Ptaszkiewicza

8.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

XI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Kazimierza Skup w 24. rocznicę śmierci, 

Stefana Przychodzeń, Stanisława Skup oraz 
zmarłych z rodziny Skup i Przychodzeń

9.30 – za śp. Ryszarda Szczepańskiego w 2. rocznicę 
śmierci

11.00 – za śp. Marię Walo w 4. rocznicę śmierci
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – w 40. rocznicę ślubu Iwony i Andrzeja, o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Janinę Gadomską z 
okazji imienin i urodzin

XII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysławę, Edmunda 

Przyborowskich, Genowefę, Stanisława, Lucjana 
Kowalczyk i Mariannę Kielan

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Emilię Polańską w 5. rocznicę śmierci, 

Mariana i Mieczysława Pietruchów, Wiesławę i 
Zbigniewa Wolny

12.30 – 1) za Parafian – ODPUST PARAFIALNY, 
BIERZMOWANIE

2) za śp. Kamilę Godkowską w 2. rocznicę śmierci 
o łaskę życia wiecznego oraz śp. Bogumiłę, 
Władysławę i Mariana Korbus

18.00 – za śp. Marię Jańczyk w 13. rocznicę śmierci

XIII niedziela zwykła
7.30 – za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi 

Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
 o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 

księdza proboszcza i kapłanów
 z naszej parafii
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza 

Sołtysiaków
12.30 – za śp. Mariana Kot w 5. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
dla Alicji z okazji imienin

 2) dziękczynno-błagalna, w 35. 
rocznicę ślubu Elżbiety i Wiesława 
Sawickich, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
na dalsze lata dla jubilatów i całej 
rodziny

18.00 – za śp. Lucynę Makowiecką, 
Anastazję i Mariana Kamińskich

Uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła

7.00 – za śp. Stanisława 
Brzozowskiego

18.00 – z okazji imienin Pawła, o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski
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7.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Jana Gruszczyńskiego w 
1. rocznicę śmierci

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Anny i Radosława 
Pietrzyk z okazji 25. rocznicy ślubu

7.00 – za śp. Helenę Pergoł w 1. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Jerzego Witkowskiego z 
okazji Dnia Ojca

18.00 – za śp. Jana Pełkę i zmarłych 
z rodziny
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Niedziela WtorekPoniedziałek

1 2
7.00 – o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla ks. Krystiana w 
dni 8. rocznicy święceń kapłańskich

8.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego

Święto NMP Matki Kościoła
7.00 – za śp. mieszkańców poległych 

w czasie II wojny światowej z 
kamienicy przy ul. Płockiej 27a oraz 
za śp. właścicieli tej kamienicy

8.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Helenę Hilgier i 
Jadwigę Dzieżgwa

30
7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mirosława 

Grześkiewicza w 6. rocznicę śmierci

św. św. Karol Lwanga i Towarzysze



6
7.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Michalinę Stankowską

25 26 27
18 19 20
11 12 13

24
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Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

7.30 – za śp. Anielę, Stefana, 
Stanisława Firlejów oraz Marię 
Rembiejewską

9.30 – za śp. Izabelę i Jana 
Lewandowskich oraz Stanisława 
Smyla

11.00 – za Parafian – PROCESJA
18.00 – za śp. Eugenię, Stanisława, 

Sylwestra i Eugeniusza Kropiewnickich 
oraz zmarłych z rodziny Tuzińskich, 
Kropiewnickich i Dąbrowskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – za śp. Adama Wacławek w 
10. rocznicę śmierci oraz jego ojca 
– Ryszarda i dziadków – Janinę i 
Antoniego

7.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Jasia w 7. 
urodzin 

8.00 – za śp. Jadwigę Mętrak w 1. 
rocznicę śmierci i Tadeusza Mętraka

18.00 – za śp. Jana, Marcjannę 
Ambroziak

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Aleksandra Różańskiego 

w 22. rocznicę śmierci i Elżbietę 
Różańską

18.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – 1) za sp. Stanisławę Szymańską 
oraz zmarłych z rodziny Kozłowskich, 
Daniluków i Skonecznych

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
Marzeny i Szymona z okazji 5. 
rocznicy ślubu

18.00 – dziękczynna, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Iwony i Wojciecha 
z okazji 25. rocznicy sakramentu 
małżeństwa

Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Jerzego Głowalę w 6. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Sabinę Iwańską w 10. 
rocznicę śmierci

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP

7.00 – za śp. Jana Niedzielę w 16. 
rocznicę śmierci o łaskę życia 
wiecznego

8.00 – 1) za śp. Józefa Rosłańca w 11. 
rocznicę śmierci

2) o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Macieja z okazji 
25. rocznicy urodzin

18.00 – za śp. Aleksandrę Kobyłecką 
w 48. rocznicę śmierci i Kazimierza 
Kobyłeckiego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Agnieszki i 
Pawła Bąk w 22. rocznicę ślubu

7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Władysława 

Śliweckiego w 7. rocznicę śmierci i 
zmarłych z rodziny Śliweckich

 2) za śp. Walentynę i Władysława 
Kądziołowskich

18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza 
Baran

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

18.00 – wolne intencje

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Adolfa Mianowskiego
18.00 – za śp. Łucję Krajewską w 

16. rocznicę śmierci i Wacława 
Krajewskiego;

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę i Stanisława 

Łasiców
18.00 – wolne intencje

W MODLITWIE W MODLITWIE
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Święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana
7.00 – dziękczynna, za opiekę, 

otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – za śp. Józefa Kanię
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne, misyjne 
z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii (intencja 
Wspólnoty Krwi Chrystusa)

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

7.00 – dziękczynna, za opiekę, 
otrzymane łaski i pomoc w 
czynieniu dobrych uczynków

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława, Helenę, 

Krystynę i Miłosza;

św. Antoni Padewski św. Brat Albert Chmielowski
Najświętsza Maryja Panna 

Nieustającej Pomocy św. Alojzy Gonzaga



SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele 

i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem 
rodzin i dzieci), 12.30 i 18.00 

(z udziałem młodzieży 
i studentów)

Msze św. w tygodniu:
7.00, 8.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia 

niedzielna) 19.00 lub 
19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej  
w kaplicy św. Łazarza)

Msza św. za 
prześladowanych 

chrześcijan: 
III piątek miesiąca, godz. 

20.00  
w kaplicy adoracji

Sakrament Pokuty 
i Pojednania

kilka minut przed każdą Mszą 
św. z wyjątkiem Mszy św. 
w dni powszednie o 7.00, 

w każdy piątek od 19.00 do 
20.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

w każdy piątek od 8.30 do 
20.00, w pierwsze czwartki 

miesiąca po Mszy św. 
wieczornej do 20.00.

Nocna adoracja z pierwszego 
piątku na pierwszą sobotę 

miesiąca. 

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca o 

12.30  
i w IV niedzielę miesiąca o 

9.30 (poza okresem Adwentu 
i Wielkiego Postu)

Nabożeństwo  
pierwszych piątków

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

Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przed 

Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo  
pierwszych sobót

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

Nabożeństwo  
do św. Michała 

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

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie  

o godz. 18.45

Nabożeństwa 
październikowe

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

różaniec dla dzieci  
w czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed  
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu 

o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży:  
w piątki Wielkiego Postu  
po Mszy św. wieczornej  

dla dzieci: w piątki Wielkiego  
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KANCELARIA 
PARAFIALNA CZYNNA

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

PIERWSZE PIĄTKI 
MIESIĄCA
9.00-11.00

KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl


